
%ن#"ال علي 'لصحافي #لى 'لم$ج"ة *سقا& %لت"! #لى ت#ع! &إلنسا! حق"! من$ما!:  &لمغ"! !

! 
!

- 2014 فب!#"!!14  ةئ!%لجنا %لت"! جم"ع%سقا!  ىل! )لمغ$ب"ة 'لسل#ا! #ع!ت &إلنسا! حق"! ! 'لتعب"! ناش+ة في مجا% ح#"ة من$ما! 
  .$ف"!ف 18 ل#"! &ل$با! # في!&لمق"ّ  كمةا$لمح جلسة خال! %ن#"ال علي 'لمغ#بي!ئ"' &لتح!"! ! 'لصحافي#لى  ة!جّ م!"ل

 

 سبتمب! 17 في %عتق! !!لك!!خبا"!"إل م#قعلل 'لع$ب"ة &ل$بعة تح!"! %$ئ"! 'لصحافي ! %ن#"ال
!"لك!(لم#قع (اللكت$#ني " م! 'لع$ب"ة سخة$لنّ  في سبتمب! 13 بع/ نش% مقا* (خبا%$ #"! 2013

 &ل"$م"ة $ئ"!$السبان&ة $ل"ّ  ح#فةللصّ  (إللكت$#ني &لم#قع على نش! ف"#"! مق"ع !تضمّ  !!#"ل !
 &لمغ"! مل! &لسا"! !محمّ  %لمل! !بح"ّ  نتق!!! !"!ت"! م#ج#) على م#قع  ! &لف"#"!. "&لبا""!"
 #ق!" .  &لج#ا!"  في للمشا#كة 'لمغ#بي &لشبا! !"ع! ! ! "'&لفسا! "الستب!"!"! $#ا! مت#ما !

.2013&كت#ب! 25 في بكفالة %ن#"ال()'ل% س#"!  م' م%قع"ا &لف"#"! #"ت#"! %$#ل! !

!

 علي با!$ل"ّ  في )الستئنا! محكمة في 'لتحق"! قاضي "!#تّ  !&نتق# &لف"#"! !"لك!"  "! #غ! 
-218 &لما"! بم#ج!"  &إل$#ا! تمج"!ب"  2013 سبتمب! 24 في %ن#"ال  'لجنائي 'لقان"! م! 2
- 218 &لما"! بم#ج!"  "اما"ّ &ال$#ا!  مساع"!"  ! 'لمغ#بي  6!. !

 'لقان"!ت$ب"!  !&%ت#لّ . 'عتبا"ي بشك! ت&ب$ق"ا %$مك! غ'& %$ضحة )لعق$با! قان"! %حكا!"! 
 م! %لنا! لتمك"! قة"ّ بما )كفي م# "ل ' #لج$#ئ!'لتي تح"ّ  تل! ةخاصّ ص*اغة 'ألحكا" ! %$ تت"ّ 
'لتعب"!  ح#"ة بح! تتعل! مسألة في 'لج$#مة فإ! $ل"! على "عال"!. ل#ل! $فقا سل$ك"! تن#"!

 'لم$ن"ة بالحق"! &لخا"ّ  %ل$#لي %لع"! م! 19 !&لما"ّ  بم#ج! مكف"! ح!!"! 
 ضما! &لمغ"! على  #ج!!  1979 ما"! 3 من! %لع"! في #"! $#لة بصفت"ا!.!'&لس"اس"ة
.%ل$#لي 'لقان"! مع تف!ما !ب $لح! "حت#"! !

! !

 مجل!( "  &إلنسا! لحق"! ح"!%لمتّ  $ألم! لجنة #"ّ  !ن#كّ  ! &لقض"ة #"! #ما #خ% س#ا!فا #مّ 
#ك!  ! %ل$#لي %لع"! تنف"! على "إلش#"! ! تفس"! في ت!م#مّ  !تتمثّ  %$ل"! !" )  &إلنسا! حق"!
:#لي ما !



 %لم&%$ن"! ب"! "اس"ة$لسّ  ! ة&لعامّ  &لقضا"ا ح"! &ألفكا! ! للمعل$ما! %لح"ّ  $#ص!$لتّ  "!  •
 %%سائ! !ح"ّ  صحافة "ج"! $عني $#"!. ض"#"! #م! (لمنتخب"! ل"!%لممثّ  ! ح"!'&لم#شّ 
 $#ال! على ! تق##"! "! %قابة #"! ة&لعامّ  &لقضا"ا على 'لتعل"! على قا#"! خ"!! $عال!

 %سائ! منت"! على لحص"!'لمقاب" ل ح!"ل $#ضا ' "للعم"!على ()' &لقضا"ا %لعا! "!$ل"ّ 
.!%العال! !

 قة -عتما+ *حكا& متعلّ  !'&لس"اس"ة 'لم$ن"ة بالحق"! &لخا"ّ  %ل$#لي %لع"!$ حس! ال $ج"! •
 ةعامّ  مصلحةم$ شأن*ا )$ تك%$ #"!  &لعم"! ع! معل$ما! حج! "! لقمع &لق#مي باألم!

 في اش#"!$لنّ  ! ()لباحث"! 'لصحف""! لمقاضا! "! &لق#مي باألم! تض! ال $لتي! مش$#عة
.)لمعل$ما! #"! مث! نش!بت#مة  ! !غ#"! "! ! &إلنسا! حق"! ع! (%لم&%فع"! &لب#ئة مجا! !

!
 3 &لفق"! مع مت%$فقة &إل$#ا! مكافحة&لال$مة ل %$ب"!تّ بأ# تك$# "ل "أل$#"! %ل#"! !تكفّ ت! •

 &لنشا!" !" &إل$#ا! تشج"ع" &لج'&ئ$ مث!" *ج, تح(*( %بصفة %$ضحة  "!. 19 &لما"! م!
 ال $ن"ا م! للتأك! 'إل%$ا"! "تب!"!“"!  !"تمج"!"!" &الشا"!" ج$#ئ! %ك#ل! !" )لمت$ّ#!
 %إلعال! %سائ! تلع!. 'لتعب"! "ةح"ّ  مع متناس! غ"! "! ض"#"! غ"! ت$ّخ! #لى ت#"!
 *ال +ج. *ضع ق+*) على ق)'ت%ا على &إل$#ا! %عما! ح"! &لعم"! $عال! في حاسما $#"!
 بأنش$ت"!"'& %ق"م"!  'لصحف""! معاقبة %نبغي ال 0+/ م+ج,. +في )'& &ال$ا"! %لعم!

!.)لمش$#عة !
 

 "!مح"ّ  ب%$#قة تثب! "! #ج! ! 'لتعب"! ح#"ة لتق""! مش$#عة بأسبا! #"! $#لةت$ّ#!  عن! •
 "ال تخ#"!$لمّ  "!&لمح"ّ  "إلج$"ء"! عم ناس!%$لتّ  "#"!%$لضّ  للت$"#"! ق#قة$ل"ّ  'ل%ب#عة ةف$#"ّ  !

.!'&لت#!"! 'لتعب"! ب"!%آلن"ة ! !مباش!"ب)"' "لعالقة "ل خال! م! س#ما !

  
 ج)'انسب"! مبا"! حّ!!ت. &لق#مي $ألم! على خ#"! !شكّ ! القا. -ل+* كتب& %ن#"ال #لم "! !ثان"ا
 ب"ا ستش"!ت ما كث#"! %$لتي ! )لمعل$ما! #لى "%ل"ص"! 'لتعب"! "ة$ح"ّ  &لق#مي $ألم! بشأ!
 باعتبا#"ا !ما"ّ  تج#"!& ال $مك! #نّ  )لمحل#ة! 'لمحاك! ! &إلنسا! لحق"! 'لمتح"! $ألم! %$ئا!
 'لماّ#! م! 'لمقص"!$ك"!  "! #ج!.  1:  ش#"! ثالثة 'ست$فاء %ال بع! &لق#مي لألم! ت$"#"!

"! . 3 ! ! %لعن! #"! مث! على ح#"!لتّ مك" !#لم م!.  2 ؛ 'لمباش! %لعن! على لتح#"!!
 مفا#"!بع# "ل #"ّ . %لعن! #"! مث! "ق"! '&حتما! !&لما"ّ  ب"!$ن"ة ! !مباش! عالقة $نا!
'  تع!"!'  "!'  تمج"!'  ! 'لت$#"! "! &إل$#ا! في &التصاال! مساع"! ت$ف"! مث! غامضة"ل

 في %$ت"ا !تشكّ  ال (إل'&اب#"! ب"ا #لى! $لتي (لتص%$حا!%عا"!  !مج"ّ  ! "!&لت#"ّ  "! &إل$#ا!



 &الت#ا! #ع!ت ال &لقض"ة #"! في 'لحقائ!"! . على '&% %السا! !اعقال &ج$# "ل ! اتح#"ض
 تك! #ل!.  ف#"! %لعن! على ح#"!لتّ ! %ن#"ال علي ةن"ّ  !&% ل# تك &إل$#ا! ج$#مة با%تكا!
.!%لعن! على اض!تح! !لتمثّ  !تص%$حات !

! !

 %ل$#لي 'لقان"! &%عت"! .عا! &%تما! #"! قضا"ا $ثا! $ل"! &لف"#"! ي$غ"ّ  'لصحافي كا!  !اثالث
 %لعا! 'ال%تما! #"! &لقضا"ا ع! تقا!"! تق#"! على !قا"! ك"!ت "! %إلعال! %سائ!' &ج$ على بأن
&لمشا!  ج)'انسب"! مبا"! "!. &لق#مي لألم! ت%#$#"!ب &ألساس"ة &لقضا"ا#"!  !تتعلّ  عن#ما حتى
 من#مة ع! صا#"! معل$ما! نق! مج"!ب ت!معاقب "! 'لتعب"! منع $ج"! ال"  !"ن ت&ك$ على %ل#"ا
ق!  %ن#"ال عليكا! . " %$ن"ة مصلحة "! ي"ن#ل! $ألم! !#"ّ %ن#ا ت 'لحك#مةح'ل(ا '&لتي ت"!  "!

.ناق$# ل! كا! ب!! ف! #"! ما !"#"ّ  ال !#نّ  $قا!. &لف"#"! ع!نش" تق"#"!  !

! !

 "ال ةغ,+ م#ع(مة باأل#لّ  %ن#"ال ض"ّ  #ا!$التّ  الئحة "! "لن#"ء #"! على عة&لم#قّ  'لمن$ما! تعل!
%$عال!  'لتعب"! في حافي$لصّ  لح#"ة -ل,ل* تعتب' &نت#اكا .&لّ%#لي 'لقان"! بم#ج! ل"ا $سا!
 )لقضائ"ة --ضع حّ* للمضا$قا! &ن$#ال! #لى 'لم$ج"ة &لّت"! %سقا! #لى ت#ع! ف"ي $ل#ل!. &لعم"!
 &لمغ"! في منع!$لتي  "لك!"! ()لف%نس"ة 'لع$ب"ة سخت"!$لنّ  م! ك! على )!فع %لح"! ضّ#!
.ف#"! &كت#ب! 17 من! !

!

+لعا, +لت(نسي للشغ!&التحا!   

)لنقابة )ل%.ن"ة للصحف""! )لت%نس""!!  

*لنقابة *لعامة للثقافة #*العال&% ت#ن!  

% ت#ن! جمع"ة "ق0ة م/ .ج, 'ل$"مق*'("ة )'ل$)لة 'لم$ن"ة  
% ت#ن! جمع-ة نـــ&%, لـ+عـ( %لم&%$ـنة  

  &ل6&ب4ة &لت)نس2ة لل.فا, ع! حق)' &النسا!

% ت#ن! #ل)'مق$#"يجمع0ة 'لبح+* في 'النتقا!   

% ت#ن! نقابة 'لصح. 'لمستقلة )'لح$ب"ة !

%لنقابة %لت/نس,ة لال(%عا& %لح"!  



  %لجمع#ة %لت0نس#ة للنساء %ل(#مق&%$#ا!

جمع-ة "ل+ *لشم&"% ت#ن!  

م3ك; ,لبح#9 في ,العال. #,ل123 ,لعا. #,لح#كمة ,لمحل'ة% ت#ن!  

م(ك. ت,ن* لح()ة 'لصحافة  

ع+ )لق"( )لجامع"ة-لجمع)ة -لت+نس)ة لل$فا!   

لجنة *ل6فا4 ع& *حت0*2 *لح0/ا. #حق#+ *النسا& بت#ن!  

(لتكت9 (لت*نسي لل+فا3 ع2 (لحق*. (القتصا+"ة *(الجتماع"ة  

)لم.ص* )لت(نسي للح."ا-  )ألكا*"م"ة ()لجامع"ة  

&لجمع-ة &لمغ/ب-ة لحق)' &النسا!  

جمع+ة ع(&لة' &لمغ"!  

منت.- &لم,&+ن*ن)' &لمغ"!  

/" (لجنة &العال))' &لمغ"!فب"! 20ح#كة   

مع26 %الن2ل4 لل12%سة ح+/ %لتسامح +منا)ضة %لعن!  

&لشبكة &لع3ب1ة لمعل)ما+ حق)' &النسا!  

19من)مة &لما"!   

'لجمع"ة 'لمص!"ة لح!"ة 'ل!*( )'لتعب"!  

'لشبكة 'ل-,ل"ة ل!سامي 'لك!"كات"!  

م%ك. $لقان*+ *$ل)"مق%$#"ة  

لجنة حما"ة 'لصحف""!  

%لمص12 لل/فا, ع* حق'& %ل#ف!&الئتال!   

'لم0سسة 'لقان,ن"ة للم#() 'لمص#"ة  

صحافة ح'& بال ح!"!  

جمع"ة %لخ- %ألمامي للم&%فع"!  

م!ك1 0شا. مبا!, للقان&%$ مص!  

مجم,عة  *لمساع23 *لقان,ن1ة لحق,+ *النسا%$ مص!  

%لمن,مة %ل&*ل(ة ل&ع! %العال!  

+لمع,* +ل*(لي للصحافة  

صحف)'& في خ"!  



بال حق&%$ مص!صحف#"!   

م!ك2 *أل!0 لحق,+ *النسا%$ مص!  

م.سسة م*ا()'& لبنا!  

مبا/01 %ل/فا- %لقان(ني ع& %العال!  

م!ك: +لن6&9 العا56 تأ3&2 ضحا&ا +لعن- ,+لتع'&%$ مص!  

صحف'"& بال ح!"!  

)لجمع"ة )لعالم"ة للصح* ()لناش#"!  


