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مسودة مرشوع قانون

ال�صحافة والن�شر
سلسلة املساهمة يف النقاش العمومي  -رقم 8

تم توجيه مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول مسودة مرشوع
قانون الصحافة والنرش (صيغة  15يوليوز  )2014إىل وزير االتصال
الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ  8أكتوبر 2014

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
م�ســــــودة م�شــــــروع قــــــــانون الــــــــ�صحــــــــافة والــــــــن�شــــــــر

تقديـــــم
 .1كر�س الف�صل  28من الد�ستور ،الذي مت اعتماده مبوجب ا�ستفتاء فاحت يوليوز  ،2011املبادئ الأ�سا�سية
املتعلقة بحرية ال�صحافة التي يعد تخ�صي�صها بف�صل كامل يف �أ�سمى ن�ص معياري للمملكة ثمرة م�سار ميكن
�أن ن�ستح�رض حمطاته الكربى كما يلي:
 .2مبجرد �سن القانون رقم  77.00ال�صادر يف � 3أكتوبر  2002بتغيري وتتميم قانون ال�صحافة والن�رش ال�صادر
بتاريخ  15نونرب � ،1958أعرب العديد من املهنيني عن �رضورة �إجراء مراجعة جوهرية ملجموع الت�رشيعات
التي تنظم ال�صحافة ،منتقدين نقاط �ضعف كثرية يف املدونة ،خا�صة املقت�ضيات املتعلقة بالعقوبات ال�سالبة
للحرية والقذف والإبقاء على مقت�ضى احلجز الإداري.
 .3لقد كان لهذه املطالب �صدى يف تو�صيات امللتقى الوطني الأول لل�صحافة املكتوبة ،املنعقد بال�صخريات
يومي  11و 12مار�س  2005بتنظيم من النقابة الوطنية لل�صحافة املغربية والفيدرالية املغربية لنا�رشي
ال�صحف ووزارة االت�صال .وقد ركزت التو�صيات التي متخ�ضت عن هذا امللتقى على �رضورة مراجعة
القوانني املنظمة لل�صحافة والن�رش ب�صورة �شمولية ،وكذا تعزيز ا�ستقالل الق�ضاء و�إن�شاء غرف متخ�ص�صة يف
ق�ضايا ال�صحافة املحاكم.1
 .4وقد �أ�سفرت م�شاورات النقابة الوطنية لل�صحافة املغربية والفيدرالية املغربية لنا�رشي ال�صحف ووزارة
االت�صال يف �سنة  2007على و�ضع م�سودة �أولية مل�رشوع مدونة قانون ال�صحافة والن�رش مل يتم قَط جدولتها
يف امل�سار الت�رشيعي.
 .5مت يف �سنة  ،2010مببادرة من عدة فرق برملانية� ،إطالق حوار وطني حول "الإعالم واملجتمع" �شكل
منا�سبة متميزة للتفكري يف الق�ضايا الهيكلية املتعلقة بحرية ال�صحافة والتطورات التي �شهدها القطاع وو�سائل
الإعالم واملهن املت�صلة بها واقت�صاد القطاع وما �إىل ذلك .ويف �إطار هذا احلوار ،عمدت فعاليات عمومية
ومنظمات مهنية وجمعيات ومنتخبني وعدد من امل�ؤ�س�سات �أي�ضا على ت�أطري جمموعة من الندوات واملوائد
امل�ستديرة ،كما مت �إجناز بحوث ميدانية وتقدمي مذكرات وعقد جل�سات ا�ستماع مرتبطة باملو�ضوع؛ وهي
جهود توجت بن�رش تقرير يت�ضمن �أكرث من 150تو�صية تهم اجلوانب ال�سيا�سية والقانونية واالقت�صادية
واجلوانب املتعلقة بالعن�رص الب�رشي ،وخمتلف القطاعات املرتبطة بالإعالم.
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وي�ؤكد تقرير "الإعالم واملجتمع يف املغرب" -الذي يعرف �أكرث بـا�سم "الكتاب الأبي�ض"� -أن قانون
ال�صحافة "�أ�صبح متجاوزا بل متقادما ،لي�س فقط بالنظر �إىل التطور التكنولوجي لو�سائل الإعالم عموما،
ولكن �أي�ضا وبالأخ�ص بالنظر �إىل الواقع اجلديد للم�شهد الوطني منذ عقد من الزمن" ،يدعو �إىل "تنظيم ذاتي
يعود يف املقام الأول ،و�إن مل يكن يعود ح�رصا ،للمهنيني �أنف�سهم" ،وهو ما يتطلب �إحداث �سلطة مكلفة
بذلك� ،أي" هيئة مهنية" .2
لقد مت تتويج هذا امل�سار بتكري�س الف�صل  28من الد�ستور للمبادئ الأ�سا�سية املتعلقة بحرية ال�صحافة ال�سيما
حظر كل �أ�شكال الرقابة القبلية وتكري�س حق اجلميع يف التعبري ون�رش الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية
ومن غري قيد ،عدا ما ين�ص عليه القانون �رصاحة.
 .6وقد �رشعت احلكومة احلالية حتت �إ�رشاف وزارة االت�صال يف عقد �سل�سلة م�شاورات من �أجل مراجعة
قانون ال�صحافة والن�رش ،وقامت يف هذا الإطار بتعيني جلنة علمية �أ�صدرت حوايل مائة تو�صية �أخذت
معظمها بعني االعتبار يف م�سودة م�رشوع القانون مو�ضوع هذا الر�أي.
2

 .7ويف هذا ال�سياق ،يثمن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبادرة وزير االت�صال والناطق الر�سمي با�سم
احلكومة ال�سيد م�صطفى اخللفي ب�إحالة م�سودة م�رشوع قانون ال�صحافة والن�رش على املجل�س ق�صد �إبداء
الر�أي.

ر�أي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
� .8إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان؛
بناء على �أحكام الد�ستور ،وال�سيما مقت�ضيات الت�صدير والف�صول  25و 27و 28منه؛
بناء على مقت�ضيات الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وال�سيما املادة  19منه؛
بناء على مقت�ضيات العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية وال�سيما املادة  19منه ،كما مت التعليق
عليها من طرف اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف التعليق العام رقم  3 34؛
بناء على قراري جمل�س حقوق الإن�سان رقم 12/16ب�ش�أن احلق يف حرية الر�أي والتعبري 4ورقم 21/12
ب�ش�أن �سالمة ال�صحفيني  5؛
وبالنظر �إىل قرارات جلنة حقوق الإن�سان رقم  ،6 2004/42رقم  8 2002/48 ،7 2003/42ورقم
 9 2001/47ب�ش�أن احلق يف حرية الر�أي والتعبري؛
بناء على تو�صية منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليون�سكو) ،ب�ش�أن الرتبية من �أجل التفاهم
والتعاون وال�سالم على ال�صعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ( ،)1974خا�صة
الفقرة 29؛
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بناء على �إعالن اليون�سكو ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة ب�إ�سهام و�سائل الإعالم يف دعم ال�سالم والتفاهم
الدويل وتعزيز حقوق الإن�سان ومكافحة العن�رصية والف�صل العن�رصي والتحري�ض على احلرب ،الذي مت
اعتماده يف 28نونرب  ،1978ال�سيما الفقرتني  2و 4من املادة 2؛
بناء على �إعالن اليون�سكو ب�ش�أن مبادئ الت�سامح ،الذي مت اعتماده يف 16نونرب  ،1995ال�سيما املادة  3منه؛
بناء على �إعالن اليون�سكو ب�ش�أن العن�رص والتحيز العن�رصي ،الذي مت اعتماده يف 27نونرب  ،1978ال�سيما
املادة  5منه؛
بناء على تقارير املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري؛
�أخذا بعني االعتبار تو�صيات احلوار الوطني حول "الإعالم واملجتمع" ،التي مت �إ�صدارها يف 2011؛
بناء على املواد  13و 16و 24و 25من الظهري رقم 1-11-19ال�صادر يف  25ربيع الأول ، 1432املوافق
لفاحت مار�س  ،2011ب�إحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان؛
وبعد مراجعة �صيغة 15يوليوز  2014من م�سودة م�رشوع القانون املتعلق بال�صحافة والن�رش؛
يقدم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان هذا الر�أي املتعلق مب�سودة م�رشوع القانون املتعلق بال�صحافة والن�رش.

تو�صيات تتعلق بالأحكام العامة (الباب التمهيدي)
الأ�سا�س املعياري للمادة 1
 .9يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتعزيز مقت�ضيات املادة  1بالإحالة على الف�صلني  25و 27من الد�ستور
والفقرة ما قبل الأخرية من ت�صديره ،وكذا املادة 19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية..

التعاريف
 .10يرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن تعريف اخلرب املن�صو�ص عليه يف الفقرة 2.1من املادة  10 2من
م�سودة م�رشوع القانون ،خا�صة ا�ستعمال �أو�صاف ونعوت من قبيل "وا�ضح" و"دقيق" و"موجز" من �ش�أنه
�أن يو�سع من ال�سلطة التقديرية للقا�ضي ،خا�صة يف حال منازعات ال�صحافة ،ومن �ش�أنه �أي�ضا �أن يقو�ض ،و�إن
ب�صورة غري مبا�رشة ،ممار�سة احلق يف الإخبار .وي�شري املجل�س ،يف هذا ال�صدد� ،إىل �أن جلنة حقوق الإن�سان
الأممية �أ�شارت يف تعليقها العام رقم  )21 §( 34ب�أنه "عندما تفر�ض دولة طرف قيوداً على ممار�سة حرية
تعر�ض هذه القيود احلق نف�سه للخطر" .وت�شري �إىل �أنه "يجب �أال تنقلب العالقة بني احلق
التعبري ،ال يجوز �أن ّ
والقيد وبني القاعدة واال�ستثناء".
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لهذه الأ�سباب ،يو�صى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بحذف الأو�صاف "وا�ضح" و"دقيق" و"موجز" من
تعريف اخلرب ،خا�صة �أن الإحالة يف التعريف على "قواعد التحرير املهنية املتعارف عليها" ت�شكل يف ذاتها
تذكريا كافيا ب�أخالقيات املهنة.

تو�صيات تتعلق بالفرع الثاين من الباب التمهيدي املتعلق
بحرية ال�صحافة والن�شر
 .11فيما يتعلق بالأحكام اخلا�صة بحرية ال�صحافة والن�رش (املواد  3و  4و  ،11)5يقرتح املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان تعزيز احلقوق املكفولة لل�صحفيني يف هذا القانون كما يلي:

4

نقل الأحكام اخلا�صة بحقوق ال�صحفيني التي يكر�سها النظام الأ�سا�سي لل�صحفيني املهنيني �إىل م�سودة
امل�رشوع مو�ضوع هذا الر�أي؛
تعزيز املادة  3من امل�سودة ،وذلك بالتن�صي�ص يف القانون على اعتماد �صيغة قانونية تر�سم قيود حرية
ال�صحافة ،ب�صيغة متالئمة مع الفقرة الثالثة من املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
ويجب �أن تكر�س هذه ال�صيغة� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،معيار ال�رضورة بو�صفه املربر الوحيد للقيود التي ين�ص عليها
القانون واملقررة من قبل ال�سلطة الق�ضائية .ولأجر�أة هذه التو�صية ،يقرتح املجل�س ا�ستلهام مقت�ضيات الفقرة
الثانية من املادة  10من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية التي جتيز �إخ�ضاع
ممار�ســة حرية التعبري "لبعــ�ض املعامالت �أو ال�شــروط �أو القيــود �أو العقوبات املن�صو�ص عليها يف القانون،
والتي ت�شكل تدابري �رضورية يف املجتمع الدميقراطي ،للأمن الوطني �أو �ســالمة الأرا�ضي �أو ال�سالمة العامة
�أو حمايــة النظام ومنع اجلرمية� ،أو حلماية ال�صحــة �أو الأخالق� ،أو حلماية �ســمعة الغيــر �أو حقوقه� ،أو ملنع
الك�شــف عن معلومات �ســرية� ،أو ل�ضمان �سلطة الق�ضاء ونزاهته".
يف نف�س الإطار ،يو�صى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�إعادة النظر يف عبارة "القوانني الأخرى ذات
ال�صلة بال�صحافة" (الفقرة  3من املادة  ،)3لأن عبارة "القوانني الأخرى" ال ت�ستجيب فعال ملعايري الو�ضوح
والدقة والإتاحة ،التي تعترب �رضورية ل�صالحية هذا التقييد .لذلك ،يو�صى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
بحذف هذه العبارة �أو بتحديد "هذه القوانني" بدقة يف عالقتها مبو�ضوع هذا القانون؛
�إدراج مادة �ضمن الأحكام العامة ت ُِقر مببد�أ افرتا�ض ح�سن النية عند ال�صحفيني .ويرى املجل�س �أن افرتا�ض
ح�سن النية املن�صو�ص عليه يف املادة  96من امل�رشوع يبقى غري كاف وحمدود النطاق ،لكونه يخ�ص فقط
املرافعات الق�ضائية باجلل�سات العلنية للمحاكم .وي�سعى هذا املقرتح لأجر�أة التو�صية رقم  39املنبثقة عن
احلوار الوطني حول "الإعالم واملجتمع" التي تدعو �إىل �أن "يكر�س يف هذه املدونة الوحيدة مبد�أ "ح�سن نية"
ال�صحفي ،كمبد�أ �أ�سا�سي يحدد الت�أويل القانوين لكل مقت�ضى ت�رشيعي ينظم ممار�سة حرية و�سائل الإعالم".
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وهكذا ف�إن �إدراج ح�سن نية �صحفي �ضمن الأحكام العامة �سيمنح هذا املبد أ� �صفة "املقت�ضى التف�سريي"
كما مت دعت �إىل ذلك التو�صية رقم  39امل�شار �إليها و�سي�سمح لالجتهاد الق�ضائي بتحديد نطاق هذا املبد�أ.12
تكري�س مبد�أ حماية ال�صحفيني يف �إطار ممار�سة مهنتهم .ويبتغي هذا املقرتح تنفيذ تو�صيات قرار جمل�س
حقوق الإن�سان رقم  21/12املتعلق ب�سالمة ال�صحفيني 13وباخل�صو�ص الفقرة الثامنة منه ،التي تنا�شد "الدول
�أن تهيئ لل�صحفيني بيئة �سليمة ومتكينية من �أجل اال�ضطالع بعملهم با�ستقاللية ودون تدخل ال موجب له،
مبا يف ذلك و�سائل منها (�أ) التدابري الت�رشيعية؛ و(ب) توعية العاملني يف اجلهاز الق�ضائي ،وموظفي �إنفاذ
القانون والع�سكريني ،وكذلك ال�صحفيني واملجتمع املدين ،فيما يتعلق بااللتزامات والواجبات املن�صو�ص
عليها يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل فيما يت�صل ب�سالمة ال�صحفيني؛ و(ج)
ر�صد االعتداءات على ال�صحفيني والإبالغ عنها؛ و(د) الإدانة العلنية لالعتداءات؛ و(ه) تخ�صي�ص املوارد
الالزمة للتحقيق ب�ش�أن هذه االعتداءات ومالحقة مرتكبيها".
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ؤكد املجل�س �أن تكري�س مبد أ� حماية ال�صحفيني �سي�شكل �أ�سا�سا ت�رشيعيا لآلية الإنذار
املبكر واال�ستجابة العاجلة حلماية ال�صحفيني ،التي �أو�صى املقرر اخلا�ص املعنى بتعزيز وحماية احلق يف حرية
الر�أي والتعبري ب�إحداثها يف تقريره ال�صادر يف  11غ�شت  .2011ويف ال�سياق امل�ؤ�س�ساتي الوطني ،وبالنظر
�إىل الرتكيبة املقرتحة من طرف املقرراخلا�ص ،14يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن حتدث هذه الآلية
لدى رئا�سة احلكومة .وعالوة على ذلك فمن املرجح �أن يكون لإقرار هذا املبد أ� يف قانون ال�صحافة والن�رش
ت�أثري �إيجابي على م�ستوى االجتهاد الق�ضائي الوطني ،الذي �سيطور خطوطا توجيهية تتعلق بنطاق هذا
احلق.
كما يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن خطة عمل الأمم املتحدة ب�ش�أن �سالمة ال�صحفيني وا�ضحة
ب�ش�أن احلاجة لو�ضع ت�رشيعات حتمي �سالمة ال�صحفيني ،حني ن�صت على "م�ساعدة الدول الأع�ضاء يف تنفيذ
القواعد واملبادئ الدولية القائمة تنفيذا تاما ،وم�ساندتها عند االقت�ضاء يف حت�سني الت�رشيعات الوطنية الرامية
�إىل �ضمان �سالمة ال�صحفيني والإعالميني وغريهم من العاملني يف قطاع الإعالم يف �أو�ضاع النزاع و�سائر
الأو�ضاع" .وينتهز املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان منا�سبة �إبداء الر�أي يف م�سودة م�رشوع قانون ال�صحافة
والن�رش ليو�صي ب�إدراج م�س�ألة �سالمة ال�صحفيني يف م�سودة امل�رشوع؛
�إعادة �صياغة الفقرة الثانية من املادة  4من م�سودة امل�رشوع اخلا�صة مب�س�ألة احل�صول على اخلرب ،حيث يالحظ
يف ال�صيغة احلالية �أن امل�سودة تن�ص على التزام ال�سلطات العمومية ب "ت�سهيل مهمة ال�صحفي يف احل�صول
على اخلرب" .ويرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أنه يجب �أن يتم ا�ستبدال هذه ال�صيغة بالتن�صي�ص على
�إلزامية "�ضمان حق احل�صول على اخلرب" .ويذكر املجل�س يف هذا الإطار �أن و�صول ال�صحفيني �إىل املعلومة
يخ�ضع لإكراه �ضيق الوقت لذلك يو�صي يف هذا ال�صدد ب�أن ي�ضاف �إىل املادة  4حكم يتم مبوجبه تقدمي
"اخلرب �إىل ال�صحفيني يف الوقت املنا�سب".15
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 .12وفيما يتعلق بحماية م�صادر اخلرب ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبا يلي:
ت�ضمني م�رشوع القانون مقت�ضى يحيل على املادة  3من النظام الأ�سا�سي لل�صحفيني املهنيني الذي يعرتف
بحق ال�صحفيني يف حماية م�صادر معلوماتهم� ،إال عندما يطلب منهم الق�ضاء ذلك؛
التحديد الوا�ضح وال�رصيح للحاالت التي ميكن فيها لل�سلطة الق�ضائية املخت�صة �أن تطلب من ال�صحفيني
الك�شف عن م�صادر معلوماتهم.
ويذكر املجل�س ،يف �سياق املقارنة� ،أن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان قد و�ضعت ،اعتمادا على
االجتهاد الق�ضائي ،خطوطا توجيهية حلماية امل�صادر ال�صحفية ميكن للم�رشع املغربي �أن ي�ستلهمها �أثناء
حتديده للقواعد القانونية التي حتكم هذا اجلانب الهام من حرية ال�صحافة.
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يف قرار املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف ق�ضية "غودوين" �ضد اململكة املتحدة ،ال�صادر بتاريخ 27
مار�س  ،16 1996ق�ضت املحكمة ب�أن حماية م�صادر ال�صحفيني متثل ركيزة من الركائز الأ�سا�سية حلرية
ال�صحافة ( )...وميكن لغياب هذه احلماية �أن يردع امل�صادر ال�صحفية يف م�ساعدة ال�صحافة يف �إعالم
اجلمهور عن امل�سائل املتعلقة بامل�صلحة العامة )...( .ونظرا �إىل الأهمية التي تت�سم بها حماية امل�صادر
ال�صحفية بالن�سبة حلرية ال�صحافة يف جمتمع دميقراطي و�إىل الت�أثري ال�سلبي على ممار�سة هذه احلرية الذي ميكن
�أن يحدثه �أمر بالك�شف عن املعلومات ،وال يتما�شى هذا الإجراء مع املادة  10من االتفاقية �إال �إذا كان مربرا
ب�رضورة عليا تتعلق بامل�صلحة العامة".
ويف قرار املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف ق�ضية "فو�سكويل" �ضد هولندا ،بتاريخ  22نونرب ،2007
قامت املحكمة بتقييم امل�صالح ذات العالقة بحماية امل�صادر ال�صحفية ،وذلك قبل �أن تتخذ �أي قرار ب�ش�أن
م�س�ألة االنتهاك املحتمل للمادة  10من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
وبالفعل ،ق�ضت املحكمة ب�شكل خا�ص ب�أن م�صلحة احلكومة املدعى عليها يف معرفة هوية م�صدر مقدم
الطلب لي�ست كافية ل ُتق ََّدم على م�صلحة ال�شخ�ص املعني يف حماية م�صدر معلوماته ،لذالك �أقرت املحكمة
بوجود انتهاك للمادة  10من االتفاقية.
ويف قرار املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف ق�ضية "�سانوما اويتكيفرز" �ضد هولندا ،بتاريخ � 14شتنرب
 ،2010اعتربت املحكمة �أن غياب �إجراء م�ستقل لتقييم امل�صالح ذات ال�صلة بحماية امل�صادر ال�صحفية
�أ�سا�سا للحكم بانتهاك املادة  10من االتفاقية الأوروبية .كما �سجلت املحكمة على وجه اخل�صو�ص �أنه مل
يكن هناك �أي �إجراء حماط بال�ضمانات القانونية املالئمة والذي من �ش�أنه متكني اجلهة التي تقدمت بالطلب
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من احل�صول على تقييم م�ستقل للحالة ،وذلك ُبغية حتديد ما �إذا كانت بالفعل م�صلحة التحقيق اجلنائي تعلو
على امل�صلحة العامة املتعلقة بحماية م�صادر ال�صحفيني ،و�أن هذا التدخل يف حرية التعبري يف هذا ال�سياق مل
يتم التن�صي�ص عليه يف القانون ،لتقر املحكمة بالتايل بانتهاك املادة  10من االتفاقية.
كما �أعلنت اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف تو�صيتها رقم � 17)2011( 1950أن حق ال�صحفيني يف عدم
الك�شف عن م�صادر �أخبارهم يعترب امتيازا مهنيا ،غايته ت�شجيع هذه امل�صادر على تزويدهم مبعلومات هامة
ال ميكن �أن يزودوهم بها دون التزام بعدم الك�شف عن هويتهم.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن للحق يف حماية م�صادر املعلومة ،الذي تكر�سه ت�رشيعات عديدة ،قيودا يعرتف بها
القانون الدويل وتقرها الت�رشيعات الوطنية� ،إال �أنه ال يجوز رفع ال�رسية عن م�صادر املعلومة �إال �إذا كانت
امل�صلحة العامة �سببا رئي�سا لذلك وكان الك�شف عن �رسية هذه امل�صادر �أمرا �رضوريا .ويف هذا الإطار،
ين�ص القانون الفرن�سي رقم  2010-1ال�صادر بتاريخ  4يناير  2010ب�ش�أن حماية �رسية م�صادر ال�صحفيني،
يف مادته الأوىل ،مثال ،على �أنه ال ميكن انتهاك �رسية امل�صادر� ،سواء ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش� ،إال �إذا
اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك ك�رشط رئي�سي و�إذا كانت التدابري املقرتحة �رضورية ومتنا�سبة ح�رصا مع الهدف
امل�رشوع املتوخى ،و�إن كان هذا ال يعني ،يف �أي حال من الأحوال� ،رضورة �إجبار ال�صحفي على ك�شف
م�صادر معلوماته ".18
كما �أن القانون البلجيكي ال�صادر بتاريخ � 7أبريل  ،2005الذي يعد من الت�رشيعات الأكرث تقدما يف احلماية
القانونية مل�صادر ال�صحفيني ،ين�ص يف املادة  2على الأ�شخا�ص الذين ميكنهم اال�ستفادة من هذا احلق ،وهم
كالتايل:
 - 1ال�صحفيون� ،أي كل �شخ�ص ميار�س يف �إطار عمل م�ستقل �أو م�أجور و�أي �شخ�ص معنوي ي�ساهم
ب�صفة منتظمة ومبا�رشة يف جمع الأخبار �أو حتريرها �أو �إنتاجها �أو ن�رشها عرب و�سيلة من و�سائل الإعالم
لفائدة اجلمهور؛
 - 2امل�ساعدون يف التحرير� ،أي كل �شخ�ص ي�أخذ من خالل ممار�سته لوظيفتهم علما مبعلومات من �ش�أنها
حتديد م�صدر اخلرب ،وذلك من خالل جمع مثل هذه الأخبار �أو معاجلتها التحريرية �أو �إنتاجها �أو ن�رشها.
ومبوجب املادة  3من القانون نف�سه ،ال ميكن �إجبار امل�ستفيدين من احلق يف حماية م�صادر املعلومات على
الك�شف عن هذه امل�صادر �أو الإدالء ب�أي معلومة �أو ت�سجيل �أو وثيقة من �ش�أنها �أن تك�شف عن م�صادر
معلوماتهم �أو هويتهم �أو طبيعتهم �أو هوية كاتب ن�ص �أو �إنتاج �سمعي-ب�رصي� ،أو الك�شف عن حمتوى
املعلومات والوثائق يف حد ذاتها� ،إذا كانت ت�سمح بتحديد هوية م�صدر اخلرب.
عرف ب�شكل وا�ضح ودقيق
ومن ال�سمات اخلا�صة للقانون البلجيكي ب�ش�أن حماية م�صادر املعلومات �أنه ُي ِّ
و�رصيح اال�ستثناءات التي ترد على هذا احلق .ويف هذا ال�صدد ،تن�ص املادة  4من القانون على �أنه ال ميكن �أن
يطلب من الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بحق حماية م�صادر معلوماتهم الك�شف عنها �إال بناء على طلب من
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القا�ضي� ،إذا كان من طبيعتها �أن ي�ؤدي الك�شف عنها �إىل تفادي ارتكاب جرائم ت�شكل تهديدا خطريا على
ال�سالمة اجل�سدية ل�شخ�ص �أو عدة �أ�شخا�ص ،بعد ا�ستيفاء �رشطني �أ�سا�سيني� :أن يكون للمعلومات املطلوبة
�أهمية حا�سمة ملنع ارتكاب اجلرائم ،مع ا�ستحالة احل�صول على هذه املعلومات بطريقة �أخرى.
 .13وفيما يتعلق ببند ال�ضمري ،يو�صى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بنقل املقت�ضيات املتعلقة بهذا البند
املن�صو�ص عليه يف م�سودة النظام الأ�سا�سي لل�صحفيني املهنيني� 19إىل الفرع الثاين من الباب التمهيدي (يف
حرية ال�صحافة والن�رش والطباعة).

تو�صيات متعلقة بامل�ؤ�س�سة ال�صحفية
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 .14تفر�ض املادة  9من م�سودة امل�رشوع على كل �شخ�ص ذاتي �أو اعتباري ميلك �أكرث من  30باملائة من ر�أ�س
املال �أو حقوق الت�صويت يف م�ؤ�س�سة �صحفية� ،أن ي�رصح بذلك لدى ال�سلطة احلكومية املكلفة باالت�صال
و�إىل املجل�س الوطني لل�صحافة .وتن�ص املادة نف�سها �أن على كل م�ؤ�س�سة �صحفية متلك �أكرث من  10باملائة
من ر�أ�س املال �أو حقوق الت�صويت يف م�ؤ�س�سة �صحفية �أن ت�رصح بذلك لدى ال�سلطة احلكومية املكلفة
باالت�صال و�إىل املجل�س الوطني لل�صحافة .و ُيعاقب يف حالة عدم احرتام هذه الأحكام ،بغرامة مالية ترتاوح
بني  15000و 30000درهم .و�إن كان املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يتفهم �رضورة املنع بوا�سطة القانون
لالحتكار والهيمنة طبقا لأحكام الف�صل  36من الد�ستور ،ف�إنه يرى �أن �صالحية النظر يف املمار�سات التي
تخالف مبادئ املناف�سة احلرة وامل�رشوعة يف املقاوالت وعمليات الرتكيز االقت�صادي ،و�إمكانية �إ�صدار
عقوبات ب�ش�أنها� ،إذا اقت�ضى الأمر ،تعود ملجل�س املناف�سة ،ولي�س لوزارة االت�صال (التي تعد جزءا من ال�سلطة
التنفيذية) ،وذلك مبوجب املواد  2و 3و 4من القانون رقم  20-13املحدث للمجل�س.
 .15من �أجل متكني الق�ضاء ،ولي�س ال�سلطة التنفيذية ،من ال�سهر على �ضمان حرية ال�صحافة ،يقرتح املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان تعديل املادة  19من م�سودة امل�رشوع ،ب�إعطاء وكيل امللك باملحكمة االبتدائية
املخت�صة (بو�صفه متلقيا للت�رصيح املن�صو�ص عليه يف املادة  ،)21ولي�س ال�سلطة احلكومية املكلفة باالت�صال،
�صالحية ال�سهر على م�سار تعيني مدير الن�رش امل�ساعد.
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تو�صيات تتعلق ب�إدارة ن�شر
 .16تن�ص املادة  14من م�سودة م�رشوع القانون على �رضورة �أن ال يكون قد �صدر يف حق مدير الن�رش حكما
نهائيا من �أجل جرمية �أخالقية �أو جرائم الف�ساد املايل �أو الن�صب �أو االبتزاز .ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان ب�أن ي�ستثنى من هذا ال�رشط الأ�شخا�ص الذين ا�ستفادوا من رد االعتبار الق�ضائي ،ويقرتح �أن ي�ستفيد
نائب مدير الن�رش� ،إذا �أخذت هذه التو�صية بعني االعتبار ،من اال�ستثناء نف�سه وفقا للمادة  18من م�سودة
م�رشوع القانون.

التو�صيات املتعلقة بالت�صريح القبلي (الباب الثالث)
� .17إن تو�صيات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اخلا�صة مب�سطرة الت�رصيح القبلي تهدف �إىل تعزيز املنطق
الت�رصيحي احلر الذي مييز الت�رشيع الوطني للحريات العامة منذ  1958وت�ستند هذه التو�صيات على م�سلمة
مفادها �أنه يتعني �أن مينح الق�ضاء �سلطة تنظيم و�ضمان حرية ال�صحافة مبقت�ضى الف�صلني  28و 117من الد�ستور.
 .18هكذا يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن تعاد �صياغة املادة  21من م�سودة م�رشوع القانون ،من
�أجل تقلي�ص عدد الوثائق الواجب الإدالء بها عند الت�رصيح القبلي .لهذا الغر�ض ،فمن امل�ستح�سن ا�ستبدال
احلالة املدنية ملدير الن�رش ومدير الن�رش امل�ساعد واملحررين و�سجلهم العديل ون�سخ دبلوماتهم و�شواهدهم
املدر�سية بتقدمي ن�سخ البطاقة الوطنية للتعريف بالن�سبة للمغاربة وبطاقة الإقامة بالن�سبة للأجانب.
 .19و ُي َذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف هذا ال�صدد بالإعالن امل�شرتك ال�صادر يف �سنة  2003عن
املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة حول حرية الر�أي والتعبري وممثل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا حول حرية
الإعالم واملقرر اخلا�ص ملنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبري ،الذي ي�ؤكد على �أن "فر�ض متطلبات
ت�سجيل خا�صة على و�سائل الإعالم املطبوع �أمراً غري �رضوري وقد ي�ساء ا�ستخدامه ولذلك ينبغي جتنبه".
وقد اعترب الإعالن �أن "�أنظمة الت�سجيل التي ت�سمح ب�سلطة تقديرية يف رف�ض طلبات الت�سجيل والتي تفر�ض
�رشوط ًا كبرية على و�سائل الإعالم املطبوع �أو التي ت�رشف عليها جهات غري م�ستقلة عن احلكومة �أنها �أنظمة
�إ�شكالية �إىل حد بعيد".20
 .20ويبني حتليل التطورات الأخرية اخلا�صة مب�سطرة الت�رصيح بال�صحف اجتاها وا�ضحا نحو �إلغاء هذه
امل�سطرة ،فعلى �سبيل املثال ال احل�رص ،جند القانون الفرن�سي رقم  2012.387ال�صادر يف  22مار�س 2012
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عدل يف اجتاه نف�س االجتاه مادتني من القانون
(اخلا�ص بتب�سيط القانون والتخفيف من امل�ساطر الإدارية) قد َّ
ال�صادر يف  29يوليوز  1881اخلا�ص بحرية ال�صحافة :املادة ( 7التي حتدد كيفيات الت�رصيح) واملادة  5التي
تن�ص على �أن �أي جريدة �أو مطبوع دوري ميكن �أن ين�رش دون ت�رصيح �أو �إذن م�سبق� ،أو و�ضع كفالة.

تو�صيات متعلقة بالإيداع ((الباب الرابع)
 .21يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان امل�رشع با�ستلهام املبادئ التوجيهية ملنظمة اليون�سكو املتعلقة
بو�ضع ت�رشيعات خا�صة بالإيداع القانوين .21ووفقا لهذه املبادئ ف�إن احلفاظ على الرتاث الثقايف والفكري
الوطني يدخل ب�صورة وا�ضحة يف �إطار امل�صلحة العامة ،ويعد من اخت�صا�صات الدولة .ومن ال�رضوري
للغاية ،ح�سب هذه املبادئ� ،أن يتم حتديد "الذاكرة اجلماعية" ،وو�صفها يف الببليوغرافيا الوطنية واحلفاظ
عليها ،ولذلك يعد الإيداع القانوين عن�رصا �أ�سا�سيا يف �أي برنامج ي�سعى لتحقيق هذا الهدف ".22
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 .22و�إذا كان الغر�ض من الإيداع القانوين �أ�سا�سا امل�ساهمة يف حماية الذاكرة التاريخية ،يف �إطار منطق
تب�سيط امل�ساطر ،ف�إن املجل�س يرى �أن يتم تقلي�ص عدد الهيئات التي تودع لديها ن�سخ من الدوريات
املن�شورة .وميكن �أجر�أة هذه التو�صية من خالل تعديل املادة  27من م�سودة م�رشوع القانون ،وال�سيما �إلغاء
الإيداع لدى ال�سلطة احلكومية املكلفة باالت�صال ،وذلك لأ�سباب وا�ضحة ترتبط ب�ضمان حرية ال�صحافة.

تو�صيات متعلقة باملطبوعات الأجنبية (الباب اخلام�س)
 .23تن�ص املادة  31من م�سودة امل�رشوع على �رضورة الإذن امل�سبق لرئي�س احلكومة �أو من يفو�ضه لذلك
من �أجل �إحداث �أو ن�رش �أو طبع �أي مطبوع دوري �أجنبي؛ وتن�ص املادة  48على ا�شرتاط الرتخي�ص امل�سبق
لل�سلطة احلكومية املخت�صة قبل طبع �أي مطبوع دوري �أجنبي؛ كما ت�شرتط املادة  55ترخي�صا م�سبقا من قبل
الهيئة احلكومية املكلفة باالت�صال قبل توزيع املطبوعات الدورية الأجنبية� .إن هذه املواد الثالث ال تخلق
فقط نظاما قانونيا متييزيا جتاه ال�صحافة الأجنبية و�إمنا تكر�س �إ�ضافة �إىل ذلك منطق ترخي�ص يتعار�ض مع
املنطق الت�رصيحي الذي مييز ممار�سة حرية ال�صحافة يف نظامنا القانوين الوطني.
ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أكدت يف الفقرة  26من التعليق
العام رقم � 34أنه "يجب �أن تكون القوانني املقيدة للحقوق الواردة يف الفقرة  2من املادة  "19من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية "لي�س فقط متالئمة مع ال�رشوط ال�صارمة للفقرة  3من املادة 19
من العهد ،بل يجب �أن تكون هي نف�سها �أي�ضا متالئمة مع �أحكام العهد و�أهدافه و�أغرا�ضه" ومن ثم "يجب
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�أال تنتهك القوانني �أحكام عدم التمييز املن�صو�ص عليها يف العهد".
ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا ب�أخذ قرار جلنة حقوق الإن�سان رقم  42/2004ب�ش�أن احلق
يف حرية الر�أي والتعبري23بعني االعتبار ،الذي يدعو يف فقرته الرابعة جميع الدول �إىل تعزيز مقاربة تعددية للخرب
عن طريق ت�شجيع التنوع يف ملكية و�سائل الإعالم وتنوع م�صادر املعلومة ،مبا يف ذلك الهيئات الإعالمية ،مع العلم
ب�أن التنوع املن�صو�ص عليه يف هذا القرار يجب �أن ي�ؤول ،ح�سب ر�أي املجل�س ،على �أو�سع نطاق ممكن.
 .24يف �إطار ال�سياق الوطني ،ف�إن التو�صية رقم  57ال�صادرة عن احلوار الوطني "الإعالم واملجتمع" دعت
�إىل "التن�صي�ص يف املدونة اجلديدة على ال�ضمانات وعلى حاالت الطعن بو�ضوح بالن�سبة لل�صحافة الأجنبية
املعتمدة �أو املوزعة باملغرب".
وبناء على هذه االعتبارات ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبطابقة م�ساطر الت�رصيح وطباعة
ال�صحافة الأجنبية وتوزيعها مع امل�ساطر املطبقة على ال�صحافة الوطنية .و�سي�ضمن هذا التطابق و�سائل طعن
وا�ضحة لهذه ال�صحافة كما �أو�صى بذالك احلوار الوطني حول الإعالم واملجتمع.

تو�صيات ب�ش�أن ال�صحافة الإلكرتونية
 .25تن�ص املادة  35على �أن اجلريدة الإلكرتونية التي ت�ستفيد اختياريا من ا�سم نطاق وطني بامتداد خا�ص
بال�صحافة «  » ma.م�ؤهلة لال�ستفادة من التدابري التحفيزية العمومية املخ�ص�صة للقطاع .وقد خل�ص املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان ،بعد حتليل هذه الفقرة� ،إىل �أنه قد ي�ستفاد من �صياغتها �أن اجلريدة الإلكرتونية التي
مل تخرت هذا اخليار قد ال تكون م�ؤهلة للح�صول على هذه التدابري التحفيزية العمومية .وبناء على هذا
اال�ستنتاج ،وجتنبا لأي �أثر متييزي �إزاء اجلرائد الإلكرتونية ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن
ت�ستفيد اجلريدة الإلكرتونية من التدابري العمومية التحفيزية على �أ�سا�س معايري ت�ضمن ا�ستقاللية وتطور هذه
اجلرائد يف الآن ذاته.
.26ت�ضمن مقت�ضيات املادة  36من م�رشوع القانون حق اجلريدة الإلكرتونية التي ا�ستوفت �رشوط املادة 21
يف ت�صوير �أفالم وريبورتاجات ،بناء على رخ�صة ت�صوير �صاحلة ملدة �سنة ي�سلمها املركز ال�سينمائي املغربي
للجريدة الإلكرتونية .ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا ال�صدد بالتحقق من مدى مالءمة هذا
املقت�ضى ،خا�صة يف ما يتعلق مبدة �صالحية هذه الرخ�صة.
وعلى �سبيل املثال اعترب املجل�س الد�ستوري الفرن�سي يف قراره رقم «  » DC 2001-450ال�صادر بتاريخ
 11يوليوز ( 2001ب�ش�أن القانون املتعلق مبقت�ضيات خمتلفة ذات طابع اجتماعي وتربوي وثقايف) و قراره
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رقم «  » DC 2007-550ال�صادر بتاريخ  27فرباير( 2007ب�ش�أن القانون املتعلق بتحديث البث ال�سمعي
الب�رصي وتلفزة امل�ستقبل) �أن حرية امل�رشع تكون �أكرث حمدودية ومراقبة (التنا�سبية) التي يجريها القا�ضي
الد�ستوري تكون �أكرث عمقا عندما يتعلق الأمر بحرية التعبري واالت�صال.
وت�سمح هذه املقاربة ،التي يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان امل�رشع بتكييفها ،بتقييم خمتلف امل�صالح
املعنية ،مع �أخذ املتطلبات الد�ستورية املتعلقة بحماية احلريات وامل�صالح العامة التي يخدمها �أو ال يخدمها
تدبري ت�رشيعي معني بعني االعتبار .24ومن �أجل الو�ضوح وال�سالمة القانونية ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان �أن يتم يف املادة  36حتديد القانون التي يتم مبوجبه فر�ض عقوبات على الت�صوير بدون رخ�صة.
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 .27لقد �سجل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا النتائج التي ن�رشت يف � 19شتنرب  2014بخ�صو�ص
احلملة الأوىل ملراقبة املواقع الإلكرتونية التي �أجرتها اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع
ال�شخ�صي ،حيث ك�شفت هذه احلملة عن جمموعة من اخلروقات املتعلقة بعدم احرتام مقت�ضيات القانون رقم
 09.08املتعلق بحماية الأ�شخا�ص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي.
وقد �سجلت هذه الدرا�سة �أن  50٪من املواقع االلكرتونية التي �شملتها احلملة ،ال تخ�ص�ص حيزا على
�صفحاتها للتو�ضيحات القانونية املتعلقة بحماية املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي .ويف  80٪من احلاالت،
ال يتم طلب املوافقة 1٪ .فقط من احلاالت املدرو�سة حترتم وجوب �إبالغ الأ�شخا�ص املعنيني عند جمع
معطياتهم ال�شخ�صية ،وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف القانون ،كما  95٪من املواقع التي �شملتها هذه
الدرا�سة ال ت�ضمن مل�ستخدمي الإنرتنت احلق يف الولوج �إىل معطياتهم ال�شخ�صية وتعديلها واالعرتا�ض على
ن�رشها.25
وهكذا يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن م�سودة م�رشوع القانون املتعلق بال�صحافة والن�رش ت�شكل
فر�صة لإدراج مادة بني املادتني  45و 46منه ،تق�ضي ب�إلزام ال�صحافة االلكرتونية ب�شكل �رصيح باحرتام
�أحكام القانون رقم  09.08وكذا التوجيهات املتعلقة مبطابقة املواقع االلكرتونية ملقت�ضيات القانون 09.08
الذي �أعدته اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي.26

تو�صيات خا�صة بالطباعة و التوزيع
 .28يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�إلغاء الرتخي�ص القبلي "لل�سلطة احلكومية املخت�صة" املن�صو�ص
عليه يف املادة  48من م�سودة امل�رشوع ،الذي يتعني احل�صول عليه قبل ال�رشوع يف طبع �أي مطبوع دوري
�أجنبي -ذلك �أن الت�رصيح القبلي يعد كافيا يف نظر املجل�س.

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
م�ســــــودة م�شــــــروع قــــــــانون الــــــــ�صحــــــــافة والــــــــن�شــــــــر
 .29يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �إعادة �صياغة وتو�ضيح مدى املادة  50من م�سودة املـ�شـروع
وذلـك عـبـر ا�سـتـبـدال ال�صـيغـة الوا�سـعـة للمـ�سـ�ؤولية وفق نظام الرتاتبية ب�صيغة ال ميكن مبقت�ضاها متابعة
الطابع �إذا كان امل�ؤلف معروفا ومقيما يف املغرب .وت�ستهدف هذه التو�صية �إعمال مقت�ضيات الف�صل  28من
الد�ستور التي تن�ص على �أنه ال ميكن تقييد حرية ال�صحافة ب�أي �شكل من �أ�شكال الرقابة القبلية.
 .30على نف�س املنوال ،ينبغي �إعادة �صياغة مقت�ضيات املادة  58اخلا�صة مب�س�ؤولية املوزعني.

التو�صيات املتعلقة بالإ�شهار
 .31يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا بوجوب �إدراج الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة يف قائمة
الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية قانونية يف مواجهة الإ�شهار املن�صو�ص عليه يف املادة  .70يقرتح املجل�س �أي�ضا
�إدراج مقت�ضى مينع اال�ستخدام والبيع غري القانونيني للبيانات ال�شخ�صية بغر�ض الإ�شهار يف نف�س املادة.

التو�صيات املتعلقة بالعقوبات (الق�سم الثالث من م�سودة
م�شروع القانون)
مقدمة :تذكري ب�رشوط �صالحية تقييد حرية التعبري يف القانون الدويل

 .32ملا كان الأمر يتعلق بحرية ي�ضمنها الف�صل  28من الد�ستور وينظمها القانون ،ف�إن املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان ي�ؤكد على �رضورة التذكري بال�رشوط العامة ل�صالحية �أي قيد على حرية التعبري ،وذلك قبل
تقدمي تو�صياته مف�صلة.
ذلك �أن املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية تن�ص يف فقرتها الثالثة على �أنه ت�ستتبع
ممار�سة حرية التعبري واجبات وم�س�ؤوليات خا�صة" .وعلى ذلك يجوز �إخ�ضاعها لبع�ض القيود ولكن �رشيطة
�أن تكون حمددة بن�ص القانون و�أن تكون �رضورية�( :أ) الحرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم (ب) حلماية
الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة".
وتلزم املادة  20من العهد الدويل ب�أن "حتظر بالقانون �أية دعاية للحرب" وكذا "�أية دعوة �إىل الكراهية القومية
�أو العن�رصية �أو الدينية ت�شكل حتري�ضا على التمييز �أو العداوة �أو العنف".

 .33ا�ستنادا �إىل املادتني املذكورتني �أعاله ،يرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�أن جمموع مقت�ضيات
م�سودة م�رشوع القانون مو�ضوع هذا الر�أي يجب �أن يرتكز على املبادئ التالية:27
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يجب �أن حتدد القيود بن�ص قانون متاح للجميع ويجب �أن تكون هذه القيود وا�ضحة ودقيقة ،بحيث
ي�ستطيع الأ�شخا�ص معرفة عواقب �أي �أفعال �أو ت�رصفات ت�صدر عنهم ،مع العلم �أنه ميكن ب�سهولة خرق
القوانني التي ال حترتم هذا املعيار ،مما يعطي تبعا لذلك �سلطة تقديرية لل�ساهرين على تطبيق القانون قد تكون
مدخال التخاذ قرارات اعتباطية؛
يجب �أن يخدم القانون �إحدى الغايات املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثالثة من مادة العهد الدويل املذكورة
�أعاله (مبد�أ امل�رشوعية)؛
يجب على القانون �أن يربهن ب�أن هذا التقييد �رضوري ومتنا�سب مع الأغرا�ض املعلنة (مبد�أي ال�رضورة
والتنا�سب).
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 .34فيما يخ�ص جنح ال�صحافة ،يجب �أوال حتديد العنا�رص الرئي�سية املرجعية املعبئة من طرف املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان لت�أ�سي�س مقرتحاته .ويف هذا ال�صدد ،يذكر املجل�س �أن قرار جمل�س حقوق الإن�سان
رقم  12/16ب�ش�أن حرية الر�أي والتعبري 28يف الفقرة اخلام�سة يدعو جميع الدول �إىل �أن "(ن) تعيد النظر،
عند ال�رضورة ،يف �إجراءاتها وممار�ساتها وت�رشيعاتها بغيـة �ضمان التنفيذ الكامل والفعال جلميع التزاماتها
مبوجب قانون حقوق الإن�سان الدويل ،مبـا يف ذلك �ضمان عدم فر�ض �أية قيود على احلق يف حرية الر�أي
والتعبري با�ستثناء القيود التي يـن�ص عليها القانون وتكون �رضورية الحرتام حقوق الآخرين و�سمعتهم �أو
حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأخالق العامة".
وي�شدد القرار نف�سه يف الفقرة " 6على �أن قيامها ،وفق ًا اللتزاماتها مبوجب قـانون حقـوق الإنـ�سان الدويل،
مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة باحلماية املت�ساوية مبوجب القانون ،ب�إدانة ومواجهة �أية دعوة �إىل الكراهية
القومية �أو العن�رصية �أو الدينية ت�شكل حتري�ض ًا على التمييز �أو العـداوة �أو العنف هي �ضمانٌ هام يكفل متتع
اجلميع ،مبن فيهم املنتمون �إىل �أقليات ،بحقـوق الإنـ�سان واحلريات الأ�سا�سية".
 .35يف تقرير �صادر بتاريخ � 7سبتمرب  ،29 2012حث املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية
الر�أي والتعبري الدول "على �إجراء ا�ستعر�ضات لد�ساتريها وقوانينها ل�ضمان امتثال قوانينها املحلية ب�ش�أن
خطاب الكراهية للمحك الثالثي املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )3من املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وهو ما يلي :يجب �أن يكون هذا التقييد حمددا بن�ص قانوين وا�ضح وب�إمكان
اجلميع االطالع عليه ،ويجب �إثبات �أنه �رضوري وم�رشوع حلماية حقوق الآخرين �أو �سمعتهم� ،أو حلماية
الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة؛ ويجب �إثبات �أنه �أقل الو�سائل تقييدا و�أنه
يتنا�سب مع حتقيق الهدف املزعوم .و�أي خرق لتلك املبادئ يجب �أن يخ�ضع ال�ستعرا�ض تقوم به حمكمة �أو
هيئة ق�ضائية م�ستقلة".
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 .36وفيما يتعلق بن�رش خطاب الكراهية على الإنرتنت "ينبغي للدول �أال تطلب �إزالة حمتواه �إال عن طريق �أمر
�صادر عن حمكمة وال ينبغي �إطالقا حتميل الو�سطاء امل�س�ؤولية عن حمتوى لي�س من ت�أليفهم".
ويهيب املقرر اخلا�ص يف تقريره "بالإعالميني �أي�ضا �أن يلتزموا باملعايري الأخالقية واملهنية العالية ملهنة ال�صحافة
من �أجل �أداء دورهم املتمثل يف �إعالم املجتمع بحقائق دقيقة .ولهذا ي�شجع املقرر اخلا�ص الإعالميني ومنافذ
البث الإعالمي على اعتماد قواعد �سلوك �أخالقية ومهنية طوعية وعلى االلتزام بها ،وكذلك على �إن�شاء
�أجهزة رقابة تنظيمية ذاتية".
 .37ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا ب�أن مبد�أ التنا�سب مكر�س بقوة يف الإطار املرجعي الدويل
املرتبط باملخالفات ال�صحافية .ويدعو قرار جلنة حقوق الإن�سان رقم  ، 30 2002/48يف الفقرة  19جميع
الدول �إىل �أن تخلق وتتيح بيئة متكينية يت�سنى فيها تنظيم تدريب وتطوير مهني لو�سائط الإعالم من �أجل تعزيز
وحماية حرية الر�أي والتعبري والقيام بذلك دون خوف من فر�ض الدولة عقوبات قانونية �أو جنائية �أو �إدارية،
وكذا �أن متتنع عن اللجوء �إىل ال�سجن �أو فر�ض الغرامات على املخالفات املت�صلة بالإعالم مبا ال يتنا�سب مع
ج�سامة املخالفة ومبا يعد انتهاك ًا للقانون الدويل حلقوق الإن�سان.
وفيما يتعلق باخلط الفا�صل بني القانون اجلنائي واجلوانب الأخرى ملنازعات ال�صحافة ،قدم املقرر اخلا�ص املعني
بتعزيز وحماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري توجيهات يف تقريره ال�صادر يف  10غ�شت .31 2011
وقد �أ�شار املقرر اخلا�ص �إىل �أن "الدول ملزمة ب�ضمان التدفق احلر للأفكار واملعلومات واحلق يف ال�سعي �إىل
احل�صول على املعلومات والأفكار وتلقيها وكذلك بثها عرب الإنرتنت .والدول ملزمة �أي�ضا مبوجب القانون
الدويل بحظر الأ�شكال التالية من امل�ضامني مبقت�ضى قوانينها اجلنائية� :أ) ا�ستغالل الأطفال يف املواد الإباحية؛
ب) التحري�ض املبا�رش والعلني على ارتكاب الإبادة اجلماعية؛ ج) الدعوة �إىل الكراهية القومية �أو العرقية �أو
الدينية التي ت�شكل حتري�ضا على التمييز �أو العداء �أو العنف؛ د) والتحري�ض على الإرهاب .غـري �أن املقـرر
اخلـا�ص ّ
يـذكر جميـع الـدول بوجـوب امتثـال تلـك القـوانني كافـ ًة للمعـايري الثالثـة الناظمـة لتقييــد احلــق
يف حريــة التعــبري ،وهــي :الــن�ص عليهــا يف قــانون وا�ضــح؛ و�أن تخــدم هــدفا م�رشوعا؛ و�أن حترتم
مبد�أي ال�رضورة والتنا�سب ،وهي توجيهات تنطبق على جميع الأجنا�س ال�صحفية.
 .38وينبغي التذكري �أن و�ضع ال�صحفي باعتباره "مبلغا حمتمال عن التجاوزات" ينبغي �أن ي�أخذ بعني االعتبار
يف جميع املنازعات املرتبطة باملخالفات ال�صحافية .فقد �أ�شار املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق
يف حرية الر�أي والتعبري ،يف تقريره املن�شور يف � 4شتنرب � 32 2013إىل �أنه "ال ينبغي �أن يتعر�ض للم�س�ؤولية
الأفراد الآخرون ،مبن فيهم ال�صحفيون ،والأفراد الآخرون العاملون لدى و�سائط الإعالن ،وممثلـو املجتمع
املـدين ،الـذين يتلقـون املعلومـات املفــرو�ض عليهــا الــ�رسية �أو يحــوزون تلــك املعلومــات �أو ين�رشونها
العتقــادهم �أن ذلــك �سيحقق ال�صالح العام� ،إال �إذا �أدى ت�رصفهم �إىل و�ضع �أ�شخا�ص يف حالـة تلحـق
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بـهم �ضـررا و�شيكا وخطريا ".كما �أ�شار �أنه "ال يجوز اعتبار الفرد من املبلغني عن املخالفات �إال �إذا كانت
املعلومات التي يقوم بالك�شف عنها تتعلق باملبادئ املبينة �أعاله؛ ومن مت ال يحمل �أي م�س�ؤولية".
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و�ضعت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان من خالل اجتهادها الق�ضائي بع�ض املبادئ ،يقرتح �أخذها
بعني االعتبار يف املنازعات املتعلقة بال�صحافة .ففي ق�ضية "لينغنز" (� )Lingensضد النم�سا ،33اعتربت
املحكمة �أن "حدود االنتقاد املقبول لدى ال�سيا�سي �أو�سع مما هي لدى الفرد اخلا�ص .فبخالف هذا الأخري،
ي�ضع ال�سيا�سي نف�سه ب�شكل مبا�رش وعن ق�صد عر�ضة لل�صحفيني واجلمهور عموم ًا يدققون يف كل قول �أو
فعل ي�صدر عنه ،وبالتايل عليه �أن يتحلى بقدر �أكرب من الت�سامح".
وحتيل الفقرة  2من املادة  10من االتفاقية الأوربية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية على حماية
�سمعة الآخرين� ،أي �سمعة كل �شخ�ص .وي�ستفيد رجل ال�سيا�سة بدوره من هذه احلماية حتى عندما ال يتعلق
الأمر بحياته ال�شخ�صية ،ولكن يف مثل هذه احلاالت يجب �أن توزن متطلبات هذه احلماية مع فوائد النقا�ش
احلر ملختلف الق�ضايا ال�سيا�سية.
34
يف ق�ضية "انكالك" (� )Incalcضد تركيا  .اعتربت املحكمة الأوروبية �أن حدود االنتقاد امل�سموح به
اجتاه احلكومة �أو�سع من حدود االنتقاد امل�سموح به اجتاه �أي �شخ�ص عادي ،وحتى اجتاه ال�سيا�سي .ففي
نظام دميقراطي ،يجب �أن تخ�ضع الأعمال وجوانب التق�صري ملراقبة دقيقة لي�س فقط من قبل ال�سلطتني
الت�رشيعية والق�ضائية ،ولكن من قبل الر�أي العام �أي�ضا .وعالوة على ذلك ،ف�إن املركز املهيمن الذي ت�شغله
(�أي احلكومة) يتطلب منها �ضبط النف�س والإحجام عن اللجوء �إىل الطرق اجلنائية ،خ�صو�صا عندما تكون
هناك و�سائل �أخرى للرد على �أي هجوم �أو انتقاد غري مربر من خ�صومها.
�إن االلتزام الإيجابي بحماية حرية التعبري من خالل ال�صحافة يخ�ص جميع و�سائل الإعالم .ففي قرار املحكمة
الأوروبية يف ق�ضية " "Editorial Board of Pravoye Deloو"� "Shetekelضد اوكرانيا( 35رقم
 5 ،33014/5ماي � ،)2011أقرت املحكمة لأول مرة �أن املادة  10من االتفاقية ينبغي �أن تُف�رس على �أنها
تفر�ض على الدول التزاما �إيجابيا بخلق �إطار معياري مالئم ل�ضمان حماية فعالة حلرية تعبري ال�صحافيني على
االنرتنيت.
 .39يف ال�سياق املغربي ،اقرتاح احلوار الوطني حول "الإعالم واملجتمع" تو�صيات ميكنها �أن تلهم ب�شكل
عام �أي �إ�صالح لنظام منازعات ال�صحافة .فالتو�صية  28تدعو �إىل ت�ضمني هذه املدونة "كل مقت�ضى من�صو�ص
عليه يف ن�ص �آخر (كالقانون اجلنائي) يتعلق ب�شكل وا�ضح �أو �ضمني بحرية املواطن وو�سائل الإعالم يف
التعبري-جميع و�سائل الإعالم -مبا فيها تكنولوجيات الإعالم واالت�صال ".وتدعو التو�صية � 31إىل "احلر�ص
يف املدونة الوحيدة على تكري�س الطابع اخلا�ص ملمار�سة حرية التعبري والإعالم ،بجعلها يف من�أى عن كل
عقوبة �سالبة للحرية والتي ال ميكن �أن تطبق على الأ�شخا�ص �إال ب�صفتهم مواطنني بحكم القوانني اجلاري
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بها العمل املتعلقة باخلروقات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان �أو التحري�ض على اجلرمية �أو احلرب الأهلية �أو متجيد
جرائم �ضد الإن�سانية �أو الإبادة والرتحيل الق�رسي لل�سكان والعن�رصية واالختطاف والتعذيب ."...وتقرتح
التو�صية " 32احلر�ص ،يف املدونة اجلديدة ،على حالة "جنحة تتعلق بال�صحافة" �أو "جنحة مهنية" على
تف�ضيل التعوي�ض املدين والتعوي�ض الرمزي واختيار الذعائر كنظام العقوبات ،على �أن تكون منا�سبة لنوع
الق�ضية ال�صادر ب�ش�أنها احلكم الق�ضائي وعلى �أن حتدد على �أ�سا�س رقم معامالت املقاولة ال�صادر يف حقها
احلكم ،خا�صة عندما يتعلق الأمر بالقذف وال�سب والت�شهري .وميكن �أن الذعرية ،يف هذه احلالة ،م�ساوية
لرقم معامالت املقاولة خالل �أ�سبوع ت�ضاف �إليها  20%يف حالة العود".
وميكن �أن تتمثل العقوبة يف منع املطبوع من �إدراج الإعالنات الإ�شهارية (خا�صة �إعالنات الدولة امل�ست�شهرة)
خالل �أ�سبوع يف حالة �صحيفة يومية �أو �شهر يف حالة دورية (�أ�سبوعية� ،شهرية) �أو �صحيفة �إلكرتونية .ويف
حال �إ�صدار حكم �ضد �صحفي بنف�س اجلنح ،ميكن �أن تتخذ العقوبة �شكل غرامة تعادل ق�سطا من �أجر
ال�صحفي الذي ي�صدر يف حقه احلكم ،على �أن تكون منا�سبة مع خطورة اجلنحة� :أ�سبوع �أو �شهر �أو ثالثة
�أ�شهر على الأكرث ،مع زيادة  20%يف حالة العود.
وفيما يتعلق بالقذف ،تدعو التو�صية � 34إىل �أنه "يف حالة جنحة القذف املفرت�ضة ،يتعني التن�صي�ص يف
املدونة على حق املواطن امل�شتكي يف اللجوء املبا�رش �إىل الق�ضاء �ضد فعل �صحفي مع متكينه عمليا من
امل�ساعدة الق�ضائية ،علما ب�أن  80يف املائة من دعاوي القذف املرفوعة �سنويا �أمام الق�ضاء خالل ال�سنوات
الأخرية رفعها مواطنون".
 .40ويو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان امل�رشع ،فيما يتعلق باملقت�ضيات اخلا�صة بالقذف ،با�ستلهام
مبادئ الإعالن امل�شرتك ال�صادر عن مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الر�أي
والتعبري (عبيد ح�سني) وممثل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا املعني بحرية الإعالم (فرميوت ديويف)
واملقرر اخلا�ص لـمنظمة الدول الأمريكية املعني بحرية التعبري (�سانتياغو كانتون) يف  26نونرب .36 1999
وميكن تقدمي هذه املبادئ ،التي تعترب كحد �أدنى ،كما يلي:
"ينبغي التفكري يف �إبطال قوانني الت�شهري اجلنائية و�إحاللها بقوانني مدنية مبوجب املعايري الدولية ذات
ال�صلة؛
ينبغي �أن تعك�س قوانني الت�شهري �أهمية النقا�ش املفتوح حول الق�ضايا التي تهم ال�ش�أن العام ومبد أ� �أنه على
ال�شخ�صيات العامة �أن تتقبل درجة �أكرب من النقد مما هو عليه احلال بالن�سبة للمواطنني العاديني".
على املدعي �أن يتحمل عبء �إثبات كذب �أي بيانات �صدرت حول الق�ضايا التي تهم ال�ش�أن العام؛
ال ينبغي �أن يكون �أي �شخ�ص م�ساءل حتت قوانني الت�شهري ب�سبب التعبري عن ر�أيه؛
يعترب دفاع ًا كافي ًا فيما يتعلق ب�أي بيانات ن�رشت حول �أمور تهم ال�ش�أن العام �أن يتم �إثبات �أن ذلك الن�رش
كان معقو ًال يف كافة الظروف؛
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امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
م�ســــــودة م�شــــــروع قــــــــانون الــــــــ�صحــــــــافة والــــــــن�شــــــــر
ال ينبغي �أن تكون العقوبات املدنية على الت�شهري كبرية للغاية بحيث يكون لها �أثر مثبط على حرية التعبري
وينبغي �أن ت�صمم من �أجل ا�ستعادة ال�سمعة التي ت�رضرت ولي�س لتعوي�ض املدعي �أو ملعاقبة املدعى عليه وينبغي
ب�شكل خا�ص �أن تكون الأحكام بالتعوي�ضات املالية متنا�سبة ب�شكل �صارم مع ال�رضر الفعلي احلا�صل وعلى
القانون �أن يعطي �أولوية ال�ستخدام جمموعة من املعاجلات غري املالية".
 .41انطالقا من هذه العنا�رص ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ما يلي:
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تقوية وتعزيز اجتاه التخلي عن العقوبات ال�سالبة للحرية فيما يتعلق بجنح ال�صحافة ،وذلك بتعوي�ض
الإكراه البدين املن�صو�ص عليه يف املواد (� 76إىل  )84من مدونة حت�صيل الديون العمومية بعقوبات بديلة؛
تعديل املادة  85من م�سودة م�رشوع قانون ال�صحافة والن�رش مبا مينح للق�ضاء ،ولي�س �ضباط ال�رشطة الق�ضائية،
�صالحية حجز املطبوعات املت�ضمنة للموا�صفات امل�شار �إليها يف املادة  .84وتندرج هذه التو�صية يف �إطار
موقف املجل�س الرئي�سي الذي يعترب �أن الق�ضاء يتوىل حماية احلريات وفقا لأحكام الف�صلني  28و117؛
نقل الف�صول  442و 443و 444من القانون اجلنائي �إىل قانون ال�صحافة والن�رش؛
تعديل مقت�ضيات الف�صل  218-2من القانون اجلنائي املتعلقة بالإ�شادة بالإرهاب .ويقرتح املجل�س يف
هذا ال�صدد ا�ستلهام ،يف مقت�ضيات املادة  ،5اتفاقية جمل�س �أوروبا للوقاية من الإرهاب التي تعرف "التحري�ض
العلني على ارتكاب جرمية �إرهابية" بو�صفها
"ن�رش ر�سالة بني العموم� ،أو جعلها يف متناول العموم بطريقة من الطرق ،بغر�ض التحري�ض� ،سواء ب�صورة
مبا�رشة �أم ال ،على ارتكاب جرمية �إرهابية ،بحيث ي�سبب هذا ال�سلوك خطرا من �أن واحدة �أو �أكرث من هذه
اجلرائم قد ترتكب ".كما تو�صي املادة الدول الأع�ضاء باعتماد "التدابري ال�رضورية لتكري�س التحري�ض العلني
على ارتكاب جرمية �إرهابية ...عندما يرتكب ب�صورة غري م�رشوعة وعن عمد ،كجرمية جنائية"؛
تعديل املادة 101من م�سودة امل�رشوع بتحديد حد �أق�صى للتعوي�ض الناجت عن امل�س باحلياة اخلا�صة ،وذلك
با�ستلهام التو�صية رقم  32املنبثقة عن احلوار الوطني حول "الإعالم واملجتمع".
تعديل الفقرة الثانية من املادة  118من م�سودة امل�رشوع ،وذلك ب�إ�سناد �صالحية عدم الرتخي�ص امل�ؤقت
للتوزيع �إىل رئي�س املحكمة االبتدائية.

تو�صيات متعلقة بحماية احلياة اخلا�صة واحلق يف ال�صورة.
 .42بعد حتليل املادتني  99و 100من م�سودة م�رشوع القانون املتعلقني بحماية احلياة اخلا�صة واحلق يف
ال�صورة يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبا يلي:

امل�ســــــــــاهمة يف الــــــنقــــــا�ش العمــــــومي
م�ســــــودة م�شــــــروع قــــــــانون الــــــــ�صحــــــــافة والــــــــن�شــــــــر
تو�سيع نطاق تطبيق املادة  99لي�شمل املعطيات ال�شخ�صية التي توجد بحوزة ال�سلطات العمومية
واملنظمات اخلا�صة واملعطيات التي يتم جتميعها من خالل املراقبة �إلكرتونية عرب االنرتنيت وكذا املعطيات
التي يتم جتميعها عن طريق كامريات املراقبة اخلا�صة �أو العمومية؛
�إعادة �صياغة املادة  100من �أجل تو�سيع �رشط الر�ضى يف �سياق ا�ستعمال هذه املعطيات ،وال�سيما ا�ستعمال
املعطيات ون�رشها املحتمل عرب و�سائل �إعالمية �أخرى .ويرى املجل�س �أنه ينبغي كذلك �أن تن�ص املادة 100
على مقت�ضى ي�ستلزم �رصاحة الر�ضى امل�سبق للوالدين �أو الأو�صياء القانونيني ال�ستعمال املعطيات اخلا�صة
بالقا�رصين املوجودين حتت م�س�ؤوليتهم.

تو�صيات متعلقة بحق ال�صحفيني يف الإخبار حول الق�ضايا
الرائجة �أمام املحاكم
 .43يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان فيما يتعلق مبقت�ضيات املواد  87 ،86و 88من م�سودة امل�رشوع،
�إ�ضافة مادة يف مطلع الفرع املتعلق بحماية ح�صانات املحاكم ،وذلك من �أجل تكري�س املبادئ الثمانية ع�رش
للتو�صية رقم  )2003( 13ال�صادرة عن جلنة وزراء الدول الأع�ضاء مبجل�س �أوربا حول ن�رش املعلومات عرب
و�سائل الإعالم يف عالقة بامل�ساطر اجلنائية .38ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف نف�س الإطار،
االقتداء بالتجربة البلجيكية من �أجل �إحداث من�صب القا�ضي املكلف بالعالقات مع ال�صحافة الذي توكل
�إليه مهمة �إخبار و�سائل الإعالم بالق�ضايا الرائجة �أمام املحاكم.39
ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا ب�أن املحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان قد اعتربت يف ق�ضية
"�صنداي تاميز" �ضد اململكة املتحدة ،بتاريخ � 26أبريل � ،1979أنه ب�إمكان ال�صحافة �أن تو�صل �أخبارا
حول الق�ضايا الرائجة �أمام املحاكم ،وذلك باحرتام بع�ض ال�رشوط خا�صة احرتام قرينة الرباءة .وقد �أقرت
املحكمة يف قرارها ب�أنه قد يكون من ال�صعب قبول �أن يتوجب على و�سائل الإعالم انتظار نهاية املحاكمة
لتناول الطريقة التي متت بها معاجلة ق�ضية ح�سا�سة نوعا ما داخل املجتمع.40

تو�صيات خا�صة بحماية القا�صرين
 .44من �أجل تعزيز املقت�ضيات املتعلقة بحماية القا�رصين ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �إ�ضافة
مقت�ضى �رصيح باملادة  90من م�سودة م�رشوع القانون يهدف �إىل تو�سيع نطاق تطبيق مقت�ضيات هذه املادة
لت�شمل امل�ضامني املن�شورة عرب الو�سائل الإلكرتونية.
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 - 2الإعالم واملجتمع يف املغرب ،احلوار الوطني «الإعالم واملجتمع» 2011
 :34 - 3اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،الدورة الثانية بعد املائة ،جنيف 11-19 ،يوليوز  ،2011التعليق العام
رقم  ،34الف�صل  - 19حرية الر�أي وحرية التعبري
 - 4مت اعتماده يف اجلل�سة الواحدة والثالثون� 2 ،أكتوبر 2009
 :*A/HRC/21/L.6 - 5جمل�س حقوق الإن�سان ،الدورة احلادية والع�رشون� 21 ،شتنرب � ،2012سالمة ال�صحفيني
 :E/CN.4/RES/2004/42 - 6مت اعتماده خالل اجلل�سة � 19 ،55أبريل .2004
 - 7مت اعتماده دون ت�صويت يف اجلل�سة  ،59يوم� 23أبريل.2004
 - 8مت اعتماده دون ت�صويت يف اجلل�سة  ،51يوم� 23أبريل 2002
 - 9مت اعتماده دون ت�صويت يف اجلل�سة  73يوم � 23أبريل.2001
 - 10تعرف الفقرة  2.1من املادة  2اخلرب كما يلي" :و�صف احلدث ب�شكل وا�ضح ودقيق وموجز ح�سب قواعد
التحرير املهني املتعارف عليها".
 - 11تن�ص املادة  3على �أن "حرية ال�صحافة م�ضمونة طبقا لأحكام الف�صل  28من الد�ستور وال ميكن تقييدها ب�أي
�شكل من �أ�شكال الرقابة القبلية ".وتعترب نف�س املادة "احلق يف التعبري والن�رش ،بكل حرية للأخبار والأفكار والآراء
مكفوال للجميع ،".و"متار�س هذه احلقوق واحلريات "وفق ال�رشوط وال�شكليات الواردة يف هذا القانون والقوانني
الأخرى ذات ال�صلة بال�صحافة" ،كما ت�ؤكد مقت�ضيات املادة �أن "حرية طباعة ال�صحف وغريها من املطبوعات
وتوزيعها م�ضمونة ".تكفل املادة  4من م�سودة امل�رشوع حق ال�صحفيني وهيئات وم�ؤ�س�سات ال�صحافة يف "الولوج
�إىل م�صادر اخلرب واحل�صول على املعلومات من خمتلف امل�صادر ،ما مل تكت�سي طابع ال�رسية �أو مت تقييد احلق فيها مبوجب
القانون ".وتن�ص الفقرة  2من املادة  4على �أن "الإدارة العمومية وامل�ؤ�س�سات املنتخبة والهيئات املكلفة باملرفق العام
تقوم بت�سهيل مهمة ال�صحفي يف احل�صول على اخلرب" .وتن�ص املادة  5على �أن الدولة ت�سهر على ت�شجيع تعددية
الإعالم وعلى ا�ستفادة قطاع ال�صحافة والن�رش والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي الذي حتدد كيفية اال�ستفادة منه
بن�ص تنظيمي.
 - 12يف �سياق املقارنة ،حدد االجتهاد الق�ضائي الفرن�سي �أربعة عنا�رص تقليدية حل�سن النية وهي �أن يكون هناك:
�سبب م�رشوع للإخبار ،جدية التحقيق ،االحتياط يف النربة ،وغياب العداء ال�شخ�صي .كما و�ضع الت�رشيع الفرن�سي
�أي�ضا مبد�أ مهما يقدر مبوجبه ح�سن النية "ح�سب جن�س اجلريدة" (حمكمة اال�ستئناف باري�س الغرفة 11،27يونيو
 .2002ليجي بري�س رقم� 195-1ص .)116من هذا املنطلق وعلى �سبيل املثال �إذا كانت ل�صحفي نية امل�ساهمة يف
"نقا�ش عمومي يخ�ص �سلوك رجال ال�سيا�سة" ميكن �أن يعرتف له ب�أق�صى درجة ممكنة من حرية النربة ،وهذا ال يعني
عدم احلياد �أو جتنب املو�ضوعية من جهته ،و�إن كان يجب عليه �أن ي�أخذ احلد الأدنى من احلذر بخ�صو�ص التدقيق يف
املعلومات التي يديل بها (املحكمة االبتدائية باري�س الغرفة 11،4يوليوز  .)2001وفيما يخ�ص املقاالت االفتتاحية
املوقعة من طرف مدير اجلريدة والتي تعك�س فعال �صحافة الر�أي ،ال بد من التذكري بت�صور ح�سن النية الذي ي�أخذ
بعني االعتبار هذا النوع من الكتابات (حمكمة اال�ستئناف تولوز،الغرفة� 3،13شتنرب� .2001أنظر �أي�ضا:
http://www.mincom.gov.ma/fr/textes juridiques/rapports/item/download/49 ec492719d735dcf728226ead41f58d56.html

.)Christophe Bigot: La bonne foi du journaliste : état des lieux; LEGICOM 2002/3 (N° 28); Victoires éditions (pp 73-84

 - 13كان املغرب �ضمن جمموعة ت�ضم �ست دول التزمت يف جمل�س حقوق الإن�سان ب�ش�أن هذا امللف ،رفقة �سوي�رسا
والنم�سا وتون�س والربازيل وقطر .ومببادرة من هذه الدول مت اعتماد قرار ب�ش�أن حماية ال�صحفيني يف �شتنرب 2012
من قبل جمل�س حقوق الإن�سان (*.)A/HRC/21/L.6
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