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اإللكترونية الرقابة

إخـباري إلكتروني موقع 300 حظر حول األردني العاهل تخاطب "ـحدود بال ـمراسلون"

"منظمة بعثت  عن فيها له تعبّر رـسالة الثاني، اهللا عبد امللك األردني العاهل إلى" حـدود بال ـمراسلون 

 موقع 300 بحجب والقاضي 2013 حزـيران/يونيو 2 ـيوم املتخذ اإلداري ـبالقـرار العميق انشـغالها

.األردنية اململكة ـتراب على إخـباري إلكـتروني

 الصحافة قاـنون من للحـريات القامعة األحكـام بعض إلـغاء وإلى احلظر لهذا عاجل رفع إلى تدعو املنظمة إن

.2012 أيـلول/سبتمبر في ملكي مبـرسوم الصـادر

  اـملوقع             على      "       حـدود             بال             ـمراسلون       "      ملنظمة             مقاال             اقرأ

اقرأ نص الرسالة أدناه
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 جاللة امللك عبد اهللا الثاني     
                                                       

حزيران 11باريس،  ــو   2013\ يونـي
          

صاحب اجلاللة،

 تود منظمة "مراسلون بال حدود"، املعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، أن تعرب جلاللتكم عن قلقها العميق إزاء
حزيران.2 موقع على اإلنترنت، يوم 300قراركم القاضي مبنع الوصول إلى أكثر من  ــو \ يونـي

أيلول  ــر  ، وجرَّاء صدور املرسوم امللكي املؤيِّد العتماد مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون2012\في شهر سبتمـب
 الصحافة املعتمد آنذاك، ُأثيرت موجة احتجاج قوية في أوساط اBتمع املدني األردني. فمنذ ذلك احلني،  لطاملا
 عبّر العديد من الصحفيني ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان عن قناعتهم بأن هذا القانون اجلديد يحدّ من
 حرية اإلعالم بشكل جذري، والسيما وسائل اإلعالم اإللكترونية التي باتت مضطرة للحصول على تصريح من

السلطات ملواصلة عملها عبر اإلنترنت (
:// . . / / / _ _ .http fr rsf org IMG pdf 120921 jordanie ar pdf،وباإلضافة إلى ذلك .( 

 تشكل بعض األحكام اجلديدة الداعية إلى تنظيم عمل املواقع اإلخبارية وضبطه سيفاً مسلطاً على أعناق
الصحافيني الذين يتعارض خطهم التحريري مع خط احلكومة.

 وعلى هذا األساس، كانت منظمة "مراسلون بال حدود" قد اعتبرت أن هذا القانون اجلديد من شأنه أن يضع
  املتعلقة بحرية الرأي19األردن في تعارض مع املعايير الدولية الصادرة في مجال حرية اإلعالم، والسيما املادة 

 والتعبير ضمن العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اململكة دون حتفظ. ويأتي
  موقع إخباري إلكتروني ليؤكد مخاوفنا تلك، ملا ميثله من خرق سافر حلرية اإلعالم وخيانة لوعود300إغالق 

اإلصالح التي قطعتموها.

 ومن هذا املنطلق، تناشدكم "مراسلون بال حدود" إلعادة الترخيص لفتح املواقع احملجوبة حالياً على األراضي
األردنية، وإلغاء بعض األحكام القامعة للحريات من قانون الصحافة األخير، بحيث يضمن حرية اإلعالم.

وإذ نُعرب جلاللتكم عن شكرنا مسبقاً على ما ستولونه من اهتمام ملطالبنا، تفضلوا بقبول فائق احترامنا وتقديرنا.

كريستوف ديلوار
مدير عام "مراسلون بال حدود"
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