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  :ملخص البحث

 تقنيــة يف حقيقيـة ثـورة العــرشين القـرن مـن األخــرية الفـرتة خـالل العــامل شـهد لقـد

 أثـرت والتـي التطبيقـات مـن العديـد الثورة هذه عن تولد وقد واالتصاالت، املعلومات

ــىل كبــري حــد إىل ــشاط أوجــه ع ــل ويف. واالجتامعــي االقتــصادي الن ــور هــذا ظ  التط

 دول معظــم دأبــت فقـد اإللكرتونيــة األعــامل عـامل يف واملتزايــد املتــسارع حـولوالت

 واسـتثامرها لتطويرهـا اإلسـرتاتيجية اخلطـط ووضـع التقنيـة هـذه توظيـف عـىل العامل

  .املجاالت مجيع يف

 مل احليـاة منـاحي شـتى يف التكنولوجيـا لـدور ملحوظـا تناميـا الفـرتة هـذه وشهدت

  .قبل من تشهده

 مــن هــي بــل الــدويل املجتمــع يف اجلديــدة باحلريــة ليــست التعبــري حريــة أن كـام

 اإلنـسان حقـوق وأجـدر أهـم مـن وهي فرد، كل وجدان يف الراسخة الفطرية احلريات

ــي ــصت الت ــا ن ــة عليه ــق كاف ــة املواثي ــة الدولي ــة العاملي ــي واإلقليمي ــاول الت ــوق تتن  حق

 عظـيام أمـرا احلديثـة نيـةاإللكرتو االتـصال كوسـائل التكنولوجيـا ظهور ويعد اإلنسان،

 كانـت وإن. واملعلومـات األخبـار كافـة ونقـل البـرش بـني للتواصـل البـرشية تاريخ يف

 فـيام االسـتثناء سـبيل عـىل تكـون فهـي عليهـا القيـود بعـض وضـع جيـب احلريـة هذه
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 أداة وليـست هيـددها مـا كـل عـىل والرقابـة للـدول األساسية املقومات حتقيق يضمن

  .تعبريال حرية وغل للتعسف

 قواعـد ضـوء يف التكنولوجيـا عـرص يف التعبـري حريـة عـىل الضوء إلقاء سبيل ويف

  :وهي نواحي عدة من الدراسة هذه تناولنا احلالية دراستنا خالل من الدويل القانون

  .املعلومات وتكنولوجيا التعبري حرية هي ما بيان

ــا زمــن يف التعبــري حريــة بــني الــرتابط  حيــث. الــدويل ونالقــان وقواعــد التكنولوجي

 الـدويل القـانون بقواعـد التعبـري حريـة يف التكنولوجيـا عالقـة بتوضـيح الدراسـة قامت

  .اخلصوصية يف باحلق عالقتها وكذلك

ــات الدراســة بينــت كــام ــة اآللي ــة الدولي ــة حلامي ــا عــرص يف التعبــري حري  تكنولوجي

ــة ويف. املعلومــات ــدد أوردت النهاي ــائج مــن ع ــي والتوصــيات النت ــا تخلــص الت  إليه

  .الدراسة

   الدويل القانون ، التكنولوجيا عرص ، الرأي حرية ، التعبري حرية:  الكلمات املفتاحية

 املواثيـق ، اخلـصوصية يف احلـق ، العنكبوتيـة الـشبكة ، املعلومات، الدويل اإلعالم

  . الدولية
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Abstract 

    In the late twentieth century, the world witnessed a true revolution 

in communication and information technology. This revolution has 

led to the invention of many applications that have greatly affected our 

life socially and economically. Most countries have laid strategies for 

developing and investing this technology in various fields. Freedom of 

speech is not new to the international community; it is one of the 

intrinsic rights of each individual, guaranteed by all regional and 

international charters that deal with human rights. Electronic means of 

communication have facilitated free transference of news and 

information among people. However, constriction of this freedom 

should be an exception to the rule in such a way that enables the state 

to censor what might threaten it without curbing the freedom of 

speech.  

     This research paper focuses on freedom of speech in the age of 

technology in the light of the principles of international law. The study 

deals with the following points:  
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 - What is freedom of speech and information technology? 

- The link between freedom of speech in the age of technology and the 

principles of international law. The research has illustrated the 

relationship between technology-based freedom of speech and the 

international law as well as the right to privacy. The study has also 

clarified the international mechanism for protecting freedom of speech 

in our age. The paper concludes with a number of findings and 

recommendations.  

Keywords:  freedom of speech – technology age – international 

media - international law – information – the Internet – the right to 

privacy – international charters. 
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 املقدمة

إن حريـة التعبـري هـي مــن احلقـوق األساسـية التــي تـشكل إحـدى الــدعائم        

وهي أهم احلريـات وأشـملها والتـي يتفـرع . اجلوهرية للمجتمع الديمقراطي

عنها عدد من احلريات األخرى كحرية الصحافة وحرية اعتنـاق اآلراء وحريـة 

 .نقل املعلومات

 حتتــل اإلنرتنــت مثــل شـبكة وأصـبحت وســائل التكنولوجيـا احلديثــة  

ــائل  ــة عــىل الوس ــات وكــذلك مقدم ــادل اآلراء ونقــل املعلوم الــصدارة يف تب

التقليدية مثل اإلذاعـة والتليفزيـون إن مل تكـن بديلـة عنهـا يف معظـم األوقـات 

ــداث  بــسبب رسعــة تلــك الوســائل ومواكبتهــا للعــرص، ورسعــة انتــشار األح

ومـن ثـم أصـبحت وسـائل . ء حوهلـابشكل رسيع للغاية، وإمكانية تبادل اآلرا

ًالتكنولوجيا احلديثة من أكثر الوسائل انتـشارا للتعبـري عـن الـرأي ويف إمكـان 

كل فرد أن يعرب عن رأيه ويصل رأيه إىل أكرب عـدد مـن البـرش يف وقـت قـصري 

 . دون اعتبار للحدود بني الدول

إذ ًفقد أصبحت التكنولوجيا يف عرصنا احلايل معيـارا لتقـدم الـدول، 

ــسدت التكنولوجيــا يف كافــة  ــد بــل جت ــىل جمــال واح ــرص دورهــا ع مل يقت

ــايف يف  ــب الثق ــا يف رفــع مــستوى اجلان األنــشطة، كــام ســامهت التكنولوجي

تطوير املطبوعات من كتب وصـحف وجمـالت إىل وثـائق مـصورة ونـرشها 

وكـذلك سـامهت التكنولوجيـا يف .  وبتكلفـة ماليـة بـسيطةاإلنرتنتمن خالل 

ــا يف وقــت قــصري وترمجتهــا لعــدة ســهولة تــوفري  املعلومــة ومعاجلتهــا وبثه

 .لغات
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ــز  ــال جتهي ــدويل يف جم ــستوى ال ــىل امل ــا ع ــهمت التكنولوجي وأس

املعدات العسكرية واحلروب وتوصيل املعلومـات بـشكل رسي بـني القـادة 

 وكذلك أدت إىل اسـتخدام متطـور للـصواريخ يف أنظمـة االتـصال وغريهـا –

 .  أداء اجلنود يف احلروبمما أثر بشكل كبري عىل

ــدويل    ــانون ال ــا وقواعــد الق ــني التكنولوجي ــة وثيقــة ب كــام توجــد عالق

وهـي حـق أصـيل مـن . واالتفاقيات الدولية وعالقتها باحلق يف العلم والـتعلم

حقوق اإلنسان التي جاء هبا اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان والـصادر عـن 

ومنـذ ذلـك الوقـت وقـد ارتفعـت . ١٩٤٨اجلمعية العامة لألمم املتحـدة عـام 

ــتامم  ــرة اه ــت دائ ــدويل، ودخل ــستوى ال ــسان إىل امل ــرة حقــوق اإلن ــة فك قيم

القــانون الــدويل، بحيــث أصــبح يقــاس هبــا تــرصفات الــدول واحلكــم عــىل 

أعامهلـا، لـيس باعتبارهــا فكـرة جمــردة ولكـن باعتبــار مـا يــتمخض عنهـا مــن 

ت املنظـورة للجـنس البــرشي، قواعـد قانونيـة تعــرب يف الواقـع عـن االحتياجــا

ومتــس كافــة جوانــب حيــاة اإلنــسان، الــسياسية، واالجتامعيــة، واالقتــصادية، 

 .والثقافية

ًوسوف يتناول البحث أيضا آليات محاية حرية التعبري يف هذا العـرص   

ــتخدامها ــتمكن األفــراد مــن اس ــى ي ــا حت . املتطــور واملتقــدم مــن التكنولوجي

 .لدولية من حقوق دوليةوكذلك ما كفلته االتفاقيات ا

ا أ :  

تتبلور أمهيـة هـذا البحـث يف األمهيـة التـي حظيـت هبـا التكنولوجيـا 

الفرتة األخرية نتيجة ملا شهده العامل من تقدم وتطور تقنـي، واجتـاه كثـري مـن 



  

)٩١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
دول العامل نحو االستفادة بام تقدمه التكنولوجيا والتـي اخرتقـت كافـة نـواحي 

 .احلياة

 قواعد القانون الدويل بالتطور التكنولوجي ملا له مـن أثـر اهتمتوقد 

بالغ يف حرية التعبري، حيث تضمنت ما يكفل حريـة الـرأي والتعبـري يف عـرص 

 .التكنولوجيا

ا إ:  

ــه  ــا تتــضارب في ًلقــد شــهد املجتمــع الــدويل املعــارص رصاعــا دولي ً

وثـورات شــعبية املـصالح بـني أطرافـه، كــام شـهدت اآلونـة األخــرية أحـداث 

ــان إىل إســاءة  ــن األحي ــري م ــة أدت يف كث ــة العربي ــة يف املنطق ــصفة خاص وب

استخدام احلق يف حرية التعبري ومن جانب آخـر وجـدت حـاالت تقييـد هلـذا 

. احلق مبالغ فيها عـرب وسـائل التكنولوجيـا التـي طاملـا تطـورت مـن آن آلخـر

 :مما يطرح عدة تساؤالت وهي

 .نية التي كفلت احلق يف حرية التعبري  ما هي القواعد القانو-

 وهل يعترب احلق يف حرية التعبري من أهم حقـوق اإلنـسان التـي تعتـرب يف -

املقام األول ومنها حقه يف التعبـري عـرب وسـائل التكنولوجيـا احلديثـة، 

 .وكيف يكفل هذا احلق للطفل وحدوده

طـار التـي يمكـن اختاذهـا ملواجهـة األخ هي الوسـائل واآلليـات التـي  ما-

 .اإلنرتنتتروج للفوىض وحماولة زعزعة االستقرار عرب شبكة 

مــا هــي ضــوابط ممارســة احلــق يف حريــة التعبــري وبوجــه خــاص عــرب  

 .وسائل التكنولوجيا
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 .موقف الرشيعة اإلسالمية ملبارشة هذا احلق 

تطرح إشكالية البحث هذه التساؤالت حتى يمكـن معاجلتهـا يف هـذه 

اسة حرية التعبري عـرب وسـائل التكنولوجيـا، األمـر الـذي الدراسة، تناولت الدر

كان جيب معه التعرض لقواعد القانون الدويل لتناول حرية التعبـري يف عـرص 

 وقواعـد التكنولوجيـاالتكنولوجيا وتوضيح الرتابط بني حرية التعبري يف عـرص 

القانون الدويل، مع التعرض حلاالت اإلطـالق والتقييـد ملبـارشة هـذا احلـق 

   . يف القانون والرشيعة، وكذلك اآلليات الدولية حلامية هذا احلق

ا :  

  ا ا أعني به التعرض لقراءة النصوص والقواعـد : ا

القانونية وحتليل مـا ورد هبـا وكـذلك االتفاقيـات الدوليـة والقـرارات الدوليـة 

جـت الدراسـة ه قد انتًفضال عن أنه يف بعض احلاالت. الواردة يف هذا الصدد

 .املنهج املقارن إلحداث املقارنة بني الرشيعة والقانون
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 :ومما سبق يمكننا تقسيم هذا البحث إىل أربعة مطالب وهي

 . ماهية حرية التعبري وتكنولوجيا املعلوماتا اول

 ما الرتابط بني حرية التعبري يف زمـن التكنولوجيـا وقواعـد القـانون ا 

 .الدويل

ا اآلليـات الدوليــة حلاميــة حريـة التعبــري يف عــرص تكنولوجيــا ا 

 .املعلومات

 اا حرية التعبري عرب وسائل التكنولوجيا بني اإلطـالق والتقييـد يف ا 

 .القانون والرشيعة اإلسالمية

 -:وذلك عىل النحو التايل  
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  املطلب األول

  ا املعلوماتماهية حرية التعبري وتكنولوجي

تعترب حرية التعبري هي من املسائل الشائكة اهلامة التي يكثـر احلـديث 

حوهلا يف وقتنا احلـايل وفـيام يتعلـق بمـضموهنا خاصـة يف عـرصنا احلـايل 

عرص تكنولوجيا املعلومات وحول ما يتعلق بتحديـد مـضموهنا لتميزهـا عـن 

رة املعلوماتيـة غريها من احلريات وتزايدت هـذه األحاديـث خاصـة بعـد الثـو

 وكـذلك زيـادة الفعاليـة للمـشاركة الـسياسية اإلنرتنـتوانتشار استخدام شبكة 

 .واالجتامعية والثقافية واملعرفة يف املجتمع الدويل

 :ومن ذلك سوف نتناول هذا املطلب يف فرعني ومها  

 . التعريف بحرية التعبري يف عرص تكنولوجيا املعلومات

 . التعريف بتكنولوجيا املعلومات

 -:وذلك عىل النحو التايل  

  الفرع األول

  التعريف حبرية التعبري يف عصر تكنولوجيا املعلومات

يعترب احلق يف التعبري هو مـن احلريـات األساسـية يف املجتمـع وهـو   

وعنــدما ال يــستطيع اإلنــسان أن . مــا يطلــق عليــه حــق الكــالم والتعبــري والنــرش

لـذلك .  يمتلك حريـة التعبـري فـال يـستطيع أن يمتلـك أي حـق آخـريتكلم أو ال

 )(.فإن أي تقدم يف املجتمع هو مرتبط بمدى ممارسة هذا احلق

                                                           

كز مر: النارش وعي حقوقي، الطبعة األويل، إىل أمري مويس، حقوق اإلنسان مدخل )١(

 .١٦٥ ص١٩٩٤دراسات الوحدة العربية، 
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ومن ثم فاحلق يف حرية التعبـري يـرتبط بـشكل جـوهري بتحقيـق كافـة   

حقوق اإلنسان األخـرى وكـذلك حتقيـق القـيم الديمقراطيـة، وعـىل هـذا يـتم 

بــشكل واســع لتــشمل احلــق يف إبــداء الــرأي يف كافــة تعريــف حريــة التعبــري 

والتعبـري عنـه بكافـة الوسـائل، ) الدويل واملحيل(القضايا التي هتم املجتمع 

وكذا احلق يف احلصول عىل املعلومـات واألفكـار مـن مـصادرها املعتمـدة 

 .ونرش تلك املعلومات واألفكار ومنح هذا احلق جلميع األشخاص

نات واملواثيق الدولية العامليـة واإلقليميـة مل ويمكن القول أن اإلعال  

ًتعني بوضع تعريف حلرية التعبري، وإن كان بعضها قـد وضـع حتديـدا هلـا مـن 

خالل ذكر ما تشتمل عليه مثل ما نص عليه اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان 

من أن حرية التعبري تشمل استقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بـأي وسـيلة 

 .)(انت دون تقيد باحلدود اجلغرافيةك

وقـد حــاول بعـض الفقهــاء وضــع تعريـف حلريــة التعبـري حتــى يمكــن   

متييزها عن غريها من احلريات التي يمكن أن تتداخل معها مثـل حريـة الـرأي 

 :وحرية االتصال فذكر أن

                                                           

 .من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان) ١٩(املادة  )١(



 

)٩٢٤( ون اما ا ء  تا    ا   

   ا " تعنـي إخـراج الـرأي إىل النـاس عـرب وسـائل التعبـري

ًكون إمـا كتابـة أو فنـا أو عـرب لغـة اجلـسد أو أي وسـيلة أخـرى املختلفة فهي ت

 .)("يبتكرها صاحب الرأي وتعرب عن مضمون

ــا    ــع هب ــي يتمت ــة الت ــة األكاديمي ــري احلري ــرأي والتعب ــة ال ــرتبط بحري وي

املجتمــع األكــاديمي، حيــث حتــتم هــذه احلريــة أن يمكــن األكــاديميون مــن 

سسة أو النظام الذي يعملـون بـه ويف ممارسة حرية التعبري عن آرائهم يف املؤ

أداء وظـائفهم دون متييـز أو أي وجـه مـن قمـع الدولـة أو أي قطـاع آخـر، كــام 

يتعـني أن تكفـل الـدول لألكـاديميني حريـة املـشاركة يف اهليئـات األكاديميــة 

 .املهنية أو التمثيلية

ــصادية    ــاحلقوق االقت ــاص ب ــدويل اخل ــد ال ــه العه ــد علي ــا أك ــذا م وه

ة مـن وجـوب احـرتام الــدول األطـراف للحريـة التـي ال غنـى عنهــا واالجتامعيـ

 .)(للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي

 الـذي ٢٠٠٤كام كفلها امليثاق العريب حلقوق اإلنسان املعدل لعـام 

 .)(نص عىل احرتام حرية البحث العلمي والنشاط املبدع 

                                                           

حممد حممود عبد اهللا يوسف، الشفافية املعلوماتية وعمليـات التنميـة املـستدامة  )١(

ــي،  ــة التخطــيط العمــراين واإلقليم ــاهرة، كلي ــرص، جامعــة الق ــة م مــع التعــرض لتجرب

 .٢ص، )ت.ب(

 .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية) ٣ف/١٥م (املادة  )٢(

 .٢٠٠٤من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان املعدل لعام ) ٢ف/٤١(املادة  )٣(



  

)٩٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
     ا آرائـه قـدرة الفـرد والـصحفي يف التعبـري عـن" و 

ًوأفكـاره بحريــة تامــة مهــام كانــت الوســيلة التــي يــستخدمها ســواء أكــان ذلــك 

ــة أم  باالتــصال املبــارش بالنــاس عــن طريــق النــدوات واملــؤمترات أم بالكتاب

 .)("باإلذاعة أم عن طريق الوسائل التكنولوجية

فاإلعالم وظيفة يقـوم ممثليهـا بنقـل احلقـائق أو نقـل صـورة الـيشء ال   

ــصحيحة إنــشاء هــذه ــار ال ــات واألخب ــصورة ودوره تزويــد النــاس باملعلوم  ال

واحلقــائق الثابتــة التــي متكــنهم مــن تكــوين رأي صــائب فــيام يعــن هلــم مــن 

ًمـشكالت، وهـو يعـرب بـذلك عــن عقليـاهتم واجتاهـاهتم وميـوهلم مــستخدما 

فــاإلعالم . اإلقنـاع عـن طريــق صـحة املعلومـات ودقــة األرقـام واإلحـصاءات

ــوعي  ــري موض ــا أو تعب ــان أو إذاعي ــحفيا ك ــي ص ــب اإلعالم ــن جان ــري ذايت م ًغ ً

 .)(ًمشتغال بالسينام أو التلفاز

                                                           

، النـارش : دراسات يف االتصال والدعايـة الدوليـة"أمحد بدر، اإلعالم الدويل/ د) ١(

 .١٦، ص١٩٨٢ية السعودية، سنة اململكة العربوكالة املطبوعات، الطبعة الثالثة، 

ُاستعامل لفظ اإلعالم يف لغة احلضارة املعارصة ليس مـستحدثا ولكنـه يـرضب و )٢(

بجذوره يف مراحـل تطـور البـرشية، تطـور بتطورهـا وجـدد يف وسـائله ليحقـق أهدافـه 

عبد العزيز رشف، وسائل اإلعالم، ومشكلة / النابعة من احتياجات اجلامعة البرشية، د

 .٦٤، ص١٩٩٣  الطبعة األوىل، سنةة، دار اجليل، بريوت،الثقاف



 

)٩٢٦( ون اما ا ء  تا    ا   

   وا  دــرى : وا ــدول األخ ــري يف ال ــد اجلامه تزوي

ــرى  ــدول األخ ــاهري ال ــي مج ــايل تبن ــار وبالت ــصحيحة واألخب ــات ال باملعلوم

 .)(ملواقف تلك الدولة

      أيا  رية يقوم هبا العقل وتعتمد عىل عدة  عملية فكوأ

عوامل مرتتبة بداية من املقدمات ثم الفرضيات ثم استخالص النتـائج، أو قـد 

يقوم العقل بالربط بني عـدد مـن احلـوادث املوضـوعية أو غـري املوضـوعية، 

لتكوين رؤيـة أو حماولـة تكـوين رؤيـة صـائبة أو خاطئـة لتفـسري هـذه الظـواهر 

املرسـل واملـستقبل، وهـو يـشرتط : رأي ركنـان مهـاًالتي حتدث تباعـا، وللـ

 .)(وجود هدف أو غاية من إبداء الرأي

 جمـرد اعتنـاق رأي أو فكـرة   

حبيــسة لــدى الــشخص وتــوفر هلــا املواثيــق الدوليــة احلاميــة الكاملــة يف أن 

وال ختـضع تلـك يكون فكره ورأيه دون تأثري أو ضغط مـن أي عامـل خـارجي 

احلرية ألي قيود عليها سواء يف االتفاقيات الدولية أو القوانني املحليـة، 

 فتعني إخراج هذا الـرأي أو الفكـر إىل املجتمـع املحـيط، ومـن 

عـىل النحـو الـذي . ثم يكون هلا تأثري عىل هذا املجتمع وختضع لقيود معينـة

 .ًسنبينه الحقا

                                                           

مرجـع ، "دراسات يف االتصال والدعاية الدولية"أمحد بدر، اإلعالم الدويل، / د) ١(

 .١٩، ص سابق

استيفان الكـس، اإلعـالم وتكنولوجيـا االتـصال، ترمجـة ونـرش دار اجلامعـات، .  أ)٢(

 .٢٥٠، ص٢٠١٣الطبعة األويل، القاهرة، سنة 



  

)٩٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
صال فهو أشمل مـن احلـق يف التعبـري حيـث يـشمل وأما احلق يف االت  

ًأيــضا باإلضــافة هلــذا احلــق، احلــق يف اإلعــالم، واحلــق يف احلــصول عــىل 

 .املعلومات

ويرتبط مفهـوم احلـق يف التعبـري بـاحلق يف االتـصال فكالمهـا حقـان   

ــرابط وال يمكــن  ــة ت ــة بيــنهام عالق ــاين، فالعالق ــاألول يكمــل الث ــان ف متالزم

ا دون اآلخـر حيـث يتـداخل كـال املـصطلحني، واحلـق احلديث عن أحـدمه

يف االتصال أعم وأشمل من احلـق يف التعبـري حيـث أن احلـق يف التعبـري هـو 

أحد مقومات احلق يف االتصال ويظهـر التبـاين بيـنهام يف أن التعبـري يـسري يف 

بينام احلق يف االتـصال ينـتج مـن تفاعـل )  شخص يعرب عن رأيه(اجتاه واحد 

 .)(عدة أطراف

ــايت أو املجتمــع اجلديــد أو    ــستخدم مــصطلح املجتمــع املعلوم ي

جمتمــع املعرفــة ليــدل عــىل حــد ســواء عــىل جمتمــع يرتكــز عــىل املعرفــة 

 .)(واملعلومات

                                                           

)١( Desmond Fisher, The Right to Communicate: A Status Report, 

UNESCO, ١٩٨٢, p. ٢١. 

ISBN92-3-101991-0,92-3-401991-1(rus)92-3-201991-4(fre)92-30199-8 

(spa), 92-3601991-9(ara), 92-3-401991-1(ras.( 

 والـرشيعة عبد الواحد حممد الفار، قـانون حقـوق اإلنـسان يف الفكـر الوضـعي/ د) ٢(

أمحـد بـدر، اإلعـالم الـدويل، / ، د٤٥٥م، ص ١٩٩٠اإلسالمية، دار النهـضة العربيـة،

 .١٦، ص مرجع سابقدراسات يف االتصال والدعاية الدولية، 



 

)٩٢٨( ون اما ا ء  تا    ا   

وهو عرص ما بعد املجتمع الـصناعي الـذي يقـوم عـىل إنتـاج البـضائع 

 حيث أصبحت املعلومات يف هذا العرص اجلديد بمثابـة منبـع القـوة اجلديـد

الذي يستلهم منه هواة املعلومـات قـوهتم كـام يتمتـع هـذا املجتمـع اجلديـد 

 .)(بسهولة توزيع ونرش املعلومات

وإن مـن أهـم مــا هيـدف إليـه جمتمــع تكنولوجيـا املعلومـات حتقيــق   

ًالعدالـة واملــساواة بــني أفــراد الــدول املتقدمـة والناميــة معــا مــن خــالل تــوفري 

ًار زهيدة نـسبيا، نظـرا النخفـاض تكـاليف خدمة توصيل هذه املعلومات بأسع ً

ويمكـن أن  الطاقة الالزمة لتشغيل الكمبيوتر وتكنولوجيا االتصاالت األخرى،

 يمكــن حتقيقهــا بــسهولة أكــرب عــىل عكــس اإلنرتنــتنــستدل عــىل أن عدالــة 

العدالة احلقيقية عىل أرض الواقع من أنه يلزم إنفاق أمـوال طائلـة كـي نـتمكن 

املوارد املكتبية الالزمة لكل املـدارس الواقعـة يف الـدول من توفري الكتب و

                                                           

ًويعد هذا األمـر منطقيـا ومقنعـا إىل درجـة كبـرية فـإذا كـان مـصدر الثـروة يف هـذا  )١( ً

صيل املعرفة يف مقابـل حتـصيل املجتمع اجلديد هو احلصول عىل املعلومات وحت

ــذه  ــيل ه ــة توص ــوفري خدم ــالل ت ــن خ ــيمكن م ــصناعي ف ــع ال ــال يف املجتم رأس امل

ًاملعلومات بأسعار زهيدة نسبيا فسوف تكون املعلومات متاحة للجميـع وعـىل نطـاق 

ًواسع فأي فرد يف املجتمع يمتلك قدرا من التعليم له فرصته، وال ترسي هـذه القاعـدة 

ًبل وعىل الدول النامية أيضا والتي سوف يكون هلـا فقط دول املتقدمة اجلديدة عىل ال

نصيبها وحصتها من تكنولوجيا املعلومات فلدهيا الفرصة ألن حتقق قفزة نوعية كبرية 

سـتيفن  /أ. ًوأن تتخطى مرحلة التنمية الصناعية لتصبح جزءا مـن جمتمـع املعلومـات

 ،مرجع سابقنرش دار النرش للجامعات، الكس، اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، ترمجة و

 .٢٦٤ص 



  

)٩٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
النامية عىل أن تكون هذه الكتـب واملـوارد املدرسـية مماثلـة لتلـك املتـوفرة 

لدى املدارس يف الدول املتقدمـة يف حـني لـو قمنـا بإنـشاء موقـع إلكـرتوين 

 لكـل هـذه املـدارس فسنـضمن حـصول كـل املـدارس اإلنرتنـتعىل شـبكة 

اثلة للوصـول إىل املعلومـات، وإىل كـل مـا يـتم ختزينـه عـىل عىل فرصة مم

 .) (هذه املواقع اإللكرتونية

 ومــا تولــد عنــه مــن تكنولوجيــات اإلنرتنــتوقــد أدت زيــادة اســتخدام   

اتصالية رقمية جديدة وزيادة تغلغلهـا يف احليـاة اليوميـة ملاليـني البـرش حـول 

ـــد االهـــتامم هبـــذه الوســـائل اجلد يـــدة وشـــبكات التواصـــل العـــامل إىل تزاي

 قـد غـري مـن طـرق االتـصال اإلنـساين اإلنرتنـتومـن املؤكـد أن االجتامعي، 

ًتغيريا جوهريا، إذ كانـت وسـائل االتـصال اجلامهرييـة التقليديـة تتـيح نمـوذج  ً

 .)(اتصال يقوم عىل نقل املعلومات من مصدر واحد إىل متلقني كثريين

                                                           

 .٢٨٨ ص  مرجع سابق،،اإلعالم وتكنولوجيا االتصالستيفن الكس، /  أ )١(

وجاءت شبكة الويب العاملية لتقـدم نـامذج إضـافية، أمههـا نمـوذج االتـصال مـن  )٢(

مـن الربيـد اإللكـرتوين إىل عنـوان مركـزي، وتفاعـل (مصادر كثرية إىل متلقـي واحـد 

، ونمـوذج البـث مـن مـصادر كثـرية إىل )اإلنرتنـتتخدمني كثريين مـع أحـد مواقـع مس

ــريين  ــني كث ــة(متلق ــة، واملجموعــات اإلخباري ــد اإللكــرتوين، والقــوائم الربيدي ) الربي

ًويتيح الويب نظاما ) شبكات التواصل االجتامعي(ونموذج االتصال الشخيص اخلاص 

 ديمقراطيـة االتـصال أكـرب ممـا كانـت تتـيح يتسم بالالمركزية ويتيح درجة مـن ًاتصاليا

حـسني حممـد نـصري، اجتاهـات البحـث / القديمـة، انظـر اإلعالم اجلامهريية وسائل 

والتنظري يف وسائل اإلعالم اجلديدة، بحث مقدم ملؤمتر وسائل التواصل االجتامعي، 

 .٢٠١٥ مارس ١١-١٠جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية املنعقد يف الفرتة من 



 

)٩٣٠( ون اما ا ء  تا    ا   

م املتحــدة يف شــهر ينــاير ونتيجـة لــذلك أقــرت اجلمعيــة العامـة لألمــ  

.  مقرتح قمة عاملية حول قـضايا تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت٢٠٠٢

إلنشاء حاسبات وأنظمة اتـصال التـي سـتمكن القـرى مـن القفـز فـوق حـواجز 

تكنولوجيــة عديــدة والــدخول يف عــرص املعلومــات مبــارشة وأخــذ االحتــاد 

دث، والتي تـضمن مـشاركة الدويل لالتصاالت عن بعد بالقيادة يف تنظيم احل

 .)(رئيس دولة) ٥٠(أكثر من 

ويف الدورة األوىل ملـؤمتر قمـة جمتمـع املعلومـات أكـدت العديـد   

من الدول ومن بينهـا مـرص وتـونس وسـوريا عـىل أن احلـق يف حريـة التعبـري، 

                                                           

)١( )World Summit on the Information 

Society "WSIS" ( ــن املعلومــات ــدة ع ــم املتح ــة األم ــد برعاي ــؤمتر يع ــة م بمثاب

 يف جنيـف، ٢٠٠٣األوىل يف ديـسمرب لعـام : وقـد عقـدت القمـة مـرتني. واالتصاالت

عداد للقمة باللجنة التجهيزية يف يوليو  يف تونس، بدأ اإل٢٠٠٥والثانية يف نوفمرب لعام 

 يف جنيف، بدون ضامن اتفاق هنـائي عـىل ٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠ والتي انتهت يف ٢٠٠٢

 مع رفـض الواليـات املتحـدة ملقـرتح لالحتـاد األورويب بوضـع اإلنرتنتإدارة حكم 

نموذج جديد للتعاون موضوع للتنفيـذ والـذي سـينهي هيمنـة الواليـات املتحـدة عـىل 

كبــري مــن املــنظامت غــري احلكوميــة عــدد ، وتــشارك اإلنرتنــتجــزاء احليويــة مــن األ

ــة و ــسات العلمي ــزاتوواملؤس ــا يف التجهي ــة وغريه ــالم املجتمعي ــائل اإلع ــة  س للقم

ًباعتبارها جمتمعا مدنيا فهم حياولون تأسيس أوسع مشاركة ممكنة للمجتمع املدين . ً

 ضـمنها حقـوق اإلنـسان بـصفة عامـة يف القمة ودفع قضايا املجتمع املدين والتي مـن

 . ًوحرية التعبري وحرية الصحافة بصفة خاصة فضال عن التنمية املركزة عىل الشعوب

https://ar.wikipedia.org/wiki 



  

)٩٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــام ورد يف املــادة  ــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ) ١٩(ك مــن العهــد ال

 .)(ًجوهريا ملجتمع املعلوماتًوالسياسية يعترب أساسا 

ًوتطبيقا هلذا فقد أصدر األمني العـام لألمـم املتحـدة يف أعقـاب هـذه   

ًالدورة تقريرا حيث فيه احلكومات عىل أن تكفل بأال يؤدي أي إجـراء متعلـق 

ــتب ــىل اإلنرتن ــضاء ع ــن والق ــىل األم ــاظ ع ــق باحلف ــان يتعل ــصوصا إن ك ً وخ

 .)(حقوق اإلنساناجلريمة إىل وقوع انتهاكات ملبادئ 

          ا   ا   احلـق يف احلـصول عـىل : و

املعلومات فيكون للفرد احلق يف طلب واستالم ونرش املعلومـات واألفكـار 

                                                           

الـــدورة األوىل ملـــؤمتر قمـــة جمتمـــع املعلومـــات الـــذي عقـــد يف جنيـــف يف  )١(

 مرحلـة جنيـف يف ، حيث أقرت األمم املتحدة انجازات٢٠٠٣كانون األول /ديسمرب

 .٢٢٠/٥٩قرارها 

-So3-ssis-doc-…doc. 

 والذي شكله كويف عنان، األمني اإلنرتنتهذا التقرير أعده الفريق املعني بأحكام  )٢(

ــــع  ــــة جمتم ــــؤمتر قم ــــدورة األوىل مل ــــاب ال ــــدة يف أعق ــــم املتح ــــبق لألم األس

 )القمة العاملية حول جمتمع املعلومات(.املعلومات

World summit on the information Society wsis  
عقـدت القمـة مـرتني . هو مؤمتر برعاية األمـم املتحـدة عـن املعلومـات واالتـصاالت

تـشريين /  يف جنيف والثانيـة يف نـوفمرب٢٠٠٣كانون الثاين عام /األوىل يف ديسمرب 

    يف تونس٢٠٠٥الثاين عام 

Ar.wikibidia.org/wiki/ ٥٠٢wsispci.do…doc 



 

)٩٣٢( ون اما ا ء  تا    ا   

ــك  ــام يف ذل ــصال ب ــائل االت ــة وس ــه بكاف ــن رأي ــري ع ــا والتعب ــصول عليه واحل

 .اإلنرتنتالصحافة والبث اإلذاعي والتلفزيوين و

ب حيـث جيـب عـىل الـدول تـسهيل احلـصول عـىل وليس هذا فحـس  

ــوهلا  ــة وص ــدم عرقل ــشتها وع ــر ملناق ــوق ح ــاد س ــرشها وإجي ــات لن املعلوم

ومن هنـا تـتم ترمجـة مبـدأ الـشفافية واملـشاركة . وتبادهلا بني عدد من األفراد

 .يف اختاذ القرار

 أنه يمكـن تعريـف حريـة التعبـري اإللكـرتوين بأنـه هـو 

 تم من قبل شـخص طبيعـي كـان أو اعتبـاري عـرب الـشبكة كل اتصال"  

دون التقيد باحلدود اجلغرافية بأي وسـيلة كانـت سـواء ) اإلنرتنت(العنكبوتية 

كانت الوسيلة املستخدمة هي القول أو الكتابة أو عمـل فنـي أو غـري ذلـك مـن 

 .الوسائل، عىل أن يكون هذا االتصال موجه للجمهور أو إىل فئة معينة منهم

  لفرع الثانيا

  التعريف بتكنولوجيا املعلومات

ًالتكنولوجيا هي تعترب وسيلة من الوسائل التي اكتشفها اإلنـسان قـديام   

عند تطويعه البدائي للطبيعة، وبعد ذلـك أصـبحت التكنولوجيـا أداة يـستعملها 

 .خلدمته وساعدته لقضاء حاجاته املتنامية

 أن أصـبحت مهمـة يف ثم تطـور اسـتعامل التكنولوجيـا بعـد ذلـك إىل  

ال يمكـن  حياة اإلنسان العامة واخلاصة إىل درجة كبـرية وهلـا مـن األمهيـة مـا



  

)٩٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مما دفـع الـبعض إىل االعتقـاد بأهنـا املـسئولة عـن معظـم مـا . االستغناء عنها

 .)(حيدث داخل املجتمع املعارص من تغريات

ومما سبق يمكننا الوقف عىل التعريف بتكنولوجيـا املعلومـات عـىل   

 :النحو التايل

ا :  

يمكن تعريف التكنولوجيا يف اللغة كام يـرى الـبعض عـىل أهنـا تقنيـة 

أو تقنيات ويعرب عنها البعض بلفظ تقانة أو تقانات وهي تعني العلـم التطبيقـي، 

أو الطريقة الفنية لتحقيق غرض معني أو مجيع الوسائل املـستخدمة لتحقيـق 

 .)( الرفاهية واملعيشة للناسكل ما يلزم لتحقيق سبل

ــــستعملة يف  ــــصناعات امل ــــون وال ــــة للفن ــــد العلمي ــــة القواع دراس

ًوقـد تفننـت فيهـا املجتمعـات املعـارصة تفننـا كبـريا، . املجتمعات الرشيدة ً

ًفهذبت األجهزة واآلالت، وضبطتها ضبطا دقيقا، واستخدمتها يف الـصناعا ت ً

 .) (واإلنتاج بوجه عام

                                                           

 –االستعامالت  –مفهوم (يو، التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال فضيل دل/ د )١(

 .١، ص٢٠١٠، دار الثقافة، اململكة األردنية اهلاشمية، عامن، )اآلفاق

، اإلنرتنـتعامر إبراهيم قنديل، املعجم املوسوعي لتكنولوجيـا املعلومـات و/ د )٢(

 .٣٣١، ص ٢٠٠٣دار املسرية للطباعة والنرش، سنة

 العلـــوم االجتامعيـــة، إعـــداد نخبـــة مـــن األســـاتذة املـــرصيني والعـــرب معجـــم) ٣(

إبراهيم مدكور، عـن الـشعبة القوميـة للرتبيـة / املتخصصني، تصدير ومراجعة الدكتور

  .١٧٦، ص ١٩٧٥، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سنة )يونيسكو(والعلوم والثقافة 



 

)٩٣٤( ون اما ا ء  تا    ا   

وإذا . فالتكنولوجيا هـي فـن اإلنتـاج، أي العمليـات املاديـة الالزمـة لـه

كان البحث العلمي هو أسـاس التقـدم، فـإن التكنولوجيـا هـي الـسبيل لتحويـل 

ــاة  ــتخدام يف احلي ــدات قابلــة لالس ــذا البحــث إىل مــواد وأجهــزة ومع ثــامر ه

    )  (.العملية

ــبعض أن كلمــة ت ـــ ويــرى ال ــا عربــت ب مــن الكلمــة ) تقنيــات(كنولوجي

ًوتعني فنا ومهارة، وتعنـي تركيبـا أو نـسجا، والتكنولوجيـا ) Techno(اليونانية  ً

ًلغويــا تعــد أكثــر شــيوعا مــن مــصطلح التقنيــة الــذي يعــد هــو اللفــظ التعريبــي 

 .)(للتكنولوجيا

ويف بعض املـصادر يـرى أن أول ظهـور ملـصطلح التكنولوجيـا كـان   

م يف أملانيا وهي تعني يف اللغة اليونانيـة بعلـم صـناعة املعرفـة ١٧٧٠يف عام 

النظامية يف فنون الـصناعة أو العلـم التطبيقـي وال يوجـد هلـا مقابـل أصـيل يف 

 .)(اللغة العربية

ًويمكن تعريف تكنولوجيا املعلومات اصـطالحا أيـضا ويرجـع ذلـك    ً

 :إىل ثالثة مصادر وهي

                                                           

اتذة املـــرصيني والعـــرب معجـــم العلـــوم االجتامعيـــة، إعـــداد نخبـــة مـــن األســـ) ١(

  .١٧٦املتخصصني، مرجع سابق، ص 

 .http://ar.wikipedia.org/wiki: انظر )٢(

 .٢٢تصال، مرجع سابق، ص اال فضيل دليو، التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم و. د)٣(



  

)٩٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
١-    ر امن النظريـات ونتـائج البحـوث وتطبيقاهتـا،  املستمدة ا

ــا ــا بأهن ــرف التكنولوجي ــذلك تع ــة لتلب: ول ــارف العلمي ــف املع ــة توظي ي

 .حاجات اإلنسان وتنمية املجتمع

٢-    ا ـــزة واألدوات واآلالت م ـــشمل األجه ـــذلك ت ـــي ب  وه

ــة  ــيل للمعرف ــق العم ــن التطبي ــة م ــائل الناجت ــل الوس ــات وك واملخرتع

خمتلف أنـواع الوسـائل التـي : ف التكنولوجيا بأهناالعلمية، وبذلك تعر

تــستخدم إلنتــاج املــستلزمات الــرضورية لراحــة اإلنــسان، واســتمرارية 

 .وجوده

٣-   ر اج ا ت ااويقــصد بــه جمموعــة ا 

املعارف واملهارات الالزمة للتعامل مع اآلالت واألجهزة الناجتة عـن 

ميـــة حتـــى يـــستطيع احلـــصول عـــىل األهـــداف اســـتثامر املعرفـــة العل

كـل الطـرق : املنشودة مـن ورائهـا، ومـن هنـا تعـرف التكنولوجيـا بأهنـا

التــي يــستخدمها النــاس يف اخرتاعــاهتم واكتــشافاهتم لتلبيــة حاجــاهتم 

 .)(وإشباع رغباهتم

G8 وكـان الغـرض 

يثــاق حيكــم جمتمــع املعلومــات العــاملي بمــشاركة مــن عقــدها هــو وضــع م

اليابـــان، وفرنـــسا، وبريطانيـــا، وإيطاليـــا، وكنـــدا، وروســـيا : ثامنيـــة دول هـــم

والواليات املتحدة األمريكية، وأملانيا، تسعى هـذه القمـة إىل تقليـل الفجـوة 

الرقمية بني الدول الفقرية والدول الغنية حيث حـازت مـسألة االقتـسام الرقمـي 

                                                           

 .http://www.alukah.net/culture/0/80656: انظر )١(



 

)٩٣٦( ون اما ا ء  تا    ا   

ــامل ــن دول الع ــري م ــتامم كب ــىل اه ــة ع ــدول النامي ــة وال ــدول املتقدم ــني ال ي ب

 .)(القمة

 فكـر وأداء وحلـول ويلخص الـبعض رؤيتـه ملفهـوم التكنولوجيـا بأهنـا

للمشكالت قبل أن تكون جمرد اقتناء معدات ويقرر الـبعض بـأن التكنولوجيـا 

مـن ليست جمرد علم أو تطبيق العلم أو جمـرد أجهـزة، بـل هـي أعـم وأشـمل 

 .)(ذلك بكثري فهي نشاط إنساين يشمل اجلانب العلمي واجلانب التطبيقي

مما ا  ا :  

ــوتر  ــتعامل الكمبي ــو اس ــا ه ــصطلح التكنولوجي ــشائع مل ــوم ال إن املفه

واألجهزة احلديثة، وهذه النظرة حمدودة الرؤية، فالكمبيوتر نتيجـة مـن نتـائج 

ــنام  ــا، بي ــة التكنولوجي ــي طريق ــصطلح ه ــذا امل ــي يقــصدها ه ــا الت التكنولوجي

                                                           

 يعيـشون يف اإلنرتنـتمن مستخدمي % ٨٨تشري آخر اإلحصاءات إىل أن أكثر من  )١(

 % ٠.٥ًالــدول الــصناعية بيــنام ال يتجــاوز املــستخدمون يف البلــدان األكثــر فقــرا نــسبة 

نت أن تشكل قوة دافعة للتنمية، ويعتقد املختصون أنه يف الوقت الذي يمكن فيه لإلنرت

التكافؤ  فإن قراءها يف متناول قلة قليلة من البلدان الغنية، سيوسع اهلوة ويعمق من عدم

ولـذا أسـست قمـة أوكينـاوا جلنـة . االجتامعي بني البلـدان املتطـورة والبلـدان الناميـة

 من كـل ، وتتألف اللجنة من عضوين)محلة الفرص الرقمية(جديدة أطلقت عليها اسم 

سام الرقمـي واجلـرائم املرتبطـة تـدولة مـن الـدول الـثامين، وسـتناقش مـشكالت االق

، وهنـاك مبـادرة اإلنرتنـت، وخاصـة الفريوسـات واإلرهـاب والتخريـب عـرب اإلنرتنتب

 .دعت إليها

 جملـة العلـوم اإلنـسانية واالجتامعيـة، ،صـباح سـليامين/نور الـدين زمـام، أ/ د.أ) ٢(

 .١٦٥، ص ٢٠١٣كرة، اجلزائر، العدد احلادي عرش، جامعة حممد خيرض بس



  

)٩٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــتخدام املعــارف،  ــة التفكــري يف اس ــشكالت، أهنــا طرق ــري، وحــل امل التفك

واملعلومات، واملهارات هبدف الوصـول إىل نتـائج إلشـباع حاجـة اإلنـسان 

وزيادة قدراته، وبالتايل فإن التكنولوجيا تعـد أسـلوب التفكـري الـذي يـصل بـه 

ج املرجــوة، أي أهنــا وســيلة وليــست نتيجــة، وهلــذا فــإن الفــرد إىل النتــائ

التكنولوجيـا تعنـي االسـتخدام األمثـل للمعرفـة العلميـة وتطبيقاهتـا وتطويعهـا 

خلدمــة اإلنــسان ورفاهيتــه، ويمكــن تعريفهــا بأهنــا عبــارة عــن جتــسيد لنتــائج 

البحوث واملعارف يف شكل آالت أو أجهزة أو طرق صـناعية جديـدة يف أي 

 .)(االت األنشطة االقتصاديةجمال من جم

    رأي آ بأنـه يمكــن تعريـف التكنولوجيـا بأهنـا جهـد إنــساين وذ

وطريقة للتفكـري يف اسـتخدام املعلومـات واملهـارات واخلـربات والعنـارص 

البرشية وغري البرشية املتاحة يف جمـال معـني وتطبيقهـا يف اكتـشاف وسـائل 

 .)(اجاته وزيادة قدراتهتكنولوجية حلل مشكالت اإلنسان وإشباع ح

التكنولوجيا هـي نتـائج ذلـك اجلهـد اإلنـساين يف و م مى أن   

البحث وتطوير سبل املعرفة ألجل خدمة اإلنسانية بـصورة أفـضل ويف وقـت 

 .أقل، وبام ال يتعارض مع احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

                                                           

ــا / د.أ) ١( ــام القــانوين لعقــود نقــل التكنولوجي ــراهيم موســى، النظ دراســة (حممــد إب

 .١٦، كتاب درايس، كلية احلقوق، جامعة طنطا، ص)حتليلية

 .١٦٥صباح سليامين، مرجع سابق، ص / نور الدين زمام، أ/ د.أ) ٢(



 

)٩٣٨( ون اما ا ء  تا    ا   

  املطلب الثاني

   التكنولوجيا الرتابط بني حرية التعبري يف زمن

  وقواعد القانون الدويل

ــة  ــة العاملي ــق الدولي ــد أن املواثي ــدويل نج ــانون ال ــد الق ــالرجوع إىل قواع ب

ــال ــصال فع ــوق اإلنــسان ذات ات ــصلة بحق ــة ذات ال ــات الدولي ــة واإلعالن . واإلقليمي

ًوارتباط بحرية التعبـري وقـد ظهـر ذلـك واضـحا منـذ البدايـة متمـثال يف ميثـاق األمـم  ً

ــدة  ــام أن املتح ــة ك ــة خاص ــية عناي ــه األساس ــسان وحريات ــوق اإلن ــرد حلق ــذي أف ال

ــم  ــي معظ ــا يف تبن ــحا وهام ــا دورا واض ــان هل ــدة ك ــم املتح ــة لألم ــة العام ًاجلمعي ً ً

املواثيـق الدوليـة اخلاصــة بحقـوق اإلنـسان، فمنــذ الـدورة األوىل للجمعيـة العامــة 

 .ية التعبريًلألمم املتحدة وقراراهتا تظهر ارتباطا ويعطي أولوية حلر

حرية التعبـري حـق أسـايس ( أن ١٩٤٦كام قررت اجلمعية العامة يف عام 

من حقوق اإلنسان، وحمل جلميع احلريات التـي نـذرت األمـم املتحـدة هلـا 

ودعــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة إىل عقــد مــؤمتر ملناقــشة ). نفــسها

يـة التعبـري والـرأي  صياغة فقرة تتعلـق بحرإىلحرية اإلعالم الذي انتهي بدوره 

ــم  ــسان يف املــادة رق ــالن العــاملي حلقــوق اإلن ووردت تلــك الفقــرة يف اإلع

 مـارس إىل ٢٣ًطبقا ملا أوىص به ذلك املؤمتر املنعقـد يف الفـرتة مـن ) ١٩(

ــام ٢١ ــف ع ــة جني ــن ١٩٤٨ إبريــل يف مدين ــون م ــة ) ٥٤(م وحــرضه ممثل دول

 .)(والعديد من املراقبني هليئات دولية عديدة

                                                           

طار الترشيعي للنشاط اإلعالمي، دار املنار للطبع والنرش جعفر عبد السالم، اإل/ د )١(

 .١١٤، ص ١٩٩٣والتوزيع، عام 



  

)٩٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 أن معظم االتفاقيات الدوليـة تناولـت نـصوصها جانـب التكنولوجيـا كام

ويرجـع ذلــك إىل اقتنـاع القــائمني عــىل إعـداد تلــك االتفاقيـات بالــدور اهلــام 

ــذي  ــايب ال ــب اإلجي ــىل اجلان ــواء ع ــا س ــه التكنولوجي ــذي تقــوم ب والفعــال ال

باســتخدام (وجــدت التكنولوجيــا مــن أجــل حتقيقــه أو عــىل اجلانــب الــسلبي 

 . وبيان ارتباطها بقواعد القانون الدويل) نولوجيا فيام مل توجد من أجلهالتك

 :ومما سبق سوف أتناول هذا املطلب يف فرعني ومها

ــانون  ــري بقواعــد الق ــة التعب ــا يف حري ــة التكنولوجي  عالق

 .الدويل

 . عالقة التكنولوجيا باحلق يف اخلصوصية

 -:يلوذلك عىل النحو التا

  الفرع األول

  عالقة التكنولوجيا يف حرية التعبري بقواعد القانون الدويل

إن كانت حرية التعبري هـي مـن أهـم حقـوق اإلنـسان والتـي تعتـرب لـصيقة 

ــا  ــا لتعزيزه ــع نظام ــدة بوض ــم املتح ــذلك األم ــت ك ــسان، وقام ــشخص اإلن ًب

ًومحايتها فكـان للتكنولوجيـا أثـرا كبـريا ودورا واضـحا يف تطويرهـ ً ً ا وكـذلك ً

 .محايتها وتعزيزها

وكفلت العديد من قواعد القانون الدويل حرية التعبري كـضامنة أساسـية 

ًلإلنــسان وجــاء الــنص هبــا رصاحــة كــان أو ضــمنيا عــىل دور التكنولوجيــا يف  ً

تطويرها وتعزيزها مما يظهر معه عالقـة التكنولوجيـا بقواعـد القـانون الـدويل 

 :ومنها



 

)٩٤٠( ون اما ا ء  تا    ا   

 .إلنساناإلعالن العاملي حلقوق ا   -١

 .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات   -٢

 .اتفاقية حقوق الطفل   -٣

 .االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنسان   -٤

 .االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان   -٥

والتي سوف أتناوهلا بيشء من التفـصيل إلظهـار مـدى عالقـة التكنولوجيـا يف 

 . حرية التعبري بقواعد القانون الدويل

 -:و التايلوذلك عىل النح



  

)٩٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ن-أومق ا ن اا :  

صدر اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان بموجـب قـرار اجلمعيـة العامـة 

دولـة، ) ٤٨( وبأغلبيـة ١٠/٩/١٩٤٨أ الصادر يف /٢١٧لألمم املتحدة رقم 

ومل تعرتض عليـه أي دولـة فهـو يـأيت بعـد ميثـاق األمـم املتحـدة يف الرتتيـب 

 .)(الزمني 

ــضم ًن هــذا اإلعــالن الــنص عــىل حريــة التعبــري أيــا كانــت وســيلة وت

لكــل شــخص ": حيــث ذكـر أن) بالوســائل اإللكرتونيـة أو غريهــا(اسـتعامهلا 

حق التمتع بحرية الرأي والتعبري، ويشمل هـذا احلـق حريتـه يف اعتنـاق اآلراء 

دون أي تدخل، واستقاء األنبـاء واألفكـار وتلقيهـا وإذاعتهـا بـأي وسـلة كانـت 

 .)("ن تقيد باحلدود اجلغرافيةدو

ومـن ثـم أكـد اإلعــالن العـاملي حلقـوق اإلنــسان عـىل حـق اإلنــسان يف 

ــائل  ــرب الوس ــارس ع ــي مت ــري الت ــة التعب ــك حري ــدخل يف ذل ــري وي ــة التعب حري

التكنولوجية حيث ذكر بأي وسيلة ومن ثم فيتضمن اإلعالن تلـك احلريـة ومـا 

واستقباهلا واإلخبـار هبـا عـرب تشتمل عليه من حق احلصول عىل املعلومات 

 .أي وسيلة وبغض النظر عن احلدود اجلغرافية للدول

  
                                                           

أكدت حمكمة العدل الدولية يف قضية الرهائن األمريكيني يف طهران عـىل أمهيـة  )١(

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأن اإلعالن وصف بأنـه عـاملي ألن حقـوق اإلنـسان 

 .حقوق عاملية

International Court of Juristic, Rep., 1980, p. 42. 

 .م١٩٤٨من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف سنة ) ١٩(نص املادة  )٢(



 

)٩٤٢( ون اما ا ء  تا    ا   

  ه ا د  ء:-  

ملا كان االعرتاف بالكرامة املتأصلة يف مجيع أعـضاء األرسة البـرشية 

 .وبحقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل

 حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إىل أعـامل مهجيـة وملا كان تنايس

آذت الضمري اإلنساين، وكان غاية ما يرنو إليه عامـة البـرش انبثـاق عـامل يتمتـع 

 .فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة

وملا كان من الرضوري أن يتوىل القانون محاية حقوق اإلنـسان لكـي ال 

 . األمر إىل التمرد عىل االستبداد والظلميضطر املرء آخر

وملا كان من اجلوهري تعزيـز تنميـة العالقـات الوديـة بـني الـدول وملـا 

كانت شعوب األمم املتحدة قد أكدت يف امليثاق من جديد إيامهنـا بحقـوق 

اإلنــسان األساســية وبكرامــة الفــرد وقــدرة وبــام للرجــال والنــساء مــن حقــوق 

ــىل ــت أمرهــا ع ــع متــساوية وحزم ــدما وأن ترف ــي ق ــالرقي االجتامع ــدفع ب ً أن ت

 .مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح

وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم املتحـدة عـىل 

ضــامن إطــراد مراعــاة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية واحرتامهــا، فــإن 

ــس ــوق اإلن ــاملي حلق ــالن الع ــذا اإلع ــادي هب ــة تن ــة العام ــه اجلمعي ــىل أن ان ع

املستوى املشرتك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم حتـى يـسعى 

كل فرد وهيئة يف املجتمع واضعني عىل الدوام هذا اإلعـالن نـصب أعيـنهم، 

إىل توطيد احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعلـيم والرتبيـة واختـاذ 



  

)٩٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 هبـا ومراعاهتـا بـصورة إجراءات مطـردة، قوميـة وعامليـة، لـضامن االعـرتاف

 .عاملية فعالة بني الدول األعضاء ذاهتا وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطاهنا

ــه يــستفاد مــن هــذه الديباجــة   التــي تعــد قطعــة مــن األدب –وبالتــايل فإن

ــساين  ــم املتحــدة –الــسيايس اإلن ــة العامــة لألم ــضاء اجلمعي ــم تقــدير أع  عظ

رسة الدوليـة مــن احـرتام هــذه حلقـوق اإلنـسان والفوائــد التـي ســتعود عـىل األ

ًاحلقوق وتفعيلها، وأنه يتعني أن ختضع احلامية القانونية يف كـل دولـة جتنبـا 

حلركــات التمــرد كــرد فعــل للمامرســات االســتبدادية، وهــذا التقــدير لعظــم 

ًوأمهية هـذه احلقـوق يف العمـل عـىل تقـدم ورفعـة املجتمعـات، فـضال عـن 

ًمـع الـدويل، فـضال عـن أن هـذا اإلعـالن إنامء روح التعاون بني أعضاء املجت

يــشكل املــستوى املــشرتك بــني الــدول بــشأن تقريــر محايــة حقــوق اإلنــسان 

وحرياتـه األساسـية، واحلقيقــة أن هـذا اإلعـالن مل ينــشئ هـذه احلقـوق وإنــام 

ــة  ــه الطبيعي ــة حقوق ــف عــىل طبيع ــسان ووق ــتقراء طبيعــة اإلن ــه اس أقرهــا أي إن

ًقرها ليس أكثـر باعتبارهـا قانونـا طبيعيـا لإلنـسان، ًواللصيقة به بوصفه إنسانا وأ ً

ــة  ــارات مثــل االعــرتاف بالكرام ــالن تــضمن كلــامت وعب لــذلك نجــد أن اإلع

ًاملتأصلة واحلقوق الثابتـة، يولـد النـاس أحـرارا ومتـساوين يف احلقـوق وقـد 

ًوهبه عقال وضمريا  .الخ.... ً

 التمتـع لكـل شـخص حـق(منه التي قررت أنـه ) ١٩(ووردت يف املادة 

بحريــة الــرأي والتعبـــري، ويــشمل هــذا احلـــق حريتــه يف اعتنـــاق اآلراء دون 

ــة  ــرين، بأي ــا إىل اآلخ ــار وتلقيهــا ونقله ــاء واألفك ــتامس األنب مــضايقة، ويف ال

واحلقيقة أن هذا النص ظل مرجعيـة املواثيـق ). وسيلة ودونام اعتبار للحدود



 

)٩٤٤( ون اما ا ء  تا    ا   

ريـر هـذا احلـق وكـذلك معظـم الدولية واإلقليمية التالية هلـذا اإلعـالن عنـد تق

ًالدساتري الوطنية، ووفقا ملنطوق النص نجد انـه يقـرر احلـق يف حريـة تـداول 

حـق الفـرد يف صـناعة املعلومـات، : املعلومات بعنارصه الثالثة التـي تـشمل

ًوحـق الفــرد يف احلــصول عليهــا، وأخــريا تــشري إىل حــق األفــراد يف اســتقبال 

ًمل وصحيح، فـضال عـن أنـه قـرره بـشكل واإلعالم هبذه املعلومات بشكل كا

مطلق وعاملي وهذا يستفاد من منطـوق الـنص الـذي مل يقيـد هـذا احلـق بـأي 

قيود تتعلق باألمن العام أو معتقدات املجتمع الداخلية، كـام أنـه قـرره بـشكل 

ــارة  ــار للحــدود(عــاملي وهــذا يــستفاد مــن عب أمــا حريــة الفكــر ) ودونــام اعتب

لكـل شـخص (منـه، إذ نـصت عـىل أنـه ) ١٨(املادة واالعتقاد فقد قررها نص 

حق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق حريته يف تغيري دينـه 

أو معتقده، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة 

ًنظــرا للــرتابط ) والتعلــيم، بمفــرده أو مــع مجاعــة، وأمــام املــأل أو عــىل حــده

سلسيل بني احلقني ولعدم تـصور إمكانيـة حتقـق حريـة تـداول املعلومـات الت

بدون احلق يف حرية االعتقاد ألن حرية االعتقـاد سـابقة بحكـم ) حرية التعبري(

الزوم املنطقي عىل حرية التعبري، إذ أن اإلنسان يعـرب عـن األفكـار التـي يعتقـد 

 تـيلثـم ) ١٨( املـادة فهيا، لذا فقد قـرر اإلعـالن احلـق يف حريـة االعتقـاد يف

 ).١٩(ذلك تقرير احلق يف حرية تداول املعلومات يف املادة 

ــاالحرتام  ــسان حيظــى ب ــاملي حلقــوق اإلن ــن أن اإلعــالن الع ــالرغم م وب

العاملي كوثيقة أساسية ونموذجيـة يف جمـال تأكيـد وتعزيـز حقـوق اإلنـسان، 

ــد  ــة ترقــى إىل ح ــأن قيمتــه القانوني ــن االدعــاء ب ــات إال أنــه ال يمك خلــق التزام



  

)٩٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
قانونية دولية عىل عاتق الدول األعضاء والصحيح أن ما يتـضمنه هـذا اإلعـالن 

يتمتـع بقيمـة أدبيـة ومعنويـة كـربى إىل احلـد الـذي جعـل بعـض الـدول تتبنــى 

 .)(نصوصه وتضمنها دساتريها الوطنية

  م م م مع ما ذهب إىل أن اإلعـالن العـاملي هـو ذو قيمـة و 

) وذلك ألنه صـدر بإمجـاع الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة(ربى، أدبية ك

إال أنه مل يرق إىل أن يصبح له قوة قانونية ملزمة فهو جمـرد إعـالن الـدول عـن 

حقوق اإلنسان عامة ولذلك رأت الدول أعضاء املجتمع الدويل أنه البـد مـن 

 .أن يكون هناك مواثيق دولية ملزمة تتناول النص عىل هذه احلقوق

كام أن جلنة القانون الدويل رأت أن تـستكمل جهـدها بإعـداد اتفـاقيتني 

تعنــى األوىل بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية لإلنــسان، وتعنــي الثانيــة بــاحلقوق 

ــدة  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــل أقــرت اجلمعي ــة وبالفع ــصادية واالجتامعي االقت

وثيقـة الدوليـة االتفاقيتني وصـارتا تـشكالن مـع اإلعـالن العـاملي مـا يـسمى بال

 .حلقوق اإلنسان

                                                           

عبــد الواحــد حممــد الفــار، قــانون حقــوق اإلنــسان يف الفكــر الوضــعي / د: انظــر )١(

 .١٤١م، ص ١٩٩٠والرشيعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، 



 

)٩٤٦( ون اما ا ء  تا    ا   

م-تص ذوي اق ا ا :  

ــوق  ــة حق ــص اتفاقي ــاعتامد ن ــدة ب ــم املتح ــة لألم ــة العام ــت اجلمعي قام

، ودخلـــت حيـــز النفـــاذ يف ١٣/١٢/٢٠٠٦األشـــخاص ذوي اإلعاقـــات يف 

حيـث إن هـذه االتفاقيـة نـصت عـىل حريـة التعبـري لألشـخاص . ٣/٥/٢٠٠٨

تتخذ الـدول األطـراف التـدابري املناسـبة "قات فجاء نصها عىل أن ذوي اإلعا

التي تكفل ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقـة حلقهـم يف حريـة التعبـري بـام يف 

ذلــك احلــق يف طلــب معلومــات وأفكــار وتلقيهــا واإلفــصاح عنهــا عــىل قــدم 

مـن هـذه االتفاقيـة، ) ٢(املساواة مع اآلخرين، عىل النحو املعرف يف املادة 

 :بام يف ذلك ما ييل

ــاس   - أ  ــة الن ــة لعام ــات املوجه ــة باملعلوم ــخاص ذوي اإلعاق ــد األش تزوي

باستعامل األشكال والتكنولوجيات السهلة املنال واملالئمـة ملختلـف 

أنـــواع اإلعاقـــة يف الوقـــت املناســـب ودون حتميـــل األشـــخاص ذوي 

 .اإلعاقة تكلفة إضافية

عـــاملتهم الرســـمية  قبـــول وتيـــسري قيـــام األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف م  -  ب 

باستعامل لغة اإلشارة وطريقـة برايـل وطـرق االتـصال ملعـززة والبديلـة 

ومجيــع وســائل وطــرق وأشــكال االتــصال األخــرى ســهلة املنــال التــي 

 .خيتاروهنا بأنفسهم

حث الكيانات اخلاصة التي تقدم خدمات إىل عامة النـاس بـام يف ذلـك   -  ج 

خـدمات لألشـخاص  عـىل تقـديم معلومـات واإلنرتنتعن طريق شبكة 

 .ذوي اإلعاقة بأشكال سهلة املنال واالستعامل



  

)٩٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تـشجيع وسـائط اإلعـالم اجلامهـريي، بـام يف ذلـك مقـدمو املعلومـات   - د 

 عـىل جعـل خـدماهتا يف متنـاول األشـخاص اإلنرتنـتعن طريـق شـبكة 

 .)(ذوي اإلعاقة

ًوقد أحسنت هذه االتفاقية صنعا حيث إهنا مل تقتـرص عـىل الـنص عـىل 

شخاص ذوي اإلعاقـة احلـق يف التعبـري وفقـط بـل زودت املجتمـع إعطاء األ

الــدويل بالتــدابري التــي جيــب أن يتخــذوها لتحقيــق تلــك احلريــة عــىل أرض 

ومــن ثـم اعــرتافهم بـأن مــن حــق ) اإلنرتنـت(الواقـع ومنهــا الـشبكة العنكبوتيــة 

 يف اإلنرتنـتهؤالء عىل جمتمعاهتم تذليل الصعاب ومتكينهم من اسـتخدام 

ً تلك احلرية التزامـا قانونيـا يقـع عـىل عـاتق الـدول التـي صـدقت عـىل حتقيق ً

 .تلك االتفاقية

ً-ق ا ا :  

ــاعتامد اتفاقيــة حقــوق الطفــل  قامــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ب

، ودخلت حيـز النفـاذ يف ٢٠/١١/١٩٨٩يف ) ٤٤/٢٥(بموجب القرار رقم 

٩/١٩٩٠. 

 هي الصك القانوين الدويل األول الذي يلزم الـدول فتعترب هذه االتفاقية

احلقـوق (األطراف من ناحية قانونية بدمج السلـسلة الكاملـة حلقـوق اإلنـسان 

مــضافة إىل احلقــوق الثقافيــة واالجتامعيــة واالقتــصادية ) املدنيــة والــسياسية

لضامن اعرتاف العامل بحقوق األطفـال عامـة، وحققـت هـذه االتفاقيـة القبـول 

                                                           

 .م٢٠٠٨ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات لعام من) ٢١(املادة  )١(

-١٣٦-٣٦١٤٨. 



 

)٩٤٨( ون اما ا ء  تا    ا   

ًنـب معظـم دول العـامل تقريبـا وتــم التـصديق عليهـا إىل وقتنـا هـذا مــن مـن جا

كام تلزم هـذه االتفاقيـة الـدول األطـراف بتطـوير وتنفيـذ . دولة) ١٩٣(حوايل 

ــصالح ذات األولويــة  ــىل ضــوء امل ــاهتا وذلــك ع مجيــع إجراءاهتــا وسياس

 .)(للطفل

ة مل تغفــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــىل الــنص أن للطفــل احلــق يف حريــ

التعبري وهذا يدل عىل اهتامم األمم املتحدة بحقوق الطفل ليس فقـط املاديـة 

واملعنوية بل والسياسية ومتكينه مـن ممارسـة تلـك احلريـة حيـث ذكـرت مـا 

 :ييل

يكون للطفـل احلـق يف حريـة التعبـري ويـشمل هـذا احلـق حريـة طلـب (

بـار للحـدود مجيع أنواع املعلومات واألفكـار وتلقيهـا وإذاعتهـا، دون أي اعت

سـواء بــالقول أو الكتابــة أو الطباعـة، أو الفــن، أو بأيــة وسـيلة أخــرى خيتارهــا 

 .)() الطفل

ومن ثم أعطـت هـذه االتفاقيـة للطفـل احلـق يف حريـة التعبـري بمختلـف 

ــات  ــواع املعلوم ــع أن ــب مجي ــالل طل ــن خ ــل م ــا الطف ــي خيتاره ــواع الت األن

 اعتبـار للحــدود اجلغرافيــة واألفكـار واحلــصول عليهـا واإلخبــار هبــا دون أي

مثله يف ذلك مثل الكبار، ومن ثم حققت املامثلة بينهام يف حرية التعبـري عـن 

 .الرأي دونام أن تنتقص من حق الطفل يف ذلك

                                                           

 )اليونيسف(انظر يف هذا الشأن املوقع الرسمي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة  )١(

https:/www,nicef.org/arabic 

 .م١٩٨٩من اتفاقية حقوق الطفل لعام ) ١٣(املادة  )٢(



  

)٩٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًكــام أوضــحت أيــضا االتفاقيــة يف مفهومهــا أن الطفــل باإلضـــافة إىل 

ــدود  ــان أو ح ــصول عليهــا دون تقيــد بمك ــب املعلومــات واحل ــه يف طل حريت

ًجغرافية فله احلق يف طلبها واحلصول عليهـا أيـضا عـرب وسـائل التكنولوجيـا 

احلديثــة املواكبــة للعــرص ســواء الوســائل اإللكرتونيــة أو الــشبكة العنكبوتيــة 

فلـه احلـق يف حريـة التعبـري واحلـصول عـىل املعلومـة يف عـرص ) اإلنرتنـت(

 .التكنولوجيا مثل الكبار دون نقص أو حظر

را-ن امق ا  وروا :  

 تــم إنــشاء منظمـة جملــس أوروبــا والتــي ١٩٤٩بموجـب معاهــدة لنــدن عـام 

حيـث تـم التوقيـع عليهـا بتـاريخ . قامت باعتامد االتفاقية األوروبية حلقـوق اإلنـسان

 .٣/٩/١٩٥٣ يف مدينة روما ودخلت حيز النفاذ يف ٤/١١/١٩٥٠

 قانونيـة حلاميـة حقـوق اإلنـسان وبالتـايل وتعد هذه االتفاقيـة هـي أول اتفاقيـة

 .)(كانت بمثابة عالمة بارزة عىل طريق التطور الدويل حلقوق اإلنسان 

ـــة  ـــذه االتفاقي ـــة ه ـــاء يف ديباج ـــاه، : )(ج ـــة أدن ـــات املوقع إن احلكوم

باعتبارهـا أعـضاء يف جملــس أوروبـا مراعــاة منهـا لإلعــالن العـاملي حلقــوق 

                                                           

، الوثـائق الدوليـة املعنيـة بحقـوق حممود رشيف بسيوين/نص االتفاقية، د: انظر )١(

 .٥٠، ٤٩اإلنسان، املجلد الثاين، الوثائق اإلسالمية واإلقليمية، ص 

اتفاقيــة محايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات : االســم الرســمي هلــذه املعاهــدة هــو )٢(

ولالطالع عىل التصديقات عـىل ) ETS(األساسية، انظر سلسلة املعاهدات األوروبية 

ــسلة االتفاقيــة األور وبيــة حلقــوق اإلنــسان وخمتلــف بروتوكوالهتــا انظــر املوقــع سل

 . ١٥٥املعاهدات األوروبية رقم 

http://conventions.coe.int. 



 

)٩٥٠( ون اما ا ء  تا    ا   

ــسان ــذا اإل...اإلن ــث إن ه ــة ، وحي ــامن العاملي ــدف إىل ض ــاملي هي ــالن الع ع

واالعرتاف الفعال ورعاية احلقوق املوضـحة بـه، وحيـث إن جملـس أوروبـا 

ــسان  ــة حقــوق اإلن ــضائه، وأن محاي ــني أع ــق ب ــاد أوث ــق احت ــدف إىل حتقي هي

. واحلريـات األساسـية وحتقيـق املزيـد منهــا أحـد وسـائل بلـوغ هـذا اهلــدف

ذه احلريـات األساســية التـي تعــد أســاس ًوجتديـدا لتأكيــد إيامهنـا العميــق هبــ

العدالــة والــسالم يف العــامل، وأن أفــضل مــا تــصان بــه، مــن ناحيــة، ديمقراطيــة 

سياسـية فعالــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فهـم مــشرتك يرعــى حقــوق اإلنــسان التــي 

ترتكز تلك احلريات عليها، فقـد عقـدت عزيمتهـا، بوصـفها حكومـات لـدول 

 تراث مشرتك من احلريـة واملثـل والتقاليـد أوروبية تسودها وحدة فكرية ذات

ـــذ  الـــسياسية واحـــرتام القـــانون، عـــىل اختـــاذ اخلطـــوات األوىل نحـــو التنفي

 .اجلامعي لبعض احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي

ًوبالتايل فإنه وفقا لديباجة االتفاقية األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان، نجـد أن 

ًبرام هذه االتفاقية احلقوقية انطالقـا مـن الدول املوقعة عليها تقرر أهنا تتجه إل

احلقوق واحلريات التي قررها اإلعالم العاملي حلقـوق اإلنـسان باعتبـار أهنـا 

 .حقوق عاملية

لكــل (وقــد نــصت االتفاقيــة األوروبيــة حلاميــة حقــوق اإلنــسان عــىل أن 

إنسان احلق يف حرية التعبـري، وهـذا احلـق يـشمل حريـة اعتنـاق اآلراء وتلقـي 



  

)٩٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
يم املعلومات واألفكار دون تـدخل مـن الـسلطة العامـة، وبـرصف النظـر وتقد

 .)() عن احلدود الدولية

ــن املالحــظ أن هــذه االتفاقيــة مل تــنص عــىل حريــة البحــث عــن  وم

فقـد أمجـع الفقـه . املعلومات إال أن ذلك ال يعني أهنا ال حتمي هـذه احلريـة

سـاس مـن حريـة القانوين عـىل أن حريـة البحـث عـن املعلومـات هـي جـزء أ

التعبــري، وأن عــىل الــدول واجــب فــتح املجــال للبحــث عــن املعلومــات مــن 

ًخمتلــف مــصادرها، وعليهــا أن تــسهل أيــضا هــذا البحــث إن كانــت تــدعو لــه 

 .)(املصلحة العامة 

 ٢٣/١٠/١٩٨١وأدلـت املحكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان بتـاريخ 

ملعلومـات هـي جـزء برأي استشاري ينص رصاحة عىل أن حرية البحث عن ا

مــن ) ١٠(مــن حريــة احلــصول عــىل املعلومــات التــي نــصت عليهــا املــادة 

 .)(االتفاقية األوروبية

                                                           

من اتفاقية محاية حقوق اإلنسان يف نطـاق جملـس أوروبـا ) ١/٢، ف ١٠(املادة  )١(

 .١٩٥٠ نوفمرب ٤روما يف 

 )٢(G. Malinverni, Freedom of information in the European 

Convention on Human Rights and in the international Covenant on 

Civil and Political Rights", Human Rights Law Journal, Vol. ٤, no 

١٩٨٣ ,٤, p. ٤٤٨. 

)٣( F.W. Hondius, La liberté d'expression et d'information en droit 

européen, in Perspectives canadiennes et européennes des droits de 
la personne. Actes des Journées Strasbourgeoises. Cown ville (Qué), 

Yvon Blais, Inc., ١٩٨٦. p. ٢٧١. 



 

)٩٥٢( ون اما ا ء  تا    ا   

ومع ذلك فإن لالحتاد األورويب إسـهامات جليـة يف جمـال دعـم حريـة 

 . )(التعبري عن الرأي 

                                                           

لقد كان للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان دور بارز يف حتقيق حرية التعبري عن  )١(

نارص أنظمة احلكم الديمقراطي، وهذا ما الرأي وتأكيدها عىل أهنا عنرص أسايس من ع

 ومـن أهـم القـرارات التـي أصـدرهتا بخـصوص Lingensv. Austriaأكدته يف قضية 

 الصحفي لينجنز  حيث نرش  "لينجنز ضد النمسا"التعبري السيايس والتشهري يف قضية 

ه يه وصف مستـشار النمـسا آنـذاك برونـو كرايـسكي بأنـف انتقد ًل مقاالييف جملته بروفا

ز نانتهازي، ورفع كرايسكي قضية تشهري شخصية وحكم عىل لينجنز بالغرامة فقام لينج

إن حريـة :  املحكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان، فقالـت املحكمـةأمـامبرفع القضية 

التعبري تشكل واحدة من احلريات األساسـية يف املجتمـع الـديمقراطي، ومـن واجبهـا 

 الــسياسية وغريهــا التــي هتــم املــصلحة العامــة، نــرش املعلومــات واآلراء يف القــضايا

ــرأي  ــشكيل ال ــشاف وت ــائل الكت ــن الوس ــدة م ــور واح ــدم للجمه ــصحافة تق ــة ال وحري

 وأضافت أن حدود النقد املقبول يكون أكرب عنـد تطبيقـه ،واجتاهات القادة السياسيني

 عندما ن القانون اجلزائي النمساويأحاد الناس وأضافت آعىل السياسيني باملقارنة مع 

يطلب من الصحفي إثبـات صـحة اسـناداته فـذلك أمـر مـستحيل وينتهـك حريـة الـرأي 

فهـو غـري ) الـرأي(وقالت إن إثبات احلقائق مطلوب أما إثبات احلكم القيمية .. نفسها

قابل لإلثبات، وهكذا فإن التدخل يف ممارسة لينجنـز حلقـه يف حريـة التعبـري مل يكـن 

ــز يف جمتمــع ديمقراطــي، وًرضوريــا  .تــم احلكــم عــىل النمــسا بغرامــة لــصالح لينجن

 ضد Lingensاملحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قرارها يف الشكوى التي قدمها 

 .٤١ فقرة ١٩٨٦ عام النمسا

Case of Lingenens v.   Austria (Application no. 9815/82) July 1986. 



  

)٩٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًحيــث أصــدر الربملــان األورويب قــرارا خاصــا متعلقــا بــاحلق يف حريــة  ً ً

 وذلك يف إطـار األوضـاع التـي متـر هبـا حقـوق اإلنـسان إلنرتنتاالتعبري عىل 

ًواضعا يف االعتبار املبادرة األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنـسان وقـد أكـد 

 أضــحت اخليــار األمثــل للتعبــري بالنــسبة اإلنرتنــتهــذا القــرار عــىل أن حريــة 

سان للمعارضني السياسيني واملدافعني عن الديمقراطيـة ونـشطاء حقـوق اإلنـ

ـــع  ـــى وجـــد جمتم ـــاء العـــامل ومت ـــع أنح ـــستقلني يف مجي ـــصحفيني امل وال

 .املعلومات فال غنى عنه للديمقراطية

كــام أكــد هــذا القــرار مــدى حــرص االحتــاد األورويب يف التأكيــد عــىل 

 وعىل استعداده من أجـل تعزيـز اإلنرتنتاألولوية الشديدة حلقوق مستخدمي 

الـدول األعـضاء يف املجلـس األورويب  كام ناشد اإلنرتنتحرية التعبري عىل 

املوافقة عىل بيـان مـشرتك للتأكيـد عـىل التـزامهم بحاميـة حقـوق مـستخدمي 

 . يف مجيع أنحاء العاملاإلنرتنت وتعزيز حرية الرأي والتعبري عىل اإلنرتنت

وهذا يعد تقدم حمرز من االحتاد األورويب يف مثل هذه القرارات، ممـا 

ــة أن حتــذوا حــذوها يف ينبغــي معــه مــن املواثيــق ا ــة العامليــة واإلقليمي لدولي

بإضــافة ملحــق يتــضمن ممارســة حقــوق اإلنــسان يف ظــل هــذا التقــدم . ذلــك

 .التكنولوجي احلاصل عىل الساحة الدولية

-نمق ا ا ا :  

ــوق  ــة حلق ــة األمريكي ــاعتامد االتفاقي ــة ب ــدول األمريكي ــة ال ــت منظم قام

 واملعروفـة باسـم حلـف ٢٢/١١/١٩٦٩تم التوقيـع عليهـا بتـاريخ اإلنسان و



 

)٩٥٤( ون اما ا ء  تا    ا   

ًخوسيه، كوستاريكا نظرا ألهنا تم اعتامدها يف هذه العاصـمة ودخلـت / سان 

 .١٨/٧/١٩٧٨حيز النفاذ يف 

واحلقيقـة أن االتفاقيـة ) OAS(وذلك يف إطار منظمة الـدول األمريكيـة 

  .)(عززت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 

ً بوصـفها كيانـا يتمتـع باالسـتقالل الـذايت ١٩٦٠والتي وجدت منذ عـام 

ًتابعا ملنظمة الدول األمريكية وأصبحت هـذه اللجنـة ذراع تعاقـدي وحمكمـة 

تتمتـع باختـصاص فـيام يتعلـق باملـسائل (البلدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان 

يف ) طــرافاملتـصلة بالوفـاء بااللتزامـات التـي قطعتهــا عـىل نفـسها الـدول األ

 .) (االتفاقية

لكــل إنــسان احلــق يف حريــة (حيــث نــصت عــىل حريــة التعبــري بقوهلــا 

ــواع  الفكــر والتعبــري، ويــشمل هــذا احلــق حريتــه يف البحــث عــن خمتلــف أن

ــدود  ــار للح املعلومــات واألفكــار وتلقيهــا ونقلهــا إىل اآلخــرين، دونــام اعتب

 ).بأية وسيلة خيتارهاسواء شفاهة أو كتابة أو طباعة أو يف قالب فني أو 

ويستفاد مـن نـص االتفاقيـة بقوهلـا أو بأيـة وسـيلة خيتارهـا أهنـا ضـمت 

ــة مــن  ــىل املعلوم ــصول ع ــري واحل ــة التعب ــق يف حري ــسان احل ــت لإلن وكفل

                                                           

ق اإلنـسان يمكـن زيـارة موقـع ملزيد من املعلومات حول اللجنة األمريكية حلقـو )١(

 .    http://www.cidh.org:اللجنة عىل

 :انظر )٢(

OAS doc., OEA/Ser.I/V/II.83.doc. 14, corr. L March 12, 1993, Annual 

Report of the Inter-American on Human Rights 1992-1993. p.5. 



  

)٩٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الوسائل التي خيتارها ومنها حرية التعبري واختيار احلصول عـىل املعلومـات 

 غزت العامل كله يف مجيـع يف زمن التكنولوجيا عرب وسائل التكنولوجيا التي

 .املجاالت وزمنها وبوجه خاص حرية التعبري واحلصول عىل املعلومة

أن التكنولوجيا هلـا عالقـة وثيقـة بقواعـد القـانون  م م مى   

ًالدويل، حيث تضمنت املواثيق الدولية النص عليهـا رصاحـة أو ضـمنيا كـام  ً

أن رأت الـدول األعـضاء أن يكـون جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان بـ

من الـرضورة وجـود مواثيـق دوليـة ملزمـة تتنـاول الـنص عـىل حقـوق اإلنـسان 

 .ومن احلق يف حرية الرأي التعبري

ص ذوي اإلعاقـات لتأكيـد ذلـك احلـق وجاءت اتفاقية حقوق األشـخا

ًيضا بنصها عىل أن يتمتع هؤالء األشخاص بـاحلق يف حريـة الـرأي وكـذلك أ

دابري التي جيب عـىل املجتمـع الـدويل أن يتخـذها لتحقيـق تلـك تعرضها للت

 .احلرية التي منها الشبكة العنكبوتية

ًومل خيرج األمر أيضا بعيدا عن اتفاقية حقـوق الطفـل، حيـث رأت أن  ً

الطفل باإلضافة إىل حريته يف التعبري، فله احلق يف طلب مجيـع املعلومـات 

ا يف عـرص التكنولوجيـا، فلـه اختيـار واحلصول عليها عرب الوسـائل التـي يراهـ

 .وسائل التكنولوجيا املواكبة للعرص مثل الكبار دون نقص أو حظر

وجاءت االتفاقية األوروبية حلاميـة حقـوق اإلنـسان وكـذلك االتفاقيـة 

األمريكية حلقوق اإلنسان بصدور قرارات أوروبية حلامية حقـوق مـستخدمي 

 يف مجيع أنحـاء العـامل، اإلنرتنت عىل ، وتعزيز حرية الرأي والتعبرياإلنرتنت

وما يستفاد من نص االتفاقيـة األمريكيـة بـام تـضمنته وكفلتـه لإلنـسان يف حقـه 



 

)٩٥٦( ون اما ا ء  تا    ا   

يف احلـصول عـىل املعلومـة ممـا يـراه مـن مـصادر يف زمـن التكنولوجيـا مـن 

الوسائل التكنولوجية التـي يراهـا بـام يـضمن حقـه يف حريـة التعبـري يف عـرص 

       .تكنولوجيا املعلومات

ــد  ــري بقواع ــة التعب ــا يف حري ــة التكنولوجي ــدى عالق ــه م ــر مع ــا يظه مم

القانون الدويل تلك القواعد التي كفلت تنظيم وتيـسري هـذا احلـق كـام كانـت 

قواعد القانون الدويل هي الضامنة والوسيلة الكفيلـة لتمتـع اإلنـسان بحقـه يف 

 .حرية الرأي والتعبري يف عرص تكنولوجيا املعلومات

   الثانيالفرع

  عالقة التكنولوجيا باحلق يف اخلصوصية

ا   ا:  

لقد أصبح من الصعوبة بمكان أن يتم التوصل إىل تعريـف جـامع للحـق 

ــذا  ــف هل ــول إىل تعري ــسعي وراء الوص ــىل ال ــك ع ــع ذل ــصوصية يرج يف اخل

احلــق إنــام هــو ينطلــق مــن فلــسفات خمتلفــة كــل منهــا لــه مــا يركــز عليــه مــن 

نب الذي هيدف إىل محايته، ويرجع ذلك لكون احلياة اخلاصـة متعـددة اجلا

مثل حرمة املسكن التـي تعـد أحـد جوانـب احليـاة، وكـذلك يعتـرب . اجلوانب

اجلانب اآلخر هـو اتـصاالت اإلنـسان الشخـصية اهلامـة، وقـد اعتـربت معظـم 

 .الترشيعات صورة الشخص أحد جوانب حياته اخلاصة

ىل أنـه يلـزم التفرقـة بـني مـصطلح احلـق يف إال أن هناك جانب ذهـب عـ

 .احلياة اخلاصة واحلق يف اخلصوصية



  

)٩٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
فإما بشأن مصطلح احلياة اخلاصة أو ما يسمى بحرمـة احليـاة اخلاصـة، 

 وهـو أن سـكن اإلنـسان – آنـذاك –ًفقد ارتبط بالفهم والتصور الذي كان سائدا 

النتهـاك، ممـا هو القلعـة احلـصينة التـي حتمـي حياتـه اخلاصـة مـن التطفـل وا

جعل مصطلح احلياة اخلاصـة يـربط الـذهن بأهنـا تلـك احليـاة التـي يامرسـها 

ًاألفـراد يف األمــاكن اخلاصـة، ومــن ثــم فـإن هــذا املــصطلح كـان يمثــل غالبــا 

 .)(اجلانب املادي كحرمة املسكن وحرمة املراسالت 

ــات  ــن االتفاقي ــري م ــدور الكث ــد ص ــسان بع ــع تطــور حقــوق اإلن ــه م إال أن

ية واإلقليميـة ومـا صـاحبه مـن تطـورات تكنولوجيـة وعلميـة حديثـة يف العامل

جمال اإلعالم واالتصال، كان له األثر البالغ عىل حقوق اإلنـسان بـصفة عامـة، 

وعىل احلق يف احلياة اخلاصة بصفة خاصة حيـث قـد سـاهم هـذا التطـور يف 

ــث  ــق كاألحادي ــذا احل ــاهر ه ــن مظ ــد م ــىل العدي ــرى ع ــات أخ ــور انتهاك ظه

خـصية واملكاملـات اهلاتفيـة والبيانـات واملعلومـات الشخـصية وغريهــا الش

من احلقوق اللصيقة بـشخص اإلنـسان، وهـو مـا يتـسم بـه مـصطلح احلـق يف 

 .)(اخلصوصية الذي يتجه إىل محاية األشخاص أكثر منه محاية املكان 

                                                           

وصية، جملـة جامعـة حممد بن حيدة، االستقالل القانوين للحق يف اخلـص: راجع )١(

 .٧٦، ٧٧، ص ٧/١٢/٢٠١٤، ٧اجلنان حلقوق اإلنسان، لبنان، العدد 

، ويذكر أن املرشع الفرنـيس قـد تراجـع عـن فكـرة ٧٩املرجع السابق، ص: راجع )٢(

احلياة اخلاصة باستبداهلا بفكرة اخلصوصية وذلك من خالل األعامل التحضريية التي 

 واقرتاحــه بــأن تــستبدل فقــرة املكــان ١٩٧٠ يوليــو ١٧سـبقت التــصويت عــىل قــانون 

ممدوح خليل بحـر، :  حالة اخلصوصية، راجعEn privé بتعبري Lieu privéاخلاص 



 

)٩٥٨( ون اما ا ء  تا    ا   

وملواكبة التطورات التكنولوجيـة والعلميـة احلديثـة يف جمـال اإلعـالم 

ل ومـا كـان هلـا مـن أثـر بـالغ عـىل حقـوق اإلنـسان واحلـق يف احليـاة واالتصا

اخلاصـة، فقــد رأى املــرشع املـرصي أنــه البــد مـن مواكبــة هــذه التطــورات، 

منــــه عـــىل احلــــق يف ) ٥٧( يف املـــادة ٢٠١٤حيـــث نـــص دســــتور عـــام 

اخلــصوصية للمراســالت اإللكرتونيــة حيــث نــصت عــىل أن للحيــاة اخلاصــة 

ــ ــصونة ال مت ــائل حرمــة، وهــي م ــة، والرس ــة، والربقي ــالت الربيدي س وللمراس

اإللكرتونية واملحادثات اهلاتفية وغريها من وسائل االتصال حرمـة ورسيتهـا 

ــضائي  ــأمر ق ــا إال ب ــصادرهتا أو االطــالع عليهــا أو رقابته مكفولــة وال جيــوز م

 .مسبب وملدة حمددة ويف األحوال التي بينها القانون

ملـواطنني يف اسـتخدام وسـائل االتـصال كام تلتزم الدولة بحامية حـق ا

العامة بكافة أشكاهلا، وال جيوز تعطيلها أو وقفهـا أو حرمـان املـواطنني منهـا 

 .بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك

ويعد ذلك سابقة للدستور احلايل عىل الدستور الـسابق الـذي مل يـنص 

 .عليها رصاحة

ريـات واحلقـوق احل: مـن البـاب الثالـث) ٤٥(ولكن ذكرهـا يف املـادة 

ــة  ــات العام ــة (والواجب ــات التليفوني ــة واملحادث ــة والربقي ــالت الربيدي املراس

وذلك يدل عىل تـأثري التطـور التكنولـوجي عـىل التـرشيعات الوطنيـة ) وغريها

 .ًوهذا يعد اعرتافا من املرشع املرصي باحلق يف اخلصوصية اإللكرتوين

                                                                                                                                              

ــة  ــوراه، كلي ــة، رســالة دكت ــائي دراســة مقارن ــانون اجلن ــاة اخلاصــة يف الق ــة احلي محاي

 .٢٠٠، ص ١٩٨٢احلقوق، جامعة القاهرة، 



  

)٩٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 احـرتام اخلـصوصية  احلـق يف١٩٤٨وقد تناول اإلعـالن العـاملي عـام 

ــة أو ) ١٢(يف املــادة  ــه اخلاص ــسفي يف حيات ــدخل تع ــد لت ــرض أح ــأن ال يع ب

أرستــه أو مــسكنه أو مراســالته أو حلمــالت عــىل رشفــه وســمعته، ولكـــل 

 .شخص احلق يف محاية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت

 مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والــسياسية) ١٧(وجــاءت املــادة 

 :لتؤكد عىل أنه

ال جيوز تعريض أي شخص، عىل نحو تعسفي أو غري قـانوين، لتـدخل    -١

يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته أو مراسـالته، وال ألي محـالت 

 .غري قانونية متس رشفه أو سمعته

 .من حق الشخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس   -٢

التقــدم العلمــي والتكنولــوجي ثــم تالمهــا اإلعــالن اخلــاص باســتخدام 

م، الذي أشارت فيه اجلمعيـة العامـة ١٩٥٧ملصلحة السلم وخري البرشية عام 

لألمم املتحدة بأن التقدم العلمي والتكنولوجي قـد أصـبح أحـد أهـم العوامـل 

ــة، عــىل  ــة والتكنولوجي يف تطــور املجتمــع اإلنــساين، وأن التطــورات العلمي

 متزايــدة لتحــسني أحــوال معيــشة الــشعوب ًالــرغم أهنــا تتــيح باســتمرار فرصــا

 .واألمم، إال أهنا تولد يف عدد من احلاالت مشاكل اجتامعية

وبالنظر إىل الترشيع املرصي الـداخيل نجـد أن املـرشع املـرصي قـد 

مـن قـانون )  مكـرر٣٠٩(توسع يف مفهوم احلياة اخلاصة كام أشار يف املادة 

ء عىل حق اإلنـسان يف حرمـة العقوبات املرصي وكذلك جعل عقوبة االعتدا

ــصورته الشخــصية،  ــة ب ــصوصية املتعلق ــه يف اخل ــصية وحق ــصاالته الشخ ات



 

)٩٦٠( ون اما ا ء  تا    ا   

وفرض املرشع عىل مرتكبي اجلـرائم التـي تقـع عـىل حقـوق اإلنـسان سـالفة 

 .الذكر، بعقوبة احلبس مدة ال تزيد عىل سنة

ــا  ــىل أهن ــم اخلــصوصية ع ــيس التقليــدي إىل فه ــب الفقــه الفرن وقــد ذه

ــاة تتــضمن كــل مــا ــاة العائليــة كالعالقــة باألبنــاء والزوجــة واحلي  يتعلــق باحلي

 .العاطفية والصورة والذمة املالية وكيفية قضاء أوقات الفراغ

نرى بأن دساتري الدول تتضمن إشارة رصحية وضمنية تكفل خـصوصية 

األفراد يف الدولة، عىل سبيل املثال فإن التعديل الرابـع مـن دسـتور الواليـات 

مريكية يتضمن حق األشـخاص بعـدم خـرق حقهـم يف أن يكونـوا املتحدة األ

ــيش أو  ــد أي تفت ــصية، أو ض ــم الشخ ــازهلم، أوراقه ــسهم، من ــىل أنف ــني ع آمن

احتجاز غري مبني عـىل أسـس قانونيـة بـالرغم مـن عـدم الـنص عـىل احلـق يف 

ــام  ــة لع ــا األمريكي ــة العلي ــرت املحكم ــد أق ــديل فق ــذا التع ــصوصية يف ه اخل

 املرشوع والذي جـاء فيـه التعـديل الرابـع للدسـتور هـو  أن البحث غري١٩٦١

مكون أسايس للحق يف اخلصوصية بالرغم من عـدم ذكـره بـشكل رصيـح يف 

 .الدستور

) ١٦(وقد أرست اللجنة املعنية بحقوق اإلنـسان يف تعليقهـا العـام رقـم 

 بعــض املبــادئ الواجــب عــىل الــدول اعتبارهــا، لــضامن ســالمة ١٩٨٨لــسنة 

ًالت قانونا، حيـث ذهبـت إىل أنـه ينبغـي أن تـسلم املراسـالت ورسية املراس

إىل املرسـل إليـه دون مـصادرهتا أو فتحهـا أو قراءهتـا، وينبغـي حظـر الرقابـة 

ـــق  ـــر اعـــرتاض طري ـــسواء، وحظ ـــىل ال ـــا ع ـــة أو بغريه ـــائل اإللكرتوني بالوس



  

)٩٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
االتصاالت اهلاتفية والربقية وغريها مـن أشـكال االتـصاالت، والتنـصت عـىل 

 .)(ثات وتسجيلها املحاد

لتؤكـد يف ) ٢٠٠٦عـام (وجاءت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 . )(عىل احرتام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة) ٢٢(مادهتا 

ــــدخل يف  ــــن الت ــــة م ــــاحلق يف احلامي ــــوا ب وأهنــــم جيــــب أن يتمتع

 .)(خصوصياهتم

                                                           

 .٨، فقرة ١٩٨٨عام ) ١٦(رقم ق اإلنسان للجنة املعنية بحقوراجع التعليق العام  )١(

http/hrlibrary.umn.edu/arab/bo71.html. 

 :من االتفاقية عىل) ٢٢(تنص املادة  )٢(

 ال جيوز تعريض أي شخص ذي إعاقة برصف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات -١     

 أو معيــشته، لتــدخل تعــسفي أو غــري قــانوين يف خــصوصياته أو شــؤون أرستــه أو بيتــه

مراسالته أو أي نوع آخر من وسائل االتصال التي يستملها، وال للتهجم غـري املـرشوع 

عىل رشفه وسمعته، وجلميع األشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف محاية القانون هلم من 

 .أي تدخل أو هتجم من هذا القبيل

خصية  تقوم الدول األطراف بحامية خصوصية املعلومات املتعلقة بالشؤون الش-٢     

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين

)٣(Article ٢٢ Respect for privacy The privacy of people with disabilities 

must be respected and they have the right to protection against 
interference with their privacy. See Gerison Lansdowne. See me, Hear 
me, Aguide to using the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities to promote the rights of children, Published by Save the 

Children fund First published 2009, p. 25                          . 



 

)٩٦٢( ون اما ا ء  تا    ا   

 ويالحظ أن املادة أضافت عبارة أي نوع آخـر مـن وسـائل االتـصال إىل

ًجانب مصطلح املراسالت املـشار إليـه بالعهـد الـدويل نظـرا لتطـور وسـائل 

االتصال احلديثة، إذ أكد الواقع العميل أنه يف كثـري مـن األحيـان يـتم االطـالع 

ــؤالء  ــصوصية ه ــاة خل ــاق واســع دون مراع ــىل نط ــات ع ــذه املعلوم ــىل ه ع

 .)(األشخاص 

حليــاة العــرصية  أنــه ممــا ســبق يتبــني لنــا مــع تطــور او م مى

 والتقنيـة احلديثـة التـي أدت بـدورها إىل اقتحـام اإلنرتنـتواستخدام شـبكات 

ــام  ــا أم ــا مفتوح ــا كتاب ــاة الفــرد وكأهن ــبحت حي ــراد وأص ــة لألف ــاة اخلاص ًاحلي ً

وبالتايل فكان هناك عالقة عكسية بني تطور التكنولوجيـا وبـني تقييـد . اجلميع

ًزدادت احليـاة تطـورا واسـتخدمت حق الفرد يف التمتع بخـصوصيته، فكلـام ا

التقنيات يف غري ما جيـب أن تكـون غايتهـا ألدى ذلـك إىل انتهـاك حيـاة الفـرد 

اخلاصة وعدم مراعاة حقه يف خـصوصيته، فيجـب أن يكـون هنـاك مـا يـضمن 

رسية املراسالت الشخصية بوضع قيود عىل خدش حرمتها واإلطـالع عليهـا 

ــون ــىل أن يك ــا ع ــصادرهتا أو رقابته ــأمر أو م ــدود وب ــيق احل ــك إال يف أض  ذل

لـضامن محايـة حـق اإلنـسان يف حريـة الـرأي . قضائي مسبب وملـدة حمـددة

 .والتعبري عرب وسائل التكنولوجيا املواكبة للعرص

 

                                                           

)١(See : Marianne Schulze – (A Handbook on the Human Rights of 

Persons with Disabilities) Understanding The UN. Convention On 

The Rights Of Persons with Disabilities – September        ٨٤ ,٢٠٠٩. 



  

)٩٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  املطلب الثالث

  اآلليات الدولية حلماية حرية التعبري

 يف عصر تكنولوجيا املعلومات

لدوليـة لإلنـسان ملامرسـة إن حرية التعبري وهي حـق كفلتـه املواثيـق ا  

ـــرص  ـــات وكـــذا يف ع ـــىل املعلوم ـــصول ع ـــري واحل ـــرأي والتعب ـــه يف ال حق

إال أنـه عنـدما . تكنولوجيا املعلومات ملواكبة التطور الذي يـشهده املجتمـع

تفرض دولة القيود عىل ممارسة حرية الرأي والتعبري، ال جيوز هلا أن تعـرض 

عــىل القيــود التــي تفرضــها احلــق نفــسه للخطــر، وإلضــفاء صــفة املــرشوعية 

الدولة عىل حرية التعبري التي تعد رضورية دون أن تعرض احلق نفـسه للخطـر 

أن يـنص عليهـا القـانون (فتضع املواثيق رشوط يلزم توافرها والتي تتمثـل يف 

أي أن تكـون القيــود تــستند إىل قـانون صــادر مــن اجلهـة التــرشيعية يف الدولــة 

ة التنفيذيـة وأن يكـون الـنص يف القـانون ولـيس جمـرد قـرار صـادر مـن الـسلط

ًواضحا ومفهوما  ً وأيضا أن تكون القيود تدعو إىل الرضورة ألن تقييـد حريـة –ً

 –التعبـري ال يـسمح هبـا إال يف حالـة الـرضورة التـي يمكـن أن متـر هبـا الــدول 

، وكـذلك املجتمـع ديمقراطـيوكذلك يمكـن أن تفـرض القيـود يف جمتمـع 

ــا ــه املامرس ــذي حتكم ــة، ال ــه رأي املعارض ــرتم في ــأن حي ــة ب ت الديمقراطي

 .ةديمقراطيويسمح فيه بالتعددية احلزبية وغريها من املامرسات ال

ولكـي تتحقـق هــذه الـرشوط بحيـث ال تفــرض القيـود عـىل احلــق يف   

حرية الرأي والتعبري يف غـري توافرهـا جيـب أن تتـوافر احلاميـة حلريـة التعبـري 

 . آليات دولية ضمنتها املواثيق الدوليةخاصة يف عرص التكنولوجيا عرب



 

)٩٦٤( ون اما ا ء  تا    ا   

ــرعني    ــالل الف ــن خ ــذا املطلــب م ــاول دراســة ه ــي أتن ــا جيعلن وهــو م

 :التاليني ومها

 .املواثيق الدولية كآلية حلامية حرية التعبري : اع اول

مع ااملواثيق اإلقليمية كآلية حلامية حرية التعبري: ا . 

 -:وذلك عىل النحو التايل



  

)٩٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   األولالفرع

  املواثيق الدولية كآلية حلماية حرية التعبري

فقـد حرصــت املواثيــق الدوليــة عـىل تكــريس آليــات حلاميــة حقــوق   

اإلنــسان التــي ضــمنتها بــشكل عــام كحقــوق لإلنــسانية ومحايــة حريــة التعبــري 

فضمنت املواثيق الدولية توفري احلامية حلرية التعبـري والتـي متتـد إىل عـرص 

مات والتي تصبح معه آليات دولية هامـة لتـوفري محايـة هـذا تكنولوجيا املعلو

 :احلق اإلنساين ومن املواثيق الدولية التي ضمنت هذا احلق

 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   -١

 .ميثاق األمم املتحدة   -٢

 .العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية   -٣

 .العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية   -٤

 :تي سوف أتناوهلا بيشء من التفصيل عىل النحو التايلوال

ن-أومق ا ن اا :  

مل يتـضمن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنـسان آليــات دوليــة تكفــل محايــة      

احلقوق التـي وردت فيـه، وباعتبـار أن اإلعـالن كـان هيـدف إىل تقريـر مبـادئ 

ز للــدول احليــدة عنهــا، وتـــرك عامــة كمرجعيــة حلقــوق اإلنــسان، ال جيـــو

التفـــصيالت بـــام فيهـــا مـــن آليـــات احلاميـــة للمعاهـــدات الدوليـــة العامليـــة 

واإلقليمية، لكن عىل املستوى الـوطني قـرر احلـق لكـل شـخص يف اللجـوء 

ــامل تنتهــك  ــة أع ــن أي ــيل م ــصافه الفع ــصة إلن ــة املخت ــاكم الوطني إىل املح

 القانون، وكـذلك احلـق يف أن احلقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو



 

)٩٦٦( ون اما ا ء  تا    ا   

ًتنظر قضيته حمكمة مستقلة حمايدة، نظرا منـصفا وعلنيـا، للفـصل يف حقوقـه  ً ً

 . )(والتزاماته ويف أية هتمة جزائية توجه إليه

                                                           

 .١٩٤٨ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام ١٠، ٨املادتان ) ١(



  

)٩٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
م-ةا ق ا :  

فقد ضمن ميثاق األمم املتحدة حتديـد آليـات دوليـة حتمـي احلقـوق   

 .اصة حلامية حرية الرأي والتعبريواحلريات بوجه عام وبصفة خ

ومن هذه اآلليات أناط باجلمعية العامـة دخـل اهليئـة عمـل الدراسـات   

والتوصيات الالزمة بـشأن حقـوق اإلنـسان واحلريـات العامـة للنـاس كافـة بـال 

متييــز، وكــذلك هلــا أن تتخــذ التــدابري الالزمــة لتــسوية املواقــف التــي تــشكل 

 .)(ًخروجا عىل امليثاق

ــشاء كــام أ ــة إن ــل اهليئ ــصادي واالجتامعــي داخ ــاملجلس االقت ــاط ب ن

جلـان للـشئون االقتــصادية واالجتامعيـة ولتعزيـز حقــوق اإلنـسان، كـام ينــشئ 

 .)(غري ذلك من اللجان التي قد حيتاج إليها لتأدية وظائفه

ــة  ــان خاص ــالث جل ــس ث ــشأ املجل ــد أن ــصالحية فق ــتنادا هلــذه ال ًواس

ه اللجــان بإنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان بحقـوق اإلنــسان، وانتهــى عمــل هــذ

، ويعــد ٢٠٠٦ مــارس ١٥ يف ٦٠/٢٥١بموجــب قــرار اجلمعيــة العامــة رقــم 

ــسان  ــة حقــوق اإلن ــة بحامي ــة ويبــارش مهــام متعلق ــة العام أحــد أجهــزة اجلمعي

 .وتعزيزها بشكل أوسع وأعمق

-وا مق ا وا ا :  

وق املدنية والسياسية كان لـه أثـر كبـري يف بالنسبة للعهد الدويل للحق  

إلزام الدول التي صدقت عليه بإنشاء جلنة حلقـوق اإلنـسان تتكـون مـن ثامنيـة 

                                                           

 . من امليثاق١٤ادة  و امل١٣املادة ) ١(

 . من امليثاق٦٨املادة ) ٢(



 

)٩٦٨( ون اما ا ء  تا    ا   

ــن ذوي  ــة م ــواطني الــدول األطــراف يف االتفاقي ًعــرش عــضوا خيتــارون مــن م

اخلربة القانونية ويعملون بصفة فردية، وجيـب أن يتمتعـوا بـسمعة أدبيـة عاليـة 

 .)( يف جمال حقوق اإلنسان وختصص معرتف به

وتلتزم الدول األعضاء بأن تقدم تقارير عـن اإلجـراءات التـي اختـذهتا   

ــن  ــة وع ــأمني احلقــوق املقــررة يف االتفاقي ــأهنا أن تــؤدي إىل ت ــن ش والتــي م

التقدم الذي تم إحرازه يف التمتع بتلك احلقـوق وذلـك خـالل عـام مـن تـاريخ 

للـدول األطـراف املعنيـة وبنـاء عـىل طلـب نفاذ مفعول هذه االتفاقيـة بالنـسبة 

ــادة  ــشأة بموجــب امل ــة بحقــوق اإلنــسان املن ــد ) ٢٨(اللجنــة املعني مــن العه

 .)(الدويل والتي يشار إليها يف هذا العهد

 :اختصاصات اللجنة عىل النحو التايل) ٤٠(وحددت املادة 

 تتعهد الـدول األطـراف يف هـذا العهـد بتقـديم تقـارير عـن التـدابري التـي   -١

ًاختذهتا والتـي متثـل إعـامال للحقـوق املعـرتف هبـا فيـه، وعـن التقـدم 

 :ُاملحرز يف التمتع هبذه احلقوق، وذلك

 .خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف املعنية  

 .إليها ذلك) طلبت اللجنة(ثم كلام   

ىل تقدم مجيع التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة، الـذي حييلهـا إ   -٢

ًاللجنة للنظر فيها، ويـشار وجوبـا يف التقـارير املقدمـة إىل مـا قـد يقـوم 

 .من عوامل ومصاعب تؤثر يف تنفيذ أحكام هذا العهد

                                                           

 .من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية) ٢٨(املادة  )١(

 .من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية) ٤٠ و٢٨(تان املاد )٢(



  

)٩٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أن حييــل إىل ) مــع اللجنــة(لألمـني العــام لألمــم املتحــدة بعـد التــشاور    -٣

ًالوكاالت املتخصصة املعنية نسخا من أية أجزاء من تلـك التقـارير قـد 

 .ن اختصاصهاتدخل يف ميدا

بدراســة التقـارير املقدمــة مـن الــدول األطـراف يف هــذا ) تقـوم اللجنـة(   -٤

العهـد، وعليهـا أن تـوايف هــذه الـدول بـام تـضعه هــي مـن تقـارير، وبأيــة 

ًها، وللجنة أيضا أن توايف املجلس االقتـصادي تجمالحظات عامة تستن

تهـا واالجتامعي بتلك املالحظات مشفوعة بنسخ مـن التقـارير التـي تلق

 .من الدول األطراف يف هذا العهد

تعليقـات عـىل أيـة ) إىل اللجنـة(للدول األطراف يف هذا العهد أن تقدم    -٥

أن ) وللجنـة( مـن هـذه املـادة ٤ًمالحظات تكون قد أبديت وفقا للفقـرة 

تتلقى بالغات من الدول األطـراف بـشأن عـدم وفـاء أي دولـة طـرف يف 

رشيطة إعالن الدولة املعنيـة قبوهلـا املعاهدة بااللتزامات الواردة فيها، 

اختصاص اللجنة يف هذا الصدد، واستنفاد طـرق التقـايض الداخليـة يف 

وقـت معقـول، وهلـا أن تعـرض تـسوية للخـالف بـام يـضمن املحافظـة 

 .عىل احلقوق التي ضمنها امليثاق

وتدعو اللجنة إىل إيالء االهـتامم حلالـة األشـخاص الـذين حيتجـزون، 

نف أو إلسـاءة املعاملـة أو للتمييـز بـسبب ممارسـتهم للحـق أو يتعرضون للع

يف حرية الرأي والتعبري، كام هو مؤكد يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان 

ويف العهـد الـدويل اخلـاص بــاحلقوق املدنيـة والـسياسية، وسـائر الــصكوك 

 .ذات الصلة بحقوق اإلنسان



 

)٩٧٠( ون اما ا ء  تا    ا   

  :  اول

وق مجيـع األشـخاص الـذين يامرسـون أن تكفل االحرتام والتأييد حلقـ  )أ (

احلق يف حرية الرأي والتعبري، وأن تقـوم يف احلـاالت التـي يكـون فهيـا 

ـــالعنف أو  ـــد ب ـــف أو التهدي ـــرض للعن ـــز أو تع ـــد احتج ـــخص ق أي ش

للمضايقة، بام يف ذلك االضطهاد، والرتهيـب، حتـى بعـد اإلفـراج عنـه، 

ــ ــبة ل ــوات املناس ــاذ اخلط ــوق باخت ــذه احلق ــته ه ــسبب ممارس ضامن ب

الوقف الفوري هلـذه األعـامل وهتيئـة الظـروف التـي يمكـن أن يقـل يف 

 .ظلها احتامل حدوث هذه األعامل

أن تكفل عدم التمييز ضـد األشـخاص الـذين يـسعون إىل ممارسـة هـذه   ) ب (

ــة  ــذا الــسياق حلال ــة خاصــة يف ه ــات، وأن تــويل عناي احلقــوق واحلري

 .املرأة

ــا   )ج ( ــا تام ــضاء تعاون ــدول األع ــاون ال ًأن تتع ــة ً ــرر اخلــاص باللجن ــع املق م

املعنيــة بحقـــوق اإلنــسان وتـــساعده يف أداء مهامــه، وأن تـــزوده بكـــل 

املعلومات الالزمة حتى يتسنى له تنفيـذ واليتـه كاملـة، بـام يف ذلـك أن 

تنظر يف الطلبـات التـي يقـدمها املقـرر اخلـاص للقيـام بزيـارات داخـل 

 .البلدان

تنظـيم تـدريب وتطـوير مهنـي أن ختلق وتتيح بيئـة متكينيـة يتـسنى فيهـا   )د (

لوسائط اإلعالم من أجـل تعزيـز ومحايـة حريـة الـرأي والتعبـري والقيـام 

 .بذلك دون خوف من فرض الدولة عقوبات قانونية أو جنائية أو إدارية

  

  



  

)٩٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 را-وا وا دق ا وا ا :  

امعيـة والثقافيـة عـىل عمل العهد الـدويل للحقـوق االقتـصادية واالجت  

ــات  ــوق واحلري ــة احلق ــامن ممارس ــىل ض ــراف بالعمــل ع ــدول األط ــزام ال إل

ــذلك العمــل عــىل ســن  ــشكل فعــيل ومــستمر وك ــصوص عليهــا فيــه ب املن

 .الترشيعات الوطنية التي تضمن ذلك وعدم التمييز يف استعامل هذه احلقوق

ًوهــذه تعــد آليــة وطنيــة، فــضال عــن أن هنــاك دورا لألمــني ال   ً عــام لألمــم ُ

املتحدة يف هذا الشأن، من خالل ما يرد إليـه مـن تقـارير مـن الـدول األطـراف 

يف العهد، وكذلك املجلـس االقتـصادي هبيئـة األمـم املتحـدة يف حـال قيـام 

األمني العام للهيئـة بإرسـال نـسخ مـن التقـارير التـي تـرد إليـه مـن أي دولـة مـن 

  )(.ليةُالدول األطراف يف العهد، وهذه تعد آلية دو

 أنه قـد عملـت املواثيـق الدوليـة كآليـة دوليـة حلاميـة و م مى  

حرية الرأي والتعبري وذلك بام ورد هبا من نصوص رصحيـة كانـت أو ضـمنية 

ــراءات  ــن إج ــا م ــذلك مــا ورد هب ــسانية وك ــق لإلنــسان واإلن ــك احل ــز ذل لتعزي

 لـضامن إتباعهـاوتوضيحات وما تم فرضه عىل الدول مـن أمـور جيـب عليهـا 

 .  احلامية واملحافظة عىل احلق يف حرية الرأي والتعبري

                                                           

 من العهد الـدويل للحقـوق االقتـصادية واالجتامعيـة والثقافيـة )١٦ و٢(املادتني ) ١(

 .١٩٦٦لعام 



 

)٩٧٢( ون اما ا ء  تا    ا   

  الفرع الثاني

  املواثيق اإلقليمية كآلية حلماية حرية التعبري

وإن كانــت اآلليــات الدوليــة حلاميــة حريــة التعبــري متمثلــة يف املواثيــق 

الدولية واإلقليمية فقد تعرضنا يف الفرع األول من هذا املطلب إىل املواثيـق 

فيمكننـا هنـا يف هـذا الفـرع التعـرض ) من اتفاقيات ومعاهدات دوليـة(لدولية ا

ًللمواثيق اإلقليمية وذلك بحكم طبيعة القـانون الـدويل االتفاقيـة لكونـه قانونـا 

ًتنظيميا توافقيا ينظم العالقة بني أشـخاص دوليـة متـساوين يف الـسيادة حيـث . ً

ــــة  ــــات واملعاهــــدات اإلقليمي ــــة االتفاقي ــــات تظهــــر أمهي ــــب االتفاقي بجان

ــة  ــة حري ــا كآليــة حلامي ــعنا هن ــصفة خاصــة يف موض ــة وب واملعاهــدات الدولي

 :التعبري يف عرص تكنولوجيا املعلومات والتي منها

 .االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان )١

 .االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )٢

 .امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )٣

 . اإلنسانامليثاق العريب حلقوق )٤

 :والتي سوف أتناوهلا عىل النحو التايل

ن-أومق ا وروا ا :  

ًيعترب النظـام األورويب مـن األنظمـة العامليـة األكثـر تطـورا يف جمـال   

محاية حقوق اإلنـسان ويرجـع ذلـك إىل مـا أحدثـه مـن آليـات محايـة تـضمن 

ًتطبيقا حقيقيا فعليا هلذه احلقوق واحلر ً ويرجع الـسبب يف ذلـك إىل مـا . ياتً



  

)٩٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
تعتقـده مـن أن هـذه احلقـوق تعتـرب هـي حجـر الزاويـة لتحقيـق الرقـي والتقــدم 

 .)(للمجتمعات وتعزيز السلم والتعاون عىل الصعيدين الوطني والدويل 

مـن االتفاقيـة عـىل أنـه تـضمن األطـراف الـسامية ) ١(إذ نصت املـادة   

القانوين احلقـوق واحلريـات املحـددة املتعاقدة لكل إنسان خيضع لنظامها 

يف القــسم األول مــن هــذه املعاهــدة، وهــذه احلقــوق مــن ضــمنها احلــق يف 

ــداول  ــاد واإلبــداع وت ــة التفكــري واالعتق ــشكل عــام وحري ــة الشخــصية ب احلري

 .)(املعلومات ونرشها بكافة الصور املقررة

ًوبالتــايل فإنــه وفقــا للــنص املــشار إليــه فــإن هنــاك ضــامنا مــن    الــدول ً

املتعاقـدة يف االتفاقيـة هلـذه احلقـوق ملواطنيهـا، ولألشـخاص القــاطنني يف 

إقليمها احلق يف حرية التعبري وتداول املعلومات، ويرتتب عىل ذلـك أنـه يف 

حــال انتهــاك هــذا احلــق أن الدولــة تــضمن تــوفري الــسبل القانونيــة لالنتــصاف 

ــات واجلهــات القــضائية  ــيهم أي اللجــوء للهيئ ــل للمجنــي عل املختــصة داخ

 .ُالدولة املنتهك فيها هذا احلق، وهذه تعد آليات وطنية

ويف حالة عدم حصول الشخص املعني عىل االنتـصاف مـن اهليئـات   

واجلهات الوطنية، فإن لـه أن يلجـأ إىل املحكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان 

 .)(املنشأة بموجب االتفاقية

                                                           

حممود رشيـف بـسيوين، الوثـائق الدوليـة املعنيـة بحقـوق اإلنـسان، املجلـد / د )١(

 .٥١الثاين، مرجع سابق، ص

 .١٩٥٠ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام ١٠، ٩، ٥املواد ) ٢(

 .١٩٥٠ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام ١٩املادة ) ٣(



 

)٩٧٤( ون اما ا ء  تا    ا   

ة فـإن رشط اللجـوء للقـضاء من هذه االتفاقيـ) ٣٥(ًووفقا لنص املادة 

ًالوطني أوال طلبا لالنتصاف رشط لقبول الدعوى أمام املحكمة  ً)(. 

وتصدر أحكام املحكمـة مـسببة، وإذا مل يعـرب احلكـم يف جمملـه أو 

يف جزء منه عن إمجاع آراء القضاة فألي قاض حق تقـديم رأي مفـصل، ويف 

 املـدعى عليهـا حال صدور حكم من املحكمـة لـصالح املـدعي فـإن الدولـة

ــوزراء  ــة ال ــوىل جلن ــة وتت ــام هنائي ــذه األحك ــذا احلكــم، وه ــذ ه ــة بتنفي ملزم

 ) (.اإلرشاف عىل تنفيذ أحكام املحكمة، وهذه تعد آلية دولية

   وا ا  رأي إىل أن الـدافع وراء تنفيـذ هـذه األحكـام و 

ًالتــي غالبــا مــا تكــون تعويــضا ماليــا يكمــن يف التــزام الدولــة ً  األديب وتعهــدها ً

ــة،  ضــمن الــدول األطــراف يف االتفاقيــة بتنفيــذ التزاماهتــا اإلقليميــة بحــسن ني

                                                           

فراد مكانة اللجوء إىل املحكمة األوروبية حلقوق  مل يكن لأل١٩٩٨أنه حتى عام  ف)١(

اإلنسان وإنام كانت هناك اللجنة األوروبيـة حلاميـة حقـوق اإلنـسان إذ كانـت خمتـصة 

بفحص شكاوى األفراد ضد انتهاك حكومات الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ويف حـال 

عنيـة، ويف حالـة قبوهلا للشكوى فلها أن تقوم بالتوفيق بني الشاكي وحكومة الدولة امل

فشلها التوفيق بني طريف النزاع مل يكن للفرد منة اللجوء للمحكمة بشخصه وإنـام مـن 

خالل تبني دولة من الدول األطراف للقضية ورفعها أمـام املحكمـة األوروبيـة حلقـوق 

 حيث صدر امللحق اإلضـايف ١٩٩٨اإلنسان، وقد استمر العمل هبذا النظام حتى عام 

فاقية وبموجبه ألغي اللجنة األوروبية حلقوق اإلنـسان وأسـند عملهـا احلادي عرش لالت

للمحكمة وبذلك أصبح للفرد يف نطاق االتفاقية مكنـة اللجـوء للمحكمـة للـدفاع عـن 

 .حقوقه املنتهكة

 .١٩٥٠ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام ٥٤ و ٥٣ و ٥١املواد ) ٢(



  

)٩٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وهذا يؤكـد مـدى التـزام هـذه الـدول بـاحرتام القـانون وحقـوق اإلنـسان بغـض 

 .)(النظر عن وجود سلطة قهرية ترغمها عىل تنفيذ تلك األحكام 

م-نمق ا ا ا :  

 ضــمنت هــذه االتفاقيــة آليــات حلاميــة احلقــوق ومنهــا احلــق يف لقــد  

ــسمني األول ــة التعبــري إال أهنــا انقــسمت إىل ق آليــات وطنيــة حلاميــة : حري

 .آليات دولية حلامية تلك احلقوق: احلقوق التي ضمنتها والثاين

أو –  طت احيـثام : من االتفاقية عـىل أن ) ٢(حيث نصت املادة : ا

) ١(ارسة أي من احلقوق أو احلريات املشار إليهـا يف املـادة تكون مم

ــدول  ــد ال ــرشيعية، تتعه ــري ت ــرشيعية أو غ ــصوص ت ــد بن ــة بع ــري مكفول غ

ًاألطراف بأن تتخذ وفقا ألصوهلا الدستورية وأحكام هـذه االتفاقيـة، كـل 

اإلجراءات التـرشيعية أو غـري التـرشيعية التـي قـد تكـون رضوريـة إلنفـاذ 

املـشار إليهـا عـىل ) ١(احلريات، وقد جرى نص املادة تلك احلقوق و

ـــوق  ـــأن حتـــرتم احلق ـــة ب ـــذه االتفاقي ـــدول األطـــراف يف ه أن تتعهـــد ال

واحلريات املعرتف هبا يف هذه االتفاقية، وبأن تضمن لكل األشـخاص 

اخلاضعني لواليتها القانونية املامرسـة احلـرة والكاملـة لتلـك احلقـوق 

 العرق، أو اللـون أو اجلـنس أو اللغـة أو واحلريات دون أي متييز بسبب

الــــدين أو اآلراء الــــسياسية أو غــــري الــــسياسية أو األصــــل القــــومي أو 

ــي  ــع اجتامع ــصادي، أو املــواد أو أي وض ــع االقت االجتامعــي، أو الوض

                                                           

، مرجع سابق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، حممود رشيف بسيوين، الوثائق/ د) ١(

 .٥١ص 



 

)٩٧٦( ون اما ا ء  تا    ا   

آخر، وبالتايل فإن الدول األطراف ملزمة بـسن التـرشيعات واختـاذ كافـة 

 .درجة باالتفاقيةاإلجراءات التي تضمن محاية احلقوق امل

م-  وت افقد صار اهليكل التنفيذي لالتفاقية عىل نفس الـنهج : ا

ــوق اإلنــسان نتيجــة  ــل األورويب يف االتفاقيــة األوروبيــة حلق يف اهليك

التأثر الذي حلق االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان باالتفاقيـة األوروبيـة 

ة األمريكيـة إنـشاء جلنـة حلقـوق حلقوق اإلنسان، حيـث قـررت االتفاقيـ

 .)(اإلنسان تم تسميتها باللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان 

ــي    ــية وه ــة أساس ــسان وظيف ــوق اإلن ــة حلق ــة األمريكي ــند للجن ــد أس ُلق

احرتام حقوق اإلنـسان والـدفاع عنهـا يف النطـاق املكـاين والشخـيص للـدول 

 وحالـة احلقـوق التـي ًاألطراف، فضال عن إعداد تقرير سـنوي حـول االتفاقيـة

تضمنها يف الدول األطراف، ويتم عرض هذا التقرير عـىل اجلمعيـة العموميـة 

للمنظمـة إضــافة إىل تقـديم التوصــيات التـي تراهــا للـدول املعنيــة مـع تزويــد 

 .)(الدول األطراف باخلدمات االستشارية يف املجاالت احلقوقية

ًهذا كام أهنا تتلقى نسخا من التقارير والدر   اسـات التـي ترفعهـا الـدول ُ

ــي  ــس االقتــصادي واالجتامع ــة للمجل ــان التنفيذي ــنويا إىل اللج ــراف س ًاألط

األمريكي للرتبية والعلم والثقافة وذلك حتى تتمكن اللجنة من تعزيز احلقـوق 

واحلريات املقررة باالتفاقية بام فيها حرية تداول املعلومات بطبيعـة احلـال، 

طراف بتزويد اللجنة باملعلومـات التـي قـد تطلبهـا وهناك التزام عىل الدول األ

                                                           

 .١٩٦٩االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام ) ٢٣/١(املادة  )١(

 .١٩٦٩عام ل من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ٤١املادة ) ٢(



  

)٩٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــات  ــق الفعــال للحقــوق واحلري ــة للتطبي حــول كيفيــة ضــامن قوانينهــا املحلي

 . )(املقررة باالتفاقية

وحيق ألي شـخص أو مجاعـة أو أيـة هيئـة غـري حكوميـة معـرتف هبـا   

كوى ًقانونا يف أي دولة من الدول األطراف يف االتفاقية، التقدم للجنـة بـأي شـ

ــة،  ــمنتها االتفاقي ــي ض ــات الت ــوق واحلري ــرق للحق ــة أو خ ــأي خمالف ــق ب تتعل

 .)(رشيطة أن يكون الشاكي قد استنفذ طرق التقايض الداخلية

 املحكمة األمريكية حلقوق اإلنـسان، وقـررت –كام أنشأت االتفاقية   

اختصاصها بنظر الدعاوي التي ترفع من اللجنة األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان أو 

 دولة من الدول األطراف يف االتفاقية بخصوص االنتهاكات التي تقع عـىل أي

احلقوق واحلريات التي ضمنتها االتفاقيـة وللمحكمـة أن تقـيض للمتـرضرين 

بوجوب ضامن التمتع باحلقوق واحلريات املنتهكة والتـي تـضمنها االتفاقيـة 

الوضـع الـذي ًاألمريكية كام أن هلا أيضا أن تقيض بوجوب إصالح اإلجراء أو 

ًشكل انتهاكا للحق موضوع الدعوى فضال عن التعـويض إذا كـان لـه مقتـيض،  ً

ــدعني  ــىل تعــرض امل ــشى فيهــا ع ــرضورية التــي خي ــه يف احلــاالت ال كــام أن

ألرضار يتعذر تـداركها للمحكمـة أن تتخـذ التـدابري املؤقتـة واملالئمـة هلـذه 

 .)(احلالة

                                                           

 .١٩٦٩عام ل من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ٤٣ و ٤٢املادة ) ١(

 .١٩٦٩عام ل من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ٤٦  و٤٤املادة ) ٢(

 .١٩٦٩عام ل من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ٦٣املاد ) ٣(



 

)٩٧٨( ون اما ا ء  تا    ا   

واحــدة، إذ إن األحكــام وأخــذت االتفاقيــة بفكــر التقــايض عــىل درجــة   

. الصادرة من املحكمة تعد هنائية وال جيوز الطعـن عليهـا بطريـق االسـتئناف

وتقوم املحكمة برفع تقرير عن أعامهلا إىل كـل دورة عاديـة للجمعيـة العامـة 

ــه ولتحديــد القــضايا التــي مل تلتــزم فيهــا  ملنظمــة الــدول األمريكيــة، للنظــر في

 .توصيات املناسبةالدولة بحكم املحكمة لتقديم ال

ومنذ إنشاء املحكمة مل حيدث أن امتنعت دولة من الـدول األطـراف   

يف االتفاقية عن تنفيذ حكم للمحكمة بالطبع لتفادي رد الفعل الشعبي، بـل إن 

الدول تتفادى أحكـام اإلدانـة وذلـك بـاللجوء إىل التـسوية حتـى ال تظهـر أمـام 

 .)( شعوهبا بأهنا تنتهك حقوق وحريات مواطنيها

-بن وامق ا ق اا  :  

لقد انقسم هذا امليثـاق فـيام تـضمنه مـن آليـات حلاميـة حريـة التعبـري 

إىل آليات وطنية وأخرى دولية لضامن محاية حقـوق اإلنـسان ومحايـة حريـة 

 .التعبري

أو-    طت امنـذ إن الـدول األطـراف املوقعـة عـىل هـذا امليثـاق:   ا 

ـــا(إجازتـــه يف نـــريويب   جيـــب عليهـــا ضـــامن اســـتقالل ٧/١٩٨١يف ) كيني

                                                           

حممود رشيف بسيوين، الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، مرجع سابق، / د) ١(

 .١٨٧ص 



  

)٩٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
املحاكم وإتاحة إنـشاء وحتـسني املؤسـسات الوطنيـة املختـصة التـي يعهـد 

 . )(إهليا بالنهوض ومحاية احلقوق واحلريات التي يكفلها هذا امليثاق 

 طـرق وبالتايل فإن الدول األطراف يف االتفاقية يقع عليها التزام بتوفري

االنتصاف لضامن محايـة احلقـوق التـي ضـمنتها االتفاقيـة بـام فيهـا احلـق يف 

 .حرية التعبري

م-   وت اًوحرصا من امليثاق عىل محاية احلقوق واحلريـات :   ا

ُفقـد أنــشئ يف إطــار منظمــة الوحــدة اإلفريقيـة جلنــة إفريقيــة حلقــوق اإلنــسان 

ـــ ـــوق اإلن ـــوض بحق ـــل النه ـــن أج ـــشعوب م ـــا وال ـــشعوب يف إفريقي سان وال

 .)(ومحايتها

 ).باللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب(سميت هذه اللجنة 

ـــددت  ـــسان وح ـــوق اإلن ـــة حلق ـــة اإلفريقي ـــشاء املحكم ـــم إن ُكـــام ت

ــي  ــاق اإلفريق ــاص بامليث ــول اخل ــب الربوتوك ــا بموج اختــصاصاهتا ومهمته

ـــشعوب  ـــسان وال ـــتمم ١٩٩٧إلنـــشاء املحكمـــة اإلفريقيـــة حلقـــوق اإلن ، وت

املحكمة التكليف الوقائي للجنة اإلفريقية حلقـوق اإلنـسان والـشعوب الـذي 

 .)(إلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوبكلفها به امليثاق ا

                                                           

لـذي تـم إبرامـه من امليثـاق اإلفريقـي حلقـوق اإلنـسان والـشعوب وا) ٢٦(املادة  )١(

 .٧/١٩٨١يف

 .١٩٨١من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام ) ٣٠(املادة  )٢(

 . من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب)٢ و١(املادة ) ٣(



 

)٩٨٠( ون اما ا ء  تا    ا   

ــدت الــدول األطــراف يف  ــة فقــد تعه ــة دور املحكم ــامنا لفاعلي ًوض

ــا،  ــا فيه ــون أطراف ــة يف أي قــضية تك ــم املحكم ــال حلك ــول باالمتث ًالربوتوك

ويـتم إخطـار أطـراف القـضية بحكـم املحكمـة، ) ٢٦املـادة (وضامن تنفيذه 

 اإلفريقيــة، وكــذلك إخطــار ويــتم إرســاله إىل الــدول أعــضاء منظمــة الوحــدة

 .جملس الوزراء باحلكم الذي يراقب تنفيذه نيابة عن اجلمعية العمومية

ــيم  ــن التنظ ــل ع ــة ال يق ــة النظري ــن الناحي ــيم م ــذا التنظ ــة أن ه واحلقيق

القانوين للمحكمة األوروبية وبعد خطوة تقدمية نحـو محايـة حقـوق اإلنـسان 

ــة  ــات واقعي ــني تدعيمــه بمامرس ــي ويتع ــة اإلفريق ــة الدولي ــة تقــل احلامي ُعملي

اإلقليميــة للحقــوق واحلريــات العامــة التــي كفلهــا امليثــاق اإلفريقــي حلقــوق 

 .)(اإلنسان والشعوب 

                                                           

 – بتـسوانا –أنجـوال : جرت دراسة مسحية ملجموعة مـن الـدول اإلفريقيـة، وهـي )١(

ــا – أثيوبيــا –ديمقراطيــة  مجهوريــة الكونغــو ال–الكــامريون  ــا – غان  - موزنبيــق– كيني

 زامبيا – أوغندا – تنزانينا - جنوب إفريقيا – الصومال – سرياليون –نغال  الس–نيجرييا 

 زمبـابوي وخلـصت إىل أنـه يف كـل البلـدان التـي جـرى مـسحها وردت تقـارير عــن –

مـستويات املفرطـة، م نتيجة لتزايد حدوث تغريات كبرية يف مناخ تنظيم وسائل اإلعال

واملناخ السيايس واالقتصادي األكثر تيسريا لألمور، وزيـادة النـشاط القـومي والـدويل 

ًاملبذول لتنمية وسائل اإلعالم مبادرة تنمية اإلعالم اإلفريقي موجز وسبعة عرش تقريـرا 

 :انظرًقوميا، هيئة اإلذاعة الربيطانية، 

 –برايس . مونرو إي –شني أو سيكرو  – تويب مندل –كارينشيا دوير  –ستيف باكيل  -

هنج املصلحة العامة يف ( احلكومات للمساءلة، إخضاعمارك رابوي، دور اإلعالم يف 



  

)٩٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 ن-رامق ا ق اا  :  

عمــل امليثــاق العــريب حلقــوق اإلنــسان عــىل إجيــاد ضــامنات جــادة 

رأي والتعبـري، حيـث حلامية حقوق اإلنـسان ومنهـا حقـه األصـيل يف حريـة الـ

لتقــوم بـدور هــام وهـو النظــر ) جلنــة حقـوق اإلنــسان العربيـة(تـضمن تأسـيس 

والدراسة للتقـارير األوليـة والدوريـة التـي ترسـلها للجنـة الـدول األطـراف يف 

 . )١(هذا امليثاق 

وذلــك ملعرفــة وتبــاين أوضــاع حريــة التعبــري يف الــدول األطــراف يف 

ل بأن امليثـاق قـد أوجـد ضـامنات جـادة حلاميـة مما يقودنا إىل القو. امليثاق

حقـوق اإلنــسان ولكـن ينقــصها الفاعليـة عــىل أرض الواقـع، وأن يعطــي هلــذه 

ــك احلريــات يف  ــق تل ــة تطبي ــعة يف جمــال مراقب ــصالحيات الواس ــة ال اللجن

 .الدول، كام جيب أن يكون هناك جزاءات رادعة النتهاك حقوق اإلنسان

ا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة أهنـا ومن الضامنات التي استحدثته  

أنــشأت وظيفــة املنــدوب الــسامي لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان بنــاء عــىل 

 .)٢(م ١٩٩٣توصية املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد يف فيينا عام 

  

                                                                                                                                              

 ترمجـة كـامل سـيد، املركـز القـومي للرتمجـة، اهليئـة ،)وضع السياسات والقـانونني

 .١١٣، ١١٢ ص ،٢٠١٤العامة لدار الكتب والوثائق القومية، 

يداين، جلان حقوق اإلنسان يف جامعة الدول العربيـة، املجلـة حممد أمني امل/ د )١(

العربية للعلـوم الـسياسية، جملـة فـصلية حمكمـة، تـصدر عـن مركـز دراسـات الوحـدة 

 . وما بعدها٣٨، ص ٢٠١٠سنة ) ٢٦(العربية، بريوت، العدد 

 .م١٩٩٣ عام ٤٨/١٤١ املتحدة رقم لألممبموجب قرار اجلمعية العامة  )٢(



 

)٩٨٢( ون اما ا ء  تا    ا   

ا أ   يوا:  

ــسان إىل  ــوق اإلن ــسامية حلق ــدة ال ــم املتح ــة األم ــر مفوض ــه نظ أن يوج

حلــاالت والقــضايا املتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبــري التــي تثــري لــدى املقــرر ا

ًاخلـاص للجنـة حقـوق اإلنــسان قلقـا جـديا بالغــا، وتـشجع املفوضـة الــسامية  ً ً

ــياق  ــصوص يف س ــذا اخل ــواردة يف ه ــارير ال ــا التق ــذ يف اعتباره ــىل أن تأخ ع

هاكـات أنـشطتها الراميـة إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان ملنـع حـدوث انت

 .حلقوق اإلنسان

ًأن يواصل اإلدالء بآرائه، عنـدما يكـون ذلـك مناسـبا، بخـصوص مـا 

، مـن اإلنرتنـتتتسم به تكنولوجيات اإلعالم احلديثة، بام يف ذلك شـبكة 

مزايا وما تطرحه من حتديات بالنسبة إىل ممارسة احلق يف حريـة الـرأي 

ــق يف الــتامس املعلومــات وت ــا، والتعبــري، بــام يف ذلــك احل لقيهــا ونقله

ومدى أمهيـة تـوافر جمموعـات شـديدة التنـوع مـن املـصادر أن يواصـل 

ـــه  ـــا تتـــسم ب ـــدما يكـــون ذلـــك مناســـبا، بخـــصوص م ـــه، عن ًاإلدالء بآرائ

، من مزايا ومـا اإلنرتنتتكنولوجيات اإلعالم احلديثة، بام يف ذلك شبكة 

ري، تطرحه من حتديات بالنسبة إىل ممارسة احلق يف حرية الـرأي والتعبـ

بام يف ذلك احلق يف التامس املعلومات وتلقيهـا ونقلهـا، ومـدى أمهيـة 

 .)١(توافر جمموعات شديدة التنوع من املصادر 

                                                           

ــسة ٢٠٠٠/٢٣/Eاألمــم املتحــدة وثيقــة  )١( ــدون تــصويت، يف اجلل ) ٦٠( اعتمــد ب

 .٢٠٠٠إبريل / نيسان٢٠املؤرخة يف 



  

)٩٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وتعــد هــذه اآلليــة األخــرية مــن أهــم الــضامنات حلاميــة ممارســة حريــة 

التعبري يف عرص تكنولوجيا املعلومات فهذا البند يتناسب مع فاعليـة ممارسـة 

 .ل التطورات التكنولوجية احلديثةحرية التعبري يف ظ

وال خيفى عىل أحـد أن محايـة حقـوق اإلنـسان وحرياتـه األساسـية، مـا 

زالت ناقصة يف الوقت احلايل عـىل الـصعيد الـدويل، وتتمثـل أوجـه الـنقص 

ًأساسا يف حتديد هذه احلقـوق واحلريـات وتعريفهـا عـىل نحـو دقيـق، فـضال  ً

ًفعيل، فضال عـن عـدم وجـود جهـاز دويل عن توفري النظام الكفيل باحرتامها ال

 .)١(يتوىل توقيع العقاب عىل من ينتهكون هذه احلقوق 

وأكدت جلنة حقوق اإلنسان عـىل أن القيـود املفروضـة عـىل ممارسـة 

ــائر  ــة س ــؤدي للتــدهور يف محاي ــري يمكــن أن ت ــرأي والتعب ــة ال احلــق يف حري

اورها بـالغ القلـق إزاء حقوق اإلنسان وحرياته واحرتامها والتمتع هبا، ولذا يـس

التقارير العديدة عن حاالت اعتقال املهنيـني يف ميـدان اإلعـالم، عـالوة عـىل 

التمييز ضدهم وهتديدهم وارتكاب أعامل العنف واملضايقة بحقهم، بـام يف 

 .)٢(ذلك االضطهاد والرتويع 

                                                           

ــسان يف منظمــة األمــم املتحــدة / د) ١( ــة حقــوق اإلن ــاء، نظــام محاي ــو الوف أمحــد أب

 .٩ و٨م، ص ١٩٩٨والوكاالت الدولية املتخصصة، املجلة املرصية للقانون الدويل، 

Abou El-Wafa (A): La Cour Internationale de Justice et Le Probeme 

des Lacunes du droit Internationale public, R.E.d.l., 1995, p. 24      . 

 . جلنة حقوق اإلنسان الدورة السادسة واخلمسني٢٠٠٠/٣٨القرار رقم  )٢(



 

)٩٨٤( ون اما ا ء  تا    ا   

ــالج و م مي   ــدة تع ــات جدي ــاك اتفاق ــون هن ــد أن تك ــه الب  أن

إلنـسان يف ظـل تطـورات الـشبكة العنكبوتيـة وبـام حيقـق موضوعات حقوق ا

التوازن بني مـصلحة الفـرد يف أن يـنعم بحقوقـه وحرياتـه األساسـية ومـصلحة 

الدولة يف أن حتمي املقومات األساسية هلـا وإن كـان املجتمـع الـدويل بـدأ 

 ومحايـة املـصالح إال أن هـذه االتفاقيـات اإلنرتنـتيف عقد اتفاقيـات تتعلـق ب

ة يف هذا املجال ما زالت يف مراحلها األوىل وينبغي تطويرها للحفـاظ الدولي

 .عىل حقوق اإلنسان والديمقراطية وعىل أمن املجتمعات واألوطان

ــات  ــل اآللي ــي متث ــق الت ــات واملواثي ــت هــذه االتفاقي ــةوإن كان  اإلقليمي

والدولية حلامية حريـة الـرأي والتعبـري يف عـرص تكنولوجيـا املعلومـات ملـا 

تها مــن نــصوص رصحيــة كانــت أو ضــمنية كفلــت إىل حــد كبــري هــذه تــضمن

احلامية إال أن املجتمع الـدويل مـازال يف حاجـة إىل العديـد مـن االتفاقيـات 

 .  املتطورة التي تواكب ما شهده املجتمع من تطور تكنولوجي هائل

 



  

)٩٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب الرابع

  اإلطالقحرية التعبري عرب وسائل التكنولوجيا بني 

   القانون والشريعة اإلسالميةيف والتقييد

 وبعــد مــرور ٢٠١٥ االقتــصادي العــاملي يف عــام املنتــدىلقــد حــذر   

ًستني عاما من التطور التكنولوجي مـن ثـورة رابعـة وبـام حتملـه مـن خمـاوف 

وهتديدات تصاحب فـرص التطـورات التكنولوجيـة املتـسارعة، حيـث بينـت 

ــــصائيات  أن  ــــو%) ٥٩(اإلح ــــاوف وتــــساؤالت ح ل محايــــة لــــدهيم خم

اخلـصوصية بعــد أن أصـحبت طريقــة احلـصول عــىل املعلومـات وانتــشارها 

 .متاحة بال قيود

ويتـضح رسعـة االنتـشار الســتخدام وسـائل االتـصال احلديثــة يف   

ــدما نــرى أن نــسبة املــستخدمني يف عــام  مــرص مــن حممــول وانرتنــت عن

مليون مشرتك إىل أن وصـل يف ) ٧٦( كان قد وصل إىل ما يقارب ٢٠١٢

مليون للمحمول كام وصل عدد مشرتكي ) ٩٤( إىل ما يقارب ٢٠١٩ام ع

) ٦.٩١( إىل ما يزيد عـن ٢٠١٩يف عام ) ADSL( فائق الرسعة اإلنرتنت

 الذي وصل عدد املشرتكني فيه إىل مـا ٢٠١٨مليون مشرتك متقارنة بعام 

 .)(مليون) ٥.٨٢(يقارب 

أمجـع لكنـه وحيمل هذا التطـور التكنولـوجي فـرص املنفعـة للعـامل   

بطبيعـة احلـال ال خيلـو مـن التهديــدات، ممـا جيعـل هنـاك حاجـة إىل تعظــيم 

                                                           

 .١٠/٢٠١٩تقرير وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الصادر يف ) ١(

             www.ta.gov.eg.  املوقع الرسمي جلهاز تنظيم االتصاالت       



 

)٩٨٦( ون اما ا ء  تا    ا   

املنفعة وحتجيم املخـاطر وذلـك بوقـوف التـرشيعات بكـل قـوة يف مواجهـة 

خماطر املـد التكنولـوجي عـىل العقـل البـرشي وإبداعاتـه، لـيس لتحجيمهـا، 

ومواجهـة ًوإنام لوضع إطار حلامي اخلـصوصية وأيـضا لقـوة العقـل البـرشي 

 .افتقار التقنية للتقدير 

كام يوجد هناك جدل قـائم حـول الـدور الـذي تلعبـه وسـائل التواصـل   

ــرش  ــؤدي إىل ن ــا ي ــه دورا إجيابي ــن كون ــة م ــا احلديث ــي والتكنولوجي ًاالجتامع ً

ـــول إىل  ـــسياسية والوص ـــة ال ـــق التنمي ـــي بتحقي ـــسيايس واالجتامع ـــوعي ال ال

ــة حت ــة االجتامعي ــة ومــن الناحي ــصحية، التعلــيالديمقراطي ــة ال ــق التوعي م، قي

ًطــوع االجتامعــي وكونــه دورا ســلبيا حيــث واملــسامهة يف تكــريس ثقافــة الت ً

ًيؤثر سـلبيا عـىل اسـتقرار الـدول واملجتمعـات العربيـة مـن خـالل نـرش ثقافـة 

العنف والتطرف وإثارة الفتن ونرش الفوىض وغريمهـا ممـا يـؤدي إىل هتالـك 

  .استقرارهاالدول وشعوهبا وعدم 

األمر الـذي جيعلنـا نقـسم الدراسـة يف هـذا املطلـب إىل ثالثـة فـروع   

 :ومها كام ييل 

 . موقف القانون من استخدام احلق يف حرية التعبرياع اول

مع اموقف الرشيعة اإلسالمية من استخدام احلق يف حرية التعبري:ا .  

ع اضوابط حرية التعبريا . 

 -: التايلوذلك عىل النحو



  

)٩٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الفرع األول

  موقف القانون من استخدام احلق يف حرية التعبري

ــن اختاذهــا    ــي يمك ــائل الت ــساؤل حــول الوس ــة ت ــارت الدراس ــد أث لق

 األخطار التي تروج للفوىض وحماولـة زعزعـة االسـتقرار يف الـدول ةملواجه

 ).اإلنرتنت(عرب الشبكة العنكبوتية 

 ملوقـف القـانون ثـم موقـف  ويف طريقنا املعاجلـة يمكـن أن نتعـرض  

الــرشيعة اإلســالمية مــن كيفيــة اســتخدام احلــق يف حريــة التعبــري عــرب وســائل 

ــا ــصال احلديثــة . التكنولوجي ــد انتــرشت وســائل االت ــرتلق  وتطــورت وازده

حيـث أصـبحت تغـزو . ًبتطور التكنولوجيا، التي دائـام يف تطـور مـن آن ألخـر

ضه لتجعله رسيـع االتـصال يف خمتلف جماالت احلياة كام ربطت العامل ببع

ًوقت قصري فيام بني أفراده وكان لوسـائل التكنولوجيـا احلديثـة أثـر بالغـا فـيام 

شهده العامل العريب يف اآلونـة األخـرية باسـتخدام حقـه يف حريـة التعبـري عـرب 

هذه الوسائل التي سامهت فيام تشهده املنطقـة العربيـة مـن أحـداث أدت يف 

فـوىض وعنـف وعـدم اسـتقرار فقـط ظهـرت ثـورات البعض منها إىل إحـداث 

ويف هـذا . شعبية يف املنطقة تطورت بعد ذلك إىل أحداث غري مرغـوب فيهـا

 :الصدد يمكننا التعرض لعدة نقاط هامة وهي كام ييل

 رة - :أوا  :  
هــي تغيــري أســايس مفــاجئ يف األوضــاع الــسياسية واالجتامعيــة يقــدم 

 .)( دولة ما عليه الشعب أو فريق منه يف

                                                           
املعجم الوجيز، جممع اللغـة العربيـة، وزارة الرتبيـة والتعلـيم املـرصية، القـاهرة، ) ١(

 .٨٩، ص١٩٩٤



 

)٩٨٨( ون اما ا ء  تا    ا   

ًكام عرفت الثـورة بأهنـا اهليجـان والوثـب واالنـدفاع تعبـريا عـن عـدم   

 .)(الرضا

 م: -نما  ا   :  

. فقـد تعــرض ملفهــوم احلريــة العديــد مــن الفقهــاء الغــربيني والعــرب  

هي التحرر من القيـود التـي تنكـر عـىل املـواطن : فعرفها الفقيه السكي بقوله 

 .)(يف النشاط والتقدم حقه 

          أن ا ى أ  :  انعـدام القيـود، أي أهنـا تعنـي أن

احلريـة والقـدرة عـىل اختيـار طريقـه اخلـاص يف احليـاة دون التعـرض  للفرد

 .)(لقيود مفروضة عليه من اخلارج 

         رى اقدرة اإلنـسان عـىل :  أن احلرية تعني و

ــل ــار س ــة اختي ــبط احلرك ــىل ض ــادر ع ــوازن ق ــذهبي مت ــار م ــسه يف إط وكه بنف

 .)(االجتامعية يف مفهومها الواسع بني الفرد واجلامعة بال إفراط أو تفريط 

                                                           

 ١٩٩٨ريوت، ابن منظور، معجم لسان العرب،  اجلزء  الثالث عرش، دار صـادر، بـ) ١(

 ٤٥١ص

)٢(H.J. Laski: a Grammer of Politics ٥th ed, Allen end un win, 

London ١٩٥٢- p. ١٥٢. 

)٣(Laski: Liberty the modern State ١٩٤٧. p. ٥٣. 

صـالح حــسني سـميع، أزمــة احلريـات الــسياسية يف الـوطن العــريب، دار / انظـر د )٤(

 .٢٠، ص ١٩٨٨الزهراء لإلعالم العريب، سنة 



  

)٩٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

  : -را  تق واا:  

 ا احلرية الدينية يف نص املـادة ١٤لقد تناول دستور ا 

 والتـي نـصت عـىل أن ٢٠١٢مـن دسـتور ) ٤٣(منه والتي تقابلها املادة ) ٦٤(

حريــة االعتقــاد مطلقــة، وحريــة ممارســة الــشعائر الدينيــة وإقامــة دور العبــادة (

 .)()ألصحاب األديان الساموية، حق ينظمه القانون

أي حرية الفرد يف أن يعتنق الـدين أو املبـدأ الـذي يريـده وأن يـامرس   

حريـة مطلقـة وأال يفـرض عليـه شعائر ذلك الدين سواء يف اخلفـاء أو العلـن ب

حيث كـرس اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان هـذه احلريـة . دين معني بعينه

ــصت عــىل أن ) ١٨(يف املــادة  ــي ن ــه والت ــة (من ــق يف حري ــخص احل ــل ش لك

التفكــري والــدين والــضمري ويــشمل هــذا احلــق حريــة تغيــري ديانتــه أو عقيدتــه 

مة الشعائر ومراعاهتا سـواء كـان وحرية اإلعراب عنه بالتعليم واملامرسة وإقا

ًذلك رسا أم جهرا ، منفردا أم مع اجلامعة ً. 

 ي- :رار اا  ا  :  

ــادة  ــتور ) ٦٥(نــصت امل ــن دس ــادة ٢٠١٤م ــا امل ــن ) ٤٥( ويقابله م

 ولكـل إنـسان حـق التعبـري مكفولةعىل أن حرية الفكر والرأي  (٢٠١٢دستور 

ــالقول، أو الك ــه ب ــن رأي ــري ع ــن وســائل التعب ــك م ــري ذل ــصوير، أو غ ــة أو الت تاب

 .)( ).والنرش

                                                           

 .٢٠١٢من دستور ) ٤٣( واملادة ٢٠١٤من الدستور املرصي لعام ) ٦٤(املادة  )١(

ــم  )٢( ــم ٢٠١٤مــن الدســتور املــرصي لعــام ) ٦٥(املــادة رق ــن ) ٤٥( واملــادة رق م

 عىل الصفة ٢٠١٤ من دستور عام ٢٤كام أكدت املادة .٢٠١٢الدستور املرصي لعام 



 

)٩٩٠( ون اما ا ء  تا    ا   

حيث تعترب حرية الرأي هي األساس يف احلريات واألصل فيها بالنـسبة لـسائر 

ًاحلريــات و التــي تتفــرع مــن حريــة الــرأي والتــي تبــيح لإلنــسان أن يكــون رأيــا 

 . )(ًخاصا يف كل ما جيري حتت نظره من أحداث 

ــرأي  ــة ال ــاره وتكفــل حري ــن أفك ــري ع ــاق التعب ــسان يف اعتن ــق اإلن ــري ح والتعب

ووجهات نظره اخلاصة لكونه حق أصيل متصل بشخـصه، وكـذلك نـرش هـذه 

اآلراء بوســائل النــرش املختلفــة أي أن حريــة الــرأي جتيــز للفــرد أن يعــرب عــن 

ــة وبحريــة كاملــة، يف  فكــره الــسيايس أو الفلــسفي أو الــديني بــالكالم أو الكتاب

، كـام هــو مقــرر يف القـانون، أي يف حــدود عــدم اإلرضار  العــامحـدود النظــام

 .)(بحرية اآلخرين 

نالحـظ أنـه ) إنجلرتا(وبالنظر إىل الدول ذات األنظمة السكسونية مثل   

ال يوجد يف قانوهنا األسايس نص يقرر قاعدة حرية التعبري، وبالرغم مـن ذلـك 

ــدى ــع م ــىل أوس ــري ع ــرأي والتعب ــة ال ــارس حري ــا مت ــات أ. فإهن ــا يف الوالي م

املتحـــدة األمريكيـــة فيـــنص التعـــديل األول مـــن قانوهنـــا األســـايس عـــىل أن 

                                                                                                                                              

 والتي تنص عـىل ٢٠١٢من دستور ) ٦٠(ة اإللزامية للتعليم الديني ويقابلها نص املاد

اللغة العربية والرتبية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسـية يف التعلـيم (أن 

 ...)قبل  اجلامعي احلكومي واخلاص

مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور املرصي واألنظمة السياسية، دار املطبوعات / د) ١(

 . ٣٩٠، ص ٢٠٠٤اجلامعية، سنة 

فــاروق عبــدالرب، دور جملــس الدولــة يف محايــة احلقــوق واحلريــات العامــة، / د) ٢(

 .٢٦٠، ص ١٩٨٨اجلزء األول، سنة 



  

)٩٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الكونجرس ال يملك أن ينص عىل ما يقيـد حريـة الـرأي والتعبـري وهـذا الـنص 

 .)(حيول دون تقيد هذه احلرية فقط وليس منشأ هلا 

جيب توضيحه هو أن حريـة الـرأي والتعبـري بمعناهـا الـسابق بيانـه  وما  

ولــذلك فهــي ليــست ) الــصالح العــام(ب أن تتعــدى أو تتجــاوز حــدودها جيــ

أي أهنا ال جيوز أن تستخدم يف هدم أسـس دعـائم النظـام أو لنـرش  مطلقة كليا

 أو إلشـاعة الـشك والفـوىض والبلبلـة بـني أفـراد هدامـةأفكار ضالة أو نظريات 

 ومن أجل ذلك فاملرشع قـد جيـد أن بعـض مؤسـسات الدولـة يف. املجتمع 

حاجة لقدر من اهليبة حيتم عىل رعايا الدولة من األشخاص أن يتعاملوا معهـا 

باحرتام أكرب ومن هنا يميل هذا االحرتام عـىل الكافـة حتـى أولئـك الـذين هلـم 

 .)(رأي خمتلف 

 :ويتضح مما سبق أن حرية الرأي والتعبري يكون هلا صورتان  

ورة اإتيانه عن ما جيب  وهي إطالق الرأي وحرية التعبريا. 

مرة اوهــي عــدم إطــالق اآلراء اهلدامــة أو نــرش األفكــار الــضالة ا 

 .وإشاعة البلبلة والشك والفوىض بني الناس وهو ما جيب التقييد فيه ومنعه

                                                           

 .انظر املقال) ١(

- David S., Boges: en reuve international de droit penal Human 

rights in U.S.A. 1972. p. 626. 

ـــ/ د )٢( ـــي، النظـــام الدســـتوري امل ـــد فهم ـــو زي ـــصطفى أب ـــارف، م رصي، دار املع

 .١٩٧ -١٩٥، ص ١٩٦٦اإلسكندرية، سنة 



 

)٩٩٢( ون اما ا ء  تا    ا   

 :-ا اا و  ا   ا:  

عـام ) فلـسفة سـقراط(مـن لقد تطور مفهوم حرية الرأي والتعبـري بدايـة 

 إىل وثيقــة ١٢١٥يف بريطانيــا عــام )  كارتــاىناملــاج( قبــل املــيالد إىل ٣٣٩

 إىل إعـــالن حقـــوق اإلنـــسان ١٦٨٩احلقـــوق املانحـــة حلريـــة الـــرأي عـــام 

ـــام  ـــواطن ع ـــات ١٧٨٩وامل ـــتور الوالي ـــديل األول لدس ـــسا إىل التع  يف فرن

لألمـم ( حلقوق اإلنـسان  العاملياإلعالنإىل . ١٧٩١املتحدة األمريكية عام 

مـن مقـرر (حيث إن التقرير الصادر عن األمم املتحدة . ١٩٤٨عام ) املتحدة

حول حقوق اإلنسان قد تـضمن محـاي احلـق يف حريـة ) جلنة األمم املتحدة

 اإلنرتنــتمــن اإلعــالن العــاملي تطبــق عــىل ) ١٩(الـرأي والتعبــري وأن املــادة 

 خالهلــا احلـق يف حريــة الــرأي وأصـبحت الوســيلة التـي يــامرس األفــراد مـن

ـــري وأن املـــادة  ـــة مـــستقبلية لتغطيـــة التطـــور يف ) ١٩(والتعب صـــيغت برؤي

التكنولوجيا التي يتم من خالهلا التعبري والكشف عـن اآلراء إال أن التقريـر قـد 

اعرتف بأن بعض أشكال التعبري ختـضع للقيـود املنـصوص عليهـا يف الفقـرة 

 .)()١٩(الثالثة من املادة 

ن ممارسة احلق يف حريـة التعبـري عـىل الـشبكة العنكبوتيـة يطبـق يف إ  

 العـاملي حلقـوق اإلنـسان واإلعـالنالعامل افرتايض كام يف العامل احلقيقـي، 

ًواالتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنسان واحلريات األسايس هـي أيـضا مـن 

                                                           

)١(F. Larve, Report of the Human Rights councils special rapports 

on the promotion and protection of the right to freedom of opinion 

and expressim, A/HRC/                           ١٦ ,١٧/٢٧th May ٢٠١١. 



  

)٩٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
التكنولوجيـا األدوات التي يمكن تطبيقها يف جمال حريـة التعبـري عـرب وسـائل 

 .)(بالنظر إىل  طابعها الدويل العابر للحدود) من انرتنت وتواصل اجتامعي(

ويف كندا فإن حرية الرأي والتعبـري املحميـة بموجـب وثيقـة احلقـوق   

والواجبات تعترب عنرص مهم يف جمتمع ديمقراطـي فعـال ويبقـى حـق حممـي 

ــا  ــل االجتاإلنرتنــت(يف عــرص وســائل التكنولوجي إال أنــه ) امعــي، والتواص

 .)(خيضع لبعض القيود املعقولة واملقبولة 

منـه عـىل أن ) ٢٢(ويف امليثاق العريب حلقوق اإلنـسان تـنص املـادة   

يــضمن هــذا امليثــاق احلــق يف اإلعــالم وحــري الــرأي والتعبــري، واحلــق يف 

استيفاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة ودونام اعتبـار 

ــار ل ــات يف إط ــوق واحلري ــذه احلق ــارس ه ــىل أن مت ــة، وع ــدود اجلغرافي لح

املقومــات األساســية للمجتمــع وال ختــضع إال للقيــود التــي يفرضــها احــرتام 

                                                           

)١(D. CULEREANU, Aspects of Reulating freedom of expression on 

the internet , Antwerp – Oxford, intersentia, , 2016,2008                   . 

)٢(Proecting freedom of expression in an Age of Social Media, 

Statement on Government's social media sites   ، 

http//www.cidd.ca/documents/phasetwo/RNCstatemen
ts-on covornment%27 .socialomedia-sitesdf.p2  

 . 



 

)٩٩٤( ون اما ا ء  تا    ا   

حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو محاية النظـام العـام واآلداب والـصحة العامـة، 

 .)(وأمن الوطن وكذلك احلق يف استبقاء األنباء واألفكار 

ــا ســبق   ــرب وســائل ومم ــة التعبــري ع ــول أن احلــق يف حري  يمكــن الق

وتطبيقا للنـصوص واالتفاقـات )  والتواصل االجتامعياإلنرتنت(التكنولوجيا 

الدويل التي تم التعرض للبعض منها فهو أمر حمسوم وواضح إال أنه خيـضع 

لبعض القيود دون تفريط يف حـدود القـانون للبقـاء عـىل االسـتقرار للمجتمـع 

 .دم املساس به وبحياة العامةوتقدمه وع

) كالـشبكة العنكبوتيـة( وسـائل التكنولوجيـا احلديثـة  أدت   وأا  

ــائل  ــووس ــل لالتواص ــن اآلراء ونق ــري ع ــا التعب ــتم خالهل ــي ي ــي الت  االجتامع

املعلومة إىل تغيري املـشهد الثقـايف للعـامل فأصـبح مـن املمكـن نـرش ونقـل 

 بـرسعة وبكـل سـهولة كـام أن أصـبح مـن األفكار األدبيـة والدينيـة واألخالقيـة

املمكن التأثري عىل رشحية كبرية من العامل، بالرغم من أن بعض األفكار قـد 

تكــون غــري مفيــدة كــام أهنــا قــد حتــرض عــىل العنــف والكراهيــة واالنحــالل 

األخالقي، أو تعمل عىل إشاعة الفوىض بني الناس، حيث يعترب ذلك مـن أهـم 

ل التكنولوجيـة وحريـة التعبـري عـرب هـذه الوسـائل ما يسمى إىل وسائل التواص

والتي حتارب الدول مجيعهـا مـن أجـل تقليلهـا أو توعيـة النـاس منهـا باختـاذ 

طـرق مـرشوعة لوضـع قـوانني تقيــد احلـق يف االسـتخدام بـام خيـدم الــصالح 

العـــام مـــع إعطـــاء الفرصـــة لالســـتفادة مـــن النقلـــة احلـــضارية عـــرب وســـائل 

                                                           

أبو الفتوح أبو الفتوح صالح، آثار الترضر التكنولوجي عـىل ممارسـة احلقـوق / د) ١(

 .٣١٨، ص ٢٠١٩واحلريات العامة، مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عني شمس، سنة 



  

)٩٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــد يف اإلطـــالق مـــن التجـــارب احلديثـــة يف التكنولوجيـــا واالســـتفادة  والتقي

 .االستخدام للحق يف التعبري عرب وسائل التكنولوجيا



 

)٩٩٦( ون اما ا ء  تا    ا   

  الفرع الثاني

  موقف الشريعة اإلسالمية من استخدام احلق يف حرية التعبري

تعترب الثورة يف اإلسـالم هـي حركـة شـعبية واسـعة ذات توجـه سـيايس   

 الـشعوب هتـدف إىل التغـري للنظـام منظم تعرب عن الرغبة العامة ملجموع مـن

 .)(القائم وإقامة نظام جديد يعرب عن اإلرادة الشعبية للمجموع 

 :ومن هنا يمكننا تناول  هذا الفرع يف عدة نقاط هامة وهي كام ييل

ا  رة اا  أو:  

التغيـري اجلـذري املفـاجئ (   بأن الثورة هـي 

يف األوضاع السياسية والنظم االجتامعية والواقع االقتصادي، بوسائل ختـرج 

 .)(عن التدرج املألوف وال ختلو عادة من العنف واهلياج 

ومما ال شك فيه أن الرؤية اإلسالمية ملفهوم الثورة تتطابق مـع مفهـوم   

ف اإلصــالح إال أن اإلصــالح يتميــز عنهــا يف أدوات التغبــري، فــالثورة فيهــا عنــ

وهياج ورسعة وهو ما ال يوجد يف أدوات اإلصـالح عـىل النحـو املتواجـد بـه 

 .)(ويف اإلصالح تدر قد ال ترىض عن وتريته الثورات . يف الثورات

                                                           

، حق الشعب يف اسرتداد السيادة، الطبعة األوىل، مكتبة مدبويل، أيمن الورداين/ د) ١(

 .٣٨١، ص ٢٠٠٨القاهرة، 

 يناير وكرس حاجز اخلوف، الطبعة الثانيـة، دار الـسالم، ٢٥حممد عامرة، ثورة / د) ٢(

 .٧، ص٢٠١٢القاهرة، 

حممد حممود ربيع، إسامعيل صربي، موسوعة العلوم السياسية، إصـدار / حترير) ٣(

 .١٢٩، ص ١٩٩٢/١٩٩٣ الكويت، الكويت، جامعة



  

)٩٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مـع أهنـا كانـت التغيـري ) إصـالح(ولقد وصف رسـاالت الرسـل بأهنـا   

َّإن أريـد إال :األشمل واألعمق للفكر الذي بعثوا فيـه لقولـه تعـاىل  ِ ُِ ِ ُ َ اإلصـالح ْ ْ ِ

ِما استطعت وما توفيقي إال باهللاَِّ َّ ِ ِ ِ
ْ َ َْ ُ ََ ْ ََ )(. 

 م: -ا ا  ا :  

ــد ــة فق ــن احلري ــو دي ــق ه ــرب وبح ــه \اإلســالم يعت ــسان حقوق ــل لإلن  كف

وحتى وفاتـه بـل وأكثـر مـن ذلـك ) وقت ميالده(وحرياته منذ أن أتى إىل الدنيا 

حقـوق خاصـة بـاجلنني قبـل أن يولـد، وصـان كرامـة اإلنـسان فقد قرر اإلسالم 

ومن هناك يظهر األصل العام يف اإلسـالم وهـو كرامـة اإلنـسان . ًبعد موته أيضا

َولقــد كرمنـا بنــي آدم : ًوذلــك إعـامال لقولــه تعـاىل. وكفالـة حقوقــه وحرياتـه ْ ََّ َ َ
ِ َ َ ْ َ َ

ُومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناه َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ َ ِْ ْ ْ ِّْ
ِ ْم من الطيبات وفـضلناهم عـىل كثـري ممـن َ َ ُ َ َ َّْ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ََّ َْ ِّ ْْ َّ

ًخلقنا تفضيال ِ ْ َ َ َْ َ)(. 

ــن    ــسان م ــالم اإلن ــرر اإلس ــد ح ــة، فق ــن احلري ــو دي ــالم ه ــرب اإلس فيعت

العبوديـــة لغـــري اهللا تعـــاىل كـــام دعـــى اإلســـالم إىل الـــشورى والتـــشاور بـــني 

ايل أو اسـتبداد للـبعض املسلمني يف األمر لكـي ال يكـون هنـاك طغيـان أو تعـ

ِوشاورهم يف األمر: عىل اآلخر فقال تعاىل  ْ ْ َْ ِ ُ َِ َ)(. 

كـام ســاوى اإلسـالم بــني النـاس أمجعــني دون متييـز وأعطــى املــرأة   

حقوقهـا كاملـة دون نقـص يف تـرصفاهتا املاليـة واختيـار زوجهـا وغريهـا مـن 

                                                           

 ).٨٨(سورة هود، اآلية ) ١(

 ).٧٠(سورة اإلرساء، اآلية ) ٢(

 ).١٥٩(سورة آل عمران، اآلية ) ٣(



 

)٩٩٨( ون اما ا ء  تا    ا   

اهنم  متـساوين عـىل اخـتالف أجناسـهم وألـوأمجعنياحلقوق،وجعل الناس 

ٍيـا أهيـا النـاس اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس : ولغاهتم ، فقال تعـاىل ْ َ ُ ُْ َّ ُ
ِ ِ

ْ ْ َ ََ َُ ََّ َّ َّ َ ُّ َ

ِواحـدة وخلـق منهــا زوجهـا وبـث مــنهام رجـاال كثـريا ونــساء واتقـوا اهللاََّ الــذي  ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ َُ ً ََّّ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ًَ َ ً ِ
َ ُ َ َ َ

َّتتساءلون به واألرحام إن اهللاََّ َِ َ ْ ََ ََ ِ ِ ُ َ َ ً كان عليكم رقيباَ ِ
َ ْ ُْ َ َ َ َ)(. 

ٍّال فـضل لعـريب عـىل أعجمـي وال لعجمـي ) ((وكذلك قـول النبـي    ٍّ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ََ َ ٍَّ َ ْ

َعىل عريب وال ألمحر عىل أسود وال أسود عىل أمحر إال بالتقوى َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ ِ َّ َ َ ِِ َ ْ ْ َ َْ َْ َ َ َ ِ
ٍّ()٢(. 

 اإلســالم حيــث كفلهــا كـام توجــد العديــد مــن األدلــة عـىل احلريــة يف  

كأصل عام قبـل أن يتطـرق إىل تقريـر احلريـات واحلقـوق بمفهـوم املـذاهب 

َمـــن عمـــل صـــاحلا فلنفـــسه ومـــن أســـاء : املعـــارصة ومنهـــا قولـــه تعـــاىل  َ َ ََ ْ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ً َ

َفعليها ْ َ َ َ)(.وقوله تعاىل  :ِوهديناه النجدين ْ َْ َّ َ َْ ُ َ َ)(. وقوله تعاىل  :ْفـإنام عليـ َ َ َ َّ ِ َك َ

ُالبالغ وعلينا احلساب َ َ ََ ْ
ِ ْ َ َ ُْ)(. 

                                                           

 ).١(سورة النساء، اآلية ) ١(

 يف السلسلة الصحيحة األلبايناهليثمي يف جممع الزوائد، اجلزء الثالث، صححه ) ٢(

 .٢٦٦، ص )ت.ب(نرش والتوزيع، وال وغريها، دار الفكر للطباعة

 ).٤٦(سورة فصلت، اآلية ) ٣(

 ).١٠(سورة البلد، اآلية ) ٤(

 ).٤٠(سورة الرعد، اآلية ) ٥(



  

)٩٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
احلكـــم (فقــد درس الفقــه اإلســالمي احلريــة وعرفهــا حتــت اســم   

واجـب، (وجعلها أحد أقسام احلكم الـرشعي التكليفـي ) التخيريي أو اإلباحة

 .)()مندوب، مباح، مكروه، حرام

ًوتشغل حرية الرأي والتعبري يف الفقه اإلسالمي مكانا هامـا وكبـري    بـني ً

احلقوق واحلرية العامة يف الفقـه اإلسـالمي، فقـد كفـل اإلسـالم حريـة الـرأي 

ًوالتعبري عمال وقـوال ومـورس يف عهـد النبـي  ً) ( وطبقهـا مـن بعـده اخللفـاء

ًالراشدين، كام كفل اإلسالم حرية الرأي والتعبري للجميع حكاما وحمكـومني 

ــشة  ــة يف مناق ــزول ســورة املجادل ــك ن ــل عــىل ذل ــري دلي ــن وخ ــة أوس ب زوج

َ قـد سـمع اهللاَُّ : يف واقعة ظهار زوجها، قـال تعـاىل) (الصامت  لرسول اهللا 
ِ

َ ْ َ

َقول التي جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللاَِّ واهللاَُّ يسمع حتاوركام ُ َ َ ََ َ ْ َُ ُ َ َ ْ َْ ََ َُ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ َ ُ َّ َ )(. 

امن فقد قرر اإلسالم حرية الرأي والتعبري وكفل متتع اجلميع هبا وضـ  

ممارستها، إال أن ذلك مرتبط بمقاصد الـرشيعة ومـصلحة املجتمـع وبالتـايل 

ًفحريــة التعبــري يف الــرشيعة اإلســالمية ليــست مطلقــة بــل نجــد أن هلــا حــدودا 

وذلك يف متطلبات النظام العـام ، واآلداب العامـة، كـام ختـضع لعـدة ضـوابط 

 إسـاءة االسـتخدام لضامن ممارستها فـيام أقرتـه الـرشيعة اإلسـالمية إفـراط أو

 .حتت مظلة الرشيعة اإلسالمية

                                                           

ــر) ١( ــد األصــوليني، دار النهــضة ا/ د: انظ ــد ســالم مــدكور، اإلباحــة عن ــة، لحمم عربي

 .٢٠٠-١٩٩، ص ١٩٦٥القاهرة، سنة 

 ).١(سورة املجادلة، اآلية ) ٢(



 

)١٠٠٠( ون اما ا ء  تا    ا   

 : -ا  ر أ ا ا:  

، الكـريم نلقد كانـت الـرشيعة اإلسـالمية بمـصدرها األول وهـو القـرآ

 للحقــوق أسـايسومـصدرها الثــاين وهـو الــسنة النبويـة الــرشيفة تعتـرب مــصدر 

مــن ( إلســالمية لإلنــسان يف كــل شــئونه واحلريــات التــي أتــت هبــا الــرشيعة ا

التــي عرفتهــا املجتمعــات الغربيــة ) .تكــريم وحرمــة انتهــاك حقوقــه وحرياتــه 

 .وبدأت يف السعي فيها بعد عصور طويلة مرت عىل تعريف اإلسالم هلا

ْكـي : فقد هنى اإلسالم عن التمييز بني البرش بسبب الغني والفقر قـال تعـاىل  َ

َال يكون دولة ب ًُ َ َ ُ ْني األغنياء منكمَ َ ُْ ْْ ِ ِ ِ َ َ)(. 

كـام . وإنام جعل املساواة بـني املـسلمني كافـة وال فـرق إال بـالتقوى  

هنى اإلسالم التمييز الوراثي وقد جاء القرآن الكـريم هبـذا املبـدأ وقـرره حتـى 

ُوإذ ابـتىل إبـراهيم ربـه : يف اختيار الرسل واألنبياء حلكم النـاس قـال تعـاىل ُّ ْ ْ ََ َ َ
ِ ِ َِ َ ْ

ُكلامت فأمتهن قـال إين جاعلـك للنـاس إمامـا قـال ومـن ذريتـي قـال ال ينـال ِب َ ُ َ ُ ََ ََّ َّ ِّ َ ََّ َ ً َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ْ َ َ َِّ ِِ َ َِّ ُ َ

َ َ

َعهدي الظاملني ِِْ َِّ َ)(. 

كام وضحت الرشيعة اإلسالمية أن التمييز ال يكـون إال بـالتقوى لقولـه   

ِإن أكرمكم عند اهللاَِّ أتقاكم إ: تعاىل ِْ ْ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َِ ُ ٌن اهللاََّ عليم خبريَّ ِ َ ٌ
ِ

َ َّ)(. 

ومما ورد يف املصدر األسايس للرشيعة اإلسالمية من مـصادر للحـق   

ِولـتكن مـنكم أمـة يـدعون إىل اخلـري : يف حرية الـرأي والتعبـري قولـه تعـاىل ْ َ َّ َْْ َ ٌِ َ ُ ْ َْ ْ َُ ُ ُِ ْ

                                                           

 ).٧(رش، اآلية سورة احل) ١(

 ).١٢٤(سورة البقرة، اآلية ) ٢(

 ).١٣(سورة احلجرات، اآلية ) ٣(



  

)١٠٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ْ ُْْ َْْ َ ْ َ ْ ََ ََ َ ُ ُ ُ َ

ِ ِ ْ)(.ىل وقوله تعا : ْأقم الـصالة وأمـر ُ ْْ ََ ََّ ِ

ِباملعروف وانه عن املنكر َِ ُْْ َْْ َ َ َ ْ
ِ

ُ)(. 

فحريـة الـرأي والتعبـري مكفولـة يف الـرشيعة اإلسـالمية ومـا اسـتحدث   

ًمنها أيضا وهي حرية التعبـري عـرب وسـائل التكنولوجيـا حـدود تعـاليم الـرشيعة 

 .يف كل األمور يستمع إىل رأي الصحابة ) (اإلسالمية فقد كان النبي 

وهنى اإلسالم عن أن متارس حرية الرأي والتعبري بقـصد اإلسـاءة إىل   

حقـوق املــسلمني واملــساس بأعراضــهم ورشفهــم وإفــشاء أرسارهــم ونــرش 

الفاحــشة والقــول البــذئ مــن الكــالم بيــنهم فقــد هنــت الــرشيعة عــن ذلــك بــل 

 ذلــك وتوعــدت املتــسبب يف نــرش الفاحــشة برأيــه أو تعبــري بالعقــاب وأســس

ِ إن الـذين حيبـون أن تـشيع الفاحـشة يف : ومصدره مـن الـرشيعة قولـه تعـاىل ُ َ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ُّ ََ ُْ َ ََّ ِ

ِالذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة ِ ِ ِ
َ َ ٌ ْ ََ ٌ َ َْ ُّ ُِ َ َ ََُّ)(. 

    أنه قد ورد يف الرشيعة اإلسالمية مصادر ملامرسـة - :و

رتك اإلســـالم أي يشء يف جمـــال احلريـــات احلــق يف حريـــة التعبـــري فلـــم يــ

ل التـي متـارس هبـا يف ئواحلقوق وحرية التعبري عىل وجه اخلصوص بالوسا

عرصنا احلايل إال وقـد ورد أصـل هلـا وأقرهـا فقـد جـاءت الـرشيعة بالتعـاليم 

واألسس الراقية يف كل ما من شأنه توفري احلامية واحلريـة والكرامـة لإلنـسان 

ًسالمية أكثر دقة وتعبريا عـام هـو يف النـصوص احلديثـة كام كانت الرشيعة اإل

                                                           

 ).١٠٤(سورة آل عمران، اآلية ) ١(

 ).١٧(سورة لقامن، اآلية ) ٢(

 ).١٩(سورة النور، اآلية ) ٣(



 

)١٠٠٢( ون اما ا ء  تا    ا   

عيل أن متارس حرية التعبري كحق لإلنـسان يف حـدود مـا قررتـه الـرشيعة ومـا 

 .أوردته من ضوابط وحدود ملامرسة هذا احلق األصيل

  الفرع الثالث

  ضوابط حرية التعبري

جيب عند ممارسة حريـة التعبـري أال تتـضمن صـوره مـن الـصور التـي 

مكن هبا التعدي عىل حقوق الغري واملساس هبا أو إحداث الفتنـة أو أي مـن ي

الــصور التــي تــؤدي إىل حــدوث فــوىض وبلبلــة وانتهــاك حلــق الغــري ومــن ثــم 

جيب عند ممارسة حرية التعبري أن تتم يف حدود ضوابط يمكـن استخالصـها 

وث  أال تتـضمن حـدً أال تتضمن حدوث قذفا يف أمرين ومها 

 :ًسبا ويمكننا توضيحهم عىل النحول التايل

أو : وث ا   ا ر  أ:  

 القـانون فيجـب أن ختلـو ممارسـة حريـة عليهـاالقذف جريمة يعاقـب 

. ه احلرية غري مرشوعة ذالتعبري من أي صورة من صور القذف حتى ال تكون ه

إسـناد واقعـة (ون العقوبـات القـذف بأنـه مـن قـان) ٣٠٢/١(وقد عرفت املادة 

ًحمددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسنادا علنيا ً)(. 

ويتضح من نص املـادة أن سـبب التجـريم للقـذف هـو مـساس رشف   

املجني عليه واعتباره، كذلك العالنية فإهنا تعمـل عـىل نـرش األخبـار الكاذبـة 

ــواء كانــت عــرب الــصح ــرب وأوســع س ــصورة أك ــائل التكنولوجيــا ب ف أو وس

                                                           

 .من قانون العقوبات املرصي) ١(فقرة ) ٣٠٢(املادة ) ١(



  

)١٠٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وهذا يعني جسامه الرضر الذي حيتمل حدوثه مما يعترب معـه القـذف . وغريها

 .)(أشد جسامه من سائر جرائم االعتداء عىل الرشف واالعتبار 

ما : وث ا   ا ر  أ:  

لـك ًالسب هو خدش رشف شخص واعتباره عمـدا دون أن يتـضمن ذ

إسناد واقعة معينـة إليـه، وقـد عـرف املـرشع الـسب وحـدد عقوبتـه يف املـادة 

 .)(من قانون العقوبات املرصي ) ٣٠٦(

ــال    ــسب والقــذف يف أن ك ــصفة املــشرتكة بــني ال ًومــن الواضــح أن ال

منهام اعتداء عىل رشف املجني عليه واعتباره بإسناد مـا يـشينه إليـه وبالتـايل 

عديد من األحكـام لكـن الفـارق بيـنهام هـو أن القـذف أصبح بينهم متاثل يف ال

حيـث . يتـضمن إسـناد واقعـة إىل املجنـي عليـه بيـنام الـسب ال يتـضمن ذلـك

يعترب القذف هو خدش للرشف أو االعتبار بأي صورة من الصور فإذا قيـل بـأن 

ًشخص معني رسق مال شخص آخـر يعتـرب قـذفا ألنـه أسـند إليـه واقعـة معينـة 

                                                           

 يف القــانون الوضـــعي والفقـــه إســامعيل عبـــدالرحيم عمــيش، حريـــة الـــرأي/ د) ١(

 . وما بعدها٣٠٥، ص ٢٠٠٩اإلسالمي، رسالة دكتوراه، أسيوط، 

أن كل سب ال يشتمل عىل إسناد واقعة بل يتضمن بـأي وجـه مـن الوجـوه خـدش ( )٢(

باحلبس مدة ال تتجاوز ) ١٧١(للرشف واالعتبار يعاقب عليه يف األحوال املبينة باملادة 

وفد نص املرشع عىل ).مائتي جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني سنة وبغرامة ال تزيد عىل 

 .من قانون العقوبات ) ٣٧٨/٩(السب غري العلني ووضع عقوبة يف املادة 

، بتـاريخ ٤٤ نـرش باجلريـدة الرسـمية، العـدد ١٩٨١ لـسنة، ٦٩ معدله بالقـانون رقـم -

مـن .. أنه يعاقب بغرامة ال تتجـاوز مخـس جنيهـا(حيث نصت عىل . ١٤/١١/١٩٨١

 ). إنسان بسب غري علنيابتدر



 

)١٠٠٤( ون اما ا ء  تا    ا   

 قيل عن شـخص بأنـه سـارق فتعتـرب جريمـة سـب وقـد يكـون وحمددة، أما إذا

الــسب غــري علنــي وقــد يكــون علنــي ومنــشور عــرب وســائل اإلعــالم املقــروءة 

واملرئية ولعله أكثر انتشارا يف وسـائل التكنولوجيـا وعـرب الـشبكة العنكبوتيـة 

عنــد ممارســة حريــة التعبــري عــرب هــذه الوســائل األمــر الــذي كــان ) اإلنرتنــت(

ضـع ضــوابط ملامرسـة حريــة التعبـري حتــى ال يفـتح البــاب عــىل جيـب معــه و

 ويرتتب  عليه حـدوث أرضار ال يمكـن تـداركها حتـى يـتم ممارسـة همرصاعي

حريــة التعبــري وخاصــة عــرب الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة يف إطــار ضــوابط 

ــن يف  ــق دون احتكــار أو تــضييق ولك ــة ممارســة هــذا احل ــنظم وحتــدد كيفي ت

 .لرشيعة اإلسالمية والقانونحدود ما قررته ا

ا  ا  ا ا :  

ــة  ــىل حري ــصوص ع ــوق وأورد الن ــات واحلق ــىل احلري ــالم ع ــص اإلس ن

ومــن أجــل محايــة اإلنــسان مــن االعتــداء . الــرأي التعبــري ومكانــة اإلنــسان وكرامتــه

ــه مــن  اآلخــر فقــد وضــعت الــرشيعة اإلســالمية ضــوابط ــة عليــه وعــىل رشف  حلري

 .)(التعبري ومل تطلقها عامة وإال كان اإلطالق سبب يف حدوث الفتنة والفوىض 

  
  
  

                                                           

عبــد الغنــي بــسيوين، الــنظم الــسياسية، منــشأة املعــارف، اإلســكندرية، / د: انظــر )١(

 .٣٣٢، ص )ت.ب(

مقارنا بالقـانون الوضـعي، مطبعـة نـرش  عبدا لقادر عوده، الترشيع اجلنائي اإلسالمي/ أ

 .٣٤ص ) ت.ب(الثقافة، اإلسكندرية، 



  

)١٠٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

   ا ا و ا ال اإ و:  

ال جيوز أن تستخدم حرية الرأي والتعبري هلـدم أسـس ودعـائم النظـام   

ــواء ــاد أو األه ــرش اإلحل ــري لن ــري التعب ــستخدم ح ــالمي أو ت ــضاللة اإلس  أو ال

لـو علـم النـاس (والبدع بني املسلمني، ويف هذا الصدد يقول اإلمام الـشافعي 

 .)()ما يف الكالم من األهواء لفروا منه فرارهم من األسد

ال جتـــادلوا أهـــل األهـــواء وال جتالـــسوهم وال تــــستمعوا (وقـــال احلـــسن 

 .)() القدرأمسكوا عن(عن الكالم يف القدر فقال ) (وقد هنى النبي .)(منهم

 .)(له والزندقة تأالزنادقة،وحرقهم لنرشهم ال) (كام حارب عيل 

وإذا جتاوزت حرية التعبـري حـدودها وتعـدت عـىل األخـالق أو اآلداب أو       

النظام العام أو ختطت حدود الفضيلة وجب يف هذه احلالـة ردهـا إىل عقاهلـا 

العتـداء ومل حيـرم مـن فإذا منع الفرد من اخلـوض فيهـا فهـو بـذلك منـع مـن ا

ُفقـوال لــه قـوال لينـا لعلــه : ويف هــذا الـصدد نـورد قولــه تعـاىل. حـق مقـرر لـه َ ْ َُّ َ َ ًَ َ ُ َِّ ً

                                                           

 .١٦٤، ص ١٩٦٩ الدين، اجلزء األول، مطبعة الشعب، سنة الغزايل، إحياء علوم )١(

 .١٦٤الغزايل، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص ) ٢(

، من حديث ١٠٤٤٨رواه الطرباين يف معجمه الكبري، اجلزء العارش، حديث رقم ) ٣(

 وإذا ذكـرت النجـوم فامـسكوا وإذا فامـسكواعبد اهللا بن مسعود بلفظ إذا ذكر أصحايب 

در فامــسكوا وصــححه األلبــاين، ويف اإلحيــاء للغــزايل بلفــظ إذا ذكــر القــدر ذكـر القــ

 .٥٠فأمسكوا، اجلزء األول، ص 

راجع ابن القيم، الطرق احلكيمة يف السياسة الرشعية، مطبعة السنة املحمدية، سنة ) ٤(

 .١٩، صه ١٣٧٢



 

)١٠٠٦( ون اما ا ء  تا    ا   

َيتذكر أو خيشى ْ َ َّ َْ َ ُ ََ)(.وقولـه تعـاىل  : ْخـذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض عـن َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َِ ِْ
ْ ْ ُْ ْ ْْ ُ

َاجلاهلني ِ ِ َْ)(. وقوله تعاىل  :ِوال تسبوا الذي َّ ُّ َُ ُّن يـدعون مـن دون اهللاَِّ فيـسبوا اهللاََّ َ ُ ْ ُ َُ َ ََ ِ ِ َ ْ

ٍعدوا بغري علم َْ ِ ِ ْ ِ ً ْ َ)(. وقوله تعاىل  : َّال حيب اهللاَُّ اجلهـر بالـسوء مـن القـول إال َِْ ِ ْ ْ َُّ ْ ِ ِ ِ
ُّ َِ ْ ُ

َمن ظلم َ
ِ ُ ْ)(.  

كـــام رشع اإلســـالم حـــد القـــذف وهـــو اجللـــد ثامنـــني جلـــده ملـــن   

َإن الـذين حيبـون (م باإلفك فقـال تعـاىلخيوضوا يف أعراض الناس ويرموهن َُّّ َ
ِ ُِ َّ ِ

ُأن تــشيع الفاحــشة َ ِ َِ ْ َ َ ٌالــذين آمنــوا هلــم عــذاب ألــيم ِيف َ ْ َ
ِ َِ ٌ َ ََ ََُّ ِيف الــدنيا واآلخــرة  ُ ِ

َ َْ َ ْ ُّ َواهللاَُّ ِ

ُيعلم وأنتم ال تعلم ْ ُ ََ َْ َ َْ َُ َّوالذين يرمـون املحـصنات ثـم :  وقوله  تعايل .) ()َونَ ُ ْ َُ ِ َِ َ ْ َ َُْ َ ْمل َّ َ

ــدا  ــهادة أب ــم ش ــوا هل ــدة وال تقبل ــني جل ــدوهم ثامن ــهداء فاجل ــة ش ــأتوا بأربع ًي َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ ً َ ً َ ُ َ َُ َ َْ ْ ْ ََُ ُ ْ ِ ِ ِ
َ َ َ ِْ

َوأولئك هم الفاسقون ُ ِ َِ َْ َْ ُ ْ َُ)(. 

وقد ذهبـت الـرشيعة اإلسـالمية إىل أبعـد مـن القـذف فقـد حظـرت أن   

 ذلـك إىل حـد وصـفه يقع اإلنسان بلسانه بالسوء يف حـق النـاس وإن مل يـصل

َال حيب اهللاَُّ اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم: فقال تعاىل. قذفا َ ُّ َ
ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ َُّّ َِْ ِ َ ْ ِ ْ ُ)(. 

                                                           

 ).٤٤(سورة طه، اآلية ) ١(

 ).١٩٩(سورة األعراف، اآلية ) ٢(

 ).١٠٨(عام، اآلية سورة األن) ٣(

 ).١٤٨(سورة النساء، اآلية ) ٤(

 ).١٩(سورة النور، اآلية ) ٥(

 ).٤(سورة النور، اآلية ) ٦(

 ).١٤٨(سورة النساء، اآلية ) ٧(



  

)١٠٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أن الـرشيعة اإلسـالمية قـد وضـعت حـدود  :و   ال      

حلرية التعبري وضوابط حظرت اخلروج عليها لكي ال حيدث أمـر مـن األمـور 

ولكي يبتعد اإلنسان عند ممارسـته حلقـه يف حريـة التعبـري ًاملنهي عنها رشعا 

عـن القــذف أو الــسب وعـدم اخلــوض يف أعــراض النـاس أو الوقــوع بالــسوء 

كـام . ًاملنهي عنه رشعا ،وعدم التعدي عـىل األخـالق واآلداب والنظـام العـام

يمكن اإلشارة إىل ما وضعته الـرشيعة اإلسـالمية مـن حـدود يف كلمـة واحـدة 

فـإذا التـزم كـل إنـسان قبـل أن يبـدي أو يعـرض رأيـه يف ) تزام باحلقاالل(وهي 

ــزام  ــذا االلت ــا هب ــوع م ــق(موض ــول احل ــاوز ) ق ــصواب ومل يتج ــىل ال ــان ع لك

 .احلدود والضوابط التي وضعتها الرشيعة اإلسالمية حلرية التعبري



 

)١٠٠٨( ون اما ا ء  تا    ا   

  امتةاخل

إن حرية التعبري هي من احلريات األساسية والراسـخة يف وجـدان كـل 

 احلقـوق اإلنـسانية التـي كفلتهـا مجيـع أهـمأفراد املجتمـع وهـي مـن فرد من 

املواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، وتعترب وسائل االتـصال اإللكرتونيـة 

ًاحلديثــة التــي ظهــرت مــؤخرا والتــي تعمــل عــىل نقــل األخبــار واملعلومــات 

ريخ واألفكار وكذلك التواصل بني البرش هي من أهم وأعظـم مـا حـدث يف تـا

 .البرشية نتاج ما حيدث من تطورات يف جمال التكنولوجيا واملعلومات

فــإن احلــق يف التعبــري هــو مــن أهــم حقــوق اإلنــسان وهــو مــا تناولتــه 

املواثيق الدولية وهـو مـن أهـم احلقـوق التـي تتـأثر بـالتطورات التكنولوجيـة، 

الن فإن أي تقدم يف املجتمع هـو مـرتبط بمـدى ممارسـة األفـراد هلـذا احلـق 

احلق يف التعبري هو مرتبط وبشكل جوهري بتحقيـق كافـة احلقـوق األخـرى، 

 .ةديمقراطيوبتحقيق القيم ال

فاحلق يف حرية التعبري هو األساس يف احلريات وأي تقييد لـه جيـب 

أن يكـون يف أضــيق احلــدود ويف نطــاق القـانون، لكــي ال يفــتح املجــال أمــام 

 .ةديمقراطيمما يؤثر عىل انعدام الالسلطة السياسية الستخدام هذه القيود 

فقد تعرضت الدراسة إىل التعريف بحرية التعبري والتي تعترب مـن أهـم 

 .وأشمل احلريات، بل وتتفرغ منها العديد من احلريات األخرى

كام تعرضت لتعريف التكنولوجيا التي أصبحت هي معيـار التقـدم يف 

ورفع املـستوى التقنـي عرصنا احلايل بل وأصبحت تتجسد يف كافة األنشطة 

 .والثقايف يف املجتمع



  

)١٠٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 :وهلذا فقد تطرقت يف هذا البحث لعدة نقاط هامة وهي عىل النحو التايل

ــات، - :املطلــب األول ــا املعلوم ــة التعبــري وتكنولوجي ــة حري ــه ملاهي  تعرضــت في

تناولــت فيــه التعريــف بحريــة التعبــري يف : حيــث قــسمتها إىل فــرعني، الفــرع األول

ــاتكنولوجعــرص  ــا :  املعلومــات، الفــرع الثــايني ــه التعريــف بتكنولوجي تناولــت في

ــم تعرضــت يف املطلــب الثــاين. املعلومــات ــري يف - :ث ــة التعب  للــرتابط بــني حري

ــرع  ــرعني، الف ــسمته إىل ف ــذي ق ــدويل، وال ــانون ال ــد الق ــا وقواع ــن التكنولوجي زم

نون الــدويل، تناولــت فيــه عالقــة التكنولوجيــا يف حريــة التعبــري بقواعــد القــا: األول

ـــا بـــاحلق يف اخلـــصوصية: الفـــرع الثـــاين ـــم . تناولـــت فيـــه عالقـــة التكنولوجي ث

 لآلليـات الدوليـة حلاميـة حريـة التعبـري يف عـرص - :تعرضت يف املطلـب الثالـث

ــ ــاتاتكنولوجي ــرع األول.  املعلوم ــرعني، الف ــسمته إىل ف ــذي ق ــه : وال ــت في تناول

:  ثــم تناولــت يف الفــرع الثــايناملواثيــق الدوليــة كآليــة حلاميــة حريــة التعبــري،

 . كآلية حلامية حرية التعبرياإلقليميةاملواثيق 

 االتكنولوجيـ حلريـة التعبـري عـرب وسـائل - :ثم تعرضت يف املطلب الرابع

ــة  ــسمته إىل ثالث ــذي ق ــالمية ال ــرشيعة اإلس ــانون وال ــد يف الق ــالق والتقيي ــني اإلط ب

ــرع األول ــن : فــروع، الف ــف القــانون م ــه موق ــة تناولــت في ــق يف حري اســتخدام احل

ــاين ــرع الث ــم تناولــت يف الف ــتخدام : التعبــري، ث ــن اس ــرشيعة اإلســالمية م موقــف ال

 .ضوابط حرية التعبري: احلق يف حرية التعبري، ثم تناولت يف الفرع الثالث

ا:  

 احلــق يف حريــة التعبــري هــو األصــل واألســاس لتمتــع اإلنــسان بحقوقــه  -١

 .إلنسان عىل اإلطالقاألساسية، فهو من أهم حقوق ا



 

)١٠١٠( ون اما ا ء  تا    ا   

 األساس يف احلقوق واحلريـات، جيـب عـىل اباعتباره إن حرية التعبري  -٢

الدول عند وضع قيود عىل هذا احلق أن يوضع ذلك يف االعتبار، وعـىل 

 بـأن تكـون يف أضـيق احلـدود ويف حـدود االسـتثناءأن تكون القيود هـي 

 .القانون

بحاميــة احلــق يف حريــة ً إن كــل دولــة وفقــا للقــانون الــدويل هــي ملزمــة  -٣

 .التعبري وحرية تداول املعلومات

 يعترب التقدم التكنولوجي هو مـن أساسـيات العـرص لتمكـني األفـراد مـن  -٤

ًالتعبري عن رأهيم باعتباره حقا جوهريا من حقوق اإلنسان ً. 

ً للتكنولوجيــا دورا كبـــريا وهــام يف عـــرصنا احلــايل يف حريـــة التعبـــري  -٥ ً

ــة عــرب الو ــة املختلفــةوتــداول املعلوم ــائل اإللكرتوني ــات . س ــن مكون م

 ).اإلنرتنت(الشبكة العنكبوتية 

  :ات

 اختاذ إجـراءات تـرشيعية جديـدة مـع تعـديل بعـض التـرشيعات الوطنيـة  -١

القائمة لضامن تفعيـل حـق اإلنـسان يف التعبـري وتـرشيعات وطنيـة كفيلـة 

 .    لضامن استقرار وسائل التعبري

 الدوليـة مواكبـة للتطـور التكنولـوجي احلـايل  إضافة تعديالت للمواثيق -٢

 اتكنولوجيـلضامن الوصول إىل درجة عالية مـن حريـة التعبـري يف عـرص 

 .املعلومات



  

)١٠١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 العمل عىل اسـتمرارية وإقامـة مـؤمترات علميـة وتثقيفيـة وطنيـة ودوليـة  -٣

للتعريف بحقـوق اإلنـسان وبأمههـا وهـو حـق اإلنـسان يف حريـة التعبـري 

 .ماتواحلصول عىل املعلو

ــة بمجــال حقــوق  -٤ ــنظامت غــري احلكوميــة املعني  دعــم وتفعيــل دور امل

اإلنسان من أجل رصد انتهاكـات حقـوق اإلنـسان وأمههـا هـو احلـق يف 

التعبري من قبل احلكومـات بـل ومراقبـة أعامهلـا مـن أجـل الوصـول إىل 

متتع الفرد بحقه يف حرية الرأي والتعبـري دون انتهـاك، وكـذلك حقـه يف 

 .اخلصوصية

ــا  -٥ ــال التكنولوجي ــدة يف جم ــدة والولي ــار اجلدي ــي األفك ــىل تبن  العمــل ع

ودعمهـــا مـــن أجـــل الوصـــول إىل حتقيـــق احلـــصول عـــىل احلـــق يف 

ــة ودون  ــاليف معقول ــة وبتك ــا احلديث ــادل عــىل التكنولوجي احلــصول الع

 .قيود

 العمــل عــىل متكــني وســائل اإلعــالم مــن العمــل بحريــة وبــدون متييــز،  -٦

 .زمة حلامية حرية التعبريواختاذ اإلجراءات الال

 عدم اإلرساف من جانب الدولة يف القيود املفروضة عـىل حريـة الـرأي  -٧

والتعبري، عىل أن يتم أقرارهـا يف ظـل التـرشيعات املقـررة هلـا وبأضـيق 

 .احلدود يف حدود القانون بعد احلصول عىل إذن قضائي

ــع  -٨ ــري ورف ــة التعب ــد حري ــي تقي ــوانني الت ــل الق ــر يف ك ــادة النظ ــود  إع القي

ــة  ــشبكة العنكبوتي ــرب ال ــات ع ــىل املعلوم ــصول ع ــة عــىل احل املفروض

 ).اإلنرتنت(



 

)١٠١٢( ون اما ا ء  تا    ا   

  قائمة املراجع

أو :ا  اا  

 مقارنـــا بالقـــانون  عبـــد القـــادر عـــوده، التـــرشيع اجلنـــائي اإلســـالمي/ أ

   ).ت.ب(الوضعي،  مطبعة نرش الثقافة، اإلسكندرية، 

 ـــة يف ا ـــيم، الطـــرق احلكيم ـــن الق ـــسنة اب ـــة ال ـــرشعية، مطبع ـــسياسة ال ل

 .ه١٣٧٢املحمدية، سنة 

  ،ــادر ــرش، دار ص ــث ع ــزء  الثال ــسان العــرب،  اجل ــم ل ــور، معج ابــن منظ

  .١٩٩٨بريوت، 

  أمري مـويس، حقـوق اإلنـسان مـدخل إىل وعـي حقـوقي، مركـز دراسـات

 . ١٩٩٤الوحدة العربية، الطبعة األويل، 

 ــات البحــث والتنظــري يف ــالم حــسني حممــد نــصري، اجتاه  وســائل اإلع

ــؤمتر وســائل التواصــل االجتامعــي، جامعــة  اجلديــدة، بحــث مقــدم مل

 مـارس ١١-١٠اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية املنعقد يف الفرتة مـن 

٢٠١٥.   

 أبو الفتوح أبو الفتوح صالح، آثار الترضر التكنولوجي عـىل ممارسـة / د

ة عـني شـمس، احلقوق واحلريات العامة، مقارنة، رسالة دكتوراه، جامع

 .٢٠١٩سنة 

 ــم / د ــة األم ــسان يف منظم ــوق اإلن ــة حق ــام محاي ــاء، نظ ــو الوف ــد أب أمح

املتحــدة والوكــاالت الدوليــة املتخصــصة، املجلــة املــرصية للقــانون 

 .م١٩٩٨الدويل، 



  

)١٠١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ـــة "أمحـــد بـــدر، اإلعـــالم الـــدويل/ د  دراســـات يف االتـــصال والدعاي

   .١٩٨٢، وكالة املطبوعات، الطبعة الثالثة، :الدولية

 ــعي / د ــانون الوض ــرأي يف الق ــة ال ــيش، حري ــدالرحيم عم ــامعيل عب إس

 .٢٠٠٩والفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه، أسيوط، 

 أيمــن الــورداين، حــق الــشعب يف اســرتداد الــسيادة، الطبعــة األوىل، / د

       .٢٠٠٨مكتبة مدبويل، القاهرة، 

 املنـار جعفـر عبـد الـسالم، اإلطـار التـرشيعي للنـشاط اإلعالمـي، دار / د

 .١٩٩٣للطبع والنرش والتوزيع، عام 

 ستيفن الكس، اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، ترمجة ونرش دار النـرش  /أ

       .٢٠١٣للجامعات، الطبعة األوىل، القاهرة 

 صالح حسني سميع، أزمة احلريات السياسية يف الوطن العـريب، دار / د

       .١٩٨٨الزهراء لإلعالم العريب، سنة 

 ــــر/ د ــــامر إب ــــا ع ــــوعي لتكنولوجي ــــم املوس ــــديلجي، املعج اهيم قن

 .٢٠٠٣، دار املسرية للطباعة والنرش، سنة اإلنرتنتاملعلومات و

 ــل، / د ــد العزيــز رشف، وســائل اإلعــالم، ومــشكلة الثقافــة، دار اجلي عب

 .١٩٩٣بريوت، الطبعة األوىل، 

 عبد الغني بسيوين، النظم الـسياسية، منـشأة املعـارف، اإلسـكندرية، / د

 ).ت.ب(

 عبد الواحد حممـد الفـار، قـانون حقـوق اإلنـسان يف الفكـر الوضـعي / د

 .م١٩٩٠والرشيعة اإلسالمية، دار النهضة العربية،



 

)١٠١٤( ون اما ا ء  تا    ا   

 فاروق عبدالرب، دور جملـس الدولـة يف محايـة احلقـوق واحلريـات / د

         .١٩٨٨العامة، اجلزء األول، سنة 

 ــصال / د ــالم واالت ــدة لإلع ــا اجلدي ــو، التكنولوجي ــضيل دلي ــوم (ف  مفه

، دار الثقافـــة، اململكـــة األردنيـــة اهلاشـــمية، ) اآلفـــاقاالســـتعامالت 

     .٢٠١٠عامن، 

 ــا / د ــل التكنولوجي ــود نق ــانوين لعق ــام الق ــى، النظ ــراهيم موس ــد إب حمم

   .، كتاب درايس، كلية احلقوق، جامعة طنطا)دراسة حتليلية(

 ــة الــدول/ د ــسان يف جامع ــوق اإلن ــان حق ــداين، جل ــني املي ــد أم  حمم

العربية، املجلة العربية للعلوم السياسية، جملـة فـصلية حمكمـة، تـصدر 

 .٢٠١٠سنة ) ٢٦(عن مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، العدد 

 عربيـة، لحممد سالم مـدكور، اإلباحـة عنـد األصـوليني، دار النهـضة ا/ د

 .١٩٦٥القاهرة، سنة 

 عـة الثانيـة،  يناير وكـرس حـاجز اخلـوف، الطب٢٥حممد عامرة، ثورة / د

 .٢٠١٢دار السالم، القاهرة، 

 حممود رشيف بـسيوين، الوثـائق الدوليـة املعنيـة بحقـوق اإلنـسان، / د

 .املجلد الثاين، الوثائق اإلسالمية واإلقليمية

 مصطفى أبو زيد فهمـي، الدسـتور املـرصي واألنظمـة الـسياسية، دار / د

         . ٢٠٠٤املطبوعات اجلامعية، سنة 

 د فهمي، النظام الدسـتوري املـرصي، دار املعـارف، مصطفى أبو زي/ د

     .١٩٧ -١٩٥، ص ١٩٦٦اإلسكندرية، سنة 



  

)١٠١٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ـــسانية صـــباح ســـليامين /نـــور الـــدين زمـــام، أ/ د  جملـــة العلـــوم اإلن

واالجتامعيــة، جامعــة حممــد خيــرض بــسكرة، اجلزائــر، العــدد احلــادي 

   .٢٠١٣عرش، 

 قـد يف جنيـف الدورة األوىل ملـؤمتر قمـة جمتمـع املعلومـات الـذي ع

 .٢٠٠٣كانون األول /يف ديسمرب

  مـونرو  شـني أو سـيكرو  تويب مندل  كارينشيا دوير ستيف باكيل 

ـــرايس . إي ـــات ب ـــضاع احلكوم ـــالم يف اخ ـــوي، دور اإلع ـــارك راب  م

، )هنــج املــصلحة العامــة يف وضــع الــسياسات والقــانونني(للمــساءلة، 

يئـة العامـة لـدار الكتـب ترمجة كامل سيد، املركز القومي للرتمجة، اهل

   .٢٠١٤والوثائق القومية،

  مـن ١٠٤٤٨الطرباين يف معجمه الكبري، اجلـزء العـارش، حـديث رقـم ،

 وإذا ذكـرت فامـسكواحديث عبد اهللا بن مسعود بلفـظ إذا ذكـر أصـحايب 

ــوم فامــسكوا وإذا ذكــر القــدر فامــسكوا وصــححه األلبــاين، ويف  النج

 .در فأمسكوا، اجلزء األولاإلحياء للغزايل بلفظ إذا ذكر الق

  ١٩٦٩الغزايل، إحياء علوم الدين، اجلزء األول، مطبعة الشعب، سنة. 

  ــدة، االســتقالل القــانوين للحــق يف اخلــصوصية، جملــة ــن حي حممــد ب

   .٧/١٢/٢٠١٤، ٧جامعة اجلنان حلقوق اإلنسان، لبنان، العدد 

  ،ــسياسية ــوم ال ــربي، موســوعة العل ــع، إســامعيل ص ــود ربي حممــد حمم

 .١٩٩٢/١٩٩٣صدار جامعة الكويت، الكويت، إ



 

)١٠١٦( ون اما ا ء  تا    ا   

  حممد حممود عبد اهللا يوسـف، الـشفافية املعلوماتيـة وعمليـات التنميـة

املـستدامة مــع التعـرض لتجربــة مـرص، جامعــة القـاهرة، كليــة التخطــيط 

   .العمراين واإلقليمي

  ،املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، وزارة الرتبيـة والتعلـيم املـرصية

        .١٩٩٤، القاهرة

  ممدوح خليل بحر، محايـة احليـاة اخلاصـة يف القـانون اجلنـائي دراسـة

   .١٩٨٢مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

  ،ــة ــاعالت الدولي ــامط التف ــرتوين وأن ــضاء اإللك ــيل، الف ــفيق ع ــوران ش ن

ــة  ــاهرة، كلي ــة الق ــرتوين، ماجــستري، جامع ــن اإللك ــاد األم دراســة يف أبع

   .٢٠١٤القتصاد والعلوم السياسية، سنة ا

  ـــد، اجلـــزء الثالـــث، صـــححه ـــايناهليثمـــي يف جممـــع الزوائ  يف األلب

والنـــرش والتوزيـــع،  السلـــسلة الـــصحيحة وغريهـــا، دار الفكـــر للطباعـــة

 ).ت.ب(



  

)١٠١٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  
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)١٠١٨( ون اما ا ء  تا    ا   
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)١٠١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

الفهرس

  ا  اع

 ٩١٣ امللخص العريب

 ٩١٥ امللخص األجنبي

 ٩١٧ مقدمة 

  اطب اول

   ر ار ووو اوت
٩٢٢ 

التعريف بحرية التعبري يف عرص تكنولوجيا : الفرع األول

 املعلومات
٩٢٢ 

 ٩٣٢ التعريف بتكنولوجيا املعلومات: الفرع الثاين

ب اطا  

   زن اوو اراط ن ر ار 

دوون اد اواو  

٩٣٨ 

عالقة التكنولوجيا يف حرية التعبري بقواعد القانون : الفرع األول

 الدويل
٩٣٩ 

 ٩٥٦ عالقة التكنولوجيا باحلق يف اخلصوصية: الفرع الثاين

  اطب اث

  ات ادو  ر ار

    ر وو اوت

٩٦٣ 

 ٩٦٥ املواثيق الدولية كآلية حلامية حرية التعبري: لفرع األولا



 

)١٠٢٠( ون اما ا ء  تا    ا   

  ا  اع

 ٩٧٢ املواثيق اإلقليمية كآلية حلامية حرية التعبري: الفرع الثاين

راب اطا  

 اطقر ار ر ول اوو ن 

   اون وار ا واد

٩٨٥ 

 ٩٨٧ ستخدام احلق يف حرية التعبريموقف القانون من ا: الفرع األول

موقف الرشيعة اإلسالمية من استخدام احلق يف : الفرع الثاين

 حرية التعبري
٩٩٦ 

 ١٠٠٢ ضوابط حرية التعبري: الفرع الثالث

ا  ١٠٠٨ 

راا   ١٠١٢ 

 ١٠١٩  ارس


