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 -مقدمة:
يإلوسػػ فريي ير ػػ عري ع لػػر رريقػػيؽفػػمرلوظيلػػرررقػػ ـري لطةقػػر تعػػدرير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػرر يػػد ر ي  

ري عد ػػدرلػػفري ير ػػ عري ع لػػرري تػػمر سػػتي ؿري تقػػدـرفػػمر ولػػ رت ظػػؿي فهػػمرترتقت ػػرراةػػمري ق لػػرري ذيت ػػرر هػػ  رييل
 ال  ه ردديفرير رري رتعريي تعد ػرريي تػمرتدػ درت لػسرلعظػـرل ػرديعري ير ػ عري ع لػررلاػؿرير ػرري توظػ ـر

ظػػػ ـري وقػػػ دمردلػػػق  ري علػػػ  مريي لهوػػػم ريي يػػػؽرفػػػمرتتسػػػ سري ػػػرييدطريي  لع ػػػ عريي يػػػؽرفػػػمري يزدػػػم ريي تو
ري لل ردررفمر ديرةرلؤيفري ع لرريغ ره .

ي لييا ػػؽررررييتاتقػػ د رب دةػػرر ةتو  ػػذردلي ػػ يهػػمردفػػ ؼرير ػػ عررتفػػر رلطةقػػررلاػػؿرير ػػرري  دػػر
دق يدر ػ رلررفػمردعػضري ل ػ تعرلاػؿري وظػ ـري دي  ررييإلبة ل رر يقيؽريإلوس ف ر ذرتق ده رهذهري لييا ؽر

ي عػػ ـريي  ػػيرري ع لػػرريي ػػدايةر  ػػمري يػػر رتيري ػػداييعري  فر ػػرريرغػػـري يػػدرلػػفرهػػذهري ق ػػيدردل ػػ ه ته ر
ردوظ رته ررفمري وظـري د لقريط ررتظؿرلا رًير ةتتي ؿ.

اد ػػدةرفػػمريهػػمردقػػدررب لتهػػ ري لردز ػػررفػػمرلوظيلػػرري ير ػػ عري ع لػػررتيي ػػ ر لػػد    عرل  ه ل ػػررر
لػػفريرزلػػ عري دلي ػػررفػػمررا بتهػػ ردعػػددرلػػفري ير ػػ عريي ع لػػررلاػػؿرا بتهػػ رد رد ػػ فريي تػػمرف ػػرعري عد ػػد

ر يزدريدريرد ػػ ف  رف ػػً راػػفرا بتهػػ ردير ػػرري ديػػثري عةلػػمريي تػػمرتا ػػرري دا ػػررلػػفري  ػػدؿر سػػ  ؽرل هػػـي
 ب ػر ريدػذيرا بتهػ ردػ  يؽرفػمريرفرريلػد ريتسػ به رلػورلييا ػؽري لػرؼر ػييؿرتول طرلػفري ت ػ ر ري ديا

ري ف ي  ر.
يدقدررل ردل عرتدع دري يريؾريت تل امري ذعرتلهدهري لوطقررافري ـري تتا رري ذعرت ػديعرر

ي عػػ ـرر تلاةػػ رتقو ػػ عريتت ػػ ؿرفػػمرتير ػػؾريريػػديثريتعػػ ظـرديرري   ػػ    عريتتا رهػػ رفػػمرتلػػد ؿري ػػرتع
سػ دةريسػتفديـردعػضرتدلؼرهػذهري  تػرةرت  ػً راػفري ػـري تيػد  عري تػمرت يي ػ ري يػؽرفػمري ف ي ػ ر رييل

ي ديؿر إللد و  عري تدوي ي  ررفمري ت سسرييتوق  ضراةمرلددترادـري تدفؿرفمرلػؤيفري ػديؿريرفػر ر
 دػػفري لا ػػررفقػػطرفػػمرهػػذهردلػػ رفػػمرت سػػسري يت ػػ عري لتيػػدةريرلر د ػػرراةػػمربػػ دةرت ل و ػػ ريدر ط و ػػ  ري ػػـر

يؿريػػدػػ فرهػػذهري ػػديؿريدع ػػه ري ػػدعض ردػػؿريتردػػزري وقػػ شررريت   ريإلسػػتهل لػػرري تي   ػػ عري ق ػػ ررهػػير
ريوته ؾريتت  ب رري لدرلررد فرل ليارري ديؿري فلس

ي عػػ  هرهػػػذيري تقر ػػررلي ػػػيا رفػػػمرسػػ  ؽري للػػػريعريإلبة لػػمريػػػيؿرتعز ػػػزرير ػػرري ػػػرتعريي تعد ػػػررر
ر(Un ponter per)ر  ػرردػ فرلوظلػرري  سػرريإل ط رييل  تػ رفػمري لوطقػرري عرد ػرريذ ػؾرفػمر طػ رري لػريدر

تػػيوسريلوظلػػررفػػمري لبػػر  ريرفػػمري ع لػػرر ةلوظلػػرري عرد ػػرر يقػػيؽريإلوسػػ فرفػػمري قػػ هرة ريلوتػػد ري دػػدي ؿررييرل وػػر
  ػمرتلػد ؿريدوػ درتيػ  ؼر تػت ؼرلػفري  هػ عري   اةػرري ر  سػ رري لوتل ػرري لسةررفمري عريؽ.ري هدؼري للػريعر

دير ػػرري ػػرتعرريتػػيوسريي لبػػر ريي تػػمرتعوػػمردلػػدؿرفػػ صيل ػػرررردػػ عريت تل ا ػػررفػػمري عػػريؽ  ػػمري ي
 ر تيد دريإللد    عري تمرتيي  ري  ػ اة فريداػـربػدريتهـراة ه دل ر تتاررالةه رد  ق يدري ل ري ررريي تعد ر

رفمرل  ؿري لو  رةريي دف عرافريقيبهـ.
ر***
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 قائمة المحتويات:
رير ر: أوالً  ري ير  عري ع لر.رفهرلي رتعريي تعد رريا بت ردب ررررل هـي
ري يل  رري دي  ررييإلبة ل رر ير رري رتعريي تعد رريي ق يدري ييردةراة  .ر: ثانياً 
ريإلط رري دستيرعريي ق ويومر ير رري رتعريي تعد ررفمرل ر.ر: اثالثً 

رتيد ـري ق  دري ل رعرفمرلتفرير رري رتعريي تعد ر.ر: اابعً ر 
ري ييبوري علةم.رلل رسررير رري رتعريي تعد ررفمر: اخامسً 
ري   ييعريي تيد  ع.ر: اسادسً 
رول ذجرلفرتف ؿري لل رس ع.ر: اسابعً 
ري ل يؽريي لرفق ع.ر: اثامنً 
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 وعالقتو بغيره م الحريات العامة أواًل: مفيوم حري الرأي والتعبير
ي ير ػػػػػ عريرس سػػػػػ رري تػػػػػمرتيتلهػػػػػ رطد عػػػػػرري وظػػػػػ ـريرري يقػػػػػيؽرلػػػػػفير ػػػػػرري ػػػػػرتعريي تعد ػػػػػررتعػػػػػدرر
رد لقريطػم ظػ ـروتيدري لقيلػ عرير ػة ررفػمرتعررد زةر دؿريدـرد لقريطمرسة ـ رفهمرريهمم ري د لقريط

د اتد ررتوه ري رري زيي رري ذعرترغوػمراوػ رفػمرتعر ػؼري لػييطو فريي ػرتعري عػ ـرددػؿرلػ ر لػهدهري ل تلػور
تلػرر.ريهػيردي ػد لفرتيديثريتطيريعريإلت يرري  رصر ة ل ػور ةلسػ هلرردػ  رتعريي قػيؿرفػمرت سػ ررلػ يفر

ت ػرضرطيبػ راةػمراقػيؿريرلػرريتي  ػره ردسػ  جرلو ػورترر ع  رافري ديؿري تمرتيدله رتوظلررسةطي ر
قدري  ػ دريي دوػ دريت ػلرري لع ر ػر ريتوهػ رردير ػرر و ذرلو ر ترل رتسلحرد ري سةطرري ي دلررف فت مري و

ر(1).يتفت مري د لقريط رر يرفد ر
هلػػ رير ػرري ػػرتع ريي ا و ػررير ػػررر لتدػ ل فريقػ فرلتدػػ لة فرماةػػتوطػيعرير ػرري ػػرتعريي تعد ػرريرر

يفريرفػػػػر ريهػػػػيرلػػػػ ر عوػػػػمرتيرلل رسػػػػرر يػػػػديهل ردرهل ف ػػػػةتيررتر لدػػػػفري   ػػػػؿرد وهلػػػػ يرري تعد ػػػػرراوػػػػ  
يير ػػرري تعد ػػررهػػمريوعد سػػ ر ير ػػرري ػػرتعريدلي دهػػ ر وتقػػؿري  ػػردرلػػفرلريةػػررياتوػػ ؽري ػػرتعر  ػػمر.رتد لةهلػػ 

يه ريوقة ر  مريآلفر فرفمرلظهررل دعرفػ ر مرردت ػرريسػ ةررلػفريسػ  ؿري ع و ػرررافرليتيرلريةرري تعد رر
ردعدرتفرد فرل ردرفدرةريد سررتيرد لوررفمري  دير.

لػ ر لػ درلػفرءريدر يػؽر ػ رياتوػ ؽردػؿر وسػ فرفريق رللريا ريلد يتفمرير رري رتعرريؽي ي عدرر
لفري يقيؽري لطةقرري تػمرتريهيرر(2).ل   قررلفرتيدري يرريديفريتفد رردو دراةمرت د رهري لف م

 رلع وػػراةػػمري لػػفصرتدوػػمرتفدػػ رريءريدررفػػ ر  ػػيزرتفر  ػػرض رؿرلػػفريريػػييؿقدػػؿري تق  ػػدردػػتعريػػ ت
رةمرل ر عتوق رلفرتفد ر.ر را ردل رتر  يزرلس د رري لفص رياق د  ره يلوع رلفرتدومرغ

فتةػػؼر ػػري ري لعةيلػػ عري لػػلؿري يػػؽرفػػمري تعد ػػرراػػفري ػػرتعرير ػػرردػػؿر وسػػ فرفػػمري تلػػ سرلر
فػ ر ريذ ػؾردق ػدرتعػددرل ػ دره ريإلبة ل ػر رديولػ رياتدػ رر ةيػديدر رريتةق هػ راػفري ب ػرريوقةهػ ر   ػ ييرفد

 ه ر رسػع  ر تعػددريآلريدرييدتبػ در رسػ دل ر سػلحردتعػددرلييردهػ ريتدييتهػ  رتديفرلوي رةرفمرل  درردع وه 
  سػػػمريي تعة ػػػؽراةػػػمري لػػػ يفراػػػفري فطػػػ  ري س تعد ػػػرريدلػػػ ر لػػػلؿرر(3).اةمرب ادةرلفري دةري لعةيل ع

يي  وػػمريي تػػدر سرر ريي تعد ػػرري اقػػ فمي ع لػػر رييسػػتط عري ػػرتع ريلو بلػػرريقػػيؽريإلوسػػ ف ريير ػػرري  ػػي فر
 رلػػػلؿريل  ػػػرر ل ػػػورتلػػػد ؿري تعد ػػػر ري بػػػرريإللػػػ رةدلػػػ رتفروطػػػ ؽرهػػػذيري يػػػؽر لتػػػدر   ريي فطػػػ  ري ػػػد وم
  ػػػيرريي قطػػػوري  و ػػػر ريي دتػػػ  ريي  ػػػيؼ ريي لولػػػيريع ريي لة ػػػق ع ررر  ظ ػػػررلاػػػؿرييي تعد ػػػرردةبػػػررغ ػػػ

ر(4).رؽري تعد رريإل دتريو رريي لػدد ريط تعد رري سلع رريي د ر ر ر ري ل وريرلد ؿرييي  فت ع ريي ل دس
                                                            

 .ر علي موقع جريدة الشروق ادلصريةكتاب منشو   –اجلمهورية الثانية يف مصر–هالل زلمد /( راجع الدكتور/شريف بسيوين، األستاذ1)
، و نظععر كعع ل  19ص  – 2009الم يععة األو   –ميي دار اليكععر اجلععا –ة الععر و والتي ععرحريعع– ( راجععع الدكتور/لالععد مصععميي  همععي2)

 . 37ص   - 2007ط ية –دار النهضة اليربية  – محد ع د احلميد الر اعي الدكتور /
 .582ص  –اجلزء التاسع  – 2000/ 6/  3جلسة  –ق  21لسنة  153راجع حكم احملكمة الدستورية اليليا يف القضية رقم ( 3)
الصعععادر ععععن اللعنعععة ادلينيعععة اقعععوق اننسعععان ادلن ثقعععة ععععن اليهعععد العععدو  لل قعععوق ادلدنيعععة والسياسعععية الصعععادر يف يوليععع   34(  التيليعععق رقعععم 4)

2011. 
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 رييسػػػػ ةرري تعد ػػػػرراػػػػفريآلريدردبػػػػضري وظػػػػرراػػػػفرطد عتهػػػػ رتيردعدػػػػ رةرلػػػػي زةر لػػػػلؿرهػػػػذيري يػػػػؽري تعد ػػػػر
ر.ي لستفدلر

 

 الحريات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير: :انياً ث
 حرية الرأي والتعبير وثورة المعمومات: .1

ي اػيرةري ه  ةػرري تػمرلػهده ري عػ  ـرفػمرل ػ ؿرتدوي ي  ػ عريتت ػ تعريي لعةيلػ عرف ػ ديررتت يع
ررافرتيسور لل رسررير رري رتعريي تعد رريي يقيؽريي ير  عري لرتدط رد  ريلدوعري لستفدل فرلفري تعد 

ًي رلػوري ط ػرةرغ ػرري لسػديبررتري هـريي تيي ؿرلورءفر فرييؿري ع  ـرلورييت  ظهـردهي ػ تهـري لف ػ ررسػرر
 رفقػػدرترتػػ راةػػمريدتلػػ ؼريتت ػػ تعري سػػةد رريي  سػػةد رريتت ػػ ؿريي تيي ػػؿري لت يػػرر  فػػريديسػػ  ؿرفػمر

يلػ رريفقػ رلػفرظهػيررتدييعرري ليلي رريتري ورتد   ؼرفدل عريتت  تعرلفرو ي ػر رييدتلػ ؼريتوتروػع
يتطد ق عر د دةرتت حرفر  ره  ةرر  ت  ؿرددة رربة ةررتيردديفرتدة رراؿريإل  ؽ ر  مريتس عري    در
ي لت حر  ت  تعريي تيي ؿرد فريرفريد ريفةقعرف  ديعر د دةر لل رسررير رري ػرتعريي تعد ػر ري سػرعر

  سمرييؿري ع  ـ.رريد  تييزعرلويعري دي ررايرةرتدوي ي   ريوس   ري لعةيل عرييرفد ررييوت   ه رفمرزلفرب
ي لعةيلػػ عرفر ػػً رتددػػرر لل رسػػرري رب دػػرراةػػمري ي ػػ ةري لف ػػ رر  فػػريدريي تػػدفؿرف هػػ .ريبػػدرطػػيرعري ػػديؿر
يلوذري لي رريري مر  ت  ؿرافردعدرلفريس  ؿرتعق ريياتريضريتت  تعري ف  ررد رفريدرفمرس  ؽر

 قيع ري ثرتلاؿري لعةيل عرذيعري  ةرردتولػطرريرفػريدرلػفرفػ ؿريسػ  ؿريتت ػ ؿري ي  ظراةمريرلفري
ي لفتة ررل دريره ل ر ةي يؿر  مرلعةيلػ عربد لػر ريتتدػوررلعةيلػ عريتيػديثرلتيبعػررلػفرفػ ؿرلريبدػرر

اديديعري ف ي  رر  فريد ر.ر(1)يتية ؿري د  و عري لف  ررييل
اةمري لعةيل عريتديي ه ردلدؿريا ؽردلد دئري يدـرريترتدطرير رري رتعريي تعد رريير رري ي يؿ

ي رلػػ دريي لػػ  ف رريي وزيهػػرريلد فيػػرري  سػػ د ريبػػدرلػػهدعري عقػػيدري قة ةػػرري ل  ػػ ررط ػػرةرفػػمراػػددري قػػييو فر
ري سػػةط عري ع لػػرردهت يػػررسػػ  ته ر ع لػػرري وػػ سرفدةبػػعرويػػير تلػػر وراةػػمرلسػػتي رر55ي يطو ػػرري تػػمرتةػػـز

اةمروييرالرةرتلر ع ع رد ول رتسعمري عد درلػفري ػديؿراةػمر  ػديرربػييو فري ع  ـردعدرتفرد وعرب  رةر
لل اةػػر.ريبػػدرتسػػهلعراػػدةراييلػػؿرفػػمر يػػديثرلاػػؿرهػػذهري ط ػػرةرف ػػ دعرفػػمردعػػضري ػػديؿرفػػمرسػػ  ؽر بػػريرر
دس ت رر د دةريالة  عريوتق ؿرد لقريطم ريد وعروت  ررلط  دػررلػعد ررد  لػ  ف ررفػمرتاقػ  ري دلػؼراػفر

رديؿرتفر . ري ـرفس درفمر
ي ػػدرؾري يػػؽرفػػمري لعةيلػػ عرفقػػطراوػػدل ر دػػيفردهلدػػ فرلػػفر ل رسػػ ري ي ػػيؿر  ػػمري لعةيلػػ عري تػػمر

فمر ط ره ريلفرف  ه رتدي فريتلد ؿري هرروظرريرتع.ري تلتوري لفصرد  يؽرفمري لعةيلػ عر ستط ور
علةػػػمر ةيػػػؽرفػػػمرفقػػػطراوػػػدل ر دػػػيفريػػػرترفػػػمري و ػػػ ذر   هػػػ  رتعرتفري و ػػػ ذر  ػػػمري لعةيلػػػ عرهػػػيري تطد ػػػؽري 

                                                            

ان، ، اجلمييعة اليامعة، رللعق حقعوق اننسعتقرير المقرر الخاص  المنياب عزنزياز ايمصياح الياح ياب يرياح الاربي االزن  اررو،  ران  ال( 1)
 (.2013 بريل  17الدورة الثالثة واليشرون، 
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 دػػػػيفرفػػػػمرلسػػػػتط عري لػػػػييطو فري ي ػػػػيؿراةػػػػمرهػػػػيرتفرري و ػػػػ ذر  ػػػػمري لعةيلػػػػ ع.ريتعر ػػػػؼري لعةيلػػػػ ع
ري لعةيل عري تمرتديفرفمرييزةري دي ر.

يتسػػهـري طػػ دوري لتب ػػرريي لتػػييترر ةتدوي ي  ػػ رفػػمرتب  ػػرر ػػ سرفقػػطريرسػػ    ري لسػػتفدلررلػػفربدػػؿر
 ؾرفػػمرتب  ػػرري لػػ دةري ق دةػػرر ةر ػػد رفلػػوري تيسػػورفػػمريسػػتفديـري دي ػػررفػػمري لريبدػػرريي تتدػػو ر ولػػ رتسػػهـردػػذ

 رت دحرلفري سهؿري تي ؿر  مرلعةيل عره  ةررادررد  و عري لعػ ل عري لتعةقػرر إلوتروعي لددرري دي  رر
دػػ رفريد رلاػػؿري لعةيلػػ عري تػػمر لدػػفري ي ػػيؿر   هػػ رلػػفرفػػ ؿرد  وػػ عريت ػػ ؿريرفػػريدريتلػػ دفرتيي ػػدهـر

 دتريوػمريرسػ  ؿرعريي سػ  عرذيعري  ػةررد  در ػدريتمرلددرريتوتروع ريدذ ؾري د  و ير درتولطتهـراة
ي ػػػييردريي  ػػػ در رفت ػػػدحرد إللدػػػ فرتفػػػز فرتةػػػؾري د  وػػػ عريي ديػػػثرف هػػػ  رف  ػػػررلػػػوري ػػػوقصري  ػػػ دحرفػػػمر
ي  ييدطري تمرتوظـرالة رري دلػؼراوهػ ر ةسػةط عري ع لػر ريدػذ ؾريػديدريوطػ ؽريسػتفديـري سػةط عر هػ  ر

 لدػػفرتفر ػػيفرر لػػورتةػػؾري د  وػػ عرييتيت ػػ ظردهػػ ريتية ةهػػ ري دا ػػررلػػفري لعةيلػػ عري تػػمرتة ػػتر   هػػ رري ػػث
ي سػػػةط عرفػػػمري تيق قػػػ عري لت ػػػةرردػػػ رلفري قػػػيلم ريهػػػيريرلػػػرري ػػػذعر لاػػػؿرفطػػػيرةراةػػػمرت ػػػي  رتةػػػؾر

 طػر ردلػ ري د  و عرف  ررفمري دةديفري تمر عرؼردستيره ريرلفري قيلمردعدػ ريعريتي ػ   عرلدهلػرريلط
تفرتغة ري تلر ع عري س ر ررفمري علريعرلفري دةديفر ـر تـرتعد ةه ردلدؿر تييد رلوري ط رةري تمرلهده ر
ل  ؿريتت  تعري ربل ر ريدلدؿر ي ظريقيؽري لستفدل ف ردل رتفريتط عراةمري د  وػ عريي لعةيلػ عر

رفمريرغة ر تـرديفريست ديررتلررب   م.رر
ر1999(ري لعو ػرردير ػرري تعد ػرريي لعةيلػ عريطػيرعرفػمري عػ ـر19دةر)يبدرياتلػدعرلوظلػرري لػ 

تسػػعررلدػػ دئر  ػػ رت ػػل وه رفػػمري تلػػر ع عرذيعري  ػػةررلػػفرييبػػورتية ػػؿري لعػػ   رريي لل رسػػ عري دي  ػػرر
ي دلؼراػفرتب ػمربػدررلػفري لعةيلػ ع رييت تػزيـريي تمرلفرتدرزه ريي يطو ررفمرل  ؿرير رري لعةيل ع ر

تفريرالة ػػ عرت سػػ رر لد و ػػرري ي ػػيؿراةػػمرلعةيلػػ ع ر ريريتسػػتاو ديعيرت ػػ ؽروطػػ ؽردريت و ػػرري ولػػر ر
ري ي يؿراةمري لعةيل عرغ ررد هظر.  تديفررسـي

الػػػ ؿري يػػػؽرفػػػمرير ػػػرري ػػػرتعررالحـــق فـــي الخصوصـــيةي عػػػدر  ريي تعد ػػػرلػػػرطً رتس سػػػ  ر ت ع ػػػؿرييل
 د هػ ردير ػر ري رتػ راةػمري يػؽريتدردػ آلريد عػدرتق  ػدير ػإلدتدرريرفػريدف  تدفؿرديفري  ررفػمرف ي ػ رر

ي تزيلػػ رري لدو ػػرريي س  سػػ ر(رلػػفري عهػػدري ػػدي مري فػػ صردػػ  يقيؽر17فػػمري ف ي ػػ رردلػػ ريردرفػػمري لػػ دةر)
اةػػمري لػػددرريت دتريو ػػرر  ػػمري لرسػػؿر   ػػ ري لعوػػمرريإل دتريو ػػراةػػمري دي ػػرر  ػػرضراة هػػ رتسػػة ـري رسػػ  ؿر

رعرتيرلووري ي ه .ديفرتفرتدفؿرلفرطرؼرا  ثرد تاتريضرتيريإلط 
 تػزيـرييترياةمري رغـرلفرياتريؼري عد درلفري  ػديؾري دي  ػررييإلبة ل ػرردػ  يؽرفػمري ف ي ػ ر

ديل  رري ف ي  رر ترتفري لقررري ف صري لعومردتعز زرييل  رري يؽرفمرير رري رتعريي تعد رربدرتدػرزر
  ػػ عري دي  ػػررييإلبة ل ػػررذيعري ق ػػيرري ػػذعر عتػػرعريآلر2513فػػمرتقر ػػرهر  ػػمرل ةػػسريقػػيؽريإلوسػػ فراػػ ـر

ي  ػػػةررفػػػمرل ػػػ ؿرتي ػػػ حرت   ػػػ ؿريل ػػػليفرهػػػذيري يػػػؽراةػػػمري ػػػ ري تيد ػػػد ردلػػػ رتي ػػػحرتفرغ ػػػ  ر
ي يؽري ذعر عدردطد عت رلفري يقيؽري للريطرربدرتف مررهذيي    غرري يي يرريي ليدلررتاو در   غرر
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ر ي  ػ  حري عػ ـ ر  مرلز درلفري  ػعيد عرفػمري تطد ػؽرييإلو ػ ذ رف  ػررف لػ ر ت ػؿردوطػ  ؽرييػديدرل هػـي
ريتديفة رلوري    حر ي ف ص.ر

 ػػرتدطري يػػؽرفػػمرلعرفػػرري يق قػػرردػػ  يؽرفػػمري ي ػػيؿراةػػمري لعةيلػػ عريي يػػؽرفػػمرير ػػرردػػذ ؾرير
ي رتعريي تعد ر ريهيرل رتبرت ري ه   عرييآل   عري دي  رري لعو ررديقيؽريإلوس فري ثر ت ػلفري لدػدتري ريدػور

ةقػػررديل  ػػرريقػػيؽريإلوسػػ فريتعز زهػػ رلػػفرفػػ ؿر  ػػريديعرلد فيػػرريإلفػػ عرلػػفرلػػفريزلػػرري لدػػ دئري لتع
ر.(E/CN.4/2005/102/Add.1)ي عق  ر

 
 حرية الرأي والتعبير والحريات األكاديمية:

يتػػرتدطرير ػػرري ديػػثري عةلػػمردػػذ ؾردػػ  يؽرفػػمرير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػرريرتد طػػ ريا قػػً  ري دػػفرتتل ػػزر
ري دي مر ةيقيؽريتبت ػ د ررييت تل ا ػرريي اق ف ػرر ػـر ف ػعه رر ػررب ػيدي عهدررير رري ديثري عةلمردديف

اةػػمرادػػسرير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػرري تػػمر  ػػيزرتق  ػػده ردػػه ريديعرب ويو ػػررفػػمري يػػ تعري تػػمرت ػػرردػػ رلفر
فمري لػ دةرر1948ي قيلم.ريلفري  د ررد  ذدررتفردؿرلفريإلا فري ع  لمر يقيؽريإلوس فري   دررا ـر

 رتدػديراةػمر1966(رلفري عهدري دي مر ةيقيؽريتبت  د رريي اق ف رري  ػ دررفػمر13 ؾري ل دةر)(ريدذ26)
ري ع برري لت زلررد فرير رري رتعريي تعد رريي ير  عريرد د ل ر.ر

(رلػفري عهػدر2(رفقػرةر)13يدلي  رت س رر  ورري يقيؽريتبت  د ررييت تل ا رريي اق ف رر ةل دةر)
لد و ػػرري قدػػيؿ ر  ػػ رتفرتتػػييفررفػػمري ع لة ػػرري تعة ل ػػررا اػػرراو  ػػررتس سػػ رريهػػمر لد و ػػرريت تيػػ ؽ رييل

بتػػػرفرد  ير ػػػررييي قػػػدرةراةػػػمري تد ػػػؼ.ريت ػػػ فعري ة وػػػررتفري يػػػؽرفػػػمري تعةػػػ ـرتر لدػػػفري تلتػػػوردػػػ ر تر ذير
ر.اةمري سييدريي ط  ررا  دره  رريي تدر سيرد د ل رر

  وػػػرري يقػػػيؽريتبت ػػػ د ررييت تل ا ػػػرريي اق ف ػػػررلػػػفريتتدػػػيفري ير ػػػرريرد د ل ػػػرريفقػػػً ر تعر ػػػؼر
لدػػػػيو فر تعةػػػػؽريريؿرد را ػػػػ دريردػػػػ د ل  فرلػػػػفرتسػػػػ تذةريطػػػػ   ردػػػػ رفريدرتيري  ل اػػػػ ع ريتا ػػػػ در
ي ل تلػػػوريردػػػ د لم رفػػػريد ررتير ل اػػػ ع ريهػػػؤتدر هػػػـرير ػػػررلت دعػػػرريتطػػػي رريوقػػػؿري لعػػػ رؼرييرفدػػػ رر

تيري لو بلررتيري تيا ؽرتيريإلوتػ جرتيريإلدػديعرتيري دت دػر.ريتلػلؿري ير ػررد  يس  ؿري ديا ررتيري تعة ل ررتير
يرد د ل ررير رريرفريدرفمري تعد رردير ررافرءري هـرفمري لؤسسررتيري وظ ـري ذعر علةػيفرف ػ  ريفػمرتديدر
يظ   هـرديفرتل  زرتيرفػيؼرلػفربلػورلػفر  وػ ري دي ػررتيرتعربطػ عرءفػر ريفػمري للػ ردررفػمري ه  ػ عر

رد د ل ػػرري لهو ػػػررتيري تلا ة ػػػر ريفػػػمري تلتػػػورد ل ػػػوريقػػيؽريإلوسػػػ فري لعتػػػرؼردهػػػ ردي  ػػػ ريي لطدقػػػرراةػػػمري
يرفػػريدريآلفػػر فرفػػمرو ػػسريتفت ػػ ص.ري تعةػػؽري لدػػيفري اػػ ومرد سػػتق ؿرلؤسسػػ عري تعةػػ ـري عػػ  مراػػفر

دلا دررلوتد ر تد دؿرف  رد  ير  عريرد د ل ر ردي ثرت دحري   لعررر ةتلتوي دي رريي تمرتعدرلرطً رلةزل ر
ريرد د ل  فري لعرفررييرفد رردير ررييستق   ر.ر

 ػػذعربدلتػػ ر  وػػرري يقػػيؽريتبت ػػ د ررييت تل ا ػػرريي اق ف ػػررت ػػدحري دي ػػررييفػػمر ػػيدري تعر ػػؼر
همري   لفر ةير ػ عريرد د ل ػر رد ولػ ر قػوراةػمرتا ػ دري ل تلػوريردػ د لمريي دػ عرتتلاػؿرفػمرييتػريـر

د د ل رر خآفر ف ري ل فري لو بلرري سة لرر خآريدري لع ر ر ريلع لةرري  ل ورديفرتل  ز.ردل ري ير ررير
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ري لؤسسرريرد د ل رردتقد ـريس  رافرد   رر ديرته ر ةتلي ؿري يدػيلم ر  ػل فرتيق ػؽري تػييزفردػ فر تةتـز
ريتستق   رريي لس د ر.ر

 
 التعبير والقيود الواردة عميو.ثانيًا: الحماية الدولية واإلقميمية لحرية الرأي و 

لػػفراػػـرفقػػدرير ػػعردعػػضري ػػديؿريررت ػػديعرير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػررلػػفريرس سػػ  عري لسػػةـردهػػ ر
اةمري وصراة ه رفمري عد درلفر ا و عريقيؽريإلوس فري تمرتاقدعرايريته رلاؿر اػ فريقػيؽريإلوسػ فر

لياػرردد ػرةرلػفريقػيؽريلوهػ رلقػرريرل ر1789/رتغسػطسراػ ـرر26يي لييطفري ذعر دررفػمرفروسػ رفػمر
رملوػ راةػمرتوػ حر ير ػرر   ػ ؿريرفدػ ررييآلريدرهػمرلػفرتغةػر11ير رري ػرتعريي تعد ػرري تػمرو ػعري لػ دةر

تهل ررف  ررفمرري يؽرفمرير رري رتعريي تعد ر   درريبدريرصري ل تلوري دي مراةمريقيؽريإلوس فر.
ي ل  ػػػ رريتلاػػػؿرف  ػػػررلػػػ رتو ػػػزهري  دػػػرررعقػػػيدي لػػػديررراةػػػمري لييا ػػػؽريي  ػػػديؾري دي  ػػػرري تػػػمر ػػػدرع

يلػ رت هػ رلػفريت  ب ػ عرر(1) 1948اػ ـريإلاػ فري عػ  لمر يقػيؽريإلوسػ فري  ػ دررلوػذر ػديررريإلوس وم
بة ل ر. ردي  ررييل

 
 لحقوق المدنية والسياسية :با الخاص القوة اإللزامية لمعيد الدولي

رير رريي س  سػ رري ػديؿريرا ػ درد ػل فريد   ػرر ل دةري ا و ررلفري عهػدري ػدي مر ةيقػيؽري لدو ػتةـز
هػ ر ع  دسػتيره ر ري يطو ػرريرييل  رري يقيؽريي ير ػ عري ػييردةردػ  ريتر  ػيزر ةدي ػررتفرتيػتهردػتفرتلػر ع ته

لػػفري تزيل تهػػ ري دي  ػػرري تػػمريرت ػػته رد تو ػػل ـرطييا ػػرر  ػػمري عهػػدري ػػدي مر ةيقػػيؽري لدو ػػرريي س  سػػ ر ر
ري دي ػػرر ريرلػػرر تدػػيفرتداػػرريتسػػ ب رلػػورد   ػػرردػػؿريلػػؤدعرذ ػػؾرتفرتقػػـي دتعػػد ؿرتلػػر ع ته ري ديفة ػػرر ذر ػػـز

 ي يقيؽري لو يصراة ه رفمري عهدري دي م.
يولررر1982 و  ررر14يبدر دبعرل رراةمري عهدري دي مر ةيقيؽري لدو رريي س  س رردت ر خررر
 ررتدػيفرلةزلػرردتطد ػؽري عهػدر ريلػفراػـرفػهفري دي ػرري ل ػرر در ؿرلفرذيعري عػ ـر15 رسل ررفمرد   ر دةري

ر1971 ريلػفرو ي ػررتفػرعرفقػدردػ فردسػتيرس رريفق ر وصري ل دةري ا و ررلوػ ي دي مر ةيقيؽري لدو رريي س  
ر151ي ػذعرتػـري تيب ػوريي ت ػد ؽراةػػمري عهػدري ػدي مر ةيقػيؽري لدو ػرريي س  سػػ ررفػمرظةػ ر ػوصرفػمري لػػ دة

ري لع هػػديعري د ةبهػػ رل ةػػسري لػػع رللػػ يارردلػػ ر و سػػ رلػػفري د ػػ فرلوػػ راةػػمرتفرر ػػ سري  لهير ػػرر دػػـر
تعرتفري عهػدري ػدي مرريتديفر ه ربيةري ق ويفردعدر دريله ريي ت د ؽراة ه ريولػره ريفقػ ر  ي ػ عري لقػررةر.

ر(2)ي ػزدرلػػفروظ لهػ ري قػػ ويوم ر بػػ ويفرلػفربػػييو فري دي ػرري ل ػػر رر ةيقػيؽري لدو ػػرردللػتل ت ر عػػدردلا دػر
لػػػػفرر3/ر24لوػػػػ رذيعرري يدػػػػـر ريدػػػػذ ؾري لػػػػ دةرر126ي لعطػػػػؿرفػػػػمري لػػػػ دةرر2512يبػػػػدرت ػػػػلفردسػػػػتيرر

                                                            

 ( من مر قات الدراسة1 نظر جدول )( 1)
احلماية الدستورية  –( دلزيد من التيصيل حول قيمة ادلياهدات الدولية يف النظام القانوين ادلصرو راجع : الدكتور /  محد  ت ي سرور 2)

 وما بيدها . 71ص  – 1999الم ية األو   –دار الشروق  –لل قوق واحلريات 
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 ر2514ردسػػػتيرلػػػفرر145.دلػػػ رت ػػػلوت رت  ػػػ ري لػػػ دةرر2513/ر7/ر8يإلاػػػ فري دسػػػتيرعري  ػػػ دررفػػػمر
ر.رديفرلةزلرردتطد ؽرو يصرهذيري عهدياة  رفهفري لي دـري ل ر ررت

 ردد   ػرريييتػريـري ػل فرير ػرري ػرتعرفهفرد فرذ ؾردذ ؾرفهفرل رر قوراةمرا تقه ري تزيل ردي  ر
 يقيؽري لدو رريي س  س ر رد ري ف صرعه  ريت د قه راةمري عهدري دي م يي تعد ر رهذيريت تزيـرو دورلفرتيب

يري عهػد.رف ػ راػػفرذيتعر فػ ؿرلػفر  ودهػ رفػمرهػذيري  ػددر عػدردلا دػػرر فػ ؿرد  تزيل تهػ ري و لػ رراػفرهػ
رييو وه ري يطو رر.دستيره ريبدرديفرذ ؾر لدؿر ف ت

 

 تقييد الحق في حرية التعبير:
 ذيردػػػ فري يػػػؽرفػػػمرير ػػػرري ػػػرتعرلػػػفري يقػػػيؽري لطةقػػػرري تػػػمرتر  ػػػيزرتق  ػػػده ردػػػتعريػػػ ؿرلػػػفرر

يريػػييؿ رفػػهفري يػػؽرفػػمرير ػػرري تعد ػػرر ػػ سردػػذ ؾر ذر  ػػيزرتق  ػػدهردلػػريطرلع وػػر ريفػػمرظػػريؼرلع وػػرر
ريدق درتيق ؽرتهديؼرلع ور.

ييتت  بػػ عري دي  ػػررتق  ػػدري يػػؽرفػػمرير ػػرري تعد ػػرر يل  ػػررل ػػ  حرلفتة ػػر ريبػػدرتد يػػعري لييا ػػؽرر
دل لياػررلػفرريرفػر ي لدفري قيؿرتفرسةطررتق  دري يؽرفمرير ػرري تعد ػر ر  سػعرلطةقػرردػؿرلق ػدةرهػمر

ي  ػػييدطري تػػمر تعػػ فرتييفرهػػ ر دػػمر دػػيفري ق ػػدري ػػييردراةػػمرير ػػرري تعد ػػررللػػريا  رف   ػػ رلػػفرالػػررتعسػػؼر
اةػػػمرف ػػػيعري  ػػػردرفػػػمرلل رسػػػرريقيبػػػ رر2/ر29 يهرهػػػ ر ري  ت ػػػعراة هػػػ ر.فقػػػدرو ػػػعري لػػػ دةر وػػػ ؿرلػػػفر

يير  ت ر تؾري ق يدري تمر قرره ري قػ ويفرفقػطر  ػل فريتاتػريؼرديقػيؽري ب ػرريير  تػ ريييتريلهػ ري تيق ػؽر
ري لقت   عري ع د رر ةوظ ـري ع ـريي ل ةيرري ع لررييرف ؽرفمرل تلورد لقريطمر.

لػػفري عهػػدري ػػدي مر ةيقػػيؽري لدو ػػرريي س  سػػ رراةػػمري ػػي رتفرتدػػيفرر3/ر19ي لػػ دةريبػػدرو ػػعرر
ي ق يدري ييردةراةمرير رري تعد ررلقررةردلي  ري ق ويف ردلػ ر  ػ رتفر دػيفر ػديررهػذيري قػ ويفر ػرير  ر

ر فدلررتيدريرغريضري لو يصراة ه رفمري  قرت فر)ت(ر ر)ر (رلفري  قرةري ا  ارريهمرح
 رفريدريسلعتهـ.ييتريـريقيؽري -
 يل  رريرلفري قيلمريي وظ ـري ع ـر. -
 يل  رريرف ؽري ع لر.ر -
 يل  رري  يرري ع لر.ر -

ر

تلػػػ ري  قػػػرةري ا و ػػػررلػػػفري لػػػ دةري ع لػػػرةرلػػػفريتت  ب ػػػرريريرد ػػػرر يقػػػيؽريإلوسػػػ فرفقػػػدرتيسػػػععرفػػػمرر
دلقت ػمري قػ ويفرري لقت   عري تمرتتطة رفرضرب يدراةمرير رري تعد ػررف لػترطعرتفر دػيفري ق ػدرليػدد

يسدل رتقت   ري  ريرةرفمرل تلورد لقريطػمرر  ػ  حريرلػفري قػيلمريسػ لرريرري ػمريتلػفري  لػ ه رر
يرريي ظري وظ ـريلووري  ر لررييل  ػرري  ػيرري ع لػررييآلدي ريييتػريـريقػيؽريآلفػر فريلوػور فلػ دريرسػرر

ر.تيرتدا ـري سةطرريي  دري ق  د
اةػػمرير ػػرري تعد ػػررت ػػلوته ر ػػديؾريرلػػـري لتيػػدةرر يدرتفػػرريت ػػدرريإللػػ رةر  ػػمرتوػػ رالػػررب ػػر

 ري ػػريرةرت ػػر ـرولػػرريي ػػد ومرتتعةػػؽرديظػػرري دا  ػػرر ةيػػر ريي ػػدايةر ةدريه ػػرري قيل ػػرريي تل  ػػزري عو ػػرع
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ي ػػػدي مر ةيقػػػيؽري لدو ػػػررلػػػفري عهػػػدرر25يرفدػػػ رري ق  لػػػرراةػػػمرهػػػذيريرسػػػ س.ردلػػػ رهػػػيري لػػػتفرفػػػمري لػػػ دةر
ر.ةق  دراةمرتلد ؿري تل  زري عو رعفريتت  ب رري دي  رر لر4 ريي ل دةريي س  س ر
يبدرت دعردعضري دس ت رر ي ور ػييدطراةػمرير ػرري تعد ػررلػفرد وهػ ردسػتيرر وػي رتفر ق ػ رر

لوػػ رفػػمرفقرتهػػ ريري ػػمراةػػمري يػػؽرفػػمرير ػػرري تعد ػػر رر16 رفدعػػدرتفرو ػػعري لػػ دةر1996ي  ػػدرراػػ ـر
مرتوػػػ رتر ػػػدفؿرفػػػمروطػػػ ؽرهػػػذيري يػػػؽري تػػػري هر ةيػػػر  رتيريللػػػتل ت ررتدػػػدعررفػػػمرفقرتهػػػ رري ا و ػػػرراةػػػ

ي تيػػر ضراةػػمري ق ػػ ـردعوػػؼريلػػ ؾرتيري يػػضراةػػمري دريه ػػرري ق  لػػرراةػػمري عو ػػررتيري عػػرؽرتيري وػػيعر
ر  ي ؽري  رر.رميت تل امرتيري د فريي تمرتلدؿرتير   راة

ر  ل ػػػػرريرفػػػػرري ت ػػػػحرلػػػػفرتةػػػػؾري و ػػػػيص ريوظ رتهػػػػ ري ػػػػييردةرفػػػػمرغ رهػػػػ رلػػػػفريتت  بػػػػ عريإلبةر
د تت  ب رريرلر د رر يقيؽريإلوس ف ريي ل ا ؽري عردمر يقيؽريإلوس ف.رتفرالررا اررلريطر ودبمرتييفرهػ ر

راودري تدفؿر  رضرب دراةمرير رري تعد ررهمرد  ت  مرح
 

 الشرط األول : يجب أن يكون القيد مقررا بموجب قانون: 
د ػػػررل ري ػػ ردلقت ػػػمروػػصربػػػ ويوم ريتفر  ػػ رتفر دػػيفري تػػػدفؿر  ػػرضرب ػػػدراةػػمرير ػػرري تعر

 دػػيفرهػػذيري ػػػوصرلريا ػػ ر ةلػػػريطريإل ري  ػػرريي لي ػػػيا رري لتطةدػػررفػػػمري و ػػيصري ق ويو ػػػر.ردػػتفر دػػػيفر
  دريرافري سةطرري لوػيطردهػ ر  ػديرري تلػر ع ع ريهػمري سػةطرري تلػر ع ر ريتفر رياػمريإل ػريديعري تػمر

 لي ػػيا ررف تعػػ فرتفرتدػػيفري عدػػ ريعري تػػمر ػػ  ردهػػ ريػػدده ري دسػػتيرر سػػفري قػػييو ف.رتلػػ رلػػفري و ي ػػرري
يتلػؿر دسػػ رتيرغلي ػػ  رييرهػـرلػػفرذ ػؾردةػػ رهػػيرتتراةػمرويػػيرتر ي ػوصري قػػ ويومرلػفري د ػػ فريي ي ػػيحر

 لسرهذيري ق ويفر يهرري يؽرفمرير رري تعد ر رتير لدؿرياتديدراة   رتير  رغ رلفرل ػليو .ر ذر ػ سر
لػػػفرتلػػػر ع عر ردػػػؿر قػػػوراةػػػمرا تقػػػ ري تػػػزيـردػػػتترت ػػػ دررهػػػذهررلػػػفريػػػؽري للػػػرعرتفر  ػػػدررلػػػ ر عػػػفر ػػػ 

ترد فرهذيري تلر ورد ط  رلوطي  ر. راةمر س دةريتعسؼر سةطرري تلر وي تلر ع عري يقيؽريي ير  ع رييل
ياةػػمرذ ػػؾرفػػهفري ق ػػدري ػػييردراةػػمرير ػػرري تعد ػػرردلقت ػػمربػػريرر ديرعرتيرتعة لػػ عر ػػ درةراػػفرر

ي ل ػػرعرهػػذيري لدػػدترلوػػذرزلػػفرر ريبػػدرترسػػمري ق ػػ ددع ػػ راػػدـري للػػريا ري سػػةطرري تو  ذ ػػرر دػػيفرلع دػػ ر
ررل ةػػسري ػػيزريدري  ػػ دررفػػمرده بػػ دربػػرير6/1951/ر26.رفقػػدرب ػػعرليدلػػرري ق ػػ دريإلديرعرفػػمردع ػػد
ي تػمرتدػػ حرر1923لػػفردسػتيررر15ده بػ در ر ػدةرل ػػرري  تػ ةري لؤسػسراةػػمروػصري لػ دةرر1951/ر28/1

ب هػ ردػ  طر ؽريإلديرعرلتػمردػ فرذ ػؾر ػرير  ر يل  ػرري وظػ ـريت تلػ ام ر وذيرري  يؼرتير  ب ؤهػ رتيرير
لػػػفري دسػػػتيررترت  ػػػزر ػػػإلديرةرل ػػػ درةرر15يتسسػػػعري ليدلػػػررب ػػػ ؤه راةػػػمرسػػػودرلػػػفري قػػػيؿرتفري لػػػ دةر

 ع لػػررفػػمرل ػػرريلوهػػ رير ػػرري  ػػيؼربدػػؿر ػػديررتلػػر ور ػػوظـرهػػذهري ل ػػ درةريإلدير ػػر ررفري ير ػػ عري
ي ل ػػ درةر.ري لػػ ردػػ فري تلػػر وري ػػذعر ػػوظـر  ػػده رفهوهػػ رترتتق ػػدر تردتلػػر وسػػتيررتق ر ذرت ػػ زري دي  ػػي فر

 رفػػهفربػػريررل ةػػسري ػػيزريدري  ػػ دررده بػػ در ر ػػدةرل ػػرري  تػػ ةر دػػيفردػػ ط ريإلدير ػػرر ة ػػيؼر ػػـر  ػػدر
ر لف   ت ر ةدستير.
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 الشرط الثاني :أن يكون صدور ىذا القانون ضروريا لخدمة أغراض معينة:
 ري تعد ػررتقت ػ  رفدلػررتغػريضرلع وػر ديفري ق ويفري   دررد رضرب يدراةػمرير ػرر   رتفرر

 ييرفػػػ ؽري ع لػػػرريي  ػػػيرررهػػػمريل  ػػػرريقػػػيؽريسػػػلعرريآلفػػػر فر رييل  ػػػرريرلػػػفري قػػػيلمريي وظػػػ ـري عػػػ ـ
 ررفػػريدريسػػلعتهـ.ريلػػردرذ ػػؾرهػػيرتفرير ػػرري تعد ػػرر ودبػػمرتترتدػػيفريسػػ ةرر  اتػػديدراةػػمريقػػيؽريي ع لػػر
.ردل ر  ػ رتترتلػسرير ػرري تعد ػرردػذ ؾريرلػفري قػيلمرتيرد ررتوتهمري ثرتددترير رريآلفر فرري تعفير 

ري وظ ـري ع ـرتيريرف ؽرتيري  يرري ع لر.
 

 الشرط الثالث: أن يكون القيد المنصوص عميو في القانون ضروريا في مجتمع ديمقراطي:
ؽ رتفريرغريضري تمرلػفري لقػرررتفر فػدله رتيؿرل ر تد درر  مري ذهفريويفروقرتري لرطري س دير 

ي قػػػ ويفري لوطػػػيعراةػػػمرب ػػػدر ير ػػػرري تعد ػػػر رهػػػمرتغػػػريضرف    ػػػر ريلػػػفريتتسػػػ ع ريي عليل ػػػر ردلػػػدؿر
  ػػع رتيد ػػده راةػػمري ػػ ري دبػػرريي تيد ػػد ريتسػػلحرفػػمري يبػػعرذيتػػ ردػػتفرتتػػذرعردهػػ ري دي ػػرر  ػػرضرسػػ  جر

ـرتيريرلػػفري قػػيلمرلػػا ر لدػػفرتفرت ػػرضري دا ػػررلػػفراةػػمرير ػػرري تعد ػػر رفتيػػعرزاػػـريل  ػػرري وظػػ ـري عػػ 
ري ق يدراةمرير رري تعد ر.ر

ي لع ػػػ رري ػػػذعر ػػػتـرلػػػفرف  ػػػ رلق روػػػرري ق ػػػيدررلػػػ عيلػػػفرهوػػػ رتػػػتتمرتهل ػػػررهػػػذيري لػػػرطرتير فررر
ق ػػػيدر.رياةػػػمرذ ػػػؾرفػػػهذيرد وػػػعري دتةػػػؾري ل ري ػػػررفػػػمرل تلػػػورد لقريطػػػمري ل ري ػػػرراةػػػمرير ػػػرري تعد ػػػر 

ر(1). عري د لقريط ررفهوه رتديفرد طةر رترتقره ري ل تلعي تعد رري ل ري رراةمرير ر
يبدريوتهعري ليدلرري دستير رري عة  رفمرل رر  مريرفذردهػذيري لع ػ رريتطد قػ رفػمري عد ػدرلػفرر

تيد له رفذهدعر  ػمرتفرف ػيعري دي ػرر ةقػ ويفر عوػمراػدـر فػ ؿرتلػر ع ته ردػ  يقيؽري تػمر عتدػرري تسػة ـر
 د لقريط ػػررل تر ػػ رتي  ػػ ر ق ػػ ـري دي ػػرري ق ويو ػػرري ػػل وررتس سػػ رر  ػػيفريقػػيؽريإلوسػػ فردهػػ رفػػمري ػػديؿري

يدريلت ريلف  ت ري لتد لةرر.رياةػمرذ ػؾرفػهفري ق ػيدري تػمر  ر ػه ري قػ ويفراةػمرير ػرري تعد ػرر  ػ رتفر
ترد فرهذيري ق ويفرلف    ر ةدستير. رتديفرلت قررلورلا ةته رفمري ديؿري د لقريط ررييل

                                                            

وما  11ص  – 2009 –اننسان الش كة اليربية دليلومات حقوق  –حرية الص ا ة يف مصر–ع األستاذة/ مرة ع د اليتاح راج( 1)
 .بيدها
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 ا: اإلطار الدستوري والقانوني لحرية الرأي والتعبير في مصر.ثالث
 حرية الرأي والتعبير في التشريع والدستور المصري: .1
اةػمريل  ػرررو ػعر2514دسػتيرر  ػمرر1923دس ت ررل ر رددي ػررلػفردسػتيرررد فرري رغـرلفرتفاةمر

 تػػػديد رريإلدير ػػػرريي تلػػػر ع رر ترتفرتةػػػؾري و ػػػيصري دسػػػتير رر ػػػـر ريفقهػػػ ريتفػػػ ذريرير ػػػرري ػػػرتع ريد   تهػػػ  
فػمرولػرري ػيامرري دي ػرري  زلرر يل  رريتعز ػزري يػؽرفػمرير ػرري ػرتعريي تعد ػر ردلػ رغػ  رديررلؤسسػ ع

ي يؽرفمر  يؼرلػيظ مري دي ػررتيردػ فري لػييطو ف راةػمري ػرغـرلػفرفةػيربػ ويفري عقيدػ عري ل ػرعرريدهذ
ريتاتديدراةمريرلف صردسد رياتو بهـرآل رريدرتيرتفد ررلع ور.لفرو يصرت ـر

 في:  لحرية الرأي والتعبير الحماية الدستورية  .2
 ري لػػ رد وػػعرير ػػػررةػػمري ػػوصراةػػػمرير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػػراي دسػػ ت رري ل ػػر رري لتع بدػػػررير ػػعرر

 ررفقػدرتي تهػ ري دسػ ت رري ل ػرررعد ػرريرداػررتهل ػررييردةػ رتاػري ري  ي فررتعدرلػفر ػيررير ػرري ػرتعريي ت
يتي  ػػ ر ريذ ػػؾروظػػريررهل ػػرري  ػػي فررفػػمرتدػػي فرفرتفػػردعر يل  تهػػ رو ي ػػ رلسػػتقةردػػت راو  ػػررف  ػػر

ر.ي رتعري ع ـريي تتا ررف  
 ري دػػؿر وسػػ فريإلاػػري راةػػمرتفر ير ػػرري ػػرتعرلد ي ػػرر1923لػػفردسػػتيررر14 لػػ دةربػػدرو ػػعرييرر

لػػفرذيعرر15ر دة .ريو ػػعري لػػ قػػ ويفاػػفرفدػػرهردػػ  قيؿرتيري دت دػػررتيرد  ت ػػي ررتيردب ػػررذ ػػؾرفػػمريػػديدري
وذيرري  يؼرتيريب هػ رتير  بي دستيرراةمرتفر ي  ي فرريرةرفمريديدري ق ويف  ؤهػ ردػ  طر ؽريإلديرعر رييل

ي دفررغـرتفري ق ادةري ع لرردلي  ر .ر رير  ر يب  رري وظ ـريت تل امر.ر تر ذيرد فرذ ؾليظيرردذ ؾ
دػػ  طر ؽريإلديرعر ترتوهػػ ربػػدرت ػػ زعراػػدـر ػػييزر وػػذيرري  ػػيؼرتيريب هػػ رتير  ب ؤهػػ ررهػػمري ػػوصري سػػ دؽر

هػػػذيردػػػ رةرتتسػػػـرد  عليل ػػػر.ري تػػػ حر ريهػػػمرادةػػػ ر ذيرلػػػ رتطةدتػػػ ر ػػػريرةريل  ػػػرر ي وظػػػ ـريت تلػػػ ام رذ ػػػؾ
 ر ػيؼردلقت ػمربػريرر ديرعر  ػدرراوهػ إلوػذيررتيريبػؼرتير  بػ دري سةط عري ع لرري ل  ؿر ةيتستاو در

يبػدر ػر ريسػتفديـرهػذيريتسػتاو درلػفرامرييإل ػريرردػ  ريؼر ةوظ ـريت تل لتعةةررفمرذ ؾردلف   رري  
رإل ب در ر دةرل رري  ت ة.ر1951ا ـرل ةسري يزريدر

 راةػػمرتفر ير ػػرري ػػرتعرلد ي ػػرر1971ي دسػػتيرري ل ػػرعري  ػػ درراػػ ـرلػػفرر47عري لػػ دةرو ػػيرر
 تعد ػػررفػػمرفريسػػ  ؿريي دػػؿر وسػػ فري تعد ػػرراػػفررت ػػ ريولػػرهردػػ  قيؿرتيري دت دػػررتيري ت ػػي ررتيرغ ػػررذ ػػؾرلػػ

لوػ راةػمرر48ةر.ريوػصرفػمري لػ د دوػ در ػل فر سػ لرري دوػ دري ػيطوم .ريي وقدري ذيتمريي وقػدرييديدري ق ويف
 ريي رب دػػرراةػػمري  ػػيؼرلد ي ػػر رير ػػرري  ػػي فرريي طدػػوريي ولػػررييسػػ  ؿريإلاػػ ـرير ػػرري  ػػي فرردقي ػػ 

وذيره رتيريب ه رتير  ب ؤه رد  طر ؽريإلديرعرلي زريستاو درفمري  ػرري طػييرئرتيرزلػفرظيرري  يرليظيرةرييل
ي يػػػر رتفر  ػػػرضراةػػػمري  ػػػيؼريي لطدياػػػ عرييسػػػ  ؿريإلاػػػ ـررب دػػػررليػػػددةرفػػػمريرلػػػيرري تػػػمرتت ػػػؿر

ر .لفري قيلمريذ ؾردة ريفق ر ةق ويفتغريضريررد  س لرري ع لررتي
رلوػػ ردقي ػػ ر45 تعد ػػررفػػمري لػػ دةراةػػمرير ػػرري ػػرتعريير2512يبػػدروػػصري دسػػتيرري ل ػػرعر عػػ ـرر

غ ررذ ػؾرلػفر.ري دؿر وس فري تعد ررافررت  رد  قيؿرتيري دت دررتيري ت ي ررتير ير رري  درريي رتعرلد ي ر
 رير ػرري  ػي فرريي طد اػررلو راةػمرير ػرري  ػي فرردقي هػ ر48ردل رو عري ل دةر.يس  ؿري ولرريي تعد ر
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لػػرري ل تلػػوريي تعد ػػرراػػفر.ريتػػؤدعررسػػ  ته ردير ػػررييسػػتق ؿر فد ولػػرريسػػ  رريسػػ  ؿريإلاػػ ـرلد ي ػػريي
يت  ه عري رتعري ع ـرييإلسه ـرفمرتدي و ريتي  ه رفمر ط رري لقيل عريرس س رر ةدي رريي ل تلوريي ي  ظر

 ر ةلػػػييطو فريلقت ػػػ  عريرلػػػفري قػػػيلماةػػػمري يقػػػيؽريي ير ػػػ عري ع لػػػرريييتػػػريـريرلػػػرري ي ػػػ ةري ف  ػػػرر
 رمرل رتولرهريس  ؿريإلا ـرليظيرةيي رب درراةري يظرريب ه رتيرغةقه رتيرل  درته ر ترديدـرب   مر.

ر. فمرزلفري ير رتيري تعد رري ع لرري  يزريستاو درتفرت رضراة ه ررب دررليددة
توطػػػيعراةػػػمرب ػػػيدردسػػػتير ررغ ػػػررر2512لػػػفردسػػػتيرر48تفري لػػػ دةرر–يديػػػؽر–ي ػػػرعري ػػػدعضرر

 (1)  ري ت   رحلؤسس رذ ؾراةمريرسدريرفر لسديبرراةمرير رري  ي فررييس  ؿريإلا ـر
ي  قػػرةري ا و ػػررت عػػؿرلػػفرديرري  ػػي فررتديةرتسػػةط رر ةدي ػػر ر تي  ػػ ري ػػرتعري عػػ ـريتدي وػػ  ريهػػيرديررترر-ت

رد ري  ي فرر ترفمري ديؿري للي  ر ريفمرظؿري وظـري تسةط ر. رتقـي
يؿريلػػػفر  وػػػ رءفػػػررت عػػػؿري  ػػػي فررف  ػػػعرر ةرب دػػػررذيعري طػػػ دوري ػػػد وم ري ػػػييردةرفػػػمري دػػػ  ريرر- 

 ةدسػػتير ريهػػيردػػ  ري لقيلػػ عريرس سػػ رر ةدي ػػرريي ل تلػػو ريهػػمري لػػ دةري ا و ػػرريلػػ ر ػػرتدطردهػػ رلػػفرلػػييد ر
ي تػػمرتعتدػػرري لر ع ػػررفػػمرتيد ػػدرلدػػ دئري لػػر عرريإلسػػ ل ررد ر ػػيؿري لعتدػػرةررهػػؿرر219يهػػمري لػػ دةر

ي لهلػػرر ةػػدايةريي دي ػػر رفهػػيرري سػػورريي  ل اػػر ريهػػذهري رب دػػررتعتدػػررتفرديرريإلاػػ ـحر يإلاػػ ـرلػػفريرلػػير
 ػػ سرل ػػةيًررلػػفرل ػػ  حري وػػ سرتتدػػور ديرةرل ػػ  حري وػػ س ردػػؿر فرليبعهػػ رلػػرتدطرلد لػػرًةرلػػوري فة  ػػرر

رد ه زرلستقؿ رلتو رلتفرتعر ه زرءفررلفرت هزةري دي ر ر
  ػػمر فري لػػ دةرتلػػ رر  ػػمر ػػييزرتق  ػػدرير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػرر) لقت ػػ  عريرلػػفري قػػيلم( رهػػذير  ػػ فررر-ج

لػفري دسػتير ريهػمرتلػلؿرر11ير15ي ق يدري ييردةرفمرد  ري دي رريي ل تلػو رف  ػرري ػييردةرفػمري لػ دت فر
ر(. ريي وظ ـري ع ـ ريي ق ـري د و ر رييرف ب ر ريي يطو ررضرب يدًيرتفر ر)ي د فرييرف ؽل طةي عرت 

ي  ػػػي   فرييإلا ل ػػػ ف ررفػػػصري دسػػػتير ريريؿرلػػػرة رتيب ػػػوري عقيدػػػ عري  ل ا ػػػرراةػػػمري  ػػػي فرريرر-ح
ده  زتػػ رتعط ػػؿريسػػ  ؿريإلاػػ ـريغةقهػػ ريل ػػ درته رديدػػـرب ػػ  م ريهػػمراقيدػػ عرليظػػيرةردي  ػػً رروهػػ ر

اةػػمر ل ػػػوري عػػ لة فرد   ػػيؼرييسػػػ  ؿرررتفػػ  ؼرلدػػدترلف ػػ رري عقيدػػػر ريتيبػػور ػػزيدرياقيدػػػرر ل ا ػػر
رلف ػمريرتددػيه ريهػيرتقوػ فردسػت يرعر هػدررلدتسػد عر ة ػي   فريإلا ـ ريتؤدعر  مرتلر دهـرد ر ػـر

لفرب ويفري عقيد عري ةت فرد وت رتو ػ فراةػمري تعط ػؿريي بةػؽرر255ير199ييإلا ل  ف رده ب دري ل دت فر
ر.2556 سوررر145بدؿر  ب  هل رد  ق ويفر

يردرفػػمري  قػػرةريرف ػػرةرلػػفري لػػ دةر ػػييزرتفرت ػػرضر رب دػػررليػػددة راةػػمريسػػ  ؿريإلاػػ ـ ريهػػمرادػػ رةرر-د
 رردب قر ريت تحري د  رتل ـرتيغؿري سةطرري تلر ع رريي تو  ذ ػرراةػمرير ػرري تعد ػر رفػمرتيبػ عرغ ل رريغ

ر.رئريزلفري ير رتيري تعد رري ع لرييي ط

                                                            

  –حتليلية والتشريع ادلصرو قراءة  2012القيود الدستورية والتشرييية علي حرية الر و والتي ر يف دستور  -ع د اهلل لليل  ( األستاذ/1)
        studies.aLarabiya.net  مقال منشور علي موقع ميهد اليربية للدراسات علي ادلوقع .
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 ي  ػيرر8رفػم ري درر اػ فردسػتيرعر2512 راطؿردستيرر2513 يو يرر35ياق رب  ـرايرةرر
رتعر ر ػػػـر ب ػػػؿري ػػػوصراةػػػمرير ػػػرري ػػػلػػػ دةر ترتوػػػر33.ريدػػػ  رغـرلػػػفرتفراػػػددرلػػػييدرهػػػذيريإلاػػػ فر2513
لد ي ػػر ري دػػؿر وسػػ فري تعد ػػرراػػفررت ػػ ريولػػرهرري ػػرتعير ػػرر رفػػوصرفػػمرل دتػػ ري سػػ دعرراةػػمرتفر يي تعد ػػر

دلػػ رو ػػعري لػػ دةر" يػػديدري قػػ ويف.رفػػمدػػ  قيؿرتيري دت دػػررتيري ت ػػي ررتيرغ ػػررذ ػػؾرلػػفريسػػ  ؿري تعد ػػرر
 ر ولرريس  رريس  ؿريإلاػ ـرلد ي ػر ي فرريي طد اررييير رري ي ا لوررلو راةمرير رري  ي فرردقي ه ر ر

ير  ب ؤهػ ردػ  طر ؽريإلديرعريب هػ رتييوػذره رتير ررريلػ رتولػرهريسػ  ؿريإلاػ ـرليظػيريي رب درراةمري  ي ف
يي لطدياػ عر.ري  يزريستاو درفمري  رر ا فري طييرئرتيرزلفري ير رتفر  رضراةمري  ػيؼرليظير

ر(1) .ي قيلم ريذ ؾردة ريفق ر ةق ويفرةرفمريرليرري تمرتت ؿردتغريضريرلفررليددرب درييس  ؿريإلا ـ
ير رري رتعريي  دررلد ي رررر تعد ررفقدروصرفمرل دت راةمرتفير رري رتعريير2514يد ؿردستيررر

رت ػػ ردػػ  قيؿ رتيري دت دػػر رتيري ت ػػي ر رتيرغ ػػررذ ػػؾرلػػفريسػػ  ؿري تعد ػػرررفي تعد ػػرراػػي دػػؿر وسػػ فريػػؽر
(راةػػػمراػػػدـر ػػػييزررفػػػورتيرتير ػػػؾري ػػػدا ي ر يبػػػؼرتيرل ػػػ درةر67صري دسػػػتيررفػػػمري لػػػ دةر)يوػػػر.يي ولػػػر

رري  ػػي فرير ػػر(ر75يرالػػ ؿري  و ػػررييردد ػػرريي  در ػػرر تراػػفرطر ػػؽري و  دػػرري ع لػػر.ريد ػػؿرفػػمري لػػ دةر)
ولػػ ييإل دتريوػػميي لسػػليعرريي لر ػػمري ػػيربميي طد اػػرريي ولػػرر در ردلػػ رتدػػ حريػػؽرتلةػػؾرييل ػػديرري  ػػيؼرييل

 . د إلفط ريس  ؿريإلا ـري لر  رر
 ، وحرية الصحافة :الدستورية لحرية الرأي والتعبير ترتبيا الحماية النتائج التي .3

ي قػػيةريإل زيل ػػرر ةقيياػػد رتيري و ػػيصرتد وػػعري ليدلػػرري دسػػتير رري عة ػػ رفػػمري عد ػػدرلػػفرتيد لهػػ رر
دقي ه ريدذيري وت  هري لترتدرراةمرلف   ته رر رتةؾري لتعةقررد  يقيؽريي ير  ع ريلوهي دستير ر رد  ررا لر

راة هػػ روظػػ ـري يدػػـر رحتف ي دسػػتيررهػػيري قػػ ويفريرس سػػمريراةػػمري ػػذعر رسػػمري قيياػػدريير ػػيؿري تػػمر قػػـي
 ري قػػررري ير ػػ عري يػػديدريي ق ػػيدري  ػػ دطرر ولػػ طه ري يػػددري سػػةط عري ع لػػرري رسػػـر هػػ ريظ   هػػ ري  ػػو

 ريلػػفراػػـرفقػػدرتل ػػزري دسػػتيرردطد عػػررف  ػػررت ػػ مراة ػػ ر يل  تهػػ ر رتػػ ري  ػػل و عريرس سػػ ريي يقػػيؽرير
.رييػؽر قيياػدهرتفردري ي  ةري دسػتير رريتسػ سروظ لهػ د  ؿري ير  عريلي ةه ريال رد اتد رهي س  دةريي سلير

ي عػ ـرد اتد رهػ رتسػلمررتستيعراةمري قلررلفري دو دري ق ويومر ةدي رريتتديترلقػ ـري  ػديرةردػ فربيياػدري وظػ ـ
ل رسػػػ رلػػػفرسػػػةط عرقيياػػػدريآللػػػرةري تػػػمر تعػػػ فراةػػػمري دي ػػػرري تزيلهػػػ رفػػػمرتلػػػر عه ريفػػػمرب ػػػ  ه ريف لػػػ رتي 

ي تلػر ع رريي تو  ذ ػررر رديفرت ررت ربررتيرتل  ػزرفػمرل ػ ؿريت تػزيـردهػ ردػ فري سػةط عري ع لػرري ػا ثتو  ذ ر

                                                            

، ، وعرضها علي جلنة اخلمسني2012 ، إجراء تيديالت علي دستور  عداها جلنة اليشرة ادلنوط هااليت 2014وقد تضمن دستور ( 1)
. "حرية الر و واليكر مكيولة بقوذلا 48 و والتي ر يف ماداها ، النص علي حرية الر 2013داد ادلشروع النهائي لدستور ادلخولة سلمة إع

منها علي  51" كما نصت ادلادة غر ذل  من وسائل التي ر والنشرولكل إنسان حق التي ر عن ر ي  بالقول  و الكتابة  و التصوير  و 
ذات االنتقادات ادلوج  لأللر والسابق ومن مث ينصرف إ  األول  .ملادلي 2012من دستور  48ادلادة  حرية الص ا ة بنص مشاب  لنص

 .االت  دون تيديل  و ت ديل زلتملانشارة إلي . ه ا بم يية احلال إذا تضمنت ادلسودة النهائية دلشروع الدستور النص 
، 586ص  – 1999الم ية األو   –ق و دار الشر  – ماية الدستورية لل قوق واحلرياتاحل – محد  ت ي سرور ( راجع الدكتور/27) 

 . 332،  331ص  – 2004الم ية الثالثة  –دار الشروق  –القانون اجلنائي الدستورو  –. وراجع ك ل  لسيادت  587
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ذردػ فرف ػػيعري دي ػررد ل ػورسػػةط ته ر لدػدترسػ  دةري دسػػتيررت ػ يي ق ػ   ر لػػ رتزلػ ر دػػؿرريلػريريرييد رييل
 ريت ػػ رد وػػعريظ  تهػػ ريطد عػػررلػػررت ػػ ردػػ فرلػػتوه  رفهوػػ ر تعػػ فراةػػمردػػؿرسػػةطررا وظػػ ـرد لقريطػػمرسػػة ـ

ريػػديدهريب ػػيدهريتفت   ػػ عري لسػػودةر   هػػ رتفرتوػػزؿراةػػمربيياػػدري دسػػتير .رفػػهفرهػػمريلد د ػػ ريتفرتةتػػـز
يو ػدعري لف   ػرراةػمربػ ويفرتيررلتمر–ور.ريف ه رل  رالةه را  رلف   رري دستيرف   ته رتيرت  يزت

ي ليدلرري دستير رري عة ػ ردي ػ ه ري ه  ػرري ق ػ   رر  مرر  رري تمراهدري دستيررده ر ةرب درري ق  ر–ت يرر
ي عة  ري تمريفت ه رديفرغ رهػ رد    ػؿرفػمردسػتير رري قػييو فريي ةػيي حردب ػرري ي ػ ظراةػمرتيدػ ـري دسػتيرر

لوػػذردسػػتيررر– ريبػػدرير ػػعري دسػػ ت رري ل ػػر رري لتع بدػػرر ل عهػػ راة هػػ تهػػ رلػػفري فػػريجري ػػيوه رييل  
اةمرتقر رري ير  عريي يقػيؽري ع لػررفػمر ػةده رب ػديرلػفري للػرعري دسػتيرعرتفر دػيفري ػوصرر–ر1923

ي دستيرر دؿرراة ه رفمري دستيررب ديراةمري للرعري ع دعرف ل ر سو رلفربييادريتيد ـريفمريديدرل رتريده
 قػررهرلػفرتلػر ع عراةػمرهػذير رفػهذيرفػرجري للػرعرف لػ ر ط به رتير ػييزرتوظ لهػ رتلػر ع  لوه رلفري ثر

مطمقــا أو أىــدر أو انــتقص مــن أييمــا تحــت ســتار قيــد حريــة أو حقــا ورد فــي الدســتور  ردػػتفري  ػػل ف
ر(1) .التنظيم الجائز دستوريا وقع عممو التشريعي مخالفا لمدستور 

ولػ رد  ق ػ ـرتاتػديدراةػمرير ػرري ػرتعريي تعد ػرتلتو عراػفريي دي ررلةتزلرر  سرفقطرد يتديفرر  رييل
 ريدػؿرلػ رييت تل ا ػر ر رييإلدير ػر ريي تردي ػر ريي اق ف ػردعلؿر    دمر تلاػؿرفػمريتفػ ذري تػديد رري تلػر ع ر

رفيؼ.رلفرلتو رفةؽرد  ررلو سدررتد ؿرلل رسررير رري رتعريي تعد ررديفرترددرتي
رالرأي والتعبير الحماية القضائية لحرية   .4

 ري لػػ رسري ق ػػ درهػػذهري يل  ػػرردد   ػػرري ق ػػ درهػػيريػػ لمري يقػػيؽريي ير ػػ عرلػػفري لسػػةـردػػ رتفر
 رذ ػؾرتفرطػرري تعسػؼرتيري ػتيدـرتيريتاتػديدفي  ل و عري تمر قرره ري دستيرريي ق ويفر هػ رفػمرليي هػرر

ول رد  تعرؼراةمرلد د ه ر ويف وصراة ه رفمري دستيررتيري قد ؿردل ردرييل  رري يقيؽريي ير  عرترت ر  رييل
سػتق ؿراػفرغ رهػ رلػفرسػةط عر ريهيرلػ رتر تيقػؽر ترلػفرفػ ؿرسػةطررلي  ػدةرلسػتقةرردػؿريتيتطد قه 
ر(2) .يد ل ريليديل فراةمري سييدرهمر ي سةطرري ق    ررتيد له ريي درريتيتريـرلفري  ل وري دي ر

 دػؿرلػفصري يػؽرفػمرتفروسػ فراةػمرتفر ي عػ  لمر يقػيؽريإلرلفريإلاػ فر8يبدرو عري ل دةرر
يرس سػػػ رري تػػػمر لويهػػػ ر ػػػ ر ة ػػػتر  ػػػمري ليػػػ دـري يطو ػػػررإلو ػػػ ف رلػػػفرتالػػػ ؿرف هػػػ رياتػػػديدراةػػػمري يقػػػيؽر

لوػػػ ردقي ػػػ رر2/ر66اةػػػمرهػػػذيري لدػػػدترفػػػمري لػػػ دةرر1958وػػػصري دسػػػتيرري  روسػػػمري  ػػػ درر .ريبػػػدري قػػػ ويف
  لػريطري لو ػيصراة هػ رلفرييتػريـرهػذيري لدػدتردي سةطرري ق    ررتي فظراةمري ير ػ عري  رد ػرر ريت ػ 

رر .فمري ق ويف
 لتع بدػػررهػػذيري لدػػدترفو ػػعردو ػػه راةػػمرتفريسػػتق ؿري ق ػػ دريبػػدرياتوقػػعري دسػػ ت رري ل ػػر ررير

 رييظػػرعري ػػوصرفػػمري قػػييو فراةػػمرتي ػػ فرتعرتس سػػ  فر يل  ػػرري يقػػيؽريي ير ػػ عريي ػػ وت ر ػػل و ف

                                                            

،  324ص  –اجلزء اخلامق  – 1992/  5/ 16جلسة  -ق   8لسنة  25( راجع حكم احملكمة الدستورية اليليا يف القضية رقم 1)
 . 907ص  –اجلزء التاسع  – 2001/ 5/  5جلسة  –ق  22لسنة  25در يف القضية رقم واحلكم الصا

 ج
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 رمرل ررهيري يػ رسر ةيقػيؽريي ير ػ عيلؤدعرذ ؾرتفري ق  درفرالؿرتيربريرر ديرعرلفررب درري ق  د
ريا رر ريط  لػ رد وػعررب دػرري ق ػ دراةػمري للػيي  وت ر ل و فرتس سػ  فر يل  تهػ ط  ل رد فريستق   ر

ر(1).لد ي رردي ل ردب رريستاو د
رحرالقيود التشريعية عمي حرية الرأي والتعبير .5

 ػرري ػرتعريي تعد ػررب ػيديرترتتو سػ رلػوري لعػ   رر ـريرري تلر ع عري ل ر رري لتعةقرردتوظت رضرر
ير ػػرررلظػػ هرسػػوتو يؿرف لػػ ر ةػػمرتيةػػ  ر ػػدعضرير روظػػ ـرير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػررلػػفر هػػري دي  ػرري ف  ػػرردت

ر ررفمرل رحي رتعريي تعدتق  درير رر
 

ر:ق إصدار الصحف تقييد ح
 ػػػػيؼريلةد تهػػػػػ رير ػػػػػرر  ػػػػديرري تفر تػػػػوصراةػػػػمرر1971لػػػػفردسػػػػػتيررر256د وػػػػعري لػػػػ دةر 

يلفراـرفهفرهػذيري ػوصرر ري س  س ررلد ي ررطدق ر ةق ويف    لف صريتاتد ر رري ع لرريي ف  رري  يزي
ريرلػػف صري طد ع ػػ فر ري ػػوصري دسػػتيرعلػػفري يػػؽرفػػمر  ػػديرري  ػػيؼريلةد تهػػ .رييوعدػػ سردػػ فر يػػـر

يػػؽرفػػمر  ػػديرري  ػػيؼرلػػفري يرفػػريدرري تػػمريرلػػعبػػييو فري  ػػي فرري لفتة ػػرررفػػمري سػػ دؽردلػػدؿريي ػػح
ر ريهيرل ر لدؿرب ديرغ ررلدررر ير رريرفريدرفمري تعد ررافرءريؤهـر.ريلةد ته 
 ري ذعرت فػمري ع ػ ر2512يؿرلية ردستيرر ر  1971دستيررر2511 و  رر25ايرةرريتسقطعر

ير رر  ديرري  يؼريتلةده رد ل ورتويياه رلد يؿر دؿرلػفصراةمرتفر ر52ي س دؽريوصرفمرل دت ر
لػ ررددتػ ري لػ دةرريهػي.ري وييري ذعر وظلػ ري قػ ويفر.... ررعرطد عمرتيرياتد رعردل ردريإلفط رراةمل 
تبػػررديػػؽريرفػػريدرراػػدؿراػػفرليب ػػ ري سػػ دؽرير ريدػػذ ؾر دػػيفري للػػرعري دسػػتيرعربػػد2514لػػفردسػػتيررر75
ر. ديرري  يؼريتلةده فمر 

يؼريتلةدهػػػػ رسػػػػييدريف ػػػػ راػػػػفرذ ػػػػؾرفقػػػػدرتبػػػػرري للػػػػرعري دسػػػػتيرعردػػػػتفر دػػػػيفر  ػػػػديرري  ػػػػر
  لف صري طد ع ررتيريتاتد ر رردل ردريإلفط رراةمري وييري ذعر وظل ري ق ويفر ريد  ر يعر  مرب ويفر

لوػ راةػمرتوػ رح رر46فرد فربػدروػصرفػمري لػ دةر رو درتو رييلري ي  مر1996 سوررر96توظ ـري  ي فررربـر
د ػػ ر  ػػمري ل ةػػسريراةػػمر ة ػػي فررتفر قػػدـر فطػػ ريردت   ػػ راةػػمردػػؿرلػػفر ر ػػدر  ػػديرر ػػي  رر د ػػدةر

ليبع راة  رلفري للاؿري ق ويومر ة ػي  رر... ر.ر ترتفريإل ػريديعري  يقػرراةػمرتقػد ـريإلفطػ رري دتػ دمر
 ر ةي ػػيؿراةػػمرتػػرف صروظػػ ـريإلفطػػ ررلػفرل ػػليو ري ػػيهرهريت عػػؿرلوػ رفػػمري يق قػػررل ػػردرطةػرغت ػرر

اػفرازلػ ر  هػرريإلديرةرر ؽرهػير اػ فري لػفص رذ ؾرتفريإلفط ررفمرلعوػ هري  وػمري ػدبده ديرر ي  ر
 ريتتد ػدير ػذ ؾرفهوػ ر لدػفرتقػد ـر فطػ ررتلةؾرلوع رلفرلد لرةرهػذيري ولػ طرديفرتف.رلل رسررول طرلع ف

ري سػػ دؽراةػػمرظهيرهػػ   ػػديرري  ػػيؼرفػػمرف .رد ػػدرتفري للػػرعري ل ػػرعر ػػـر تفػػذر فطػػ ررروسػػ رفػػمري  ػػـي
  درربريرري ل ةػسريراةػمر ة ػي فرردػ  رفضرريتم رري  يؼردهذيري لعومر ذرتي  ريإلفط ررييتوتظ

رب  ـرفمري لل رسرري علة رتيري قديؿريلفراـرفهفر  ديرري  يؼريلةد ته رفمرب ويفري  ي فرري ي  مر
                                                            

 ادلرجيني وادلوضيني السابقني . –( راجع الدكتور /  محد  ت ي سرور 1)
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ر(1).اةمري ترف صرتريإلفط ر
ورعرتفريإل ريديعري ق ويو رردلتفر  ديرري  يؼريلةد ته رفمرب ويفري  ػي فرري يػ  مري ذ ؾرر
 ري تعػػ فر لييددتهػػ ر ػػريرةر  ػػريدرتعػػد  عرتلػػر ع رر2514لػػفردسػػتيررر75وػػصري لػػ دةرلػػوررترتوسػػ ـ

.رتير تيبػؼرذ ػؾراةػمر ريدةر هػرريإلديرةتسلحريق قررده ػديرري  ػيؼردل ػردريإلفطػ ررفيسػ رديفرتفر
دعد رةرتفرعر لدفري قيؿردتفرهػذهريإل ػريديعرللػيدرردع ػ راػدـري دسػتير رر تق ػده ري يػؽرفػمرير ػرري ػرتعر

 ري لف   ته ر لق دري للػرعري دسػتيرعري ػذعر2514لفردستيررر65اة ه رفمري ل دةري لو يصرريي تعد ر
ر.رلفرذيعري دستيرر75صريفق ر ةل دةرتري ترف ررتعرتفر ديفر  ديرري  يؼريتلةده ردل ردريإلفط ر

 
 يد تداول وتوزيع المطبوعاتيتق

يزرريػػػػدرتفر تػػػػي مرد ػػػػورتيرتيز ػػػػورتر  ػػػػ رحي لطدياػػػػ عراةػػػػمرتوػػػػ لػػػػفربػػػػ ويفرر7تػػػػوصري لػػػػ دةر 
لطدياػػ عرفػػمري طر ػػؽري عػػ ـرتيرفػػمرليػػؿرالػػيلمرءفػػرري ػػيردػػ فرذ ػػؾرد ػػ ررا ر ػػررتيرلؤبتػػرر تردعػػدر

تر  ػػيزرلػػفرذيعري قػػ ويفراةػػمرتوػػ رح ر8 دةر.ريتػػوصري لػػمررف ػػرردػػذ ؾرلػػفريزيرةري ديفة ػػر ي ي ػػيؿراةػػ
يسل ررع ـرتيرفمرليؿراليلمربدؿرتفر ق دريدرتفر ل رسرلهوررلرتدطرردتدييؿرلطديا عرفمري طر ؽري 

ر.ر د ر رفمري لي فظررتيري ل
ي تد فرلفري و  فري س دق فرتفري للرعري ل رعربدرفرؽرد فرلتعهػدعرد ػوريتيز ػوري لطدياػ عرر

 ػػيؿراةػػمر  ي  ػػرريري ػػمرتطةػػ ر ػػريرةري يفر.دػػ فرلػػفر ل رسػػيفرلهوػػررلرتدطػػرردػػذ ؾيريلوهػػ ري  ػػيؼر
ر ػػػؽري عػػػ ـرتيرليػػػؿرلعػػػدر هػػػذيري سػػػرعرهػػػذيري ق ػػػدرسػػػييدردػػػ فري د ػػػورفػػػمري ط رتػػػرف صرلػػػفريزيرةري ديفة ػػػر

ري لدتد عريديرري ولػررد  ي ػيؿراةػمر ذفريري برض  رزيرةري ديفة ػرربدػؿرلد لػرةرولػ طه .رياةمرذ ؾرتةتـز
ر(2).ي يرد فرذ ؾرد  ررلؤبتررتيرا ر ر

ديفة ػػػػرر  ػػػػمرتفريلػػػػتريطري ي ػػػػيؿراةػػػػمرتػػػػرف صرلػػػػفريزيرةري ر–يديػػػػؽر–يبػػػػدرذهػػػػ ري ػػػػدعضرر
 لل رسررلهوررتدييؿري لطديا عر عتدررتلدديرترلدررر  ريد فر يسفرد  للرعري ل رعرتفر تطةػ ردػدتر

يهذيري تلددر.رلعدةر هذيري برضر دعر هرريإلديرةلفري ترف صر ل ريإلفط ررتيري ق درفمرس  عرف  رر
يلوحري ق  ليفراة هػ رير ػرررا عت س ريرلفر  و ري للرعري  روسمري ذعر ـر ق درالة ررتدييؿري لطديرب دة ر
ر ػػ ي ري علػػؿري ليتػػرؼردهفطػػ رريإلديرةرفػػمر ردد ػػرة فقػػدرتطةػػ ر د ػػوري  ري ػػدرفػػمري طر ػػؽري عػػ ـرتفر قػػـي

لهوػػررفػػمري طر ػػؽري عػػ ـرد ػػ رريإلبةػػ ـري ػػذعر تدعػػ راةػػمرتفر ع ػػمرلػػفرلػػرطريإلفطػػ ررلػػفرلػػ رسرهػػذهري 
رر(3).ار  ر

                                                            

ا وم 77ص  – 1987 –دار النهضة اليربية  –دراسة حتليلية ل يض جوانب قانون سلمة الص ا ة  – ت ي  كرو (   ستاذنا الدكتور/1)
 بيدها .

 .  52،  51ص  –ادلرجع السابق  – ت ي  كرو ( الدكتور /2)
ط ية  –دار النهضة اليربية  – 1996لسنة  96حرية الص ا ة دراسة مقارنة يف ظل القانون رقم  –( الدكتور / جابر جاد نصار 3)

 . 95ص  – 1996
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لهوررلرتدطػرردػ  تيز وريي د ػورلاػؿر  ػؽري لطدياػ عرتل ري ي  رري ا و ررحريهمري  ررلفر ل رسرر
ف د ػػػمرفػػػمرلػػػتوهـرب ػػػدرتسػػػل  هـرفػػػمرتيرار ػػػه رفػػػمريي هػػػ عري ليػػػ عرتيري ػػػعه رفػػػمر ػػػو د ؽري در ػػػدر

ر.س  عرلعدةر هذيري برضرفمري لي فظررتيري لد ر ر
 .تقيد حق الحصول عمي المعمومات

ت  تػ راةػمر ريرلػرري ػذعر لػدؿريفتدفقه تتعرضرير ررتدييؿري لعةيل عرفمر ق يدرد  بررتيدرلفرر
 ريوسػيؽر ةتػد  ؿراةػمرذ ػؾر ريدطد عرري ي ؿراةمري يؽرفمرير رري رتعريي تعد ريؽري لييطفرفمري لعرفر

رحيرليرريآلت راةمرسد ؿري لا ؿرتري ي رر
طبقا لمقانون  المتصمة بالسياسية العميا لمدولة أو األمن القومي تقييد الحصول عمي الوثائق -1

  1975لسنة  121م رق
اةمرتو ر ر  ورر  سري  لهير رردقريررر1975 سوررر121و عري ل دةريري مرلفري ق ويفرربـر

لوػػ روظ لػػ ر ةلي فظػػرراةػػمري ياػػ  ؽريي لسػػتوديعري رسػػل رر ةدي ػػرري دػػ فرهػػذيري وظػػ ـرتسػػةي رولػػرر
دػ رلفري قػيلمر ررييستعل ؿري يا  ؽريي لستوديعري رسػل رري تػمرتتعةػؽرد  س  سػ عري عة ػ ر ةدي ػررتي

 ري  ػيزرتفر ت ػلفرهػذيراةمرولره رفيرر ديره رتير بريرهػ يي تمرتر وصري دستيررتيري ق ويفر
لػػ ريبت ػػعر ر ذير ياػػ  ؽر لػػدةرترت ػػ يزرفلسػػ فرا لػػ ي وظػػ ـري ػػوصراةػػمرلوػػورولػػرردعػػضرهػػذهري

 لػفريطةػورتر  ػيزر  ا و ررلػفرذيعري قػ ويفراةػمرتوػ ر .ردل رو عري ل دةريي ل ةيرري ع لررذ ؾ
ديدػػػـرالةػػػ رتيرلسػػػ ي  ت رتيري ػػػؿراةػػػمرياػػػ  ؽرتيرلسػػػتوديعرغ ػػػررلولػػػيرةرلػػػفري للػػػ رر   هػػػ ر
ردولػػػره رتير ولػػػررفيييهػػػ ردةهػػػ رتيردع ػػػه ر ر تر د  لػػػ دةريري ػػػمرتيراةػػػمر ػػػيرةرلوهػػػ رتفر قػػػـي

ر .رزريدردو دراةمرارضري يز رري لفتصدت ر حرف صر  دررلفرل ةسري ير
ي يظػػررفػػمري و ػػ فري سػػ دق فرهػػمري ياػػ  ؽرمر و ػػ راة هػػ رياةػػمرذ ػػؾرفػػهفري ياػػ  ؽري تػػرر

ي لتعةقرر د  س  س عري عة  ر ةدي ررتيريرلفري قػيلمر  ريتر ف ػمرغلػيضرهػذيري تعد ػرر ذر  ػع ر
ي قػػيلمر ريلػػفراػػـرتػػدفؿرفػػمرد  س  سػػ رري عة ػػ ر ةدي ػػررييرلػػفررلعػػ رتيد ػػدرل ه ػػرري ياػػ  ؽري لتعةقػػر

زيدرذ ػؾفتفرجرلفروط بػ رهل  ريتةؾري تمرترتتعةؽردؽري يظروط  هػمرفػهفريإلديرةري يديل ػررر رييل
ر.(1)ي تمرتلةؾرلدوررتقد ررهذيري تيد در ريرلرري ذعرس ؤارريتل راةمرير ررتدييؿري لعةيل ع

ر1979 سػػوررر472وػػصري قػػريرري  لهػػيرعرربػػـري  ػػل فريتيت ػػ ظردسػػر ررهػػذهري ياػػ  ؽررر
فقػ ر ةلػ دةر تر لػفرتسػتي  رطد عػررالةػ رذ ػؾريراةمرلوورتدييؿرهذهري ياػ  ؽرتيريتطػ عراة هػ ر

ر.يري مرلفرهذيري قرير
رمدة الحظر  .2

 ديفري ظري يا  ؽريي لستوديعرر1979 سوررر472طدق ر ةل دةري ريدعررلفري قريرري  لهيرعرربـر 
ي للػػ رر   هػػ رد ه تهػػ ر لػػدةرترتت ػػ يزرفلسػػررالػػررا لػػ رتوقػػؿردعػػده ر  ػػمرديرري ياػػ  ؽري قيل ػػرر

                                                            

 . 150ص  –ادلرجع السابق  –( الدكتور / جابر جاد نصار 1)
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يرلػػ دفري تػػمرتعػػدر هػػذيري بػػرضر ريتظػػؿرليت ظػػرردسػػر ته ر لػػدةرفلػػسرالػػرةرسػػورر ػػتي ظرفػػمر
 ر ػػ سرهػػذير(1)ت ظػػرردسػػر ته ر لػػدةرا اػػ فرا لػػ رديػػدرتدوػػمتفػػرعر.رتعرتفرهػػذهري ياػػ  ؽرتظػػؿرلي

دػ  رغـرلػفريوق ػ درلػدةري ا اػ فرا لػ ر تردعػدرلييفقػررردؿرتفري سر ررترترفوراػفري يا قػرفيس ر
لػػػ دةري ف لسػػػررلػػػفري قػػػريرري  لهػػػيرع ريي تػػػمرتلػػػدؿرلػػػفرتردعػػػرر رفػػػمري ي ة وػػػرري لو ػػػيصراة هػػػ

يللاػػؿراػػفري  هػػرررحرلػػد ررديرري ياػػ  ؽري قيل ػػرر ريا ػػي ررياوػػ فرلػػفري عػػ لة فردهػػ تا ػػ درهػػـ
ر رياةػػمري عدػػسرلػػفرذ ػػؾرفقػػدرتػػرعري ة وػػرريسػػتلريررسػػر رري يا قػػررفتػػرةرتفػػرعرتي ل ػػدرةر ةيا قػػر

ر(2).تت  يزرالر فرسوررت   ر
 ار الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء لمبيانات اإلحصائية .احتك .3

دهولػػػ دري  هػػػ زري لردػػػزعرر1964 سػػػوررر2915طدقػػػ ر ةلػػػ دةري ع لػػػرةرلػػػفري قػػػريرري  لهػػػيرعرربػػػـرر
 ةتعد ػػػررييإلي ػػػ درتر  ػػػيزررعرلػػػفصرتفر ولػػػرردػػػتعريسػػػ ةرروتػػػ  هرتيرد  وػػػ عرتيرلعةيلػػػ عر

رعر ةتعد رري ع لررييإلي  در.ر ي  ديعري  ه زري لردزر ي    رر ترلفرييبور
عري عة ػػػ ر ةدي ػػػررتيريرلػػػفرياة ػػػ رفػػػهفرت ػػػررلعةيلػػػ عر ي ػػػ   رر ري ػػػير ػػػـرتدػػػفرلتعةقػػػررد  س  سػػػ ر

رر- رسييدرد وعرفمر يرةريستط ا عر ةرتعرتير ي     عرتو ػ راةػمرلي ػيعرلعػ فري قيلم
لفرييبوررفرلستفر ر ـرتدرتر  يزرولره رل ر-تسر ري ت ل ذرفمري ر ؼرلا  رديييدثري لرير

.رفػػػهذيردػػػ فري  هػػػ زرتر لةػػػؾر ي ػػػ ديعرفػػػمرلي ػػػيعرلعػػػ فري ػػػ ر ي ػػػ ديعري  هػػػ زري لػػػذدير
ر رري ي يؿراةمرلييفقررر  س ربدؿرولرري دريس عري لتعةقررد  د  و عرتيري لعةيل عريإلي   

 

 من الحق في الحصول عمي المعمومات  2113موقف دستور 
 رفػػتفردر ةيػػؽرفػػمري ي ػػيؿرهػػذيري ييبػػوري لر ػػرر2514سػػتيررفػػمردريبػػدرتدرؾري للػػرعري دسػػتيرعر
ر(3).2512 ريدسػتيرر1971رلعةيل عرو  رف  ػ رتداػرريسػل ريدبػررلػفروظ ػرهري ػييردرفػمردسػتيراةمري 

 ر   عريي ياػػ  ؽري رسػػل ررلةػػؾر ةلػػع ي لعةيلػػ عريي د  وػػ عرييإلي ػػ لوػػ راةػػمرتوػػ ر ر68فػػوصرفػػمري لػػ دةر
ري دي ػػرردتيفة ػػرإلف ػػ حراوهػػ رلػػفرل ػػ دره ري لفتيي ت يتهػػ ر ريػػؽرتد ةػػ ري دي ػػرر دػػؿرلػػييطفريتةتػػـز  رهػػ رييل

ت يتهػػ ريسػػر ته  ريبيياػػدر  ػػدياه ريي ظهػػ  ري ػػوظـري قػػ ويفر ػػييد ةلػػييطو فردلػػ  ف ر  رطري ي ػػيؿراة هػػ رييل
.ر عرتير اطػػ درلعةيلػػػ عرلبةيطػػررالػػػدي ردلػػ ر يػػػددراقيدػػرري ػػػ ري لعةيلػػ اط  هػػ يي ػػتظةـرلػػفررفػػػضر

                                                            

: موا قة اجلهة  القانون نشر الوثائق ادلتيلقة بالسياسات اليليا للدولة  و األمن القومي ق ل انقضاء احلد األدىن بشرطني : األول(  باح 1)
 .زراء بناء علي عرض الوزير ادلختص، والثاين : موا قة رللق الو ادلصدرة للوثيقة

 .116، 115،  114ص  –رجع السابق ادل – ت ي  كرو ( الدكتور / 2)
النص علي  210، بل تضمن باقتضاب شديد يف ادلادة ادلواطن يف احلصول علي ادليلوماتالنص علي حق  1971مل يتضمن دستور ( 3)

بقول   من  علي ه ا احلق 50 قد نص يف ادلادة  2012حق الص ييني يف احلصول علي األن اء وادليلومات ط قا للقانون .  ما دستور 
ل يانات وانحصاءات والوثائق وان صاح عنها من مصادرها ادلختلية وتداوذلا بشيا ية حق تكيل  الدولة لكل احلصول علي ادليلومات وا"

ا مواطن مبا ال ميق حرمة احلياة اخلاصة وحقوق اآللرين وال يتيارض مع األمن القومي . وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق اليامة وحيظه
 .وطرق احلصول علي ادليلومات"
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رلؤسسػػ عري د  رييل  تهػػ ري علػػؿردهػػ ردػػديرري ياػػ  ؽري قيل ػػرري ػػررده ػػديعري ياػػ  ؽردعػػدريتوتهػػ درلػػفرفتػػرةيتةتػػـز
ر.يفر يتتل وه رلفري    عرتيري تةؼريترل له ريربلوته رد ل وري يس  ؿرييردييعري يد ارريفق ر ةق و

 ػػريرةري ػػورتوظػػ ـربػػ ويومر د ػػدر د ػػؿرير ػػررتػػدييؿري قت ػػمر الػػ ؿرهػػذيري ػػوصري دسػػتيرعرر
ري لػييطو فرلػفري ي ػيؿراة هػ ر ر ػ سرهػذيرفيسػ ر ردػؿر  ػ ري لعةير ل عر ري فةييرلفري ق يدري تمرتيػـر

ي ػػ ري لعةيلػػ عرتير اطػػ درلعةيلػػ عرغ ػػرر ػػي يررالػػدير ريد ػػ فري عقيدػػ عرتفر ت ػػلفرت  ػػ رت ػػر ـر
 رري لقررةر ذ ؾرتيردعد رةرتفرعر يلمر و    ري يؽرفمري ي يؿراةمري لعةيل عر  ل فرت ع ة رلفري و ي

ردؿرلفر عتدعراةمرهذيري يؽر.ري علة ررافرطر ؽرتيب وري  زيدري  و  مراةمر
 تقييد الحق في التجمع والتظاىر .  .4

دلػػتفرر2513 سػػوررر157ي قػػ ويفرربػػـرر2513/ر11/ر24ت ػػدررر ػػ سري  لهير ػػرري لؤبػػعرفػػمر 
 ق ويفر لدفري قيؿرتو ر ريد ستقريدرهذيري لرريي لييد ريي تظ هريعري سةل ري يؽرفمريت تل ا عري عتوظ ـر

 ريهػػمري يػػؽرفػػمريت تلػػ عري عػػ ـر  ػػرضرب ػػيديرلػػفرلػػتوه رتوػػعرتفػػؿرد ػػيهرري يقػػيؽري تػػمربػػ ـردتوظ لهػػ 
 رر73 رر65 ريرلػػرري ػػذعر لػػدؿرلف   ػػررريدػػ ـري لػػييدر  رري لييدػػ  ريي يػػؽرفػػمري تظػػ هريي يػػؽرفػػمرتسػػ

ريذ ؾرلفري ي ه فريآلت فرحر2514لفردستيررر93
 ض قيود مسبقة عمي الحق في االجتماع والمواكب والتظاىر .فر رحرالوجو األول
 را عريي لييد ريي تظ هريعري سةل ر  رضري ق ويفرب يديرلسدقرراةمرلل رسرري يؽرفمريت تل ر

ي لفػتصرفػمري  ػرري ػيؿررفقدرتد يعري ل دةري ع لرةرلفري ق ويفري لذديرر يز رري ديفة ررتيرلػد رريرلػف
اةػمرلعةيلػ عر د ػررر–دري ليددر دددريت تل عري ع ـرتيري ليدػ رتيري تظػ هرةريبدؿري ل ع ر– ه عريرلف

 رتفر  ػػدرربػػريريرلسػػدد ردلوػػوريت تلػػ عري عػػ ـرتيري ليدػػ رتير ػػؿراػػفري ػػيدرلػػ ر هػػددريرلػػفريي سػػةـتيردت
يرر راةمرتفر دة رلقدلمريإلفط رردذ ؾري قرره ر  مرلد فرءفررتيرتب  ررلس ره ي تظ هرةرتير ر   ه رتيروقة

بدػػؿري ل عػػ دردػػتردوريالػػر فرسػػ ارراةػػمريربػػؿر ريلويػػعرلقػػدلمريإلفطػػ رردػػ  تظةـرلػػفرهػػذيري قػػريررتلػػ ـر
ري ق  در.ر
ذيري وصر عطمريإلديرةرسػةطررييسػعررفػمرلوػورلل رسػرري يػؽرفػمريت تلػ عري عػ ـريترلؾرتفرهرر

اةمرلعةيل عر د رري ي ه رتيري لييد رتيري تظ هررييرل فري لييطو فرلفرلل رسررهذهري يقيؽردي رر
 ر ريهػمري تػمرتقػدرري ػيدرلػفهمري تػمرتقػدرر د ػرري لعةيلػ ع ر يرلفريي سةـ رتيردت ؿرافري يدرل ر هدد

 ر اقػؿراػ تؽري لػييطو فري ػرهقهـري ة ػيدر  ػمري ق ػ در ةػتظةـرلػفربػريرري لوػور ردلػ رتفر فؿرد رلفريي سػةـ
 ػػذعريػػددر ػػ ردلعرفػػررلقػػدلمرررد ػػييعري يبػػعرييبػػدر  ػػدحريت تلػػ عرتيري ليدػػ رتيري لظػػ هرةراػػد ـريرهل ػػ

ر.ريإلفط ر
د إلفطػػ رري دتػػ دمرلػػفربدػػؿرطػػ  دمريت تلػػ عرتيري ليدػػ رتيريدػػ فر ستيسػػفرتفر دت ػػمري قػػ ويفرر

ةريػؽري لظ هرةر  هرريإلديرةراةػمري ويػيري ػييردرد  لػ دةري ا لوػررلػفري قػ ويفري لػذديررديفرتفر دػيفر  ف ػرر
يهيرل ر ت ؽرفمرييبوريرلررلور يهرريإلفط رري ذعر عومر اػ فر هػرر رلووري ول طري لطةي رلل رست 

ذيريردرر.يفر هػػ ري يػػؽرفػػمريتاتػػريضراةػػمرذ ػػؾيإلديرةرد إلبػػديـراةػػمرلل رسػػررولػػ طرلعػػ فرديفرتفر دػػ ييل
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رهػمردعػرضرهػذهرر  رفعة هػ ؿرافري يدرل ر هػددريرلػفريي سػةـ  هرريإلديرةرلعةيل عر د ررتيردت تفرتقػـي
 رفهفررتعري ق  درلرردلووري ول طري لفطرردلل رست  ريتطة رلو رير  دي دت ؿراةمري قي لعةيل عرتير

فر ػػـر ػػرعررفػػضرطةػػ ر هػػرر رت تفرهػػذهري لعةيلػػ عر د ػػررت ػػدرربػػريريردلوػػوري ولػػ طري لطةػػي رلل رسػػ ييل
ةري تػػػمرتسػػتودر   هػػػ رفػػمرطةػػػ ر ريدطد عػػرري يػػ ؿر تعػػػ فرسػػل عرلقػػػدلمريإلفطػػ رر ت و ػػػدري ػػهريإلديرريإلديرة
ر.ي لوو

 مة العقوبات الواردة في القانونجسا :الوجو الثاني
ي عقيدػػػ عري لقػػػػررةراةػػػػمرلف   ػػػػررر2513 سػػػػوررر157ت ػػػلفري   ػػػػؿري ا  ػػػػثرلػػػفري قػػػػ ويفرربػػػػـر 

ري لرتدػ ر ريتتسـرهذهري عقيد عردط دوري لدةريي  س لرري تمرتد ل تي .رف  لػ دةرتتو س رلور س لرري  ػـر
فري للددرلدةرترتقؿرافرسدورسوييعريد  بريلرري تمرترتقؿراػفرل  ػررلفرذيعري ق ويفرتع ب رد  س ر17

دػؿرلػفريػ زرتيرتيػرزرتيرل ربعػ عره ت فري عقػيدت فرر يد ت ؼر و رريترتز درافرا ال  ررت ؼر و ررتير
رل عري عػ ـرتيري ليدػ رتيري لظػ هرةتيرذف  ررتيرلييدري ربررتيرلييدرو ر ررتاو درلل ردت رفمريت ت  ريتقػـي

ي ػير ػـر ػتـريسػتفديل رت ػ رفهػمرريتػمي  ر لرردل ردري  زةرتير يريزرتعرلئرلفريرل  دري لذديرةررهذه
ر.لفر ري ـري سةيؾرتري وت  ر

(ريد  بريلػررترتقػؿراػفرسػورر15سوييعر  ػمرر3لفري ق ويفرد  س فر)لفرر18 ري ل دةردل رتع بر
ي عقيدت فردؿرلفراػرضرتيري ػؿراةػمررل  ررت ؼر و رريترتز دراةمرل  تمرت ؼر و ررتيردتيدعره ت ف

لد   روقد ررتيرت ررلو عرر توظ ـري تل ا عرا لػررتيرلييدػ رتيرتظػ هريعردق ػدريرتدػ  رتعرلػفريرفعػ ؿر
تيريإلف ؿرد رلفر ريهذهريرفع ؿرهمرتيرتيسطرفمرذ ؾرري ق ويفررر   ه رفمري ل دةري س دعررلفرهذيي لل 

دايةر    رتيرتعط ؿرل   حري لييطو فرتير  ػذي هـرتيرتعػر ضري ػ تهـري وظ ـري ع ـرتيرتعط ؿريإلوت جرتيري 
 ةفطػػررتيري ي ةي ػػررديفرلل رسػػتهـر يقػػيبهـريتالػػ  هـرتيري تػػتا رراةػػمرسػػ رري عدي ػػررتيري لريفػػؽري ع لػػررتير
بطػػػوري طػػػرؽريي ليي ػػػ عرتيرتعط ػػػؿريردػػػرري لػػػريررتيريتاتػػػديدراةػػػمريررييحرتيري للتةدػػػ عري ع لػػػررتير

 ردؿر د مرتفر ديفرهذهريرفع ؿرفع ر ق  ـري  ر لرريتر لترطريبيعرت  رلفتعر  ه ر ةفطرر.ري ف  ررتي
ر.دو رريرتد  رت  رلفرتةؾريرفع ؿرارضري لد   ري ل   ررتيري لو عررتيري ي يؿراة ه 

لػفري قػ ويفري لػذديرردػ  يدسرلػدةرترتز ػدراةػمرسػورريي بريلػرري تػمرترر25يدذ ؾرتع ب ري ل دةرر
فرالر فرت ؼر و رريترت  يزرفلس فرت ؼر و ررتيردهيد رهػ ت فري عقػيدت فردػؿرلػفريرتػدعربوػ عرتقؿرا

فتع بػػػ رر21تيرغطػػ در ف ػػػمرل لػػػحري هػػػ رتاوػػ دريت تلػػػ عري عػػػ ـرتيري لظػػػ هرةرتيري ليدػػ ر رتلػػػ ري لػػػ دةر
ي تلػ عراػ ـرد  بريلرري تمرترتقؿرافرالرةرءتؼر و رريترت  يزرا اػ فرت ػؼر و ػرردػؿرلػفربػ ـردتوظػ ـر

ر.لفري ق ويفري لذديرر8فمري ل دةررتيرلظ هرةرتيرليد رديفر فط رري  هرريإلدير رراةمري وييري لد ف
 رتعػػػدرر2513 سػػػوررر157يترلػػػؾرتفري عقيدػػػ عري لػػػد دةري تػػػمرتدو هػػػ ري للػػػرعرفػػػمري قػػػ ويفرربػػػـرر

 ريي تػػمريعرتيري لييدػػ ي ع لػػررتيري تظػػ هررردلا دػػررب ػػيدرلػػد دةري يطػػتةراةػػمري يػػؽرفػػمرتوظػػ ـريت تل اػػ ع
رف  هػ ربلػورير ػرري ػرتعرتاتقدرتفري للرعرتػيفمرلػفتدفؿر ل عه ر لفرلظ هررير رري رتعريي تعد ر رير

ر.ريي تعد ر
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 مصري في شأن حرية الرأي والتعبيرا: أحكام القضاء الرابع
 أحكام المحكمة الدستورية العميا في حماية حرية الرأي والتعبير:  .1

تعةمرلفرلتفرير رري رتعري دستير رري عة  ري فؿرد  عد درلفريريد ـري تمرس ؿرب  دري ليدلرر
 ةيد ثراوه ر ل عػ  ر ػذيرفسػيؼرر–طد عرري ي ؿردر– ريتر تسوري لق ـريي تعد ر ريت عه رفمرلد و رلتل زي

ريذ ؾراةمر رد  قدرري ذعر د فرتهل ررديره رفمرل  ؿري دف عرافرير رري رتعريي تعد ر.ووتف ردعضرلوه 
ري ي  ريآلتمحر

مجموعـة األحكـام  – 1988/  5/ 7قضـائية جمسـة  7لسـنة  44القضية األولي : القضية رقـم الرأي 
 الزمة لمباشرة الحقوق السياسية(ضرورة .)حرية  98ص  –الجزء الرابع  –

رحرالوقائع)رتر(ر
لمـدعى كـان قـد تتحصـل فـي أن ا –عمى ما يبين من قرار اإلحالـة وسـائر األوراق  –وحيث إن الوقائع 

إلى لجنـة شـئون األحـزاب السياسـية فـي  –عن نفسو وبصفتو وكياًل عن ستين عضوًا مؤسسًا  –تقدم 
بإخطار كتابي عن تأسـيس حـزب .................. مرفقـًا بـو المسـتندات  1983أغسطس سنة  11

بـاالعتراض عمـى  أصدرت المجنة قـرارًا مسـبباً  1983ديسمبر سنة  18التي يتطمبيا القانون. وبتاريخ 
تأسيس الحزب، فطعن المدعى عمـى ىـذا القـرار أمـام المحكمـة اإلداريـة العميـا "الـدائرة األولـى" بـالطعن 

قضائية طالبًا الحكم بإلغائو. وأثناء نظر الطعن أضـافت الحكومـة سـببين جديـدين  31لسنة  777رقم 
فى برنامجو وسياسـتو تميـزًا ظـاىرًا لالعتراض عمى تأسيس الحزب. مبناىما أن حزب .... ليس متميزًا 

ن الطــاعن قــام بــالتوقيع عمــى أحــد البيانــات التــي تضــمنت دعــوة إلــى تحبيــذ وتــرويج  عــن حــزب .... وال
اتجاىات تتعارض مع معاىدة السالم مع إسرائيل، األمر الذي ينتفي معو الشرطان الواردان في البندين 

الخـــاص بنظـــام األحـــزاب  1977لســـنة  41نون رقـــم )ثانيـــًا( و)ســـابعًا( مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن القـــا
ذ تراءى لممحكمة اإلدارية العميا عدم دستورية ىذين البندين، فقد قضت في  مايو سنة  4السياسية، وال

حالة األوراق إلى المحكمة الدستورية العميا لمفصل في دستوريتيم 1985 ر.بوقف الطعن وال
 دأ ــــــــــــــــــــالمب) (ر

ــد حرصــت جميعيــا منــذ دســتور ســنة وحيــث إن ال" ــة ق عمــى تقريــر 1923دســاتير المصــرية المتعاقب
أن يكون ليذه الحريات والحقوق قوة  الدستوريصمبيا قصدًا من الشارع  فيالحريات والحقوق العامة 

 العاديوحتى يكون النص عمييا فى الدستور قيدًا عمى المشرع  العاديالدستور وسموه عمى القوانين 
تنظيميـا لبيـان  العـاديو من قواعد وأحكام فتارة يقرر الدستور الحرية العامـة ويبـيل لممشـرع فيما يسن

حدود الحرية وكيفية ممارستيا مـن غيـر نقـص أو انتقـاص منيـا، وطـورًا يطمـق الحريـة العامـة إطالقـًا 
يستعصــى عمــى التقييــد والتنظــيم فــإذا خــرج المشــرع فيمــا يضــعو مــن تشــريعات عمــى ىــذا الضــمان 

دستوري، بأن قيد حرية وردت فى الدستور مطمقة، أو أىدر أو انتقص من حرية تحت ستار التنظيم ال
 .مشوبًا بعيب مخالفة الدستور التشريعيالجائز دستوريًا، وقع عممو 
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تحتميــا طبيعــة النظــام الــديمقراطى  التــيمــن الحريــات األساســية  ىــي الــرأيوحيــث إن حريــة  
ة لمشـعب السـيادجـوىره عمـى مبـدأ أن " فـي، إذ يقـوم ىـذا النظـام سـميم ديمقراطـيوتعد ركيـزة لكـل حكـم 

المادة الثالثة منو، وقررت  في، وىو ما أكده الدستور القائم بالنص عميو وحده، وىو مصدر السمطات"
، وال شــك أن مبــدأ الســيادة 1923مضــمونو الدســاتير المصــرية الســابقة عميــو بــدءًا بدســتور ســنة 

الكممـة الحـرة فيمـا  –نوابـو أعضـاء السـمطة التشـريعية  فـيممثاًل  –ن لمشعب الشعبية يقتضى أن تكو
يعرض عميـو مـن شـئون عامـة، وأن تكـون لمشـعب أيضـًا بأحزابـو ونقاباتـو وأفـراده رقابـة شـعبية فعالـة 

الحر والنقد البناء لما تجريـو السـمطة الحاكمـة مـن أعمـال وتصـرفات وفضـاًل عـن ذلـك  بالرأييمارسيا 
يتفـرع عنيـا الكثيـر مـن الحريـات والحقـوق العامـة  التـيالـرأى تعتبـر بمثابـة الحريـة األصـل فإن حريـة 

لممارستيا ممارسة جدية، كحق النقد، وحرية الصحافة  الحقيقيالفكرية والثقافية وغيرىا وتعد المدخل 
لمتشــاور والثقــافي، وحــق االجتمــاع  والفنــي األدبــيواإلبــداع  العممــيوالطباعــة والنشــر، وحريــة البحــث 

ضــرورة الزمــة لمباشــرة الحقــوق  الــرأيوتبــادل ااراء، وحــق مخاطبــة الســمطات العامــة، كمــا تعــد حريــة 
مكــان المســاىمة بيــذه الحقــوق العامــة  الحيــاة السياســية مســاىمة فعالــة كحــق تكــوين  فــيالسياســية وال

بـداء  االسـتفتاء، بـل إن  فـي الـرأياألحزاب السياسية وحق االنضمام إلييـا وحـق االنتخـاب والترشـيل وال
قبل تعـديل المـادة الخامسـة مـن الدسـتور سـنة  1977سنة  فيوقد صدر  –قانون األحزاب السياسية 

حين أراد واضـعوا القـانون المشـار إليـو أن يقيمـوا ىـذا  –بالنص فييا عمى نظام تعدد األحزاب  1981
يضــاحية وتقريــر المجنــة القــانون عمــى أســاس مــن الدســتور، قــد ارتكنــوا عمــى مــا يبــين مــن مذكرتــو اإل

ــو  ــة  –التشــريعية عن ــى الدســتور، ومنيــا حري ــررة ف ــوق العامــة المق ــات والحق ــى بعــض الحري ــرأيإل  ال
والعقيــدة السياســية باعتبــار أن حــق تكــوين األحــزاب يعــد حقــًا دســتوريًا متفرعــًا عنيــا ومترتبــًا عمييــا، 

قيام األحزاب السياسية باعتبارىا ضـرورة إلى أن النظم الديمقراطية تقوم عمى أساس التسميم ب واستنادا
تحتمو طبيعتيا الديمقراطية ولو لم ينص الدستور صراحة عمـى  الذي الرأيواقعية لمتعبير عن اختالف 

ذ كانت حرية  تقوم  التيتعد من الدعامات األساسية  الرأيحرية تكوين األحزاب السياسية وتنظيميا، وال
كـل  فـيما سمف بيانو، فقد غـدت مـن األصـول الدسـتورية الثابتـة عمييا النظم الديمقراطية الحرة عمى 

متحضــر وحرصــت عمــى توكيــدىا الدســاتير المصــرية المتعاقبــة، وقررىــا الدســتور القــائم  ديمقراطــيبمــد 
مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيـو ونشـره بـالقول  الرأيمنو عمى أن " حرية  47المادة  فيبالنص 

والنقـد البنـاء  الـذاتيحدود القـانون. والنقـد  فيأو غير ذلك من وسائل التعبير  أو بالكتابة أو التصوير
ضــمان لســالمة البنــاء الــوطني" . ولــئن كــان الدســتور قــد كفــل بيــذا الــنص "حريــة التعبيــر عــن الــرأي" 

مختمف المجـاالت السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة  في الرأيجاء عامًا مطمقًا ليشمل  الذيبمدلولو 
لما ليا من ارتباط وثيـق بالحيـاة السياسـية  فينو مع ذلك قد خص حرية ااراء السياسية برعاية أو فإ

قررىـا الدسـتور بشـأن حريـة  التـيطريقـة الصـحيل، ذلـك أن الضـمانات  فـي الـديمقراطيوبسير النظـام 
ائيــا بــالطريق أداء رســالتيا وحظــر الرقابــة عمييــا أو إنــذارىا أو وقفيــا أو إلغ فــيالصــحافة واســتقالليا 
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إنمـا تسـتيدف  –مـن الدسـتور  218،  217، 216،  48حسبما نصـت عمـى ذلـك المـواد  – اإلداري
ر.والفكر الرأيالسياج لحرية  ىيأساسًا كفالة حرية ااراء السياسية باعتبار أن حرية الصحافة 

، بـل وحـده الـرأيال يقتصـر أثرىـا عمـى صـاحب  الـرأيوحيث إنو لما كانت حرية التعبيـر عـن  
نمـا أبـاح لممشـرع تنظيميـا  لى المجتمع، ومن ثم لـم يطمـق الدسـتور ىـذه الحريـة، وال يتعداه إلى غيره وال

تبين كيفية ممارسة الحرية بمـا يكفـل صـونيا فـى إطارىـا المشـروع دون  التيبوضع القواعد والضوابط 
ر.أن تجاوزه إلى اإلضرار بالغير أو بالمجتمع

ن كـان مـن المقـرر ط  المعاىـدات الدوليـة   العـام. إن الـدوليبقـًا لقواعـد القـانون وحيث إنـو وال
اإلجراءات المقررة لنفاذىا ليا قوتيا الممزمـة ألطرافيـا، وأن  واستيفاءالتى يتم إبراميا والتصديق عمييا 

عمى الدول المتعاقدة احترام تعيداتيا المقررة بمقتضاىا طالما ظمت المعاىدة قائمة ونافذة، إال أن ذلك 
بداء رأييم فييا، ذلك أن حرية ال ي ضفى عمى المعاىدة حصانة تمنع المواطنين من مناقشتيا ونقدىا وال

مـن  47حرية عامة دستورية مقررة بنص المادة  ىي–بما تشممو من إباحة النقد  -التعبير عن الرأي
 62ادة حدودىا المشروعة، يؤكد ذلـك أن الدسـتور كفـل فـى المـ فيالدستور، لكل مواطن أن يمارسيا 

الحياة العامة عن طريق ممارسة تمك الحقوق  فيمنو لممواطن حقوقًا عامة سياسية واعتبر مساىمتو 
ذ كان  في الرأيواجبًا وطنيًا، ومن ىذه الحقوق، حق إبداء  يحتمل القبول والرفض،  الرأياالستفتاء، وال

قـة أو عـدم الموافقـة عمـى مـا المواف فـييكون قد أقر لممواطن بحريتو التامة  الدستوريفإن ىذا النص 
التعبيــر عــن رأيــو فيمــا يعــرض عميــو مــن  فــييجــرى عميــو االســتفتاء مــن أمــور، وجــاء مؤكــدًا لحريتــو 

ترتاح إليو نفسو ويطمـئن إليـو وجدانـو، ومـن ثـم ال  الذيمسائل أو يدور حولو من أحداث عمى النحو 
التعبيـر عـن رأيـو سـببًا  فـيحريتـو  يىـيجوز أن يكون استعمال المواطن لحرية عامة كفميا الدستور، 

 .حرمانو من حق أو حرية عامة أخرى قررىا الدستور في
 1977لســنة  41لمــا كــان ذلــك وكــان البنــد )ســابعًا( مــن المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم  

الحـزب أو قياداتـو  مؤسسـي"أال يكـون بـين   الخاص بنظام األحزاب السياسية فيما تضمنو مـن اشـتراط
الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من  فيأدلة جدية عمى قيامو بالدعوة أو المشاركة  من تقوم

ســرائيل   التــيطــرق العالنيــة لمبــادئ أو اتجاىــات أو أعمــال تتعــارض مــع معاىــدة الســالم بــين مصــر وال
طنين " . مؤداه حرمان فئة مـن المـوا1979أبريل سنة  21االستفتاء بتاريخ فيالشعب  –وافق عمييا 
تكوين األحزاب السياسية حرمانًا أبديًا وىو حـق كفمـو الدسـتور حسـبما يـدل عميـو لزومـًا  فيمن حقيم 

ىـذا الحرمـان عمـى أخـذ  –شـق منـو  فـي –نص المادة الخامسة منو، وقد رتب النص المطعون عميـو 
سـرائيل سـالفة الـذ التيىؤالء األشخاص بآرائيم  كر، فـإن ىـذا تتعارض مع معاىدة السالم بين مصر وال

وحرمـانيم مطمقـًا ومؤبـدًا مـن حـق  الـرأيالتعبيـر عـن  فـيالنص يكون قد انطوى عمى إخالل بحـريتيم 
ىداره ويشكل  ، 5مخالفة لممـادتين  بالتاليتكوين األحزاب السياسية بما يؤدى إلى مصادرة ىذا الحق وال

 . "من الدستور 47
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 (.)حرية الصحافة 2111/  5/ 5جمسة  –قضائية  22لسنة  25القضية الثانية :القضية رقم 
 ع :ـــــــــــالوقائ )أ(

ر-تتي ؿرفمرتفري لدامرر-اةمرل ر د فرلفريدـريإلي  رريس  رريريريؽرر-ي ثر فري يب  ورر
د ػػ ت ريدػػ  راػػفرلؤسسػػمرلػػردرري دريلػػرر ة ػػي فرريي طد اػػرريي ولػػرريي تيز ػػور)لػػردررلسػػ هلررل ػػر رر

ب    ررتل ـرليدلرري ق  دريإلديرعردطة رر52 سوررر7626اي رربـرد فربدرتب ـري در-تيعري تتس س(ر
ي يدـرديبؼرتو  ذرييل ب دربريررر  سرل ةسري يزريدرد تلتو عرافري لييفقرراةمرتتس سرتةؾري لػردر ريلػ ر
 ترت راةمرذ ؾرلػفرءاػ ر ريبػ ؿرلػري ر ػداييهرتوػ رتقػدـر  ػمرل ةػسري ػيزريدردطةػ ري لييفقػرراةػمرتتسػ سر

لػػػفربػػػ ويفرلػػػرد عري لسػػػ هلرريلػػػرد عري تي ػػػ ررد رسػػػهـرر17تر ة قػػػرةر) (رلػػػفري لػػػ دةري لػػػردر ر الػػػ 
دعػدرتعد ةػ رد  قػ ويفرربػـرر-ر1981 سػوررر159يي لرد عرذيعري لسػ ي  رري ليػديدةري  ػ دررد  قػ ويفرربػـر

 ترتوػػػ ر ػػػـر تةػػػؽر   دػػػرراوػػػ  ريرلػػػرري ػػػذعر لػػػدؿرلػػػفري هػػػرروظػػػرهربػػػريرير دير ػػػ رسػػػةد  رر-ر1998 سػػػوررر3
 تلتوػػػ عراػػػفري لييفقػػػرري تػػػمر تطةدهػػػ روػػػصرهػػػذهري  قػػػرةريتفرهػػػذيري قػػػريرر فػػػؿردير تػػػمري تعد ػػػرريي  ػػػي فررد

بػػررعرتةػػؾري ليدلػػرريبػػؼري ػػداي رر18/1/2555د  لف   ػػرر يدػػـري دسػػتير ريد ةسػػته ري لعقػػيدةردتػػ ر خر
ي  ػػررتيريبهػػ ر  ػػمري ليدلػػرري دسػػتير رري عة ػػ ر ة  ػػؿرفػػمردسػػتير رري  قػػرةر) (رلػػفري لػػ (ري للػػ رر17 دةر)ييل

رلييفقػررل ةػسري ػيزريدراةػمرتتسػ سري لػردرر    ه  ريذ ؾر ل رتريد ر هػ رلػفرتفروػصرهػذهري  قػرةر ذريسػتةـز
فهو ر ديفربدرفيؿرر-ديفرتفر ق درتةؾري لييفقرردت رر ييدطرلي يا ررر-ي تمرغر ه ر  ديرري  يؼر

د ػػػرريي  ػػػي فر ري ةتػػػ فرد ةهلػػػ ري ل ةػػػسرفػػػمرهػػػذيري لػػػتفريفت   ػػػ رتقػػػد ر  رلطةقػػػ  ر ع ػػػؼردير تػػػمري تع
ر256(ريي لػييدرلػفر48(ري)47ي دستير رللػ ر  عػؿروػصرتةػؾري  قػرةردػ دعري ت ػ دـرلػورتيدػ ـري لػ دت فر)

لفري دستير ري تمريرتقعردير رري  ي فرر تدػيفرفػمري لػديرجري عػ رلػفري قيياػدريرس سػ رري تػمرر211  مر
راة هػػػ ري ل تلػػػو رف ػػػ راػػػفرتفري ػػػوصري طعػػػ فرظػػػ ه ري تػػػمريسػػػتقرراة هػػػ رب ػػػ در قػػػـي رري ت ػػػ يزر ةتفػػػـي

رير رري  ي فر  .ي ليدلرري دستير رري عة  ر ل هـي
 دأـــــــــــــ)ب( المب
ي تػػمررددعرلػػ ري تلعػػعراة ػػ ري دسػػ ت ررر47دػػوصري لػػ دةرر-يي ػػثر فر ػػل فري دسػػتيرري قػػ  ـر ر
 قيؿرتيرد  ت ي ررتيردطد اتهػ ر ير رري تعد ررافريآلريدريي تلد فرلفرار ه ريولره رسييدرد ر-ي لق رورر

تديردتدي وه ريغ ررذ ؾرلفريسػ  ؿري تعد ػر ربػدرتقػررردي ػ ه ري ير ػررير ػؿري تػمرتر ػتـري يػييرري ل تػيحر
ياةػمرلػ ريطػردراة ػ رب ػ درر- ترفمروط به  رذ ؾرتفرل رتيف هري دسػتيررلػفرفػ ؿر ػل فرير ػرري تعد ػر

فد رريتةق ه رافري ب رريوقةه رغ ررلوي ػررفػمرل ػ دررهيرتفر ديفري تل سريآلريدرييرر-هذهري ليدلرر
دػػػذييته رتيػػػدرلػػػفربوييتهػػػ  ردػػػؿرب ػػػدرتفرتتريلػػػمرءف بهػػػ  ريتفرتتعػػػددرلييردهػػػ ريتدييتهػػػ  رسػػػع  ر تعػػػددريآلريد ر
يلييرير دػؿريت ػ ه ردػؿرتفرير ػرري تعد ػررتدةػ رلػ رتدػيفرتاػريرفػمرل ػ ؿريت ػ  ه رد  لػ يفري ع لػر رياػرضر

مري تق ػػ ررف هػػػ  رفقػػدرتريدري دسػػتيررد ػػل وه رتفرتهػػػ لفراةػػمرلظػػ هرري ي ػػ ةرفػػػمرتي ػػ اه رتد  وػػ ر وػػييي
تالػػ ؽرلو دتهػػ  ردلػػ ر يػػيؿردػػ فري سػػةطرريفػػرضري ػػ  ته راةػػمري عقػػؿري عػػ ـ ريتترتدػػيفرلع   رهػػ رلر عػػ ر

 اػؿر تق  ـريآلريدري تمرتت ؿردتدي و ريترا  قػ رديفرتػدفقه  ريلػفراػـر ػـر عػدر ػ  زيرتق  ػدرير ػرري تعد ػرريت 
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يآلريدري تػػمرتتي ػػدراوهػػ ردػػتغ ؿرتعػػيؽرلل رسػػته  رسػػييدرلػػفرو ي ػػررفػػرضرب ػػيدرلسػػدقرراةػػمرولػػره رتيرلػػفر
تةػػؾرر-يا و ػػررر-و ي ػػرري عقيدػػرري  يقػػرري تػػمرتتػػيفمربلعهػػ  ر ذر تعػػ فرتفر وقػػؿري لييطوػػيفرلػػفرف  هػػ ر

ر- يديا رلػفر ػ ودهـرر-رري يرا ر ته ري سةطرري ع لر-يرفد رري تمرت يؿرفمراقي هـري طرييوه رازل ر
 تب  رربدر ديفرلطةيد  ريلفراـري  ري قيؿردتفرير رري تعد ػرري تػمرد ةهػ ري دسػتيررر-يد  يس  ؿري سةل رر

ر تردهػػ  ريتر ػػوهضرلسػػتي  ر تراة هػػ  ريلػػ ري يػػؽرفػػمر هػػمري ق اػػدةرفػػمردػػؿرتوظػػ ـرد لقريطػػم رفػػ ر قػػـي
 ػػ فرد  لػػ يفري ع لػػر ري ير  ػػ فراةػػمرلت دعػػرر ييودهػػ  ري رب دػػرري لػػعد رري و دعػػررلػػفر قظػػرري لػػييطو فري لعو

يتقر ررليب هـرلفرسةد  ته ر ترفرعرلفرير رري تعد رريوتػ جر هػ  ريهػمري تػمرترتػدرفػمريق قتهػ ر  ػمري ير ػرر
يرـريهمري ير رري لف  رري تمرفطرريهللري و سراة ه رترتدد ؿر فةؽريهلل ريلفرت ؿرهذير عةه ري دسػتيرر

 ل يوررف رتلس.
تاػػريريلػػفراػػـرفقػػدررييردةػػ ريي ػػثر فرير ػػرري  ػػي فررتعػػدرلػػفر ػػيررير ػػرري تعد ػػرريرداػػررتهل ػػرر

ييظػػػػرري رب دػػػػرراةػػػػمري  ػػػػيؼرتير وػػػػذيره رتيريب هػػػػ رتير  ب دهػػػػ رر-ر48دػػػػوصري لػػػػ دةرر-د ةهػػػػ ري دسػػػػتيرر
 لدػ فرسةطررلعد ررلستقةررتل رسررس  ته راةمري ي  رير-256دوصري ل دةرر-د  طر ؽريإلديرعريياتدره ر

ي ل  فت فر    ر لفرلييدرتفر رر-ر258ير257فمري دستيرريي ق ويف ردل رتددري دستيرردوصري ل دت فر
لددترير رري  ي فررييستق  ه رفػمرلد لػرةررسػ  ته رليػددير هػ رر-1985وت  رريتست ت دراةمرتعد ة رسورر

ريتهتػػػديدردهػػػ  ريدلػػػ رتر  ػػػ يزرتفيلهػػػ  رتير ويػػػرؼراػػػفرلق رتفرتػػػؤدعرتطرهػػػ ري تػػػمر ةػػػـز ت ػػػ  ته رف سػػػتةـز
سػه ل رفػمرتدي وػ ريتي  هػ  رفػمر ي  ي فرررس  ته رفمرفدلرري ل تلو رتعد ريرافريت  هػ عري ػرتعري عػ ـرييل
 طػػػ رري لقيلػػػ عريرس سػػػ رر ةل تلػػػوريي ي ػػػ ظراةػػػمري ير ػػػ عريي يقػػػيؽريي يي دػػػ عري ع لػػػرريييتػػػريـري ي ػػػ ةر

فػمري ػ يةرغ ػررر-ر ػرري  ػي فرريػدرتفررددرل ػدديري ف  رر ةلييطو ف ردؿر قدردة رلفراو  رري دستيرردي
لو رف ل رت لوت رلفرد   ررير رري  ي فررييظرري رب دػررر48 درري ل دةرر258دوصري ل دةرر-لسديبرر

راةمري  يؼرتير وذيره رتيريب ه رتير  ب ده ر دير  .
  رل ػردةريي ثر و ر دريد رلػفري دسػتيرردػتفرير ػرري  ػي فررتبػديرف   ػ ريف  ػه  رف ي ػ ريا ؤهػر

ر-ر259دػػوصري لػػ دةرر-لػػفرتعرب لػػر ر ذير ػػـرتقتػػرفرديػػؽريرلػػف صرفػػمر  ػػديرري  ػػيؼ رفقػػدر ػػلفر
  لف صريتاتد ر رري ع لرريي ف  رري  يزي ري س  س ررير رر  ديرري  يؼريلةد ته رطدق ر ةق ويف ر

 ري لدػػػ فرفػػػمريتف ػػػوري  ػػػيؼرفػػػمرلةد تهػػػ ريتلي ةهػػػ رييرلػػػييؿري للةيدػػػرر هػػػ ر رب دػػػرري لػػػع راةػػػمري ي ػػػ
ل ةسػػ رتاةػػمرفػػيضري سػػةطرري تلػػر ع ررفػػمرتفرر211ي دسػػتيرريي قػػ ويفريتبػػ ـراةػػمرلػػ يوه ردػػوصري لػػ دةر

ردػػ ري دسػػتيررهػػذير تيػػددرطر قػػررتلػػد ة رييفت   ػػ ت ريا ب تػػ ردسػػةط عري دي ػػر ريذ ػػؾرفػػمر طػػ ررلػػ رت ػػـز
ي ػػ ظراةػػمري لقيلػػ عري ل ةػسرلػػفرتفر لػػ رسريفت   ػػ ردلػ ر ػػداـرير ػػرري  ػػي فررييسػتق  ه ري يقػػؽري 

يرس سػػ رر ةل تلػػوري  ػػلفرسػػ لرري ييػػدةري يطو ػػرريي سػػ ـريت تلػػ ام ريذ ػػؾراةػػمري ويػػيري لدػػ فرفػػمر
ي دسػػػػتيرريي قػػػػ ويف ريلػػػػفراػػػػـرت ػػػػيمري ل ةػػػػسريراةػػػػمر ة ػػػػي فرري  هػػػػرريإلدير ػػػػرري ق  لػػػػرراةػػػػمرلػػػػ يفر

فػمرذ ػؾرر-فررذيتهػ  رلق ػديري  ي فر رسييدرل رتعةؽرده ديرري  يؼرييستلريره رتيرلد لرةرلهورري  ي 
ردتتر هدررالة ري ير رري تمرد ةه ري دستيرر هذهريتةؾرتير  ت عراةمريتستق ؿري لقررر ه .ر-دة ر
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ر- رسػػ درت ػػؿراػػ ـر عػػززر ة ػػي فررر-دو ي ػػ رسػػ   رري ػػذدررر-رتب ػػ ريي ػػثر فري دسػػتيرربػػدر
 ر  عةهػ رطة قػررلػفرت ػررب ػيدردلػر-لػفرفػ ؿريرطػرري تػمربررهػ رر- ػل و عرير تهػ رر-  ديريريلل رسرر

لفرفرصر  ػديره رتيرت ػع فه ردتقةػ صرديرهػ رفػمردوػ درر-دب رر ريرةرر-   رةرترهؽررس  ته  رتيرتيدر
ي ل تلوريتطي ره ري  ؤلفرلفرف  ه رتف ؿري  رصري تمرتد ػؿرتػدفؽريآلريدرييرودػ درييرفدػ رريوقةهػ ر  ػمر

تفر دػػػيفرر ت ػػػدره ردػػػرسرد   ػػػي فررب لػػػ ر يهر ػػػري قطػػػ عريراػػػريضرلػػػفري  لػػػ ه ر رلتيف ػػػ رديلػػػ رتفر 
ي وق شري ع ـري ذعر ديررفيؽرلو دره ردد  رافريتوب ؽريي قلػوريي تسػةط ريو فػذةرإلطػ ؿري لػييطو فراةػمر
ي يقػػ  ؽري تػػمرتر  ػػيزري دهػػ راػػوهـ ريلػػدف ر تعل ػػؽرلعةيلػػ تهـ رفػػ ر  ػػيزرطلسػػه رتيرتةي وهػػ  رف  ػػرر

  ردػ  بري  رييسػتي ؿري ي ػرراة هػ  ردعػدرتفرتوياػعرل ػ دره ريد تػعرفمرا ررتذفرييتد رري لعةيلررف
ي لعرفررلطةد ر رير  ر دؿري و س ريغدعرير رريرفريدرفمري تعد رريي قيؿرتلريرتزل ر تد ػؿر ةلػييطفروهػرير

فػػمري تعد ػػرراػػفرتةػػؾريآلريدرر-لػػفرفػػ ؿري  ػػرصري تػػمرتت يهػػ رر-ف   ػػ ردػػ آلريدريي لعةيلػػ عريديريرفػػ ا ر
ؤلفردهػػ  ري يقػػؽردهػػ رتد لػػؿرلف ػػ ت .ري تػػؤتمرال رهػػ رفػػمردوػػ دربػػ ـري  ػػردريي  ل اػػرريتول ػػرررييفػػدري تػػمر ػػ

ي د لقريط ػػر ريتتد ػػدري هي ػػرري ل ػػر ررير ػػ ةر ريي تػػت  ؼردػػ فرلوػػ دوري تػػريثريت ػػ ريعري يدياػػرريي لع  ػػرة.ر
ستيرربدريته رفمرل ػ ؿرتطةؽري در-ي تمرد ؿري دستيررلل رسته رددؿري يس  ؿرر-يتدر س ر ير رري  ي فرر

ي تعد رر  ظؿراط ؤه رلتػدفق رتت ػؿررييفػدهرديفريوقطػ ع رفػ رتدػيفري ق ػيدري  ػ  رةراة هػ ر تراػدييو راةػمر
رسػػ  ته ر ه ػػئرتو ػػريطراقػػده ريلػػدف ر ةتسػػةطريي ه لوػػرراة هػػ  رييل ػػذيو رد وتد سػػه .ري ػػ فردػػ فري دسػػتيرربػػدر

 ترفػػمريريػػييؿريتسػػتاو   رري ليي هػػررتةػػؾري لفػػ طرررت ػ زرفػػرضررب دػػررليػػديدةراة هػػ رفػػهفرذ ػػؾرتر دػيف
لوػػ  ر ػػل و ررفرتدػػيفري رب دػػرراة هػػ رليبيتػػررزلو ػػ ريليػػددةرغ   ػػ  رفػػ رر48ي ديهلػػرري تػػمريػػددته ري لػػ دةر

تو ةػػعرلػػفردييديهػػ .ريلػػفراػػـ رفقػػدر ػػ ررلتع وػػ راةػػمري للػػرعرتفر  ػػورلػػفري قيياػػدري ق ويو ػػررلػػ ر  ػػيفر
رطرهػػ رر-فػػمري يبػػعرذيتػػ رر-ير تهػػ  ري د ػػؿراػػدـرت ػػ يزرهػػذهري ير ػػررر-ر  ػػديريريلل رسػػرر- ة ػػي فرر

ي دسػػػتير رري لقػػػررة ردلػػػ ر  ػػػلفراػػػدـر ف  هػػػ ردلػػػ رياتدػػػرهري دسػػػتيررلػػػفرلقيلػػػ عري ل تلػػػوريلس سػػػه ردلػػػ ر
ر-ت لو رلفريقيؽريير  عرييي د عرا لر ريت دحريرفريدريلؤسس عري ل تلوري لدومر ل ع رلط  د فر

تر ويرفيفراوه  ريتر تو ب يفرر-دلريا ةرهذهري ق ـري دستير ررر-ءري هـريوت جر ددياهـرفمرولررتفد رهـرير
ترغػػدعرير ػرري تعد ػػرريلػ ر قتػػرفردهػػ رفي ػمرترا  ػػـرلػفر لييهػػ  ريا ػعردلػػططه راييدػػعر لعهػ  رييل

ري ل تلو.
يي ثر فريؽريرفريدرفمر  ديرري  ػيؼر ولػ ر ست ػي رد   ػريرةريقػيبهـريير ػ تهـري ع لػررر

رفر ري تمرد ةه ري دستير ر د لريوه رلتآ  ررف ل رد وه  رلت  وسررل ليوه  رلت  فرةرتي ه ته  رتتسػ ودري
لع فري ع دردؿرلوهػ ريآلفػررفػمروسػ هرلتد لػؿ ريدػ فرلػفري لقػرررتفري سػةطرري تػمر لةدهػ ري للػرعرفػمر

ري ػدي رةري تػمرتر  ػير زريبتي لهػ  ردلػ ر وػ ؿرلػفرل  ؿرتوظ ـري يقيؽريده ربيياػدري دسػتيرري تػمرتدػ فرتفػـي
ي يؽرليؿري يل  ررتير ؤاررفمرليتييه رذ ؾرتفر دؿريؽردي رةر علؿرف ه ريتر تو سر ترلفرف  هػ  رفػ ر
  يزرتوظ ل ر ترف ل ريريدريديده ري ف ر  ػر رفػهذيريبتيلهػ ري للػرع ردػ فرذ ػؾرتدفػؿر  ػمرل ػ درةري يػؽر

ي ير  عريي يقيؽري لرتدطػرردػ  رلتػمردػ فرذ ػؾ ريدػ فررتيرتق  ده ردل ر   مرد   ريرةر  مريتوتق صرلف
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اةػػػمري ويػػػيري لدػػػ فرفػػػمربػػػ ويفرتوظػػػ ـرر-يتفػػػ ذري  ػػػيؼري تػػػمرت ػػػدره ريرلػػػف صريتاتد ر ػػػرري ف  ػػػرر
لدؿرلردرري لس هلررتيري تي  ررد رسهـرل رهير ترر-ر1996 سوررر96ي  ي فرري   دررد  ق ويفرربـر

دت ػػي ضرلػػفرر-فػػمر  ػػديرري  ػػيؼ ريرلػػرري ػػذعريفػػتصري للػػرعررتديةرييسػػ ةرر لل رسػػرريرفػػريدريػػر تهـ
ي ل ةػػسريراةػػمر ة ػػي فرردػػ  وظررف ػػ  رفػػهفري ػػوصري طعػػ فرف لػػ ريلػػترط رلػػفرلييفقػػررل ةػػسرر-ي دسػػتيرر

اةمرل ػ ؿر  ػديررر-دب ررسودردستيرعرر-ي يزريدراةمرتتس سرهذهري لردرر ديفربدرتبيـرهذيري ل ةسر
سري ػػيزريدراو وهػػ  رديفرتيد ػػده رد ػػييدطرلي ػػيا رر وػػزؿراةػػمري  ػػيؼ ريتلػػ د رفػػتطةؽر سػػةطررل ةػػ

لودػعرر-دهػذهري لا دػررر-لقت  ه  ردل ر  لفرلس يررد ف ػرر لل رسػررهػذهري ير ػر ريدػ فري ػوصري طعػ فر
 يد لػػ ر قد ػػرري سػػةطرري تو  ذ ػػررر ػػتلفضري  ػػةرردتطرهػػ ري تػػمربررهػػ ري دسػػتيرراةػػمري ويػػيري لتقػػدـ رفهوػػ 

ف ػػػ عرتةػػػؾري علة ػػػرر لطةػػػؽر ريدتهػػػ  راةػػػمرالة ػػػرر  ػػػديرريرلػػػف  صريتاتد ر ػػػرري ف  ػػػرر ة ػػػيؼ رييل
ي عةه ررهفرلل  ته ريهيرل ر  رعري يؽري دستيرعرفػمر  ػديرري  ػيؼريلةد تهػ رلػفرل ػليو  رلقي ػ ر

ر256ير48ير47 و ػػػػيصري لػػػػييدرر-د  تػػػػ  مرر- ػػػػيهره را  ػػػػ  ردير تػػػػمري تعد ػػػػرريي  ػػػػي فر ريلف   ػػػػ ر
ر .رلفري دستيرر211ير259ير258ي
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 .) حرية التعبير وحق االجتماع (.582ص  –الجزء التاسع 

 :ع ــــــــــــالوقائ)أ ( 
رتتي ػػؿرفػػمرتفري لػػدا فردػػ وييربػػدر-اةػػمرلػػ ر دػػ فرلػػفريدػػـريإلي  ػػرريسػػ  رريريريؽرر-ي ػػثر فري يبػػ  ور
ب    ررتل ـرليدلرري ق  دريإلديرعردطوط ردطةػ ري يدػـرديبػؼرتو  ػذرر6 سوررر4468تب لييري داي رربـر

ييل بػػ دربػػريررلد ر ػػرري لػػ يفريت تل ا ػػرردطوطػػ رد سػػتدع دهـرلػػفري ترلػػ حر ع ػػي ررل ةػػسر ديرةري  لع ػػرر
اةػػمرتفرياتػػريضرري لػرا رردقر ػػررتدػػيرللػػهيررلردػػزردردػرري سػػدوريلػػ ر ترتػػ راةػػمرذ ػؾرلػػفرءاػػ ر رتتس سػػ 

بػدرفػ رلػفريبػ  ورليػددةردع وهػ رلوسػي ر  ػ هـريرتد دهػ  رر-ي ذعرب ـراة ػ ربػريرريتسػتدع درر- هرريرلفر
لل ر  قدري قريرري لطعيفرف ػ رسػدد ري  ػي ح ري  عةػ رللػيد ردع ػ ر سػ دةريسػتعل ؿري سػةطر رفقػررعرتةػؾر

ير27/7/1999ي ليدلررد ةسته ري لعقيدةردت ر خر   ته ر ةليدلرري دستير رري عة ػ ر ة  ػؿريبؼري داي رييل
ده ديررب ويفري  لع ػ عريي لؤسسػ عرر1999 سوررر153فمردستير رروصري ل دةري ا و ررلفري ق ويفرربـر

يرهة ػػر ريذ ػػؾر لػػ رتػػريد ر هػػ رلػػفرتفروػػصرهػػذهري لػػ دةر ذريفػػتصري ليدلػػرريتدتدي  ػػرردوظػػرري لو زاػػ عر
ر-لػػورتوهػػ رتوزاػػرر دير ػػررر- ػػرريي  لع ػػ عريي لؤسسػػ عريرهة ػػرري و لػػ رراػػفرهػػذيري قػػ ويفردػػ فري  هػػرريإلديرر

 دػػػيفربػػػدريسػػػتة ريتفت ػػػ صري لعقػػػيدر ل ةػػػسري دي ػػػررفػػػمرلػػػتوه  رديسػػػد و ر ػػػ ي ري يت ػػػرري ع لػػػررفػػػمر
ي لو زاػػ عريإلدير ػػرراةػػمريفػػت ؼر ػػيره  ريب  ػػ ه ري طد عػػم رللػػ ر قػػ ـرلػػدهررلف   تػػ رريدػػ ـري لػػ دت فر

رلفري دستير.ر172 ر86
 دأ ـــــــــــــــــالمب( )ب 
 ير ػررر-ي تػمررددعرلػ ري تلعػعراة ػ ري دسػ ت رري لق روػررر47دوصري ل دةرر-يي ثر فر ل فري دستيرر 

ي تعد ػػػرراػػػفريآلريد ريي تلدػػػ فرلػػػفرار ػػػه ريولػػػره رسػػػييدردػػػ  قيؿرتيرد  ت ػػػي ررتيردطد اتهػػػ رتيردتػػػدي وه ر
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ير ػػػؿري تػػػمرتر ػػػتـري يػػػييرري ل تػػػيحر ترفػػػمرريغ ػػػررذ ػػػؾرلػػػفريسػػػ  ؿري تعد ػػػر ربػػػدرتقػػػررردي ػػػ ه ري ير ػػػر
وط به  ريدديوه رت قدرير رريت تل عرلبزيه  ريترتديفر ه رلفرف  دة ريده ر ديفريرفريدرتيريريرتر ته دػيفر
ليب   ريتر تردديفري   ريتر وت ػ يفر ب ػرري يػؽرطر قػ  رذ ػؾر فرلػ رتيفػ هري دسػتيررلػفرفػ ؿر ػل فر

هيرتفر دػيفري تلػ سريآلريدرييرفدػ رريتةق هػ رر-يطردراة  رب  درهذهري ليدلرررياةمرل ر-ير رري تعد رر
افري ب رريوقةه ر    رغ ررلق درد  يديدريإلبة ل رراةمريفت فه ريترلوي ررفمرل  درردػذييته رتعػدرلػفر

 رسػ  ه راةػمربوييته  ردؿرب درتفرتتريلمرءف به  ريتفرتتعددرلييرده ريتدييتهػ  رسػع  ر تعػددريآلريد رييدتبػ در
ب ادةرلفري دةري لعةيل عر  ديفر يدري يق قررلو رير دؿرالؿ ريلييرير دؿريت  ه.ردؿر فرير ػرري تعد ػرر
تدة رل رتديفرتاريرفمرل  ؿريت   ه رد  ل يفري ع لر ريارضرتي  اه رتد  و ر ويييمري تق ػ ررف هػ  رفقػدر

فمرتال ؽرلو دته  ردل ر ييؿرد فري سػةطرررتريدري دستيررد ل وه رتفرته لفرل  ه له راةمرلظ هرري ي  ة
ي ع لرريفرضري   ته راةمري عقؿري ع ـ ريتترتديفرلع   ره رلر ع ر تق  ـريآلريدري تمرتت ػؿردتدي وػ ريتر
ا  ق رديفرتدفقه .ريلفري لقررردذ ؾر فرير رري تعد ر ريت  اػؿريآلريدري تػمرتتي ػدراوهػ  رتر  ػيزرتق  ػده ر

سػػييدرلػػفرو ي ػػررفػػرضرب ػػيدرلسػػدقرراةػػمرولػػره رتيرلػػفرو ي ػػرري عقيدػػرري  يقػػررردػػتغ ؿرتعػػيؽرلل رسػػته  
تةػؾريرفدػ رري تػمرت ػيؿرفػمرر-يا و ػررر-ي تػمرتتػيفمربلعهػ .ر ذر تعػ فرتفر وقػؿري لييطوػيفرلػفرف  هػ ر

ر-يد  يسػػ  ؿري سػػةل ررر- يػػديا رلػػفر ػػ ودهـرر-اقػػي هـري طرييوهػػ رازلػػ ري ػػيرا ر ػػته ري سػػةطرري ع لػػرر
بدر ديفرلطةيد  ريلفراـري  ري قػيؿردػتفرير ػرري تعد ػرري تػمرد ةهػ ري دسػتيررهػمري ق اػدةرفػمردػؿر تب  رر

ر ترده  ريتر وهضرلستي  ر تراة ه . رتوظ ـرد ليبريطم رف ر قـي
سػػييدردػػ فريقػػ رت ػػ  رتـردػػ فتريضرتفرير ػػرري تعد ػػررتلػػتلؿراة ػػ رر-يي ػػثر فريػػؽريت تلػػ عرر

تداػػػررلػػػ ر دػػػيفريت ػػػ تردير ػػػرراػػػرضريآلريدرر-ليققػػػ رلػػػفرف  ػػػ رتهػػػديفه ررد اتدػػػ رهردػػػ ف ررهػػػـربوييتهػػػ  
يتديي ه ردةل رديفرتلف صر ؤ ديفرليب  رتيريت  ه رلع و ر لع ررتيتي هـ ر يظ ػيفرلػفرف  هػ رفدػريتهـر
ي طريػػيفرءلػػ  هـري عر ػػيفرف هػػ ردػػذ ؾر ل ػػ ادهـ ري توػػ ي يفردػػ  يييررلػػ ر ػػؤربهـ ر  دػػيفرهػػذيري ت لػػور

ةر طةيفرلوه راةػمرلػ ر عتلػؿرفػمرو يسػهـ ري ػيرةري ػرر لػدؿرلػفرتلػد ؿري ت د ػرري  لػ ام ري لوظـرو فذ
يسييدرد فري برضرلوه ريبت  د  رتيراق ف  رتيري تل ا  رتيرغ ررذ ؾرر-يد فري يؽرفمر ول دري  لع  عر

ييب هـرتر عػػديرتفر دػػيفرالػػ ريفت  ر ػػ  ر رلػػمرد  يسػػ  ؿري سػػةل رر  ػػمرتدػػي فر طػػ رر عدػػريفرف ػػ راػػفرلػػر-
يتي ه تهـ.ريلفراـرفهفريؽريت تل عر تديفؿرلورير رري تعد ػر رلديوػ رريػدراو  ػرري ير ػرري لف ػ رر

ي يس  ؿري لي يا ررييإل ري  رري تمر تطةده ري دستيررتير د ةه ري قػ ويف رر تد عي تمرتر  يزرتق  ده ردب رر
يؽري تػػمرتي ػػ ه ر ػػل و ته  رليققػػ رتزلػػ ريبت ػػ دريتػػمر ػػير ػػـر ػػردردلػػتو روػػصرفػػمري دسػػتير ردػػ ف ر ةيقػػ

فع   ته  رس دق راةمري يدري دس ت ررذيته  رلرتدط رد  لدو ػررفػمرلفتةػؼرلرييػؿرتطيرهػ  رد لوػ رفػمري ػو سر
ي دلر ررتداير    رفطرته  ريهيرفيؽرهذيرلفري يقيؽري تمرتر  ػيزرتهل لػه رتير  ه  ػه .ردػؿر فرير ػرر

رعريؽرلفر ةيذيفرده رفمريت تلػ عري لػوظـ ريي ػ ردػذ ؾرتدػ دؿري تعد ررذيته رت قدرب لته ر ذير يدري لل
يآلريدرفػػػمردي ػػػرةرتاػػػرضردلػػػ ر يػػػيؿرديفرت  اةهػػػ ريت ػػػي حردع ػػػه ري ػػػدعض ري عطػػػؿرتػػػدفؽريآلريدري تػػػمر
تت ؿرد تف ذري قرير ري عيؽريوس   ررييفدرتلد ؿري لف  رريإلوس و رري تمرتر لدفرتول ته ر ترفمرلدؿر



 
 
 

Arab Organization for Human Rights  
 

31 
 

ردديوه روظ ـر ةيدػـرلفرتلد ؿريت تل ع.رد ذ ؾرفهفرهدـرير رريت تل عر ول ر قيضريرسسري تمرتر قـي
ياةػمرلػ ريسػتقرراة ػ رب ػ درهػذهري ليدلػررر- ديفرلستودير  مريإلريدةري لعد ر ريلفراـرفقدر ػ ررتزلػ ر

ر ريلتوػػػ عرتق  ػػػدرير ػػػرريت تلػػػ عر تريفػػػؽري قػػػ ويف ريفػػػمري يػػػديدري تػػػمرتتسػػػ لحرف هػػػ ري ػػػوظـري د ليبريط ػػػر-
تفرت رضري سةطرري تلر ع رراةػمرير ػرريت تلػ عرر-د  ت  مر-يترت  ه ري ق ـري تمرتداير   ه  ريتر  يزر

ب يديرلفرت ؿرتوظ له  ر تر ذيريلةته راة ه رفطيرةري ل   حري تمري هته ر تقر ره  ريد فر ه ردذ ؾرسودر
رةرهذهري ل   حريلديه .دقدرريدر-لفرف ؿرهذهري ق يدرر-لفراقةه ري ريرته  ريد فرتدفةه ر

يي ػػػثر وػػػ ر دػػػ فرلػػػفر ل ػػػورلػػػ رتقػػػدـرتفريػػػؽري لػػػييطو فرفػػػمرتػػػت  ؼري  لع ػػػ عريرهة ػػػر ريلػػػ رر
لل رسةؼرد  و رلفريقيبهـريير  تهـري ع لػرريرفػر  رهػمر ل عػ رت ػيؿردسػتير ررر- زيل رر- ست يد ر

 ودرلع  ري ع دردؿرلوه ريآلفررا دتر ر د لره ري  ردرلتآ  ررف ل رد وه  ريلتديفةررلوردع ه ري دعض رتتس
ر.س لق رفمروس هرلتد لؿر يتؿرلفري يا  ؽري دستير ررلد و 

  مري ق ويفردتوظ ـري يػؽرر-ر55دوصري ل دةرر-يي ثر و ر ذرد فرذ ؾ ريد فري دستيرربدراهدرر
رفمرتدي فري  لع  ع ريي وربييادرلل رسػت  ريدػ فري قػ ويفري طعػ فربػدرييتػي رتوظ لػ رلػ ل ر ة لع ػ ع
ديرةريت ػر ؼرلػ يوه رييوق ػ  ه ر يي لؤسس عريرهة ر ررسـري للرعرلػفرف  ػ ر يػؽريرفػريدرفػمر ولػ  ه رييل

 لػ ر ػرتدطري ت ػؿرر-د   ػريرةرر-يت   ررتليي هػ  رتطػرهريتيدػ ـرلد لػرت  ريدػ فرهػذيري توظػ ـربػدراػرضر
ي ػػرتع رفػػهفري توظػػ ـردهػػذيري يػػؽرلػػفريقػػيبهـري ع لػػررفػػمريت تلػػ عريي ير ػػرري لف ػػ رريير ػػرري تعد ػػرراػػفر

فمر ييود رتةؾردهذهرير يؿري تمرل رفت عري ياػ  ؽرر-لفراـرر-ي ييردرد  ق ويفري لل رر    ر ديفرلت  ر
ي دسػػػتير ررتيػػػرصراةػػػمر دريجربيياػػػده ري دة ػػػرر ػػػلفرو ي ػػػه  ردلػػػ ر  ػػػ مراة هػػػ ري طد عػػػرري دسػػػتير رر

تػػمرتو ي هػػ ري قػػ ويفري لػػذديرردػػدعضريي ر-ي ف   ػػر رف ػػ رالػػ رهػػيرلقػػرررلػػفرتفرتوظػػ ـريت ػػرري ق ػػ در
تػػػدفؿر ػػػلفري لسػػػ  ؿري تػػػمرتت ػػػؼردهػػػذهري طد عػػػررت  ػػػ  رلتػػػمردػػػ فرذ ػػػؾ رفػػػهفري قػػػ ويفرر-و ي ػػػ ر

ي  زلػػ فرر-ي لتقػػدـرد  وهلػػ رر-ي لطعػػيفرف ػػ ر دػػيفربػػدرتػػييفررفػػمرلػػتو ري عو ػػريفري لػػدةمريي لي ػػيامر
ذردػػ فري دػػ  فرلػػفردتػػ  رتلػػ فراػػ ـرل ةػػسري لػػيرعرربػػـرترتق  ػػ ر  ػػمرل ػػ ؼري قػػييو فري لدلةػػرر ةدسػػتير رييل

 ػـر عػرضرللػريا راةػمرر-دي ػ  ردػذ ؾرر-ي لرفػؽردػ ريريؽرتفرهػذيري قػ ويفرر7/11/1999دت ر خرر83
رلفري دستير.ر195ل ةسري ليرعررفذررت  رف   رفهو ر ديفرلليد ردلف   رروصري ل دةر

بػػدرلػػلؿربػػ ويفري  لع ػػ عريي ػػثر وػػ ر لػػ ردػػ فرلػػ رتقػػدـ ريدػػ فري ع ػػ ري دسػػتيرعري للػػ رر   ػػ رر
دتل لػ  رفػهفري ق ػ دردعػدـردسػتير ت ردرلتػ رر1999 سػوررر153يي لؤسس عريرهة ػرري  ػ دررد  قػ ويفرربػـر

 ديفرلتع و  ريذ ؾرديفري  رر  مري فػيضرف لػ ريت ػؿردػدعضرو ي ػ رلػفراػييرردسػتيرعرلي ػيامر
 ػػػؿرف هػػػ ري دسػػػتيررديت ػػػرري  رد سػػػت د ريروزاػػػرريإلدير ػػػرري و لػػػ رراوػػػ رلػػػفرل ةػػػسري دي ػػػرري ػػػذعريفت ػػػ 

ر. د اتد رهرب   ه ري طد عم
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 -الجـزء الســادس  – 1995/  5 21جمســة  –قضـائية  16لســنة  42: القضــية رقـم القضـية الرابعـة
 . (ال انتقاد القائمين بالعمل العام حرية التعبير في مج.) 741ص 
 ع :ـــــــــــالوقائ )أ (

تتي ؿرفمرتفري و  دررر- فرلفر ي  رري داي ريس  رريريريؽراةمرل ر در-يي ثر فري يب  ور 
 ػػوحري سػػ دةرز وػػ ر ػػدرر1994 سػػوررر1572ي ع لػػررد وػػعربػػدرتب لػػعري ػػداي ري  و   ػػررفػػمري ق ػػ ررربػػـر

دػػدي رةربسػػـري سػػ دةرر21/11/1992ييتػػمرر28/8/1992ي لػػدامريءفػػر فردي ػػؼرتوهػػـرفػػ ؿري  تػػرةرلػػفر
ي ددتير/ر...ريءفر فرفمرا و رردطر ؽري ولر ريد فرذ ؾردسػد رتديدرز و ردلي فظرري ق هرةربذفييريسديير

  ػػػمرر-دسػػػيدرو ػػػررر-ي ل وػػػمراة هلػػػ ريريؿريي اػػػ ومررالػػػ ؿريظ  تهلػػػ ردػػػتفربػػػدـري لػػػتهـريريؿر ي لػػػدام ر
ي لتهل فرلفري ا ومريتمري ف لسرد  و عريلعةيل عرغ رر ي يرردق درولره  رتسػودرف هػ ر  ػمري ل وػمر

 دبعرري دعراق دهـريييتق رهـراودرتهؿريطوهـ ريذ ؾردتفرتسودر   هـرف هػ ري تػردحرلػفرراة هـرتليرير ي
تالػػػ ؿريظػػػ   هـرفػػػمرالة ػػػ عري لو ب ػػػ عريي لزي ػػػديعري ف  ػػػرردترد ػػػ رلػػػددرري بػػػ زيعري طد ػػػرريي تد  ػػػؼر

ةرتداػػررلػػفرلػػرري لردػػزعرددة ػػررطػػ رب ػػرري ع وػػم رييإلاػػ فراػػفرلو ب ػػرر لػػددرري بػػ زيعري طد ػػررييل ب  هػػ ر
ي لتهلػيفرلػفري اػ ومر  ػمررفق ـردطر ؽريرلرري لد لر.ريريؿر...ر هرري ل ومراة  دب رر سو ده ر ةلداي

هػػػديرري لػػػ ؿري عػػػ ـر ي فػػػ لسردولػػػررهػػػذهريرلػػػيرردعدػػػ ريعريت  ػػػ ظرت ػػػ هـردػػػ  تردحرلػػػفرتالػػػ ؿريظػػػ   هـ رييل
ر.ي لد فرد  تيق ق عريي سربر ريذ ؾردق دريإلس دةريي تله ررد  ل ومراة هـري لذدير ف رياةمري ويي

ر لفربػ ويفري عقيدػ عر357 ر356 ر353/2 ر352 ر195 ر185 ر171ي و  دررلع بدتهـرد  لييدرريطةدع
ر36دوظ ـريريزي ري س  س رري ل  فررد  قريرردق ويفرربـرر1977 سوررر45لفري ق ويفرربـرر15/2يي ل دةر
دعػػدـردسػػتير ررلػػ رر-يدلػػرري لي ػػيعر.ريتاوػػ دروظػػرري ػػداي ري  و   ػػر ردفػػوري لػػدامرتلػػ ـرل1979 سػػورر

لػفربػ ويفريإل ػريديعري  و   ػررلػفرتوػ ر  ػ راةػمري لػتهـرد رتدػ  رر123ت لوت ري  قرةري ا و ررلفري لػ دةر
 ر لػػرري قػػذؼردطر ػػؽري ولػػررفػػمر يػػد ري  ػػيؼرتيرغ رهػػ رلػػفري لطدياػػ عرتفر قػػدـر ةليقػػؽراوػػدرتيؿر

 رد  فريرد رراةمردؿرفعؿرتسودر  مرليظػؼراػ ـرتيريست يي ر   رياةمريرداررفمري فلسررير  ـري ت   ر
ترسػػقطريقػ رفػمر ب لػرري ػػد  ؿري للػ رر   ػ رفػػمر لػفصرذعر ػ ررو  د ػررا لػػررتيرلدةػؼردفدلػررا لػر رييل

ذربػػػػدرعري ليدلػػػػرري لػػػػذديرةر د ػػػػرري ػػػػدفوردعػػػػدـرر352ي  قػػػػرةري ا و ػػػػررلػػػػفري لػػػػ دةر لػػػػفربػػػػ ويفري عقيدػػػػ ع.رييل
 داييهري دستير ر رفتب ـري داي ري ل اةر.ري دستير ر رفقدر ريعر ةلدامردهب لر

 دأ ـــــــــالمب)ب ( 
يي ثر فري دستيرريرصراةمرتفر  رضراةػمري سػةطت فري تلػر ع رريي تو  ذ ػررلػفري ق ػيدرلػ ريرتػآهرد ػ  ر 

د ػػيفري يقػػيؽريي ير ػػ عري ع لػػرراةػػمريفت فهػػ  ردػػمرترتقػػتيـر يػػديهل ري لوطقػػرري تػػمر يل هػػ ري يػػؽرتير
د فرتطي ررهذهري يقيؽريي ير  عرري قدرتديفؿرلعه  ردل ر ييؿرديفرلل رسته ردطر قررفع  ر.ي ير ر رتيرت

ول  هػػػ رلػػػفرفػػػ ؿري  هػػػيدري لتيي ػػػةرري سػػػ ا ررإلرسػػػ درل  ه لهػػػ ري دي  ػػػرردػػػ فريرلػػػـري لتي ػػػرة رلطةدػػػ ر ييل
لرتدطررده  ري ػردعرتس س  رتيد دير ق لته ريت تل ا ر ريتقد رير ديره رفمرل  ؿر لد عري ل   حري ي ي رري 

دؿرلي ي رر ةعدييفراة ه .ريفمرهػذيريإلطػ ررتزي ػدريتهتلػ ـرد  لػ يفري ع لػررفػمرل  تتهػ ري لفتة ػر ريغػدير
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ارضريآلريدري لت ةرردتي  اه  رييوتق درتال ؿري ق  ل فراة ه رللليترد  يل  رري دستير ر رتبة د ر يق قرر
يرتهػػػ  رييسػػػ  ؿري وهػػػيضردهػػػ  ريا قػػػرري  ػػػةررد  ل ػػػ  حرتفري لػػػ يفري ع لػػػر ريبيياػػػدرتوظ لهػػػ ريطر قػػػرر د

ي لد لرةر ة ل ار ريهمرتؤاررد   ريرةرفمرتقدله  ريبدرتوتدسردتهديفه ري قيل ر رلتري عرردطليي ته ر  مر
ري يريد.

ي تعػػ فرد  تػػ  مرتفر دػػيفريوتقػػ دري علػػؿري عػػ ـرلػػفرفػػ ؿري  ػػي فررتيرغ رهػػ رلػػفريسػػ  ؿري تعد ػػررر
دت ػؿراػ ـرر- دؿرلييطف ريتفر تـري تلدػ فر ير ػرراػرضريآلريدريتػديي ه ردلػ ر يػيؿرريتدييت  ريق رلد يت

ي وظػػػ ـري ػػػد لقريطم ري ػػػ سرر قت ػػػ ه رديفر ا بتهػػػ  رتيرفػػػرضرب ػػػيدرلسػػػدقرراةػػػمرولػػػره .ريهػػػمرير ػػػرر-
لق ػػػيديردهػػػ رل ػػػردرتفر عدػػػرري و بػػػدراػػػفرذيتػػػ  ري دػػػفرغ  تهػػػ ري وه   ػػػرري ي ػػػيؿر  ػػػمري يق قػػػر رلػػػفرفػػػ ؿر

ؽري لعةيلػػػ عرلػػػفرل ػػػ دره ري لتوياػػػر ريادػػػرري يػػػديدري لفتة ػػػر ريار ػػػه رفػػػمرءفػػػ ؽرل تييػػػرر ػػػل فرتػػػدف
تتييفػػؽرف هػػ ريآلريدرفػػمردعػػضر ييودهػػ  رتيرتت ػػ دـرفػػمر يهرهػػ  ر  ظهػػرر ػػيدري يق قػػرر ة ػػ رلػػفرفػػ ؿر

لػػ ر دػػيفرلوهػػ رزي  ػػ رتير ػػ  د  رلوطي ػػ راةػػمرلفػػ طرريي ػػير رتيرليققػػػ رراةػػمرلق دةتهػػ ردػػدعض.ريبيفػػ 
رررلدتب ة. ل ةي

يلػػفرغ ػػرري ليتلػػؿرتفر دػػيفريوتقػػ دريري ػػ عري لت ػػةررد  علػػؿري عػػ ـرتد ػػ ريردوػػيييمري تق ػػ ررر
ير ػػرررتعػػيؽرف ػػ  رلؤد ػػ ر  ػػمرير ػػريرردت ػػررل ػػةيررللػػريار.ري ػػ سر ػػ  زيرد  تػػ  مرتفر دػػيفري قػػ ويفرتدية

لػػػييطفري فةػػػؿرفػػػمرتديدرري تعد ػػػرراػػػفرلظػػػ هرريإلفػػػ ؿردتل وػػػرري يظ  ػػػررتيري و  دػػػررتيري فدلػػػرري ع لػػػر.رتي
تفرلػػػػ ر ل ػػػػزري يا قػػػػرري دسػػػػتير ر ري يػػػػددرل ليهػػػػ ري ر  سػػػػ ر رهػػػػيرتفري يديلػػػػررف  ػػػػعرررذ ػػػػؾريي د تهػػػػ .

اػفريق قػررر-تف ذترتيريويريفػ رر-ـر لييطو ه  ريتر  ر ه ر تري و فديف.ريدةل رودؿري ق  ليفرد  علؿري ع 
يي دػػ تهـرلهػػدر فري اقػػرري ع لػػرري ليداػػررفػػ هـ ردػػ فرتقػػي ـرياي ػػ  هـريقػػ رييي دػػ رلرتدطػػ ريرتد طػػ رال قػػ ر
ري ػػد لقريطمر وظػػ ـري يدػػـ ري وػػدرجرتيتهػػ ر د  لد لػػرةري  ع  ػػرر ةيقػػيؽري تػػمرترتدػػزرفػػمرتس سػػه راةػػمري ل هػػـي

رلريا ةري يديدريي ف يعر ة ييدطري تمرفر ه ري دستيرراة ه .رلي سدرري يديلرريلس د ته  رييل زيله 
 عػػػدير  ػػػريدري يػػػييرري ل تػػػيحريػػػيؿري لسػػػ  ؿري ع لػػػر رتفر دػػػيفر ػػػل و ر تدػػػ دؿريآلريدراةػػػمرريتر

ي ػيرد وػعري سػةطرري ع لػررر-يفت فه  ردػمر وقػؿري لييطوػيفرا و ػررتةػؾريرفدػ رري تػمرت ػيؿرفػمراقػي هـر
ر تب  رربدر ديفرلطةيد .ر-يد  يس  ؿري سةل ررر-هـر يديا رلفر  ودر-تع ر ه ر
ي  فر حري قيؿردتفري وت  هري    دررهمري  ةرري لييزوػرردػ فرتريدرلتعػددةر ػر ري تعد ػرراوهػ رر

وهػػػ رفػػػمردػػػؿريػػػ ؿرترتلاػػػؿريوتقػػ درلػػػفري سػػػةطرري ع لػػػرر يةػػػيؿردػػػذيته رتسػػػتقؿردتقػػػد ره ر فػػمرير ػػػررد لةػػػر رييل
ؾرتفري طد عػرري زي ػرةر ةعقيدػرري تػمرتيبعهػ ري دي ػرراةػمرلػفر فةػيفريت ر ه راوية رفهفرلػفري  ػي حردػذ 

دوظ لهػػػ  رترتقػػػدـر ػػػػل و رد ف ػػػ ر  ػػػيو  ريتفرلػػػػفري فطػػػررفػػػرضرب ػػػػيدرترهػػػؽرير ػػػرري تعد ػػػػرردلػػػ ر  ػػػػدر
ي لػػػييطو فراػػػفرلل رسػػػته  ريتفري طر ػػػؽر  ػػػمري سػػػ لرري قيل ػػػرر ولػػػ ر دلػػػفرفػػػمر ػػػل فري  ػػػرصري لتد ف ػػػرر

يتقر ررل ر و سده رلػفري يةػيؿري و دعػررر-لتد  وررفمرتدع ده -فري لع و ةرتلد ؿرلر ةيييرري ل تيح ر ليي هر
رلفريإلريدةري ع لر.
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اػػـردػػ فرلوطق ػػ  ردػػؿريتلػػريرليتيلػػ رتفر ويػػ زري دسػػتيرر  ػػمرير ػػرري وقػػ شريي يػػييررفػػمردػػؿرريلػػفر
  ػيزرريػدرتفر  ػرضرترر ذرتلرر ت ؿرد  ل يفري ع لر ري يرت لفريوتقػ ديريػ دير ةقػ  ل فرد  علػؿري عػ ـ.

اةمرغ رهر لت ري يرد فرلعززيرد  ق ويف ريرفريييرري قيةر هػديرر سػةط فري عقػؿ ري ير ػرريإلدػديعرييرلػؿر
يي ف  ؿ.ريهيرفمردؿري ؿر ي دررهدررتييؿرد فري لييطفريي تعد ررافرتري   ردل ر عززري رغدررفػمربلعهػ  ر

ردرفمري وه  ررتلفري يطفرييستقريره.ي درسرادييفري سةطرري ع لرري لو ي رر ه  رلل ر هد
فردػ فرلر ػري-د  علؿري عػ ـرر ف و راةمر يدرل رتقدـ رفهفريوتق دري ق  لريي ثر  ظػؿرلتلتعػ رر-ييل

د  يل  ػػرري تػػمرد ةهػػ ري دسػػتيرر ير ػػرري تعد ػػرراػػفريآلريدردلػػ رتر فػػؿرد  ل ػػليفري يػػؽر هػػذهري ير ػػر رتير
ر   يزريرغريضري لق يدةرلفر رس  ه .

   زيرد  ت  مرتفرت ترضرفمردؿرييبعرر ر ر سو ده ر  مرتيدري ق  ل فرد  علؿري ع ـ رتوه رري  سر
ييبعررزي  ر رتيرتفرسيدري ق دربدرف  طهػ .ردػذ ؾرفػهفريآلريدري تػمرتػـرولػره رفػمريػؽرتيػدرللػفر د لػريفر

در  ته رلفر  ود رلفريفت  صري دي ر رتر  يزرتق  له رلو  ةررال رتي د ري ل ةيرري ع لررفمرتاةمر
ارضريويريف تهـ ريتفر ديفري لييطويفراةمرد وررلفردف  ةه .ري تع فرديل رتفرتتػ حر دػؿرلػييطفرفر ػرر

رلو بلته رييستظه رري  ري يؽرف ه .
لوػ راةػمرتفرير ػرري ػرتعرلد ي ػر رر47يي ثر فري دستيرري ق  ـريػرصراةػمري ػوصرفػمري لػ دةرر

 قيؿرتيري دت دػػػررتيري ت ػػػي ررتيرغ ػػػررذ ػػػؾرلػػػفريسػػػ  ؿريتفر دػػػؿر وسػػػ فريػػػؽري تعد ػػػرراػػػفررت ػػػ ريولػػػرهردػػػ 
ي تعد ػػررفػػمريػػديدري قػػ ويف ريدػػ فري دسػػتيرربػػدرد ػػؿردهػػذيري ػػوصرير ػػرري تعد ػػرراػػفري ػػرتعردلػػد يؿر ػػ دردهػػ ر

لور-ررييت تل ا ر ر ترتفري دستيرر  للؿري تعد ررافريآلريدرفمرل  تته ري لفتة رري س  س ررييتبت  د 
 رلسػتهدف ر يؽرفمري وقدري ذيتمريي وقدري دو درد اتد رهل ر ل و فر س لرري دو دري يطوماومردهدريزرير-ذ ؾ

فرد فرويا رلفرير رري تعد ر-دذ ؾرتيد درتفري وقدر  رتػدري وقػدر   هػ ري وػدرجريهمري ير ررير ؿري تػمرر-ييل
 دسػتيرر ػريرةرتزلػررتوػ رفػمرتقػد رريي ػعمرير- ذيرد فردوػ درر-ترتفرتداررل ر ل زرير رري وقدر-ه رتيت

ردديوه ري علػؿري ػيطومرسػي  راةػمربدل ػ .ريلػ رذ ػؾر تررفري يػؽرفػمري وقػدر يف  ػررفػمر ييودػ رر-تر قـي
 عتدػػرر سػػه ل رلد لػػريرفػػمر ػػيفروظػػ ـري رب دػػرري لتد د ػػرردػػ فري سػػةطت فري تلػػر ع رريي تو  ذ ػػر رر-ي س  سػػ رر

ييػػ   رديفريإلفػػ ؿردير ػػرري لػػييطفرفػػمرتفرري ػػريرةرتزلػػرر ةسػػةيؾري لو ػػدطرفػػمري ػػديؿري د لقريط ػػر 
  عةػػـ  ريتفر دػػيفرفػػمرظػػؿري توظػػ ـردػػ   ري تعق ػػدر ةعلػػؿري يدػػيلم ربػػ دريراةػػمري و ػػ ذر  ػػمري يقػػ  ؽري د لةػػرر

ي تػػمريػػرصري دسػػتيرراةػػمرر-ي لتعةقػػرردد   ػػررت ػػر   .راةػػمرتفر دػػيفرل هيلػػ رتفري طد عػػرري دوػػ دةر ةوقػػدر
ي سػةطرري تو  ذ ػرريآلريدري تػمرتع ر ػه ر تيػددرلػ ر دػيفرلوهػ رفػمرتقػد ره ررتر ريدرده رتفرتر ػدر-تيد ده ر

لي يا   ر ذر ير حرذ ؾر د فرد درهذهري سةطررتفرت  درري يؽرفمري يػييرري عػ ـ.ريهػيريػؽر تعػ فرتفر
 ديفرلد يتر دؿرلييطفرياةمربدـري لس ييةري د لةر.ريل ررلمر    ري دستيررفمرهذيري ل  ؿرهيرتتر ديفر

قدرلوطي  راةمرتريدرتوعدـرب له ريت تل ا ر ردتةؾري تمرتديفرغ  ته ري يي ػدةرلػ  دريريقػ دريي  ػب  فري و
ي لف ػػػ ر رتيري تػػػمرتدػػػيفرلوطي ػػػرراةػػػمري  يػػػشرتيرليػػػضري تعػػػر ضرد  سػػػلعر.ردلػػػ رترتلتػػػدري يل  ػػػرر

يػير  ػ دررير ػرري دستير رر  مرءريدرتديفر ه ردعضري ق لرريت تل ا ر ري دفر ر ري تعد رراوه راةػمرو
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ي وقػػػ شرتيري يػػػيير ردتةػػػؾري تػػػمرتت ػػػلفري يػػػضراةػػػمرتالػػػ ؿرغ ػػػررللػػػرياررت دسػػػه رلفػػػ طرريي ػػػيرر
رتتعرضر ه رل ةيرري ي ر.

يع ريتق  لهػ ر ذرد فرذ ؾرفهفري طد عرري دو دةر ةوقد رترت  ػدر زيلػ رر ػدردػؿرادػ رةرييتييهػ رلطدػر
 ػريهر وسػ فر ػييد رفػمر ز  ػرردػذيته  ربػدر دػيفردلقػ   سر ػ رلر.رذ ػؾرتفرلػ ربػدرر-لو  ةررافرس  به ر-

هػػيري فطػػتردع وػػ راوػػدرءفػػر ف.ريترلػػدهررفػػمرتفري لػػديفع فراػػفرتري هػػـريلعتقػػديتهـردا ػػريرلػػ ر ة ػػتيفر  ػػمر
ي لبػ تة ريتوػػ ر ذيرتر ػػدر ير ػرري تعد ػػررتفرتتػػو سرفػمري ل ػػ ؿري ػػذعرتر لدػفرتفرتي ػػ ردديوػػ  رفػهفربػػدريرلػػفر

ر سيغردي ؿرتفر ديفري لططرفمردعضريآلريدرلستي د ر ا بررتديي ه .ريتر.ي ت  يزر تع فري تس لحرف  
غ  تهػ رر-فػمرل ػ ؿريوتقػ دري قػ  ل فرد  علػؿري عػ ـرر- فري يل  رري دستير رر ير رري تعد ررريي ثر

تفر دػػيفرو ػػ ذري د فػػرر  ػػمري يقػػ  ؽري لت ػػةررد  لػػ يفري ع لػػر رييل ػػمري لعةيلػػ عري  ػػرير رري د لػػ رراوهػػ  ر
يتتر يػػ ؿرد ػػوهـريد وهػػ ريتقػػ در لػػدهرري تعػػر ضرد  سػػلعر.رذ ػػؾرتفرلػػ رت ػػ   ر  ػػمردي ػػرةري تعػػر ضررلت يػػ  

 تزيؿراو ري يل  رري دستير ر رترددرتفر قتطورلفردي رةري يػييررر-فمرغ ررل  تته ري يق ق ررر-د  سلعرر
 رييوتقػػ دري لف ػػ  عري ل تػػيحري لد ػػيؿردهػػذهري يل  ػػر رللػػ ر فػػؿرفػػمري وه  ػػرردػػ  يؽرفػػمرتػػدفؽري لعةيلػػ ع

يؽرلت رعرلفري رب درري لعد رري و دعررلفر قظرري لييطو فري لعو ػ فرريهيري ع لرردلري عررسةيده ريتق  ل .
د  لػػ يفري ع لػػر ري ير  ػػ فراةػػمرلت دعػػرر ييودهػػ ري سػػةد ر ريتقر ػػررلػػيب هـرلوهػػ  ريلػػؤد ر ودػػ رهرتفرير ػػرر

ر سريودف ا ريتهيري رتيرتبييهـرازل .ي وقدر فر زيي ه  رتير ةتلسرطربه ر ترتدارري و
تداػػمر  ػػمر ا بػػرري يػػييرري يػػرري ل تػػيح رلػػفرتفر  ػػرضربػػ ويفر وػػ  مرب ػػيديرد هظػػرراةػػمرري ػػ سر

  ػمريػدر  ػؿر  ػمر هػديرري يػؽرفػمرر-فمرتبػييؿرت ػلوه رلطدػيع-د  سلعرريرد رري و ف رر تهلرري تعر ضر
تفرير ؿريفق ر وصري  قرةري ا و ػررلػفري لػ دةررؾذ رتقد له  ريهيرل رسةد ري وصري تلر عمري لطعيفرف  .

لػفربػ ويفري عقيدػ ع رهػيرتفريوتقػ دري قػ  ـرد  علػؿري عػ ـ رتيرلػفردػ فرل ػطةع ردتاد  ػ  ر عتدػررتلػػريرر352
لد ي ردلريطرلفرد وه ر اد عري و بدر يق قػرردػؿرفعػؿرتسػودهر   ػ .ريبػدروظػـربػ ويفريإل ػريديعري  و   ػررفػمر

قػدـر ةليقػؽرلو ري د   رري تمر تـرده رهػذيريإلادػ ع ريذ ػؾردػه زيـري لػتهـردػتفر ر123 دةري  قرةري ا و ررلفري ل
د  وػ رد رد ػرراةػمر ػيرردػؿرفعػؿرتسػودهرر-يرداررفمري فلسررير  ـري ت   رياةمر-اودرتيؿريست يي ر  ر

ترسقطريق رفمرتقد ـري د  ؿ. ر  مري ق  ـرد  علؿري ع ـ رييل
سػػق طر ؿراةػػمرهػػذيري ويػػي رتردػػدرتفر عقػػدرت سػػورري لعو ػػ فرد  علػػؿري عػػ ـري يػػؽرفػػمرتقػػد ـري ػػد  رييل

فيفػػ  ر ذيرهػػـرتف قػػييرفػػمرد  وػػ رفػػ ؿرذ ػػؾري ل عػػ دري ػػذعر ػػرد ري للػػرع ريهػػيرل عػػ دردػػ   ري ق ػػر.رياد ػػ ر
اةمرهذيري وييرلفري اقؿ رترددرتفر ديفرلادط ر عزي ـرهؤتدري ير   فراةمر ظه ررويييمري ق ػيررفػمر

روهػػـرسػػ تير يفرلػػفر اػػ فريوتقػػ ديتهـرهػػذه ري ػػيردػػ ويير عتقػػديفرد ػػيته  ردػػؿري ػػيرد وػػعرريرديدري عػػ ـ 
يلػػفراػػـر دػػيفري ػػوصرر ػػي يررفػػمرييبعهػػ  ريذ ػػؾرفيفػػ رلػػفرسػػقيطري يػػؽرفػػمرتقػػد ـري ػػد  ؿراة هػػ ر......

ر.رلفري دستير ر69 ر67 ر47 ر41 ر45ري لطعيفرف  رلف    رريد ـري لييد
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 –الجــزء الثــامن  – 1998/ 2/ 7جمســة  –قضــائية  19لســنة  77رقــم القضــية الخامســة : القضــية 
 (.عتبر إصماتا مفروضا بقوة القانونتدخل المشرع بال ضرورة لتقييد عرض آراء بذواتيا ي)1165ص 
 ع :ـــــــــالوقائ)أ ( 

تتي ػػػػؿرفػػػػمرتفرر-اةػػػػمرلػػػػ ر دػػػػ فرلػػػػفر ػػػػي  رري ػػػػداي ريسػػػػ  رريريريؽرر-ي ػػػػثر فري يبػػػػ  ور 
الػػػ ؿر ز ػػػمري قػػػ هرةر ػػػدري لػػػدامرر1996 سػػػوررر897 ف ردػػػ وييربػػػدرتبػػػ لييري ػػػداي رربػػػـري لػػػدا  فريءفػػػرر

اة هلػػ ري اػػ ومريي ا  ػػثريدتبػػ دري ق ػػ درد ػػ ررلسػػتع ةرردػػه زيـرتي هلػػ ردلػػويهـرلػػه دةري ق ػػدرد  وق دػػرريسػػديدر
طةػػػ ريتلػػتريؾ رييل ػػزيـرا و هلػػػ ردقدػػيؿرتيريؽرترلػػػ يهـ راػػـردهي  ػػػرري ػػداي ر  ػػػمرليدلػػرري لي ػػػيعر وظػػرر

ذررغدػػػييرفػػػمري ترلػػػ حر ي تعػػػي ضربػػػيترلػػػوهـردػػػتوهـرلػػػفري عػػػ لة فرد   ػػػي فرريي طد اػػػرريي ولػػػررييإلاػػػ ـرييل
توتف د عري ة ورري وق د ررفقدرتقدليير  مري وق درري ع لرري تمر وتليفر   ه ردطة رله دةرت  درا ػي تهـردهػ ر

ي لػػتفر ترتفرطةػػدهـربيدػػؿردػػ  رفض رريسػػديدهـريتلػػتريد عريذ ػػؾر الػػ تر ةقػػريرري ػػيزيرعري  ػػ دررفػػمرهػػذي
للػػػ رداػػػ هـر  ػػػمر ب لػػػررتةػػػؾري ػػػداي  راػػػـراػػػدؿري لػػػدا  فرطةد تهلػػػ ر  ػػػمري ق ػػػ درد ػػػ ررلسػػػتع ةرردعػػػدـر
يتاتديدرد  وت  رري لعةوػرر  وتف دػ عري عل   ػرري وق د ػرر ةعػ لة فردتد د ل ػرري  وػيف ريفػمري لي ػيعردػدط فر

دفػػػورر-ي ليػػػددةر وظرهػػػ رر-ر12/3/1997  تعي ض.ريد ةسػػػرريتوتف دػػػ عريلػػػ رترتػػػ راة هػػػ رلػػػفرءاػػػ رريدػػػ
 ريدػذ ؾري  قػرةر1996 سػوررر35ريفعيه ردعدـردستير رربريررر  سريتتي دري ع ـر وق د عرال ؿرل ػررربػـر

 رييرف ػرةر45 رييري ػمريي ا  اػررلػفري لػ دةر41 ريي  قرت فري ا  ارريي ريدعررلفري ل دةر24يري مرلفري ل دةر
 ريي ا و ػررلػفري لػ دةر62ير61 ريي  قرةريري مرلفردؿرلفري لػ دت فر53 ريي ا و ررلفري ل دةر55لفري ل دةر

.ريدعػػػػػػدرتقػػػػػػد ره ر  د ػػػػػػرر1976 سػػػػػػوررر35لػػػػػػفربػػػػػػ ويفري وق دػػػػػػ عري عل   ػػػػػػرري  ػػػػػػ دررد  قػػػػػػ ويفرربػػػػػػـرر66
 .ليدلرري لي يعردهب لرري داي ري دستير ر رفتب له ري لدا  ف  ريع دفعهـ

 دأــــــــــــ)ب ( المب
ول رتؤسسري ػديؿراةػمرري د لقريط رريي ثر فرير رري تعد ررتلاؿرفمرذيته رب لرراة  رترتو  ؿ"  اوه  رييل

فر ػػ زر  ػػي ه رل تلع تهػػ ر ػػيو ر ت  اػػؿرلييطو هػػ رلعهػػ  ردلػػ ر د ػػؿرتطػػي رردو  وهػػ ريتعل ػػؽرير  تهػػ  رييل
و مري قيؿردتفر ير رري تعد ررتهديفه ري تمر ت دره ردو دردي رةر ةيييرري ع  ـرترتوي ررءف بهػ ريترتدييتهػ رت ػدى

ي يق  ؽر   ه  رف ر ديفري تعد ررافريآلريدري   رديفرلق دةته رددعضريتق  لهػ ريترلو ه ػته رآلريدربدةهػ ر
ءفريف رلؤد  ر  مرتهل له  ريترتةق ه رافرغ رهـرل وع رلفرتري  ه رتيرلق يريراةػمردعػضر ييودهػ ريتر

سػػتي د ر ا بتهػػ رتيرتق  ػػده .ردػػذ ؾرفػػهفر ول  هػػ ر ةلف ػػ رري  رد ػػرري ػػل فرتػػدفقه رلػػفرل ػػ درروزدر هػػ رل
تيق قه ر ذيته  ر ول ر داـر سه له رفمرتلد ؿرلفري ي  ةرتتعددرل ليهػ ردلػ ر د ػؿري ي تهػ ريتريدطهػ  رفػ ر

 . ديفرتوظ له رلقت   ر ترتبؿري ق يدري تمرت ر ه ري  ريرة
هػػمري طر ػػؽر دوػػ دروظػػـرر-ه رفػػ ا ريتتا رهػػ رار  ػػ  فرود ػػيدةلػػ ردػػ-يي ػػثر فرير ػػرري تعد ػػررر
تتعػػػددرلعهػػػ رلريدػػػزريتفػػػ ذري قػػػريررتتسػػػـردتسػػػ ليه رلػػػورف ػػػيله  ريلسػػػ ي  ته ربدػػػؿرلييطو هػػػ ررد لقريط ػػػر

يدرف ه ر دؿرب در فؿردل ديب ته رييست  دته رد إلبو عرإلريدةري تب  ر ريطريهػ رلػفرفػ ؿري يػييرر دػدي ؿر
ر.ه  رت  رد فرل ليوه     ةيفرد وه رتفت  ررت ةي
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يي ػػثر فرلػػ رتقػػدـرلػػؤديه رتفريآلريدراةػػمريفت فهػػ رتر  ػػيزر  ه  ػػه ريترل ػػ درةرتدييتهػػ رتيرر
ف ػػةه راػػفرغ   تهػػ ري ػػيردػػػ فريآلفػػريفرتر ر ػػيفردهػػ  رتير و ه ػػػيوه رتير ريوهػػ رلو ف ػػرر قػػ ـرليػػػديدةر

 رلػػفري ػػييه ريييبعهػػ  رلػػ ر دػػرررتهل تهػػ ر ري يوهػػ رتير ي طػػيفرذ ياهػػ ردلفػػ طرر ػػدايوه  ريتر دػػيفر هػػ
ر.ي قيؿردي يده 

دق ػػػدرطلسػػػػه رتيرردػػػذييته ريي ػػػثر فري للػػػرع ريدةلػػػ رتػػػدفؿردػػػ ر ػػػريرة ر تق  ػػػدراػػػرضرءريدر
ل ري ػ رر  ػل ت ر ردػ فرذ ػؾContent - based abridgmentsري ت ه ػؿردهػ ردػ  وظرر  ػمرل ػليوه 

لػ   ردػ  ق ـري تػمرتيت ػوه رير ػرري تعد ػرراػفرردقيةري ق ويفرفمرلتفرلي يعرليددريوتق هري للرعريوي ػ زي 
لتطةد ته ري تمرتد ؿرتدفؽريآلريدرييوس  ده ردبضري وظرراػفرل ػدره رتيرليتييهػ  ريديفرلػ رياتػديدردلػفر
ر. تةقيوه رتير طرييوه  ريدلريا ةرتفري يؽرفمري يييرري ع ـ ر  ترضرتس ي ه رفمرل  ؿرار ه ريتسي قه 

قديؿردآريدر ع ر يوه رتيرتدو ه  رتر قؿرسيدًيراػفرلػوعهـرلػفري تعد ػرراػفريي ثر فر دريهري دعضراةمري 
 بلػػ عرغ رهػػ  ررءريدر ؤلوػيفردهػػ رتير ػػدايفر   هػػ  ريهػػيرلػػ ر عوػمرتفري يلػػؿراةػػمرياتوػػ ؽردعػػضريآلريد رتي

راةػػمراػػرضريرفدػػ رريتد د هػػ رييإلبوػػ ع ريػػييرر قػػـي  ػػيا ررفػػهفرليرردػػذ ؾردهػػ .رسػػيدت فرتو ب ػػ فرل هػػـي
لػػرطه رلػػ  ف رري عو  ػػرري تػػمر ػػديرري  ػػدؿريي هػػ  ردلػػ ر يػػيؿرر-ياةػػمريرفػػصردةلػػ ردػػ فردوػػ د-ي يػػييرر

ر.ديفري ده رتيرتلي هه رتيرتز   ه 
ري يييررد  قديؿردآريدرتيردرف ه ردعدرلييزوته ردػدعض رياةػمر ػيدريق  قهػ رييدػـرر يتعةؽرل هـي

تةػػؾري تػػمرتيػػرضراةػػمريسػػتعل ؿري قػػيةري عقػػؿردلػػتفرهػػ  رلػػؤديهرتفردػػؿرتبػػييؿر دػػيفردهػػ ري يػػييررلوت  ػػ  رد
يسػػتا رةر وػػييزعري عػػدييفراوػػدرلػػفر تةقيوهػػ  رييل ػػريريردػػ آلفر ف رتر  ػػيزرتفرتتفػػذرلػػفرير ػػرري تعد ػػررسػػودي ر

رارضري لويسرراوه  رر-اةمر يدر يته رتيردهت وه -آلريدرييرفد ررلفرت ؿرتق  له رتقد ريردتفرل هـي
ر.يؿرده ف  رافريبتريوه ردل  ررتر  يزري قد

دتدرلػفريي ثر فريؽريتبتريع ر عتدػرردػذ ؾر ػيرةرلػفر ػيرري تعد ػرراػفريآلريدرلػفرفػ ؿر ر
دت ػييتهـري تػمر دةػيريفردهػ ر ريدةرر-  د فرلدؿرت لعهـرس  س  رتيروق دسييدر- و ليفر  مرتوظ ـرلع فر

ري  ػ رري تلا ة ػرر ةلوظلػرريفت  ررللاة هـ رف ر ديفرر هـر تر يت ريييػدي رلتد ف ػ راقػ رلػورغ ػره ردػ ف 
ر.ي تمر وتليفر   ه  رلؤاريرفمرتدي وه ريطري ؽرالةه  رليدديررس  ته ريي ق  ل فراةمرتو  ذه 

ت قػدرب لتهػ ر ذير يػدري للػرعريػؽرلػفر ةػيذيفرر-فػمرل ػليوه ري يػؽ-ير ػرري تعد ػررريي ثر فر
دلػ ر يػيؿرديفرت  اةهػ ريت ػي حررده رفمريت تل عري لوظـ ريي  ردذ ؾرتد دؿريآلريدرفػمردي ػرةرتاػرض 

دع ػػػه ري ػػػدعض ري عطػػػؿرتػػػدفؽري يقػػػ  ؽري تػػػمرتت ػػػؿرد تفػػػ ذري قػػػرير ريدػػػذ ؾرتلػػػد ؿررييفػػػدري لف ػػػ رر
يإلوس و رري تمرتر لدفرتول ته ر ترفمرلدؿرلفرتلد ؿريت تل ع.ردؿر فرير ػرري قػيؿريي  ػي فرريي عق ػدةر

اػػفرطر ػػؽري تلػػ عرتتدتػػؿرف ػػ ري  هػػيدر ةػػدف عراػػفرريتقػػد ـري عػػري ض رتر لدػػفر ػػل وه ر ػػل وً رد ف ػػ  ر ت
ل ػػ  حردػػذييته  ر دػػيفر ػػيوه رتزلػػ رإلاػػريدرل لػػحرلػػفري ي ػػ ةر ػػريدرتطي رهػػ ري تل ا ػػ رتيريبت ػػ د  رتير

ر.س  س   ردل ر د ؿرتويعرلظ هره رييتس عردي رته رلفرف ؿرتعددريآلريدري تمرتطرحراةمرلسريه 
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يتبتػػريعريفقػػ ر ةلػػريطري تػػمر يػػدده ري للػػرعردلػػ رتر فري دسػػتيررد ػػؿر دػػؿرلػػييطفريػػؽرريي ػػثر
  ػػ يزرفيػػييه.ري  تػػرضرذ ػػؾرتتر دػػيفرهػػذيري يػػؽرلػػاق ردق ػػيدر  قػػدرلعهػػ ري وػػ فديفرت ػػييتهـرلػػفرفػػ ؿر
تلػػي هه  رتير دػػدي ه  رتيري تػػتا ررفػػمرتسػػ ي ه ريزوػػ  ريتع د هػػ رتاػػريريترتفرتدػػيفري يلةػػرريتوتف د ػػررليػػديدةر

وييتهػػػ ر  ػػػمري يقػػػ  ؽري تػػػمرتر ػػػدري و ػػػ ذر   هػػػ  ريترتفر يػػػدري للػػػرعرلػػػفريتسػػػ عرب اػػػدةرءف بهػػػ ريترتفرتعػػػ ؽرب
يتفت  ررد فرلفر رلييفرتو سهـر في ه  رف ر وقؿري لدعػديفراوهػ ررسػ  تهـر  ػمرلػفر عوػ هـرتلرهػ رلػفر

فرت ػدررد  ػدف عراػر-فػمرتقػد رهـرر-ي و فد ف ردل ر قةصرلفرفرصريتفت  رري تمر يدديفرده رلفر ديفر
ر.ل   يهـ ريتدومر  مري ظ ررداقتهـ

 فرلفري لقررردذ ؾ رتفريؽري لرلي فرفمري  يزردع ي رري ل   سري تمرد ؿري دسػتيررريي ثر
يي ق ويفر  ته ري تلا ة ر رتر و  ؿرافريؽري و فد فرفػمريإلدتدردت ػييتهـرتفت ػ ررلػفر اقػيفرف ػ رلػفر

  يزرد  ت  مرتفرت رضراةمرلد لػرةرت هلػ رريترل رد وهل .لرتدط فر تد دتفري تتا ررف ريق فرد وهـ.ر ذرهل 
تةػػؾري ق ػػيدري تػػمرترتت ػػؿردتد لػػؿري علة ػػرريتوتف د ػػرري ػػل فرل ػػديب ته رتيردلػػ ر دػػيفردػػ ف ر و ػػ فه  ر
يتدفؽري يقػ  ؽري لي ػيا رري لتعةقػرردهػ  ردػؿر  ػ رتفرتتػييفرر هػ ردي ػ راػ ـرتسػسر ػدطه  ردلػ ر  ػيفر

ر.ي دته 
يتوتف د ػػرر ل عهػػ  رغ  تهػػ رتفر دػػيفري تلا ػػؿريفقػػ رريد لهػػ رلتد ف ػػ رياػػرضرريي ػػثر فري ػػوظـر

ي لرلي فررري هـريي دف عراوه رلتييزو رييوتس دهـر  مرلوظلرردذيته رلؤلريراةػمريفتػريضردالهػـررهػديفه ر
ا وهـرل  دررتلي ؿريلةتهـريتوتف د ر ريلعػدؿريإلو ػ ؽرف هػ رتل وػ رلؤدػديرللػريا ته ريتوظػ ـري  للػرعرييل

زلفريلةتهـرهذهريلد فر  ري ه  رلق يريراةمر ػدطه  ريدع ػديراػفريرلػ وهـرلػفري تعد ػرراػفرءري هػـرتير
ر.تق  درل ليوه 

 فردؿرتوظ ـرتلر عمر وػ ؿرلػفرفػرصري وػ فد فرفػمريإلدتدردت ػييتهـرتر قػؿرسػيديراػفرريي ثر
 تػػػمر  ر ػػػه ري للػػػرعرلػػػفريػػػؽريتبتػػريع.ردػػػذ ؾرفػػػهفري لػػػريطرير-يديفرلسػػػيغرر-يرلػػ فردع ػػػهـرت ػػػ ر
لفر ديفرلقديترلػفري لرلػي فري ػذ فر في ػيفري يلةػررر-يديفرتسسرلي يا ررر-ليدديراةمر ي ه ر

يتوتف د ػػر رتػػوعدسرسػػةد راةػػمرفػػرصرتعد ػػرري وػػ فد فراػػفررغدػػ تهـرلػػفرفػػ ؿرت ػػييتهـ رفػػ ر دػػيفر هػػ ر
د ػررتتعػددريةق تهػ  ريتتػدرجرفع   ته رفمرلتفريفت  ررلفر طل ويفر   هـ رياةمريرفصرفػمر طػ رروظػـروق 

ر.لستي  ته  ريتد ؿريت  ؿردع ه رددعضردل ر  يفرتريدطه 
فرر34ير33يي ثر فري ل دت فرر لفرب ويفري وق د عري عل   ررتدتفراةمرتفردػؿرلوظلػرروق د ػررييل

ررتؤدػػدرتد لػػؿردو  وهػػ ر ل عػػ رف   لع ػػرري عليل ػػرر ةوق دػػرددع ػػه ردػػ فر هػػ رد  وهػػ ري فػػ ص ر ترتفريت ػػ  ه 
ي ع لررتتديفرلفرللاةػمري ة ػ فري وق د ػرر ل لياػ عري لهػفرتيري  ػو ا عري تػمرت ػله رهػذهري وق دػرراةػمر

ي  لع ػػرري عليل ػػرر  تيػػ دري عػػ ـر وق دػػ عري علػػ ؿرلػػفرللاةػػمري وق دػػ عري ع لػػررريتتدػػيفرلسػػتي ري  لهير ػػر.
-دع ػي رري ة وػرري وق د ػػرررلػفرهػذيري قػ ويف ردلػػ رلػؤديهريت ػ ؿرفػرصري  ػػيزر32ي للػ رر  ػ هـرفػمري لػػ دةر
ر.د  تلا ؿرتيري تتا ررفمري لوظلرري وق د رري تمرتعةيه ر-يهمرب ادةري دو  فري وق دم
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 ج رلػػػفربػػػ ويفري وق دػػػ عري عل   ػػػر رتلػػػترطرفػػػ لفر رلػػػحرو سػػػ ر ع ػػػي ررر36يي ػػػثر فري لػػػ دةرر
لردديردذ ؾرد  دودري ا ومررل ةسر ديرةرلوظلرروق د ر ريوق  درسورراةمرا ي ت رد  وق درريد فرهذيري لرط

دلتفر  ريديعري ترل حرييتوتف  ر تلد  عرر146/1996لفربريرريز رري قي ري ع لةررربـرر6لفري ل دةر
لفري ق ويفرر19يتر ودرجرتيعري لريطري تمرتطةدته ري ل دةرر-ي لطعيفراة  - وق د رري عل   رري لوظل عري

د لقريط ػررردػ فريػؽري ع لػؿرفػمرلد لػرةري يقػيؽري تػمرتقت ػ ه ذيت رف لفر ديفرا ييرد  لوظلرري وق د ررير
 رتدطرت  ردتييفررلريطرا ي ت رفمري لوظلرري وق د ػرري تػمر وتلػمرر-يبتريا ريترل ي رر-ي علؿري وق دمر

   ه  ر ذر عتدررد ستدل ؿرهذهري لريطرلوتسد ر   ه  ريلسهل رفػمرلد لػرةرولػ طه ريتيق ػؽرتهػديفه ريد وػعر
وط بػػ ر ةيل  ػػرر د ػػؿر ةقػػي ري ع لةػػررر-ديسػػ  ةه ريتي ه تهػػ رر-علػػؿري وقػػ دمرهػػمري تػػمرتطػػرحري رد لقريط ػػر

تستقؿري يردررريده رل   يه ري ر  س ر ري دةيرر ريدته  ري و ضراوه راييلؿري  ليدري تمرتعطؿري ي ته  
ب اػػػػدةر دػػػػؿري وق د ػػػػرردػػػػذيت ته ريلوػػػػ يمرولػػػػ طه ريدػػػػ فرتعػػػػددريآلريدرديفػػػػؿردػػػػؿرلوظلػػػػرروق د ػػػػرريت  اةهػػػػ  ر

ر ترده  ريتر تـري يييرري ل تيحر ترفمروط بهػ ريدػديوه ر  قػدري يػؽرفػمريت تلػ عررتوظ ـ د لقريطم رتر قـي
لبزيهريد فري لرطري لطعيفراة  ر ق درلفرير ررتدػ دؿريآلريد ريلػفرفػرصريفت ػ رري علػ ؿر لرلػي هـرلػفر

يػػػؽريت تلػػ عراداػػػ  رفهوػػػ ردػػػذ ؾر دػػػيفر ةعلػػػؿري وقػػػ دم ري ي ػػػؿرري د لقريط ػػرردي ػػرةرتاػػػرض ريلػػػفريرسػػػس
 ."لفري دستيرر56ير54ير47لف    رريد ـري لييدر
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تتي ػؿرفػمرتفري لػدا ف رر-اةمرل ر د فرلفربريرريإلي  ػرريسػ  رريريريؽرر-يب  وري ثر فري  
دي ػػرةرلو زاػػ عرر-ؽرتلػ ـرليدلػػرري ق ػػ دريإلديرعرد  قػ هرةرر46 سػػوررر8821دػ وييربػػدرتبػػ لييري ػداي رربػػـر

لػ رف ر1992 سػوررر337طػ  د فري يدػـرديبػؼرتو  ػذرييل بػ دربػريررر ػ سري  لهير ػررربػـرر-يرفريدريي ه  ػ عر
ري ا  ثرلػفروػيفلدرر  ر1992وصراة  رلفردايةري و فد فرتوتف  رتا  دري ل   سري لعد رري لية رر ـي

لفرب ويفروظ ـرر76دلتفرل ربررت ري ل دةرر1992سوررر5256ييبؼرتو  ذرييل ب دربريرريز رري ديفة ررربـر
رلػػحرلػػورطةػػ ري ترلػػ حر رلػػفرتفر رفػػؽري ل1979 سػػوررر43يإلديرةري لية ػػرري  ػػ درردػػ  قريرردقػػ ويفرربػػـر

 يرةرلفرب  لرري يز ري ذعر وتلمر     رلادتػ ردهػ ر دريجريسػل رف هػ .ريبػدريسػتودري لػدايفرفػمرذ ػؾ ر  ػمر
ذرتػػريد ر ليدلػػرري ق ػػ دريإلديرعرر75لف   ػػرري لػػ دةر لدػػررًيرلػػفربػػ ويفروظػػ ـريإلديرةري لية ػػر ر ةدسػػتير رييل

فػػمري ػػداي ري لي ػػيا رردلػػ رر1992تدتػػيدررسػػوررر25اػػدـردسػػتير رري لػػ دةري للػػ رر   هػػ  رفقػػدرب ػػعرفػػمر
دوظػػررطةدػػمريبػػؼرتو  ػػذرييل بػػ دربػػريررر ػػ سري  لهير ػػررربػػـرريت  ػػ ًرر ةػػمحر دػػرفضري ػػدفوردعػػدـريفت   ػػه 

لديعرليلػػػدري سػػػ در ػػػداي رلػػػدً  ريدقدػػػيؿرتػػػدفؿري سػػػ د/ ريد فت   ػػػه  ريدقدػػػيؿري1992 سػػػوررر337
بؼرتو  ذري قرير فري لطعػيفرف هلػ  ريديبػؼري   ػؿرف ل رلو ل ر ةلدا فرفمرطةد تهـ ريدرفضرطةدمرير

ر75فػػمرطةػػ ريإل بػػ د ريتلػػرعردهي  ػػرري ػػداي ر  ػػمري ليدلػػرري دسػػتير رري عة ػػ ر ة  ػػؿرفػػمردسػػتير رري لػػ دةر
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 سػوررر145دوظػ ـريإلديرةري لية ػرردعػدرتعػد ةه رد  قػ ويفرربػـرر1979 سوررر43لدررًيرلفري قريرردق ويفرربـر
 إلي  ر رتب لعري داي ري ل اةر..ريدو ًدراةمرهذهري1988

 )ب (: المبدأ .
 ير ػػػرري تعد ػػػرراػػػفريآلريد ريي تلدػػػ فرلػػػفرار ػػػه رر-4ر7دػػػوصري لػػػ دةر-فر ػػػل فري دسػػػتيرر ريي ػػػث" 

تيرد  ت ػػي ر رتيردطد اتهػ  رتيردتػدي وه  ريغ ػػررذ ػؾرلػفريسػػ  ؿري تعد ػر ربػدرتقػػرررريولػره رسػييدردػ  قيؿ 
يييرري ل تػيحر ترفػمروط بهػ .ريدػديوه رت قػدرير ػرريت تلػ عرلبزيهػ  ردي  ه ري ير ررير ؿري تمرتر تـري 

 وت ػ يفر ب ػررر ديفريرفػريدرتيػريريرتر ته دػيفرليب ػ ريتر تػردديفري ػ  ريتريده ريترتديفر ه رلفرف  دة.
 ي يؽرطر قً .
ؿرلػػفري دسػػتير رتدةػػ رلػػ رتدػػيفرتاػػريرفػػمرل ػػ ر47يي ػػثر فرير ػػرري تعد ػػرري تػػمرتؤلوهػػ ري لػػ دةرر

يت ػػ  ه رد  لػػ يفري ع لػػررياػػرضرتي ػػ اه  ريدػػ فريػػؽري  ػػردرفػػمري تعد ػػرراػػفريآلريدري تػػمر ر ػػدر ا وهػػ  ر
لػوريتت ػ هري عػ ـرفػمرد  ػرردػذيته  ريترد     ػدةري علة ػرري تػمرردتللػ ه ر  سرلعةق راةمر ػيته  ريترلرتدطػ 

ول رتريدري دستيررد ػل فرير ػرري تعد ػر رتفرتهػ لفر ل  ه لهػ راةػمرلظػ هرري ي ػ ةرفػمر لدفرتفرتوت ه .رييل
 رفػػ رPublic Mindرتالػ ؽرلو دتهػػ  ردلػػ ر يػػيؿردػ فري سػػةطرري ع لػػرريفػػرضري ػػ  ته راةػمري عقػػؿري عػػ ـ

تديفرلع   ره رلر ع ر تق  ـريآلريدري تمرتت ؿردتدي و  ريترا  ق رديفرتدفقه ردػذ ؾرفػهفري ػذ فر عت ػليفر
 ػدف عراػفري ق ػ   ري تػمر ؤلوػيفردهػ  ردػؿردػذ ؾريفت ػ ررلفري دستير رتر لةدػيفرل ػردرير47دوصري ل دةر

ي يسػػ  ؿري تػػمر قػػدريفرلو سػػدته ريفع   تهػػ رسػػييدرفػػمرل ػػ ؿرار ػػه رتيرولػػره  ري ػػيردػػ فرديسػػعهـر يػػ ؿر
غ ره رلفري دػدي ؿر تري  هػ ري عػؿرتداػررلػ ر هػددرير ػرري تعد ػررتفر دػيفريإل لػ فردهػ رلػدة  رتيرسػةد   ردػؿر

اة هػػػػػػ ربدػػػػػػيتردتدع تهػػػػػػ  ريتتر  ػػػػػػرضرتيػػػػػػدراةػػػػػػمرغ ػػػػػػرهر ػػػػػػلت  ري ػػػػػػيردقػػػػػػيةر تعػػػػػػ فرتفر دػػػػػػيفريإل ػػػػػػريرر
ر.Enforced Silenceي ق ويف

يي ػػػػػػثر فرير ػػػػػػرري تعد ػػػػػػرري تػػػػػػمرد ةهػػػػػػ ري دسػػػػػػتيرراةػػػػػػمرلػػػػػػ رتقػػػػػػدـ رهػػػػػػمري ق اػػػػػػدةرفػػػػػػمردػػػػػػؿرر
ر ترده  ريتر عديريإلف ؿرده رتفر ديفر ود رير يق قررتفرير رري تعد ػررتر  ػيزررتوظ ـ د لقريطم رتر قـي

ف ةه رافرتدييته  ريتفريس  ؿرلد لرته ر   رتفرترتدطردب   ته  رفػ ر عطػؿرل ػليوه رتيػد ريتر وػ بضر
ريرغريضري لق يدةرلفر رس  ه .

ت قدرب لته ر ذير يدري للرعريػؽرلػفر ةػيذيفرر-فمرل ليوه ري يؽرر-يي ثر فرير رري تعد ررر
رةرتاػرض ردلػ ر يػيؿرديفرت  اةهػ ريت ػي حرده رفمريت تل عري لوظـ ريي  ردذ ؾرتد دؿريآلريدرفػمردي ػ

دع ه ر دعض ري عطؿرتدفؽري يق  ؽري تمرتت ؿرد تف ذري قرير ري عيؽريوسػ   ررييفػدرتلػد ؿري لف ػ رر
يإلوس و رري تمرتر لدػفرتول تهػ ر ترفػمرلػدؿرلػفرتلػد ؿريت تلػ ع.رذ ػؾرتفريتوعػزيؿراػفريآلفػر فر ػؤيؿر

تيردػػػ فراقلهػػػ رتيررNarrownessر  ري ػػػيردػػػ فرتفقهػػػ ر ػػػ ق   ػػػمريسػػػتع دري هػػػرري وظػػػرري  رد ػػػرريتسػػػةطه
رد د  .رOne Sidednessتيزده 

دؿر فرير رري قػيؿريي  ػي فرريي عق ػدةريتقػد ـري عػري ضر ةي ػيؿرلػفري لسػ ي  فراةػمري تر ػ ررر
ي تمر قت  ه رردرادييفرب  ـرتيرليتلؿ رتر لدفر ل وه ر ػل وً رد ف ػ  ر ترلػفرفػ ؿرلػدؿرلػفرتلػد ؿر
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دػػذييته  ر دػػيفر ػػيوه رتزلػػ رإلاػػريدرل لػػحرلػػفري ي ػػ ةرر ع رتتدتػػؿرف ػػ ري  هػػيدر ةػػدف عراػػفرل ػػ  حيت تلػػ
يت تل ا رريي اق ف رريي س  س ر ردل ر د ؿرتويعرلظ هره رييتس عرءف به  رييستف صريت  هراػ ـرلػفرفػ ؿر

رتعددريآلريدري تمرتطرحراةمرلسريه .
يع ريفقػ ر ةلػريطري تػمر يػدده ري للػرعريتر وػ ؿريي ثر فري دستيررد ؿر دػؿرلػييطفريػؽريتبتػررر

ليتػػييه ريد وػػعري يل  ػػرري تػػمرد ةهػػ ري دسػػتيرر ةلػػييطو ف ريتيػػ طردهػػ رهػػذيري يػػؽ رترتقت ػػرراةػػمرل ػػردر
تلد وهـرلفريإلدتدرسرًيردت ييتهـرفمر و د ؽريتبتريعر ذيرد وييرلؤهة فرب ويو ر لد لرةرهذيري يؽ ري دوه ر

ويو  رد رزرت ييتهـرهذه رييتاتديدردل ر ديفرلوه ر ي ي ر ريد فر هديرريقهـرفمرتلتدر ت رضري تزيل رب 
ولػػػ ر قػػػورديسػػ  ؿرلتعػػػددة رلػػػفرد وهػػ ر ودػػػ رريقهػػػـرفػػمريتبتػػػريعريدتػػػديًد ر يتفت ػػ ررتر تفػػػذرلػػػد ريييػػدًي رييل

تفر رذ ػػؾرBallot Box Stuffingريدػػذ ؾر دػػديؿرت ػػييتهـريتز   هػػ  ريتدػػد سر ػػو د ؽريتبتػػريعردب رهػػ 
وظ ل رد لقريط  ر ةيدـ ر  ترضرتفر ديفريؽريتبتريعرلو دط ريفؽربييادرليددةر دػيفر ال  هػ رلو ػ  ر

ي لييطويفرلاق ردق يدرتػؤاررفػمريزفرت ػييتهـر ت ػع ه  رتيرت ربهػ  ردتةػؾري تػمرتلػ  زرر د لرهريفع ت رف 
هذيري يؽرلتد ف  روط ب  ريهيرل رد فري لييطو فرتدع رر ةهـ رتيرلد فرتيطوهـ ردؿر تع فرديل رتفر ديفر

يدةلػػ رر- ظهػػرراةػػمريرفػػصرفػػمري ػػديي رريتوتف د ػػرري تػػمرتتل اػػؿرف لػػ رد وهػػ رفػػمراػػددرسػػد وه  ر ذر ودبػػمر
 Equal Representation for Equalرتفر دػيفرللاةيهػ رلتدػ ف  فراػدديًرر-دػ فرذ ػؾرللدوػ رالػ ر

Number of People as nearly as Practicable.ر
فرلفري لقررردذ ؾ رتفريؽري لرلي فرفمري  يزردع ي رري ل   سري تمرد ؿري دسػتيرر ريي ثر

مـن يي ق ويفر  ته ري تلا ة ر رتر و  ؿرافريؽري و فد فرفمريإلدتدردت ػييتهـرتفت ػ ررلػفر اقػيفرف ػ ر
رضراةمرت ربينيم، ذلك أن ىذين الحقين مرتبطان، ويتبادالن التأثير فيما بينيما. وال يجوز بالتالي أن

 Integrity andرلد لرةرت هل رتةؾري ق ػيدري تػمرترتت ػؿردتد لػؿري علة ػرريتوتف د ػرري ػل فرل ػديب ته 
Reliability of the Electoral Processتيردلػ ر دػيفردػ ف ر و ػ فه  ريتػدفؽري يقػ  ؽري لي ػيا ررر

ه  ري يقػػػؽري  ػػػرصري لتعةقػػػرردهػػػ  ردػػػؿر  ػػػ رتفرتتػػػييفرر هػػػ ردي ػػػ راػػػ ـرتسػػػسر ػػػدطه  ردلػػػ ر  ػػػيفري ػػػدت
ر.ي لف   رري دستير ر ريلتةر يدرفمي لتد ف ررد فري لتزييل فرف ه .يلفراـرتقورهذهري ق

ر
 أحكام محكمة النقض في حماية حرية الرأي والتعبير. .2

س ةعرليدلرري وقضرلوذرس رته ريري مريوي  زيريي ي ر ير رري رتعريي تعد ررسييدرفمرديي ره رر
ديفرر–دت ػػؿراػػ ـرر–فق ػػعردػػتفري دسػػتيرربػػدرد ػػؿر ة ػػي فررير تهػػ ردلػػ ر يػػيؿري  و   ػػررتيري لدو ػػرر ر

ي تدفؿرفمرل يوه رتيري تبيؿراة ه ردق يدرتردررس  ته راةمرتاق ده رديسد وه ر يعريرلرريو فذةرإلط عر
 رسػػػ ل رف لػػػ ر لػػػسريػػػؽري  ل اػػػررفػػػمري ػػػدف عراػػػفري يقػػػ  ؽري تػػػمرتر  ػػػيزري دهػػػ راػػػوهـي لػػػييطو فراةػػػمر
 ريفػػمرذيعري ق ػػ درتي ػػيعراة هػػ رتيري لسػػ سردهػػ قػػيؽري لػػييطو فري تػػمرتر  ػػيزري عػػدييفرل ػػ  يه ريي

 ر ذر قػػ ـري يػػؽر تعد ػػررب  ةػػررحر ريي ق ػػ درلػػفردعػػدليدلػػرري ػػوقضرديرري ق ػػ درفػػمريل  ػػررير ػػرري ػػرتعريي
 ـريي عدؿر ردل رهيرل ذردؿرلستب ثرد  يذؽريدؿرلفر دتبمري تر  رري ق    رري ع د رر ريدل رهيرا 
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هيرلفر ردراوه ردؿراػدييفراة هػ ريدػؿرو ػؿرلػفريقيبهػ رتيرر– ة ي فررلفردؿردف ؿراة ه رلسئر   ه ر
ير تهػػ ر رفػػ ر تػػتتمرريػػدرت ػػ ردػػ فرهػػييهرتيرلدتبػػ هرتيرر ػػرر هػػررت ػػ ردػػ فرلػػتوه رتيرلرل هػػ رتفرتتػػدفؿرفػػمر

ر(1)ير رغ ل رتيرترغ د رتيرتره د  تليره ردل ر يهفرازي ـرر   ه ر فرياتديدرت
ر

تير  ذردػػ فريوتقػػ دري علػػؿري عػػ ـرلػػفرفػػ ؿري  ػػي فرريب ػػعردػػذ ؾرتيػػدرديي رهػػ ري لدو ػػرردتوػػ ر ر
غ رهػػ رلػػفريسػػ  ؿري تعد ػػرريتدييتػػ ريقػػً رلد ػػيًتر دػػؿرلػػييطفريتفر ػػتـري تلدػػ فر ير ػػرراػػرضريآلريدريتػػديي ه ر

ت ػػ ه ري وظػػ ـرديفر ا بتهػػ رتيرفػػرضرب ػػيدرلسػػدقرراةػػمرولػػره ريهػػمرير ػػرر قر–دت ػػؿراػػ ـرر–دلػػ ر يػػيؿر
ي ػػػ سرلق ػػػيدًيردهػػػ رل ػػػردرتفر عدػػػرري و بػػػدراػػػفرذيتػػػ ر ري دػػػفرغ  تهػػػ ري وه   ػػػرري ي ػػػيؿر  ػػػمرري ػػػد لقريطم

ي يق قػررلػػفرفػػ ؿر ػل فرتػػدفؽري لعةيلػػ عرلػػفرل ػ دره ري لتوياػػرريادػػرري يػديدري لفتة ػػرريار ػػه رفػػمر
  ظهػرر ػيدري يق قػرر ة ػً رلػفرءف ؽرل تييررتتييفؽرف ه ريآلريدرفمردعضر ييوده رتيرتت  دـرفمر يهرهػ ر

ف ؿرلق دةته ردػدعضريبيفػً راةػمرلػ ر دػيفرلوهػ رزي  ػً رتير ػ  دً رلوطي ػً راةػمرلفػ طرريي ػيررتيرليققػً ر
 ل ػػػةيررلدتبػػػ ةريلػػػفرغ ػػػرري ليتلػػػؿرتفر دػػػيفريوتقػػػ دريري ػػػ عري لت ػػػةررد  علػػػؿري عػػػ ـرتد ػػػ رًيردوػػػيييمر

اررفػػ ر  ػػيزرتفر دػػيفري قػػ ويفرتديةرتعػػيؽرير ػػرري تق ػػ ررف ػػ رلؤد ػػً ر  ػػمريإل ػػريرردت ػػررل ػػةيررللػػرير
رتديدي تعد ػػػرراػػػفرلظػػػ هرريإلفػػػ ؿردتل وػػػرري يظ  ػػػررتيري و  دػػػررتيري فدلػػػرري ع لػػػررتيرلػػػييطفري فةػػػؿرفػػػمر

يي د ته رسييدرفمريبعرلبةه رتيرد وػعراػفرالػؿرلتعةػؽردهػ ر قت ػمري يػ ؿر دػريزهر رفلػفري فطػررفػرضر
يطو فراػػفرلل رسػػته ريلػػفراػػـردػػ فرلوطق ػػً ردػػؿريتلػػرًيرليتيلػػً رتفرب ػػيدرترهػػؽرير ػػرري تعد ػػرردلػػ ر  ػػدري لػػير

 ويػػ زري دسػػتيرر  ػػمرير ػػرري وقػػ شريي يػػييررفػػمردػػؿرتلػػرر ت ػػؿرد  لػػ يفري ع لػػرري ػػيرت ػػلفريوتقػػ دًيريػػ دًير
د  قػ ويفريرفرر-لعػززًيرر- ةق  ل فرد  علؿري ع ـر ر ذرتر  يزرريدرتفر  رضراةمرغ رهر ػلتً ري ػيردػ فر

 هديرر سةط فري عقؿري ير رريإلدديعريهيرفمردؿري ؿر ي دررهدررتيػيؿردػ فري لػييطفريي تعد ػررريييرري قية
افرءري  ردل ر عززري رغدررفمربلعه ري درسرادييفري سةطرري ع لرري لو ي رر ه رلل ر هددرفمري وه  ررتلػفر

فردػػ فرلر ػػرًير  ظػػؿرلتلتعػػً رد  يل  ػػرري تػػمري ػػيطفرييسػػتقريرهرياةػػمرذ ػػؾرفػػهفريوتقػػ دري قػػ  ل فرد  علػػؿري عػػ ـرييل
د ةهػػ ري دسػػتيرر ير ػػرري تعد ػػرراػػفريآلريدردلػػ رتر فػػؿرد  ل ػػليفري يػػؽر هػػذهري ير ػػررتير  ػػ يزريرغػػريضر
ي لق ػػيدةرلػػفر رسػػ  ه ري ػػ سر ػػ  زًيرد  تػػ  مرتفرت تػػرضرفػػمردػػؿرييبعػػرر ػػر ر سػػو ده ر  ػػمرتيػػدري قػػ  ل فر

  طهػ ر ردػذ ؾرفػهفريآلريدري تػمر ػتـرولػره رفػمريػؽرد  علؿري عػ ـر وهػ رييبعػررلز  ػررتيرتفرسػؤري ق ػدربػدرف
تيػػدرلػػػوهـرتر  ػػيزرتق  لهػػػ رلو  ػػةررالػػػ رتي دػػ ري ل ػػػةيرري ع لػػرري تػػػ حر دػػؿرلػػػييطفرفر ػػررلو بلػػػته ر

ر(2). "ييستظه رري  ري يؽرف ه 

                                                            

ص  – 2001اليدد األول  –نقابة احملامني   –رللة احملاماة  – 1999/  11/  14جلسة  –ق  60لسنة  20471( المين رقم 1)
209 . 

 . 442ص  – 79قاعدة  – 56السنة  –رلموعة األحكام ادلدنية  – 2005/  5/ 8جلسة  – 72لسنة  6937( المين رقم 2)
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ي ل رد وعرير رري وقدر يرةرلفر يررير رري رتعريي تعد رر رفقدرتيسععرليدلرري وقضردا ػريرر
قػدري لي ػ ر ر ػ ؿري سػةطرري ع لػررتيرر ػ ؿري س  سػ رر ريي لف ػ  عري ع لػرر ري ػـرتدفةػ رفػمرفمروط ؽري و

ردي رةري ت ر ـريي عق  راةمري رغـرلفربسيةريلدةراد ريت ر.ريوفت ررفمرهذيري  ددري ق    ريآلتمرح
 مجموعة األحكام الـدائرة – 1934/  3/  19جمسة  –ق  4لسنة  379القضية األولي : الطعن رقم 

 .298ص  – 224القاعدة  –الجنائية 
تػػتةفصريبػػ  ورهػػذهري ق ػػ ررفػػمريتهػػ ـري و  دػػرري ع لػػرر ةلتهلػػ فردتوهلػػ ر)رتيتر(ربػػذف راةوػػ ردي ػػررر

 سل ا ؿر دبمرد ل رر  سري يزريدردسد رتديدريظ  ت ردػتفريسػودير   ػ ردػذد رتلػرير ػير ػحر ي ػ رييتقػ رهر
اػػؿرلػػفصردي تػػ رفػػمرز ر وػػدعرييبػػؼرفةػػؼرا لػػؿراوػػدرتهػػؿريطوػػ ردػػتفررسػػـري لػػتهـري اػػ ومرر ػػيرةرتل

لرت عػػرراةػػمررتسػػ رريرفػػر ل ػػرعرلػػفرالػػ ؿرلػػردررايرو دريفػػعريبػػ دضردهيػػد ر د ػػ راةػػمردت ػػ ريي  ػػدر
يف هػػ رهػػرييةريتلػػ ـري ع لػػؿرلػػفصرتيردػػمربػػدرتغلػػدرفو ػػريرفػػمربةػػ ري ع لػػؿريي ػػدـر تػػدفؽرلوػػ ريسػػةـرهػػذهر

ي للهيرريرسديا رر ولره رفولره ردعدرتفردت رتسػ ةه ري  يرةر ةلتهـريريؿرد  ت رر  س ر ةتير رر ر دةر
لػػ ر   ػػدرتفري ع لػػؿري لػػذديرريسػػتو دردػػذ ؾري  وػػدعرفدػػدترلػػفرتفر و ػػدهرسػػد ريسػػ ب ر ةقسػػـردػػدايعرتفردلػػ ر
 يثرل دسريريردمرفتسودردذ ؾر دي ررر ػ سري ػيزريدرتوػ رلهلػؿرتلػرري علػ ؿري ل ػرد فر ر ػ در    وػ ر

 و  ر(رته و راةو ره  رروظ ل ررهمرل ةسري يزريدرد فررسـري لػتهـري اػ ومر ػيرةري لردررايرو دريفعر.ر)را
تلاػػؿرتلػػف صري ػػيزريدريبػػدرردطػػعرتاوػػ بهـرديدػػؿرلردػػيطردػػآفرهري ػػرراق ػػؿريي عػػ ـري  د ػػدر ػػردةهـردقدلػػ ر
 ري قذؼردهـر  مري ه ي رر ريسةـرهػذهري  ػيرةر ةلػتهـريريؿرد ػ ت رر  سػ ر تير ػرري  ر ػدةري لػذديرةرفولػره

دقػمردبلػؾرفة وػمرتفػيؽرلػ ريدعػدراوػمريدتػ رتسػ ةه ر سػ فري عػ ـري  د ػدر تيعراوييفري يزريدرد فراػ ل فر
ر .تاقؿردلؾ
هل رفطعوعري و  دػرراةػمريبدرب عرليدلرر و   عرل رريدلعرددريدةري لتهل فرلل روس ر   ر
 عػػػدةرتسػػػد  رر ريت ػػػدعري يدػػػـري لطعػػػيفرف ػػػ فرليدلػػػرري ػػػوقضربػػػدررف ػػػعرهػػػذيري طعػػػف رد ػػػدرتهػػػذيري يدػػػـ

تر لػػفصرر ػػ سري ػػيزريدردػػؿر ري لي ػػ رهلػػ فر ػػدفؿرفػػمردي ػػرةري وقػػدري لدػػ حي  ػػةه رتفرلػػ روسػػ ر  ػػمري لت
ر. يديلت 

ــم  ــة :الطعــن رق ــام  – 1965/  11/ 21جمســة  –ق  35لســنة  33القضــية الثاني   -مجموعــة األحك
 .787ص  – 149قاعدة  – 16السنة 

وسػػػ ر  ػػػمرتيػػػدري لسػػػ ي  فرفػػػمريزيرةري  ػػػيررتوػػػ ررتػػػتةفصريبػػػ  ورهػػػذهري ق ػػػ ررفػػػمرتفر ػػػي    
 ري ػػـر قػػـرديي دػػ رويػػيرتػػييفرري ػػدييدرمري سػػ رر  ػػمري فػػ رجر ل ػػردري وزهػػرييتػػ ؿرديسػػ  ؿرغ ػػررللػػريارراةػػ

ر ةلستل   عر لد  ريتوػ راوػدل رسػ فررفػمردعاػررسػ دقرريسػتيردرةرد ف رريتمر تلدفرلػفرتيق ػؽرغر ػ ي  ـز
ر.  ستعل ؿري دلرعررتدي رردع ه رت  ؼريدع ه رغ رر   ح

 ل رد وعرادػ رةري لقػ ؿرتػت دـريظػريؼري يػ ؿريهػدفه ري  ػ  حريبدرب عرليدلرري وقضردتو ر ر
ي ع ـري ـر ادعرتفري ط افرب دري تله رردلػفصرلعػ فرفػهفري وعػمراةػمري يدػـري ػذعرياتدػرري ييبعػررلػفر

ر .فراةمرغ ررتس سد  فطترفمرتطد ؽري ق ويفر ديرر–بد ؿري وقدري لد حر
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 (1)1926/ 2/3ية الثالثة : نقض جمسة القض
تػػػتةفصريبػػػ  ورهػػػذهري ق ػػػ ررفػػػمرتفرليدلػػػرري  و  ػػػ عرتديوػػػعر ػػػي مرفػػػمرتهلػػػرر ه وػػػررر ػػػ سر 

ي ػػيزريدرروػػ رولػػررلقػػ تعروسػػ رف هػػ ر   ػػ ري  هػػؿريب ػػرري وظػػرريي دعػػدراػػفري  طوػػرريوسػػ ر  ػػمرتا ػػ در
ر.ل ةسري ويي ريتويط طريي دو دةرفمرتف بهـريي طلوريي  لور

د درتفرليدلرري وقضربدرت بعرهذيري يدـراةمرتس سرتو ريتفرد فري لتهـربدريستعلؿرفػمري وقػدرلػ   رلػفر
ي لدةر ترتفراد ريت ربدر ػ دعرلػفردػ  ري لد  بػرريي رغدػررفػمري تلػه ررد   عػؿرذيتػ ردلػ رهػمرفطػرري لػتهـر

رفمردت د ت ري لست  دةرلفراد ريت رفمري لق ؿر.
لػفربد ػػؿري وقػدري لدػػ حري قػيؿراػػفرتيػدرر ػػ ؿري س  سػررتوػػ ر ػػ ي ريبػدرياتدػػرعرليدلػرري ػػوقضرر

رر2ي لؤيلريعري دو  ررإلدع دري لع رافري يدـر.
يويدرتفروة عري وظرربدؿرتفروفتتـري  ز  ررليؿري لو بلرر  مرتوػ رلػوري تسػة ـردػتفري وقػدري لدػ حرر

قػػدر  ػػمريػػدري طعػػفريي تلػػه رربػػدر دػػيفرلػػد دري قسػػيةريي لػػدةر ترتفرذ ػػؾر تعػػ فرتفرتر فػػرجراػػفريػػديدري و
يي ت ر حر.رفهفريدثرذ ؾريبور  يد رتيعرط  ةرري ق ويفر.ريبػدريسػتقررب ػ درليدلػرري ػوقضراةػمرتفر
ي وقػػػدري لدػػػ حرهػػػير دػػػديدري ػػػرتعرفػػػمرتلػػػررتيرالػػػؿرديفري لسػػػ سردلػػػفصر ػػػ ي ريرلػػػررتيري علػػػؿردب ػػػرر

 ر  راة ػ رد اتدػ رهرلديوػ ر  ر لػررسػي تله ررد ريي يطرلفردريلت رفهذيرت  يزري وقػدرهػذيري يػدري ػ ري عقػ
ر(3).تير ه وررتيربذؼرديس ريريييؿ

ر
 أحكام صادرة عن مجمس الدولة في حماية حرية الرأي والتعبير. .3

يوي زرب  درل ةسري دي رري ل ػرعر ردلي دلػ ري لفتة ػررياةػمررتسػه ري ليدلػرريإلدير ػرري عة ػ ر 
يردري عػػدييفري ييبػػوررر-يي تعد ػػررييل  ػػرري  ػػي فرريلوهػػ رير تهػػ ري ػػرتعرر- ةػػدف عراػػفري يقػػيؽريي ير ػػ عر

راة ه ر ريي يدـردزييؿرءا رهر.ري ت حرذ ؾرلفرسردردعضرلفرتيد ل راةمري وييري ت  مرح
 
 

                                                            

 . 142ص  –ادلرجع السابق  –جرائم النشر  –الدكتور / طارق سرور مشار إلي  لدو  – 1928/ 3/ 2( نقض جلسة 1)
 . 728ص  – 776قاعدة  –اجلزء السابع  –رلموعة القواعد القانونية  – 1949/ 1/  4( نقض  2)
 –ق  73لسنة  37392غر منشور ، والمين رقم ، المين رقم  – 2012/ 3/ 17جلسة  –ق  79لسنة  835( المين رقم  لسنة 3)

 – 2003/  12/ 8جلسة  –ق  70لسنة  8439، المين رقم  292ص  – 45قاعدة  – 56السنة  – 2005/  5/  7ة جلس
 – 94قاعدة  – 54السنة  – 2003/  6/  5جلسة  –ق  69لسنة  33006، المين رقم  1181ص  – 166قاعدة  – 54السنة 
ق  62لسنة  3087، المين رقم  610ص  – 52 قاعدة – 2001/  7/  1جلسة  –ق  69لسنة  2749، المين رقم  721ص 

 . 458ص  – 84قاعدة  – 51السنة  – 2000/  8/5جلسة  –
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/  3/  18جمســـة  –قضـــائية عميـــا  31لســـنة  2872و  2815القضـــية األولـــي :الطعنـــان رقمـــي 
) نشـر الموظـف  721 – 113عـدة قا –الجـزء الثـاني  –المجموعة الرسمية لممكتب الفنـي  -1989

 العام شكواه في الصحف يدخل في نطاق حرية التعبير عن الرأي (.
ر)تر(حري يب  ورح

القضـائية  31لسـنة  2815يخمص وجيز ىذه الدعوي في أن السـيد ).... ( الطـاعن فـي الطعـن رقـم 
ق ، انو يعمل قائد القضائية فالثابت من األورا 31لسنة  2872والمطعون ضده األول في الطعن رقم 

اوركسترا سيمفوني بالبت الفني لمموسيقى ،من الدرجة األولي ، وقد نسب إليو تقرير االتيـام اتيـامين 
أوليما : انو صرح لمجمة أكتوبر بحديث صحفي ينطوي عمي المساس برئيسو في العمل . وثانييمـا : 

عمي ترخيص من السمطة المختصـة .  انو قام بالعمل لدي الفرق الميمية ) فرقة ..... ( دون الحصول
دانتـو عـن االتيـام األول ،   وقد صدر الحكم المطعـون فيـو منصـوبا عمـي براءتـو مـن االتيـام الثـاني وال

   .ومجازاتو عنو بالخصم يومين من راتبو
رب( المبدأ:(

 حيــث انــو عــن االتيــام األول المنســوب لمســيد /...... والمتمثــل فــي انــو صــرح لمجمــة أكتــوبر بحــديث
صــحفي ينطــوي عمــي المســاس برئيســة فــي العمــل ، فــان القاعــدة التــي تحكــم مــدي اعتبــار النشــر 
بالصحف مرتبـا تأديبيـة لمموظـف العـام مـن عدمـو ىـي أن المقـرر وفقـا لصـريل نصـوص الدسـتور أن 
الوظائف العامة كما ىي حق لممواطنين تكميف لمقائمين بيا لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتيم وفي 

م( وحرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبيـر عـن 14ميم بأداء واجباتيم في رعاية مصالل الشعب )قيا
رأيو ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلـك مـن وسـائل التعبيـر فـي حـدود القـانون ، والنقـد 

 -(61ب وطنــي )م( وكمــا أن االلتــزام بصــيانة أســرار الدولــة واجــ 47الــذاتي والنقــد البنــاء الــوطني )م 
ر.)63وفي ذات الوقت فان لكل مواطن حق مخاطبة السمطات العامة )م

وحيث انو يبين مما سبق أن األصل العام المقرر دستوريا والمتطمب ديمقراطيا ىو وجوب كفالة حماية 
قـد المواطنين العموميين في أداء واجباتيم من كفالة حرية الرأي سواء لذات العاممين في مباشـرتيم لمن

رغبة في اإلصـالح وتحقيـق الصـالل العـام أو مـن غيـرىم مـن المـواطنين مـع رعايـة حريـة وتـوفير حـق 
الشـــكوى لكـــل مـــنيم لمصـــحافة وغيـــر ذلـــك مـــن طريـــق النشـــر واإلعـــالن دون مســـاس بأســـرار الدولـــة 
وصيانتيا ، وان اجتماع حق الشكوى مـع حريـة الـرأي والتعبيـر عنـو يبـاح كأصـل عـام لكـل مـواطن أن 

ض شكاواه ومظالمـو عمـي الـرأي ، شـريطة االيتضـمن النشـر مـا ينطـوي عمـي مخالفـة الدسـتور أو يعر 
القانون أو إساءة استعمال الحق ، الن عدم إسـاءة اسـتعمال الحقـوق ىـو القيـد العـام المشـروع الـذي 
 يسري عمي جميع الحقوق والحريات .. ولقد حظر المشرع عمي العامل في صمب قانون نظام العاممين

( أن 7( منــو ...)77صــراحة فــي المــادة ) 1978لســنة  47المــدنيين بالدولــة الصــادر بالقــانون رقــم 
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يقضي بأي تصريل او بيان عن إعمال وظيفتو عن طريق الصحف وغير ذلك من طـرق النشـر إال إذا 
 .كان مصرحا لو بذلك كتابة من الرئيس المختص

و إذا كانـت سـرية بطبيعتيـا او بموجـب تعميمـات أن يفشي األمـور التـي يطمـع عمييـا بحكـم وظيفتـ (8)
تقضي بذلك . ويظل ىذا االلتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامـل الخدمـة . ومـؤدي ىـذه النصـوص 
في اطار حرية الراي والنقد وحق الشكوي او حق الموظف الموظف في ان ينشر عن طريـق الصـحافة 

ظيفـة او افشـاء لمـا ىـو سـري منيـا بطبيعتـو او بموجـب كل ماال يعـد تصـريحا او بيانـا عـن اعمـال الو 
  .تعميمات تقضي بذلك

ومقتضــي مــا تقــدم ان لممواظــف ان يــتظمم الــي الســمطات الرئاســية ولــو ان يعبــر مــن خــالل  
الصحافة عن تظممو مما يعانيو او مما يتصور ظمما لحـق بـو وان يحـدد وقـائع مـا القـاه مـن عنـت او 

غة موضوعية مبينـا فـي اجـراءات ونظـام العمـل ووسـائمو مقترحـا مـا يـراه اضطياد وكذلك ان ينتقد بصي
بحســب وجيــة نظــره وخيرتــو مــن اصــالح فــي اســاليب ووســائل تنظــيم واداء العمــل بمــا يرتفــع بمســتوي 
الخــدمات واإلنتــاج لمصــالل العــام وحمايــة االمــوال واألمــالك العامــة ورعايــة حقــوق وكرامــة المــواطنين 

سـموب ينطــوي عمــي امتيـان او تجــريل الرؤســاء بمـا ال يســتوجبو عــرض وقــائع شـريطة إال يمجــا إلــي أ
الشــكوي ، وادعــائيم الــتظمم او األســس الموضــوعية النقــد لمــتظمم اإلداريــة الســيئة او العتيقــة والباليــة 
وبيان صورما يعانيو من ظمم او افتآت او مايراه من تخمف في االنظمة والوسائل التي تتبعيا الجيات 

ة بما يعـوق حسـن سـير وانتظـام اداء المرافـق والمصـالل العامـة لمخـدمات لمشـعب واسـتنادا لمـا االداري
تقدم من مبادئ وأسس دستورية وقانونية فان الثابت ان الطـاعن قـد تظمـم لمسـمطات الرئاسـة والنيابـة 

ن االداريــة وغيرىــا عمــي النحــو الــذي نشــرتو مجمــة اكتــوبر منســوبا الــي )الطــاعن ( وىــو مؤلــف وفنــا
موسيقي مشيور وينطوي عمي اشارة السباب عدم مباشرتو فنو الموسـيقي واقتيـاده االوركسـترا لفتـرات 
طويمة ولما يعانية من اضـطياد مـن جانـب رئـيس وىـو ايضـا شخصـية عامـة وفنـان ومؤلـف موسـيقي 
مشيورمع بيان دوافع ىذا االضطياد في موضوعية دون استعمال عبارات التجـريل الشخصـي او غيـر 

لموضوعي او االساءة المتجردة عن وقائع الحال ، وعمي ذلـك فانـو يكـون قـد اسـتعمل بصـفتو موظفـا ا
موسيقيا وشخصـية عامـة فـي المجتمـع الثقـافي والفنـي ، حقـو الطبيعـي فـي الشـكوي فـي   عاما وفنانا

عـدم مواجية الراي العـام مـن رئيسـو الموظـف العـام والفنـان والشخصـية العامـة الموسـيقية مثمـة ومـن 
تمكينــو مــن مباشــرة فنــو الموســيقي بصــورة عاديــة وطبيعيــة حســب وضــعو الــوظيفي وكفاءاتــو وقدراتــو 
الفنية ومن خالل مـا ىـو متـاح دسـتوريا وديمقراطيـا مـن حريـة الصـحافة والنشـر ودون ان يخـرج عـن 

النحـو  االطار المشروع دستوريا وقانونا الي حيز اساءة استعمال الحق حيث ال يعد ما نشر عنو عمـي
سالف البيان المقصود باالفضـاء بتصـريل اوبيـان عـن أعمـال وظيفتـة الن ذلـك التصـريل او البيـان ال 
يكون اال حيث يتعمـق بمسـائل تتصـل بـادارة العمـل فـي الجيـة االداريـة وسـيره بصـفة عامـة ممـا يعنـي 

عامـة او المرافـق سائر العاممين او المواطنين بان يكـون متعمقـا بوظيفـة واىـداف واغـراض المصـمحة ال
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العامــة ولــيس بيانــا او تصــريحا ابــداء الشــكوي عمــا يتصــل بــامر يتعمــق شخصــيا بــالموظف العــام فــي 
عالقتــو بالجيــة االداريــة وحقوقــو الخاصــة بــو والمتعمقــة بوظيفتــو ذاتيــا كمــا ان مــا نشــر فــي المجمــة 

ذاعتو او نشره من اسرا ر الدولة او الجيات العامة لمطاعن ال يعد بداىة مما حظر الدستور والقانون وال
فميس ذكر ما يعانيو العامل في امر نفسو بجية عممو من احد رؤسائو في االعالم مستيدفا الحصول 
عمي االنصاف ممن يممك ذلك او توضيل موقفو كشخص عام وفنان كما ىو الشـان فـي الطـاعن ممـا 

مس سرا عسكريا او اقتصاديا بمعني ال يعد افشاء الحد اسرار وظيفتو ، خاصة وانيا وظيفتو فنية ال ت
انيا ال تمس سرا بطبيعتو او بموجب تعميمات تقضي بذلك خاصة وان الطاعن فنان موسيقي من حقو 
ومن واجبو بيان حقيقة موقفو بالنسبة الدائو لفنو في خدمة الشـعب وأسـباب عـدم بـذل جيـده وطاقتـو 

الداء الكامل لكل طاقتو لفنو لثقافة ومتعـو في ىذا الخصوص والمعوقات التي يشكو منيا وتمنعو من ا
 . برئ قانونا من ىذا االتيام .ر الذي يرتب ان الطاعن السيد/...موطنيو األم

. ) وقــف قــرار إقالــة 2112/ 11/ 6إلداري الصــادر بجمســة القضــية الثانيــة :حكــم محكمــة القضــاء ا
 رئيس تحرير جريدة الجميورية (.

ديبػػؼرتو  ػػذرييل بػػ دربػػريرر ب  ػػررر ػػ سرتير ػػررر6/11/2512ديرعرفػػمرب ػػعرليدلػػرري ق ػػ دريإلرررررررر
 ري ذعر درر  ت رر  سري ل ةسريراةمر ة ي فر ر دةري  لهير رري   دررلفرر  سرل ةسري لير رد

 ريذهدػػػعر للػػػ ررياوػػػ فرلػػػفري سػػػ ررفػػػ ؿرسػػػ ا عبػػػريررلوػػػوريقػػػ رولػػػرري  ر ػػػدةر فدػػػررتيػػػعراوػػػييفر ا
ي قػػػريرري لطعػػػيفرف ػػػ ربػػػدر ػػػدررللػػػ رتر لةػػػؾرسػػػةطرر  ػػػديرهرلت ػػػلو ري ليدلػػػررفػػػمري ا ػػػ عريدلهػػػ رتفر

يغت ػػػ د ر ةسػػػةطرري تػػػمرا وهػػػ ري قػػػ ويفريلهػػػدرير د فػػػرر  ػػػريديعري ػػػل و عري تتد ػػػ ري تػػػمربررهػػػ ري للػػػرعر
 ريد ةه رديسػد وه ر مرتيسوريآلف ؽ ردير رري  ي فرر  ة ي   فري ثر فري وظ ـري ق ويومري ل رعربدرسل

 ر فرير ػػػرر ريت ػػػرغرلػػػفرل ػػػليوه دػػػديوه رت قػػػدرير ػػػرري تعد ػػػررلبزيهػػػ  ريرر ػػػرري تعد ػػػري لظهػػػرريرسػػػلمر ي
ويي ػػػ ه ري تعد ػػػررتر  ػػػيزرف ػػػةه راػػػفرتدييتهػػػ رييسػػػ  ؿرلد لػػػرته ر ريذ ػػػؾر دريدػػػ رلوػػػ رتفريرلػػػؿرلعقػػػيدرد

ارةرفػػمر رتود هػػ ريتيػػذ ريريتقي لػػ ررعرياي ػػ جر ري ديوهػػ ريرديةري   اةػػرري لػػؤر دلػػؼرتي ػػ ري فةػػؿريي ق ػػير
يتي ػػيعري ليدلػػررر.يفػػدرري  دػػرريي اق فػػرر ػػدعريرفػػريد ريديسػػد وه رريفػػديرلػػفرريرتدػػي فريتوػػي رري ػػرتعري عػػ ـ

قػدرتيػ طر رفد ي ػرر ترديل  ػرري قػ  ل فراة هػ دذ ؾرتوػ ر  ل وػ رلػفري للػرعردػتفرير ػرري  ػي فرر ػفرتدػيفرل
  فردسػػ  جرلػػفري  ػػل و عرتهلهػػ ر ري فػػ صردتوظػػ ـري  ػػي فررتتد ػػ ري  ػػي 1996 ـر عػػر96ي قػػ ويفرربػػـر

 ريرسػػـر هػػ ري سػػد ؿري ػػذعر ودبػػمروق دػػرري  ػػي   فرو سػػه ريديفرسػػييه ب ػػرريت ػػررتتد ػػ ري  ػػي   فراةػػمر
رريي  ػدؽريءدي ري لهوػرراة ه رتفرتسةد ر ذيرلػ ريرتػتعرفػمرلسػةد رفري ػ راػفرلقت ػ  عري لػرؼرييرل وػ

وزيؿري عق  يتق   ده  ري لس د ررييل  . ذيرل ري در ذ ؾرلقت مر راةمرويير ستةـز
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 17جمســة  –ق  62لســنة  14636حكــم محكمــة القضــاء اإلداري فــي الــدعوي رقــم  :القضــية الثالثــة
 .طالبة بإلغاء ترخيص جريدة الموجز(عدم قبول الدعوي المرفوعة بالم) 2119/ 11/

 )أ ( الوقائع :
اب المحكمـة طالبـا فـي يخمص وجيز ىذه الدعوي في أن المدعي أودع صحيفة دعواه قمم كت 

لغاء القرار السمبي باالمتناع عـن  ختاميا الحكم بقبول الدعوي شكال ، وبصفة مستعجمة بوقف تنفيذ وال
وقف نشاط وغمق شركة الموجز لمصـحافة والطباعـة والنشـر ومصـادرة أمواليـا وأيمولتيـا أمـالك الدولـة 

ة المـوجز تضـمنت مواضـيعيا نشـر وما يترتب عمي ذلك من آثار وذلـك عمـي سـند مـن القـول أن جريـد
راألكاذيب ، فنشرت أخبارا تمس المدعي في شخصو وكيانو ألحقت بو أضرار جسيمة .

 )ب( المبدأ :
" وحيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع الدستوري أكد عمي حرية الرأي والتعبير عنو سواء بالكتابـة 

سائل التعبير بوصفيا الحرية األصل التي ال يتم أو بالتصوير أو بالطباعة أو بالتدوين وغير ذلك من و 
الحوار المفتـوح إال فـي نطاقيـا ، وحـرص عمـي إكماليـا بحريـة الصـحافة التـي ارتقـي بيـا إلـي مصـاف 
الحقوق والحريات العامة وكفل حمايتيا وصونيا من التدخل فـي شـئونيا مـن خـالل أي قيـد مـن شـأنو 

لمجتمـع وتطـويره باعتبارىـا مـن أعظـم المنـابع التـي تكفـل أن يرىق رسالتيا أو يعطل دورىـا فـي بنـاء ا
تــدفق المعمومــات واألنبــاء واألفكــار ونقميــا إلــي القطــاع األوســع مــن الجمــاىير و مــن خــالل دورىــا فــي 
النقد لمختمف جوانب الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية فكفل حريتيـا وحظـر الرقابـة عمييـا أو 

ــالطري ق اإلداري ، وحــرص القــانون عمــي التأكيــد عمــي حريــة إصــدار الصــحف فــي إنــذارىا أو وقفيــا ب
يط بتنظــيم الصــحافة ليــردد تمــك المبــادئ ويرســم ســياجا مــن األمــان يحــ 1996لســنة  96القــانون رقــم 

ر..".بالصحافة وحرياتيا في التعبير
ر.من غير ذي صفةوقد حكمت المحكمة في ىذه الدعوي بعدم قبوليا لرفعيا  

ر

 رسة حرية الرأي والتعبير في الواقع العممي.خامسا: مما
يسػػتلرعرل ػػػررتلػػهدرف ػػػيةردد ػػرةردػػػ فري تزيل تهػػ ردلي ػػػ ري دسػػتير ريي تزيل تهػػػ ري دي  ػػرردلي ػػػ ر
يو ل له ر عددرلفري لييا ؽريي  ديؾري دي  رري تمرد ةعرير ررتػدييؿري لعةيلػ عريير ػرري ػرتعريي تعد ػر ر

دتعز ػػػػزري ير ػػػػ عري لدو ػػػػرريي س  سػػػػ ر.ردلػػػػ رر2511لوػػػػذر وػػػػ  ررريدػػػػ فرتعهػػػػديعري ػػػػوظـري س  سػػػػ رري لتع بدػػػػر
يستلرعردذ ؾري   يةرد فري تلر ع عريي عقيد عري س  درر ةير رري تمردةبعريدرياتقػ ؿري لػديو فريي ولػط در
اةػػمرلػػدد عري تيي ػػؿريت تلػػ ام.ريدػػذ ؾري   ػػيةردػػ فرتقو ػػ عريتت ػػ ؿري يد اػػرريي تػػمرتوياػػعرتطد ق تهػػ ر

لػددرري لعةيلػ عري دي  ػر ريي ط ػرةرغ ػرري لسػديبرري تػمرلػهدته ري هييتػؼري ذد ػرريردطهػ رادرري   ػ    عرير
دلددرري لعةيلػ عري دي  ػر ريبػدرةري دي ػرراةػمر سػرري هػيةردػ فري تلػر ع عرييإل ػريديعري لوظلػرر ةيػؽرفػمر

سػػ ؿرير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػرريدػػ فري لتطةدػػ عري تػػمرت ر ػػه رتقو ػػ عري ع ػػرري يػػد ث رد ػػرضرب ػػيدراةػػمر رر
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ي رس  ؿري و  رردييسطرري هييتؼري ليلي ػر رتيرلػفرفػ ؿرلييبػوريتوتروػعرف  ػررتةػؾري تػمرتتعةػؽردولػرر
ريرفد ر رديفري ي يؿراةمرترف صرلسدؽرلفردؿرلفريزيرةريإلا ـريي ل ةسريراةمر ة ي فر.ر
سػػةط عرييبتػػرفريسػػتلريررلةد ػػرري يديلػػرر يسػػ  ؿريإلاػػ ـررغػػريضري تي  ػػ ريإلا لػػم رد تفػػ ذري 

فػمرسػػ  ؽري تله ػدر  وتف دػػ عري تلػر ع رري تػػمرت  ر  ػػعرر2515يزلػررلػػفريإل ػريديعري تق  د ػػررفػ ؿري عػػ ـر
وػذيررويػير)12 رده ق ؼردثر رس ؿر)2515تييفررا ـر (رف ػ   ررتفػر ر25(ربو ةرف    رردلدؿرلؤبعرييل

يي لػػعيذة.ريدػػذ ؾريبػػؼردػػثردػػ  يبؼ ردػػتهـر اػػ رةري  توػػرري ط    ػػرريي يػػضراةػػمري دريه ػػرريي تػػري هر ة ػػدؿر
ري دػػػث.ريدةبػػػعرذريةري تق  ػػػدراةػػػمر دعػػػضري دػػػريلهري ييير ػػػرردػػػزاـرتفةػػػؼري قوػػػييعري ل  دػػػرراػػػفردفػػػوررسػػػـي
ي ير ػػ عريإلا ل ػػررد ػػديرربػػريرر ػػوصراةػػمري ي ػػيؿراةػػمرتػػريف صرلسػػدقرر  سػػتع ورردييػػديعري دػػثر

يعريل يقػػػرريرفدػػػ ررد  سػػػرارري   ػػػ  مري لتوقةػػػر ر ةيػػػدرلػػػفربػػػدرةريسػػػ   ريإلاػػػ ـراةػػػمرتبط ػػػرري تطػػػيرر
ي لطةيدػػر ريهػػيرلػػ ر قػػيضرلػػفربػػدرةريسػػ  ؿريإلاػػ ـراةػػمري لو فسػػر.رف ػػ راػػفريتسػػتلريررفػػمرل يقػػرر
يياتق ؿري  ي   فريي لديو فرفمرتهـرتت ؿرد  رتعريي ولػر ري ػثردةػ ر  لػ  مراػددري  ػي   فري ليػ   فر

ر2559(رب ػ ررفػ ؿراػ ـر148وهـر)(رب ػ ررلػفرد ػ281)ر2559  ػمرر2552 ةق  درف ؿري  تػرةرلػفر
رفقط.ر

 ريف  ػػرر2511ياةػػمري ػػرغـرلػػفري تب  ريإل  ػػ دمري ػػذعرلػػهدت رير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػررفػػ ؿراػػ ـر
فمري لهيرري قة ةرري تمرتةعرايرةري فػ لسريي علػر فري تػمريطلػعري دا ػررلػفري ق ػيدري تػمرد وػعرتيػدرلػفر

.ريتزي ػػدري ػػديرري لػػؤارر لػػدد عري تيي ػػؿريت تلػػ امرلل رسػػرريرفػػريدر يقهػػـرفػػمري تعد ػػرراػػفرتري هػػـردير ػػر
اةػػمرلػػددرريروتروػػعريتطيرهػػ ريت ػػ اؼراػػددرلسػػتفدله  ردعػػدرتفرتسػػهلعرفػػمر طػػ ؽري لػػريرةريري ػػمر
 ةاػػيرة ريتتسػػ سراػػددرلػػفري قوػػييعري   ػػ   رري  د ػػدةريي  ػػيؼريدػػذ ؾري يسػػ  طرير دتريو ػػررذيعري طػػ دور

لػػتوه رلػػتفري عد ػػدرلػػفري ير ػػ عريي يقػػيؽربػػدرتػػتارعرسػػةدً ررد  لريةػػرريإلا لػػم.ر ترير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػرر
ريتوتق   رريل رريفقه رلفرتيد  عري ريا ع.

ياةمري رغـرلفرتع ب را اررتوظلرري دلرراةمريدـرل ررلوذرتويمري ر  سريرسدؽر لد رؾ  ر
عري تػمرلػهدته رل ػرراةػمرفقدريستلرعريوته د عرير رري رتعريي تعد ػرريتول طهػ رتلػدؿريلتػديدًير  وته دػ 

لػػديرري عقػػيدري ا اػػرري ل  ػػ ر رفعةػػمري ػػرغـرلػػفرسػػعمري ل ةػػسري عسػػدرعريفػػمرتاقػػ  رتي  ػػ ر ديرةرلػػؤيفر
 يي ير ػ ع يي تعد ػر ي ػرتع ير ػر تعز ػز فػم ي عػ ـ ي ػرتع تطةعػ ع لو  ةت  اؿر2511فدري ررر11ي د درفمر
هػذيري لسػعم ر ترتوػ رسػرا فرلػ رتري ػوراػفرر رييتفػ ذهراػددرلػفريإل ػريديعردهػدؼري تتد ػدراةػميإلا ل ػر

ياػػيدهرفػػػمرظػػؿرتيػػػد  عري لريةػػرريتوتق   ػػػر ريتدػػرررياتقػػػ ؿري ولػػط دريي لػػػديو فريي  ػػي   فرفػػػمرب ػػػ   ر
تت ػػػػؿردػػػػ  تعد رراػػػػفرتري هػػػػـريتي ػػػػؿردع ػػػػهـر لي دلػػػػ عراسػػػػدر رردلػػػػ رس تي ػػػػحرلػػػػفرولػػػػ ذجريتولػػػػ طر

ريتوته د عري ييردةرتدو ه.ررر
 عسػدرعرلػوردعػضري لط  ػ رد  سػةد رريي تدػ طؤرللػ رتد ر  ػمري ػيدراػددرييتسـرت  اؿري ل ةػسري

فػػػػمري لط  دػػػػررده بػػػػ دريزيرةريإلاػػػػ ـرييل بػػػػ درتدع ػػػػرريتيػػػػ دريتذياػػػػرريي تة ز ػػػػيفرلػػػػفري  ػػػػريا عرريوعدسػػػػعر
ب  ػػػرردعػػضررؤسػػػ دري لؤسسػػ عريي قط اػػػ عري ليسػػيد فراةػػػمري وظػػ ـري سػػػ دؽ.ريي  ػػريعردػػػ فر  ةيديلػػر رييل
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يػػ دريتذياػػرريي تة ز ػػيفرلػػفرت ػػؿرر ب  ػػررر ػػ سربطػػ عريرفدػػ ر.ردلػػ ر عدػػسري  ػػريعري ل ةػػسري عسػػدرعرييت
ي ػػذعرلػػهدت رلؤسسػػرريرهػػريـرولطػػً رءفػػررلػػفرتولػػ طري  ػػريا عري تػػمرلػػهدته ري لؤسسػػ عري  ػػي  رري تػػمر
تعيدرلةد ته ر ةدي ررفمراهدري يدـري عسدرع ريي تمرريوتهعردهب  رررلػيزري وظػ ـري سػ دؽري ػذ فردػ وييراةػمر
رتسري لؤسسػػر رف ػػً راػػفريإلط يػػرردػػدعضرب ػػ ديعري تير ػػرراةػػمرفة  ػػرري  ػػدؿري ػػذعرتا ػػرردلػػتفري فػػطر

ري تير رعر ة ر دةري ر  س ر.ر
يت  ق ػػمري قػػدضراةػػمراػػددرلػػفري ولػػط دراةػػمرفة  ػػرري للػػ ردررفػػمرف اة ػػ عر ي ػػ دري ػػذدر ري ا و ػػرر

ؽ ردتهـرتدد رريرلػفري عػ ـ ريتعػرضرفدري ررفمرذدر رتويمري ر  سريرسدر11 ةايرة ريدذ ؾرفمر  ري ر
 ي  يفريلريسةيردعضري قوػييعري   ػ   رر  اقتػ ؿرييتيت ػ زرييتاتػديديعري ددو ػررفػمرلو سػد عراػدة ر
عر بيطرلفربدؿري ل ةسري عسدرعراةمر ديريعري قوييعرإل ب دردريلهرييير ررتيرلوورلذ ع ف.ر ريل يرس 

 عرر  سػ رردعػدري اػيرة ريهػمريتوتف دػ عري تػمرتتػعرتيؿريوتف دػر2512يت  ر  عرفػمر يو ػي/يز ريفرر
ديػػز ري ير ػػرريي عدي ػػرري تػػ دور  ل اػػرريإلفػػييفري لسػػةل فر  ػػمرسػػدةري يدػػـردتػػي مرد.ليلػػدرلرسػػم ريي ػػذعر
تري ورافريايدهريتوتف د رري تمرتعهدرف ه ردهط ؽري ير  عريتعز ػزرير ػرري ػرتعريي تعد ػرري ػل فرالػؿر

لػػػ رياتدػػػرري لريبدػػػيفرفػػػيزهردلقعػػػدري ر  سػػػرردلا  ػػػررتدلػػػ و ر عهػػػدير د ػػػدرلػػػفري  ػػػي فررييإلاػػػ ـردير ػػػر رف 
ي ت ػػ  ؽراةػػمري ير ػػ عريإلا ل ػػرريي  ػػي  ررييوتزياػػ ر يقػػيؽريتطةعػػ عري لػػع ري ل ػػرعري ػػذعريدتسػػده ر

رددل درتدو دهريلد د .
ؿرياةمري رغـرلفري قريرري ذعرت درهري ر  سري سػ دؽرد.رليلػدرلرسػمراقػ رتي  ػ رلو ػدرردتعػد ر
ي لتعةؽردتوظ ـري  ي فر ريي ذعردلي د رتـر  ب دري يدسرر1996(ر ع ـر96(رلفري ق ويفرربـر)41ي ل دةر)

بدرلدؿرتري عً رد توتقػ ديعرر2512د سلدررر22يتيت  طمرفمرب    ري ولر رغ ررتفر بريرري دستيررفمر
ي تمرل دعرو ي  ريلفرد وه رييتوته د عريي لف    عري تمرل دعريتست ت دراة  رلفرو ي ر ريد  لا   ر

ي و يصري ف  ررد  ير  عري ع لر رفةـر ةػ راقيدػرري يػدسرفػمرب ػ   ري ولػر ريفػرضري عد ػدرلػفري ق ػيدر
راةمري ير  عري د و ر رياةمريؽري دثريإلذيامريي تة ز يوم.رر

ريسػػ دعرفػػ ؿري لريةػػرريتوتق   ػػرري تػػمر ػػـرتوتهػػمردعػػدري لع   ػػرريإلا ل ػػرري تػػمرتػػريجر فط دػػ ع
تير  ػػ رر ػػدربػػي رس  سػػ رريي تل ا ػػر ريتيرطػػعردعػػضري قوػػييعرفػػمرفطػػ  رطػػ   م ريغ دػػعري لهو ػػرر
ر9يي ي  د ررفمرتبط رريريديث ريي تمرد فرلفرتدرزريول طه ري لع   رريإلا ل ررر ييبعػرر ل سػد ري رفػمر

لػػػػف صر ردػػػػددًيرلػػػػفرترد ػػػػزري فطػػػػ  ريإلا لػػػػمر قوػػػػ ةري و ػػػػؿر  فدػػػػ رراةػػػػمرتفرد فػػػػررير2511تدتػػػػيدرر
ي للػػػػ رد فرفػػػػمري لظػػػػ هرةرهػػػػـرلػػػػييطو فر لسػػػػ ي  ف  ريت  هػػػػؿري ػػػػيدرلسػػػػةل فردػػػػ فر ػػػػ يفه  ررييوتهػػػػ دًيرر
دتيػػر ضري لػػييطو فريددلػػؿرسػػ فرراةػػمري تي ػػ ر  ػػمرل سػػد رير يل  ػػرراو  ػػرري  ػػ شري ل ػػرع ريرلػػرر

ري ذعرد در   مر  مر لع ؿرفت ؿرير رتهة رريق ق ررفمري د د.ر
 د و ػػػػر رفػػػػمر اػػػػ رةري  توػػػرري ط    ػػػػرريتد  ػػػػررلع ر ػػػػمروظػػػػ ـريي ػػػػر  سريتيرطػػػعردعػػػػضري قوػػػػييعر ي

ي لعزيؿرليلػدرلرسػمري ل اػرريإلفػييفري لسػةل ف ريهػيرلػ رتفػرزرظػ هريعر د ػدةرفػمري ل تلػوري ل ػرعر
ترت راة ه رتزي دريييدثري تطرؼري د ومر درلييطو فرلس ي  فريل عر ريلفري لؤسػؼرتفروظػ ـري ػر  سر
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  ػػري ـري ػػـر تفػػذر  ػػريديعرلػػفرلػػتوه ري يػػدرلػػفرت  بلهػػ ردػػؿرتسػػهـرفػػمري تيػػر ضري لعػػزيؿر ػػـر ػػد فرتةػػؾري
راة ه .

يتزي ػػػػػدريسػػػػػتدا دريياتقػػػػػ ؿري  ػػػػػي   فرييإلا ل ػػػػػ فريي ولػػػػػط دريي لػػػػػديو فر دػػػػػ فر ديرةري ل ةػػػػػسر
ػػيد ـردػػذ ؾري ػػدعضرتلػػ ـرد ريتاوػػ درتػػي مري ػػر  سري سػػ دؽرد.ي عسػػدرعر ةػػد  ليلػػدرلرسػػمرر  سػػرري ػػد د.ريي 

ي عدسرعرفمرب    رتت ؿردتي   ريتوتق ديعر ةل ةسري عسدرع.ريتيرطعردذ ؾرير هػزةريرلو ػرري ق  در
فمريتاتديدراةمردعضري لظ هريعري سةل ررييي هته رد  قيةري ل رطرراةمرويير ـر دفرلدرريرفمردع ػه ر

يليػ طررلل رتد ر  مررسقيطري ل  عرلفري قتةمريءتؼري  ريم ردلػ رفػمرتيػديثرفػضريات ػ ـري عد سػ ر
ر ر ةلط  درردهوه دري يدـري عسدرع.ر2512يزيرةري دف عرفمري ريدورلفرل  ير

يتيرطػػػػعردػػػػذ ؾر ل اػػػػرريإلفػػػػييفري لسػػػػةل فرفػػػػمريلػػػػدرتو ػػػػ ره ر  اتػػػػديدراةػػػػمري لظػػػػ هريعر
ييتات  ل عري تمروظله رلع ر مروظ ـرد.رلرسم رف  ررفمرتاق  ر  ديرري ر  سري سػ دؽريإلاػ فر

 ري ػػذعري ػػفردػػ رد فػػرربريريتػػ رلػػفري طعػػف ردلػػ رفػػمرتيػػديثريتتي د ػػرر2512روػػيفلدرر21ي دسػػتيرعرفػػمر
ر.2513يفدري ررر2512يري مريي ا و ررفمرد سلدرر

يتد ريتيتقػػ فري لػػػعدمرغ ػػػرري لسػػػديؽري ػػػذعرلػػػهدت ري ػػد در  ػػػمرسػػػقيطري عد ػػػدرلػػػفري  ػػػي   ف ر
(ر ػي   فر قػيير7وهـر) رلػفرد ػ2511 وػ  ررر25يياؽر  ورريل  رري  ي   فرلقتػؿرالػرةر ػي   فرلوػذر

.ريبػػدر ػػر ريسػػتهديؼريبتػػؿردعػػضري  ػػي   فرالػػديريتسسػػعرتةػػؾري لريةػػرر2513 ي  ػػيرر3ل ػػراهـرلوػػذر
 ظػػ هرةرسػػةد ررتفػػر رطبػػعراةػػمري للػػهدري ل ػػرعريتعػػدريوته دػػ ر ير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػررلػػفربدػػؿري ل تلػػور

ةقػػي ري س  سػػ رريإلسػػ ل رر ػػدرذيتػػ  رفداػػرعري ػػدا ي ري ق ػػ   رري تػػمرتب لهػػ رلػػييطو فريليػػ ل فر وتلػػيفر 
ػعر دعضري لف ػ  عري ع لػرراةػمرفة  ػررت ػر ي تهـ ريي تػمردػ فرلػفرتدرزهػ ري ػداي ري ق ػ   رري تػمرر فع 
ػػعر ػػدر  ػػدرر ػػؿريرالػػ ؿري لسػػ يمر و  ػػ رسػػ ي رس ريدرتتػػ رليدلػػرري  ػػوح ريدػػذ ؾري ػػداي ري تػػمرر فع 

رؿرتفر ستتوؼري يدـ.ي  و فر ا دؿر ل ـ ريييدـراة  رد  يدسر لدةرا اررلهيرربد
ييتفذري ر  سري لستل رر اد مرلو ير رر  سري ليدلرري دسػتير رريي ػذعرتػي مرلو ػ ري ر  سػرر

دعػػػػزؿرر ػػػػ سرر2513دلػػػػدؿرلؤبػػػػعردلي ػػػػ ري د ػػػػ فري  ػػػػ دررلػػػػفري قػػػػييعري لسػػػػةيرري ل ػػػػر ررفػػػػمر ي  ػػػػير
 تػػػ دور يػػػز ري  لهير ػػػرريسػػػت  درر ةلط  ػػػ ري لػػػعد ر راػػػدةر  ػػػريديعرت ػػػلوعر غػػػ ؽراػػػددرلػػػفري قوػػػييعري

ي ير ػػػرريي عدي ػػػرريي قوػػػييعرذيعري تي ػػػ ري ػػػد ومري ػػػدياـر  ل اػػػرريإلفػػػييفري لسػػػةل ف ريدػػػذ ؾربوػػػييعرت دعػػػرر
 قوػػييعرتتدػػوريردػػرريلػػ سري  ةسػػط و ر ريتفػػر رتتدػػورديؿرلاػػؿربطػػرريترد ػػ .رف ػػً راػػفريسػػتلريررل يقػػرر

ي  ػػرردع ػػهـر لي دلػػ عراسػػ در ر.ردلػػ ر ػػر رياتقػػ ؿراػػددريياتقػػ ؿريي  ػػي   فريي و لػػط فريي لػػديو ف رييل
رلفري  ي   فرير  و ري ذ فرت فر جرافردع هـريل رزيؿري دعضريآلفررب دري لي دلر.ر

ييسػػػتلرردػػػذ ؾريتاتػػػديدراةػػػمري  ػػػي   فرتاوػػػ درتبط ػػػتهـر ةلظػػػ هريعريي   اة ػػػ عري تػػػمر وظلهػػػ ر
(ر7  ػػمرلقتػػؿر)رتو ػػ رر ل اػػرريإلفػػييفري لسػػةل ف ريي تػػمراػػ دةرلػػ رتدػػيفرلظػػ هريعرلسػػةيرريهػػيرلػػ رتد 

ييتػػػػمر يظػػػػرردت دػػػػررهػػػػذيري تقر ػػػػر.ريياتقةػػػػعري سػػػػةط عردػػػػذ ؾراػػػػددرلػػػػفرر2513 ي  ػػػػيرر3 ػػػػي   فرلوػػػػذر
ري  ي    فريي ل ير فرغ رري ل ر  فرتاو درلع
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ي ت دعػػػرر يػػػز ري ير ػػػرريي عدي ػػػرربوػػػييعري يػػػ فظريي وػػػ سريي ريلػػػررذيعري تي ػػػ رر25-يهػػػمرل ػػػر
ي تػمرتػـرر25بو يرتيػريررر2513قعرفمري ف لسرلفرسدتلدرريإلس لمريي دياـر ةر  سري لعزيؿ ردل رتغة

 ريريتدرجريز ػػػػرريتسػػػػتال ررييتت ػػػػ تعر25- ط بهػػػػ رفػػػػمرلػػػػهرر ي  ػػػػيررديراةػػػػمر غػػػػ ؽربوػػػػ ةرل ػػػػر
تغسطسربو ةري  ز رةرلد لررل رراةمرب  لرري قوييعري ليظيرةرر28يتدوي ي   ري لعةيل عرييإلا ـرفمر

ردر.فمرل ر ريتغةقعرفمري ف لسرلفرسدتل
 وػ  ررر25ي ستعرضري قسـري ت  مرتدػرزريوته دػ عرير ػرري ػرتعريي تعد ػرري تػمرلػهدته رل ػررلوػذر

ر-ييتمري ردوريريؿرلفري ع ـري   رعحر2511
 نماذج النتياك الحق في الحياة .1

(ر ػي   فر15تاػديدري قتةػمرفػمر ػ يؼري  ػي   فربػدردةػ ر)تف دعر  ورريل  ػرري  ػي   رردػتفرر
 وػػ  ررر25تد ػررالةهػػـرفػمرلت دعػػرريتبط ػررلػػ ر ػديررفػػمري ػد درلػػفرتيػديثرلوػػذراػيرةر قػييرل ػراهـرتاوػػ درت

 رد ولػػػ رلػػػهدري ردػػػوريريؿرلػػػفري عػػػ ـر2513لػػػفرد ػػػوهـرسػػػترر ػػػي   فر قػػػييرل ػػػراهـرفػػػ ؿراػػػ ـرر2511
ري ريهفرلقتؿر ي  رريييدة.ر

 فر تيلػػدرليلػػدرليلػػيدردف ػػع ري  ػػي مردلؤسسػػرريرهػػريـرتيؿربت ػػؿرفػػمر ػػ يؼري  ػػي  ي عػػدرر
دتيدرلستل   عري ق هرةرلتتاريردطةقػ عربوػ صرت ػ دت رتاوػ درر2511فدري ررر5لوذري ايرة ري ثررتيفمرفمر

ي تق طػػ ر ػػيرريتلػػتد د عريي لظػػ هريعرلػػفراةػػمرلػػرفررلوز ػػ ردػػ  قر رلػػفرل ػػديفري تير ػػر.ردػػذ ؾر ػػر ر
تبط تػػػ رتاوػػػ درر2512د سػػػلدررر6ي  ػػػي مرد ر ػػػدةري   ػػػرر ي يسػػػ ومرتدػػػير ػػػ ؼ رفػػػمريسػػػتهديؼريبػػػوصر

 تيلػػدرا  ػػـري سويسػػم رفػػ ؿرتبط ػػررريػػديثريتتي د ػػرريري ػػم.ريب ت ػػؿرل ػػيرر ر ػػدةري ير ػػرريي عدي ػػرر
يلقتػػػؿرلػػػد ررلدتػػػ ريرهػػػريـر تػػػ لررادػػػدر.ر2513 ي  ػػػيرر8يريػػػديثردليػػػ طرديرري يػػػرسري  لهػػػيرعرفػػػمر

وػرردلوهػيرر رتاوػ درلػريرهردهيػد ردلػ  فري قػييعري لسػةيررفػمرلػدفؿرلد 2513تغسطسرر19ي رؤؼ رفمر
دعػػػدرسػػػر  فريظػػػرري ت ػػػييؿ ريزاػػػـرد ػػػ فر ةلتيػػػدثري عسػػػدرعردػػػتفري لػػػذديرر ػػػـر سػػػت  ر لط  ػػػ راو  ػػػرر
ي دل فرد  تيبؼرلل ردفعهـرإلط ؽري و ريفراة هـ.ريس ؿرلقتؿري  ػي  ررد ر ػدةري دسػتيرر ل ػ دةرتلػرؼ ر

  ؼرداػػـري لػػرا ررتاوػػ درتبط تهػػ ريلػػتد د عردػػ فربػػييعريرلػػفريلسػػ رةر عو  ػػررتيػػر2514لػػ رسرر28فػػمر
رفمرلوطقررا فرللس رتي مري تعرلقتؿري  ي   فرف ؿري ع ـري   رع.

 نماذج االعتداء الجسدي واالعتقال التعسفي  .2
تدر ػػػؿريهػػػيرر6تر عػػػررلػػػفرولػػػط دريردػػػرررلػػػد  رر2512 وػػػ  ررر2ير هػػػزةريرلو ػػػررفػػػمر ياتقةػػػع 

س ـرا د  ري يسفري فظرد لػؿ  ر لر ؼرليلدرليلدراددري لطة   ري ليليدرزدر  رليلد  ري ليليدري
دتهلػػػررتعة ػػػؽرلة ػػػق عرتوتقػػػدري ل ةػػػسري عسػػػدرع ريتػػػدايري لػػػييطو فر ةللػػػ ردررفػػػمرتظػػػ هريعريتيت ػػػ ؿر
د  ذدر ريري مر ةايرة ريي هعر هـري و  درري ع لرريته ل ردة ؽردا   عرلس  رر سلعرري د دريتددرريرلفر

فدري ػػررتػػـرياتقػػ ؿري ق ػػ دعري علػػ  مرر11تيق قػػ ع.رريفػػمري عػػ ـ ريبػػدرتطةقػػعري   دػػررسػػرييهـردعػػدر وتهػػ دري 
يا ػيريردػرريتلػتريد  فري اػير  فر دلػ ؿري   ػيلم  ريت ػػ ترددايتػ ر ةللػ ردررفػمريإل ػري ري عػ ـريتػػمر
رتػـرياتقػ ؿر ػي مريسػتري مر تيق ؽرلط   ري ايرة ريتسة ـري سةطرر يديلررلدو ررلوتفدر.ريفمرو ػسري  ػـي
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 رفػػمرلد وػػرري ليةػػر ريي هػػعر هػػـرو  دػػرري ليةػػررتهػػـري تيػػر ضراةػػمري ع ػػ  فريط  دػػ رتلر د ػػ ريلتر لتهلػػ
ري لدوم راـرتي عر هررس  د رر ـر عةفراوه رلةؼري ق  ر ري ر ر ط ؽرسرييهـر ل ع رتيق .

دعػػضري  ػػي   فري عػػ لة فرفػػمر ر ػػدةري ػػيطفرر2512لػػ  يرر4يياتقةػػعري لػػرطرري عسػػدر ررفػػمر
د سػػ رريتفػػ دييردتعر ػػهـرتاتػػديدردػػدوم.ريت قػػمرر ػػ سرلد  ػػثردودرلػػد فرتاوػػ درلتػػ دعتهـرريػػديثرل ػػديفري ع

ري قػػدضراةػػمرلريسػػؿر ر ػػدةري دػػد ؿرفػػمري لويف ػػرر ا لػػيررتدػػيرسػػ  ـ رفػػمر  رييطػػـر2513لػػ رسرر13ي دػػـي
ه ت  ري ليليؿريي د ل ريري تمر يررده رياتديدريرلفراةمرل ليا عرلفريري تػريسريرهةػمرتلػ ـرل لػور

دعػػدربػػريرري ليدلػػرردػػرفضريتستلػػد ؿري لقػػدـر هػػ راةػػمربػػريرريػػدسرليلػػدر لػػ ؿرهػػ ؿرليػػ دـري لويف ػػر ر
ا يريري تريس.رردذ ؾرت  ق مري قدضراةمرلريسؿري دد ؿر  يسؼرلعد ف رياددرلفرءفررلفري لتظػ هر فر

 رتاوػػػ درتيي ػػػدهـرتلػػػ ـربسػػػـري رلػػػؿرد رسػػػدودر رر تبط تػػػ رياتػػػديديعريرلػػػفراةػػػمر2513لػػػ رسرر29فػػػمر
ر لتطيا فرد  دف عرافري ولط دري ليت ز فرديفؿري قسـ.رري لي ل فري

ت قعربييعريرلفري قدضراةمرفلسررلفري ع لة فرفمرليبوريإلس ـرر2513تغسطسرر18يفمر
اػ رةري ػرتعري عػ ـريتػـريدسػهـراةػمرذلػ ر ردعػدرلديهلػرري لقػرريإلديرعر ةليبػو ردػتهـردػثرتفدػ ررد ذدػررييل ي  ـي

تاوػػػ درر2513تدتػػػيدررر6لريسػػػؿرلػػػددرر  قػػػ ف رليلػػػدري  دػػػ سرفػػػمرري تيق قػػػ ع.ردػػػذ ؾرت  قػػػمري قػػػدضراةػػػم
تبط تػػػ ر  لػػػتد د فردػػػ فرلتظػػػ هرعريإلفػػػييفريبػػػييعريرلػػػفرفػػػمري ػػػدبم ري ػػػثرتعػػػرضر ة ػػػر ري لدػػػرحر
د   و ز ررلفربدؿرلييطودف ريتـريبت  دهر  مربسـري دبم ريتفػرجراوػ رتيقػ .ريت قػعري سػةط عري قػدضراةػمر

راةمرفة  ررتيديثرل ةسري لير .رر2513ررويفلدر26 ي مري ي  ررفمرر15
يتعرضردذ ؾراددرلفري  ػي   فريت  وػ ر  اتقػ ؿرييتيت ػ زرفقػدرييت ػزعربػييعريرلػفرفػمر

ي  ي  رري هي ود رر ر و روت  س رتاو درتيي ده ردلد ورري ري  رد  ق هرةرتاو درب  له ردعلؿرر2513تدر ؿرر9
 ررفمرل ر.ريياتقةعري  ي مري تردمر ل تػ فرتػيريف رلق د عرفمر ط رر اديدرتيق ؽر ي مرافري دط 
د سػػلدررر9 ريتػػـر طػػ ؽرسػػرييررفػػمر2513تغسػػطسرر16لريسػػؿري ه  ػػرري ترد ػػرر إلذياػػرريي تة ز ػػيفررفػػمر

ت  ق ػػمري قػػدضراةػػمرحءريفرع.رريز ري ل ػػيرريرلر دػػمر  ػػي  ررد ةػػمرر2513وػػيفلدررر24.ريفػػمر2513
ري ت  م.رو يزر    دعرتاو درتبط ت رلظ هرةرتل ـرل رقرر  لعرريرزهرريتطةؽرسريي ر د حري  ـي

ر8ييت ػػػ ترد تاتػػػديديعري  سػػػد ررفقػػػدرتعػػػرضراػػػددرلػػػفري  ػػػي   فر  اتػػػديديعري  سػػػد ررفػػػمر
يتاو درتبط تهـرريديثر س ليفردي    ر ريلػفرد ػوهـري  ػي مرد ر ػدةري دػد ؿر ليلػدرسػعد رر2513ل رسر

ي  ر ري لدرحريتيط ـري د ل ريري ف  ررد رلفربدػؿربػييعري ذعرتف درفمرله دت رتفربدرتعرضر  اتديدرير
ػزردهػ ر يرلف رف  رافرسربررلي ظت ريه ت ػ ري ليلػيؿ ريتػـرسػية ريتػمرسػ  ريعري تػري  عري تػمري يت  

 ي مر  اتديدريي  ر رر15س ا ع ريو يعر هيدري  ر دةرفمر ط ؽرسريي .ريتعرضروييرر6 لدةر
سدودر ررلفربدؿرلؤ دعر ل ارريإلفييفري لسػةل فرف لػ را ػر ؼرد سػـرفمري ق هرةرييرر2513تدر ؿرر19فمر

 لعػػررتطه ػػرري ق ػػ د ردلػػ رتعػػرضرلريسػػؿربوػػ ةر تيفرتػػمرفػػم ر ليلػػدري فػػي مرتاوػػ درتبط تػػ ر  لػػتد د عر
ي ػػػدي رةرتلػػػ ـرديرري ق ػػػ دري عػػػ  مردػػػ فرلؤ ػػػدعروظػػػ ـريرفػػػييفريلع ر ػػػ  رفػػػمرو ػػػسري ييبعػػػرر  ػػػمري  ػػػر ر

 ي  ػيرر15ـري د ل ريري ف   رد ردعدرت ي رهرييبعررسيؿرتيػدري لع ر ػ ف.ريفػمري لدرح رف  رافرتي ط
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ياتػػدعرل لياػػررلػػفرلػػد  ريتفػػييفري لسػػةل فراةػػمري ليػػ لمريي و لػػطري يقػػيبمرو ػػ دري دراػػم رر2512
رتاو درتظ هرهـرتل ـرل ةسري دي ررتت  دًير قريريعري ر  سري لعزيؿردها دةرل ةسري لع ري لويؿ.

ري سػػ دورء ػػرريسػػفريزل ةهػػ ري  ػػي مرليلػػدرللتػػ زرفػػمر ر ػػدةرريتعر ػػعري  ػػي  ر د ر ػػدةري  ػػـي
ف تػػير  اتػػديدرلػػفربدػػؿرلتظػػ هر فرتفػػييفرتاوػػ درتبط تهلػػ ر لسػػ رةررو ػػ رري ػػر  سري لعػػزيؿريتػػـرل ػػ درةر
د ل رير للت ز رييتاتديدر    رييبت  دهر  مرل ديفري وه ر ري ثرتعرضر ةتعػذ  رفػمر يػد ري ف ػ ـريت دػرر

تػـريفتطػ ؼرطػ بـربوػ ةرر2513تغسطسرر23ورل دس  ريتطةقييرسريي ر عدرا اررس ا ع.رريفمراةمرفة
ي لييرري      ررلفر  و راو  رر فييو ررفر عراة هـري ق  ـردعلة ررتبط رر ا ل  ر    حري  ل ارر

ريس يلعراةمر ط ؽرسرييهـرلق دؿرفد ررل   ر.ر
ر ريسػػػ ـريياتػػػدعرل لياػػػررلػػػفرطػػػ  ر  لعػػػرريرزهػػػرراةػػػمري ل  ػػػيررد ر ػػػدةري ل ػػػرعري  ػػػـي

 رتاو درتبط تػ رإليػد رتظػ هريتهـ ريت يقػييردػ ر  ػ د عرفػمري ػرتس رف ػً ر2513تدتيدررر21ف ؿ  رفمر
افرتيط ـري د ل ريفري ف  رردر.ردل رتعر عري عد درلفري طػييبـريإلا ل ػرريي  ػي   فر  ػمرياتػديديعر

تعػػػرضررلريسػػػؿربوػػػ ةرر2513 ي  ػػػيرر7زيؿ.رريفػػػمرلتدػػػررةرتاوػػػ درتبط ػػػتهـر ةسػػػ عرلي دلػػػرري ػػػر  سري لعػػػ
 دةسريف ر د ة هر   لف رتاتديدرفمرل ديفري تير ررلفربدػؿري لتظػ هر فري لوػ ي  فر ةػر  سري لعػزيؿردعػدر

ري   ريإلط يرردلرسمردتوه ريوق  رو ف ً رتوه رايرةرلعد ر.ر
 نماذج لمابعات قضائية  .3

 ريدلػػ رديػػؽري  ػػي مرد ر ػػدةر2513يفلدرروػػر35ت ػػدرعري ليدلػػرري عسػػدر ررفػػمري قػػ هرةرفػػمرر
 ري ػػثر2513تغسػطسرر25ي ػيطفر يػ تـرتدػيري وػػير ردػ  يدسرسػورريييػػدة ريدػ فري لػذديرربػدري اتق ػػؿرفػمر

ي هػػعر ػػ رتهػػـريوتيػػ ؿر ػػ رر وػػدعرفػػ ؿريػػييريعره ت  ػػرردهػػدؼري ي ػػيؿراةػػمرلعةيلػػ عرتاوػػ در اػػديدهر
فػػػمريتسػػػل ا ة رريدلػػػ رديػػػدسري  ػػػي مردعػػػضري تيق قػػػ عري  ػػػي  ر.ردلػػػ رت ػػػدرعري ليدلػػػرري عسػػػدر رر

 ردعدرياتق  ػ رفػمر وػ  ررلػفري عػ ـرذيتػ رتاوػ دري تق طػ ر ػيرر ةلوطقػرر2513ويفلدررر3 ليلدر درع رفمر
ي عسػػدر ررفػػمررفػػخرلػػل  مرسػػ و د رتاوػػ در اػػديدهرتيق ػػؽر ػػي مردلػػتفربػػريرري قػػييعري لسػػةيررديظػػررد ػػور

يدل رد  يدسرر2513تدتيدررر5و سري ليدلررفمريلريدريرري مراةمري لوطقرري يديد ر.ردل رت درعر
سػػتررتلػػهررلػػور  قػػ ؼري تو  ػػذ رديػػؽري  ػػي مر تيلػػدرتدػػيردريع ردتلػػرردت دػػرراػػدةرلقػػ تعراػػفرتيردػػ عر

 ر2514.رريددتعرفمرفدريسػرر2513سدتلدررر4ي   شرفمرلوطقررس و د ريي اتق ؿرفمرلد ورري عر  سرفمر
س ـري يل مري   ي   فرفمرلددررر دريإلفد ر ػر ري ةػذيفر لػا فرتلػ ـرلي دلرردؿرلفرالريري قزيزرييل

ه وػػرريز ػػرري ػػدف عري سػػ دؽري للػػ رر ي س سػػم  ريبػػدر ليدلػػرراسػػدر رردػػتهـري دلػػؼراػػفرلعةيلػػ عرسػػر ررييل
ررفضري ق  مري يررلي لمري دف عرفمر ةسرريتستل عريري م.ر

(ر ػػػػي   رلػػػػفر25)بػػػػريريردهي  ػػػػررر2514 و  ر/دػػػػ ويفراػػػػ ومرر25يت ػػػػدرعري و  دػػػػرري ع لػػػػررفػػػػمرر
(ر ػػي مر16ي عػػ لة فرفػػمرلػػددرري يز ػػرةر  ػػمري ليدلػػرري  و   ػػرردػػتهـرولػػررلعةيلػػ عرد ذدػػر ريلػػفرد ػػوهـر)

ل ررلته فرد توتل در  مرلوظلرر ره د ػر رييل ػع ؼره دػرري دي ػرريتدػد رري سػةـري عػ ـ رد ولػ ري هػعر  ػمر
يي هي ود ػػػررتهػػػـري تعػػػ يفرلػػػورزل  هػػػـرريت  وػػػ ريرردعػػػرري ػػػذعر يلةػػػيفري  وسػػػ  عري در ط و ػػػررييتسػػػتري  ر



 
 
 

Arab Organization for Human Rights  
 

54 
 

ذياػػػررد  وػػػ عريتفدػػػ ررد ذدػػػررفػػػمري ػػػديفؿريي فػػػ رجرر ي ل ػػػر  فرد إللػػػديدرد  لػػػ ؿريي لعػػػديعريي لعةيلػػػ ع رييل
ردهدؼري تري هر ةرتعري ع ـري ف ر مرتفرل ررتلهدريرد رتهة ر.ر

 سػػػمريدلػػػ رديػػػدسري لػػػديفريي و لػػػطري س ر2513 يو ػػػيرر2يت ػػػدرعرليدلػػػرر ػػػوحري قػػػ هرةرفػػػمرر
ي لػػ  ر تيلػػدرديلػػر را اػػررسػػوييع ريدػػ فرديلػػرربػػدرياتقػػؿرفػػمرلػػهررلػػ  ي ردعػػدرتفربػػ درتيؿرلظػػ هرةرتلػػ ـر

ه عر  ري ليدلػررتهػـرلدت ريإلرل دري ذعر  ـرب  ديعريإلفييفردلوطقرري لقطـرفمرف اة رري  ريف تم  ريي  
 يو ػي ر دػفرت اتقػؿرل ػددًيرر35س ريبذؼري ر  سريتدد رري سةـري ع ـ.ريبدرت فرجرافري لذديررفػمرتاقػ  ر

ديدسػػ رهػػيريلؤسسػػمرر2513د سػػلدررر22يت ي ػػؿر  ػػمري لي دلػػرري ػػثرب ػػعرليدلػػرر ػػوحرا دػػد فرفػػمر
سػوييعرلػوري لػبؿريري و ػ ذريرتبػر ـردػؿرلػوهـرلدةػ ررر3تدر ؿرتيلػدرلػ هرريي و لػطرليلػدراػ دؿ ر6يردرر
ي تعػػد رد   ػػر راةػػمرتفػػريدرسػػوييع ردػػتهـرر3ت ػػؼر و ػػ ريي ػػعهـرتيػػعري لريبدػػرردعػػدرفػػري هـر لػػدةرر55

لػػوهـ ريتوظػػ ـرلظػػ هرةردػػديفرتػػرف صرتلػػ ـرليدلػػررر7ي لػرطرري لدة ػػ فردتػػتل فرليدلػػررا دػػد ف رييل ػػ درر
را دد فريلق يلرري سةط ع.

 ريدلػ رديػدسري لػديفر ت د ػرر ػ دررا ػ د ر2513د سػلدررر12يت رعرليدلرر وحري لػرجرفػمرر
رريزدريديرد ػػ فريولػػررلػػييدرتهػػدؼرإلاػػ رةري  توػػرراةػػمر و ػػ ردتهلػػر1555ا اػػررسػػوييعرلػػوري و ػػ ذريد   ػػرر

يدل رديدسري لػدرسر د لػيعرر2512سدتلدررر27يتوتروع.ردل رت درعرليدلرر وحرلستتوؼرطل رفمر
دل ػػػؿرد لػػػؿ رسػػػعرسػػػوييعرلػػػوري و ػػػ ذردػػػتهـريزدريدريرد ػػػ فريسػػػ ري رسػػػيؿريسػػػ ري ػػػر  سري لعػػػزيؿراةػػػمر

ر  يت ردليبوري تيي ؿريت تل امر ف سرديؾ .
رفػػمرر ي يدػػـري ب ػػ دمري  ػػ درردػػ  يدسرا اػػررتلػػهررر2512تدر ػػؿرر24يت ػػدعرليدلػػرر ػػوحري هػػـر

 دري  و فر ا دؿر ل ـ  ردعدررفورتيدري لي ل فرب  رر دهريتهلػ رف هػ ردػ زدريدري ػد فريإلسػ لم.ريدػرتعر
ريدرر ؿريرال ؿري لسػ يمرو  ػ رسػ ي رسرلػفرتهلػرريزدر2512ليدلرر وحرديتؽرتديري ع رفمرل رسر

ريرد  ف
غالق قنوات فضائية ومنع برامج   .4  نماذج لمرقابة عمى الصحف ومداىمة وال

دبرضر  ب در ي قوييعري      ر  ديريع اةمر بيط   ي لسةير  ةقييع يراةم ي ل ةس ل رس
ر11ي ريلفرفمر ادد د و  يإلا ل ر ي تير ر بو ة  ديرة دعضري دريلهري ييير ررتيرلوورلذ ع ف رفلوعع

بو ةر  ديرة ل   ئ.رريبطعع دلدؿ ي درو له  ي  ـي ريتـر  ق ؼ درو ل ه ري  يلم تقد ـ لف  2512 رفدري 
ر2512 فدري ر 21 فمر"ل ر  ليطرهريإلا لمرلعتزرلطرردرو ل اف يإلرس ؿ دقطو رير رر ليدرف
راليده  ردت د لف  ي ري وم ي  ي  رر ادةر ي د تدر ل وع عر.ي دي ر تلف لد يث  ه ز الؿ تو ي   دسد 
رولرهراق  ي تير ر ر  س لف دقرير  2512ررتدتيد لهر لوت ؼ فم ي قيل ر يرفد ررد ر دة ي  يلم
ري  ي م ي د ت  ي قيل ر.ريل و ورلق ؿ ي  يؼ اةم ي لير  يل ةس يإلفييف  ل ار ه لور  تو يؿرلق تًر
ربريريع ف رري  ؼرتي  فير ي دستيرع ويفلدر رتوتق دهريإلا ف 26 فملفري ولررر ي وقر ط  تيلد
ريـردلوورلق ؿري د ت ري  ي مرتيلدب لعر ر دةريرهررر2512ويفلدررر28يفمرر.د را ر د  د را ر ي ر  س

رليسمرلد ررتير رر ر دةريرهريـر اةمرلسؤي  تم ريوتقدرفمريتا فري دستيرع.ر
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 ػؽراد لػررده قػ ؼردػثربوػ ةري  ػريا فري للةيدػرر تيفر2512تغسطسرر9ي درربريررب   مرفمر
 لدةرلهر ري ػدرر وػذيرردبةػؽري قوػ ةرفػمريسػتلريرر ي ت ػ يزيع .ريت ي  ػؿرفر ػؽرالػؿردروػ لحر وهػ رؾرسػع د ر

 راةػػمرفة  ػػرريست ػػ فررلػػد رر2512سػػدتلدررر18ي ػػذعرتداػػ ربوػػ ةرو  ػػؿرت ػػؼر  ػػمري تيق ػػؽريإلديرعرفػػمر
لػريعري وه ػر.ريتبػدلعرلػردررتير رر ر دةري دريلرر ال دري   در ريي ذعريوتقدردلدةرس  س عريديلرريل

ر13 رد  ػػؿري د دػػؿري فػػ صرد  دػػثر قوػػ ةردر ػػـرد  لف   ػػرر ةقػػ ويفرربػػـر2512وػػيفلدررر16ي و  ػػؿرسػػ عرفػػمر
ر ر ق  له رد  دثرلفرف رجرلد ورريتوت جريإلا لم.1979 سورر
 انتياكات أخرى  .5

ر ػػ حرتدػػيريسػػل ا ؿ رفػػمر ريإلوتػػ ج لد وػػر يرتو ػػ رةرتلػػ ـر2513فدري ػػررر28يتظػػ هرر يػػ ـز
ريي دػريله ي قوػييع دتي هػ ع ي ف  ػر رتود ػديًر ي   ػ   رري قوػييع غ  د ػر يسػتيد يه ع ت ػـ ي تػم يإلا لػم 
ري لسػةليف ريإلفػييف ي ل اػر ي لعػزيؿ  ي ػر  س س  سػ ع يتوتقػد ـ ري عػ  ي لػتف تتوػ يؿري تػم ي   ػ   ر
ري ػ يؼ  دػريلهي  لقػدلم دعػضرفػريج ي دفػيؿ اةػم ي ػ ر   ػرض ي تظػ هريع هػذه دعػض يتطػيرع
ري تتس سػ ر ي  لع ػر يللػ يريع ي دسػتيرع   إلاػ ففريي ريف ػ  يديلػري  لع ر ػم لػف ي   ػ   ر ي قوػييع
اة ػػ  رييرتدػػ ري لعت ػػليفراػػددرلػػفريتوته دػػ عرلػػفرط  ػػعر ا ل ػػ فر ييتسػػت ت د ي دسػػتير  ي ػػو

ري ي   ف.
 

 بو ةر86 ؿ هد ديعلؿرتي د  ف 2512 تيؿ تلر ف/تدتيدرر15 يت درعرل ليارر ي زليف رفم
ريتوذريهـ يإلا لم  يإلوت جرلد ور فم يتعلؿ ي يديلر لف ترف ص اةم ي  ةر يارد ر ل ر ر ف    ر
رتتب ػر  ػـ  ذي ييإلا ل ػ ف ي عػ لة ف اةػم ييتاتػديدريي لقػ ر ير هػزة يتػدل ر ت  ـ 3 ف ؿ د  قية د إلغ ؽ
 ر.ي دي ر بدؿ فل تدفؿ يادـ ت ـ غ   رظؿ فم ي تير ر ر ي قوييع س  س ع

ت درعر ديرةربو ةر ي لد   ربريري رد  ؿري لفرجري ل  ر تودريرتوسمرلدرع ري لةتيؽرد  قو ةرلوػذر
رتفري قوػػ ةرسػػيؼرر2515اػػ ـر تعسػػ  ً ردسػػد رد و تػػ  ريبػػدرتدةبتػػ ريتديرةرفػػمري تلػػ عراقدتػػ رفػػمرو ػػسري  ػػـي

ر ديفرتي هه ر س ل  ريتفراة  ري ديثرافرالؿرفمرلد فرءفر.
فمربر ررزيي ررتديرلسةـرفمرلردزرتديري ولرسرلي فظرري   زةريي تمرتدعدرر2513/ر6/ر23فمريرر

د ةيرلترر وي ري ع  لرري ق هرة ري ثرت لوري ل  عرلفرته  مرتةؾري قر رريي  ػريي ريياتػدييرر35ويير
ر66 راةػػمرلوػػزؿرتيػػدرلػػ عرري قر ػػرردعػػدل راةلػػييردتيي ػػدري ق ػػ دعري لػػ عمر يسػػفرلػػي تر ري دػػ   رلػػفري علػػر

ا ل  ردديفة  ردرفقررءفر ف ردتفرتي رييرلط رؽر فلرريهدليير زدرلفري  طري لوزؿ ريتفر ييرلػفردػ ر
لفري ل عرريييديرتةيريآلفر ريياتدييراة هـرد   ر ردآتعري دة ريد  ع م ردطر قرر قلعررلوه ري ددف ر

اػػػفر  ػػػ دررفلسػػػرريسػػػيةيهـرتر ػػػ  رفتسػػػ ررذ ػػػؾراػػػفرلقتػػػؿري ق ػػػ دعري لػػػ عم ريا اػػػررءفػػػر ف رف ػػػ ر
تلف صرده  د عر س لر ريبدريداعرهذهري ييبعرري لرياػرردعػدرتسػديعرلػفرلػؤتلرراقػدهري ػر  سري سػ دؽر
ليلدرلرسم رلورل لياررلػفرتو ػ ره ريػرضردع ػهـراةػمري لػ عررفػمري ػيره ريي ػ هـرد رو ػ س.ر

ر.ريرلرري ذعردفورذيعري  ي   ر  مرتيل ة ري لس ي  ررلف   رافرلقتؿري ل ومراة هـ
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 فرته  مري قر ػرري لػذديرةرلػ روقلػييرلػفري  ػي   ر تر دػيوهـر عتوقػيفريآلريدرييرفدػ رري ػييردةرفػمرر
ري لذه ري ل عمر.

يدػػ  رغـرلػػفرتهل ػػرري يل  ػػرري دسػػتير رر ير ػػرري ػػرتعريي تعد ػػرر ترتفري  ػػبيطريت تل ا ػػررتلاػػؿرر
عر فػػػػ  ؼررتعر ل اػػػػررتيرف ػػػػررلػػػػفرا  قػػػػ ردد ػػػػرير يػػػػيؿرديفرلل رسػػػػته  رفػػػػ رفريدري ػػػػذ فر عدػػػػريفراػػػػفررت

يرلػػف صر يي هػػيفرد تيتقػػ ررييتزدريدرلػػفربدةهػػ ر ريبػػدر يي هػػيفررديدرفعػػؿراو  ػػرردسػػد ري تعد ػػرراػػفر
ءري هػػـر.ريهػػيرلػػ ريػػدثرفػػمرل ػػررد   عػػؿر رفقػػدربػػ ـرتو ػػ رر ل اػػرريإلفػػييفرد تاتػػديدرد   ػػر ري لدػػرحر

  ػػػ هـريته لػػػ عردػػػ  د ررييإل يػػػ در رراةػػػمراػػػددرلػػػفرلع ر ػػػمري ػػػر  سري لعػػػزيؿرليلػػػدرلرسػػػمر ريي هػػػر
ر يلي ردرريإلس ـر ردؿرتداررلفرذ ؾرفقدرب ـروييرا اررءتؼرلفصرلفر ل اػرريإلفػييفري لسػةل فر ػـي

د ػػضريتات ػػ ـري سػػةلمرتلػػ ـرب ػػرريتتي د ػػرري ػػذعروظلتػػ رل لياػػ عرلػػفري لع ر ػػررر2512/ر12/ر5
 رر2512/رر11/رر22ر  سري لعػػزيؿرفػػمرييت   ػػ راةػػمرلػػ ر سػػلمردػػ إلا فري دسػػتيرعري ػػذعرت ػػدرهري ػػ

لي ػػو ردلقت ػػ هربريريتػػ ريي قػػييو فري تػػمر  ػػدره رلػػفررب دػػرري ق ػػ در ريبػػدرو ػػـراػػفرذ ػػؾريفػػ ةرا اػػررلػػفر
ءفػػػر فرده ػػػ د عرد  بػػػرر.ريلػػػفر هػػػررتفػػػرعرفقػػػدريػػػدثرياتػػػديدراةػػػمرو ػػػررلػػػفرر52ي لعت ػػػل فرييل ػػػ درر

رزؿري ر  سري لوتلمر   هـرلفر  و رلع ر  ر.ي لوتل فر ة ل اررتاو درب  لهـرد  لظ هريعري لوددةردع
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 سادسا: الفجوات والتحديات
ــادئ الدســتورية والتشــريعات .1 ــين المب حرتدػػرزعرفدػػرةري لل رسػػررفػػ ؿري سػػوييعراتســاع الفجــوة ب

ي ل   ررتفري دس ت رري ل ر رري لتع بدرر ػـرتد ػؿر ةلػييطفريقػ رفػمرير ػرري ػرتعريي تعد ػرر ب ػ  ر
 ع ؿري لد دئري دستير ر ريدلدؿر بؿر دري سةطرري تو  ذ ر.ررري تلر ع عري  زلرر ت 

ي س طرةري س  س رراةمريس  ؿريإلا ـري ع لررتزايد آليات سيطرة الحكومة عمى وسائل اإلعالم:  .2
سػػ دةريسػػتفديـري دا  ػػرري يديل ػػر رييسػػتلريررلةد ػػرريسػػ  طر  ت ػػدحرتدييعر ةتعد ػػرراػػفري وظػػ ـ رييل

 دةري س  سػػػ  ف رف ػػػ راػػػفري تزي ػػػدري لةيػػػيظرفػػػمررفػػػوري ػػػدا ي ريإلاػػػ ـرلػػػفربدػػػؿريريػػػزي ريي قػػػ
 ي ق    رراةمرفة   عرس  س رر دريس  ؿريإلا ـري لستقةر.

 ػػدري  ػػي   فر لاػػؿرتهد ػػديرلد لػػرريفط ػػر رييبػػيؼر ي عوػػؼ لػػ رزيؿالعنــف ضــد الصــحفيين:  .3
 ر.ي دييفوري س  س رريريدر ل وري تعربتؿري  ي   فرف ؿري سوييعري ا ارري ل   

بػػ ويفريآلفرف  ػػرريتفرل ػػرر ػػـرت ػػدرريتػػمررالقيــود المفروضــة عمــى الحــق فــي المعمومــات: .4
  وظـري يؽرفمري لعةيل عريي و  ذر   ه  ريل ر رتدطرد رلفرغ   ر  وت  حريي ل  ف ر.ر

حريي يا  ؽري تمرتتعةؽرد رلفري قيلمر ةد د ريدلدؿر يػدرلػفرتوسع الدولة في حجب المعمومات .5
ر اةمري و  ذر  مري لةعيل عري عربؿري تطد ؽري علةمر ةيؽرفمرير رري رتعريي تعد ر.بدرةريرفريدر

د سػتفديـريسػ  ؿرررقابة الدولة عمـى الحيـاة الشخصـية لافـراد وانتيـاك الحـق فـي الخصوصـية: .6
تعقػػػػ ريياتػػػػريضريتت ػػػػ تعري ف  ػػػػرردػػػػ رفريدردػػػػزاـري ي ػػػػ ظراةػػػػمريرلػػػػفري قػػػػيع ريت ػػػػديعر

لػػػػطرريرفػػػػريدرلػػػػفرفػػػػ ؿريسػػػػ  ؿريتت ػػػػ ؿري لفتة ػػػػررل ػػػػدريره لػػػػ ري لعةيلػػػػ عرذيعري  ػػػػةرردتو
 ةي ػػػيؿر  ػػػػمرلعةيلػػػػ عربد لػػػػر ريتتدػػػورلعةيلػػػػ عريتيػػػػديثرلتيبعػػػػررلػػػفرفػػػػ ؿرلريبدػػػػرريتية ػػػػؿر

اديديعري ف ي  رر  فريد.ر  ي د  و عري لف  ررييل
حري لف ػ رر  فػريدر ةسػةط عري ع لػر رقصور الضوابط التـي تـنظم عمميـة الكشـف عـن البيانـات .7

دذ ؾريديدريوطػ ؽريسػتفديـري سػةط عر هػ رفػمري تيق قػ عري لت ػةرردػ رلفري قػيلم ري  ػ اؼرير
ريرلفري قيلمرفمري دستيرريي تلر و.ر  لفرفطيرةريرلررغ   رتعر ؼريي حريدب ؽر ل هـي

رءفػػرر يي ػػ ري يػػؽرفػػمري ف ي ػػ رريي يػػؽرفػػمرير ػػرري ػػرتعرغيــاب الرقابــة القضــائية .8 حرهػػيرتيػػدر
طػػػ عراةػػػمري د  وػػػ عريي لعةيلػػػ عر ػػػتـرفػػػمريرغةػػػ رديفريست ػػػديررتلػػػرريي تعد ػػػر ري ػػػثرتفريت

رب   م.رر
حرفمري يبعري ريهفرهػمرتيػدري تيػد  عري تػمرالرقابة المفروضة عمى وسائل التواصل االجتماعي .9

ردهػػػػ ر تيي ػػػػ ر الػػػػ ؿري يػػػػؽرفػػػػمرير ػػػػرري ػػػػرتعريي تعد ػػػػر راػػػػفرطر ػػػػؽرر ػػػػدريرولػػػػطرري تػػػػمر قػػػػـي
يلييبػػػوري تيي ػػػؿريت تلػػػ ام ريي و ػػػ ذر  ػػػمري لػػػ رةري سػػػر رري لسػػػتفدل فراةػػػمرلػػػدد عري لػػػديو عر

 لػػريرري لسػػتفدل فراةػػمردعػػضرلييبػػوري تيي ػػؿرلاػػؿر تػػي تر ري ف سػػديؾ  ريدييسػػطرري لعةيلػػ عر
ي لر ػػػػػيدةرتيري قر ػػػػػورراةػػػػػمري يسػػػػػ د عر لدػػػػػفري ػػػػػورفر طػػػػػرر ة ػػػػػ عريي ع بػػػػػ عرييآلريدر
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فػػدل عريتت ػػ تعردت ل ػػوريتفػػز فريي ت لعػػ ع.رييل ػػزيـري  هػػ عري تػػمرتقػػدـرفػػدل عريروتروػػعرير
 ليتي ريتت  تعريي لعةيل عري ف  رردتولطررلستفدلمري لددرردلدؿرديرعريلستلر.ر

 انتشار الخطاب الديني المتطرف وخطاب الكراىية:  ر .15
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 سابعا: نماذج من أفضل الممارسات.
طرري ق ويو رري  زلػر رتيت جرير رري و  ذر  مري لعةيل عريتديي ه رفمري ييبوري علةمر  مري يدرير

د إل  فرر  مرتطد ؽريآل  ػ عريإل ري  ػرريي توظ ل ػرري تػمرتػريجر  و تػ حريي لػ  ف ررفػمري ػديي رريي لؤسسػ عر
ي يديل ر رديس ةرر ةتبة راةمري د ريبريط رريفمرتػيف رري لعةيلػ ع.ريف لػ ر ةػمري لل رسػ عري   ػةمرذيعر

رر-ي  ةرح
 تمر  ػ رتييفرههػ رإلت يػرريإلطػ عراةػمري لعةيلػ عرفػمر عدريررل ؼريي س  عرتيدري لريطري

ي سػ  عر ة لهػيرري ػثر سػتفدـرهػذيري وظػ ـرف هػ ردتسػ سرري سػي دتعرلؤسسر رفعةػمرسػد ؿري لاػ ؿرتتػ حر
إل ػػػزيـريإلديرةردػػػتفرترتيػػػت ظردسػػػ  عر  ل ػػػوري ياػػػ  ؽري رسػػػل ررفيسػػػ ردػػػؿرييت يتهػػػ رإلطػػػ عري  لهػػػيرر

ردلي  رب ويفري  ي فر.ر
ر د فرري ػيزيريعردتقػد ـرتقر ػررسػويعر  ػمرل ةػسري ػيزريدري دةبػ رعراػفراػددرطةدػ عري لعةيلػ عررب ر  دةيتةـز

ي تمرتةقته ريا   ته ريوػيعريرفػريدرتيري ه  ػ عري تػمرتقػدلعرد  طةدػ ع ريدلي ػ رتةػؾري تقػ ر رر قػدـرل ةػسر
رلت يرر ة ل و.ري يزريدر ي     عرافري لعةيل عري لطةيدررفمرتق ر رهري سوي رريتديفري تق ر رر

يإلطػػػػػ عراةػػػػػمري لة ػػػػػ عريت دتريو ػػػػػرر ةلر ػػػػػمري تػػػػػ حرهػػػػػذيري وظػػػػػ ـري  ر ػػػػػررري ػػػػػديول رؾيتتػػػػػ حر
 ةلستل   عرلل ردرري  لهيررفمري لعةيل عردطر قررتسرعرددا رريتبؿريسته د ر ةيبع.ريبدر ر ريفتد رر

فػػمرلستلػػ مر ه  ػػديفر رريتوت ػػ حري لتعةػػؽردلاػػؿرهػػذيري وػػيعرلػػفري لة ػػ عرفػػمري ػػدول رؾرفػػمربسػػـريرط ػػ ؿ
دهدؼرتقة ؿري يبعري لستفدـر إل  درراةمرتس ةررذيعري لر م رلػورتزي ػدهـردرلػزر لدػفرلػفري و ػ ذر  ػمر
لة  عريط ػ  هـرلد لػرةرادػرريروتروػع ريبػدرزيدرهػذيري وظػ ـرلػفرلسػتي ري ر ػ ريي يػييررلػوريرهػؿريتيسػور

رف ل ردعدر  للؿري دةدردة ري ل وري لر م.ر
دييدػػرراةػػمري لػػددرري دي  ػػرر ةلعةيلػػ عر لد فيػػررردير ػػ ري  ويد ػػري يدـري ليةػػمرفػػمريتطةقػػعرديي ػػرر

يفت ػ رير  لةػررتيسػ فر  ػريديعري طةدػ عري لدو ػرراةػمررOPENي  س درلفرف ؿرل ر سلمروظػ ـر تيدػفر
رريروتروعر تيس فري ل  ف ررفمرالة  عري للتر  عري ع لر.رتولرردييدرريتوتروعرلعةيل عرلتويارري لتعةقػ

د  فدل عريي تريف صريي ت  ر حري تػمرت ػدره رديي ػرري يدػـري ليةػم.ري لدػفر لقػدـري طةػ رتتدػوري ػع رر
طةدػػػ راةػػػمرليبػػػوريتوتروػػػعريبػػػدرتولػػػئرهػػػذيري وظػػػ ـر ف ػػػضرييتلػػػ تعراييلػػػؿري  سػػػ درلاػػػؿرب ػػػ ـرا بػػػ عر

 فيرري  س درفمري لؤتلرري دي مري ت سور لدتر  عريليظ مرري لرد عري ف  ر.ر)لف  ررد فر د طري لل
ياتدررهذيري وظ ـرت ردرر  دةرلفرو ي ػررتيظ ػؼرياػمرر1999ي ذعراقدهري دوؾري دي مرفمر وي رتفر ق  ر

ري  لهيرر لي ردرري  س د.ر
ب ادةرد  و عريرربػ ـري ر  سػ رر ةيدػـري ليةػم ري ػثرري ديول رؾيتست  ؼري يديلرري لردز ررفمر

فريرربػ ـري ر  سػ رر دػؿردي ػرةريدػـرليةػمرسػوي  راةػمرلػدؿرتولرريزيرتمري  يرريي ديفة ررتاديديردد رةرلػ
تقػػػ ر رريرب ػػػرريب اػػػدةرد  وػػػ عري دتريو ػػػر.ري تيػػػدعري ر  سػػػمر لاػػػؿرهػػػذيري وػػػيعرلػػػفر لػػػوري لعةيلػػػ عري ػػػذعر
 ت ػػلفراػػددري سػػد ف ريوسػػ ري دط  ػػرريلعػػدتعري تيظ ػػؼ ريي ػػدفؿ رييإلو ػػ ؽ ريي فػػدل عرهػػير ػػل فرتفر

ريإلد غر تـريس ري فطيطريإلرل د ررو سه .رري لعةيل عرب دةرر ةلق رورريتف
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رفر ػػؽرلػػفري ػػيزريدريددػػ رري لسػػؤي  فري و  ػػرييتدعػعري يديلػػررفػػمر  رء  ػػررتود ػػرري سػػد فري ػثر قػػـي
دتود  ري سد فرد  س ررفمرتوي دري ػد د/ري ل ػورتعة قػ عرلػفري قػ دةريإلدير ػ فريي زالػ دري تقة ػد  فريي ػد و  فر

لػػػريدهـرفػػػمرر2553ر ريسػػػتفديـرهػػػذهري طر قػػػررفػػػمريبػػػ دةري ل تلػػػوري لػػػدوم ريبػػػدر ػػػ  تيا ػػػرري لػػػييطو فرييل
ريتستريت   رري يطو رر لووري وزيا عربدؿر بريرريا قررفمرهذيري لتف.

اةمرب ويفر يسوريؽريإلطػ عراةػمري لة ػ عرر2552فمرا ـرري تل دمي  دؽررل ةسري ل يخر
عري تػػػػمريتفػػػػذته ري تلػػػػ ؾر ليي هػػػػرر رثري سػػػػر رر ةلػػػػرطرري سػػػػر رري لػػػػ يا رري سػػػػ دقررفػػػػمر طػػػػ رريإل ػػػػريدي

يتوته د عرييرفط دري ل   ر ريدلي  ري ق ويفر لدفر ةلييطو فري تل ؾريإلط عراةػمرلة ػ تهـري ف  ػرر
 ر دػػفر ػػ سرلة ػػ عريآلفػػر ف.ري سػػتاومري تلػػر وري  د ػػدرلة ػػ عري لػػييطو فرير  وػػ رفقػػطر1996لوػػذري عػػ ـر

رلفري قيلمرتيري  ةرتو سرءفر فر ةفطر.ريبدرتب ـري ق ويفريي لة  عري تمربدرتييعرلعةيل عربدرتعرضري
لؤسسػػػرر د ػػػدةر  تيا ػػػؽريقدػػػرري وظػػػ ـري لػػػلي مر إللػػػريؼراةػػػمريإلطػػػ عراةػػػمري لة ػػػ عري ػػػل فرلػػػ  ف رر

ري علة ر.
ء  رريييفزري تلي ؿر ةتل  وراةمرتقد ـرلعةيل عر ةسد و مرس  ؽرر1999لوذرا ـررتيغودييتدوعر

ليةمري يطوم ري ذعر قدـرلوحرل   رر  مري سةط عري لية رر تطي رري دومري تيت ػر ر درو لهرتطي رري يدـري 
ي ثر تع فراةمري سةط عري لية رر ةي يؿراةمري لوحري ل   رريت تزيـرديػدرتدوػمرلػفري لتطةدػ عري لت ػؽر

 زيعرفػمر و ػيبدريققعرهذهريآل  ػررراة ه رد فريزيرةري يدـري ليةمري لع رري يديل عري لية رريريغود ر.ر
ل ػػ ؿريتت ػػ تعريي لسػػ د رري تػػمر تعػػ فرف هػػ راةػػمري سػػةط عري لية ػػرر ت يػػرري لعةيلػػ عردسػػهي رر ةسػػد فر
افرطر ؽر رس ؿري لعةيل عرد  در د ريي لل ر وري لييفؽراة ه  ريتفرتقدـري يس  ري وه  مري سػويعر ةلػدبؽر

ت يته رلورد  و عري لي سدرري   ة ر.ر ري ع ـرييل
  ريديعر تيس فريتو ت حريت س  رري و  ذر  مربػريريعري ليدلػرررفوزي  ة  رفمريتدوعري ليدلرري ع

 لػػػريؾري لوظلػػػ عرغ ػػػرري يديل ػػػررفػػػمريرلػػػ عرالػػػؿري قػػػ ويو  فريدػػػ فرلػػػفردػػػ فريإل ػػػريديعري تػػػمرتدوتهػػػ ر
ت يتهػ رلػفراةػمر ي ع لة فرفمري لي دـ.ريدذ ؾرتيس فرويا ػرريدل ػرري لعةيلػ عري  ػ درةراػفري ليػ دـ رييل

ت يػػررفدلػػرر وتروػػعررطػػريؼري ق ػػ   ر تلد ػػوهـرلػػفريإلطػػ عراةػػمري لعةيلػػ عري ف  ػػررليبػػوري إلوتروػػع.رييل
رر.دلة  عرب  تهـرتةق    

دل ريتفذعري ليدلرري عة  ري  وزي ة رر  ػريديعر رفػورلسػتي رلػ  ف رريإل ػريديعري ق ػ   رردهولػ در
 ػة رالػؿري ليػ دـر ترتفراػددربة ػؿررب ادةرد  و عراةمرلددرريروتروعر ةسييدؽري ق ويو ػرري تػمرتعػدرلػف

رلفري ديؿر ت حريإلط عراة ه ردلدؿر زعرد ول رتلوعه ري ب  د رردلدؿرد لؿ.ر
 
 
 


