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مقدمة
تعــد وســائل التواصــل االجتامعــي مثــل غريهــا مــن املنصــات اإللكرتونيــة األخــرى ،أداة أساســية ملســتخدمي الشــبكة املعلوماتيــة (االنرتنــت)
حــول العــامل ،للتعبــر عــن آرائهــم واالطــاع عــى األخبــار ونرشهــا واستكشــاف املجــاالت التــي تثــر اهتاممهــم .وتبنــت عــددا مــن الــدول
أطـرا ً تنظيميــة لضــان االســتخدام اآلمــن والقانــوين لهــذه املنصــات؛ وذلــك لغايــات منــع القرصنــة وحاميــة الخصوصيــة والبيانــات .بعضهــا،
مبــا فيهــا األردن ،تبنــت قوانينـاً واطـرا ً تنظيميــة تتضمــن نصوصــا وأحكامــا قانونيــة تؤثــر عــى التعبــر عــر االنرتنــت.
منــذ ترشيــن أول مــن عــام  ، 2017ســعت الحكومــة األردنيــة إىل تنظيــم اســتخدام االنرتنــت مــن خــال اقـراح تعديــات عــى قانــون الجرائم
اإللكرتونيــة رقــم  27لســنة  2015تتجـ َرم عــددا ً مــن األفعــال الجديــدة مثــل نــر الشــائعات أو األخبــار الكاذبــة ونــر خطــاب الكراهية.
يســتخدم خمــس وســبعون باملائــة مــن األردنيــن البالغــن وســائل التواصــل االجتامعــي ،وخاصــة فيســبوك وتويــر ،بشــكل يومــي وألغـراض
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مختلفــة .يخضــع األردنيــون ملجموعــة مــن األحــكام القانونيــة املنصــوص عليهــا يف عدد مــن القوانــن ويف منصات وســائل التواصــل االجتامعي
ذاتهــا وذلــك عنــد نرشهــم للمحتــوى أو االنخ ـراط يف مجموعــات أو إدارة صفحــات تجاريــة ،سياســية ،أو شــخصية .يــر املركــز الــدويل
لقوانــن منظــات املجتمــع املــدين ،ومــن خــال مــروع حريــة اإلنرتنــت يف األردن ،تقديــم هــذا الدليــل إلعــام العمــوم ومؤسســات املجتمــع
املــدين والناشــطني وأصحــاب العالقــة اآلخريــن بشــأن اإلطــار القانــوين الــذي ينظــم التعبــر عــر منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي .إضافـ ًة
إىل ذلــك ،لقــد قمنــا بالتعــاون مــع الخبــر يف سياســات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،املهنــدس عيــى املحاســنة ،لتوفــر معلومــات
تقنيــة متعلقــة باإلنرتنــت واســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي؛ وخاصــة منصتــي فيســبوك وتويــر.
تــم تطويــر محتــوى الدليــل بالتشــاور مــع مجموعــة بؤريــة متثــل منظــات املجتمــع املــدين وخ ـراء يف مجــال الصحافــة واإلعــام .ينقســم
هــذا الدليــل إىل فصلــن ،الفصــل األول يســتعرض كافــة القوانــن املتعلقــة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش بالتعبــر عــر االنرتنــت ،ســوا ًء كان
املحتــوى مكتوبــا أو مرئيــا ،والفصــل الثــاين يقــدم معلومــات تقنيــة عــن منصــات التواصــل االجتامعــي وسياســاتها.
أثنــاء إعــداد الدليــل ،عملنــا عــى تبســيط املصطلحــات واللغــة وإدراج املزيــد مــن التوضيــح عــر توفــر األمثلــة العمليــة حيثــا كان ذلــك
مناســباً ،وتجــدر اإلشــارة إىل أن الدليــل ال يقــدم رأيـاً قانونيـاً بــأي شــكل مــن األشــكال ،وال يعتــر بديــا عــن املشــورة القانونيــة املتخصصــة
مــن قبــل محــام مجــاز يف األردن ،ونأمــل أن يكــون مبثابــة مرجــع ســهل االســتخدام مــن قبــل أي شــخص مهتــم مبعرفــة اإلطــار التنظيمــي
للتعبــر عــر اإلنرتنــت يف األردن.
أخ ـرا ً ،فإننــا نتوجــه بالشــكر إىل فريــق العمــل لــدى املركــز الــدويل لقوانــن منظــات املجتمــع املــدين ورشكائــه الذيــن بذلــوا قصــارى
جهدهــم إلنجــاز الدليــل ،و ذلــك بفضــل الدعــم الســخي مــن قبــل ســفارة مملكــة هولنــدا– صنــدوق حقــوق اإلنســان.

 -١خالل الخمس سنوات املاضية ،أقرت دول مثل تنزانيا ومرص وبلغاريا وباكستان ،ومؤخرا ً فيتنام ،قوانني ملواجهة الجرائم اإللكرتونية.
 -٢مركز بيو لألبحاث ،يونيو « ،2018استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف ارتفاع مستمر يف الدول النامية ،ولكنه مستقر يف الدول املتقدمة».

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ
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الفصل األول :اإلطار القانوين للتعبري عرب اإلنرتنت
ملحة عامة

الحق يف التعبري مصان مبوجب املادة ( )19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،والتي تنص عىل ما ييل:

« لــكل شــخص الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق اآلراء دون أي تدخــل ،واســتقاء األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا
وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة».
أصبــح اإلنرتنــت إحــدى األدوات األساســية التــي متكــن األفـراد مــن مامرســة حقهــم يف حريــة الــرأي والتعبــر .وشــدد املقــرر الخــاص الســابق
لألمــم املتحــدة املعنــي بتعزيــز وحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر عــى أن املــادة  19مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان والعهــد
ـر لــي تشــمل التطــورات التكنولوجيــة
الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية «قــد ُحـــررت بصيغــة تنــم عــن بُعــد نظــر وتبـ ّ
املســتقبلية التــي مت ّكــن األف ـراد مــن مامرســة حقهــم يف حريــة التعبــر ولــي تــري عليهــا .»3 .هــذا األمــر يوضــح أن تقنيــات االتصــال
الجديــدة ،مبــا يف ذلــك اإلنرتنــت ،هــي وســائل محميــة ملامرســة الحــق يف التعبــر.
يف األردن ،تخضع حرية التعبري للتنظيم من خالل األطر الدولية والوطنية؛ وذلك عىل النحو التايل:

أوالً :اإلطار القانوين الدويل
يتكون اإلطار الدويل من االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي يُعد األردن طرفاً فيها.
 )1العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
يُعــد العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية معاهــدة دوليــة رئيســية لحاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،صــادق عليهــا األردن
يف أيــار .1975
أقــر العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية الحــق يف حريــة التعبــر يف املــادة ( ،)19فيــا ذكــرت لجنــة حقــوق اإلنســان
التابعــة لألمــم املتحــدة أن « أي قيــود عــى تشــغيل مواقــع االنرتنــت أو املـــدونات عــر االنرتنــت أو غريهــا مــن نظــم نــر املعلومــات عــن
طريــق اإلنرتنــت أو الوســائل اإللكرتونيـــة أو أي وســائل أخــرى « يجــب أن متتثــل للــادة ( )19مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية 4 ،والتــي تنــص عــى مــا يــي:
« لكل إنسان الحق يف اعتناق آراء دون مضايقة  ،...لكل إنسان حق يف حرية التعبري»... ،
أقر العهد الدويل أن هذا الحق يشمل ما ييل:
 -٣أنظــر ،عــى ســبيل املثــال فرانــك الرو ،تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،الفقــرة  ،21وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم A/
( HRC/17/27مايــو .)2011
 -٤لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  :34املادة  - 19حرية الرأي وحرية التعبري  ،الفقرة  ،43وثيقة األمم املتحدة رقم .)CCPR/C/GC/34 (2011
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة (.)19
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« ...التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء عىل
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شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها »...
متى تكون القيود عىل حرية التعبري مقبولة؟
أيــة قيــود عــى حريــة التعبــر عــى النحــو املكفــول يف املــادة ( )19تكــون مقبولــة وقانونيــة فقــط عنــد اجتيــاز االختبــار الرتاكمــي
6
ثــايث األجـزاء.
الجتياز االختبار الرتاكمي ثاليث األجزاء ،فإن القيد يجب أن يكون:
 )1محــددا ً بنــص يف القانــون ،ويكــون واضحـاً وبإمــكان الجميــع االطــاع عليــه .هــذا يعنــي أنــه ميكــن ألي شــخص توقــع فيــا
إذا كان املحتــوى الــذي ينــوي نــره يخالــف القانــون أم ال.
 )2وضــع ليخــدم مصلحــة مرشوعــة ،وبهــذا يعنــي بــأن القيــد يجــب أن يهــدف إىل تحقيــق أحــد األغـراض املنصــوص عليهــا يف
املــادة ( )19مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،وهــي:
 )1حامية حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛
 )2حامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة (مبدأ املرشوعية)؛
 )3أن يكــون القيــد رضوريــا ،مبعنــى أنــه يجــب إثبــات رضورة القيــد بســبب تواجــد حاجــة اجتامعيــة ُمل َحــة لحاميــة مصلحــة
(مصالــح) مرشوعــة .إضافــ ًة إىل ذلــك فيجــب أن يكــون هــو الوســيلة املتناســبة وأقلهــم تقييــدا ً لغــرض تحقيــق ا املصلحــة
املرشوعــة.
وعليــه ،يكــون الزمــا عــى الســلطات الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة أن تراعــي االلتزامــات الدوليــة املتعلقــة بحاميــة حريــة التعبــر
مبوجــب املــادة ( )19مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية عنــد صياغــة وتنفيــذ القوانــن املحليــة يف األردن .باملثــل ،فــإن
أيـاً مــن القيــود عــى حريــة التعبــر ينبغــي أن يســتويف املعايــر املقبولــة ،كــا هــو موضــح أعــاه.

ثانياً :اإلطار القانوين الوطني
هنــاك عــدد مــن الترشيعــات األردنيــة املرتبطــة بكيفيــة مامرســة األف ـراد لحقهــم يف حريــة التعبــر عــر اإلنرتنــت ســوا ًء بشــكل مبــارش أو
غــر مبــارش.

 -٥العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة (.)19
 -٦أنظــر ،عــى ســبيل املثــال :فرانــك الروا ،تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بتعزيــز وحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر ،الفقــرة  ،69وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم A/
( 27/17/HRCمايــو .)2011
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 )1الدستور
ينص الدستور األردين لسنة  1952عىل حامية حقوق وحريات األردنيني ،والتي تشمل حرية التعبري .وفقاً للدستور:
«حرية الرأي  ...بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبري  »...مكفولة.

7

باإلضافة إىل ذلك ،ينص الدستور عىل ما ييل:
«كل اعتداء عىل الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة لألردنيني جرمية يعاقب عليها القانون»

8

وف ًقــا للدســتور ،فــإن حريــة التعبــر تخضــع للقيــود املنصــوص عليهــا يف القوانــن 9 .بالرغــم مــن ذلــك ،ينــص الدســتور عــى أن أي قوانــن
تصــدر لتنظيــم الحقــوق والحريــات ال يجــوز أن تؤثــر عــى «جوهــر هــذه الحقــوق أو متــس أساســياتها».

 -٧الدستور األردين ،املادة .15
 -٨املرجع نفسه .املادة .)2( 7
 -٩املرجع نفسه .املادة .15
 -١٠املرجع نفسه .املادة .)1( 128

10
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 )2قانون الجرائم اإللكرتونية
عن القانون
قانون الجرائم اإللكرتونية رقم  27لسنة  2015هو الترشيع األسايس الذي ينظم الحق يف حرية التعبري عرب اإلنرتنت باستخدام مختلف
املنصات ،مثل فيسبوك واملدونات واملواقع اإللكرتونية ،إلخ.
تجدر اإلشارة إىل أن مسودة تعديالت عىل قانون الجرائم اإللكرتونية مطروحة حالياً أمام مجلس األمة .تج َرم املسودة عددا من األفعال
الجديدة مثل نرش أو بث الشائعات ونرش ما يعد خطاب كراهية ،كام أنها توسع تطبيق القانون ليشمل "التطبيقات" املستخدمة عىل
أجهزة الهاتف املحمول ،مثل تطبيق واتساب .يف حال تم إقرارها ،ستؤدي هذه التعديالت إىل تقييد واسع لحرية التعبري يف األردن مام
سيؤثر عىل التصنيف والرتتيب العاملي بخصوص حرية االنرتنت.

تطبيق القانون
يرسي هذا القانون عىل أي فرد يرتكب أي فعل مج َرم باستخدام أنظمة املعلومات (التطبيقات) أو الشبكة العنكبوتية العاملية
(اإلنرتنت).

األفعال املج َرمة

ميكن أن تكون عرضة للمسؤولية القانونية وفقاً ألحكام قانون الجرائم اإللكرتونية إذا قمت قصدا ً:
"بإرسال أو إعادة إرسال أو نرش بيانات أو معلومات عن طريق االنرتنت أو املوقع اإللكرتوين أو أي نظام معلومات تنطوي عىل ذم أو
11
قدح أو تحقري أي شخص"

العقوبات
يف حال إدانة شخص ما بتهمة الذم أو القدح أو التحقري عرب االنرتنت ضد شخص آخر ،فإنه من املمكن أن يواجه عقوبة الحبس ملدة ال
12
تقل عن ثالثة أشهر وغرامة تصل إىل ألفي دينار أردين.
ال يحدد القانون ،يف صيغته الحالية ،حدا ً أقىص لعقوبة الحبس عن الذم أو القدح أو التحقري عرب اإلنرتنت ،مام يجيز توقيف أي شخص
13
أثناء التحقيق ملدة ما بني األربع والعرشين ساعة إىل سبعة أيام ،ويجوز متديدها إىل شهر واحد.

مثال

إذا نرش شخص منشورا ً عرب وسائل التواصل االجتامعي يدعي فيه بأن أحد املسؤولني يستغل منصبه لتحقيق منافع شخصية ،دون وجود
دليل ،وقام املسؤول برفع دعوى ضد صاحب املنشور ،فإنه ميكن اعتبار الفعل تشهريا مبوجب املادة  11من قانون الجرائم اإللكرتونية
وبذلك تكون العقوبة عىل الفعل بالسجن ملدة ثالثة أشهر كحد أدىن وغرامة قدرها  20٠0دينار أردين.

 -١١قانون الجرائم اإللكرتونية ،املادة .11
 -١٢املرجع نفسه.
 -١٣قانون أصول املحاكامت الجزائية ،املادة 114
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 )3قانون العقوبات
عن القانون

يجرم قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960عددا ً من األفعال التي ميكن تطبيقها عىل حرية التعبري عرب اإلنرتنت .مبوجب قانون
العقوبات ،فإن أشكال النرش تشمل الوسائل اإللكرتونية ،والتي تشمل بطبيعة الحال اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي وغريها.

14

تطبيق القانون

يرسي هذا القانون عىل أي شخص ،أردين وغري أردين ،يرتكب أياً من الجرائم املحددة يف أحكامه داخل األرايض األردنية وكذلك أي أردين
15
يرتكب جرمية يعاقب عليها مبوجب هذا القانون يف الخارج.

األفعال املج َرمة

وفقًا لقانون العقوبات ،تُج َّرم األفعال التالية:
• األعامل أو الكتابات أو الخطب التي مل تجزها الحكومة والتي من شأنها أن تعرض األردن لخطر أعامل عدائية أو تعكر صالته بدولة
16
أجنبية ،أو تعرض األردنيني ألعامل ثأرية تقع عليهم أو عىل أموالهم.
• أي أعامل من شأنها تقويض نظام الحكم السيايس يف األردن أو التحريض عىل مناهضته أو األعامل الفردية أو الجامعية التي تهدف إىل
17
تغيري كيان الدولة االقتصادي أو االجتامعي أو أوضاع املجتمع األساسية يف األردن.
•الكتابات والخطابات أو األعامل التي يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات املذهبية أو العنرصية ،أو الحض عىل النزاع بني الطوائف
18
ومختلف عنارص األمة يف البالد.
19
• نرش وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة من أجل إضعاف وضع العملة الوطنية.
•إهانة األفراد أو املؤسسات والهيئات الرسمية مبا يف ذلك مجلس األمة أو أحد أعضائه أو املحاكم أو اإلدارات العامة أو الجيش أو
20
املوظفني العموميني.
21
• إهانة أو إسناد أقوال أو أفعال زائفة إىل امللك أو امللكة أو ويل العهد أو األوصياء عىل العرش أو أعضاء هيئة النيابة.
22
• أي منشور أو تعبري علني من شأنه أن يؤدي إىل إهانة الشعور الديني أو املعتقدات الدينية لآلخرين.
أيضً ا ،فإنه ميكن أن تكون عرضة للمسؤولية القانونية وفقاً ألحكام هذا القانون إذا قمت بأحد األفعال التالية:
23
•تحقري دولة أجنبية أو رئيسها أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني أو وزرائها أو ممثليها السياسيني يف األردن.
نرش أخبار أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر عىل أي قايض أو شاهد أو متنع أي شخص من اإلفضاء مبا لديه من املعلومات إىل
24
الجهات املعنية ،خالل محاكمة قانونية.
القيام بأي فعل من األفعال ،والتي تشمل الكتابات أو الخطابات ،من خالل «جمعية غري مرشوعة» ،وهي كل جامعة من الناس مك ّونة
بشكل يخالف القانون األردين ،للتحريض أو التشجيع عىل قلب الدستور من خالل وسائل غري مرشوعة ،أو قلب الحكومة األردنية من
25
خالل العنف أو القوة ،أو تخريب أو اتالف ممتلكات الحكومة األردنية.
26
ازدراء األديان ،من خالل إطالة اللِسان عىل أرباب الرشائع من األنبياء ،علناً.

11

العقوبات
أي من الجرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات فيام يتعلق بالتعبري كام هو موضح أعاله ،فإنه قد
يف حال إدانة أي فرد بارتكاب ٍ
يواجه عقوبة الحبس التي ترتاوح ما بني ثالثة أشهر إىل األشغال املؤقتة ،والتي ميكن أن تصل مدتها إىل عرشين سنة ،و  /أو الغرامة التي
27
تبدأ من عرشين وتصل إىل مئتي دينار أردين.

مثال
إذا قام شخص ما مبشاركة رسم كاريكاتوري عرب وسائل التواصل االجتامعي يصور أحد األنبياء مع عبارات مسيئة ،فإنه ميكن محاكمته
وأن يواجه عقوبة الحبس ملدة ثالثة أشهر أو غرامة قدرها عرشين دينارا ً أردين.

-١٤
-١٥
-١٦
-١٧
-١٨
-١٩
-٢٠

قانون العقوبات ،املادة .)3(73
املرجع نفسه ،املواد  7و  8و  9و  10و  11و  12و .13
املرجع نفسه .املادة .)2( 118
املرجع نفسه .املادة .)1( 149
املرجع نفسه .املادة .150
املرجع نفسه .املادتان  152و .153
املرجع نفسه .املادة .191

 -٢١املرجع نفسه .املادة .195
 -٢٢املرجع نفسه .املادة .278
 -٢٣املرجع نفسه .املادة .122
 -٢٤املرجع نفسه .املادة .224
 -٢٥املرجع نفسه .املواد  159و  161و .163
 -٢٦املرجع نفسه .املادة .273
 -٢٧املرجــع نفســه .املــواد  118و  122و  149و  150و  152و  153و  160و  161و 163
و  191و  195و  224و  273و .278
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 )4قانون اإلعالم املريئ واملسموع
عن القانون
كل إنتاج مريئ ومسموع يتم تسجيله عرب أي وسيلة تقنية يُعد مبوجب قانون اإلعالم املريئ واملسموع رقم  26لسنة  2015عمالً يخضع
للقانون .وفقاً لذلك ،فإن هذا القانون ميكن أن يرسي عىل عمليات البث اإلذاعي أو املريئ عرب اإلنرتنت.
يلزم قانون اإلعالم املريئ واملسموع املرخص لهم مبا ييل:
28
"احرتام الكرامة اإلنسانية والخصوصية الشخصية وحريات اآلخرين وحقوقهم وتعددية التعبري"

تطبيق القانون
ميكن تطبيق قانون اإلعالم املريئ واملسموع عىل من يقوم ببث أي إنتاج إعالمي مريئ ومسموع ،عرب اإلنرتنت ،والذي يُع َّرف بأنه:
" كل عملية بث تلفزيوين أو إذاعي توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صورا ً أو أصواتا ًأو كتابات من أي نوع كانت ال
تتصف بطابع املراسالت الخاصة وذلك بوساطة القنوات واملوجات وأجهزة البث والشبكات وغريها من تقنيات ووسائل وأساليب البث
29
أو النقل"
يحق ملدير عام هيئة اإلعالم:
30
•إغالق أي قناة فضائية أو محطة إذاعية غري مرخصة.
31
•إيقاف بث مادة أو برنامج يف حاالت االستثنائية التي ترض باألمن الوطني أو السلم املجتمعي أو تحتوي عىل مواد إباحية.

األفعال املج َرمة

يجرم القانون بث:
• أي محتوى ما مل يكن حاصالً عىل رخصة بث صادرة وفقاً ألحكام هذا القانون.
• املواد التي تخدش الحياء العام أو تحض عىل الكراهية أو اإلرهاب أو العنف أو إثارة الفنت والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو
33
تلحق الرضر باالقتصاد والعملة الوطنية أو تخل باألمن الوطني واالجتامعي.
34
• أي مواد كاذبة قد تيسء إىل عالقات األردن بالدول األخرى.
32

العقوبات
أي شخص يقوم بالبث دون الحصول عىل ترخيص ميكن أن يواجه عقوبات ترتاوح ما بني دفع غرامة تصل إىل ثالثني ألف دينار أردين،
35
ت ُضاعف يف حالة االستمرار أو التكرار ،وإلغاء رخصة البث يف حال كان املحتوى مخالفا ألحكام القانون.

مثال
إذا قام شخص ما ببث فيديو يحض عىل كراهية فئة معينة من األشخاص عرب موقعه اإللكرتوين الشخيص ،فإنه قد يُحكم عليه بدفع
غرامة قدرها ثالثني ألف دينار أردين باإلضافة إىل إلزامه بالتعويض وإزالة الرضر الناشئ عن املخالفة.
-٢٨
-٢٩
-٣٠
-٣١

قانون اإلعالم املريئ واملسموع ،املادة ( 20ل – .)1
املرجع نفسه .املادة .2
املرجع نفسه .املادة ( 8ن).
املرجع نفسه .املادة ( 8س).

-٣٢
-٣٣
-٣٤
-٣٥

املرجع نفسه .املادة ( 15أ).
املرجع نفسه .املادة ( 20ل – .)2
املرجع نفسه .املادة ( 20ل – .)3
املرجع نفسه .املادة .29
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 )5قانون املطبوعات والنرش
عن القانون
ينظم قانون املطبوعات والنرش رقم  8لسنة  1998كل ما يتعلق بالصحافة واملطبوعات اإللكرتونية مثل الصحف و واملواقع اإلخبارية
واإلعالمية.
حق الصحفي يف حرية التعبري مكفول رصاحة وفقاً ألحكام هذا القانون حيث ينص عىل ما ييل:
"الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردين وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير
36
والرسم وغريها من وسائل التعبري واإلعالم".
مع ذلك ،وعند عرض أي مواد ،فإنه ينبغي عىل الشخص الخاضع لهذا القانون أن يلتزم مبا ييل:
• الدقة؛
• الحيادية؛ و
37
• املوضوعية
أيضاً ،فإنه ينبغي عليه:
38
"االمتناع عن نرش ما يتعارض مع مبادئ الحرية واملسؤولية الوطنية وحقوق اإلنسان وقيم األمة العربية واإلسالمية"
ينبغي عىل الصحفي:
• احرتام الحريات العامة وحقوق األفراد وخصوصيتهم؛
• اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبري واالطالع حقاً للصحفيني واملواطنني عىل السواء؛
• الحفاظ عىل التوازن واملوضوعية والنزاهة يف عرض املعلومات؛
• االمتناع عن نرش كل ما من شأنه التحريض عىل العنف أو الدعوة إىل إثارة الفرقة بني املواطنني بأي شكل من األشكال؛ و
39
• االلتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الرشف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيني.
املحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة مستخدمي املطبوعة اإللكرتونية ،مثل التعليقات املنشورة عىل املواقع اإلخبارية ،يتم مراقبته
40
واالحتفاظ به من قبل املطبوعة اإللكرتونية يف سجل خاص باإلضافة إىل املعلومات التي يقدمها املستخدم ملدة ال تقل عن ستة أشهر.
املطبوعة اإللكرتونية لها الحق يف املوافقة عىل املحتوى الذي ينشئه املستخدم أو رفضه أو منعه جزئياً أو كلياً .تعترب التعليقات املنشورة
41
عىل املوقع اإللكرتوين مادة صحفية تقع ضمن مسؤولية املطبوعة اإللكرتونية ورئيس تحريرها ومالكها بالتكافل والتضامن.

تطبيق القانون

يرسي القانون عىل الصحفيني ،أعضاء نقابة الصحفيني املسجلني والذين اتخذوا الصحافة مهن ًة لهم  ،وعىل املطبوعة التي يتم فيها نرش
األفكار أو الكلامت بأي طريقة من الطرق مبا يف ذلك املطبوعات اإللكرتونية 42 .وفقاً لذلك ،إذا كان لديك موقع إلكرتوين له عنوان أو
رابط إلكرتوين محدد ( )URLعىل اإلنرتنت ويوفر خدمات النرش مبا يف ذلك األخبار والتحقيقات واملقاالت والتعليقات ،فإنك بذلك تكون
43
خاضعاً ألحكام هذا القانون.

-٣٦
-٣٧
-٣٨
-٣٩

قانون املطبوعات والنرش ،املادة .3
املرجع نفسه .املادة .5
املرجع نفسه.
املرجع نفسه .املادة .7

-٤٠
-٤١
-٤٢
-٤٣

املرجع نفسه .املادة ( 49هـ).
املرجع نفسه .املادة ( 49ج).
املرجع نفسه .املادة ( 2أ – .)3
املرجع نفسه.
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األفعال املج َرمة

ينص القانون عىل أن الصحفيني واملطبوعات يجب عليهم االمتناع عن نرش أي مواد تحتوي عىل:
•اإلساءة إىل األديان املكفولة حريتها بالدستور؛
•املحتوى الذي يشتمل عىل االزدراء الديني؛
• إثارة النعرات املذهبية أو العنرصية؛ و
44
• املحتوى الذي يشتمل عىل ذم أو قدح أو تحقري لألفراد أو ميس حرياتهم الشخصية أو يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.
أيضاً ،فإن القانون يحظر عىل املطبوعات الصحفية ومراسيل وسائل اإلعالم الخارجية القيام بنرش ما ييل:
45
• محارض التحقيق املتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إىل املحكمة املختصة إال إذا أجازت النيابة العامة ذلك.
يشرتط القانون عىل املطبوعات الصحفية عىل وجه التحديد االمتناع عن نرش ما ييل:
46
• محارض جلسات املحاكم التي يصدر فيها أمر مبنع النرش لغرض حامية الحقوق أو النظام العام أو اآلداب العامة.
• التعليقات التي تتضمن معلومات أو وقائع غري متعلقة مبوضوع الخرب أو التي مل يتم التحقق من صحتها أو التي تشكل جرمية وفقاً
47
ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

العقوبات
فيام يتعلق باملطبوعات اإللكرتونية ،ويف حالة انتهاك أحكام قانون املطبوعات والنرش أو القوانني األخرى يف األردن ،فإنه يحق ملدير هيئة
اإلعالم األردنية حجب املواقع اإللكرتونية غري املرخصة 48 .باإلضافة إىل ذلك ،فإنه ميكن أن يُفرض عىل أي مطبوعة إلكرتونية دفع غرامة
ترتاوح بني خمسامئة و خمسة آالف دينار أردين 49 .عدا ذلك ،فإن من يخالف أحكام هذا القانون ميكن أن تُفرض عليه غرامة ترتاوح بني
50
خمسامئة و عرشين ألف دينار أردين.

مثال
يف حال قام صحفي يعمل عىل اإلنرتنت بنرش خرب يسند فيه أحد ملفات الفساد إىل أحد املسؤولني دون التأكد من صحة املعلومة وثبت
أنها غري صحيحة ،فإنه ميكن أن يُحكم عليه بدفع غرامة قدرها خمسامئة دينار أردين.

-٤٤
-٤٥
-٤٦
-٤٧

املرجع نفسه .املادة .38
املرجع نفسه .املادة ( 39أ) و (ج).
املرجع نفسه .املادة ( 39ب).
املرجع نفسه .املادة ( 49د).

 -٤٨املرجع نفسه .املادة ( 49ز).
 -٤٩املرجع نفسه .املادتان ( 45أ) و ( 46ج).
 -٥٠املرجع نفسه .املواد ( 46د) و (هـ) و ( 47ب) و ( 49و).
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 )6قانون نقابة الصحفيني
عن القانون
ينظم قانون نقابة الصحفيني رقم  25لسنة  1998شؤون أعضائها ،مبا يف ذلك الصحفيني العاملني عىل اإلنرتنت.
وفقاً للقانون ،فإن الصحفي هو:
51
"عضو يف نقابة الصحفيني املسجل يف سجل الصحفيني املامرسني واتخذ الصحافة مهنة له"
كام يع ِّرف املؤسسة اإلعالمية عىل النحو التايل:
"الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يؤسس يف اململكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازا ً متاثل يف أعاملها العمل الصحفي
52
يف حقول اإلعالم وتشمل دوائر األخبار والتحرير"
وفقًا لقانون نقابة الصحفيني ،فإنه ينبغي عىل الصحفيني األردنيني وغري األردنيني استيفاء بعض الرشوط ليكونوا مؤهلني للعمل الصحفي؛
53
كام يحظر عىل املؤسسات الصحفية أو اإلعالمية توظيف صحفيني غري مسجلني يف النقابة.
بالنص عىل هذه الرشوط ،فإنه ميكن اعتبار أن القانون ميس مامرسة الحق يف حرية التعبري عرب اإلنرتنت ،فالفرد ،عدا عن الصحفيني
املسجلني أو الصحفيني املتدربني ،الذي يرغب يف مامرسة أي عمل صحفي ،ال يتمتع بنفس الضامنات والتسهيالت املنصوص عليها يف
54
القانون لحامية الصحفيني.

تطبيق القانون
يرسي هذا القانون عىل الصحفيني املامرسني والصحفيني غري املامرسني والصحفيني املتدربني وغريهم ممن يرغبون يف مامرسة مهنة الصحافة.

األفعال املج َرمة

يحظر قانون نقابة الصحفيني:
55
• قيام أي مؤسسة صحفية باستخدام أي شخص للقيام بعمل صحفي ما مل يكن عضوا ً مامرساً مدرجاً يف سجل الصحفيني املامرسني؛
56
• مراسلة وكاالت الصحافة األجنبية باستخدام صفة الصحفي من دون التسجيل يف نقابة الصحفيني؛
57
• مامرسة العمل الصحفي بطريقة تخالف الترشيعات النافذة وميثاق الرشف الصحفي؛ و
58
• الكشف عن مصادر معلومات الصحفي وكذلك نرش املعلومات أو األخبار دون التحقق من صحتها.

العقوبات
يتم إخضاع الصحفيني والصحفيني املتدربني الذين ينتهكون أحكام قانون نقابة الصحفيني لعقوبة الحبس ملدة ترتاوح بني شهر وثالثة
أشهر و  /أو الغرامات التي ترتاوح من خمسامئة إىل ألفي دينار أردين ،التي من املمكن أن تُضاعف يف حالة التكرار ،ويجوز منعهم من
59
مامرسة مهنة الصحافة.

مثال
إن أي شخص ،ما مل يكن مسجالً عىل النحو الواجب يف نقابة الصحفيني ،يقوم مبشاركة مقاطع فيديو أو أخبار صحفية من موقع وقفة
احتجاجية مع قناة تلفزيونية دولية باستخدام تطبيقات االتصاالت عىل جهازه املحمول ميكن أن يكون عرضة لدفع غرامة قدرها ألف
دينار أردين ويتعني عليه اتخاذ تدابري لتصحيح الفعل الذي قام به.
-٥١
-٥٢
-٥٣
-٥٤
-٥٥

قانون نقابة الصحفيني ،املادة .2
املرجع نفسه.
املرجع نفسه .املواد  5و  6و  9و .16
املرجع نفسه .املادة .44
املرجع نفسه .املادة .16

-٥٦
-٥٧
-٥٨
-٥٩

املرجع نفسه .املادة .18
املرجع نفسه .املادة ( 42ج).
املرجع نفسه .املادة .43
املرجع نفسه .املواد ( 18ج) و .52 – 44
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 )7قانون منع اإلرهاب
عن القانون
يرسد قانون منع اإلرهاب رقم  55لسنة  2006األعامل التي تقع تحت تعريف العمل اإلرهايب .بعض األفعال املعاقب عليها يف هذا
القانون تنطبق عىل أشكال التعبري عرب اإلنرتنت.

تطبيق القانون
ميكن أن يخضع أي فرد لقانون منع اإلرهاب ،وبنا ًء عليه يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة ،إذا ارتكب أي أعامل إرهابية كام هو محدد يف القانون.

األفعال املج َرمة

فيام يتعلق بالتعبري عرب اإلنرتنت ،فإن قانون منع اإلرهاب يجرم رصاحة استخدام نظم املعلومات أو الشبكة املعلوماتية أو أي وسيلة نرش أو
إعالم أو إنشاء موقع إلكرتوين لرتويج األفكار وتسهيل القيام باألعامل اإلرهابية .األمر نفسه ينطبق عىل متويل أياً من هذه األفعال عرب الشبكة
60
املعلوماتية.
وفقاً للقانون ،فإن العمل اإلرهايب هو كل عمل مقصود أو االمتناع عنه أو التهديد به يقع تنفيذه بشكل جامعي أو فردي من شأنه أن يؤدي إىل:
• تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر؛
• إحداث فتنة عن طريق اإلخالل بالنظام العام؛
• إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر؛
• إلحاق الرضر بالبيئة أو املرافق واألمالك العامة أو األمالك الخاصة أو املرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتالل أياً منها أو االستيالء عليها؛
• تعريض املوارد الوطنية أو االقتصادية للخطر ؛
61
• إرغام سلطة رشعية أو منظمة دولية أو إقليمية عىل القيام بأي عمل أو االمتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانني أو األنظمة.
يشمل ذلك أيضاً ارتكاب أياً من األفعال التالية:
• أي عمل من شأنه أن يعرض األردنيني أو أموالهم لخطر األعامل الثأرية؛
• األعامل التي من شأنها تعريض األردن لخطر أعامل عدائية أو اإلرضار بصالته بدولة أجنبية؛ و
• أي فعل يرتكب بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القامئة مبوجب الدستور أو منعها من مامرسة وظائفها املستمدة من الدستور أو تغيري
62
الدستور بطرق غري مرشوعة.
جميع األعامل املذكورة أعاله يُعاقب عليها مبوجب قانون منع اإلرهاب بغض النظر عن أسبابها أو وسائل تنفيذها.

العقوبات
يُعاقب عىل األعامل اإلرهابية بالحبس ملدد ترتاوح بني األشغال الشاقة املؤقتة ،من ثالث سنوات إىل عرشين سنة ،واألشغال الشاقة
63
املؤبدة ،ويف بعض الحاالت بعقوبة اإلعدام.

مثال
يف حال قام شخص ما مبشاركة منشور عرب وسائل التواصل االجتامعي يحمل وجهة نظر شخصية ضد تدخل عسكري يف دولة عربية
مجاورة ،فإنه ميكن محاكمته أمام محكمة أمن الدولة ويواجه عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة ملدة ال تقل عن ثالث سنوات.
-٦٠
-٦١
-٦٢
-٦٣

قانون مكافحة اإلرهاب ،املادة .3
املرجع نفسه .املادة .2
املرجع نفسه .املادة .3
املرجع نفسه .املادة ( 7ج) و (د) و (هـ).
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 )8قانون محكمة أمن الدولة
عن القانون
ينظم قانون محكمة أمن الدولة رقم  17لسنة  1959عمل محكمة أمن الدولة التي تتمتع باالختصاص يف البت يف جرائم اإلرهاب
والتجسس والخيانة وتزوير األموال وجرائم املخدرات.

تطبيق القانون

ميكن محاكمة أي شخص أمام محكمة أمن الدولة ،وفقاً للقانون ،يف حال ارتكب أياً من األفعال اإلجرامية املوضحة أدناه 64 .باإلضافة إىل
ذلك ،فإن أي شخص تآمر أو حرض أو ساعد عىل ارتكاب أية جرمية من الجرائم املشمولة بأحكام هذا القانون أو حاول ارتكابها أو حاول
حمل غريه أو تحريضه عىل ارتكاب جرمية أو ساعد بأية صورة أخرى عىل تسهيل ارتكابها أو كانت له أية صلة بارتكابها ،يخضع لهذا
65
القانون ،وبالتايل ،ميكن محاكمته أمام محكمة أمن الدولة.

األفعال املج َرمة

ميثل أي شخص أمام محكمة أمن الدولة يف حال ارتكب:
• الجرائم املرتكبة خالفاً لقانون حامية أرسار ووثائق الدولة؛
• جرائم الجمعيات غري املرشوعة املنصوص عليها يف قانون العقوبات؛
• جرائم إهانة امللك ،امللكة ،ويل العهد ،أحد أوصياء العرش أو أعضاء هيئة النيابة املنصوص عليها يف املادة ( )195من قانون العقوبات؛
و
• جرائم اإلرهاب ،مبا يف ذلك األعامل الفردية أو الجامعية ،الواقعة عىل أمن الدولة الداخيل والخارجي كام هو موضح يف قانون
66
العقوبات.
يرسي ذلك عىل مامرسة حرية التعبري عرب اإلنرتنت يف حال اعتبار أنها تندرج تحت أي من فئات الجرائم املذكورة أعاله.

مثال
يف حال قام شخص ما بنرش رشيط فيديو عىل صفحته عىل فيسبوك ينتقد فيه قوات األمن ويشجع الجمهور عىل القيام بعمل جامعي
معني ضدها ،فإنه ميكن أن تتم محاكمته أمام محكمة أمن الدولة.

 -٦٤قانون محكمة أمن الدولة ،املادة ( 3أ –  1و .)4
 -٦٥املرجع نفسه .املادة .4
 -٦٦املرجع نفسه .املادة ( 3أ –  1و .)4
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 )9قانون انتهاك حرمة املحاكم
عن القانون
ينص قانون انتهاك حرمة املحاكم رقم  9لسنة  ،1959من بني أمور أخرى ،عىل أفعال تعترب أنها معرقلة للعملية القضائية.

تطبيق القانون
يرسي هذا القانون عىل أي شخص يرتكب أفعاالً تعرقل وتعيق سري العدالة .فيام يتعلق بحرية التعبري عرب اإلنرتنت ،فإن ذلك يشمل نرش
أمور من شأنها:
• التأثري عىل القضاة الذين يناط بهم النظر والفصل يف الدعوى أو النيابة العامة أو غريهم من املوظفني املكلفني بالتحقيق؛
• التأثري عىل الشهود الذين يدلون بشهاداتهم يف الدعوى أو يف التحقيق؛
• منع األشخاص من اإلفضاء مبعلومات ألويل الشأن؛ أو
67
• التأثري عىل الرأي العام ملصلحة أو ضد طرف يف الدعوى املنظورة أمام املحكمة أو يف التحقيق.

األفعال املج َرمة

النرش يف أي من الحاالت التالية يُعاقب عليه مبوجب قانون انتهاك حرمة املحاكم:
68
• الدعاوى التي قررت فيها املحاكم سامعها يف جلسات رسية أو يف الدعاوى املتعلقة بجرائم التي تقع بواسطة الصحف؛
69
• دعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء األرسار؛
70
• دعاوى الطالق والهجر والبنوة الطبيعية؛
71
• ما جرى يف الجلسات العلنية يف املحاكم بغري أمانة وبسوء قصد؛
72
• إذاعة التحقيقات الجزائية القامئة؛
73
• الطعن بحق قاض أو محكمة أو نرش تعليق عىل حكم محكمة بقصد تعريض مجرى العدالة للشك أو التحقري.
مع ذلك ،فإن قيام أي شخص بنرش موضوع الدعوى أو حكم املحكمة ال يعد مخالفاً للقانون ،ما مل يتم النرش بناء عىل طلب أو إذن الطرف املعني
74
يف الدعوى التي ال يجوز فيها إقامة الدليل عىل االدعاءات ،وبالتايل يكون خاضعاً للعقوبة املنصوص عليها وفقاً للقانون.

العقوبات
يتضمن قانون انتهاك حرمة املحاكم عقوبات جزائية ترتاوح ما بني الحبس ملدة ستة أشهر وسنة واحدة وغرامة مالية ترتاوح من عرشين
إىل مائة دينار أردين .75

مثال
يف حال قام شخص ما بنرش منشور عىل صفحته عىل فيسبوك يصف فيه أداء املحكمة يف دعوى معينة بأنه متحيز وشكك يف حياد
النظام القضايئ يف األردن ،فإنه من املمكن أن يتم الحكم عليه بالحبس ملدة ثالثة أشهر.
-٦٧
-٦٨
-٦٩
-٧٠
-٧١

قانون انتهاك حرمة املحاكم ،املادة .11
املرجع نفسه .املادة .12
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
املرجع نفسه .املادة .13

-٧٢
-٧٣
-٧٤
-٧٥

املرجع نفسه .املادة .14
املرجع نفسه .املادة .15
املرجع نفسه .املادة .12
املرجع نفسه .املواد  11و  12و  13و  14و .15
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 )10قانون االتصاالت
عن القانون

يركز قانون االتصاالت رقم  13لسنة  1995بشكل رئييس عىل الجوانب التقنية لالتصاالت ،ومع ذلك ،فإنه يتضمن عددا ً من األحكام التي
تؤثر عىل حرية التعبري عرب اإلنرتنت.

تطبيق القانون
يرسي القانون عىل مستخدمي خدمات االتصاالت العامة واملستفيدين منها ،مثل خدمات اإلنرتنت.

76

األفعال املج َرمة

يحظر قانون االتصاالت ما ييل:
• استخدام وسائل االتصاالت لتوجيه رسائل تهديد أو إهانة أو الرسائل املنافية لآلداب العامة؛ أو
77
• نقل األخبار املختلقة بقصد إثارة الفزع.
يجوز للسلطات أن تأمر بحجب أو إلغاء خدمات االتصاالت عن املستفيد إذا:
78
"استخدم الخدمات بطريقة مخالفة للترشيعات األردنية النافذة أو اآلداب العامة"

العقوبات

يف حال ارتكب أي شخص أياً من األفعال املج َرمة وفقاً لهذا القانون ،فإنه من املمكن أن يواجه عقوبة الحبس ملدة ال تقل عن شهر واحد
79
وال تزيد عن سنة أو غرامة ترتاوح من ثالمثائة إىل ألفي دينار أردين أو بكلتا العقوبتني.

مثال

يف حال أرسل شخص ما رسائل تهديد إىل شخص آخر باستخدام تطبيق تواصل  ،فإنه من املمكن أن يخضع للمحاكمة استنادا ً إىل أحكام
قانون االتصاالت ،وبالتايل يواجه إما حجب وصوله إىل خدمات االتصاالت و  /أو الحبس ملدة شهر و  /أو دفع غرامة قدرها ثالمثائة دينار
أردين.

-٧٦
-٧٧
-٧٨
-٧٩

قانون االتصاالت ،املادة .2
املرجع نفسه .املادة ( 75أ).
املرجع نفسه .املادة ( 58أ).
املرجع نفسه .املادة ( 75أ).
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 )11قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات
عن القانون
ينظم قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات رقم  47لسنة  2007الطلبات املقدمة إىل الجهات الحكومية من قبل األردنيني للحصول
عىل املعلومات.
مينح القانون كل أردين الحق يف
80
"الحصول عىل املعلومات التي يطلبها وفقاً ألحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مرشوعة أو سبب مرشوع"
وفقاً للقانون ،فإن يتعني عىل املسؤولني الحكوميني تسهيل الحصول عىل املعلومات املطلوبة دون إبطاء 81 .ينبغي اتخاذ قرار بشأن
طلب املعلومات خالل فرتة ثالثني يوماً من اليوم التايل لتاريخ تقدميه 82 .يجب أن يكون الرفض معلالً ومسبباً ،وإىل جانب الطلبات التي
83
مل يتم الرد عليها ضمن اإلطار الزمني ،فإنه يجوز الطعن عىل الرفض أمام محكمة العدل العليا.
الطلبات غري املقبولة من الناحية القانونية هي طلبات املعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنرصي أو العرقي أو التمييز
84
بسبب الجنس أو اللون.
يحق للمسؤولني الحكوميني االمتناع عن الكشف عن بعض املعلومات ،مثل:
• األرسار والوثائق املحمية مبوجب قوانني أخرى؛
• األرسار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية؛
• املعلومات التي يؤدي الكشف عنها إىل التأثري يف املفاوضات بني األردن ودولة أو جهة أخرى؛
85
• املعلومات أو امللفات الشخصية الخاصة بسجالت األشخاص التعليمية أو الطبية.

تطبيق القانون

قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات ينظم حقاً لجميع األردنيني ،وله تأثري عىل حق التعبري عرب اإلنرتنت .ذلك ألن نقص البيانات
واملعلومات له تأثري عىل دقة وقوة التقارير أو األخبار؛ مام يحد من قدرة الفرد عىل التعبري عن وجهات النظر بشأن قضية معينة.

األفعال املج َرمة

ال توجد أفعال مجرمة وفقاً لقانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات ،إال أنه ميكن مقاضاة أي شخص استنادا ً إىل أي من القوانني
املتضمنة هنا يف حالة القيام بنرش معلومات دون دليل ،بغض النظر عن املحاوالت السابقة لطلب املعلومات دون جدوى.

مثال
الصحفي الذي يقوم بنرش تقرير استقصايئ عرب اإلنرتنت ،وذلك بعد منعه من الوصول إىل معلومات عن املؤهالت العلمية ألحد املرشحني
ملنصب ما لرغبته يف الطعن يف صالحية ترشحه ،من املمكن أن يواجه عقوبة الحبس ملدة ثالثة أشهر وأن يتعني عليه دفع غرامة قدرها
ألفي دينار أردين وفقاً ألحكام قانون الجرائم اإللكرتونية.

 -٨٠قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات ،املادة .7
 -٨١املرجع نفسه .املادة .8
 -٨٢املرجع نفسه .املادة ( 9ج).

 -٨٣املرجع نفسه .املادتني ( 9د) و .17
 -٨٤املرجع نفسه .املادة .10
 -٨٥املرجع نفسه .املادة ( 13أ ،ج ،هـ ،ز).
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 )12قانون حامية أرسار ووثائق الدولة
عن القانون
قانون حامية أرسار ووثائق الدولة رقم  50لسنة  1971يتيح للمسؤولني تصنيف املعلومات والوثائق كأرسار دولة ،وبالتايل ،ينص عىل
فرض عقوبات صارمة عىل من يقوم باإلفصاح عنها.
يصنف القانون هذه الوثائق ،حسب نوع املعلومات التي تحتوي عليها ،إىل أربعة أنواع:
86
• رسية للغاية ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،الوثائق السياسية املهمة املتعلقة بالعالقات الدولية؛
• رسية ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،املعلومات التي ميكن أن تسبب تهديدا ً لسالمة الدولة أو ترض مبصالحها ،أو ميكن أن
87
تكون ذات فائدة كبرية لدولة أجنبية أو أيه جهة أخرى؛
• محدودة الرسية ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،املعلومات التي من شأنها إحداث تأثري يسء عىل الروح املعنوية للمواطنني ما
88
مل يتم الترصيح باإلفصاح عنها ،واملعلومات املحمية التي من شأنها أن ترض بسمعة أي شخصية رسمية أو متس هيبة الدولة؛
89
• عادية ،ال ينبغي اإلفصاح عن هذه املعلومات لغري أصحاب العالقة بها إال يف الحاالت التي يتم فيها الترصيح باإلفصاح عنها.

تطبيق القانون
يرسي هذا القانون عىل املسؤولني الذين لديهم حق الوصول إىل الوثائق الرسمية ووثائق الدولة ،واألشخاص اآلخرين الذين يف
استطاعتهم الوصول إىل هذه الوثائق بطريقة قانونية أو غري قانونية .ينبغي عىل املسؤولني الحكوميني الذين تخلوا عن وظائفهم الرسمية
90
والذين كان لديهم الحق يف الوصول إىل هذه الوثائق واملعلومات عدم القيام بإفشائها.

األفعال املج َرمة

يحظر قانون حامية أرسار ووثائق الدولة ترسيب الوثائق املحمية إال عند الرضورة 91 ،ومع ذلك ،فإنه ال يحدد حاالت الرضورة.

العقوبات
تتفاوت العقوبات مبوجب هذا القانون ،فيمكن أن يخضع اشخص الذي يخالف أحكامه لعقوبات جزائية ترتاوح ما بني األشغال املؤقتة،
92
ملدة ما بني عرشة إىل عرشين سنة ،ويف بعض الحاالت ،قد يواجه عقوبة اإلعدام.

مثال
يف حال متكن صحفي من الوصول إىل معلومات رسية وقام بترسيبها عرب حسابه عىل تويرت دون وجود عنرص الرضورة ،فإنه قد يواجه
عقوبة األشغال املؤقتة ملدة ال تقل عن عرش سنوات.

-٨٦
-٨٧
-٨٨
-٨٩

قانون حامية أرسار ووثائق الدولة ،املادة .3
املرجع نفسه .املادة .6
املرجع نفسه .املادة .8
املرجع نفسه .املادة .10

 -٩٠املرجع نفسه .املادة .12
 -٩١املرجع نفسه .املادتان  13و .16
 -٩٢املرجع نفسه .املادة .16

22

 )13قانون االجتامعات العامة
عن القانون
قانون االجتامعات العامة رقم  7لسنة  2004ينظم االجتامعات العامة والتجمعات واملسريات .تم إصدار مجموعة من اللوائح
والتعليامت التنظيمية يف عام  2011متنح املحافظ سلطات واسعة بشأن تنظيم االجتامعات العامة والتجمعات واملسريات .يؤثر القانون
عىل حرية التعبري عرب اإلنرتنت حيث أنه يؤثر عىل قدرة األفراد للدعوة إىل املشاركة يف الفعاليات العامة عرب اإلنرتنت مثل املسريات.
وفقًا للقانون ،فإنه يتعني عىل الفرد أن "يقدم اإلشعار بعقد االجتامع العام أو تنظيم املسرية لدى الحاكم اإلداري قبل املوعد املعني
إلجراء أي منهام بثامنية وأربعني ساعة عىل األقل"  .93غري أنه ،ويف السنوات األخرية ،كان تنفيذ قانون االجتامعات العامة متعارضاً مع
أحكامه .عىل سبيل املثال ،تشرتط الحكومة الحصول عىل موافقة مسبقة عىل تنظيم الفعاليات ،ويف بعض الحاالت قامت بإلغاء فعاليات
يف اللحظة األخرية عىل الرغم من تقديم إخطار وفقاً للقانون .عالوة عىل ذلك ،فإنه قد جرى التطبيق بأن يطلب املحافظ املعني
ٍ
معلومات مفصلة حول الفعالية من منظميها ،مثل أسامء املشاركني واملدعوين واملتحدثني وبرنامج الفعالية ،وما إىل ذلك ،باإلضافة إىل
طلب إلغاء مشاركة بعض املشاركني أو تغيري املتحدثني أو محتوى الجلسة ،وإال فسيتم رفض منح املوافقة عىل تنظيم الفعالية.

تطبيق القانون
يرسي قانون االجتامعات العامة عىل األردنيني حيث ميارسون حقهم يف التجمع وكذلك عىل غري األردنيني الذين يُحظر عليهم عقد
94
االجتامعات العامة يف األردن وفقاً ألحكامه.

األفعال املج َرمة

يعترب كل اجتامع عام يُعقد أو مسرية ت ُنظم خالفاً ألحكام هذا القانون والتعليامت التنظيمية الصادرة مبوجبه عمالً غري مرشوع.
ينبغي عىل املنظم عدم الرشوع يف توجيه أي دعوة أو اإلعالن عن الفعالية قبل إشعار الحاكم اإلداري قبل موعد إجرائها بثامنية وأربعني
96
ساعة عىل األقل.
95

العقوبات
انتهاكات قانون االجتامعات العامة يُعاقب عليها بعقوبات جزائية تتفاوت بني الحبس ملدة ترتاوح بني شهر وثالثة أشهر و  /أو غرامة
97
ترتاوح بني مائتي و ألف دينار أردين.

مثال

ميكن اعتبار الشخص الذي يدعو إىل التظاهر عرب وسائل التواصل االجتامعي لحشد التأييد ضد قانون مقرتح منتهكاً لقانون االجتامعات
العامة  ،وبالتايل يخضع لعقوبة الحبس ملدة شهر أو دفع غرامة قدرها مائتي دينار أردين أو كليهام استنادا ً إىل املادة .10

-٩٣
-٩٤
-٩٥
-٩٦
-٩٧

قانون االجتامعات العامة ،املادة .4
املرجع نفسه .املادة ( 3أ).
املرجع نفسه .املادة .5
املرجع نفسه .املادة  .4أنظر أيضاً املادة ( 2ب) من تعليامت تنظيم االجتامعات العامة والتجمعات واملسريات لسنة .2011
قانون االجتامعات العامة ،املادة .10
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 )14قانون منع الجرائم
عن القانون
قانون منع الجرائم رقم  7لسنة  1954مينح املحافظ سلطات تقديرية واسعة الحتجاز األشخاص بسبب االشتباه يف أنهم عىل وشك
98
ارتكاب جرمية.

تطبيق القانون
ميكن استخدام أحكام قانون منع الجرائم لوصم األفراد الذين ميارسون حقهم يف حرية التعبري عرب اإلنرتنت بوصفهم منتهكني محتملني
للقانون.
يتمتع املحافظ بسلطة تحديد ما إذا كان أي شخص ميثل أو قد ميثل تهديدا ً ،وللتحقق من ذلك ،يتمتع املحافظ بسلطة تكليف هذا
الشخص بالحضور أمامه وإلزامه بتعهد بأن يكون حسن السرية خالل فرتة يحددها املحافظ 99 .إضاف ًة إىل ذلك ،فإنه يجوز للمحافظ
إصدار أمر بالقبض عىل هذا الشخص يف حالة عدم استجابته ملذكرة الحضور خالل فرتة زمنية معقولة .يجب أن تتم محاكمة الشخص
100
املحتجز أمام املحكمة املختصة خالل أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه.

األفعال املج َرمة

السلطة التقديرية الواسعة املمنوحة للمحافظني وفقًا لقانون منع الجرائم يتيح لهم منع االنتهاكات أو الجرائم املحتمل ارتكابها عرب
اإلنرتنت وفقاً ألي من القوانني املوضحة أعاله.

العقوبات
يجب عىل األشخاص املشتبه بهم االلتزام بالعديد من التعليامت ،مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،االلتزام باإلقامة الجربية ضمن
قضاء أو مدينة أو قرية يف األردن ما مل يوافق املحافظ عىل خالف ذلك ،والسامح بزيارات التفتيش من قبل قوات األمن يف أي وقت
للتأكد من بقائه داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية رشوقها 101 .أيضاً ،ميكن أن يخضع األشخاص املشتبه بهم
لعقوبات تتفاوت ما بني الحبس ملدة تصل إىل ستة أشهر و  /أو غرامة ال تتجاوز خمسني دينار أردين يف حالة انتهاك الرشوط املحددة يف
102
أمر املراقبة الصادر ضدهم.

مثال
يجوز للمحافظ األمر باعتقال أي شخص ملنعه من االستمرار بنرش تغريدات يشارك من خاللها معلومات قد يعتربها املحافظ مخالفة
للنظام العام مبوجب القوانني السارية.

 -٩٨قانون منع الجرائم ،املادة .3
 -٩٩املرجع نفسه .املادة .3
 -١٠٠املرجع نفسه .املادة .4
 -١٠١املرجع نفسه .املواد  3و  4و  8و .13
 -١٠٢املرجع نفسه .املادة .14
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الفصل الثاين :وسائل التواصل االجتامعي
ملحة عامة

خــال الســنوات األخــرة ،أصبحــت منصــات اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتامعــي وســيلة أساســية ملامرســة الحق يف حريــة التعبــر .بالتــايل ،وباعتبارها
وســيلة تواصــل دامئــة التطــور بــن النــاس يف جميــع أنحــاء العــامل ،تخضــع منصــات اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتامعــي إىل القواعــد واللوائــح
والقوانــن التــي تعتمدهــا مختلــف البلــدان عــى املســتوى الوطنــي .ليــس ذلــك فحســب ،بــل أن منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي التــي تديرهــا
رشكات خاصــة تقــوم بتضمــن قيودهــا الخاصــة عــى التعبــر عــر اإلنرتنــت اســتنادا ً إىل السياســات والقواعــد واللوائــح التــي تتبناهــا هــذه الــركات.
يف حــن يركــز الفصــل األول مــن هــذا الدليــل عــى اإلطــار القانــوين الناظــم لحريــة التعبــر عــر اإلنرتنــت يف األردن ،فــإن هــذا الفصــل يقــدم بعــض
اإلرشــادات ملســتخدمي اإلنرتنــت ،وبشــكل خــاص ،مســتخدمي وســائل التواصــل االجتامعــي الفيســبوك وتويــر حيــث يغطــي هــذا الفصــل السياســات
الخاصــة بــكل منصــة مــن منصــات التواصــل االجتامعــي والنصائــح العمليــة ملعرفــة مــا ميكــن توقعــه أثنــاء اســتخدامها ،وكيفيــة التعامل مــع الصعوبات
التقنيــة التــي قــد يواجهــا مســتخدميها .يبــدأ هــذا الفصــل بجــزء متهيــدي يغطــي تاريــخ حوكمــة اإلنرتنــت ،ثــم ينتقــل إىل القضايــا الراهنــة املتعلقــة
بوســائل التواصــل االجتامعــي عــر تقديــم نصائــح تقنيــة حــول الخصوصيــة يف مختلــف وســائل التواصــل االجتامعــي؛ وعالنيــة املحتــوى الــذي تتــم
مشــاركته؛ وخطــاب الكراهيــة؛ وأخـرا ً حاميــة حســابات مســتخدميها.

أوالً :اإلنرتنت
 .1تاريخ حوكمة اإلنرتنت

إذا كنــت ترغــب يف فهــم كيفيــة إدارة اإلنرتنــت يف وقتنــا الحــايل ،فإنــه مــن الــروري التعــرف عــى بعــض مــن تاريــخ نشــوئها ،تــم إنشــاء اإلنرتنــت
يف البدايــة إلتاحــة املجــال أمــام الباحثــن للتعــاون عــن بُعــد مــن جميــع أنحــاء العــامل ،ومل تكــن متاحــة للكيانــات التجاريــة حتــى تســعينيات القــرن
املــايض.
لقــد تــم طــرح مســألة تحديــد الكيفيــة التــي ينبغــي مــن خاللهــا إدارة اإلنرتنــت ألول مــرة ،ليــس مــن الناحيــة التقنيــة فحســب بــل مــن النواحــي
القانونيــة واالجتامعيــة والسياســية ،عــى املســتوى العاملــي يف القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات يف عــام  .2003مبجــرد إنشــائها ببضعــة قواعــد تقنيــة،
بــدأت الحكومــات يف جميــع أنحــاء العــامل بالنظــر إىل اإلنرتنــت كوســيلة واجبــة التنظيــم وواجبــة الحوكمــة أيضــا.
لطاملــا تــم االعـراف بحريــة التعبــر وحريــة املعلومــات كركائــز «لحوكمــة اإلنرتنــت»؛ وتــم إدراجهــا يف إعــان جنيــف لعــام  2003وااللتزامــات الصــادرة
عــن القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات التــي انعقــدت يف تونــس يف عــام  .2005بنــا ًء عــى الطبيعــة الالمركزيــة لإلنرتنــت وكونهــا شــبكة تتجــاوز وعابرة
للحــدود الوطنيــة ،فــإن التعــاون العاملــي بــن الحكومــات واملجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص واملجتمــع التقنــي واالحـرام املشــرك لحقــوق اإلنســان
يعـ ّدون مــن املتطلبــات الالزمــة لتهيئــة البيئــة لحريــة وســائل اإلعــام يف العــر الرقمــي.
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التسلسل الزمني لإلنرتنت
1969

تأسســت شــبكة وكالــة مشــاريع األبحــاث املتقدمــة ( – ARPANETأربانــت) مــن قبــل وزارة الدفــاع األمريكيــة،
التــي تعتــر البنيــة األساســية األوىل لإلنرتنــت.

1984

أنشأت مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية ( )NSFشبكة  ،NSFNETوهي شبكة أبحاث لألغراض العامة.

1898

تم ربط  160000موقع مضيف يف أكرث من  9دول عرب اإلنرتنت.

1995

تم إلغاء القيود املفروضة عىل االستخدام التجاري لإلنرتنت.

2003

انعقدت القمة العاملية ملجتمع املعلومات يف جنيف.

 .2االنرتنت يف األردن

بــدأت أول خدمــة إنرتنــت تجاريــة يف األردن يف عــام  .1996لعــدة ســنوات ،ظــل الوصــول إىل اإلنرتنــت مفتوحـاً واســتخدامه خاليـاً مــن أي قيــود .يف عــام
 ،2001أصــدرت وزارة الداخليــة لوائــح جديــدة بشــأن مقاهــي اإلنرتنــت ،تــم مبوجبهــا وضــع تقييــد عــى املحتــوى واالحتفــاظ باملعلومــات الشــخصية
للمســتخدمني .بعــد مــرور عــام ،تــم حظــر أول موقــع إلكــروين يف األردن .مــع ذلــك ،مل يتشــكل أي إطــار قانــوين لتنظيــم املحتــوى عــر اإلنرتنــت حتــى
عــام  ،2010بــدءا مــن صــدور قانــون مؤقــت للجرائــم اإللكرتونيــة مــرورا بق ـرار صــادر مــن محكمــة التمييــز ، ،أدى فيــا بعــد إىل تعريــف وإدراج
املواقــع اإللكرتونيــة اإلخباريــة باعتبارهــا منشــورات يف تعديــات قانــون املطبوعــات والنــر لســنة .2012
هنــاك العديــد مــن الجهــات املعنيــة والجهــات الفاعلــة التــي تؤثــر بشــكل مبــارش عــى كيفيــة إدارة اإلنرتنــت يف األردن ،ويف نهايــة املطــاف ،لهــا تأثــر
عــى اســتخدامك لإلنرتنــت وكيفيــة تنظيــم املحتــوى عــر ذلــك.
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الجهات الفاعلة الرئيسية
هيئة تنظيم
قطاع
االتصاالت

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت هي مؤسسة حكومية مستقلة تنظم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف األردن
مبوجب قانون االتصاالت رقم  13لسنة .1995
ما أهمية ذلك بالنسبة لك؟
• هيئة تنظيم قطاع االتصاالت هي الكيان الذي يتلقى شكاوى من املستخدمني يف حالة عدم حل مشكلة ما مع
رشكة االتصاالت التي تتعامل معها.
• هي أيضاً الكيان الوحيد الذي ينظم عمليات رشكات االتصاالت ،وبالتايل ،يتم يف نهاية املطاف إرسال جميع أوامر
الحجب الخاصة باملحتوى عرب اإلنرتنت عن طريق هيئة تنظيم قطاع االتصاالت إىل رشكات االتصاالت.

مركز
تكنولوجيا
املعلومات
الوطني

مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني هو مؤسسة حكومية مستقلة تساند عمليات تكنولوجيا املعلومات الخاصة
بالحكومة والهيئات العامة األخرى .تم إنشاء مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني مبوجب قانون توظيف موارد
تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات الحكومية رقم  81لعام .2003
ما أهمية ذلك بالنسبة لك؟
• يف حال كان عنوان املوقع اإللكرتوين الخاص بك ( )URLينتهي بنطاق  . joأو يف حال كنت ترغب يف الحصول عىل
واحد كذلك ،فإن مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني هو الكيان الذي يقوم بسن اللوائح املتعلقة باقتناء واستخدام
وإلغاء مثل هذا العنوان.
• يف حال كنت تستخدم اإلنرتنت من خالل هيئة عامة (كام هو الحال مع «محطات املعرفة» ،املؤسسات التي
تديرها الحكومة والتي توفر اإلنرتنت للمجتمعات املحلية) ،فإنه يتم توفري خدمة اإلنرتنت من قبل مركز تكنولوجيا
املعلومات الوطني ،والذي من املمكن أن يقوم بتطبيق قواعد محددة ملنع املستخدمني من الوصول إىل محتوى
معني عرب اإلنرتنت.

هيئة اإلعالم

هيئة اإلعالم هي هيئة مستقلة تنظم اإلعالم املريئ واملسموع .بنا ًء عىل تعديالت قانون املطبوعات والنرش يف عام
 ،2012فإن هيئة اإلعالم هي من يقوم مبنح تراخيص املواقع اإللكرتونية اإلخبارية.
ما أهمية ذلك بالنسبة لك؟
• يف حال كنت ترغب يف تشغيل موقع إلكرتوين يقدم أخبار أو تقارير حول األردن ،فإنه ينبغي عليك أن تحصل عىل
ترخيص من هيئة اإلعالم.
• يف حال كنت متتلك أي موقع إلكرتوين غري مرخّص ،فإن هيئة اإلعالم ستقوم بإصدار أمر بحجبه يف حال خرقه
للقانون.

وحدة
مكافحة
الجرائم
اإللكرتونية

أنشئت وحدة مكافحة الجرائم اإللكرتونية يف عام  2008تحت إدارة البحث الجنايئ مبديرية األمن العام .تتمثل
املهمة الرئيسية للوحدة يف التحقيق يف الجرائم املرتكبة من خالل أو عرب وسائل التكنولوجيا .تشمل هذه الجرائم
مجموعة واسعة من األعامل التي تعترب غري قانونية وفقاً للقوانني األردنية ،بدءا ً من استغالل األطفال وصوالً إىل
التجنيد عرب اإلنرتنت لالنضامم إىل التنظيامت اإلرهابية ونرش خطاب الكراهية.
ما أهمية ذلك بالنسبة لك؟
• يف حال كنت ضحية لجرمية إلكرتونية ،فإنه يجب عليك تقديم شكوى إىل وحدة مكافحة الجرائم اإللكرتونية،
وسينظر النائب العام يف التهم ،إن وجدت ،التي ميكن توجيهها.
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ثانياً :وسائل التواصل االجتامعي

تــم نقــل املعلومــات واألفــكار والرســائل عــر اإلنرتنــت منــذ بداياتهــا املبكــرة .عــى مــر الســنني ،تطــور الســلوك عــر اإلنرتنــت إىل أشــكال أكــر اجتامعيــة
وتعبرييــة عــر املنتديــات واملدونــات يف تســعينيات القــرن املــايض وأوائــل العقــد األول القــرن الواحــد والعرشيــن ،وبعــد ذلــك مــن خــال ظهــور
مجتمعــات اإلنرتنــت حيــث شــكلت التفاعــات االجتامعيــة الســمة األساســية ،مــا آل إىل بدايــة وســائل التواصــل االجتامعــي عــى النحــو املعــروف
حاليـاً .يف عــام  ،2004انطلــق موقــع فيســبوك ،وتبعــه موقــع تويــر يف عــام .2006
تختلــف وســائل التواصــل االجتامعــي عــن «وســائل اإلعــام التقليديــة» بعــدة طــرق وليــس فقــط مــن خــال طريقــة إرســالها ()online/offline؛ يف
حــن أن الصحيفــة أو املدونــة يكتبهــا كيــان واحــد ويقرأهــا الكثــرون ،فــا مي ّيــز وســائل التواصــل االجتامعــي هــو أنهــا تتيــح وصــول املعلومــات مــن
مصــادر عــدة إىل أكــر مــن متلقــي.

يُنشــئ املحتــوى عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ،مبــا يف ذلــك املنشــورات والتعليقــات والصــور ومقاطــع الفيديــو ،مــن قبــل املســتخدمني ويُدمــج
بباقــي التفاعــات عــر اإلنرتنــت ،ويشــمل ذلــك املــواد التــي تنــال إعجــاب املســتخدمني والعالقــات بينهــم .النتيجــة هــي «شــبكة اجتامعيــة» ترتابــط
فيهــا أفــكار املســتخدمني وتعابريهــم وأفعالهــم مــع بعضهــا البعــض.

فيسبوك مقابل تويرت
فيســبوك وتويــر شــبكتان اجتامعيتــان تــم تأسيســهام يف عامــي  2004و  2006عــى التــوايل .تتــم إدارة الشــبكتني مــن قبــل رشكات مقرهــا يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ولكــن ميكــن الوصــول إليهــا يف جميــع أنحــاء العــامل مــن خــال أي جهــاز موصــول باإلنرتنــت ،مثــل أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية
والهواتــف الذكيــة.
يوضح الجدول أدناه االختالفات الرئيسية بني فيسبوك وتويرت ،مبا يف ذلك املصطلحات الخاصة بكل منصة:
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االختالفات الرئيسية بني فيسبوك وتويرت
فيسبوك

تويرت

الطريقة الرئيسية لنرش
املحتوى

يتم نرش «املنشورات » posts/من قبل
املستخدمني ،والتي قد تتضمن:
• محتوى يف أشكال متعددة ،مثل
النصوص والصور ومقاطع الفيديو؛ و
• روابط إىل محتوى خارجي ،مثل املواقع
االلكرتونية ومقاطع الفيديو والصور
املنشورة عىل مواقع أو منصات أخرى

يتم نرش «تغريدات »tweets/من قبل املستخدمني،
والتي قد تتضمن:
• محتوى نيص يقترص عىل « 280وحدة» ،وميكن
إضافة الصور والفيديو إليها؛ و
• روابط إىل محتوى خارجي ،مثل املواقع االلكرتونية
ومقاطع الفيديو والصور املنشورة عىل مواقع
ومنصات أخرى

توزيع املحتوى املنشور

املنشورات التي يتم نرشها يتم تضمينها
يف سلسلة يُطلق عليها "آخر األخبارnews/
 ."feedاعتامدا ً عىل خيار الخصوصية املختار
للمنشور من قبل املستخدم ،فإنه يكون مرئياً
للمستخدمني اآلخرين املرصح لهم

التغريدة املنشورة يتم تضمينها يف قامئة مخصصة،
تكون مرئية للمستخدمني املرصح لهم بعد .يتم
عرض التغريدات «العامة» للمستخدمني حتى لو مل
يكونو من متابعينك أو من تتابعهم وقت التسجيل.

التفاعل مع املحتوى املنشور

ميكن للمستخدمني النقر عىل «إعجاب»like/
باملنشورات .ميكن إعادة مشاركة املنشورات.
ميكن للمستخدم مشاركة منشور ما من خالل
النقر عىل زر «مشاركة»

ميكن للمستخدمني النقر عىل «إعجاب »like/التغريدات.
ميكن إعادة نرش التغريدات .retweet /من خالل النقر عىل
زر «إعادة تغريد»

العالقة بني املستخدمني

ميكن للمستخدم التواصل مع مستخدمني آخرين
عن طريق إضافتهم «كأصدقاء.»friends/
الصداقة عىل فيسبوك متبادلة ،مام يعني أنه
ينبغي عىل كال املستخدمني قبول هذه العالقة
حتى يكونا عىل قامئة أصدقاء بعضهام البعض

ميكن للمستخدم «متابعة »follow/املستخدمني
اآلخرين من أجل رؤية تغريداتهم ،وليك يتم ذلك،
فإنه ال يتعني عىل املستخدم املتابَع «متابعة»
الشخص الذي يتابعه

الرسائل الخاصة

ميكن للمستخدم إرسال رسائل إىل مستخدمني
آخرين من خالل منصة فيسبوك التي تسمى
املسنجر.

ميكن للمستخدم إرسال «رسالة خاصة»
للمستخدمني اآلخرين.

يتم تلقي الرسائل التي يرسلها األشخاص
غري املدرجني يف قامئة «األصدقاء» الخاصة
باملستخدمني بشكل منفصل عىل أنها «طلبات
مراسلة».

التفاعل بني مجموعة من
املستخدمني

ميكن للمستخدمني التفاعل مع بعضهم
البعض يف منصات منفصلة عن آخر األخبار
تسمى «املجموعات .»groups/ميكن أن تكون
املجموعات عامة وميكن الوصول إليها ومرئية
لجميع مستخدمي فيسبوك ،أو خاصة وميكن
الوصول إليها ومرئية فقط ألعضائها.

بشكل افرتايض ،فإنه ينبغي عىل كال املستخدمني
«متابعة» بعضهام البعض حتى يتمكنا من تبادل
الرسائل الخاصة.

ميكن للمستخدم إنشاء قامئة ملستخدمني متعددين لرؤية
«تغريداتهم» بشكل جامعي.
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 .2القضايا الراهنة عرب منصات التواصل االجتامعي

إنــه مــن الصعــب أن نحــد مــن فهمنــا لوســائل التواصــل االجتامعــي باعتبارهــا مجــرد مواقــع عــى اإلنرتنــت؛ فقــد أضحــت يف نهايــة املطــاف مصــد ًرا
رئيسـيًا لألخبــار إضافــة إىل كونهــا فضــاء عــام يتســم بالدميقراطيــة ســهل الوصــول إليــه بغــرض إحــداث التغيــر االجتامعــي والســيايس ومامرســة حريــة
التعبري.
نظـرا ً ألن أثــر الشــبكات االجتامعيــة هائــل ،فقــد بــدأ األفـراد واملنظــات والــدول باســتخدام ،وأحيانـاً التحكــم باملحتــوى عــر اإلنرتنــت بغــرض الحصــول
عــى مكاســب اقتصاديــة أو سياســية ،حتــى ولــو مــن خــال مشــاركة معلومــات كاذبــة (أخبــار كاذبــة) عــى شــبكة اإلنرتنــت أو باســتخدام أحــدث
التقنيــات مثــل الــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة للتأثــر عــى حريــة التعبــر عــر اإلنرتنــت.

 )1األخبار الكاذبة

متا ًمــا مثــل أي فضــاء عــام ،ميكــن أن تكــون وســائل التواصــل االجتامعــي منفــذا ً لألفعــال العبثيــة وســوء االســتخدام مثــل نــر أخبــار كاذبــة أو
معلومــات مضللــة .ميكــن أن يتــم ذلــك مــن قبــل املســتخدمني أو مرســي الرســائل غــر املرغــوب فيهــا بنــا ًء عــى دوافــع ماليــة أو مــن قبــل جهــات
سياســية ألســباب دعائيــة .إن الســؤال املفتــوح كيــف ميكــن وقــف مثــل هــذه األفعــال ،وخاصــة األخبــار الكاذبــة وليــس هنــاك إجابــة واحــدة عــى
هــذا الســؤال .مــع ذلــك ،فقــد تبنــت بعــض الــدول آليــات مختلفــة ،مثــل تبنــي قوانــن فعالــة للحصــول عــى املعلومــات والبيانــات الرضوريــة إلعــام
الجمهــور ،وأخــرى توفــر الدعــم لإلملــام بوســائل اإلعــام الرقميــة واســتخدام أســاليب لــرح الحجــج املعيبــة املســتخدمة يف املعلومــات املضللــة.
الجــدول أدنــاه يســلط الضــوء عــى بعــض مــن هــذه اإلج ـراءات املتبعــة مــن قبــل الــدول.
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دراسات الحالة عن اإلجراءات املتبعة من قبل الدول ملكافحة «األخبار الكاذبة»
أملانيا

أقرت أملانيا قانون إنفاذ الشبكات يف سبتمرب  1 .2017يعالج القانون ما يعترب «أخبارا ً كاذبة» وفقاً لقانون
العقوبات ويشرتط عىل شبكات التواصل االجتامعي إقرار إجراء ملعالجة الشكاوى املتعلقة باملحتوى غري
القانوين .يجب عىل شبكات التواصل االجتامعي إزالة أو حجب املحتوى غري القانوين يف غضون  24ساعة من
تلقي الشكوى ،ويف حالة اإلدانة ،ميكن أن تصل الغرامة إىل خمس ماليني يورو.

االتحاد األورويب

أصدرت املفوضية األوروبية مدونة قواعد املامرسات بشأن نرش املعلومات املضللة ،تقوم املنصات اإللكرتونية بتوقيعها طواعيةً،
2
وتهدف إىل وضع معايري ذاتية التنظيم ملكافحة نرش املعلومات املضللة .تغطي مدونة قواعد املامرسات خمسة مجاالت رئيسية :
 .1تعطيل إيرادات اإلعالنات عىل الحسابات واملواقع اإللكرتونية التي تنرش املعلومات املضللة
 .2جعل الدعاية السياسية والرتويج للقضايا العامة أكرث شفافية
 .3معالجة قضية الحسابات الوهمية والبوتات ( botsبرامج الروبوت)
 .4متكني املستخدمني من اإلبالغ عن املعلومات املضللة والوصول إىل مصادر األخبار املختلفة ،مع تحسني وضوح وإمكانية الوصول
إىل املحتوى املوثوق
 .5متكني الباحثني من رصد املعلومات املضللة عرب اإلنرتنت من خالل الوصول إىل بيانات املنصات بالتوافق مع مبادئ الخصوصية

فرنسا

يف عام  ،2018أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية «قانون مكافحة التالعب باملعلومات» .تم إيالء اهتامم خاص يف هذا القانون تجاه
«األخبار الكاذبة» خالل الحمالت االنتخابية .ينص القانون عىل العديد من التدابري وااللتزامات 3 ،مبا يف ذلك:
 .1االلتزام بالشفافية من قبل املنصات الرقمية ،والتي يجب أن تبلغ عن أي محتوى دعايئ من خالل نرش اسم النارش واملبلغ
املدفوع
 .2إصدار أمر قضايئ لوقف تداول «األخبار الكاذبة» .سيحدد القايض «األخبار الكاذبة» وفقاً لثالثة معايري :البد أن تكون األخبار
الكاذبة واضحة ويجب أن يتم نرشها عمدا ً عىل نطاق واسع ويجب أن تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو تؤثر سلباً عىل نتائج
االنتخابات.
مع ذلك ،يف فرتات ما بني االنتخابات ،ينص القانون أيضاً عىل «واجب التعاون» إلجبار شبكات التواصل االجتامعي واملنصات
اإلعالمية عىل اتخاذ تدابري ملكافحة «األخبار الكاذبة» .تم إسناد التحقق من االلتزام بهذا الواجب إىل املجلس األعىل لإلعالم املريئ
واملسموع يف فرنسا.

اململكة املتحدة

أنشأ الربملان الربيطاين هيئة تحقيق أصدرت عددا ً من التوصيات بشأن املعلومات املضللة واألخبار الكاذبة 4 ،مبا يف ذلك:
 .1مدونة القواعد األخالقية اإللزامية لرشكات التكنولوجيا التي ترشف عليها هيئة تنظيمية مستقلة تتمتع بسلطات إلقامة دعاوى
قانونية ضد الرشكات التي تنتهك مدونة القواعد.
 .2إلزام الرشكات التي تدير شبكات التواصل االجتامعي بإزالة املصادر املعروفة مبحتواها الضار ،مبا يف ذلك املصادر التي ثبت أنها
تقوم بنرش املعلومات املضللة.

 -1الوزارة االتحادية للعدل وحامية املستهلك« ،قانون إنفاذ الشبكة» ،باللغة األملانية ،متاح عىل:
html.https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017
 -2السوق الرقمية املوحدة («املفوضية األوروبية»)« ،مدونة قواعد املامرسات بشأن نرش املعلومات املضللة»  ،متاحة عىل:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
« ،Gouvernement.fr -3مكافحة التالعب باملعلومات» ،متاح عىل:
https://www.gouvernement.fr/ar/combating-the-manipulation-of-information
 -4برملان اململكة املتحدة« ،املعلومات املضللة واألخبار الكاذبة :نرش التقرير النهايئ» ،متاح عىل:
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/digital-culture-media-and-sport-committee/news/fake-news19-17-report-published
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عــى املســتوى التقنــي ،تقــوم منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي املختلفــة بتجربــة ميـزات جديــدة للتخفيــف مــن هــذه املشــكالت ،مثــل التعــاون
مــع مؤسســات التحقــق مــن دقــة وصحــة املعلومــات إلظهــار النتائــج التــي توصلــت إليهــا وتزويــد املســتخدمني مبزيــد مــن املعلومــات حــول الوســائل
اإلعالميــة التــي تنــر األخبــار أو عــن طريــق الســاح للمســتخدمني بتصنيــف املــواد املنشــورة عــى أنهــا غــر دقيقــة.
عــى الرغــم مــن أن منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي مــن املمكــن أن تقــوم بإزالــة الحســابات واملحتــوى الــذي ينتهــك سياســاتها ،إال أن العديــد
مــن رشكات وســائل التواصــل االجتامعــي تؤمــن بــأن الحكومــات ال يجــب أن تقــوم بتقييــد الحــق يف حريــة التعبــر ،باســتثناء يف الحــاالت املحــددة
بدقــة وفقـاً للمعايــر املعــرف بهــا دوليـاً .عــى ســبيل املثــال ،فــإن بعــض رشكات تكنولوجيــا املعلومــات الكــرى ،مبــا فيهــا فيســبوك ومايكروســوفت
وجوجــل ،وافقــت عــى مــا يــي
« تحرتم الرشكات املشاركة وتعمل عىل حامية حقوق حرية التعبري ملستخدميها عند مواجهتها لطلبات حكومية وقوانني وترشيعات لقمع حرية التعبري
5
وإزالة املحتوى أو بطريقة أخرى الحد من القدرة عىل الوصول إىل املعلومات واألفكار بشكل يتعارض مع الحقوق واملعايري املعرتف بها دوليا ً»

 )2الذكاء االصطناعي و"البيانات الضخمة"

نظـرا ً لزيــادة حجــم املحادثــات واملعلومــات التــي تتــم مشــاركتها عــى شــبكة اإلنرتنــت بشــكل كبــر ،فقــد تــم إنشــاء تقنيــات جديــدة لتــداول هــذه
الكتلــة الضخمــة مــن املعلومــات واســتخدامها واالســتفادة منهــا بشــكل أفضــل .ميكــن تطبيــق هــذه التقنيــات بطــرق مختلفــة ،وبشــكل رئيــي عــن
طريــق اســتخدام الــذكاء االصطناعــي ،أي قــدرة برنامــج كمبيوتــر أو جهــاز عــى التفكــر والتعلــم ،والــذي يتــم توظيفــه حاليـاً الكتشــاف املحتــوى غــر
املوثــوق بــه مثــل األخبــار الكاذبــة أو الربيــد العشــوايئ  .spamهنــاك أيضـاً شــعور بــن الناشــطني ومؤسســات املجتمــع املــدين بأنــه ميكــن اســتخدام
نفــس التقنيــات للحــد مــن حريــة التعبــر ،عــى ســبيل املثــال ،لإلبــاغ تلقائيـاً عــن املحتــوى أو املســتخدمني دون وجــود تقديــر مــن قبــل عنــر بــري.

ميكــن أن تقــوم الجهــات أيض ـاً بجمــع بيانــات املســتخدمني ومحتواهــم املنشــور وعالقاتهــم وأنشــطتهم عــى شــبكة اإلنرتنــت .يتــم تحليــل هــذه
الكميــات الضخمــة مــن البيانــات ،واملعروفــة أيض ـاً باســم «البيانــات الضخمــة ،»big data /باســتخدام أدوات الكمبيوتــر املتطــورة ،وميكــن الحصــول
منهــا عــى معلومــات قيِّمــة واســتخدامها ألســباب اقتصاديــة وسياســية .يف واقــع األمــر ،تســتخدم الــدول والجهــات السياســية هــذه البيانــات لدراســة
تعليقــات ومنشــورات املســتخدمني مــن أجــل رصــد الــرأي العــام أو لرتويــج أجنــدة سياســية محــددة .ميكــن أن تقــوم بعــض هــذه الجهــات باســتخدام
أســاليب ،ال تعتــر دامئــا صحيحــة ،مثــل اســتهداف حريــة التعبــر مــن خــال اســتخدام بــوت االنرتنــت( bots /الربامــج التــي تظهــر كإنســان) ملشــاركة
املناقشــات املضــادة أو تأجيــج املضايقــات عــر اإلنرتنــت ضــد الناشــطني واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان.

 )3الخصوصية

يف الوقــت الــذي يتوقــع فيــه األف ـراد يف العــامل الواقعــي أن يكونــوا قادريــن عــى حاميــة مســاحاتهم الشــخصية ،مثــل حاميــة منازلهــم وحياتهــم
الخاصــة ،فــإن املخــاوف املتعلقــة بخصوصيــة معلوماتهــم الشــخصية عــى شــبكة اإلنرتنــت تظــل قامئــة  .باإلضافــة إىل ذلــك ،ميكــن أن تبقــى املعلومــات
عــى شــبكة اإلنرتنــت بشــكل دائــم أو تظــل متاحــة لفـرات طويلــة مــن الزمــن ،بحيــث ميكــن اســرجاعها ومشــاركتها مــن قبــل مســتخدمي اإلنرتنــت
اآلخريــن.
ميكــن جمــع معلوماتــك الشــخصية بواســطة عــدد ال يحــى مــن الجهــات الســتخدامات مختلفــة .ميكــن أن تقــوم هــذه الجهــات باســتخدام هــذه
املعلومــات مــن أجــل «التشــخيص االجتامعــي»؛ أي إنشــاء ملــف تعريــف عنــك اســتنادا ً إىل بياناتــك وســلوكك عــر اإلنرتنــت ،الســتهدافك بشــكل أفضــل
باإلعالنــات التــي ميكــن أن تســتهويك .ميكــن اســتنتاج معلومــات أخــرى عــن حياتــك الشــخصية ،مبــا يف ذلــك حالتــك الصحيــة وســلوكك الجنــي وآراءك
السياســية والدينيــة.
 -5مبادرة الشبكة العاملية« ،مبادئ مبادرة الشبكة العاملية» ،متاحة عىلhttps://globalnetworkinitiative.org/gni-principles :

34
ميكــن أن يقــوم أصحــاب النوايــا الخبيثــة بالتعــدي عــى خصوصيتــك ،عــى ســبيل املثــال مــن خــال التقــاط صورتــك دون موافقتــك ونرشهــا عــى
وســائل التواصــل االجتامعــي ،أو عــن طريــق التهديــد بنــر االتصــاالت أو لقطــات الفيديــو والصــور الخاصــة بــك .يف مثــل هــذه الحالــة ،فــإن هنــاك
حلــول مختلفــة متاحــة عــر وخــارج شــبكة اإلنرتنــت ميكنــك اللجــوء إليهــا .ملزيــد مــن املعلومــات حــول كيفيــة حــل مشــكالت انتهــاك الخصوصيــة،
راجــع الصنــدوق رقــم  3أدنــاه.
يتمثــل االختــاف الرئيــي بــن تويــر وفيســبوك فيــا يتعلــق بالخصوصيــة يف أن املحتــوى عــى تويــر عــام بشــكل تلقــايئ ،باســتثناء عندمــا تختــار بــأن
يكــون لديــك حســاب خــاص ،وميكــن أن تشــاهد التغريــدات املنشــورة مبــارشة مــن قبــل أي شــخص يف جميــع أنحــاء العــامل ،يف حــن أن فيســبوك،
بوصفــه منصــة تواصــل اجتامعــي تعــزز التفاعــات الحقيقيــة مــع «أصدقائــك» يتيــح املزيــد مــن الخيــارات للمســتخدم لتحديــد مــا ميكــن أن يشــاهده
اآلخــرون.
ال يســمح فيســبوك باملســتخدمني ذوي الهويــات الوهميــة أو املجهولــة ،بينــا يف تويــر ،ميكنــك إنشــاء حســاب وتشــغيله دون الكشــف عــن هويتــك
الحقيقيــة.

1

تحقق من إعدادات الخصوصية عىل مواقع التواصل االجتامعي

لــدى كل مــن فيســبوك وتويــر سياســات خصوصيــة تحــدد كيفيــة تعاملهــم مــع معلوماتــك الخاصــة ،عــى ســبيل املثــال ،تقــوم هــذه املواقــع
بجمــع معلومــات حــول األجهــزة التــي تســتخدمها وعنــوان بروتوكــول اإلنرتنــت الخــاص بــك (عنــوان خــاص يحــدد جهــازك عــى اإلنرتنــت)
ومعلومــات إضافيــة أخــرى تقــوم مبشــاركتها معهــم ،مثــل رقــم الهاتــف أو املوقــع الجغـرايف .ت ُســتخدم هــذه املعلومــات ألغـراض التســويق
أو نــر املحتــوى ذي الصلــة .ملعرفــة املزيــد حــول كيفيــة قيــام فيســبوك وتويــر بجمــع ومعالجــة واســتخدام بياناتــك ،ميكنــك زيــارة هــذه
الروابــط:
فيسبوكhttps://facebook.com/about/privacy :
تويرتhttps://twitter.com/ar/privacy :
مينحــك كل مــن فيســبوك وتويــر قــدرة التحكــم مــن خــال اإلعــدادات الخاصــة بــك للحــد مــن البيانــات التــي يتــم جمعهــا عنــك وكيفيــة
اســتخدامها.
يف فيســبوك ،ميكنــك تحديــد كيفيــة عثــور األشــخاص عليــك واالتصــال بــك ومــا إذا ميكــن الســاح ملوقــع فيســبوك بالتعــرف عليــك يف الصــور
ومقاطــع الفيديــو (عــن طريــق تقنيــة التعــرف عــى الوجــوه) ومــا إذا كان ميكــن لآلخريــن مشــاركة قصصــك  ،share/ذلــك باإلضافــة إىل
اإلعــدادات األخــرى املتعلقــة بخطــك الزمنــي وإشــاراتك إىل األصدقــاء وموافقتهــم قبــل نرشهــا.
ميكنك تغيري هذه اإلعدادات عرب هذا الرابطhttps://www.facebook.com/settings?tab=privacy :
عــى تويــر ،ميكنــك اختيــار مــا إذا كنــت ستشــارك موقعــك الجغـرايف مــع التغريــدات التــي تنرشهــا ،أو مــا إذا كان ميكــن لآلخريــن العثــور
عليــك باســتخدام رقــم هاتفــك أو بريــدك اإللكــروين أو مــا إذا كان لديــك محتــوى مخصــص يقــوم تويــر مــن خاللــه بعــرض املزيــد مــن
التغريــدات ذات الصلــة أو اقرتاحــات حــول الحســابات التــي قــد ترغــب مبتابعتهــا وعــرض إعالنــات أفضــل اســتنادا ً إىل نشــاطك عــر اإلنرتنــت
أو عــن طريــق الســاح ملوقــع تويــر باســتخدام معلومــات معينــة ،مثــل موقعــك الجغـرايف الحــايل ،للمســاعدة يف عــرض محتــوى أكــر مالءمــة
لــك.
ميكنك تغيري هذه اإلعدادات عرب هذا الرابطhttps://twitter.com/settings/safety :
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 2اعرف نطاق رؤية املحتوى
عندمــا تقــوم بنــر يشء مــا عــى فيســبوك ،فإنــه ميكنــك اختيــار مــن ميكنــه رؤيتــه ،مبعنــى اختيــارك «للجمهــور» الــذي قمــت مبشــاركته هــذا
املنشــور .ميكنــك تغيــر الجمهــور قبــل النــر أو تحديــث جمهــور املنشــورات التــي تــم نرشهــا ســابقاً بحيــث يكــون متاحــا للــكل ،أصدقائــك
فقــط ،مجموعــة مختــارة منهــم ،أو لــك فقــط.
العام :ميكن لجميع مستخدمي شبكة اإلنرتنت رؤية املنشور الذي قمت مبشاركته.
األصدقاء :سيكون بإمكان األشخاص املدرجني يف قامئة أصدقائك فقط رؤية املنشور الذي قمت مبشاركته.
مخصص :ميكنك اختيار أشخاص محددين (أو قوائم أشخاص) الذين ميكنهم رؤية (أو عدم رؤية) املنشور الذي قمت مبشاركته.
ميكنك تغيري من ميكنه رؤية مشاركاتك املستقبلية من هنا:
https://web.facebook.com/settings?tab=privacy&section=composer
عــى تويــر ،ميكنــك اختيــار مــا إذا كنــت ســتنرش تغريداتــك للجمهــور أو «تحميهــا» ،مــن خــال جعلهــا متاحــة فقــط للمســتخدمني الذيــن
تختارهــم .مــع ذلــك ،فــإن التغريــدات التــي قمــت بنرشتهــا يف الســابق قــد تظــل مرئيــة للجمهــور.
ميكنك حامية تغريداتك عىل هذه الصفحةhttps://twitter.com/settings/safety :

 3ما الذي يتعني عليك القيام به يف حالة انتهاك خصوصيتك؟
قــد تختلــف تعريفــات املعلومــات الشــخصية اعتــادا ً عــى القوانــن املحليــة ،وتلتــزم منصــات التواصــل االجتامعــي بهــذه القوانــن بنــا ًء عــى
املــكان الــذي تقيــم فيــه .مل يعتمــد األردن بعــد تعريفـاً محــددا ً للخصوصيــة أو قانونًــا لحاميــة البيانــات الشــخصية.
 .1يف حــال كنــت تعتقــد بوجــود صــورة أو مقطــع فيديــو ينتهــك خصوصيتــك وتريــد طلــب إزالتــه ،فإنــه ميكنــك مــلء طلــب إزالــة عــر
الرابــط التــايل:
فيسبوك14405906240892/https://facebook.com/help/contact :
س ُيطلب منك تحديد الصورة أو مقطع الفيديو أو رابطه أو وصف مكان وجوده.
تويرتhttps://help.twitter.com/forms/private_information :
ميكنــك اســتخدام النمــوذج املتــاح عــى موقــع تويــر لطلــب إزالــة املعلومــات الشــخصية األخــرى التــي تتــم مشــاركتها دون موافقتــك ،مثــل
معلومــات االتصــال أو معلومــات الحســاب املــايل أو معلومــات بطاقــة الهويــة.
 .2يف حــال توجيــه تهديــد بنــر صــورك ومقاطــع الفيديــو أو الرســائل الخاصــة والحميمــة عــى فيســبوك مــن قبــل شــخص مــا  ،فإنــه ميكنــك
القيــام بالتايل:
أ .االتصال بوحدة مكافحة الجرائم اإللكرتونية يف مديرية األمن العام.
ب .اإلبالغ عن الشخص إىل فيسبوك ،عن طريق ملء النموذج عرب الرابط التايل:
567360146613371/https://facebook.com/help/contact
ج .حظر الشخص عىل فيسبوك .ال ميكن للشخص املحظور إجراء محادثات معك أو رؤية ما تقوم بنرشه عىل حسابك الشخيص.
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 )4خطاب الكراهية

عــى نحــو مــا تــم توضيحــه آنف ـاً ،خلقــت وســائل التواصــل االجتامعــي الكثــر مــن الفــرص مــن خــال توفــر فضــاء مفتــوح ميكــن لألشــخاص فيــه
التعبــر عــن آرائهــم بحريــة ،لكنهــا فتحــت البــاب أمــام تحديــات إضافيــة مبــا فيهــا كيفيــة حاميــة األشــخاص األكــر عرضــة لخطــر الهجــات عــر
الشــبكة اإللكرتونيــة .طبيعــة وســائل التواصــل االجتامعــي ،التــي تتميــز بالنفــاذ الهائــل وتحكــم املســتخدمني يف اختيــار املعلومــات التــي يرســلونها
ويتلقونهــا ،جعلــت التــوازن بــن حريــة التعبــر وحاميــة كرامــة اإلنســان أم ـرا ً أكــر تعقيــدا ً.

تنــص املــادة  )2( 20مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية عــى إلـزام الــدول األطـراف بحظــر «أيــة دعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو
العنرصيــة أو الدينيــة تشــكل تحريضـاً عــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف» ،ومــع ذلــك ،فإنــه ميكــن اعتبــار مصطلــح خطــاب الكراهيــة غامضـاً ومثـرا ً
للخــاف عــى نطــاق واســع .لذلــك ،فقــد وضعــت أفضــل املامرســات الدوليــة معايــر حــول كيفيــة منــع خطــاب الكراهيــة دون تقييــد الفضــاء املــدين.
اقرتحــت منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي التعريفــات الخاصــة بهــا – والسياســات – ملعالجــة هــذه القضيــة .بشــكل عــام ،تتضمن هــذه التعريفات
إشــارات إىل الهجــات املبــارشة ضــد الفئــات املحميــة مــن األشــخاص بنــا ًء عــى ســات محــددة .عــى ســبيل املثــال ،يُعـ ّرف موقــع فيســبوك خطــاب
الكراهيــة بأنــه:
«هجــوم مبــارش عــى األشــخاص عــى أســاس مــا نطلــق عليــه الســات املحميــة  -العــرق والســالة واألصــل القومــي واالنتــاء الدينــي والتوجــه الجنــي
والطبقــة االجتامعيــة والجنــس والنــوع واألمـراض أو اإلعاقــات الخطــرة .كــا نوفــر أيضً ــا بعــض أشــكال الحاميــة عــى أســاس حالــة الهجــرة.».
تحض عىل الكراهية بأنها:
بينام يُع ّرف تويرت السلوكيات التي ّ
«الرتويــج للعنــف ضــد األشــخاص اآلخريــن أو مهاجمتهــم مبــارشة أو تهديهــم عــى أســاس ال ِعــرق أو الســالة ،أو البلــد األصــي ،أو التو ّجــه الجنــي ،أو
النــوع ،أو الهويــة الجنســية ،أو االنتــاء الدينــي ،أو الســن ،أو اإلعاقــة ،أو املــرض الخطــر.».
قــد تختلــف تعريفــات الهجــوم أو العنــف بذاتهــا مــن منصــة إىل أخــرى ،وميكــن معالجتهــا بشــكل مختلــف عندمــا يتــم تعديــل بعــض املحتــوى .يبــن
اإلطــار أدنــاه النشــاط اإللكــروين الــذي يعتــره فيســبوك وتويــر خطــاب كراهيــة وعنــف وهجــات.
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 ٤ما هي الهجامت والعنف وفقاً ملوقعي فيسبوك وتويرت؟
فيسبوك
يقســم فيســبوك خطــاب الكراهيــة إىل ثــاث مســتويات مختلفــة ،مــن األكــر شــدة إىل األقــل شــدة ،ويعـ ِّرف «الهجــوم» بشــكل واضــح عــى
كل مســتوى:
• املســتوى األول :أي خطــاب ينطــوي عــى عنــف أو أي دعــم يف شــكل مكتــوب أو مــريئ أو خطــاب ازدرايئ ،مثــل اإلشــارة أو املقارنــة
بالحـرات والحيوانــات األخــرى التــي تعتــر يف الثقافــة الســائدة حيوانــات دونيــة فكريًــا أو جســان ًيا أو مقارنــة اآلخريــن بالغــر آدميــن أو
األم ـراض أو املجرمــن العنيفــن.
• املســتوى الثــاين :عبــارات مهينــة أو صــورة تشــر إىل القصــور الجســاين أو العقــي أو األخالقــي لشــخص أو مجموعــة أشــخاص  ،أو تعبـرات
الكراهيــة أو االشــمئزاز أو مــا يعادلهــا برصيًــا.
يشــمل ذلــك كلــات مثــل «قبيــح» أو «متأخــر» (القصــور الجســاين) أو «غبــي» أو «أحمــق» (القصــور العقــي) أو «محتــال» أو «رخيــص»
(القصــور األخالقــي) أو تعابــر مثــل « أكــره» أو « ال أحــب» (كراهيــة) و»مقــرف» أو «مقــزز» ( اشــمئزاز).
• املستوى الثالث :الدعوات لعزل أو إقصاء شخص أو مجموعة أشخاص.
يف جميــع املســتويات ،ومــن أجــل تحديدهــا عــى أنهــا خطــاب كراهيــة ،فــإن الهجــات ينبغــي أن تســتهدف األشــخاص اســتنادا ً إىل الســات
املحميــة املذكــورة آنفـاً .أيضـاً ،يأخــذ املســتوى األول وضــع حــاالت الهجــرة يف االعتبــار.

تويرت
ميكن أن تشكل مجموعة من السلوكيات عرب اإلنرتنت سلوكاً يدعو إىل الكراهية ميثل إما عنفاً أو هجامت ضد األشخاص:
• التهديدات العنيفة :الترصيحات املعلنة عن نية إلحاق إصابات من شأنها أن تؤدي إىل أرضار جسدية خطرية ودامئة.
• الرغبة أو التطلع أو الدعوة إىل إلحاق رضر جسيم بشخص أو مبجموعة من األشخاص.
• اإلشــارات إىل القتــل الجامعــي أو األحــداث العنيفــة أو وســائل محــددة مــن العنــف حيــث متثــل املجموعــات املحميــة األهــداف الرئيســية
أو الضحايــا.
• التحريــض عــى املخــاوف مــن فئــة محميــة ،اســتنادا ً إىل العــرق أو اإلثنيــة أو األصــل القومــي أو امليــول الجنســية أو النــوع االجتامعــي أو
الهويــة الجنســية أو االنتــاء الدينــي أو الســن أو اإلعاقــة أو األمـراض الخطــرة.
• إهانات متكررة و  /أو غري امل ُرضية أو النعوت أو االستعارات العنرصية أو الجنسية ،أو أي محتوى آخر يحط من قدر شخص ما.
• الصور الداعية إىل الكراهية.
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يؤكــد كل مــن موقعــي فيســبوك وتويــر عــى أنهــا يقومــان بإزالــة املحتــوى الــذي يدعــو إىل الكراهيــة ،إال أن كالهــا يتعرضــان لالنتقــاد بســبب عــدم
االتســاق يف تطبيــق سياســاتهام ،وبســبب فئــات األشــخاص املحميــن يف تعاريفهــا ،والتــي يــرى البعــض أنهــا مثــرة للجــدل أو غــر شــاملة .يف جميــع
الحــاالت ،ضــع يف اعتبــارك أن مــا ميكــن أن تـراه كترصيــح يدعــو إىل الكراهيــة قــد ال ميثــل يف الواقــع انتهــاكاً لقواعــد وسياســات منصــة وســيلة التواصــل
االجتامعــي ،وقــد ال تتــم يف نهايــة األمــر إزالتــه .يبــن الجــدول التــايل مامرســة إزالــة املحتــوى الــذي يُعتــر خطــاب كراهيــة مــن قبــل شــبكات التواصــل
االجتامعي.

إزالة خطاب الكراهية يف املامرسة :فيسبوك وتويرت
فيسبوك

أزال موقع فيسبوك كمية هائلة من املحتوى الذي تم تصنيفه عىل أنه «خطاب كراهية» خالل الربع األول
من عام  2018وحده؛ أزال موقع فيسبوك  2.5مليون منشور 6 ،إما تم اإلبالغ عنها من قبل املستخدمني أو تم
اكتشافها من خالل التقنيات املستخدمة التي طورتها الرشكة.
تشمل األمثلة الواقعية الحية ما ييل:
• يف عام  ،2019أزال فيسبوك حساب الصحفي والناشط الربيطاين تومي روبنسون بعد أن نرش موادا ً تضمنت
مصطلحات غري إنسانية دعا فيها إىل العنف ضد املسلمني.
• يف عام  ،2019حظر فيسبوك الكثري من صفحات ميامنار التي تضمنت منشورات تحريضية موجهة ضد
مسلمي الروهينجا يف البالد.
• يف عام  ،2015بدأ فيسبوك بحظر تلقايئ للمنشورات التي تتضمن كلمة « ،»moskalوهو مصطلح عام يُعترب
مسيئاً للروس.
• يف عام  ،2018حظر موقع فيسبوك بشكل مؤقت حساب نجل رئيس الوزراء اإلرسائييل بعد نرشه سلسلة من
املشاركات املعادية للمسلمني واملعادية للفلسطينيني.

تويرت

قد يقوم موقع تويرت بتوقيف الحسابات بشكل مؤقت أو دائم ،إذا كانت التغريدات تتضمن محتوى ميكن اعتبار أنه «يدعو
للكراهية» .مع ذلك ،ال يقوم تويرت بإبالغ املستخدمني الذين يتم توقيفهم بشكل دائم بالتغريدة التي تسببت بالتوقيف أو بقواعد
الرشكة التي تم انتهاكها.
تشمل األمثلة الواقعية الحية ما ييل:
• يف عام  ،2016تم توقيف حساب مغني راب بعد نرش مشاركات عنرصية تنطوي عىل معاداة للمثليني تجاه مغني آخر ،بينام يف
عام  ،2017تم توقيف حساب أحد املدونني بعد استخدام لغة معادية للمثليني متعلقة ق مبقال تم نرشه يف مجلة .Teen Vogue
• يف عام  ،2016تم توقيف حساب إحدى شخصيات وسائل التواصل االجتامعي األمريكية بعد نرش تغريدات مت ّجد النازيني الجدد،
مبا يف ذلك صورة لنفسها تقدم تحية نازية يف حدث للقوميني البيض.
• يف عام  ،2018تم توقيف حساب شخصية دينية بعد استخدام مصطلح ينطوي عىل التحقري والعنرصية تجاه السود.
• يف عام  ،2018تم توقيف حساب ناشطة سياسية ميينية متطرفة بعد انتهاكها «القواعد املناهضة للسلوك الداعي إىل الكراهية»
يف تغريدة استهدفت نائبة أمريكية-صومالية.

 -6غرفة أخبار فيسبوك« ،فيسبوك ينرش أرقام إنفاذ القانون ألول مرة» ،متاح عىل الرابط التايل:
.enforcement-numbers/05/2018/https://newsroom.fb.com/news
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تحقق من األسس والقواعد

تعـ ِّرف املنصــات خطــاب الكراهيــة بطــرق مختلفــة مــن حيــث اســتخدامها وسياســاتها ،وبالتــايل ،قــد تتخــذ إجـراءات إنفــاذ مختلفــة عــى
حســاب املســتخدم أو محتــواه .ولذلــك فإنــه مــن املستحســن أن تقــوم بإلقــاء نظــرة عــى هــذه السياســات ألنهــا متثــل اإلرشــادات الرئيســية
بشــأن الحــاالت التــي تزيــل بهــا هــذه املنصــات املحتــوى الخــاص بــك عــى اإلنرتنــت.
عــى فيســبوك ،ميكنــك قـراءة «معايــر املجتمــع» ،وهــي مجموعــة مــن القواعــد التــي تحــدد مــا هــو املســموح بــه وغــر املســموح بــه عــى
فيســبوك ،عــر هــذا الرابــطhttps://facebook.com/communitystandards :
عىل تويرت ،ميكنك الوصول إىل القواعد والسياسات من خالل هذا الرابطhttps://help.twitter.com/en/rules-and-policies :

 ٦مــا الــذي يتعــن عليــك القيــام بــه يف حالــة اكتشــاف انتهــاكات أو
محتــوى ال يعجبــك؟

ميكنك إخفاء املحتوى الذي ال يعجبك أو اإلبالغ عن املحتوى الذي ميثل انتهاكاً للقواعد والسياسات ،عرب املنصات املختلفة.
عند اإلبالغ عن املحتوى ،يُرجى مراعاة ما ييل:

• اإلبالغ عن يشء ال يعني بالرضورة أنه ستتم إزالته.
• اإلبالغ يتم بشكل رسي ؛ مبعنى أنه ال تتم مشاركة معلوماتك الشخصية مع الشخص الذي نرش املحتوى الذي قمت باإلبالغ عنه.

فيسبوك
• للمشــاركات والصــور ،فــإن أســهل طريقــة لإلبــاغ عنهــا هــي النقــر عــى الســهم ألســفل (⌵) بجــوار املنشــور نفســه ،ثــم اختيــار اإلبــاغ
عــن منشــور أو اإلبــاغ عــن صــورة (.)report
• للصــور ومقاطــع الفيديــو ،انقــر فوقهــا وضَ ــع مــؤرش فــأرة الحاســوب عــى املحتــوى ،مبجــرد أن يظهــر رابــط «خيــارات» يف الجــزء الســفيل
انقــر فوقــه واخــر «إرســال مالحظــات عــى هــذه الصــورة» أو «إرســال مالحظــات عــى هــذا الفيديــو».
بعد ذلك ،يف جميع الحاالت  ،يجب عليك تحديد الخيار الذي يصف املشكلة بشكل أفضل وإتباع التعليامت.

تويرت
بالنســبة للتغريــدات ،فــإن أســهل طريقــة لإلبــاغ عنهــا هــي النقــر عــى الســهم ألســفل (⌵) بجــوار التغريــدة نفســها ،ثــم اخــر إبــاغ.
س ـ ُيطلب منــك تحديــد أحــد الخيــارات التــي تصــف االنتهــاك بشــكل أفضــل ،يف حالــة أنــك قمــت باختيــار «توجيــه الكراهيــة تجــاه فئــة
محميــة (مثــل عــرق أو ديــن أو جنــس أو توجــه أو إعاقــة))» ،سـيُطلب منــك اختيــار مــا إذا كان يســتهدفك أنــت أو فــرد أو مجموعــة ،وقــد
يُطلــب منــك تحديــد بعــض التغريــدات املنشــورة مــن قبــل املســتخدم لتوفــر الســياق.
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عندمــا يتفاعــل النــاس عــى شــبكة اإلنرتنــت ،فإنهــم يســعون للشــعور باألمــان؛ ولذلــك فــإن وجــود بيئــة أمنــة وموثــوق بهــا يُعــد أمـرا ً بالــغ األهميــة،
وذلــك إلتاحــة املجــال أمــام النــاس للتعبــر عــن آرائهــم ووجهــات نظرهــم .ولكــن كأي مجتمــع إنســاين آخــر ،فــإن وســائل التواصــل االجتامعــي تعكــس
صفــات الذيــن يســتخدمونها وتتضمــن إجـراءات ميكــن أن تقــوض قدراتــك وقــدرات اآلخريــن عــى التعبــر بحريــة.
نثق أو ال نثق؟
ال أحــد يرغــب بالتعامــل مــع املحتالــن يف العمــل والصــف وغريهــا مــن األماكــن .ينطبــق ذات الــيء عــى تفاعالتــك االفرتاضيــة ،كــا أن الحســابات
عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ليســت كلهــا حقيقيــة ،فهنــاك حســابات وهميــة ال تجســد شــخصية أصحابهــا.
عــى تويــر بالتحديــد ،ليســت كل التغريــدات التــي تراهــا متــت كتابتهــا مــن قبــل البــر! يف اآلونــة األخــرة ،يتــم اســتخدام التقنيــات التــي تحــايك
لغــة البــر إلنشــاء حســابات ميكــن أن تنــر املحتــوى تلقائيـاً ،واملعروفــة أيضً اباســم «البوتــات» .ميكــن لتطبيقــات الكمبيوتــر هــذه كتابــة محتــوى
ومشــاركة منشــورات أخــرى بــل وحتــى بإمكانهــا التفاعــل معــك .قــد يختلــف مســتوى تطــور هــذه التطبيقــات ،ولكــن ال ينبغــي التقليــل مــن قوتهــا
يف اســتيعاب الســلوك البــري الطبيعــي .باإلضافــة إىل ذلــك ،تعمــل بعــض هــذه البوتــات مبســاعدة ومســاهمة أشــخاص حقيقيــن مــا يجعلهــا أكــر
واقعيــة.
تذكــر أنــه عنــد قيامــك بنــر أي يشء عــر شــبكة اإلنرتنــت أو املشــاركة يف أي محادثــات عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ،فإنــك قــد تتعامــل مــع
مثــل هــذه الظواهــر املذكــورة أعــاه ،وفهمــك لوجــود البوتــات وتحديــد ترصفاتــك وفقـاً لذلــك ميكــن بالتأكيــد أن يســاعدك يف الحصــول عــى تجربــة
ممتعــة أكــر عــى وســائل التواصــل االجتامعــي.

 ٧تحقق من إعدادات األمان
فيسبوك
يوفر فيسبوك إعدادات أمان إضافية لحسابك ،حيث ميكنك:
• استالم تنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول عىل حسابك بواسطة األجهزة أو متصفحات الويب التي ال يتعرف عليها فيسبوك.
• إعــداد مصادقــة ثنائيــة ،والتــي تســمح باســتخدام رمــز أمــان آخــر باإلضافــة إىل كلمــة املــرور الخاصــة بــك .إن اســتخدام تطبيــق املصادقــة،
مثــل  ،Google Authenticatorهــو قـرار حكيــم وذلــك بــدالً مــن الرســائل القصــرة لهــذه امليــزة؛ حيــث ال يتــم تشــفري الرســائل القصــرة
ومــن املحتمــل أن يقرأهــا أي شــخص يحــاول الوصــول إىل حســابك بطريقــة غــر قانونيــة.
• اختيــار أصدقــاء ليكونــوا «جهــات اتصالــك املوثوقــة» ،وســيكون ذلــك مفيــدا ً يف حــال تعــذر عليــك الوصــول إىل حســابك عــى فيســبوك
يف أي وقــت .ســتتمكن «جهــات االتصــال املوثوقــة» مــن إرســال رمــز االســرداد إليــك بواســطة رابــط خــاص ميكنــك النقــر فوقــه للوصــول إىل
حســابك مــرة أخــرى.
ميكنك الوصول إىل هذه الخيارات ومتكينها عىل هذا الرابطhttps://web.facebook.com/settings?tab=security :

تويرت
عــى تويــر ،ميكنــك متكــن «التحقــق مــن تســجيل الدخــول» (أي املصادقــة الثنائيــة) بطريقــة مشــابهة ملوقــع فيســبوك ،وهــذا الخيــار متــاح
يف إعــدادات حســابكhttps://twitter.com/settings/account :
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مــن املمكــن أن يكــون قــد تــم اخـراق حســابك يف حــال الحظــت تغيـرات مل تقــم بهــا .إذا تــم تغيــر معلومــات االتصــال الخاصــة بــك ،مثــل
عنــوان الربيــد اإللكــروين أو رقــم الهاتــف أو معلومــات الحســاب األخــرى أو إذا أرســل حســابك طلبــات أو رســائل إىل أشــخاص ال تعرفهــم أو
نــر محتــوى مل تقــم بإنشــائه ،فــإن هنــاك احتــال أن يكــون قــد تــم اخـراق حســابك.

فيسبوك
يوفــر فيســبوك عمليــة مــن عــدة خطــوات الســرداد الحســابات املخرتقــة ،وميكنــه أيضـاً فحــص أي تغيـرات حديثــة تــم إجراؤهــا لحســابك
تلقائيـاً .ســيطلب منــك فيســبوك تغيــر كلمــة املــرور الحاليــة ،وسيســمح بإزالــة أي أصدقــاء متــت إضافتهــم أو منشــورات تــم نرشهــا مؤخـرا ً
مــن حســابك.
قم بزيارة الرابط التايلhttps://facebook.com/hacked :

تويرت
يوفــر تويــر منوذج ـاً إلعــادة تحديــد كلمــة املــرور ،والــذي سريســل كلمــة مــرور مؤقتــة إىل عنــوان الربيــد اإللكــروين املرتبــط بحســابك،
وميكنــك الوصــول إليهــا مــن هنــاhttps://help.twitter.com/forms/signin :
يف حــال عــدم إمكانــك الوصــول إىل بريــدك اإللكــروين ،ولكــن ال يـزال تســجيل الدخــول عــر تطبيــق تويــر عــى جهــازك املحمــول مف َعــل،
فإنــه ميكنــك تحديــث عنــوان بريــدك اإللكــروين مــن إعــدادات التطبيــق ،ويف حــال تعــذر ذلــك ،فإنــه ميكنــك االتصــال مبــزود خدمــة الربيــد
اإللكــروين للمحاولــة واســتعادة الوصــول إىل حســابك.
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يف حالــة اإلبــاغ عــن حســابك ،فــإن منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي قــد تتخــذ إجـراءات مختلفــة بنــا ًء عــى طبيعــة اإلبــاغ .قــد يتــم
الحــد مــن ميـزات حســابك مؤقتـاً أو قــد يتــم تعطيــل حســابك أو تعليقــه.
قــد يحــد فيســبوك مــن قدرتــك عــى إرســال الرســائل أو طلبــات صداقــة إذا قمــت بنــر أو مشــاركة محتــوى يبــدو مشــبوهاً أو مســيئاً ،ويف
هــذه الحالــة ،فإنــه ينبغــي اســرداد هــذه امليـزات بعــد بضعــة أيــام .ومــع ذلــك ،ويف حالــة قيامــك بــيء ال يلتــزم بإتبــاع معايــر مجتمــع
فيســبوك ،فإنــه ميكــن أن يســتمر حظــر ميـزات حســابك ملــدة تصــل إىل ثالثــن يومـاً.
مــن املمكــن أن يحــد تويــر مــن بعــض ميـزات الحســاب لفــرة محــدودة مــن الوقــت ،وإذا حــدث ذلــك ،فإنــك ســتتلقى رســالة عنــد تســجيل
الدخــول .انقــر فــوق «متابعــة إىل تويــر» لبــدء العــد التنــازيل الســرداد ميـزات حســابك.
يف حالــة تعليــق أو إغــاق حســابك عــى فيســبوك أو تويــر ،فإنــه ميكنــك بــدء عمليــة االعـراض عــى القـرار إذا كنــت تعتقــد أن حســابك قــد
تــم تعطيلــه عــن طريــق الخطــأ .لكــن قبــل ذلــك ،تحقــق مــن أنــك مل تنتهــك أي قواعــد لــروط االســتخدام ،ألن هــذه الــروط متثــل عقــدا ً
ملزمـاً قانونـاً بينــك وبــن منصــة وســيلة التواصــل االجتامعــي ،ويف حالــة حــدوث انتهــاك ،فإنــه يحــق لهــا تعطيــل حســابك.
يتوفــر أحــدث إصــدار مــن رشوط خدمــة فيســبوك عــى هــذا الرابــط ،https://www.facebook.com/terms.php :بينــا يتوفــر أحــدث
إصــدار مــن قواعــد تويــر عــى هــذا الرابــطhttps://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-rules :

فيسبوك
 .1يف حالة اعتقادك أن حسابك قد تم تعطيله عن طريق الخطأ ،قم بزيارة هذه الصفحة عرب الرابط التايل:
 ، /https://www.facebook.com/help/contactوينبغــي أن ال يكــون تســجيل الدخــول مفعــا أو أن متتنــع عــن تســجيل الدخــول إىل أي
حســاب.
 .2امأل النموذج ،وقُم بإدخال عنوان بريدك اإللكرتوين أو رقم هاتفك املحمول واسمك بالكامل عىل النحو املدرج يف الحساب.
 .3س ـ ُيطلب منــك تقديــم صــورة عــن هويتــك ،مثــل جــواز ســفرك أو أي مســتند آخــر صــادر مــن قبــل الحكومــة مــع بياناتــك الشــخصية.
ســيقوم فيســبوك بتخزيــن هويتــك ملــدة تصــل إىل عــام واحــد ليتــم اســتخدامها يف «الكشــف عــن الهويــات الوهميــة مــن خــال األنظمــة
اآلليــة».
 .4يف حــال كنــت ال تريــد أن يســتخدم فيســبوك هويتــك ،قــم بإيقــاف هــذا الخيــار يف صفحــة تأكيــد الهويــة املتاحــة عــى هــذا الرابــط
 .https://www.facebook.com/id?id_settings=trueيف هــذه الحالــة ،ســيتم حــذف صــورة هويتــك يف غضــون  30يوم ـاً مــن التقديــم.

تويرت
 .1يف حــال اعتقــادك أن حســابك قــد تــم توقيفــه أو إغالقــه عــن طريــق الخطــأ ،قــم بتســجيل الدخــول إىل حســابك ،ثــم قــم بزيــارة الصفحــة
عىل هذا الرابــط.https://help.twitter.com/forms/general?subtopic=suspended :
 .2امأل النموذج ،س ُيطلب منك تحديد الجهاز الذي تواجه فيه املشكلة؛ أي الهاتف املحمول أو جهاز الكمبيوتر.
 .3ينبغي أن توضح طبيعة االعرتاض الذي قدمته ،عىل سبيل املثال ،ملاذا ال تعتقد أن حسابك قد انتهك قواعد تويرت.
 .4أضــف بياناتــك الشــخصية ،مبــا يف ذلــك اســمك الكامــل والربيــد اإللكــروين واســم املســتخدم عــى تويــر ،وميكنــك إضافــة رقــم هاتفــك
اختياري ـاً.
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مــن الواضــح ،أن منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي ليســت منفصلــة عــن العــامل الحقيقــي .لذلــك ،فإنــه مــن املهــم للفــرد أن يتذكــر أنــه إذا انضــم
إىل منصــة للتواصــل االجتامعــي ،فإنــه ينضــم إىل مجتمــع ،وأن مثــل أي مجتمــع آخــر يف العــامل الحقيقــي فــإن هنــاك قواعــد وأنظمــة تحكــم النقــاش
والتعبــر عــن اآلراء ،ضمــن أنــواع التفاعــات األخــرى .يجــب عــى األف ـراد التأكــد مــن التزامهــم مبعايــر املجتمــع املوضحــة يف قواعــد وسياســات
منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي ،وأحــكام القانــون أثنــاء مامرســة حقهــم يف حريــة التعبــر عــى شــبكة اإلنرتنــت.
حتــى يف ظــل وجــود هــذه املعايــر واألحــكام ،ال تـزال الســلوكيات الســيئة ترتكــب مــن قبــل األفـراد ،ولكــن كــا هــو موضــح يف هــذا الدليــل ،توفــر
منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي معالجــات رسيعــة وســهلة وغــر جزائيــة .ميكــن اعتبــار األدوات واآلليــات املختلفــة لحاميــة الخصوصيــة ومنــع
خطــاب الكراهيــة واإلبــاغ عــن املحتــوى املــيء وســائل عمليــة وأقــل تكلفــة بديلــة للعقوبــات.
أثنــاء إعــداد هــذا الدليــل ،ولضــان اســتجابته ملجموعــة أوســع مــن أصحــاب العالقــة ،قمنــا بتنظيــم مناقشــات مــع مجموعــات بؤريــة تتكــون مــن
خـراء محليــن يف اإلعــام والصحافــة وحريــة التعبــر .وقــد قمنــا مبناقشــة مقرتحــات وتوصيــات للتغلــب عــى املامرســات الســيئة عــى شــبكة اإلنرتنــت
ووســائل التواصــل االجتامعــي مــع حاميــة حريــة التعبــر عــى شــبكة اإلنرتنــت بنفــس الوقــت وجــاءت االقرتاحــات كــا يــي:

• تطوير واعتامد عقوبات بديلة للجرائم اإللكرتونية مثل العقوبات اإلدارية وخدمة املجتمع.
• تبنــي سياســات ومامرســات خاصــة مــن قبــل مؤسســات املجتمــع املــدين وغريهــا مــن أصحــاب العالقــة ملنصاتهــم وتفاعالتهــم عــى شــبكة اإلنرتنــت
وذلــك لتوفــر منوذجــا ألفضــل املامرســات ومامرســة حريــة التعبــر بطريقــة مناســبة.
• تبنــي مبــادرات وحمــات لتوعيــة الجمهــور بأشــكال الجرائــم اإللكرتونيــة وتســليط الضــوء عــى أي تحديــات يواجهونهــا مثــل املضايقــة والتحــرش
عــر اإلنرتنــت وحظــر محتــوى املواقــع اإللكرتونيــة الخاصــة بهــم ،ومــا إىل ذلــك مــن قبــل الناشــطني ومنظــات املجتمــع املــدين وغريهــم مــن املعنيــن.
• مراجعــة مدونــة قواعــد الســلوك املعتمــدة لــدي نقابــة الصحفيــن وتعديلهــا حســب الــرورة للحــث عــى األخالقيــات والســلوكيات املهنيــة ،مثــل
تجنــب نــر األخبــار الكاذبــة .كــا جــاءت التوصيــات لحــث النقابــة عــى املشــاركة يف أنشــطة رفــع الوعــي لضــان قــدرة الصحفيــن عــى التــايش
مــع التطــورات التقنيــة مبــا يف ذلــك اســتخدام اإلنرتنــت والتكنولوجيــا الحديثــة.
• تعزيز املعرفة بالجرائم اإللكرتونية يف أوساط األجيال الشابة من خالل الدورات التعليمية والتثقيفية البديلة.
• تعزيز قيم التسامح وحقوق اإلنسان والحوار والنقد البناء ،وما إىل ذلك.
عــى النحــو املوضــح يف الفصــل األول مــن هــذا الدليــل ،تخضــع حريــة التعبــر عــى شــبكة اإلنرتنــت يف األردن ملجموعــة مــن القوانــن ،ولكــن نظـرا ً إىل
أن التكنولوجيــا هــي ابتــكار دائــم التطــور يقــوم بتوفــر العديــد مــن األدوات للتعامــل مــع التحديــات اليوميــة ،فإنــه ميكــن اعتبــار القانــون إحــدى
الطــرق العديــدة التــي ميكــن تطبيقهــا للتعامــل مــع مثــل هــذه التحديــات .ليــس بالــرورة أن يشــكل القانــون ،بواســطة إجراءاتــه العقابيــة الرادعــة،
الوســيلة الوحيــدة أو الفضــى للتعامــل مــع االنتهــاكات التــي تحــدث عــى شــبكة اإلنرتنــت ،ألنــه يف ظــل التطــور التكنولوجــي الرسيــع ،ســيبقى القانــون
وحــده قــارصا عــن مواكبــة التطــور.
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