


لمحة عامة

     الجزء األول: تنظيم اإلعالم على اإلنترنت في األردن

     الجزء الثاني: األطر التشريعية البديلة

     الجزء الثالث: التنظيم المشترك
     وضع التوصيات



تنظيم اإلعالم على اإلنترنت في األردن



رحلة المواقع االلكترونية عبر تعديالت
قانون المطبوعات والنشر



شروط ترخيص المواقع اإلخبارية في قانون
المطبوعات والنشر



محاوالت حكومية للسيطرة على
اإلعالم اإللكتروني؟



لماذا اشتراط العضوية في النقابة؟



الشروط القانونية للعضوية في نقابة الصحفيين
ال يستطيع من هم في مستوى شهادة الثانوية العامة أو أقل االنضمام

الى النقابة تحت أي ظرف
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األطر التشريعية البديلة



حاالت للدراسة

     لوحة "الرمح" (جنوب أفريقيا)

     التشهير في فضاء التدوين (فنلندا)

     مسؤولية الوسطاء (االرجنتين)
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ضمانات



التشهير في فضاء التدوين الفنلندي
     ُحكم على ليهتو بالسجن لمدة سنتين

وخمسة أشهر وعلى شريكه بالجريمة لمدة
سنة وشهرين مع وقف التنفي

     
     حصل كل من المشتكين على مبلغ

يتراوح بين 2000 و7500 يورو لألضرار
التي تعرضوا إليه

     تم حجب 40 صفحة على اإلنترنت
(لم تتمكن الحكومة من إزالة المحتوى)



التعامل مع المحتوى غير القانوني على اإلنترنت

االرجنتين
     بإمكان هيئة اإلتصاالت 

     الوطنية تطلب إزالة/حجب 
     المحتوى غير القانوني بناءًا 

     على أمر من المحكمة

     مزود خدمة اإلنترنت 
     مسؤول عن حجب المحتوى

     غير القانوني بعد تلقي أي 
     شكوى عنها من الجمهور 

     وإال يصبح مسؤول قانونيًا 
     عن وجود المادة على 

     اإلنترنت

     إن تمت الشكوى بشكل 
     مضلل، يصبح المشتكي 
     مسؤول قانونيًا عن أي 

     عملية حجب غير قانونية.
     مجلس إعالم جنوب أفريقيا

     الجهاز القضائي مسؤول 
     عن إصدار تعليمات 

     إلزالة/حجب المتحوى 
     غير القانوني

     يجب إخبار مصدر المحتوى 
    عن اإلجراء لمتاحة الفرصة 
    له/لها بالدفاع عن المحتوى 

    إن أراد/ت. وفي حال إزالة    
     المحتوى، له/لها الحق في 

     نشر مادة تشرح السبب على 
     نفس العنوان

     استثناء المحتوى الجنسي 
     الخاص بالمشتكي

جنوب أفريقياالبرازيل



     الجهاز القضائي مسؤول 
     عن إصدار تعليمات 

     إلزالة/حجب المتحوى 
     غير القانوني

     يجب إخبار مصدر المحتوى 
    عن اإلجراء لمتاحة الفرصة 
    له/لها بالدفاع عن المحتوى 

    إن أراد/ت. وفي حال إزالة    
     المحتوى، له/لها الحق في 

     نشر مادة تشرح السبب على 
     نفس العنوان

     استثناء المحتوى الجنسي 
     الخاص بالمشتكي

مسؤولية الوسطاء
     رفضت المحكمة جميع دعاوى بيلين-رودريجيز

     وجدت المحكمة أن محركات البحث تلعب     
     دورا رئيسيا في نشر المحتوى عبر

     اإلنترنت من خالل تسهيل الوصول إلى
     المعلومات/المواد، أعتبرت المحكمة أن هذا

     الدور يشّكل منفعة عامة
     وجدت المحكمة أن إعالم الوسطاء عن
     المحتوى غير القانوني يجب أن يتم من

     خالل جهاز القضاء لتجنب فتح المجال للراقبة
    من قبل جهات خاصة (إال في حاالت محددة)



مسؤولية الوسطاء

     ال مسؤولية قانونية لوسطاء 
     إال في حال عدم تطبيقهم 

     ألمر قضائيًا

     مزود خدمة اإلنترنت 
     مسؤول عن حجب المحتوى

     غير القانوني بعد تلقي أي 
     شكوى عنها من الجمهور 

     وإال يصبح مسؤول قانونيًا 
     عن وجود المادة على 

     اإلنترنت

     إن تمت الشكوى بشكل 
     مضلل، يصبح المشتكي 
     مسؤول قانونيًا عن أي 

     عملية حجب غير قانونية.
     مجلس إعالم جنوب أفريقيا

     ال مسؤولية قانونية
     لوسطاء إال في حال عدم           

     تطبيقهم ألمر قضائيًا أو 
     عدم تجاوبهم مع طلب 

     لحجب محتوى جنسي      
     خاص متعلق بالمشتكي

جنوب أفريقياالبرازيل فنلندا
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التنظيم المشترك



تنظيم اإلنترنت

أشكال التنظيم

تنظيم مشترك تنظيم ذاتيتنظيم حكومي



9
أعضاء

4
أعضاء

4
أعضاء

3
أعضاء

عضو ممثلي الحكومة
ممثلي القطاع الخاص

ممثلي القطاع غير الربحي

خبير انترنت

ممثلي المتخصصين في
العلوم والتكنولوجيا



هيئة اإلعالم - فنلندا

مدونة «ممارساتتنظيم ذاتي
إعالمية اخالقية»

اختصاصيون في
شؤون اإلعالم

ممثلي
الجمهور



هيئة اإلعالم - جنوب أفريقيا

مدونة السلوكتنظيم مشترك
الصحفي

اختصاصيون
في شؤون اإلعالم

ممثلي
الجمهور

قاضي متقاعد
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