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منهجية التقرير

يعتمقق م التقريققر  ف منهجيتقق  عالى مرااجعققة    حليققل اللئحققة الصققصارر  بقققرار رئيس الجلس العالى
 ا .  ذلئ  ف ضمء ال مستمر   الماثيق ال م لية .2019(  لسنة 16للعالا  برقم )

مق ممة 

اللئحققة الصققصارر عان  الجلس العالى للعالا هيف لئحققة خصصققة  بققصلجزاءات   التقق ما ب  القق  يجققمز
 مقيعهققص عالى الجهققصت الخصضققعة لاكققصا قققصنمن  نظيم الصققحص ة   العالا   الجلس العالى لتنظيم

ا.2018( لسنة 180العالا الصصار  بصلقصنمن رقم )

 مصار منظمة لعامصل الجلس  ف اشأن  مقيع الجزاءات عالى الخصضع  لاكصا29   أ ف اللئحة  ف 
ا.2018 لسنة 180القصنمن 



التعليق عالى النصمص الخصصة  بصللئحة .

 ا وا ا مواد ااصادار

اجققصءت مققماا الصقق مار الخصصققة  بصلئحققة مقسققمة الف ار بعققة مققماا ، اجققصءت الصار ال لى من  نصققمص
الص مار لتي  الف ان يعمل  بصعامقصل اللئحققة  ف اشققأن الخصلفققصت الق   قققع من  المسسققصت الصققحفية
المسسصت القممية   المسسصت العالمية العصمة   المسصئل العالمية العصمققة ،   الماقققع اللكو نيققة

الصحت   الجزاءات  اللغرامصت الصلية.

  هيم مص يي  الف ان  لئ اللئحة  ختت  قط  بصلخصلفصت   الجزاءات القق   قققع من  قبققل المسسققصت
الصحفية   العالمية   الماقع اللكو نية .

  ااشصرت الصار الثصنية من  مماا الص مار  بأن نصمص  لئ الئحة ملزمقة لكص قة المسسققصت العالميققة
  الصققحفية   للتأكيقق م عالى الزاميققة اللئحققة  ققق م ااشققصرت الف ان اللئحققة  عقق م اجققزء ل يتجققزء من 

الواخيت الصصارر للصحت   الماقع   المسسصت العالمية .

ثانيا ا اااكاا العاما بالم لئا .- "مم س الر يس  "

قبققل  نققص ل القسققم الخصصققة  بصلاكققصا العصمققة  بصللئحققة  بيققكل  فصققيلف  يمكننققص ان نيقق  الف ا لى
ملاظتنص امل  لئ الاكصا العصمقة الف كمنهققص  سققعى الف  مك  رئيس الجلس من  كققل الصققلايصت
 السلطصت  بصلجلس  بصت رئيس الجلس مهيمن  عالى الجلس  بصلكصمققل  يصقق مر قرارا قق   بيققأن  يققكيل
لجققصن الجلس   اختصصصققص هص   ا ر كققل منهققص   اليققة التفر  ف اليققكص وى القق   ققرا الف الجلس
 بصلضص ة الف ان اللئحة  من  رئيس الجلس الق مرر عالى اص مار    مقيع اجزاءات  صل الف قققرارات
 بققصلحج    النققع من  الظهققمر  بيققكل  ققراي ا ن الراجققمع الف اعاضققصء الجلس  بحجققة السققتعجصل ا 

لعاتبصرات المن  القممف.

امص  يمص يخت التعليق عالى ا برز الماا  بصللئحة  ق م كصنت عالى النحم التصلف .

الصار ال لى من  اللئحققة ااشققصرت الف اليققصت الرصقق م للمخصلفققصت القق   قققع من  قبققل الجهققصت الخصطبققة
 بصللئحة   اللزمة  بهص.

  ا ضققحت الصار ال لى عالى سققبيل الثققصل اليققصت رصقق م الخصلفققصت القق   ققر ك  من  قبققل المسسققصت
 صمر لاشكصل الرص م للمخصلفصت  هيف عالى النحم التصلف.3 المسصئل العالمية ،   ق م ا مات اللئحة 

-  يكيل لجصن رص م   متص بعة للمخصلفصت عالى ان يتم انيصء  لئ اللجصن  بقرار من  رئيس الجلس.1



- الستمصع ا  اليصهي مر الذا ي  لي من  اعاضصء الجلس 2

- اليكص وى .3

  اضققصر نت الصار ال لى انقق  يحققق لققرئيس الجلس اضققص ة اي اشققكل من  ااشققكصل   الليققصت لرصقق م
الخصلفصت ال   قع من  المسصئل العالمية   الصحفية  بكل صمرهيص.

  يمكن  لي  بققصاح ان يققروى  بيققكل  اضقق  ان الهقق مر السص  من  نت الصار ال لى هيققم اطلا يقق م
–الجلس  بيققكل كبقق   ف السققيطرر الكصملققة عالى المسققصئل العالميققة   ذلققئ من  خلل من  الجلس 

 خصصة رئيسة -  مسصاة  اسعة لتصي م اي مخصلفصت ا  اخطصء ا  اختلقهص .

 بمماج  نت الصار يحق لرئيس الجلس  يكيل لجنة لرص م الخصلفصت   يكمن التيكيل طبقققص لرؤيققة
رئيس الجلس   كذلئ  ح مي م اختصصصص هص   نطصا عاملهص كل  مو ك لرئيس الجلس     قص لرؤيت 
.عالى ان  عمل  لقئ اللجنقة غق  العر  قة التيقكيل   غق  معر  قة الختصصصقصت   ل نطقصا عاملهقص

عالى رص م الخصلفصت.

ليس هيذا  حس   بقل ان النت اللئحف  مسقع  بيقكل كبق    غق  مسقبما ايح من  لكقل عاضقم من 
اعاضصء الجلس ان يرص م اي من  الخصلفصت   قص لقراءا     ميصهي ما   الذا يقق    هيققم امققر غقق  مسققبما

 يمن  اعاضصء الجلس مسصاصت  اسعة للفرض ارائهم اليخصية عالى كل مص يقراءر ا  يراه .

 يمققص منحت الصار الثصلثققة من  اللئحققة لققرئيس الجلس امكصنيققة انيققصء امصنققصت  نيقق  للمجلس   الققذي
يح ما اختصصصص هص   نطصا عاملهص .

امص الصار الرا بعقة  قق م  مسقعت  ف  ح ميق م الخصلفقصت الق   عقصق  عاليهقص اللئحقة ايح ااشقصرات الصار
عالى ان الجققزاءات  ف  لققئ اللئحققة ل  مقققع ال عالى  جققص ز العققصي  الهنيققة   العاققرار الكتم بققة  
اضص ت اللئحقة ان اي من  الخصلفقصت الماجقمار  بتلقئ اللئحقة  عق م مخصلفقة للمعقصي  الهنيقة  هيقم مقص
يع  ان اللئحة يمكنهص ان  تمسع  ف الخصلفصت ال   عصق  عاليهص طصلص اعاتتت ان اي من  الخصلفققصت

ال   را عالى اللئحة  ع م من  قبل الخصلفصت الهنية .

الصار الخصمسققة من  اللئحققة  علن  ان النققع   الحج  هيققم سيصسققية عامققل اللئحققة   ان التمسققع  يمققص
ا رار القصنمن من  صلايصت للحج    النع هيم منهج عامل الجلس   لئحت    ملل عالى ذلئ .

الصار الخصمسة  يقق  الف ان الجلس لق  الحقق  ف النققع   الحج  لي مقص مقصار اعالميقة خصلفقصت مقص
–يص مر عان  الجلس من  قرارات ا  خصلفت مماثيققق الشر العالميققة  هيققم ميثققصا اخلقف  ا  خققصلفت –

العصي  ) لم يح ما النت مصهيية  لئ العققصي    اقق ماهيص   القصقق م منهققص (    مسققع النت  يمققص يخت
النع ا  الحج   بصن  يمكن  ان يكمن ممقت ا  يكمن اائم 

  ل يقتف امر ااشكصلية الصار الخصمسة عان م نقطة الحج  ا  النع  قط  بل ان النت الخصص  بصلئحة
اجصء ليتلغمل عالى اقما   صلايصت النصقبقصت العالمية   الصقحفية  منحت اللئحة للعالي للعالا
اققق معصقبققة   مجققصزر العالم    الصققحفي  عالى اعامققصل  ختت النقص بققة  اقق مهيص  بمحصسققية الخطئ



 يهص  أايبيص.ال ان نت الئحة كمص  مسع  ف اشأن الحج    النع  مسع  ف اشأن محصسبة   معصقبة
الصحفي    العالمي .

امص الصار السصاسة من  اللئحة  ق م  ب مأت  تمسع  ف صلايصت الجلس  ف اللغصء الواخيت   ايقصر
البح الخ .

 صاشصرت الصار  ف  قر هقص الخق ر أنق  اذا مقص كقصنت الخصلفقة الر كبقة من  قبقل المسسقة العالميقة ا 
   قققص لص يققق مررالصققحفية ا  المقققع اللكققو نف اجسققيمة ا  اققصل الاار  بمقتضققيصت المن  القققممف

 اي ان اللئحة منحت للمجلس صلاية  اسعة للمنققع ا  الحج  اذا مققص كققصنالجلس العالى للعالا 
 م نشه ا   بثة يراه   يق مرر الجلس  بصن  من  اشأن  الاار  بمقتضيصت المن  القممف للبلا.

امص الصار السص بعة  أنهص  رسخ لفكره السيطرر الكصملة لققرئيس الجلس عالى كص ققة المققمر  من  النت
للققرئيس اققق اصقق مار القققرارات  بيققكل منفققرا ا ن الحصققمل عالى مما قققة الجلس   ذلققئ  ف اصلققة

الو رر ا  الستعجصل ا  لعاتبصرات الحفصظ عالى مقتضيصت المن  القممف .

امص الصار الثصمنة من  اللئحة  أنهص  ي  الف ان الجلس يحصس  عالى مخصلفصت  ع م اختصصص اصيل
من  اق النقص بة العنية سماء العالمي  ا  الصحفي    ليقتف المققر عانقق م  لغققمل الجلس عالى اققق
النقص بققصت  بققل انقق  يمكن  لقق  ان يحيققل الصققحفف ا   العالمف للنقص بققة للتحقيققق معقق   أايبيققص  ف اشققأن

الخصلفة ال  اصسب  الجلس  بيأنهص.

امص الصار التصسعة  أنهص  مك م سيطرر الجلس عالى العالا  بيققكل كبقق    قققصطع  ققق م ااشققصر النت الف
ان  يحق للمجلس الزاا المسيلة العالمية ا  الصحفية  بصزالة الخصلفة ال   م مجصز هص  بمماجبهققص اققت
هينص المر طبعف لكن  ان يي  النت الف ان   ف اصلة عا ما الااا المسيلة العالمية  بصلزالة يتم ازالة

الخصلفة  بمعر ة الجلس   عالى اسصب المسيلة العالمية !! 

  هيققم امققر غصيققة  ف الخطققمرر ايح انقق  ل يماجقق م  سققيلة اخققروى للزالققة الجتيققة ال اقتحققصا القققرات
العالميقققة   انقققااع الصار العالميقققة ا  العالنيقققة ا  اخقققواا الماققققع اللكو نيقققة   اقققذر الصار

العالمية .

ثصلثص   الخصلفصت   الجزاءات   الت ما ب  الصلية .

مثلمققص سققبق   ان اشننص الف ان اللئحققة قصئمققة عالى  لسققفة الحج    النققع   اللغققصء الققواخيت  كققل
ال عصل ال  اجصءت مخصلفة للقصنمن ا  الخصلفقصت الق  نظمتهقص اللئحقة ا  الق  منحت لقرئيس الجلس
اخواعاهص   الحصسبة عالي  يمكن   بمماج  اي منهص اغلا المسيلة العالميقة ا  الصقحفية ا  اجبهقص ا 

ايقصر  رخيصص ا  سح  الوخيت نهصئيص .

 مماا  تح مث ان الحج  ا  منققع من 7 مصار منهص 13 صلنصمص الخصصة  بصلخصلفصت   الجزاءات  بللغت 
% من  نصققمص الجققزاءات الخصصققة  بصللئحققة  تضققمن 50النش ا  منققع من  الظهققمر اي ان اكققث من  

نصمص  ق   بصلحج  ا  منع النش   هيف النصمص التصلية.



(   القق  ااشققصرت الف اجققماز منققع البح ا  النش ا  اللغرامققة ا  لفت النظققر اذا مققص قققصمت14نت الصار )
المسققيلة العالميققة ا  الصققحفية  بنش مققماا اعالميققة متعصرضققة مققع ااكققصا ال مسققتمر ا  القق معاموى الف
مخصلفة القمان  ا  مخصلفة النظققصا العقصا ا  القق معاموى الف الفجققمر   هيف  ف مجملهققص عابققصرات  اسققعة  
 ضفصضة ل يمكن   ح مي م معصنيهص   مقصص مهيص  ح مي ما اجصمعص يتفهمق  الخقصط   بتلققئ النصقمص   هيقم

1مص اخذ   اعاي  عالى القصنمن ذا   

(  تنص ل الزاا الصحت   المسصئل العالميققة   بمضققع سيصسققية  حريريقة لهقص    ضققمنهص  ف15الصار )
العقما الخصصة  بعمل صحفييهص   هيم المر الذي اذا مقصلم  لقاا  بيق  الصقحيفة ا  المسقيلة العالميقة

من  اشأن  ان يمن  الجلس الحق  ف النع من  النش ا  ايقصر البح ا  اللغصء الوخيت 

 (  تحقق مث عان  اسققتخ ماا العبققصرات اللفققصظ القق   حمققل سققبص   قققذ ص    يققه ا   طعن   ف16الصار ) 
العاققراض ا   حققق ا لل ققراا ا   يققكيكص  ف الققذمم الصليققة ..ا  التقق مليس عالى الماطققن     تفققص ت

العقم بة مص  ب  لفت النظر   النذار الف مرالة الحج    النع.

  لنص هينص  عليقصن ال ل اصب   عليققق معتقصا  يمقص يخت العبققصرات الفضفصضقة الق   حمقل اكققث من 
 أ يل   اكث من   فس  مثل  حق  ال راا ا  التقق مليس عالى الماطققن    الطعن   ف العاققراض ...الخ
  ق م سبق   ان اشننص  ف  قريرنص السص بق اققمل مش ع القققصنمن ذا قق    الققذي صقق مر  بعنققمان " الصار

.2   الحج   بصلقصنمن " ان استفضنص  ف  لئ النقطة    حليلهص   النيل منهص19

امص التعليقق الثقصنف  ف  بخصقمص هيقذا النت هيقم  يمقص يخت اجقرائم السق    الققذر  ح ميق ما   ذلقئ
 بسب  الطبيعة القصنمنية لتلئ النمعايقة من  الجقرائم الق   حتقصج الف اشقكموى خصصقة من  الضقحية من 
ااجل  حريئ ال معاموى الجنصئية  بسب  اشخصية الماقعقة ،  ل يجقمز ان يفقوض اشخصقص ان مقص كت  ا 
صمر ا  اذيع يعتتا قذ ص  ف اق اشخت اخر  صلقذ ر  ف اقة هيم الماي م الذي يق مر مص اذا كصن مققص

 م  بثة ا  نشر يض ر   يهين   سط اهيلة   عاي    اا ل .

  لكن  طبقص لاجراءات عامل الجلس هينص  أن للمجلس رئيسة   اعاضقصءه  بصليقصهي مر ا  الققراءر الذا يق 
لي منهم   لجصن الرص م الخصصة  ب  ان يقممقما  بمحصسقبة المسسقة العالميقة ا  الصقحفية ا  المققع
اللكققو نف عالى مققصكت   بصعاتبققصرر قققذ ص   سققبص  بحققق الخققرين    هيققم امققر مخققصلت للنظققصا القققصنمنف

لجريم  الس    القذر.

" الحجب بالقانون 19"راجع تقرير المركز  المادة 1

 و ما بعدها 16المرجع السابق صفحة 2



 ( من  اللئحة ااشصرت الف ان نش البيصنصت   الخبصر الكصذ بة ا  اشققصئعصت ا  مققص يقق معاما الف17الصار ) 
مخصلفة القصنمن ا  التحريض عالى ذلئ ا  الحض عالى العنت ا  الكراهيية ا  التم  الطقصئفف ...الخ  

 كمن العقم بة هينص مص  ب  اللغرامة الصلف ا  منع البح ا  منع النش ا  الحج .

  سنعي م الح ميح هينص عان  اهيمية  فس     مضي  النصمص العقص بية  أذا كققصن النت غقق   اضقق   
غ  مح ما  بيكل قصطع كصن يج  ان  كمن اللئحة اكث  ضماص    فس ا    ح مي ما لتعمض القصمر
الماض   ف النت ال اذا كصنت  لسفة التشيع قصئمة عالى غممض العبصرات   عا ما  ضمح  حماهيقص  
هيم المر الذ اظرت من  الحكمة ال مستمرية العليص  ف اكث من  اكم سص بق لهص  ق م سبق   ان ااشققصرات

”  النصمص العقص بية يج  أن يكمن  ح مي مهيص لل عصل ال  ااخلهص الشع  ف مجصل التجققريمالف ان  
اجليص قصطعص  بمص مقمااه أن  عريفقص قصنمنيقص  بصلجريمقة محق ما لعنصههيص يكقمن لزمقص  ل يجقمز القيقصس
عاليقة للحقصا غ هيقص  بهقص  بصعاتبقصر أن الشعاية الجنصئيقة منصطهقص  للقئ اف عقصل الق  أثمهقص الشع من 
منظمر ااجتمصعاف  ل  مت م نماهييهص للغ هيص  لم كصن إ يصنهص يث  اضقطرا بص عاصمقص أ  كقصن مضقممنهص  جقص
عاص بثص. من  ثم  كمن هيذه الشعاية  بصلنظر إلف القيما الخط ر الق   فرضقهص النصقمص العقص بيقة عالف
الجريمة اليخصية مقي مر لتفس  هيذه النصمص  مح مار كذلئ لجصل إعامصلهققص  بمققص ل يلبسققهص  بلغ هيققص
 عالف  ق مير أن النصمص العقص بية ل يجمز أن  كمن اشبصكص أ  شناكص يلقيهص الشع متصي ما  بص سصعاهص
أ   بخفصئهص من  يقعمن  حتهص أ  يخطئمن مماقعهص  لن العقم بققة القق   قققصرن هيققذه النصققمص ل  عتققت
6“نتيجة لزمة للجريمة ال   تصل  بهص  بل اجزء منهص يتكصمل معهقص  يتممهقص.  الحكم الصقصار  بجلسقة 

 قضصئية16 لسنة 33  ف ال معاموى رقم 1996 تاير 

  ف القضقية رقم1994  قتاير 12 ايح قررت الحكمقة ال مسقتمرية العليقص  ف اكمهقص الصقصار  بجلسقة 
غممض النت العقص بف يع  أن يكمن مضممنة خفيقص عالف أ سقصط النقصس12 لسنة 105 “ قضصئية أن 

 بققصختل هم اققمل  حققماه  مجققصل  طبيققق   اقيقققة مققص يققرمف إليقق   ل يكققمن معر  ققص  بطريقققة قصطعققة
 بصف عققصل النهف عالف ار كص بهققص  بققل مجهل  بهققص  ممايققص إلف أ بهصمهققص  من  ثم يكقققمن أنفققصذر  بمعققصي 
اشخصققية ققق م  خصلطهققص افهيققماء  هيف  بعقق م معققصي  مراجعهققص إلف  ققق مير القققصئم  عالف  طبيققق  لحقيقققة
محتماهيص  إالل  همهم الخصص لقصص مه محل مرامي  ال  غصلبص مص يجص ز نهقص التقماء  بهقص أ   حريفهقص
لينققصل من  اف بريققصء   بماجقق  خققصص  ققأن غمققمض النت العقققص بف يعققما محكمققة المضققمع عالف أعامققصل
قماعا م صصرمة  ح ما لكل اجريمة أركصنهص   قق مر عاقم بتهقص  بمقص ل لبس  يق   هيف قماعاق م ل  قرخت  يهقص
  مثل أطصرا لعملهص ل يجمز اقتحصا ا م اه كذلئ  صن غممض النت العقص بف يحمل  ف ثنصيصه مخصطر
ااجتمصعاية ل ينبلغف التهمين  منهص  يقع ذلئ لن  طبيققق  يكققمن  لقصئيققص منطميققص عالف التحكم  ف اغل 
افامال  أعامهص لن الماطن  الذين  اختلط عاليهم نطصا التجريم  التمت  بهم مقصص م الشع يقعقق م ن
عان  مبصشنر اف عقصل القق  اخلتهم اشققبهة  أثيمهقص  ان كققصن القققصنمن اققزر العقم بقة   مقيققص لهققص –عاقصار  –

 بمعنصه العصا يسمغهص  بل أن ال جصه العصه  القصرن  ف اشققأن النصققمص العقص بيققة يمكقق م أن افاار
الو بققة عالف غممضققهص ل  كمن   ف مجققرا التجهيققل  بصف عققصل النهف عانهققص  بققل  عققما إلف عانف أكققث



خطرا  ا برز أثرا يتمثل  ف ا تقصرهيص إلف الح م افانى من  افسس اللزمة لضبطهص  ال   حققمل كأصققل
”عاصا  ب  القصئم  عالف  نفيذه  إطلا العنصن لن ا هم أ  سمء  ق مير هم.

”كمقص ققررت أيضقص  ف إاكقصا الحكمقة ال مسقتمرية العليققص أن غمققمض النت العققص بف مقمااه أن يجهققل

الشع  بصف عصل الق  أثمهقص  ل يكقمن  بيصنهقص اجليقص،  ل  ح ميق مهيص قصطعقص أ   همقص مسقتقيمص  بقل منبهمقص
خفيص  من  ثم يلتبس معنصهيص عالف أ سصط النصس الذين  يتم  ن  بعلم م ماركهم  ل يتسممن  بصنح مارهيص
إنمص يكمنما  ب  ذلئ قمامص  ل يقفمن من  النصمص العقص بية عالف الل هص أ  نطصا  طبيقهص  بل يكققمن
ا مسهم طريقص إلف التخبقط  ف اشققصن صققحي  مضققممن مراميهقص  بقل أن أهيمقل الشع  ف ضققبطهص  بمقص
يح ما مقصص مه منهص  بصمرر ينحسم  بهص كقل اجق مل اقمل اقيقتهقص ممقص يفقق م هيقذه النصقمص  ضقماهص
 يقينهص،  هيمص متطلبصن  يهص  ل  ق ما للمخقصطب   بهقص إخطقصرا معقققمل  بمقص ينبلغف عاليهم أن يقق معامه أ 
يأ مه من  اف عصل ال  نهف الشع عانهص أ  طل  منهم  هيم مص ينبلغف أن  كمن  طبيق  لئ النصققمص
من  قبل القصئم  عالف  نفيذهيص عامل انتقصئيقص محق ما عالف ضقمء أهيقمائهم  نقز ا هم اليخصقية  مبلقمرا
 بصلتصلف خيصر هم ال  يتصي م ن  بهص من  يري م ن  ل  كن  إل شناكص ل يممن  اا م معهص مصقق ا  ليس ل

يهم  بهص نذيرا.

 ( لتتنص ل نقطة غصية  ف الهيمية   هيف  نقص ل العالا لمققصئع   اعاتبصرهيقص ظقصهيرر21 اجصءت الصار ) 
عاصمقة   هيقم المقر القذي يعقصق  عاليق  الجلس  بصللغرامقة الصليقة   اللقزاا  بتقق ميم اعاتقذار  بقذات طريققة

ال براز ال   م  نص ل  بهص المضمع.

  هينص يثمر  سصؤل هيصا من  السقمل عان  القطققع اليقيقق   بقصن الحصلقة الق   م رصقق مهيص    بثهققص هيف اصلقة
 راية اا ظقصهيرر ، لقم ا وضقنص ان ممققع الكقو نف  حق مث عان  ال جقصر البش ا   جقصرر العاضقصء من 

يمكن  ان يقطع  بيكل يقي  ان  لئ الماقعة  راية اا ظصهيرر متفيية  ف الجتمع .

من  يمكنقق  ان يجققزا ا  يحقق ما مققص اذا كققصن التعققذي   ف اقسققصا الشطة ا  السققجمن ظققصهيرر اا اققصلت
 راية ، الاجص بة اائمص ل اا م يمكن  الجزا   القطع  بكمن  بعض القضصيص   الحصلت ظماهير عاصمة اا هيف
اصلت  راية   هيم مقص يعق   ان النت هيقذا اختلقق من  ااجقل ان يتم  صقي م  بعض الصقحت ا  الماققع

اللكو نية .

 (  يقق  الف عاقم بققة  صققل الف الحج  ا  سققح  الققوخيت ا  اللغققصؤر  ف اصلققة مخصلفققة22الصار ) 
المسيلة العالمية ا  الصحفية لقماعاقق م التلغطيقة العالميقة للعمليقصت الحر بيقة ا  المنيقة ا  الحقمااث
الرهيص بيققة عالى ان يكققمن سققح  الققوخيت ا  اللغققصؤه  ف اصلققة مققص اذا كققصن  ققق مير الجلس  بققأن  لققئ

الخصلة اجسيمة .

(  عصق  عالى مخصلفة ميثصا الشر الصحفف )ميثصا اخلقف (  بعقم بصت  وا ح مص  ب  23الصار )

لفت النظر الف الحج  ا  النع من  النش .



(   ق   بعقم بقة منقع البح ا  الحج    اللغرامقة الصلف اذا مقص ققصمت المسسقة العالميقة ا 25الصار )
الصحفية  بصلقيصا  بصلتيققبيئ ا  التيققصرك ا  النتققصج اليققوك ا  التنققصزل عان   رخيصققهص لي اجقق  ا ن

اذن كتص بف مسبق من  الجلس العالى للعالا .

( منحت الجلس صقلاية  ف منقع ظهقمر العالمف ا  ااق م ال قراا  بصلمسقيلة العالميقة  ف27الصار )
اصلة مخصلفة ميثصا الشر ا  ار كصب اجريمة اجنصئية ا  التحريض عاليهص ا  ار كقصب اي من  الخصلفقصت
النصمص عاليهص  بصلقصنمن ا  الل ائ  ا  اعاتبصرات المن  القممف ا  الاار  بمصقصل  ال م لقة ا  اثقصرر

الجمصهي  .

 من  اللئحقة هيقم نت كصاشقت لفلسقفة اللئحقة الجزائيقة  بصلكصمقل   هيف27اقيقة المر ان نت الصار 
الهمينة   السطرر    رض المصصية الكصملة للمجلس عالى النظممقة العالميقة   الصقحفية  بصلكصمقل  

 منحت الجلس اق منع ال راا   العالمقي  من  الظهقمر عالى اشصاشقصت المسقصئل العالميقة27 صلصار 
لي سب   من  المكن  الجلس ان يعتت ان ظهمر اليخصية ) ا (  ماي الف الاار  بمصصل  الجملققة
ا  ان  يمنع من  الظهمر لعاتبصرات المن  القممف ا  لن  خصلت ميثققصا الشر العالمف ا  لنقق  ار ك 
اي مخصلفققة الققمارار  بصلقققصنمن ا  الققمائ  الخصصققة  بقق   ققصلنت من  الجلس مسققصاة  اسققعة لللغصيققة
 سققتمعا  ايققة مققترات للمنققع من  الظهققمر  بهقق مر  بسققيط سققيطرر   هييمنققة الجلس عالى النظمممققة

العالمية  الصحفية  ف مف   هيذا هيم اله مر السص  من  اللئحة .



القسم الثصنف 

اللئحة   ال مستمر

مثلمص سبق   ان اشننص الف ان قصنمن العالا الج مي م اشص بة الع مي م من  الخصلفققصت ال مسققتمرية عاققت عاقق مر
نصمص صصغهص الشع عالى عاجل من  ااجل  بسط سيطرر ال م لقة عالى  سقصئل العالا الختلفقة   ظقل
هيذا التسصرع سقط الشع الفي  ف الع مي م من  الخطصء سماء عالى مستموى الصيصغصت القصنمنيقة ا 
عالى مسققتموى اللققااا  بصلضققمصنصت ال مسققتمرية القق  منحهققص الشع ال مسققتمري للعالا   للصققحص ة

 للمماطن  للتمتع  بحقمقهم   اريص هم .

  اقيقية المر ان النصمص ال  خقصلفت ال مسقتمر  ف اللئحقة هيف ذا هقص الق  خصلفتق   ف الققصنمن  
كصنت ا برز النصمص ال مستمرية ال  خصلفتهص اللئحة   القصنمن عالى النحم التصلف .

 67اجادة 
اريققة ال بقق ماع الفقق   افا بى مكفملققة،   لققاا ال م لققة  بققصلنهمض  بققصلفنمن  الااب،  رعاصيققة البقق معا 

  ل يجقمز ر قع أ   حريقئ الق معاص وى لمققت امصية إ ب ماعاص هم،   م    سصئل التيجيع اللزمة لذلئ.
،  ل  مقققعأ  مصصارر افعامصل الفنية  افا بية  الفكرية أ  ض م مب معايهص إل عان  طريققق النيص بققة العصمة

عاقم بة سصلبة للحريقة  ى الجققرائم القت  قر ك   بسققب  عالنيقة النتج الفق  أ  افا بى أ  الفكققروى، امقص
الجققرائم التعلقققة  بققصلتحريض عالى العنققت أ  التميقق   ب  الماطققن  أ  الطعن   ى أعاققراض اف ققراا،
 يح ما القصنمن عاقم بص هص.  للمحكمة  ف هيذه افاقمال إلقزاا الحكقما عاليق   بتعقميض اجقزائى للمو ر

من  الجريمة، إضص ة إلف التعميضصت افصلية الستحقة ل  عامص لحق  من  أاار منهص،  ذلئ كل    قققصً
للقصنمن.

 القصنمن   لئحة اجزاءا   منحت للمجلس العالى سلطة مطلقة  ف الحج    النع   الحصسبة عالى
العامصل ال   م نشهيص    بثهص اي كصن اشكل القصل  الف  للعمل   هيم مص يخصلت النت ال مستمري .

71اجادة 
يحظر  بأوى  اج   رض رقص بة عالى الصحت   سصئل العالا الفية أ  مصصار هص أ   قفهص أ  

  يجمز استثنصء  رض رقص بة مح مار عاليهص  ى زَمن  الحرب أ  التعبئة العصمة.  ل  مقعإغلقهص.
عاقم بة سصلبة للحرية  ى الجرائم الت  ر ك   بطريق النش أ  العلنية، أمص الجرائم التعلقة

 بصلتحريض عالى العنت أ   بصلتمي   ب  الماطن  أ   بصلطعن   ف أعاراض اف راا،  يح ما عاقم بص هص
القصنمن.



اللئحة منحت الجلس صلاية  رض الرقص بة عالى الصحت    سصئل العالا  بل  صل المر ان 
منحت لعاضصء الجلس صلايصت الرقص بة من  خلل القراءر ا  اليصهي مر الذا ية   منحت للمجلس

اق الصصارر   سح  الواخيت   اللغصؤهيص ا ن الراجمع للقضصء 

70اجادة 

ارية الصحص ة  الطبصعاة  النش المرقى  الرئى  السممع  اللكو نى مكفملة،  للمفي  من 
ق ملكية  إص مار الصحت  إنيصء  سصئل العالاأاشخصص طبيعية أ  اعاتبصرية، عاصمة أ  خصصة، ا

الرئية  السممعاة ،   سصئط العالا الرقمى.

  ص مر الصقحت  بمجقرا الخطقصر عالى النحقم القذوى ينظمق  الققصنمن.  ينظم الققصنمن إاجقراءات إنيقصء
  ملئ محطصت البح الذاعاى  الرئى  الصحت اللكو نية.

عالى الرغم من  ان التملئ  بمماج  الخطصر ال ان العمقل ا  النتقصج اليقوك مقع اجهقة اخقروى يج  ان
يكمن  بتفي    اذن مسقبق من  الجلس اضقص ة الف ان نققل اللكيقة يحتقصج الف  قرخيت مسقبق من 
الجلس العالى للعالا   هيققم مققص يتعققصرض مققع  لسققفة النت ال مسققتمري  ف اشققأن انيققصء المسققصئل

العالمية  بصلخطصر .

92اجادة 

الحقما  الحريصت اللصيقة  بيخت الماطن  ل  قبل  عطيلً  ل انتقصًصص.  ل يجمز فوى قصنمن ينظم
ممصرسة الحقما  الحريصت أن يقي مهيص  بمص يمس أصلهص  اجمهيرهيص.

القصنمن   للئحة  بصلكصمل مخصلت للنت ال مستمري ايح يعم م القصنمن   لئحت  عالى النتقصص من 
اقما ال راا   الح م ا ن التمتع  بحريص هم  ف التعب  عان  الرأي 

95اجادة 

العقم بة اشخصية،  ل اجريمة  ل عاقم بة إل  بنصء عالى قصنمن،  ل  مقع عاقم بة إل  بحكم قضصئى،  ل
عاقصب إل عالى اف عصل اللاقة لتصريخ نفصذ القصنمن.

 اللئحة  عمل عالى  رض العقم بصت عالى الكيصنصت   اللغصءهيص   سح   رخيصهص ا ن الراجمع للقضصء

97اجادة 

التقصض، اق مصمن  مكفمل للكص ة.   لاا ال م لة  بتقري  اجهصت التقصض،،    عمل عالى سععاة
الفصل  ف القضصيص،  يحظر  حص  أوى عامل أ  قرار إااروى من  رقص بة القضصء،  ل يحصكم اشخت إل

أمصا قصضي  الطبيعى،  الحصكم الستثنصئية محظمرر.



اللئحة  حرا الكيصنصت   المسسصت العالمية   ال راا من  اقهم الطبيعف  ف التعب  عان  الرأي  
 ص مر قرارات عاقص بية ا ن الراجمع الف القضصء    من  لل راا اق التظلم من  قرارات الجلس  عات
لجنة ييكلهص الجلس ،   كصن الفوض ان يحيل الجلس المر للقضصء ليفصل  يمص يراه الجلس

مخصلفص للقصنمن  ل يكمن الجلس هيم الخصم   الحكم   التظلم ل .

211اجادة 

الجلس افعالى لتنظيم العالا هييئة مستقلة  تمتع  بصليخصققية العاتبصريققة  السققتقلل الفقق   الصلى
 الااروى،  ممازنتهص مستقلة.

 يختت الجلس  بتنظيم اشقققئمن العالا السقققممع  الرئى،   نظيم الصقققحص ة الطبمعاقققة،  الرقميقققة،
مسققئملً عان  ضققمصن   امصيققة اريققة الصققحص ة  العالا القققررر  بصل مسققتمر، غ هيققص.  يكققمن الجلس 

  ايصاهيص   ع مايتهص   نمعاهص،  منقع المصرسقصت الاتكصريقة،  مراقبقة سققلمةاستقللهص الحفصظ عالى 
مصصار  مميقل المسسقصت الصقحفية  العالميقة،   ضقع الضقما بط  العقصي  اللزمقة لضقمصن القااا
الصحص ة   سصئل العالا  بأصققمل الهنقة  أخلقيص هقص،  مقتضققيصت افمن  الققممى،  ذلققئ عالى الماجق 
الب   ى القصنمن. يح ما القصنمن  يقكيل الجلس،  نظقصا عاملق ،  اف ضقصع المظيفيقة للعقصمل   يق .

 يُمخذ رأوى الجلس  ى مش عاصت القمان ،  اللمائ  التعلقة  بمجصل عامل .

القققصنمن   لئحققة الجققزاءات خلقت مجلس  بعيقق ما كققل البعقق م عان  النت ال مسققتمري   مققص اسققته م ة من 
انيصء    يكيل الجلس  صلجلس يفوض ان  ضصمن  لحرية الصحص ة   العالا   اصمف لتلئ الحرية
  لم نجقق م نت  بصلقققصنمن ا  اللئحققة يققم ر اي ضققمصن  لتققئ الحريققصت ا  الحقققما  بققل انقق  يسققعى الف

 قميض  لئ الحقما   الح م من  الحريصت .
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