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· بناء عىل القانون 15-76 والسيام املادة 25 منه والتي مبوجبها يبدي املجلس رأيه، مببادرة منه، أو بطلب 	

بحقوق  لة  الصِّ ذات  القوانني  ومقرتحات  مشاريع  شأن  الربملان، يف  مجليس  أعضاء  أحد  أو  الحكومة  من 

االنسان، السيام يف مجال مالءمتها مع املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق االنسان والتي صادقت عليها 

اململكة أو انضمت إليها؛

· بشكل 	 بينها  فيام  ترتبط  والصحافة  والتجمع  الجمعيات  وتكوين  والتعبري  التفكري  حريات  لكون  اعتبارا 

متفاعل وآين، وتؤثر مبارشة عىل السريورات الدميقراطية والتمتع بجميع الحقوق. إذ يعد ضامن كل حق 

منها رضوريا للتمتع بالحق اآلخر ومامرسة جميع حقوق اإلنسان، حيث يكون لحرية التعبري معنى أقل 

عندما ال يتمتع الفرد بحرية التفكري والرأي؛

· اعتبارا للبعد الجامعي لحرية التعبري، إىل جانب بعدها الفردي، حيث تنص املادة 18 من اإلعالن العاملي 	

لحقوق اإلنسان عىل أنه لكل شخص حق مامرسة حرية الفكر أو الدين أو املعتقد »مبفرده أو مع جامعة«1؛

· بالنظر إىل أن ُحرية الصحافة وُحرية وسائل االتصال تستند عىل وجوب مراعاة الحق يف املامرسة الحرة 	

لالتصال والتعبري عن الرأي من خالل كافة وسائل اإلعالم املتاحة، املطبوعة منها واإللكرتونية، وعىل وجه 

الخصوص املواد املنشورة؛

· ويف إطار سعي املجلس إىل تكييف مرشوع قانون الصحافة والنرش مع قوانني حرية تداول املعلومات من 	

طرف الحكومات لتَعريف وتَحديد نِطاق املَْصلََحة الوطنية ومتكني املواطنني من فرص طلب املعلومات 

التي مَتْلُكها الحكومة؛

· اسرتشادا باملادة 19 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، والتي مبوجبها »لكل إنسان الحق يف حرية 	

التعبري، ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين 

دون ما اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني، أو بأية وسيلة أخرى يختارها«2؛

· خالل 	 من  الدميقراطيات  بناء  مسار  تعزيز  ركائز  من  كركيزة  الصحافة،  لحرية  املتعددة  لألدوار  واعتبارا 

املواطنني  وحريات  لضامن حامية حقوق  املجتمعية    اآلليات  وتدعيم  االنسان  بثقافة حقوق  النهوض 

بشكل عام وحرية الرأي والتعبري بشكل خاص؛
1  انظر اإلعالن العاملي لحقوق االنسان

2  . العهد الدويل الخاص بالحقوق املنية والسياسية
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· ورغبة منه يف مواكبة مختلف السلطات الحكومية املختصة يف مجال تحديث وعرصنة املنظومة الترشيعية 	

الوطنية مبا يضمن تعزيز مالءمتها مع املواثيق الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية؛

· وتفعيال السرتاتيجية املجلس للفرتة 2024-2022 والقامئة عىل فعلية الحقوق والحريات؛	

· بناء عىل طلب إبداء الرأي الذي تلقاه املجلس من السيد وزير الشباب والثقافة والرياضة بتاريخ 2  دجنرب 	

.2021

· يقدم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان هذا الرأي االستشاري حول مرشوع القانون رقم 71.17 الذي يقيض 	

بتغيري وتتميم القانون رقم 88.13 املتعلق بالصحافة والنرش.
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مرجعية المجلس في إعداد الرأي

اعتمد املجلس يف إعداد هذا الرأي عىل إطار مرجعي يتأسس عىل العنارص التالية:

دستور اململكة والسيام الفصول 25 و27 و28 منه؛	 

القانون 89.13 املتعلق بالنظام األسايس للصحافيني املهنيني والسيام املادة 5 منه؛	 

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والسيام الفصل 19 منه؛	 

التعليق رقم 34 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان عىل املادة 19 من العهد؛	 

تقارير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري؛ 	 

تقرير االستعراض الدوري الشامل لسنة 2017؛	 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والسيام املادة 10 منها؛	 

االجتهاد القضايئ للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فيام يخص تطبيقها/ تفسريها للامدة 	 

10 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.

االعتبارات الموجهة إلبداء الراي

انصب عمل املجلس إلعداد هدا الرأي عىل فحص وتقييم مقتضيات مرشوع القانون 71.17 عىل ضوء 

عنارص اإلطار املرجعي املبينة أعاله لتحديد مدى انسجامها مع املعايري الدولية لحرية الرأي والتعبري، سواء تلك 

املنبثقة عن املواثيق الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية، أو عن بعض نصوص القانون املقارن، أو تلك 

التي أرساها االجتهاد القضايئ للمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أو املحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان. 

وتبني للمجلس أن مقتضيات مرشوع القانون املذكور ذات أهمية بالغة بالنسبة للحق يف حرية الرأي 

والتعبري، وتسائل املجلس، من موقعه كمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان، عىل املستويات التالية:
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الحاجة اىل قانون لتداول املعلومات ( 	

يرى املجلس أنه حان الوقت العتامد قانون حرية تداول املعلومات بدل قانون حرية الصحافة والنرش باعتبار أن 

قانون تداول املعلومات سيشكل ال محالة دعامة جديدة لحرية الصحافة والنرش. ذلك أن أدبيات األمم املتحدة 

يف مجال حقوق اإلنسان توكد عىل انه »يكمن يف حرية التعبري حق الجمهور يف الحصول املفتوح عىل املعلومات 

ومعرفة ما تفعله الحكومات بالنيابة عنه، والذي بدونه ستضعف الحقيقة وستبقى مشاركة الناس يف الحكومة 

املعلومات  للعموم ستعزز حجم  العام  الشأن  بتدبري  املرتبطة  املعلومات  إتاحة  أن  فيه  َوِمامَّ ال شك  جزئية«3. 

الصحيحة يف التداول اإلعالمي من جهة، وستؤسس لعالقة أكرث تعاونا بني املؤسسات املدبرة للشأن العام واإلعالم 

من جهة أخرى. وعالوة عىل ذلك فإنه سيساهم كذلك يف محاربة األخبار الزائفة التي أصبحت تصنف ضمن 

التهديدات غري التقليدية التي تواجه املجتمعات املعارصة.

إن اعتامد قانون حرية تداول املعلومات سيعطي زخام قويا لنموذج الحريات الناشئ يف بالدنا، وبارتباطه بتطور 

التعابري العمومية داخل منصات التواصل االجتامعي، بالنظر للدور الحيوي للمعلومات يف ضامن السري العادي 

آلليات النظام الدميقراطي، حيث توصف املعلومات بأنها »أوكسيجني الدميقراطية«4. ويود املجلس يف هذا اإلطار 

التأكيد عىل أهمية اعتامد قانون حرية تداول املعلومات يف تعزيز البناء الدميقراطي يف املغرب عىل األقل عىل 

املستويات الثالث التالية:

أوال: تعزيز مختلف أوجه املشاركة املواطنة، ذلك أن املشاركة الفاعلة والفعالة للمواطنني تتحدد بشكل كبري 

بحجم ونوعية املعلومات التي توضع يف متناولهم.

ثانيا: تحسني حكامة املؤسسات وتفعيل آليات املساءلة، يقتيض بالرضورة تزويد املواطنني باملعلومات الصحيحة 

حول تدبري الشأن العام من طرف املؤسسات العمومية، إذ ال ميكن تقييم أداء الفاعلني ومحاسبتهم دون التوفر 

عىل املعلومات الرضورية لذلك.

ثالثا: دعم آليات مكافحة الفساد، حيث تبني العديد من التجارب املقارنة أن قوانني حرية تداول املعلومات 

تشكل حجر الزاوية يف جهود مكافحة الفساد، وتعترب أهم القوانني الصديقة للشفافية.

https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/foi-: 3   تويب مندل، »حرية املعلومات: مسح قانوين مقارن«، منظمة اليونسكو 2001، متوفر عىل الرابط
legal-framework-unesco-book-arabic-.pdf

/https://www.article19.org/resources/international-standards-right-information   4
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ومن جهة أخرى يعترب املجلس أن إقرار قانون حرية تداول املعلومات ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جزءا أساسيا 

من اإلصالحات املواكبة لعملية تنزيل مقرتحات النموذج التنموي الجديد، ذلك أن الحق يف تداول املعلومات 

يعترب مقوما أساسيا من مقومات التنمية يف كل أبعادها وأحد أهم رشوط بناء الثقة املتبادلة بني الدولة واملجتمع 

من جهة وبني كل مكونات هذا األخري من جهة ثانية.

ويدعو املجلس اىل فتح نقاش عمومي موسع حول مضامني قانون مغريب لحرية تداول املعلومات. ويف جميع 

األحوال فإن املجلس يرى أن كل مبادرة يف هذا االتجاه من الرضوري أن تستند عىل املعايري الدولية واملامرسات 

الفضىل املستمدة من املبادئ التسع األساسية يف الترشيعات املتعلقة بتداول املعلومات، والتي سيصدر بشأنها 

املفتوحة،  للحكومات  بالنرش، الرتويج  اإلفصاح، االلتزام  من  األقىص  الحد  وهي:  تفصيلية،  مذكرة  املجلس 

محدودية نطاق االستثناءات، تسهيل الحصول عىل املعلومات، التكلفة املناسبة لطلبات االطالع عىل املعلومات، 

االجتامعات املفتوحة، اعطاء األسبقية لإلفصاح عن املعلومات وحامية املبلغني.5

ترصيد املكتسبات يف مجال الدميقراطية وحامية حقوق اإلنسان:( 	

يرى املجلس أن كل مبادرة ترشيعية يف مجال الصحافة والنرش ينبغي أن تستحرض وبشكل متواصل 

الدميقراطية وتعزيز  التجربة  ترسيخ  والذي يشكل هاجس  االبعاد  املتعدد  ترصيد مكتسبات مسارات اإلصالح 

وتوسيع ضامنات حامية الحقوق والحريات باعتبارها الخيط الناظم لكل محطاتها البارزة.

يتمثل أحد أبرز مظاهر تكريس هذه الدينامية يف تخصيص فصل يف دستور اململكة للمبادئ األساسية 

املتعلقة بحرية الصحافة، يحظر كل أشكال الرقابة القبلية ويكرس حق الجميع يف التعبري ونرش األخبار واألفكار 

واآلراء بكل حرية ومن غري قيد )عدا ما ينص عليه القانون رصاحة(، وذلك تتويجا ملسار انطلق مع املناظرة 

الوطنية األوىل سنة 1993، ليتوج يف أكتوبر 2002 بسن قانون بتغيري وتتميم قانون الصحافة والنرش الصادر سنة 

1958. وقد شكلت هذه التعديالت نقطة تحول مفصلية انبثق عنها مسار ترافعي ينادي برضورة إجراء مراجعة 

جوهرية ملجموع الترشيعات التي تنظم الصحافة من أجل تعزيز حرية الصحافة باملغرب والنهوض بها، يف ظل 

ديناميكية إصالح مجتمعية تتطلع لتحول دميقراطي وإصالحات جوهرية عىل أكرث من صعيد.

https://www.access-info.org/wp-content/uploads/Article_19_principles_on_the_public_right_to_know.:5   ملزيد من التفاصيل حول هذه املبادئ،أنظر
pdf
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للمشهد  الشامل  اإلصالح  ”استكامل  2004، عىل رضورة  سنة  امللك  لجاللة  العرش  أكد خطاب  وقد 

اإلعالمي الذي سيظل بدونه ”إصالح الفضاء السيايس ناقصا )…( لرتابطهام العضوي يف دمقرطة الدولة واملجتمع“ 

والحاجة إىل ”انبثاق مؤسسات إعالمية مهنية، حرة ومسؤولة، مبا يف ذلك متكني قطاع الصحافة املكتوبة، بتشاور 

وتعاقد مع مختلف الفاعلني، من هيئة مهنية متثيلية تسهر عىل تنظيمه وضبطه قانونيا وأخالقيا وتحصينه من 

املامرسات املخلة بنبل رسالته6.

متخض عن هذه الديناميكية اإلصالحية ، تنظيم لقاءات حول الصحافة واإلعالم ومن بينها  امللتقى 

الوطني للصحافة املكتوبة بالصخريات سنة2005، واملشاورات بني النقابة الوطنية للصحافة املغربية والفيدرالية 

وتوصيات  واملجتمع سنة2010  اإلعالم  ثم محطة حوار  االتصال سنة20077،  ووزارة  الصحف  لنارشي  املغربية 

الكتاب األبيض الذي متخض عن هذا الحوار املجتمعي العام )تقرير اإلعالم واملجتمع يف املغرب، 2011(، الذي  

أكد عىل ان  الترشيع للصحافة والنرش أصبح متجاوزا ومتقادما وغري قادر عىل مواكبة التطور التكنولوجي و 

واقع املامرسة اإلعالمية.

كام تم اعتامد إصالحني جوهريني يف مجال تعزيز حرية الصحافة والنرش كجزء ال يتجزأ من حرية 

الرأي والتعبري، يتمثالن يف صدور مدونة الصحافة والنرش سنة 2016، التي أقرت حذف العقوبات السالبة للحرية، 

صدر  والذي  الصحافة،  مهنة  ألخالقيات  وطني  ميثاق  بوضع  إليها  عهد  الذايت8،  للتنظيم  وطنية  آلية  وأرست 

بالجريدة الرسمية خالل يوليوز 9.2019

2(  الحاجة إىل قانون لتنظيم مامرسة حرية التعبري : إن مسألة جدوى وجود قانون خاص ينظم مامرسة 

حرية التعبري يف مجال الصحافة والنرش ينبغي النظر إليه، ليس كمسألة بديهية أو ثابتة، بل مواكبة ملستوى تطور 

مامرسة حرية التعبري، و ميكن االسرتشاد، يف هذا الصدد، بتجارب مجموعة من الدول التي أصبحت تعتمد بشكل 

تام تقريبا عىل آليات التنظيم الذايت يف تنظيم مهن الصحافة النرش يف الوقت الذي تبقى فيه حرية الرأي والتعبري 

لة بشكل مبارش ودون الحاجة اىل قوانني داخلية حول الصحافة والنرش واإلعالم؛ خاضعة للمواثيق الدولية ذات الصِّ

6  . خطاب جاللة امللك لعيد العرش سنة -2004 الرابط
7  . أسفرت عىل وضع مسودة أولية ملرشوع مدونة قانون الصحافة والنرش، مل يجر قط جدولتها يف املسار الترشيعي

 .   /https://cnp.press.ma 8    ملزيد من املعطيات ميكن الولوج اىل الرابط التايل
http://www.mincom.gov.ma/a/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%  .  9

84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD-

  %D8%A7%D9%81%D8%A9.pdf
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3( حتمية توسيع نطاق حرية التعبري من حرية الصحافة إىل حرية اإلعالم: أدت التحوالت املتسارعة 

التي تعرفها تكنولوجيا التواصل الحديثة اىل ظهور أشكال جديدة ملامرسة حرية التعبري التي مل تعد تقترص عىل 

الصحافة التقليدية. وملعالجة االشكاالت التي يطرحها الدور املتنامي لوسائل التواصل االجتامعي كقنوات ملامرسة 

 press « الحق يف حرية التعبري، أضحى من الالزم االنتقال من تأطري النقاش العمومي مبفهوم حرية الصحافة

freedom » اىل مفهوم حرية امليديا »media freedom «؛

4( مسألة تقييد حرية التعبري ورشوطها: تنطوي بعض التعديالت املقرتحة يف مرشوع القانون عىل 

لة  احتامل فرض نوع من التقييد لحرية التعبري، وهو ما يجب أن يتم يف احرتام تام للمواثيق الدولية ذات الصِّ

بحرية التعبري وخاصة املادة 19 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ومختلف تعليقات اللجنة املعنية 

بحقوق اإلنسان عليها؛

املقرتحة عىل  التعديالت  والنرش: تطرح  الصحافة  قضايا  الجنايئ يف  القانون  إىل  االحتكام  5( مسألة 

املادتني 64 و72 مسألة االحتكام اىل القانون الجنايئ يف قضايا الصحافة والنرش. وهو ما يتطلب إيجاد الحلول 

املالمئة لتحقيق التوازن املطلوب بني تنظيم سلوك الصحايف، كمواطن عادي يخضع للقوانني الجاري بها العمل 

عىل قدم املساواة مع باقي أفراد املجتمع من جهة، وبني الحامية القانونية التي يتمتع بها يف عمله اإلعالمي والتي 

يفرضها الوضع الخاص للصحفيني يف مجتمع دميقراطي.

وقد اعتمد املجلس منهجية خاصة لبناء رأيه بخصوص مرشوع هذا القانون تقوم عىل دراسة الوثائق 

املرجعية املذكورة أعاله بغرض استخالص بعض الخالصات واملبادئ املوجهة التي سيؤسس عليها املجلس رأيه 

حول املرشوع انطالقا من القضايا الخمس املبنية أعاله.
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الخالصات والمبادئ المستمدة من الدستور والقوانين الوطنية

ضامن حرية الفكر والرأي والتعبري واإلبداع والنرش، حيث جاء يف الفصل 25 أن »حرية الفكر والرأي والتعبري 

مكفولة بكل أشكالها«. و أن »حرية اإلبداع والنرش والعرض يف مجاالت األدب والفن والبحث العلمي والتقني 

مضمونة«. كام أن الفصل  28 يؤكد أن »حرية الصحافة مضمونة، وال ميكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة 

القبلية .للجميع الحق يف التعبري، ونرش األخبار واألفكار واآلراء، بكل حرية، ومن غري قيد، عدا ما ينص عليه القانون 

رصاحة تشجع السلطات العمومية عىل تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعىل أسس دميقراطية، وعىل 

وضع القواعد القانونية واألخالقية املتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها. 

ويضمن االستفادة من هذه الوسائل، مع احرتام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع املغريب«.

تأكيد حق املواطنني يف الحصول عىل املعلومات بناء عىل الفصل 27 من الدستور الذي 	 

ينص عىل أن »للمواطنات واملواطنني حق الحصول عىل املعلومات، املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية، 

إال مبقتىض  املعلومة  الحق يف  تقييد  العام .ال ميكن  املرفق  املكلفة مبهام  والهيئات  املنتخبة،  واملؤسسات 

والحياة  والخارجي،  الداخيل  الدولة  أمن  وحامية  الوطني،  بالدفاع  يتعلق  ما  كل  حامية  بهدف  القانون، 

الدستور،  هذا  يف  عليها  املنصوص  األساسية  والحقوق  بالحريات  املس  من  الوقاية  وكذا  لألفراد،  الخاصة 

وحامية مصادر املعلومات واملجاالت التي يحددها القانون بدقة«.

عليها 	  صادق  التي  الدولية  االتفاقيات  تضمنها  التي  القانونية  بالحامية  الصحفيني  متتع 

املغرب، حيث تؤكد املادة 5 من النظام األسايس للصحفيني املهنيني أنه »عالوة عىل األنظمة التي يضعها 

املجلس الوطني للصحافة بصفة قانونية، يخضع الصحايف املهني إىل االلتزامات املهنية املنصوص عليها يف 

االتفاقيات الدولية ذات الصلة مبجال الصحافة وحرية الرأي والتعبري والتي صادق عليها املغرب وتم نرشها 

بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الدستور وقوانني اململكة. ويستفيد من الحامية القانونية التي تضمنها 

النصوص املذكورة أعاله قصد متكينه من مامرسة مهنته بكل حرية«.
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ذات  الدولية  المواثيق  من  المستمدة  والمبادئ  الخالصات 
الصلة بحرية التعبير التي صادقت عليها المملكة المغربية

· نطاق حرية التعبري واالستثناءات الواردة عليها.	

تنص املادة 19 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف فقرتها الثانية عىل أن لكل إنسان الحق 

يف حرية التعبري. ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل 

آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 

ويف إطار تفسريها لهذه املادة وكيفيات تطبيقها، أكدت اللجنة املعنية بحقوق االنسان يف التعليق رقم 34 أن 

الزاوية  يشكل «حجر  الذي  والتعبري،  الرأي  للحق يف حرية  املكونة  األساسية  األركان  من  ركن  الصحافة  حرية 

لكل مجتمع تسوده الحرية والدميقراطية» ورشطا ال غنى عنه لتحقيق النمو الكامل لألفراد وعنرصا أساسيا من 

عنارص أي مجتمع، عالوة عىل كونه قاعدة أساسية يستند إليها «التمتع الكامل بطائفة كبرية من حقوق اإلنسان 

األخرى10»

يجوز إخضاع حرية الصحافة، ضمن النسق العام لحرية التعبري، لبعض الرشوط واالستثناءات 	 

التي ميكن أن تقيد مامرستها، إما قصد حامية حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو لحامية األمن القومي أو النظام 

العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة11. لذلك يجب أن يسعى املرشع دامئا إليجاد توازن مقبول، يف مجتمع 

دميقراطي، بني الحق يف مامرسة هذه الحرية من جهة، ورضورة حامية حقوق اآلخرين واملصلحة العامة من 

جهة أخرى. فاملجتمع الذي يتمتع بحرياته ال يعني أنه ال يقيد مامرستها، بل إن األمر يتعلق، باألحرى، بوضع 

تتم فيه مناقشة حدود الحرية عالنية ويتم حسمها بطريقة دميقراطية يف إطار دولة الحق والقانون. 

وتجدر االشارة اىل ان تقييد مامرسة الحق يف حرية التعبري يجب أن يخضع لضوابط معينة 	 

ليكون منسجام مع مقتضيات املادة 19, حيث جاء يف تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف 

حرية الرأي والتعبري أنه ليك يكون أي تقييد ملامرسة حرية التعبري بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص 

مقبوال ومرشوعا، يجب أن ميتثل ملبادئ ورشوط أساسية ثالث )املحك الثاليث للقيود12(:

10   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 34

11   املادة 19، العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

12   تقريـراملقـررالخـاصاملعـنيبتعزيـزوحاميــةالحــقفيحريــةالــرأيوالتعــبري، A/67/357، الفقرة 41
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الرشعية: يجب أن يكون أي تقييد للحرية مثبتا أو منصوصا عليه يف القانون. وال ميكن أن يكون التقييد 

تعسفيا. ويجب أن ينص القانون الوطني عىل سبب التقييد بعبارات واضحة ودقيقة.

الهدف املرشوع: يجب أن يسعى التدخل يف الحرية أو تقييدها إىل تحقيق هدف مرشوع، أي يجب 

أن يستند إىل أحد األسباب الحرصية للتقييد املحددة )enumérés( يف املعايري الدولية التي تحدد الحرية13.

الرضورة والتناسب: يجب أن يكون التقييد »رضوريًا« مبعنى14 أن متليه »حاجة اجتامعية ملحة15«، وأن 

يكون أي تدبري يتم اتخاذه ال يتجاوز الحد األدىن املطلوب لتحقيق الهدف املتعلق بالتقييد يف مجتمع دميقراطي.

· أشكال التعبري التي ال تتمتع بالحامية الدولية للحق يف حرية التعبري	

استنادا إىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان واملعايري الدولية، ال تشمل ضامنات حامية حرية التعبري 

بشكل عام، وحرية الصحافة بشكل خاص، أي دعاية للحرب وأي دعوة إىل الكراهية الوطنية أو العنرصية أو 

الدينية التي تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف16، ألنها تعترب متعارضة مع املبادئ الدميقراطية 

التي من املفرتض أن تحميها حرية التعبري .وقد اعتربت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن الحامية املنصوص 

عليها يف املادة 10 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان محدودة، أو حتى ملغاة، يف حالة خطاب الكراهية، 

وهو مصطلح يجب فهمه عىل أنه يشمل جميع أشكال التعبري التي تنرش الكراهية أو العنرصية أو كره األجانب 

أو معاداة السامية أو غريها من أشكال الكراهية القامئة عىل التعصب وتحرض عليها وتروج لها أو تربرها17. 

التي 	  الدينية  أو  العنرصية  أو  الوطنية  الكراهية  إىل  والدعوة  للحرب  الدعاية  عىل  عالوة 

تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف، من الالزم عىل الدول، وفقا للقانون الدويل، أن تحظر 

بصورة استثنائية أشـكال التعـبري التي تتضمن استغالل األطفال يف املواد اإلباحية والتحريض املبارش والعلني 

عىل ارتكاب اإلبادة الجامعية والتحريض عىل اإلرهاب18.

13  أنظر التعليق رقم 34 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان عىل املادة 19 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

14  حكم يف قضية صحيفة صنداي تاميز بتاريخ 26 أبريل 1979، السلسلة A رقم 30 : ال توجد ]املحكمة[ أمام خيار بني مبدأين متعارضني، بل أمام مبدأ - حرية التعبري - 

مصحوبًا باستثناءات تتطلب تفسريًا ضيًقا )راجع حكم كالس وآخرين بتاريخ 6 شتنرب 1978، السلسلة A رقم 28، الصفحة 21، الفقرة 42(، مع إجراءات التعديالت الالزمة.

15  حكم ليندر ضد السويد الصادر يف 26 مارس 1987، السلسلة A رقم 161.

16  املادة 20 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

17   املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، سترينتوالتزوروراكابيلريا ضد إسبانيا، 13 مارس 2018

18  . تقريـر املقـرر الخـاص املعـني بتعزيـز وحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبري،A/66/290، الفقرات من 20 إىل 36
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الخالصات المستنتجة من االجتهاد القضائي للمحكمة 
األوروبية لحقوق اإلنسان

لحقوق  األوربية  املحكمة  أصدرتها  التي  القرارات  من  مجموعة  ودراسة  فحص  عىل  املجلس  عمل 

اإلنسان يف مجموعة من القضايا املتعلقة بحرية الصحافة التي عرضت عليها، والتي اجتهدت من خاللها املحكمة 

يف تحديد نطاق حرية التعبري عىل ضوء املادة 10 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.

ونظرا النسجام هذه االجتهادات مع مقتضيات املادة 19 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، 

إصالح  مجال  يف  االجتهادات  لهذه  املؤطرة  باملبادئ  باالسرتشاد  يويص  املجلس  فإن  املغرب،  عليه  صادق  التي 

القوانني ذات الصلة بحرية التعبري.

حرية التعبري رشط جوهري لتحقق املجتمع الدميقراطي وتقدمه 	 	 	

تضطلع الصحافة، ضمن املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، بدور أسايس يف املجتمع الدميقراطي، حيث 

ترتبط وظيفتها يف نرش املعلومات واألفكار حول جميع القضايا ذات االهتامم العام ويحق للمواطنات وللمواطنني 

تلقي تلك املعلومات واألفكار. إذ تلعب بالتايل دورا حاسام19 يف تسهيل مامرسة هذا الحق ودورا ال غنى عنه يف 

»املراقبة«20.

حرية التعبري ال تقترص عىل األفكار املقبولة بل حتى تلك التي قد تكون صادمة أو مزعجة. 	 	 	

 أكدت املحكمة األوربية لحقوق االنسان أن حرية التعبري، ومن بني أركانها حرية الصحافة، ال تشمل 

التي  األفكار  أيضا  وإمنا  محايدة،  أو  مؤذية  غري  تعترب  التي  أو  إيجايب  بشكل  تلقيها  يتم  التي  «األفكار»  فقط 

تغضب أو تصدم أو تزعج21. وقد سار يف هذا االتجاه تقريـر املقـرر الخـاص املعـني بتعزيـز وحاميــة الحــق يف 

حريــة الــرأي والتعــبري من خالل تأكيده أن التعبري ينبغـي أن يـثري الجـدل ورد الفعل واملباحثة، وأن يحفـز 

تنميـة الـرأي والتفكري، ويـحرك مشـاعر االبتهاج أو الغضـب أو الحـزن، إمنا ليس العقـاب والخوف والصمت.22

19   .املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، الغرفة الكربى »ساتاكونامناركينابوريس أوي وساتاميديا أوي ضد فنلندا«، 27 يونيو 2017

 )Handyside Vs U K( 20  . وميكن الرجوع يف هذا الصدد إىل الفقرة 44 من قرار املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان رقم 7.12.1776/5493 هانديسايد/ اململكة املتحدة

hachette Filipechi v France 07/40459 .2015-11-10 والفقرة 88 من القرار رقم

21  املحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان، إيفرشيربونستاين ضد الربيو، السلسلة C رقم 24)6 يونيو 2001(

22  تقريـراملقـررالخـاصاملعـنيبتعزيـزوحاميــةالحــقفيحريــةالــرأيوالتعــبري، A/71/373، الفقرة3
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باإلضافة إىل ذلك، «يوجد تعارض جيل بني القوانني التي تجرم انتقاد املسؤولني وبني حرية التعبري وال يوجد ما 

يربرها مبوجب املادة 19 )الفقرة الثالثة(. وينطبق األمر نفسه عىل القوانني التي تجرم إهانة أو انتقاد املسؤولني 

األجانب»23.

وقد اعتربت املحكمة أن توسيع نطاق حرية التعبري عىل هذا النحو مبثابة نتيجة منطقية العتناق قيم 

التعددية والتسامح واتساع األفق/ االنفتاح والتي بدونها ال ميكن أن يتحقق املجتمع الدميقراطي24. ويف نفس 

اإلطار تشدد املحكمة عىل أنه ينبغي أن يراعى يف القوانني املنظمة لإلعالم أن حرية التعبري يف مجال الصحافة 

تشمل كذلك إمكانية اللجوء إىل درجة معنية من املبالغة أو حتى االستفزاز أحيانا25.

· الصحافة تتمتع بوضع خاص كمزود للجمهور باملعلومات عن الشأن العام:	

اعتبارا للدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة من حيث تزويدها للجمهور باملعلومات الرضورية التي 

تسمح له مبتابعة عمل السلطات العمومية أو املقاوالت الخاصة ومتابعة مدى احرتامها لقواعد ومعايري دولة 

القانون يف املجتمع الدميقراطي، تعترب املحكمة أن الصحافة / اإلعالم تتمتع بوضع خاص يف مجتمع دميقراطي 

26 .Public Watchdog يسمح لها أن تلعب دور السلطة الرابعة ورقيبا عاما

· األشكال الجديدة ملامرسة حرية التعبري تتمتع بحامية املادة 10 من االتفاقية األوربية لحقوق االنسان:	

وعالقة بالتحديات التي أصبح يطرحها التعامل مع األشكال الجديدة ملامرسة حرية التعبري يف وسائل 

معيار  أن  خالله  من  أكدت  هاما،  اجتهادا  املحكمة  قدمت  عام،  بشكل  االفرتايض  والعامل  االجتامعي  التواصل 

تحديد نوعية القواعد التي يتم تطبيقها فيام يتعلق مبختلف أشكال مامرسة حرية التعبري هو املضمون الذي يتم 

نرشه وليس الواسطة التي يتم نرشه عربها )صحافة مكتوبة، سمعية، برصية إلكرتونية أو داخل مواقع التواصل 

االجتامعي(، وقد أكدت املحكمة يف هذا الصدد أن أصحاب املواقع اإللكرتونية املنخرطني يف نرش مواد ذات طابع 

إعالمي ملزمون بالترصف/ العمل وفقا ألخالقيات مهنة الصحافة27.

23  املرجع السابق، الفقرة 33

24  )الفقرة 78 من القرار رقم 08/39954 الصادر يف 7.2.2012 يف قضية Axel springer AGVS.Germany، الفقرة 28 من القرار رقم 09/13258 الصادر يف 16.01.2014 

Lillo StenbergVsNorway يف قضية

DelfiASVsEstonia 25  الفقرة 132 من القرار رقم 09/64569 الصادر يف 16.06.2016 يف قضية

Axel Spinger AG germany 26  انظر الفقرة 79 من القرار املشار إليه سلفا يف قضية

Delfi AS VsEstonia 27  الفقرة 133 من القرار املذكور سلفا
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خضوع الصحفيني للقانون الجنايئ 	 	 	

-أرست املحكمة األوربية لحقوق اإلنسان مبدأ التمييز يف العمل الصحفي بني األفعال التي تدخل يف 

نطاق الحامية التي توفرها املادة 10 من املعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان وبني األفعال الجنائية التي ال تدخل 

 Mikkelsen X ضمن حرية التعبري، وبالتايل ال تحميها املادة .10 ففي تعليلها للقرار الذي أصدرته يف قضية

ChidensenDaunr أكدت املحكمة ماييل:

· أن الصحفيني يظلون خاضعني للقانون الجنايئ كغريهم من أفراد املجتمع، ما مل يكن القانون 	

املطبق عليهم يشكل يف حد ذاته تضييقا عىل حرية التعبري.

· عند تطبيق القانون الجنايئ عىل الصحفيني ينبغي عىل السلطات أال تعاقب الصحفيني عىل 	

تسليطهم الضوء عىل أوضاع معينة يف املجتمع. كام رأت املحكمة أن من الرضوري أن متيز السلطات يف 

العمل الصحفي بني الفعل الجنايئ من جهة والعمل الصحفي الذي ينتج عنه، ولذلك ينبغي عليها أال تعيق 

إخراجه إىل حيز الوجود )سواء كان مقاال أو مادة إعالمية سمعية برصية(. فهذا التمييز أسايس وجوهري ألن 

الفعل املجرم هو وحده الذي يقع تحت طائلة القانون الجنايئ وليس العمل الصحفي الناتج عنه.

أكدت املحكمة أنه انسجاما مع أخالقيات مهنة الصحافة، يلتزم الصحايف بالتأكد من دقة 	 

التي يجريها، لكنها باملقابل تشدد عىل أنه ال يجوز إلزام الصحفيني،  التي ينقلها والحوارات  الترصيحات 

بواسطة القانون الجنايئ، برضورة الحصول عىل ترخيص لنرش كل حوار تم إجراؤه بدون تحايل أو خداع. 

ونظرا لآلثار السلبية لهذا اإللزام عىل حق الجمهور يف الحصول عىل املعلومة، فإن املحكمة تشدد عىل عدم 

جواز فرض عقوبات جنائية يف هذه الحالة، حتى لو تعلق األمر بعقوبات بسيطة28.

توصيات تقرير االستعراض الدوري الشامل لسنة 2017.	 

تضمن هذا التقرير مجموعة من التوصيات املوجهة للحكومة املغربية التي تحث عىل رضورة 

االحتكام يف قضايا حرية التعبري إىل قانون الصحافة والنرش بشكل حرصي. ويود املجلس التذكري خصوصا 

بالتوصيتني 113 و118 اللتان تدعوان عىل التوايل إىل الكف عن اللجوء إىل قانون غري قانون الصحافة يف 

الجرائم املتعلقة بحرية التعبري، وإىل عدم متابعة الصحفيني بواسطة القانون الجنايئ حينام ميارسون، بشكل 

Wizerkamiuk vs Poland 28  الفقرة 65 وما يليها من القرار رقم 05/18990 بتاريخ 5.7.2011 يف قضية
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سلمي، حقهم يف حرية الرأي والتعبري، أو حينام يعملون عىل ضامن الحق يف الحصول عىل املعلومات. 

لة بحرية التعبري:	  التذكري بتوصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ذات الصِّ

يود املجلس التذكري باألهمية التي أوالها تقرير هيئة اإلنصاف واملصالحة ملسألة تعزيز ضامنات 

بفحوى  الرصيح  الدستوري  التنصيص  التقرير برضورة  والتعبري. وقد أوىص  الرأي  الحق يف حرية  مامرسة 

الحريات والحقوق االساسية التي يتضمنها ومن بينها حرية التعبري، وألح عىل رضورة تحصينها بالقدر الكايف 

ضد أية تقلبات للعمل الترشيعي والتنظيمي واإلداري العادي. 

كام أوىص التقرير املرشع بأن يلزم نفسه كلام أقدم عىل تنظيم مامرسة الحريات، بأن يسن، فضال 

عن الضامنات املوجودة، ضامنات أخرى وقائية.29

29  . التقرير النهايئ لهيئة االنصاف واملصالحة، الصفحة 117.
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توصيات المجلس

بالنظر للدور املحوري لقانون الصحافة والنرش يف تكريس وتعزيز ضامنات مامرسة الحق يف حرية 

الرأي والتعبري، يؤكد املجلس عىل الحاجة امللحة إىل تقييم شامل للمنظومة القانونية املتعلقة مبجال الصحافة 

والنرش واعتامد مقاربة شمولية تسمح بإيجاد االجوبة املالمئة للتحديات التي أصبحت تفرضها التحوالت التي 

يعرفها مجال الصحافة والنرش والتي ال تقترص عىل التعديالت املقرتحة يف مرشوع القانون موضوع هذا الرأي. 

ولذلك فإن املجلس يقسم توصياته اىل توصيات عامة وأخرى خاصة باملواد املقرتح تعديلها يف مرشوع القانون 

.71.17

توصيات عامة

· إعادة التفكري يف دور املنظومة القانونية الوطنية يف مواكبة التحوالت العميقة التي أفرزتها 	

األشكال الجديدة ملامرسة حرية التعبري، ويدعو املجلس إىل فتح نقاش عمومي حول إشكاليتني مركزيتني 

نتجتا عن هذه التحوالت:

  1( التفكري يف جدوى االستمرار يف التأطري القانوين لحرية اإلعالم والصحافة، حيث يرى املجلس 

أن تعزيز حرية التعبري يف النموذج الدميوقراطي الناشئ ببالدنا يقتيض تقوية ودعم مختلف اليات التنظيم 

الذايت لوسائل اإلعالم وتقليص دائرة تأطري حرية التعبري بواسطة القانون.

  2( إيجاد أدوات وأساليب مبتكرة ملواكبة التحوالت التي فرضتها التكنولوجيات الحديثة للتواصل 

بشكل عام، ووسائل التواصل االجتامعي بشكل خاص، والتي تحولت تدريجيا إىل قنوات أساسية ملامرسة 

حرية االعالم التي مل تعد تقترص عىل الصحافة باملعنى التقليدي.

ويرى املجلس الوطني لحقوق االنسان أن الدور الكبري الذي أضحت تلعبه هذه التكنولوجيات 

التعبري من منظور حرية الصحافة يبدو متجاوزا و ال يسمح  التفكري يف حرية  والوسائط الجديدة يجعل 

 Media مبواكبة األشكال الجديدة ملامرسة حرية التعبري عرب األشكال الجديدة لإلعالم والتي تعرب عنها لفظة

Freedom بشكل أكرث دقة،
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· يذكر املجلس بإحدى الخالصات االساسية التي أوردها يف تقريره حول مالحظة االنتخابات 	

لسنة 30،2021 والتي تبني حجم الهوة التي أصبحت تفصل مختلف االشكال الجديدة ملامرسة حرية الرأي 

والتعبري والرتسانة القانونية التي تنظمها. فقد سجل أن وسائل التواصل االجتامعية أصبحت تشكل حاضنة 

والتواصل مع  الدعم  األحزاب وحشد  برامج  الرتشيحات وتقديم  االنتخابية واإلعالن عن  للدعاية  أساسية 

املواطنات واملواطنني بشكل عام وتعبري املواطنات واملواطنني عن آرائهم املتعلقة باملشاركة يف انتخابات 

 .2021

· تعديل القوانني ذات الصلة بحرية الصحافة والنرش ينبغي أن يشكل فرصة لتوسيع مامرسة 	

توسيع  اىل  ويدعو  االفرتايض،  أو  الواقعي  العمومي  الفضاء  االنتخابات سواء يف  ميزت  التي  التعبري  حرية 

الفضاء لكل التعابري ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من مامرستها. وتحيني الترشيع املنظم للحمالت 

االنتخابية  الحمالت  إطار  يف  والتقنيات املستعملة  الوسائل  تطور  االعتبار  بعني  تأخذ  بكيفية  االنتخابية 

واعتامدها بشكل متزايد عىل ما هو رقمي عوض ما هو مادي.

· ويؤكد املجلس عىل:	

- أن إخضاع الصحفيني للقانون الجنايئ ينطوي عىل محاذير يجب مراعاتها منها ما ييل:

- أن بعض النصوص الجنائية ميكن أن تشكل يف حد ذاتها قيدا عىل حرية التعبري؛

- أن إحالة بعض مخرجات العمل الصحفي عىل القانون الجنايئ مبارشة يؤدي إىل صعوبة التمييز فيام 

قام به الصحفي من أعامل بني ما يندرج يف حرية التعبري وما يقع تحت طائلة القانون الجنايئ.

- رضورة تدقيق مفهوم النظام العام مبا يضمن تفادي التضارب يف تأويله من طرف القضاء.

· القاعدة واألصل وأن يظل تقييد الحق 	 الحرية هي  اعتامد املبدأ األسايس، الذي يعترب أن 

استثناء، بحيث ال يشكل التقييد أي خطر عىل الحق نفسه. وبناء عليه، يجب أن تخضع حرية الصحافة 

وحرية التعبري، بشكل عام، لعدد محدود من القيود، التي يجب أن تؤول بشكل ضيق. كام ينبغي إثبات 

رضورة تقييد هذه الحرية بشكل مقنع31 بالنظر لألدوار املناطة بها مبجتمع دميقراطي.

https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_exe_rapport_election_-.pdf   30تفاصيل التقرير موجودة عىل الرابط التايل:

31   املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ثورجريثورجرسون ضد أيسلندا، 25 يونيو 1992
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· تكريس روح وفلسفة إصالح مدونة الصحافة والنرش سنة 2016، التي أضحى معه النص 	

املنظم خاليا من أي عقوبة سالبة للحرية، واستنادا للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واملعايري الدولية32 وإىل 

توصيات سابقة33، يشدد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل رضورة التشبث مببدأي الرضورة والتناسب 

مبا ال ميس بالحق يف حرية التعبري، بشكل عام، والحق يف حرية الصحافة، بشكل خاص، والنأي بها عن كل 

عقوبة سالبة للحرية.

·  رضورة االقتصار، يف حالة قرارات سحب املواد من املواقع اإللكرتونية الصحفية، عىل أشكال 	

التعبري التي ال تتمتع بالحامية الدولية للحق يف حرية التعبري، التي يلتزم املغرب بحظرها مبوجب القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان، أو لحامية حقوق الغري أو سمعتهم أو عندما يتعلق األمر بحامية األمن القومي أو 

النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

· أشكال 	 والتعبري مبختلف  الرأي  الحق يف حرية  بتعزيز  املرتبطة  التحديات  مواجهة  اعتبار 

الصحافة واإلعالم فقط، بل يستدعي  القانونية ملامرسة مهنة  بالجوانب  النهوض  مامرسته ال يقترص عىل 

كذلك وبالرضورة االشتغال عىل االشكاالت التي تطرحها عملية تدبري املقاوالت الصحفية مِبَا يسمح بتعزيز 

استقالليتها ومتكينها من االضطالع بدورها كسلطة رابعة حقيقية يف النموذج الدميقراطي الناشئ ببالدنا. 

ولذلك يرى املجلس أن معالجة قضايا حرية التعبري يف مجال الصحافة والنرش ال ينفصل عن معالجة القضايا 

التكنولوجية  الثورة  تحدي  برفع  لها  يسمح  الصحفية  للمقاوالت  اقتصادي  منوذج  عن  بالبحث  املرتبطة 

وتأثريها عىل أشكال مامرسة العمل الصحفي، ويعزز قدرتها عىل االضطالع بدورها يف املجتمع.

32   انظر التعليق العام رقم 34، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان

33   توصيات تقريري املجلس الوطني لحقوق اإلنسان برسم سنة 2019 و2020 وتوصية الحوار الوطني حول »اإلعالم واملجتمع«
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توصيات خاصة باملواد موضوع التعديل يف املرشوع قانون

انطالقا من االعتبارات الحقوقية واالسرتشاد باالجتهاد القضايئ، خاصة لدى املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 

ورصده لقضايا حرية التعبري بعالقتها باإلعالم، فإن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يقدم توصياته ذات الصلة:

املادة 15:

يعترب املجلس أن الدوريات اإلدارية والعلمية، سواء كانت عىل حامل ورقي أو إلكرتوين، وإن كانت 

تدخل يف نطاق تطبيق القانون رقم 88.13 املتعلق بالصحافة والنرش باعتبارها مطبوعات وفق تعريف املادة 2 

من هذا القانون، فإنها تتميز مبجموعة من الخصوصيات من حيث أهدافها وطبيعة املتدخلني يف إنتاجها والتي 

ينبغي أخذها بعني االعتبار يف تحديد رشوط إصدارها. 

ففيام يتعلق بأهدافها، فإن املطبوعات اإلدارية والعلمية ال تهدف إىل جمع األخبار أو املعلومات أو 

الوقائع أو التحري أو االستقصاء عنها، وبالتايل ال تندرج ضمن العمل الصحفي باملعني الذي تحدده الفقرة األوىل 

من املادة الثانية من القانون 88.13. فاملطبوعات اإلدارية تدخل ضمن األنشطة التواصلية لإلدارة العمومية، أما 

املطبوعات العلمية فهي تهدف باألساس إىل إنتاج معرفة علمية من طرف مؤسسات البحث العلمي املختلفة 

ووفق معايري البحث العلمي األكادميي املتعارف عليها.

يرتتب عىل اختالف أهداف املطبوعات اإلدارية والعلمية عن املطبوعات الصحفية اختالفا يف طبيعة 

املتدخلني يف إنتاجها، والذين ال يفرتض فيهم بالرضورة أن يكونوا صحفيني مهنيني.

الخامسة  الفقرة  يف  الوارد  الرشط  بحذف  يسمح  مبا   15 املادة  بتعديل  املجلس  يويص  عليه  وبناء 

من  األوىل  املادة  وتعديل  والعلمية  اإلدارية  للمطبوعات  بالنسبة  للنرش  مدير  عىل  التوفر  برضورة  املتعلق 

القانون 88.13 بشكل يستثني الدوريات اإلدارية والعلمية بشكل رصيح من مقتضياته.

املادة 16:

بالنسبة للمطبوعات الصحفية انطالقا من  النرش  الواجب توفرها يف مدير  املادة 16 الرشوط  تحدد 

تاريخ دخول القانون 88.13 حيز التطبيق غري أنها بذلك تكون قد اغفلت تنظيم الوضع الخاص باألشخاص الذين 

كانوا ميارسون مهنة الصحافة وفق الرشوط السابقة عىل دخول القانون 88.13 حيز التطبيق.
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وعليه يويص املجلس بتعديل املادة 16 مبا يضمن صيانة الحقوق املكتسبة لهذه الفئة من الصحفيني 

املهنيني.

املادة 31:

يسجل املجلس وجود التباس يف صياغة املادة الرابعة من الفصل 31 التي تنص عىل أنه« إذا وقع عن 

قصد نرش أو عرض املطبوعات أو املطبوعات الدورية األجنبية املتضمنة املشار إليها يف الفقرة الثانية من هذه 

املادة...إلخ«. ويكمن هذا االلتباس فيام ييل:

بينام تتحدث املادتان األوىل والثانية من الفصل 31 عن املطبوعات األجنبية واملطبوعات 	 

الدورية األجنبية فإن الفقرة الرابعة تتحدث عن املطبوعات بشكل عام واملطبوعات الدورية األجنبية؛

وعرضها 	  املطبوعات...  بتوزيع  الرتخيص  عدم  »جواز  والثانية عن  األوىل  الفقرتان  تتحدث 

للبيع أو عرضها عىل أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض ألجل الدعاية«، يف حني أن الفقرة 

الرابعة تتحدث عن نرش وعرض املطبوعات »دون أن توضح املقصود بكلمة » نرش«، مام قد يؤدي إىل نوع 

من االلتباس يف تأويلها.

تنص الفقرة الرابعة عىل أنه » إذا وقع عن قصد نرش أو عرض...إلخ دون أن توضح طريقة 	 

إثبات القصدية، وهو ما قد يؤدي إىل نوع من االلتباس فيام يتعلق بعبء إثبات نية مرتكب فعل النرش أو 

العرض. عالوة عىل ذلك، تطرح معاقبة إعادة النرش بعد صدور أمر مؤقت باملنع إشكاالت أخرى ترتبط أيضا 

مبفهوم النرش. ويتساءل هل يتعلق األمر بالنرش املرتبط بالبيع والتوزيع وإعادة الطباعة الذي يقع تحت 

التواصل االجتامعي؟  النرش، مبا فيها وسائل  أم كل نرش، كيفام كانت وسيلة  النارشة؟  مسؤولية املؤسسة 

خاصة أن أصحاب املطبوعات األجنبية يتيحون هذه املواد أيضا عىل دعاماتهم اإللكرتونية وصفحاتهم عىل 

وسائل التواصل االجتامعي ويستعينون أحيانا بخدمات مؤدى عنها مقابل إيصالها ألكرب عدد ممكن من 

املواطنات واملواطنون املغاربة)Contenu sponsorisé( ، الذين ميكن أن يصبحوا تحت طائلة القانون يف 

حالة إعادة نرشها، وإن مل يكن يف علمهم قرار منع غري متاح، خاصة بالنسبة لخطاب أو شكل من أشكال 

تعبري ميكن أن يحظى بالحامية الدولية لحرية التعبري. بناء عىل كل هذه االعتبارات:
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يويص املجلس بإعادة صياغة املادة 31 مبا يسمح برفع الغموض واللبس املشار إليه أعاله، ومبا 

يضمن مالءمتها مع مقتضيات املادة 19 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.

املادة 37:

الثانية  الفقرتني  يف   73 املادة  عىل  اإلحالة  37 حذف  املادة  عىل  إدخاله  املقرتح  التعديل  يروم 

والثالثة من املادة 37 اللتان تشرتطان -عىل التوايل -صدور مقرر قضايئ أو أمر استعجايل لرئيس املحكمة 

اإللكرتونية  الصحيفة  الصحفية من موقع  للامدة  النهايئ  أو  املؤقت  السحب  أجل  املختصة من  االبتدائية 

وتعطيل الولوج إليها، ويسجل املجلس مالحظتني عىل هذا التعديل املقرتح:

عىل  -1 الرقابة  يف  اإلدارة  سلطة  هامش  توسيع  إىل  يؤدي   37 املادة  عىل  اإلحالة  حذف  أن 

املطبوعات الصحفية، وهو ما يتعارض مع مبدأ جعل القضاء سلطة حرصية يف قضايا الصحافة والنرش 

وتقوية دوره يف حامية حرية الصحافة الذي يعترب من مرتكزات القانون .13-88

أن صياغة الفقرة األخرية من الفصل 73 تبقى عامة وفضفاضة يف تحديدها للمواد اإلباحية  -2

أو الخليعة أو...إلخ.

وبناء عليه يويص املجلس مبا ييل:

القانون 88.13 ينبغي أال يتعارض مع مبدأ جعل  تعديل للامدة 37 وغريها من مواد  أوال: إن أي 

القضاء سلطة حرصية يف قضايا الصحافة، ملا ميثله هذا املبدأ من تكريس لضامنات حرية التعبري وفقا للدستور 

واملواثيق الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية.

ثانيا: رضورة تدقيق مقتضيات الفقرة األخرية من املادة 73 ضامنا لاللتزام بتعريف العبارات الواردة 

فيه يف النصوص األخرى ذات الصلة.

املادتان 64 و72:

وإبقائها  و72،   64 املادتني  يف  الواردة  »الزجرية«  املقتضيات  من  مجموعة  نسخ  مقرتح  بخصوص 
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خاضعة ملقتضيات القانون الجنايئ، يذكر املجلس بالرشوط العامة لصالحية ابداء أي قيد عىل حرية التعبري، ذلك 

أن الفقرة الثانية من املادة 19 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تنص عىل أنه: »تستتبع 

مامرسة حرية التعبري واجبات ومسؤوليات خاصة. وعىل ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود، ولكن رشيطة أن 

تكون محددة بنص القانون وأن تكون رضورية: أ-الحرتام حقوق االخرين أو سمعتهم، ب-لحامية األمن القومي 

أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة«. كام تلزم املادة 20 من العهد الدول بأن »تحظر بالقانون 

أية دعاية للحرب«، وكذا »أية دعوة اىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية تشكل تحريضا عىل التمييز أو 

العداوة أو العنف؛

وعليه يويص املجلس بأن القيود املفروضة عىل حرية التعبري ينبغي أن تستويف ثالثة رشوط أساسية:

أ-االستناد اىل نص قانوين: يجب أن تكون القيود املفروضـة منصـوصـا عليها يف قوانني تتسم بالدقة 

والعلنية والشفافية، ويجب أن تتجنب منح السلطات سلطة تقديرية غري محدودة، كام يجب توجيه اإلشــــعار 

أو  التشــــريعية  للعمليات  القواعد  أن تخضـــع  تقييد خطابها. وينبغي  يُتوخى  التي  الجهات  إىل  املناســـب 

اإلدارية املعتادة. وينبغي حامية الحقوق مبوجب الضــــامنات اإلجرائية، وال ســــيام تلك التي تكفلها املحاكم 

أو الهيئات القضائية املستقلة.

املصــــــالح  من  أكرث  أو  مصــــــلحة  لحامية  يربره  ما  للتقييد  يكون  أن  ينبغي  الشـــــرعية:  ب- 

املحـددة يف املــادة 19 )3( من العهـد الـدويل، أي ألغراض احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو لحمــايـة األمن 

الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

مصـــــلحة  لحامية  ضـــــروري  التقييد  أن  الدولة  تثبت  أن  يجب  والتناســــب:  الضــــرورة  ج- 

مرشوعة، وأنه أقل الوسائل املتاحة تقييدا لتحقيق الهدف املزعوم. وقد أشارت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 

إىل هذه الشــــــــروط باعتبارها” اختبارات صــــــــارمة“ ومبوجبها” ال يجوز تطبيق القيود إال لألغراض التي 

وضعت من أجلها، كام يجب أن تتعلق مبارشة بالغرض املحدد الذي تأسست عليه34.

ويف هذا السياق يؤكد املجلس أن أي أحكام تتعلق بخطابات الكراهية ينبغي أن تلتزم بشكل حريف 

باشرتاطات املادة 20 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، والتي ال تبيح للدول منع جميع الترصيحات 

34  -اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 34، الفقرة 27.
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السلبية الصادرة ضد املجموعات القومية أو العرقية أو الدينية، وإمنا تفرض عليها أن متنع تلك الترصيحات عندما 

»تشكل تحريضاً عىل التمييز أو األعامل العدائية أو العنف«، ولذلك فإن فتح الباب أمام فرض قيود واسعة عىل 

حرية الخطابة يف مجال الصحافة واخضاعها اىل مقتضيات القانون الجنايئ، يعترب متعارضاً مع هذا املعيار. 

من جهة ثانية، ينبغي أن يضمن أي تقييد منع »الدعوة إىل التحريض عىل الكراهية القومية أو العرقية 

أو الدينية، والتي تشكل تحريضاً عىل التمييز واألعامل العدائية أو العنف«، كام ينبغي أن ينص القانون كذلك 

عىل رشط وجود النية للدعوة إىل الكراهية بشكل عام من أجل االدعاء بوجود جنحة خطابات الكراهية، وأن 

غياب هذه النية ينبغي أن يكون دفاعاً كافياً لرفض االدعاء بوجود خطاب كراهية. 

من جهة ثالثة فإن عبء االثبات يف حاالت خطابات الكراهية، ينبغي أن يكون عىل النيابة العامة 

التي يتعني عليها إثبات وجود تلك النية، وليس عىل الدفاع إلثبات غياب تلك النية.

واذ يسجل املجلس حرص املرشع يف مرشوع القانون عىل حرية اإلبداع، التي تشكل شكال من أشكال 

مامرسة الحق يف حرية التعبري، فإنه يشدد عىل القصد ومبدأ حسن نية املؤسسات الصحفية، خاصة أن املسؤولية 

األصلية أو أي مسؤولية جنائية عىل محتوى اإلشهار يجب أن تقع باألساس عىل عاتق املستشهر، وليس النارش. 

ويدعو املجلس، يف هذا اإلطار، اىل رضورة وضع ميثاق أخالقيات خاص باإلشهار وفق مقاربة قامئة 

عىل حقوق اإلنسان، يعاقب، ضمن منطق التنظيم الذايت للمهنة، عىل اإلخالل باملسؤولية املهنية يف حال نرش أي 

إشهار يتضمن تعبريا ال يحظى بالحامية الدولية للحق يف حرية التعبري. 

املادة 64، ومبا أن ميثاق  املادة 70 عىل معاقبة كل إخالل مبقتضيات  القانون88.13  ينص يف  وألن 

أخالقيات مهنة الصحافة يحظر التمييز والتكفري والدعوة للكراهية والوصم ومتجيد العنف والجرمية واإلرهاب، 

املوجبة لعقوبات تأديبية ضمن نطاق التنظيم الذايت ملهمة الصحافة، ال يرى املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

داعيا لنقل أي مقتىض من هذه املادة إىل منظومة القانون الجنايئ. 

املادة 83:

وفيام يتعلق بتعديل املادة 83 بحذف الفقرة األخرية منها، والتي تنص عىل أنه:« ال تعترب الوقائع املثارة يف 

تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف، إال إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون«؛
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يذكر املجلس باملبادئ التي تضمنها اإلعالن املشرتك الصادر عن مقرر األمم املتحدة الخاص املعني 

االعالم،  بحرية  املعني  أوربا  والتعاون يف  األمن  والتعبري، وممثل منظمة  الرأي  الحق يف حرية  بتعزيز وحامية 

واملقرر الخاص ملنظمة الدول األمريكية املعني بحرية التعبري، والتي ميكن استلهامها لدراسة املقتضيات املتعلقة 

بالقذف أهمها:

ينبغي التفكري يف ابطال قوانني التشهري الجنائية واستبدالها بقوانني مدنية مبوجب املعايري الدولية ذات   -

الصلة؛

- ينبغي ان تعكس قوانني التشهري أهمية النقاش املفتوح حول القضايا التي تهم الشأن العام، ومبدأ أنه عىل 

الشخصيات العامة ان تتقبل درجة أكرب من النقد، مام هو عليه الحال بالنسبة للمواطنني العاديني؛

- عىل املدعي أن يتحمل عبء إثبات كذب أي بيانات صدرت حول القضايا التي تهم الشأن العام؛

- ال ينبغي أن يساءل أي شخص تحت قوانني التشهري بسبب التعبري عن رأيه؛

- يعترب دفاعا كافيا فيام يتعلق بأي بيانات نرشت حول أمور تهم الشأن العام أن يتم اثبات أن ذلك النرش كان 

معقوال يف كافة الظروف؛

- ال ينبغي أن تكون العقوبات املدنية عىل التشهري كبرية للغاية بحيث يكون لها أثر مثبط عىل حرية التعبري، 

عليه،  املدعى  أو ملعاقبة  املدعي  لتعويض  التي ترضرت، وليس  السمعة  استعادة  أجل  أن تصمم من  وينبغي 

وينبغي بشكل خاص أن تكون األحكام بالتعويضات املالية متناسبة بشكل صارم مع الرضر الفعيل الحاصل، وعىل 

القانون أن يعط األولوية الستخدام مجموعة من املعالجات غري املالية؛

وغني عن البيان، أن القانون الدويل يسمح بفرض قيود محدودة عىل الحق يف حرية التعبري من أجل 

حامية املصالح املختلفة مبا يف ذلك »السمعة«، إال أنه ينبغي أن تتوافق تلك القيود مع اشرتاطات املادة 19 من 

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية. ويتجىل أهم هذه االشرتاطات يف رضورة أن ترسي هذه القيود عىل 

األفراد دون الجهات واملؤسسات العامة والتي ال متتلك »سمعة« حسب املعنى االعتيادي للكلمة، ولذلك فقد 

أوصت لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة أن يتم شطب »التجريم الجنايئ للتشهري بالدولة«، كام أشار املقرر 

الخاص لألمم املتحدة حول حرية الرأي والتعبري أنه ال ينبغي أن يسمح للجهات الحكومية والهيئات العمومية أن 
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ترفع قضايا تشهري، حيث أن هدف قوانني التشهري واالفرتاء واإلهانة هو لحامية السمعة وليس ملنع االنتقادات 

ضد الحكومة أو حتى للحفاظ عىل النظام العام والذي توجد فيام يتعلق به قوانني خاصة متنع التحريض.

انطالقا من هذه املعطيات يرى املجلس أن صيغة املادة 83 من املرشوع بعد حذف الفقرة األخرية 

منها، تجعلها فضفاضة وعامة، وال تتيح إمكانية التنبؤ، بحيث ميكن تحريك دعوى القذف سواء تعلق األمر 

بوقائع يعاقب عليها القانون، أو ال يعاقب عليها القانون.
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