
 مقترحات مرصد اإلعالم األردني لتعديل 
 ”قانون المطبوعات والنشر ”



  األردنية الحكومة بادرت لالنترنت منفصلة تشريعات إقرار عدم في الفضلى وللمعايير العالمي للتيار خالفاً 
   متناسية اإللكترونية المواقع عمل  تقييد على باألساس ،ركزت والنشر المطبوعات قانون على تعديالت بإقرار

 في للمواطن التاريخ عرفها وسيلة وأىم العالم في وسيط أكبر أصبحت االنترنت أن - األردنية الحكومة  أي-
 .المعلومات وبث وتلقي إلتماس

 
 أن كما  الصحافة ودور باإلنترنت يتعلق ما في العالمي اإلتجاه عكس يسير األردن أن إلى تشير التعديالت ىذه 

 لحرية الخاص المقرر قدم ومؤخرا.. اإلنترنيت حرية حيال الدولية األردن إللتزامات خالفاً  تأتي التعديالت
 االنترنت" إن فيو وقال جنيف، في اإلنسان حقوق لمجلس السنوي تقريره الرو فرانك المتحدة األمم في التعبير

 وتسهيل المعلومات إلى الوصول تيسير في الشفافية زيادة أجل من 21 القرن أدوات أقوى من واحدة ىي
 ."الديمقراطية المجتمعات بناء في المواطنين مشاركة

 
 اإلعالن من كل  من 19 المادة عليها تنص كما  التعبير لحرية المقررة بالحماية تتمتع اإلنترنت أن وأضاف
 .والسياسية المدنية للحقوق الدولي والعهد اإلنسان لحقوق العالمي

 
 بالعدالة المواطنين مطالب في االنترنت دور مبينا األوسط الشرق في الديمقراطية التحوالت إلى وأشار

 عبر المعلومات إلى الوصول حق ضمان أىمية وأكد.الحكومات ومحاسبة اإلنسان حقوق واحترام والشفافية
 .وبّثها المعلومات وتلقي التماس في لألفراد رئيسية أداة أصبحت االنترنت أن إلى مشيرا االنترنت



 وغير تعسفاً  يعد اإلنترنت عبر النشر بقضايا للحرية سالبة عقوبات تفرض التي العقوبات قوانين استخدام إن وقال
 .اإلنسان حقوق انتهاك شأنو ومن مبرر

 
 مع يتفق ال بشكل اإلنترنت، على متناسبة وغير ضرورية غير تقييدات بفرض يقوم الدول من عدداً  أن إلى وأشار

 .الدولية المعايير
 مشيراً  الدولية، المعايير مع يتناسب وال مبرر غير االنترنت لمواقع تسجيل بفرض العالم دول من عدد قيام أن وأكد

 .ندرتها سببو للترددات الترخيص أن إلى
 

 تعزيز إلى تؤدي أن يمكن الفردية التعبير لحرية واسعة مساحة لتوفير نوعها من فريدة كقوة  االنترنت قدرة وأكد
 ." واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحقوق ذلك في بما األخرى، اإلنسان حقوق

 
 مرصد اقترح ، اإللكترونية المواقع لعمل تتقييد أي ورفض ، اإلنترنيت إستخدام حرية على التأكيد من وإنطالقاً  

  المواقع عمل بشأن الحكومية المقترحات على التالية التعديالت السياسية للدراسات القدس بمركز األردني اإلعالم
 .اإللكترونية



المادة المقترحة من مركز 

 القدس 
المادة كما وردت في مشروع 

القانون المعدل كما وردت من 
 الحكومة 

 المادة كما وردت في القانون األصلي

 (د) و( أ) الفقرتبنشطب 
ألن مضمممممممونهما موجممممممود فممممممي قممممممانون 

 (.1) العقوبات

مممممن ( 38)مممممن المممممادة ( د)تعممممدل الفقممممرة 
مممما يسممميء )عبمممارة  بالغممماء االصمممليالقمممانون 
المممممواردة فيهممممما ( وحريممممماتهم االفمممممرادلكراممممممة 

ممما يشممتمل علممى )واالستعاضممة عنهمما بعبممارة 
يممممممس  او لالفمممممرادتحقيمممممر  اوقمممممدح  اوذم 

 (.حرياتهم

 

 :يحظر نشر أي مما يلي: 38المادة 
تحقير أو قدح أو ذم  ما يشتمل على -أ

إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، أو 
 .إليها اإلساءة

ما يشتمل على التعرض أو اإلساءة  -ب
ألرباب الشرائع من األنبياء بالكتابة،أو 

بالرسم، أو بالصورة، أو بالرمز أو بأي وسيلة 
 .أخرى

المعتقد الديني،  الشعورأو اىانةما يشكل  -ج
 .المذىبية، أو العنصرية النعراتأو إثارة 

وحرياتهم  لكرامةاألفرادما يسيء  -د
الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات 

 .كاذبة بحقهم

 ٌحبس من سنة إلى ثالث سنوات  إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من األنبياءمن ثبتت جرأته على : العقوباتمن قانون  273المادة  تنص[1]

 :  أو بغرامة ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا كل من اشهرٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثالثة : عقوبات 278المادة  تنصكما 

 معتقدهم الدٌنً، أو  إهانةألشخاص آخرٌن أو إلى  الشعور الديني إهانةنشر شٌئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن ٌؤدي إلى  -1

 .الشعور أو المعتقد الدٌنً لذلك الشخص اآلخر إهانةتفوه فً مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن ٌؤدي إلى  -2

 



المادة المقترحة من مركز 

 القدس 
المادة كما وردت في مشروع القانون 

 المعدل كما وردت من الحكومة 
 المادة كما وردت في القانون األصلي

 :مضافة مادة
 محكمة تسمى )2(خاصة محكمة تنشأ -أ

 كافة  في بالنظر تختص والنشر المطبوعات
 اإلعالم بواسطة عالنية المرتكبة الجرائم
 .والمسموع والمرئي المقروء

 قضاة ثالثة من المحكمة تتشكل _ ب
 قضايا في النظر في مناسبة خبرة لهم ممن

 عالنية المرتكبة والجرائم المطبوعات
 قانون من 73 المادة في ورد ما حسب

 .العقوبات
 حال في محكمةاالستئناف على _ ت

 الفصل لديها البداية محكمة قرار استئناف
 ورودىا تاريخ من شهر خالل الدعوى في
 .المحكمة قلم إلى

 

على النحو  االصليمن القانون ( 42)تعدل المادة 
 :التالي

(  ج) و( ب) و( أ)نص كل من الفقرات  بالغاء: اوالً 
 -:الوارد فيها واالستعاضة عنو بما يلي( د)و
تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية -أ

متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر 
 :في القضايا التالية

ىذا  الحكامالجرائم التي ترتكب خالفا  -1
القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات 

 بهاالمرئي والمسموع المرخص  االعالموسائل  او
 .أي قانون آخر الحكامخالفا 

الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر  -2
 احكامللمطالبة بالتعويض المقرر لو بمقتضى 

نتج الضرر  اذاىذا القانون  واحكامالقانون المدني 
 اومن أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات 

 .المرئي والمسموع االعالموسائل 
 

 على األصلي القانون من (42) المادة تعدل
 :التالي النحو

 أي في ورد مما الرغم على) عبارة بإضافة :أوالً 
 . مطلعها إلى (آخر قانون

 فيها الواردين (ب)و (أ) الفقرتين نص بإلغاء :ثانياً 
 :يلي بما عنهما واالستعاضة

 يتولى قاض   بداية محكمة كل  في يسمى   -أ
 -:التالية الجرائم في النظر

 ىذا ألحكام خالفماً  ترتكب التي الجرائم -1
 . القانون

 أو المطبوعات بواسطة ترتكب التي الجرائم -2
 بها المرخص والمسموع المرئي اإلعالم وسائل
 .آخر قانون أي ألحكام خالفاً 

 والنشر المطبوعات قضايا قاضي ويختص  -ب
 سواىا دون عمان بداية محكمة لدى

 .وذلك حتى ٌتم تعدٌل قانون محكمة أمن الدولة. إنشاء محكمة مطبوعات خاصة ٌنزع اختصاص محكمة أمن الدولة فً قضاٌا المطبوعات)2(



المادة المقترحة من مركز 

 القدس 
المادة كما وردت في مشروع القانون 

 المعدل كما وردت من الحكومة 
المادة كما وردت في القانون 

 األصلي

علممى الممرغم مممما ورد فممي قممانون أصممول 
تمييممممممممز  الجزائيممممممممةيجوزالمحاكمممممممممات 

قمممممممرارات محكممممممممة االسمممممممتئناف فمممممممي 
المخالفممممات والجممممني والجنايممممات إلممممى 

 .محكمة التمييز
 

يتمممممولى الممممممدعي العمممممام التحقيمممممق فمممممي 
الجممرائم التممي ترتكممب عالنيممة وإصممدار 
القممرارات المناسممبة بشممأنها خممالل مممدة 

يوممممما مممممن  خمسةعشممممرال تزيممممد علممممى 
تمماريخ مباشممرتو التحقيممق وينتممدب لهممذه 
 .الغايمممممممممة احمممممممممد الممممممممممدعين العمممممممممامين
 

 لدى والنشر المطبوعات قضايا غرفة تختص -ب
 القضايا في بالنظر سواىا دون بدايةعمان محكمة

 :التالية
  الفقرة في اليها المشار والمدنية الجزائية القضايا -1
 اختصاص ضمن داخلة كانت  اذا المادة ىذه من (أ)

 .العاصمة محافظة في الواقعة المحاكم
 الداخلي الدولة امن على الواقعة الجرائم -2

  النافذ العقوبات قانون في عليها المنصوص والخارجي
 االعالم وسائل او المطبوعات بوساطة ارتكابها تم اذا

 .بها المرخص والمسموع المرئي
 (1)البند في اليها المشار الجزائية القضايا تعطى -ج
 صفة المادة ىذه من (ب)الفقرة وفي (أ)الفقرة من

  على االسبوع في مرتين جلساتها وتنعقد االستعجال،
 من اشهر اربعة خالل فيها يفصل ان وعلى ،االقل
 .المحكمة قلم ورودىا تاريخ

 اليها المشار المدني التعويض دعاوى في يراعى -د
 من (1) البند وفي (أ)الفقرة من (2) البند في

 -:التالية االحكام المادة ىذه من (ب)الفقرة
 

 :بالنظر في الجرائم التالية 
(  أ)الجرائم المشار إليها في الفقرة  -1

من ىذه المادة والواقعة في محافظة 
 .العاصمة

الجرائم الواقعة على أمن الدولة  -2
الداخلي والخارجي المنصوص عليها في 

قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها 
بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل اإلعالم 

 .بهاالمرئي والمسموع المرخص 
 

تعطى قضايا المطبوعات صفة  -ج
خالل ستة  بهااالستعجال على أن يفصل 

.أشهر من تاريخ ورودىا لقلم المحكمة  



المادة المقترحة من مركز 

 القدس 
المادة كما وردت في مشروع القانون 

 المعدل كما وردت من الحكومة 
 المادة كما وردت في القانون األصلي

تقام دعموى الحمق العمام فمي الجمرائم -د
التممممممي ترتكممممممب بواسممممممطة المطبوعممممممات 

ورئميس  المطبوعةالصحفيةالدورية على 
تحريرىممممممممممممممما أو ممممممممممممممممدير المطبوعمممممممممممممممة 
المتخصصمممة وكاتمممب الممممادة الصمممحفية  

أصمممممليين ويكمممممون مالمممممك  كفممممماعلين
بالتضممامن والتكافممل  مسممؤوالالمطبوعممة 

 المترتبممممةعلىعممممن الحقمممموق الشخصممممية 
تلمممك الجمممرائم وعمممن نفقمممات المحاكممممة 
وال يترتب عليو أي مسؤولية جزائيمة إال 

أو تدخلممممو الفعلممممي فممممي  ثبتاشممممتراكوإذا 
 .الجريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 

 الحاالت تلك في المدني التعويض دعاوى تكون -1
 تقديم مدد جميع انقاص ويتم المستعجلة الدعاوى من

  المادة في عليها المنصوص والبينات وتبادلها اللوائي
 النصف الى المدنية المحاكمات اصول قانون من (59)

 وتنعقد للتمديد، قابلة المدد ىذه تكون ان ودون
  على االسبوع في مرتين ذلك بعد فيها المحاكمة جلسات

 تاريخ من اشهر اربعة خالل فيها يفصل ان وعلى االقل
 .المحكمة قلم ورودىا

 امام وتبادلها اللوائي وتقديم الطعن مدد انقاص يتم -2
 .النصف الى التمييز ومحكمة االستئناف محاكم

 قضائية غرفة استئناف محكمة كل  في ينشأ -ىم
 االحكام الى الموجهة الطعون في للنظر متخصصة
 القضايا بشأن البداية محاكم عن الصادرة اليها المستأنفة

 من (ب)و (أ )الفقرتين في اليها المشار والمدنية الجزائية
 خالل الطعون تلك في الفصل يتم ان على ،المادة ىذه
 .المحكمة قلم ورودىا تاريخ من شهر
 (ح)و (ز)و (و) و (ىم) الفقرات ترقيم بإعادة :ثانيا

 على منها (ط)و (ح)و (ز)و (و) لتصبي فيها الواردة
 .التوالي

 
 

 قضائية ىيئة االستئناف محاكم في يخصص  -د
 األحكام إلى الموجهة الطعون في بالنظر تختص

   بشأن البداية محاكم عن الصادرة إليها المستأنفة
 من (ب)و (أ) الفقرتين في إليها المشار الجرائم

 الطعون تلك في تفصل أن على المادة، ىذه
 قلم إلى ورودىا تاريخ من واحد شهمر خالل

 . المحكمة
 المادة من (و) الفقرة في ورد ما باعتبار :ثالثاً 

 إليها (2) البند وإضافة منها (1)البند ذاتها
   :التالي بالنص

 المشار الجرائم في التوقيف يجوز ال كما  - 2
 .المادة ىذه من (ب)و (أ) الفقرتين في إليها
  (ىم)و (د)و (ج) الفقرات ترقيم بإعادة :رابعاً 

  (و)و (ىم) الفقرات لتصبي فيها الواردة (و)و
 . (ح)و (ز)و



المادة المقترحة من مركز 

 القدس 
المادة كما وردت في مشروع 

القانون المعدل كما وردت من 

 الحكومة 

 المادة كما وردت في القانون األصلي

 :48ةالماد
كل من أصدر مطبوعة دورية أو مارس 

عمالً من أعمال المؤسسات 
من (أ) فيالفقرةالمنصوص عليها 

من ىذا القانون بدون ( 15)المادة 
ترخيص يعاقب بغرامة ال تقل عن 

 .دينار الفدينار وال تزيد على  200
 

 :48 لمادةا
 المادة من (أ) الفقرة احكام مراعاة مع – أ

 او اصدار تم اذا ،القانون ىذا من 49
  من عمل ممارسة او دورية مطبوعة توزيع

 في عليها المنصوص المؤسسات اعمال
 القانون ىذا من (15) المادة من (أ) الفقرة
 او المحل اغالق فللمدير ترخيص بدون

 الدورية المطبوعة صدور ومنع المؤسسة
 .الحال مقتضى حسب نسخها ومصادرة

 االفعال من اياً  يرتكب من كل  يعاقب – ب
 ىذه من (أ) الفقرة في عليها المنصوص

 وال دينار الف عن تقل ال بغرامة المادة
 .دينار االف خمسة على تزيد

 :48 المادة
 عمال مارس أو دورية مطبوعة اصدر من كل
 في عليها المنصوص المؤسسات اعمال من

 القانون ىذا من (15) المادة من (أ) الفقرة
 خمسة عن تقل ال بغرامة يعاقب ترخيص بدون
 .دينار االف عشرة على تزيد وال دينار االف



المادة المقترحة من مركز 

 القدس 
المادة كما وردت في مشروع 

القانون المعدل كما وردت من 

 الحكومة 

 المادة كما وردت في القانون األصلي

( طبيعممممممي أو  معنمممممموي)لكممممممل شممممممخص 
 . موقع الكتروني انشاء

 
 :توضٌح

 القواعد بموجب ٌحاكم  الطبٌعً الشخص
   .المطبوعات قانون اي الخاصة
 العامة القواعد بموجب ٌحاكم  المعنوي الشخص

 .المحل إغالق جواز ومنها

 :49 المادة
 القانون ىذا في ورد نص أي من الرغم على

 :آخر تشريع أي في او
 المطبوعة نشاط من كان  اذا – 1 – أ

 والتحقيقات االخبار نشر االلكترونية
 العالقة ذات والتعليقات والمقاالت

 للمملكة الخارجية او الداخلية بالشؤون
 بالتسجيل ملزمة المطبوعة ىذه فتكون

 مالك وعلى ،المدير من بقرار والترخيص
  وفق اوضاعو توفيق االلكترونية المطبوعة

 على تزيد ال مدة خالل القانون ىذا احكام
 المدير قرار تبليغو تاريخ من يوما تسعين
 .بذلك

 -:49 المادة
 ومالكها اإللكترونية المطبوعة تستفيد ال

 من فيها والعاملون وصحافيوىا وكتابها وناشرىا
 ومسجلة مرخصة تكن لم ما القانون ىذا مزايا
 .ألحكامو وفقاً 



المادة المقترحة من مركز 

 القدس 
المادة كما وردت في مشروع 

القانون المعدل كما وردت من 

 الحكومة 

 المادة كما وردت في القانون األصلي

 ملزما االلكتروني الموقع اصبي اذا ب (  ب)حذف الفقرة 
 (أ) الفقرة احكام وفق والترخيص بالتسجيل

 جميع عليو فتطبق المادة ىذه من
 بالمطبوعة العالقة ذات النافذة التشريعات

 تشريع أي نص اذا الغاية ولهذه الصحفية
 منعها او صحفية مطبوعة صدور تعليق على

 اصدارىا محل اغالق او نسخها مصادرة او
 الموقع حجب يتم فانو توزيعها او

 وعلى ادارتو مكاتب واغالق االلكتروني
 يلزم ما اتخاذ العالقة ذات الجهات جميع

 .ذلك لتنفيذ اجراءات من



المادة المقترحة من مركز 

 القدس 
المادة كما وردت في مشروع 

القانون المعدل كما وردت من 

 الحكومة 

 المادة كما وردت في القانون األصلي

 (ج)حذف الفقرة 
 
 
 
 
 
 

 (د)حذف الفقرة 
 
 

 في تنشر التي التعليقات تعتبر – ج
 لغايات صحفية مادة االلكترونية المطبوعة
 ومالكها االلكترونية المطبوعة مسؤولية

 العاملين من واي ومديرىا تحريرىا ورئيس
 .التعليق محل بالمادة العالقة ذوي من فيها

 
 
 نشر عدم االلكترونية المطبوعة على – د

 وقائع او معلومات تضمنت اذا التعليقات
 يتم لم او الخبر بموضوع متعلقة غير

 جريمة تشكل او صحتها من التحقق
 قانون أي او القانون ىذا احكام بمقتضى

 .آخر
 



المادة المقترحة من مركز 

 القدس 
المادة كما وردت في مشروع 

القانون المعدل كما وردت من 

 الحكومة 

 المادة كما وردت في القانون األصلي

 (  ه)حذف الفقرة 
 
 
 
 
 
 

 (  و)حذف الفقرة 

 
 
 

 (  ز)حذف الفقرة 

 

 االحتفاظ االلكترونية المطبوعة على–ىم
 على اليها المرسلة بالتعليقات خاص بسجل

 المعلومات جميع السجل ىذا يتضمن ان
 التعليق وبمادة التعليقات بمرسلي المتعلقة

 .اشهر ستة عن تقل ال لمدة
 االلكترونية المطبوعة معاقبة تعفي ال – و

 وكاتب ومديرىا تحريرىا ورئيس ومالكها
 ىذا الحكام مخالفتها عند الصحفية المادة

 القانونية المسؤولية من التعليق كاتب  القانون
 .تعليقو في ورد عما النافذة التشريعات وفق

 

 االلكترونية المواقع حجب المدير على – ز
 ارتكبت اذا المملكة في المرخصة غير

 قانون أي او القانون ىذا الحكام مخالفة
 .آخر

 


