
 

مؤسسة مهارات 

ملخص تنف/ذي: 

A الـدورة الـثالـثة لـالسـتعراض الـدوري 
BC ـفرصـة الـمساهـمةG ـرHI١- تـرحـب مـؤسـسة مـهارات مـقدمـة الـتق

A مـجال حـقوق اإلPـسان 
BC امـاتـه الـدولـ/ة B WXـر ع] امـتثال لـبنان اللHIـز هـذا الـتق

^
الـشامـل حـول لـبنان. يـرك

فــ/ما يــتعلق GحــHIــة الــرأي والتعبgX وحــHIــة تــداول الــمعلومــات، ال ســ/ما أن لــبنان قــد صــدق ع] العهــد 
 gXـــة التعبHIحـــ A

BC ـــة واســـعة لـــلحقkـــالـــحقوق الـــمدنـــ/ة والســـ/اســـ/ة الـــذي يـــوفـــر حـــماG الـــخاص Anالـــدو
A المادة ١٩ (٢). وsوجه خاص يثgX هذا التقHIر القضاkا التفص/ل/ة التال/ة: 

BC وتداول المعلومات

 gXة التعبHIلح A
Byاإلطار القانو -

القیود في قانون العقوبات اللبناني •
إساءة استخدام قانون اإلجراءات الجنائیة الستھداف التعبیر •

- حHIة اإلعالم 

إصالحات اإلطار التنظیمي واستقاللیة اإلعالم •
• B g|ميkواأل~اد A

Byوالمجتمع المد B g|قة الصحافيkاالعتقاالت والمحا~مات ومضا

الوصول اn المعلومات •

نت  WXع] اإلن gXة التعبHIح -

تجریم التعبیر السلمي عبر اإلنترنت •
تطبیق نصوص قانونیة على االنترنت مختلفة واكثر تشدداً بخصوص حریة التعبیر  •

A 2010، قــــ�ل لــــبنان تــــوصــــ/ة 
Byن الــــثاH ��� A

BC لــــالســــتعراض الــــدوري الــــشامــــل n٢- خــــالل الــــدورة األو
A ضـمان حـHIـة التعبgX وتهـيئة الـظروف اإلضـافـ/ة 

BC مـن خـالل االسـتمرار gXـة التعبHIحـ B g|واحـدة لتحسـ
لـلوفـاء بـها. اضـافـة اn قـبول الـتوصـ/ة Gـالـتصديـق ع] اتـفاقـ/ة الـيوPـسكو لحـماkـة وتـع�Hـز تـن�ع أشـ�ال 
A (أرمــــي�/ا) ؛ ولــــم تحــــظ بــــتأيــــ/د لــــبنان تــــوصــــ/ة (ألــــمانــــ/ا) بــــ�نــــهاء صــــالحــــ/ات الــــمحا~ــــم 

BCالــــثقا gXالتعب
Hن  B واتــهامــهم. وأثــناء الــدورة الــثانــ/ة لــالســتعراض الــدوري الــشامــل ��� g|اعــتقال الــمدني A

BC ــةHIالــعسك
 gXــــة التعبHIــــاتــــخاذ خــــطوات مــــلموســــة لــــضمان حــــG لــــبنان أن تــــوصــــ/ات إ ائــــ/ل ¢X2015 ، اعت A

Byالــــثا
ف بـــ� ائـــ/ل، وHـــرى أنـــها  WXعk ـــمكن قـــبولـــها ألن لـــبنان الk ال B g|ـــن الســـلميHIـــة الـــمتظاهـــkوضـــمان حـــما
ة قـ/د االسـتعراض، وع]  WXالف A

BC ،الـلبنانـ/ة. ومـع ذلـك A
B¦مـقدمـة مـن قـ�ل قـوة احـتالل لجـزء مـن األرا



A الــب§ئة الــقانــونــ/ة والــتنظ/م/ة 
BC B g|ــكن هــناك أي تحســk لــم ، gXــة التعبHIــال�ســ�ة لحــG وجــه الــخصوص

A اإلصــــالحــــات الــــحقوقــــ/ة، مــــع ازدkــــاد اإلجــــراءات 
BC ظــــل مــــماطــــلة A

BC gXــــة التعبHIــــضمان حــــG الــــمتعلقة
نت. وقـــد واصـــلت الســـلطات الـــلبنانـــ/ة قـــمع حـــHIـــة التعبgX ع]  WXاإلن ¢Xـــة الـــ»الم عHIالـــصارمـــة ضـــد حـــ
وســائــل الــتواصــل االجــتما¬A مــن خــالل إجــراء تــحق/قات ورفــع دعــاوى قــضائــ/ة ضــد ال�شــطاء الــذيــن 

ي�تقدون مسؤوAn الدولة وقادة األحزاب والشخص/ات الدي�/ة والعامة. 

 : gXة التعبHIلح A
Byاإلطار القانو

A طــل/عتها حــHIــة الــرأي 
BCــات الــعامــة وHIام الحــ WXالــفقرة (ج) "اح A

By٣- َتــضمنت مــقدمــة الــدســتور الــلبنا
والــمعتقد"، ³ــما تــكفل الــنصوص الــدســتورHــة الــمختلفة حــHIــة اGــداء الــرأي قــوال وكــتاGــة (الــمادة 13)، 
رHـن  ¢Xالم gXـة مـن الـتوقـ/ف والـح¶س غkالحـما A

BC ـة الـشخص/ة والـحقHIـة الـمعتقد (الـمادة 9) والحـHIحـ
امـات لـبنان Gـمواثـيق االمـم  B WXـة لـلعام 1990 أصـ�حت الHـالت الـدسـتورk(الـمادة 8). ومـنذ الـتعد 

º
1قـانـونـا

A الـــفقرة (ب) مـــن مـــقدمـــة الـــدســـتور 
BC ـــسان مـــنصوصـــا عـــنهاPلـــحقوق اال A»المتحـــدة واالعـــالن الـــعال

A تــوجــب ع] مــختلف الســلطات Gــما فــيها الســلطة  W¼ــة الــعل/ا الH2وجــزءا ال يتجــزأ مــن االحــ�ام الــدســتور

A اجراءاتها واح�امها القضائ/ة.  
BC امها WXورة اح B½ القضائ/ة

A اطــار تــنف/ذ الــتوصــ/ات 
BC gXــة الــرأي التعبHIــموضــ�ع ضــمان حــG سّجــل لــبنان أي تــقّدم ُمحــرزÀ ٤- لــم

A الــــدورة االوn لــــلمراجــــعة الــــدورHــــة الــــشامــــلة لــــلعام 2010. او قــــائــــمة الــــمسائــــل 
BC قــــ�ل بــــها لــــبنان A W¼ال

A اطـار الـمراجـعة الـدورHـة مـن قـ�ل الـلجنة الـمعن/ة Gـحقوق 
BC ـر الـدوري الـثالـث لـلبنانHIـالـتقG الـمتصلة

A ما يتعلق Gالعهد الدوAn الخاص Gالحقوق المدن/ة الس/اس/ة. 
BC امات لبنان B WXسان لتنف/ذ الP3اال

٥- Gــالــرغــم مــن قــبول لــبنان الــتوصــ/ة Gــالــتصديــق ع] اتــفاقــ/ة الــيوPــسكو لحــماkــة وتــع�Hــز تــن�ع أشــ�ال 
وع الــقانــون  A اn اقــرار م�� ¢yــعمد المجــلس الــن/اk ــة لــلعام 2010 لــمHالــمراجــعة الــدور A

BC A
BCالــثقا gXالتعب

 nا AÄــــــخ 14/8/2007 والــذي يــرHــموجــب الــمرســوم رقــم 621 تــارG الــمحال الــ/ه مــن قــ�ل الــحكومــة
A تــــارHــــــــخ 

BCالــــثقا gXــــز تــــن�ع اشــــ�ال التعبHــــة وتــــع�kاتــــفاقــــ/ة حــــما nــــانــــضمام لــــبنان اG االجــــازة لــــلحكومــــة
 .20/10/2005

 : A
Byات اللبناsقانون العق� A

BC القيود
 389 W¼والــقدح والــذم الــمواد 383 ح gXشهــËمــن خــالل نــصوص ال A

Byــات الــلبناsحــد قــانــون الــعق�k -٦
B والهـيئات الـعامـة وال يـËيح الـقانـون تـوجـ/ه اي نـقد اn اي مـوظـف  g|الـعام B g|ـة إنـتقاد الـموظفHIمـن حـ
A مســـËندات 

BC ت صـــحة جـــميع االنـــتقادات الـــموجـــهة�Îخـــدمـــة عـــامـــة مـــا لـــم تـــG عـــام او شـــخص مـــ�لف

1 - قانون دستوري رقم 18 - صادر في 21/9/1990

2 - قرار املجلس الدستوري اللبناني االول رقم 1/97 تاريخ 12/6/97 والثاني رقم 2/99 تاريخ .24/11/99

3 - الوثيقة CCPR/C/LBN/Q/3 ، الفقرة 22 - حرية التعبير (املادة ١٩).



وادلـة قـطع/ة. وHجـرم قـانـون الـعق�sـات اي ذم غgX مـثÖتة صـحته وHعتP ¢Xسـ�ة أمـر مـا إn شـخص ولـو 
 B g|س�ت nـــته اsفه أو كـــرامـــته جـــرمـــا جـــزائـــ/ا تـــصل عـــق� A مـــعرض الـــشك أو االســـتفهام Gـــما يـــنال مـــن  �

BC
A او الــناشــط او الــمواطــن الــذي يثgX اي مــسالــة عــامــة عــلنا تــتعلق بــ�شاط واداء 

BCجــرم الــصحاHحــ¶س و
A الـدولـة لـم Àسـتطع اثـ�ات صـحتها او عX¢ عـن رأي شخAÙ جـارح او 

BC B g|الـعام B g|والـموظف B g|الـمسؤول
ض  WXفHمة. و/Ëــذيــئا وســ�اب وشــG اداء مــوظــف عــام او هــيئة عــامــة او تــضمن ³ــالمــا A

BC ج او قــاسIمحــ
سـوء نـ/ة ³ـل مـن kعX¢ عـن رأkـه او يـوجـه نـقدا وال kـعتد Gـحسن الـن/ة وانـما فـقط Gـقدرة الـمشكو مـنه مـن 
ء kـــعاقـــب عـــل/ه الـــقانـــون حـــ�ما دون اي اعـــت�ار  AÛـــه مـــن مـــعلومـــات و³ـــل رأي مG nاثـــ�ات صـــحة مـــا اد
B تــق�ل الــنقد  g|الــعام B g|والــموظف B g|الــذي يــوجــب ع] الــمسؤول A

Byــداء الــرأي ولــلم�دأ الــقانــوGــة اHIلحــ
B تـــــ�عا لـــــلمسؤولـــــ/ات الـــــعامـــــة الـــــملقاة ع] عـــــاتـــــقهم  g|ـــــة صـــــدر اوســـــع مـــــن االشـــــخاص الـــــعاديGبـــــرحـــــا
k Aـمارسـونـها بـ�سـم الـناس وsـالـو³ـالـة عـنهم. (يـراجـع اجـتهاد الـمح�مة االوروsـ/ة لـحقوق  W¼والسـلطات ال
A أي ظــرف مــن الــظروف، إعــت�ار انــتقاد األمــة أو رمــوزهــا والــحكومــة 

BC ،ــجوزk ³ــما انــه "وال ( 4االPــسان

A أن kــدرك الــمـسؤولــون الــمنتخبون ومــسؤولــو الســلطات الــعامــة 
BÜ��Hــمة. وHIوأعــضائــها وأعــمالــهم جــ

A مـن جانـب الصحافة“.   5أنهم، Gح�م دورهم، انهم قد kكونون موضع تمح/ص ال تناس¼¢

 A
BC gXــة الــنقد والتعبHIحــ A

Byــات الــلبناsحــظر قــانــون الــعق�k " A B¼ــالــشعور الــديG ٧- تــحت عــنوان "الــمس
 gXـــــقدم ع] تحقk جـــــدف ع] اســـــم هللا اوk 473 و474 مـــــن B g|الـــــمادت A

BC جـــــرمHالـــــمسائـــــل الـــــديـــــ�/ة و
الــــشعائــــر الــــديــــ�/ة او االزدراء بــــها وتــــصل الــــعق�sــــة اn ثــــالث ســــنوات حــــ¶س. وتــــطبق نــــفس الــــعق�sــــة 
الــساGــقة ع] ³ــل كــتاGــة و³ــل خــطاب kــقصد مــنها أو يــ�تج عــنها إثــارة الــنعرات الــمذهــب/ة الــمادة 317 
A عــــدة قــــضاkــــا او بــــناء ع] اخــــ�ار مــــن 

BC التحــــرك عــــفوا nــــات الــــعامــــة اGــــات. وقــــد عــــمدت الــــن/اsعــــق�
B لــمالحــقة اشــخاص بــتهم التجــدkــف وتحقgX الــشعائــر الــديــ�/ة والــمس Gــالــمقدســات  g|عــادي B g|مــواطن
ر.  ¢Xطة الـجنائـ/ة وتـوقـ/فهم دون اي م الـديـ�/ة واثـارة الـنعرات واحـالـتهم لـلتحقيق مـعهم مـن قـ�ل ال��
A آذار 2016، 

BC لــــبنان nــــعثته إG ــــرە حــــولHIتــــق A
BC ــــة الــــديــــنHIحــــG A B¼وقــــد حــــث الــــمقرر الــــخاص المع

، ع] الـــنحو  gXـــة التعبHIمـــع حـــ 
º
الـــحكومـــة الـــلبنانـــ/ة اn جـــعل أحـــ�ام قـــانـــون الـــعق�sـــات مـــËسقة تـــمامـــا

A العهد الدوAn الخاص Gالحقوق المدن/ة والس/اس/ة.  
BC 6المنصوص عل/ه

A وحــHIــة  B¼الف gXــة التعبHIللحــد مــن حــ A
Byــات الــلبناsقــانــون الــعق� A

BC ــفk٨- و�ســتخدم نــصوص التجــد
A شهـر تـموز مـن الـعام 2019 

BC الـغنائـ/ة A[/وع ل اعـتناق االراء والتعبgX عـنها. وقـد تـعرضـت فـرقـة م��
اn مــــوجــــة مــــن خــــطاب الــــæراهــــ/ة تــــجاە اعــــضاء الــــفرقــــة ع] وســــائــــل الــــتواصــــل االجــــتما¬A وتــــوجــــ/ه 

 - Freedom of expression in Europe Case-law concerning Arûcle 10 of the European Convenûon on Hu4 -
man Rights, page 12, h"ps://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-18(2007).pdf

A/HRC/ 2008 5 - تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد أمبيي ليغابو – 28 شباط
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A/HRC/ 6 - تقرير املقرر الخاص املعني بحرية الدين أو املعتقد عن بعثته إلى لبنان من 23 آذار حتى 2 نيسان 2015 الوثيقة
31/18/Add.1

https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-18(2007).pdf


A يـروجـون لـها مـن خـالل  W¼ـدات لـهم ع] اسـاس مـعتقداتـهم ومـ�ادئـهم وافـ�ارهـم الkاالتـهامـات والتهـد
ا عــــن قــــضاkــــا اجــــتماعــــ/ة وســــ/اســــ/ة ومــــنها قــــضاkــــا مــــجتمع الــــم/م  gXكث ¢Xتع A*اغــــانــــيهم الــــموســــ/ق/ة و
A طـالـت اعـضاء الـفرقـة لـمنع مـشاركـتهم ضـمن  W¼ـدات الkوقـد تـوسـعت حـملة الـمواقـف والتهـد . A ¢yالـعر
A 9 آب، مــع تــوعــد بــ�لــحاق االذى الجســدي 

BC ³ــانــت مــقررة A W¼فــعالــ/ة مهــرجــانــات بــ§�لوس الــدولــ/ة ال
 nجـب/ل إلحـ/اء حـفلتهم وقـد اصـدر مـسؤولـون ك�سـيون عـدة مـواقـف تـدعـو ا nحـال قـدمـوا ا A

BC بـهم
مـــنع الـــعرض مـــما دفـــع بـــ�دارة المهـــرجـــان اn الـــغاء الـــحفل "مـــنعا إلراقـــة الـــدمـــاء وحـــفاظـــا ع] األمـــن 

واالستقرار ". 
A 24 تـــموز اعـــضاء مـــن الـــفرقـــة لـــلتحقيق Gـــامـــر مـــن الـــن/اGـــة الـــعامـــة 

BC وقـــد اســـتد¬ جـــهاز امـــن الـــدولـــة
ط حـــذف الـــم�شورات  االســـËئنافـــ/ة بـــتهم تـــتعلق Gـــاالســـاءة لـــلديـــن المســـ/,A وتـــم اخـــالء ســـÖ/لهم +��
A مــــواجــــهة حــــملة خــــطاب 

BCــــاتــــهم ع] مــــواقــــع الــــتواصــــل. وGت مســــ§ئة عــــن حــــسا ¢Xاعت A W¼7واالغــــن/ة ال

A ٣٠ تــموز ٢٠١٩، ١١ مــنظمة حــقوقــ/ة وثــقافــ/ة مــن بــ§نها 
BC راهــ/ة تــجاە اعــضاء الــفرقــة تــقدمــتæالــ

B مــنها  g|ة طــالبH B gXــة الــعامــة التميGــم�ادرة مــن الــمفكرة الــقانــونــ/ة إخــ�ارا لــدى الــن/اsمــؤســسة مــهارات و
 .  ع] العنف ضد اعضاء الفرقة

º
ة التحق/قات مع أشخاص وجهات س/اس/ة حّرضت علنا 8م�ا �

 : gXإساءة استخدام قانون اإلجراءات الجنائ/ة الستهداف التعب

وري لـــــــمجتمع حـــــــيوي kـــــــح�مه  B.وع، وال A مـــــــحاوالت للســـــــ/طرة ع] الخـــــــطاب الـــــــنقدي الم��
BC -9

الـقانـون تـم إسـاءة اسـتخدام قـانـون الـعق�sـات وقـانـون اإلجـراءات الـجنائـ/ة السـتهداف التعبgX وال سـ/ما 
نت وقــد قــام "مــكتب مــ�افــحة جــرائــم الــمعلومــاتــ/ة وحــماkــة الــملæ/ة  WXاإلن ¢Xــخص الخــطاب عk مــا A

BC
انــ/ة  ¢Xــالجــرائــم الســيG والــمختص A[قــوى االمــن الــداخــ A

BC طة الــقضائــ/ة الــفكHIــة" الــتابــع لــوحــدة ال��
 A
BC ،2019 ـــارk2015 وأ A

By³ـــانـــون الـــثا B g|ـــالـــتحقيق بG ،2006 خـــالفـــا ألحـــ�ام الـــقانـــون A
BC / �ÛPوالـــذي أ

ـــ ال  A W¼ـــ الجـزــائ/ـــة ال gXشهËوالـــقدح والـــذم. وقدـــ استـــخدمتـــ نصـــوص ال gXـــالتحقG 3,5999 قـــض/ة تـــتعلق

 nـــداء الـــرأي واالنـــتقاد الـــموجـــه اGـــم اHIلتجـــ gXـــة الـــراي والتعبHIالـــدولـــ/ة لـــتقي/د حـــ gXتـــأتـــلف مـــع الـــمعاي
A الــمسائــل ذات االGــعاد 

BC gXــداء الــرأي والتعبGاالشــخاص الــذيــن يــتولــون مــهام عــامــة ، ولحــظر الــنقد وا
الـديـ�/ة مـن خـالل نـصوص مـطاطـة وعـق�sـات Gـالـح¶س تـصل لـثالث سـنوات خـالفـا لـقاعـدة الـتناسـب 

A تح�م المجتمعات الدkمقراط/ة.  W¼ورة والم�ادئ ال B.وال

حHIة اإلعالم: 

h"p://www.mahara1oundaûon.org/ ،7 - بيان مؤسسة مهارات بعنوان: فرقة مشروع لیلى.. االكراه بإسم الدین
mashrou3leila2

http://maharatfoundation.org/mashrou3leila :8 حيثيات االخبار التي تقدمت به ١١ منظمة حقوقية وثقافية

 Report published by Human Rights Watch :“There Is a Price to Pay” The Criminalization of Peaceful - 9

Speech in Lebanon, November 15 2019, https://www.hrw.org/report/2019/11/15/there-price-pay/
criminalization-peaceful-speech-lebanon

http://www.maharatfoundation.org/mashrou3leila2
http://www.maharatfoundation.org/mashrou3leila2
https://www.hrw.org/report/2019/11/15/there-price-pay/criminalization-peaceful-speech-lebanon
https://www.hrw.org/report/2019/11/15/there-price-pay/criminalization-peaceful-speech-lebanon


١٠- بـتارHـــــخ 10 ³ـانـون األول مـن الـعام  2012 جـرى إطـالق مـسودة الخـطة الـوطـن/ة لـحقوق االPـسان 
A الـــممثل Gـــلجنة حـــقوق االســـان الـــن/ابـــ/ة 

Byالـــلبنا A ¢yـــة المجـــلس الـــن/اkبـــرعـــا A
Byمجـــلس الـــنواب الـــلبنا A

BC
A مجـــــــــلس الـــــــــنواب، ومـــــــــكتب الـــــــــمفوض الـــــــــساAÄ لـــــــــحقوق 

BC A
/yو بـــــــــرنـــــــــامـــــــــج االمـــــــــم المتحـــــــــدة االنـــــــــما

. و2ــــشار اn ان الــــنقاط الــــتنف/ذkــــة للخــــطة الــــوطــــن/ة  B g|اء قــــانــــوني ¢Xــــسان ومــــنظمات حــــقوقــــ/ة وخPاال
A االســتعراض 

BC ³ــان لــبنان وافــق عــليها A W¼٣٥٧ نــقطة تــتضمن جــميع الــتوصــ/ات ال Anوعــددهــا اإلجــما
 . A

Byن الثاH A مجلس حقوق اإلPسان لدى األمم المتحدة بتارHــــخ ١٢ ���
BC 10الدوري الشامل

وع الخــطة الــوطــن/ة لــحقوق االPــسان تــوصــ/ات بــتعدkــل قــانــون الــمطبوعــات وقــانــون  ١١- تــضمن م��
A واإلذا¬A وقـانـون االنـتخاب وسـائـر الـنصوص الـمّتصلة GحـHIـة التعبgX والـرأي واإلعـالم 

ByـوHالـ�ث الـتلف�
اح قـــــانـــــون االعـــــالم الجـــــدkـــــد  WXإق nـــــة. وقـــــد اشـــــارت الخـــــطة اHIإللـــــغاء األحـــــ�ام الـــــمجحفة بهـــــذە الحـــــ
B االعـالم  g|³ـمدخـل إلصـالح قـوان ¢Xـالـتعاون مـع الـنائـب غـسان مخيG الـمقدم مـن قـ�ل مـؤسـسة مـهارات

A لبنان. 
BC gXوالتعب

إصالحات اإلطار التنظ/«A واستقالل/ة اإلعالم: 

اح قـانـون االعـالم الجـدkـد Gـعد مـرور 9 سـنوات ع]  WXوقـت تـناقـش فـ/ه لـجنة االدارة والـعدل اق A
BC-١٢

A لـــجنة االعـــالم واالتـــصاالت عـــام 
BC مجـــلس الـــنواب عـــام 2010، واالنـــتهاء مـــن مـــناقشـــته A

BC ـــسج/له�
A الـــذي تـــنظر فـــ/ه الـــيوم لـــجنة االدارة والـــعدل kـــحتاج اn تـــعدkـــالت 

By201711. ال يـــزال الـــنص الـــقانـــو

 nوقــد رفــعت مــؤســسة مــهارات مــالحــظتها ا . gXــة التعبHIوصــ/اغــة مــت4لــفة مــع الــم�ادئ االســاســ/ة لحــ
الــلجنة بهــدف اقــرار اصــالحــات عــدkــدة تهــدف اn الــغاء عــق�sــة الــح¶س نــهائــ/ا مــن الــقانــون الجــدkــد 
 ��Pــما فــيها تــداول وG ³ــافــة gXــا الــرأي والتعبkقــضا A

BC وتــوســيع حــق نــقد الــشخص الــعام وح. الــنظر
ة، وان Àــشمل  االراء والــمعلومــات ع] وســائــل الــتواصــل االجــتما¬G Aــصالحــ/ة الــمحا~ــم الــعادkــة مــ�ا �
مــنع الــتوقــ/ف االحــت/اA5 ³ــل مــن kعX¢ عــن رأkــه، وكــف kــد مــخافــر الــتحقيق االمــن/ة Gــما فــيها مــكتب 
 A B¼مــ�افــحة جــرائــم الــمعلومــاتــ/ة، مــخابــرات الــج6ش، شــع�ة الــمعلومــات واالمــن الــعام او اي جــهاز ام

A هذە القضاkا.  
BC آخر من التدخل

 : B g|ميkواأل~اد A
Byوالمجتمع المد B g|قة الصحافيkاالعتقاالت والمحا~مات ومضا

B وافــراد بــتهم  g|ونــاشــط B g|ــة ضــد صــحافيHIــة الــعامــة الــعسكGحــركــتها الــن/ا A W¼ــلغ عــدد الــدعــاوى الG -١٣
B 2016 و2019، 18 دعـــــــوى. وصـــــــدرت عـــــــدة احـــــــ�ام Gـــــــح¶س  g|الـــــــعام B g|والـــــــقدح والـــــــذم ب gXشهـــــــËال
B صـــــادرHـــــن غـــــ/ابـــــ/ا  g|اجـــــع الحـــــقا عـــــن ح�م WXوالـــــقدح والـــــذم. وتـــــم ال gXشهـــــËغـــــ/ابـــــ/ا بـــــتهم ال B g|صـــــحافي
A حـــ�مت عـــليها الـــمح�مة  W¼غـــدار، الـــصحافـــ/ة والـــ�احـــثة الـــلبنانـــ/ة ال B g|قـــض/ة حن A

BC ـــالـــح¶س، االولG
G 2018 Aـــالـــح¶س ســـتة أشهـــر، غـــ/ابـــ/ا، بـــتهمة الËشهـــG gXـــالـــج6ش 

By10 يـــنايـــر³8ـــانـــون الـــثا A
BC ـــةHIالـــعسك

 - naûonal news agency, h"p://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/8893/nna-leb.gov.lb/ar10

h"p:// ،11 تقرير ”ذاكرة اقتراح قانون االعالم“ كما وثقتها مهارات مواكبة ملسار اقتراح قانون االعالم منذ تسجيله في ٢٠١٠

 mahara1oundaûon.org/medialawpath

http://www.maharatfoundation.org/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/8893/nna-leb.gov.lb/ar
http://maharatfoundation.org/medialawpath
http://maharatfoundation.org/medialawpath


A جـــ�ل لـــبنان تـــارHـــــــخ 7 مـــارس8آذار 
BC الـــعسكري A

B¦حـــ�م الـــقا A
Byـــموجـــب الـــمادة .157 والـــثاG A

Byالـــلبنا
A ع]  B¼آدم شـــمس الـــديـــن ســـ¶ب مـــ�شور عل A

ByـــوHـــالـــح¶س ثـــالثـــة اشهـــر، ع] الـــمراســـل الـــتلف�G 2019
12ف6سبوك ي�تقد ف/ه جهاز أمن الدولة. 

A �ــسع 
BC ــمهHIــالــح¶س وتــغG A

Byفــداء عــيتا A
BCــع�دا ع] الــصحاG A

BC ١٤- ³ــما حــ�مت الــمح�مة الجــزائــ/ة
ا~ـــمة 22  WXـــلغت مـــدة الـــح¶س المsـــه ســـمعته. وHە و�ـــش� gXـــر بـــتهمة تحقHـــا أخـــرى رفـــعها ضـــدە وزkقـــضا

 .( A:HIة لبنان/ة (50 ألف دوالر أم gXشهرا و75 مليون ل

١٥- بـتاریـخ 2 كـانـون الـثانـي 2020 اصـدرت الھـیئة االتـھامـیة فـي بـیروت مـذكـرة إلـقاء قـبض بـحق 
الـباحـث االكـادیـمي الـدكـتور عـصام خـلیفة وإحـالـتھ عـلى مـحكمة الـجنایـات فـي بـیروت لـیحاكـم أمـامـھا 
بـجنایـة الـمادة 408 مـن قـانـون الـعقوبـات (شـھادة الـزور) عـلى خـلفیة دعـوى قـدح وذم تـقدم بـھا بـحقھ 
رئـیس الـجامـعة الـلبنانـیة الـدكـتور فـؤاد ایـوب. وتـشكل ھـذه الـمحاكـمة امـام مـحكمة الـجنایـات سـابـقة 

خطیرة متفرعة عن قضیة راي وتعبیر من اختصاص محكمة المطبوعات. 

;ن االول ٢٠١٩، تــــّعرض عــــدد مــــن مــــراســــ]A وســــائــــل  ��� 17 A
BC انــــطلقت A W¼١٦- خــــالل الــــتظاھرات ال

االعــــــالم الــــــلبنان=ة اn اعــــــتداءات لفظ=ة او جســــــد@ة خــــــالل تغطیتھم لــــــلتطورات الم=دان=ة. وقــــــد تــــــم 
Hن  A تـقHIـر مـفصل أعـدتـه مـهارات النـتها~ـات حـHIـة التعبgX مـنذ ١٧ ���

BC 13تـوثـيق حـاالت االعـتداءات

A رفــــع ســــقف حــــHIــــة التعبgX مــــا 
BC ــــاHدورا مــــحور A

Byــــة عــــام ٢٠١٩. لــــعب االعــــالم الــــلبناkنــــها W¼االول ح
B خـــــالل الـــــتغط/ات الـــــم/دانـــــ/ة. وقـــــد  g|ـــــعض الـــــمرات ضـــــد الـــــصحافيG A

BC ســـــ¶ب بـــــردات فـــــعل عـــــنف/ة�
A تــعرض لــها الــ�ساء خــالل الــتظاھرات، خــصوصــا الــمتظاھرات  W¼ــر جــزءا لــالنــتها~ــات الHIخــصص الــتق

والصحاف=ات. 

الوصول اn المعلومات: 

ة  gXـــــخ 10/2/2017 خـطوة كبHالـمعلومـات رقـم 28 بـتار nالـوصـول ا A
BC ل اقـرار قـانـون الـحق

^
١٧- شـ�

B الــــلبنانــــ/ة Gــــما يــــتوافــــق مــــع االتــــفاقــــ/ات الــــدولــــ/ة الســــ/ما اتــــفاقــــ/ة االمــــم  g|ــــر الــــقوانHع] صــــع/د تــــط�
A مــن شــأنــها تــع�Hــز الــشفافــ/ة وضــمان حــق الــوصــول اn الــمعلومــات  W¼المتحــدة لــم�افــحة الــفساد وال
 A ¢yإدارة الـشأن الـعام. ومـن شـأن اقـرار هـذا الـقانـون تـع�;ز الـدور الـرقـا A

BC B g|والـمشاركـة الـفعالـة لـلمواطن
B اn مــــصادر الــــمعلومــــات االصل=ة ومــــ�افــــحة االخــــ�ار  g|لــــإلعــــالم مــــن خــــالل اتــــاحــــة وصــــول الــــصحافی
A االدارات 

BC الــزائــفة. اال ان الــحكومــة الــلبنانــ/ة لــم تــتابــع +ــش�ل جــدي مــوضــ�ع تطبیق احــ�ام الــقانــون
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A أواخـــــر حـــــ�;ران مـــــن الـــــعام 2019 
BC المعن=ة. ³ـــــما أعـــــلن مـــــدیر عـــــام رئـــــاســـــة مجـــــلس الـــــوزراء ½احـــــة

;را لــرفــضه طــلب مــعلومــات، أن الــقانــون غgX نــافــذ وھو مــعلق ع] صــدور  ¢Xت ، AGــموجــب كــتاب خــG
مـــــراس=م تطب=ق=ة و�شك=ل الھیئة الـــــوطن=ة لـــــم�افـــــحة الـــــفساد. وsـــــتار;ــــخ 29/05/2019 ّتـــــم �شك=ل 
A الـــوصـــول اn الـــمعلومـــات مھمتھا وضـــع خـــطة الـــعمل الـــوطن=ة 

BC لـــجنة لـــدعـــم تطبیق قـــانـــون الـــحق
لتنف=ذ ھذا الــــقانــــون. ³ــــما تــــعمل وزارة الــــدولــــة لــــشؤون التنم=ة اإلدار;ة ع] مجــــموعــــة مــــن الــــمشار;ــــع 
A ومـنظمة الـتعاون 

/yـالـتعاون مـع بـرنـامـج األمـم المتحـدة اإلنـماG امـج الـمساعـدة ع] تطبیق الـقانـون ¢Xوال
والتنم=ة االقتصاد@ة. 

نت:  WXع] اإلن gXة التعبHIح

 A W¼5 تــــموز8يــــولــــ/ه 2012 أن نــــفس الــــحقوق ال A
BC ــــسان الــــمؤرخP١٨- يــــؤكــــد قــــرار  مجــــلس حــــقوق اال

نت، وال ســ/ما حــHIــة  WXع] اإلن 
º
نت kــجب أن تحــG BGــالحــماkــة أkــضا WXيــتمتع بــها األشــخاص خــارج اإلن

 لـلمادة 
º
A تـنطبق دونـما اعـت�ار للحـدود وsـأي وسـ/ط مـن وسـائـط اإلعـالم kـختارە الـفرد، وفـقا W¼ال ، gXالتعب

19 مــن اإلعــالن الــعال«A لــحقوق اإلPــسان ومــن العهــد الــدوAn الــخاص Gــالــحقوق الــمدنــ/ة والســ/اســ/ة 
B إn مجـلس  g|الـمقدم ، gXـة الـرأي والتعبHIحـ A

BC ـة الـحقkـز وحـماHبـتع� A B¼ـري الـمقرر الـخاص المعHIوتـق
 B g|دورتــــها الــــسادســــة والســــت A

BC الجــــمع/ة الــــعامــــة nIو ، ة A دورتــــه الــــساGــــعة ع��
BC ــــسانP15حــــقوق اإل 14

نت.  WXع] اإلن gXة التعبHIشأن ح+

نت:  WXاإلن ¢Xع A»السل gXم التعبHIتج

A 20 شـ�اط مـن الـعام 2017 مـذكـرة بـرقـم 960/3 مـوجـهة اn الـن/اGـة 
BC ـر الـعدل الـسابـقH١٩-اصـدر وز

Hة مـطالـ�ا Gـعدم تـوقـ/ف اي شـخص احـت/اطـ/ا +سـ¶ب الـراي او الـموقـف الـذي يـ�دkـه ع]  B gXالـعامـة التمي
 B g|والــــمواءمــــة ب B gXــــات الــــعامــــة عــــدم االســــت�سابــــ/ة والتميGمــــطالــــ�ا الــــن/ا ، A¬مــــواقــــع الــــتواصــــل االجــــتما
م الــن/اGــات الــعامــة بهــذا  B WXــات الــعامــة والــشخص/ة واالحــ�ام الــقانــونــ/ة الــملزمــة. لــم تلHIمــقتض/ات الحــ
A حـHIـة التعبgX حـ/ث تـقوم مـؤسـسات امـن/ة مـتنوعـة 

BC ـحق االشـخاصG الـتعم/م واسـتمرت انـتها~ـات
B عــن حــقوق االPــسان وال�شــطاء  g|ات الــمدافع Gــغطاء مــن الــن/اGــات الــعامــة الــقضائــ/ة بــ�ســتدعــاء ع��

(1).A/HRC/17/27 الوثيقة

(2).A/66/290 الوثيقة



لــإلســتجواب واحــتجاز حــHIــتهم وانــتهاك خــصوصــ/اتــهم +ســ¶ب ��P تــعل/قات ع] وســائــل الــتواصــل 
16االجتما¬A ي�تقدون فيها السلطات الس/اس/ة واالمن/ة والدي�/ة واالقتصادkة. 

 : gXة التعبHIخصوص حG ºشددا� JXKنت مختلفة وا WXتطبيق نصوص قانون/ة ع] االن

A مـــــادتـــــه الـــــساGـــــعة ع] ان ³ـــــلّ 
BC وخـــــالفـــــا ألحـــــ�ام الـــــدســـــتور الـــــذي يـــــنص A

Byر قـــــانـــــو ¢X٢٠- دون اي م
B سـواء لـدى الـقانـون وHـتمتعون Gـالـحقوق الـمدنـ/ة نـفسها دون مـا فـرق بـ§نهم. وخـالفـا لـقراري  g|الـلبناني
مجـــــلس حـــــقوق االPـــــسان 20/8 الـــــمؤرخ 5 تـــــموز8يـــــولـــــ/ه 2012 (A/HRC/RES/20/8 )  و26/13 
الـــمؤرخ 26 حـــ�Hـــران8يـــونـــ/ه 2014 (A/HRC/RES/26/13) +ـــشأن تـــع�Hـــز وحـــماkـــة حـــقوق اإلPـــسان 
نت والـــتمتع بـــها، تـــطبق الـــمح�ام الـــلبنانـــ/ة Gـــخصوص حـــHIـــة التعبgX ع] مـــواقـــع الـــتواصـــل  WXع] اإلن
ونـــــ/ة غgX االخـــــ�ارHـــــة نـــــصوص قـــــانـــــون الـــــعق�sـــــات الـــــعام الـــــمق/د لحـــــHIـــــة  WXæوالـــــمواقـــــع االل A¬االجـــــتما
G BـالتعبgX ومـشاركـة واعـادة ��P الـمعلومـات GحـHIـة، Gـخالف قـانـون الـمطبوعـات الـذي kـطبق  g|الـناشـط
B عـفوا مـن  g|ـات مـالحـقة الـناشـطsقـانـون الـعق� B gXجHوالـمسم�ع فـقط، و A

/yع] االعـالم الـمطب�ع والـمر
A حــال انــتقاد 

BC ر B.تــخضع للســلطة الســ/اســ/ة ودون اي شــكوى مــن المت A W¼ــات الــعامــة الGقــ�ل الــن/ا
B والهـــيئات والســـلطات الـــعامـــة مـــثل الـــقضاء والـــج6ش واالجهـــزة  g|الـــعام B g|والـــموظف B g|اداء الـــمسؤول
A قـــــضاkـــــا التعبgX بـــــ�ســـــËثناء الجـــــرائـــــم الـــــصحافـــــ/ة 

BC A5الـــــقانـــــون الـــــتوقـــــ/ف االحـــــت/ا B gXجk االمـــــن/ة. ³ـــــما
B امـام الـمحا~ـم  g|يح قـانـون الـقضاء الـعسكري مـالحـقة هـؤالء الـناشـطËـHالـخاضـعة لـقانـون الـمطبوعـات و
الــعسكHIــة دون اkــة ضــمانــات لــمحا~ــمة عــادلــة وشــفافــة كــون هــذە الــمح�ام *A اســËثنائــ/ة واحــ�امــها 

نهائ/ة ال تق�ل االسËئناف وغgX معللة. 

٢١- التوص$ات: 

الـغاء اي عـقوبـة بـالـحبس فـي الـقضایـا الـمتعلقة بـالـقدح والـذم والـتحقیر والتجـدیـف وازدراء !
االدیان في قانون العقوبات اللبناني وقانون المطبوعات" 

الـغاء الـتوقـیف االحـتیاطـي عـلى ذمـة الـتحقیق بـالنسـبة لجـمیع وسـائـل النشـر والـتعبیر مـھما كـانـت !
صفة الفاعل"# 

الـغاء مـھام االجھـزة االمـنیة والشـرطـة الـقضائـیة ومـكتب مـكافـحة الجـرائـم اإللـكترونـیة فـي !
الـتحقیق فـي جـرائـم النشـر الـمتعلقة بـالـراي والـتعبیر والـنقد ونشـر الـمواد الـصحافـیة واالعـالمـیة 
وحـصر الـنظر بـھا مـباشـرة بـالـمحكمة الـمختصة بـناء عـلى شـكوى شـخصیة مـن الـفریـق 

المتضرر" 

الـغاء جـرائـم الـقدح والـذم والـتحقیر بـحق الـمؤسـسات الـعامـة والـمس بھـیبتھا وتـكریـس حـق نـقد !
جـمیع مـؤسـسات الـدولـة دون اسـتثناء"#عـلى ان یـبقى لـلموظـف الـعام او لـممثل الـدولـة االجـنبیة 

h"ps:// ، MDE 18/9821/2019 : 16 - بيان عام – منظمة العفو الدولية، تاريخ 11 شباط 2019 رقم الوثيقة

www.amnesty.org/download/Documents/MDE1898212019ARABIC.pdf

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1898212019ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1898212019ARABIC.pdf


الـذي تـم االسـاءة الـیھ شـخصیا حـق االدعـاء الـشخصي دون حـق الـنیابـة الـعامـة تحـریـك الـدعـوى 
تلقائیا 

تـكریـس حـریـة الـتعبیر فـي الـمسائـل الـدیـنیة والـغاء الـنصوص المجـرمـة بـحجة االسـاءة الـى !
االدیان والشعائر الدینیة" 

الـغاء الـنصوص التشـریـعیة الـتي تـمنح لـلقضاء الـعسكري اي صـالحـیة بـمالحـقة جـرائـم تـندرج !
ضـمن اطـار ابـداء الـراي والـتعبیر ونشـر الـمعلومـات الـتي تـتعلق بـالـجیش والـمؤسـسات االمـنیة 
او الـتي تـندرج تـحت االسـاءة والـمس بھـیبة ھـذه الـمؤسـسات مـن خـالل النشـر والـتعبیر عـن 

الراي 

تـوسـیع مـفھوم الـشخص الـعام الـذي یـمكن نـقده واالثـبات بـوجـھھ وعـدم حـصره فـقط بـالـموظـف !
الـعام وفـق تـعریـف قـانـون الـعقوبـات، عـلى ان یـشمل االشـخاص الـذیـن یـتعاطـون الـشأن الـعام 

مثل رؤساء االحزاب الذین ال یشملھم النص الحالي الذي یعرف الموظف العام" 

مـنع تجـریـم الـراي بـشكل مـطلق وعـدم اخـضاعـھ لشـرط االثـبات واعـتماد مـعیار حـسن الـنیة !
ومـقدار الجھـد الـذي یـبذلـھ$,+&*()%#'&%$الـسعي وراء الـمعلومـات طـبقا لـألصـول الـمھنیة 
الســلیمة دون الــمساس بــجوھــر الــعمل الــصحافــي الــقائــم عــلى تــقصي الــحقائــق وایــصال 

المعلومات" 

تـقدیـم االثـبات بـتھم الـفساد واسـاءة اسـتعمال السـلطة وادارة الـمال الـعام بـحق االشـخاص الـعامـین !
ُیـبرئ الـناشـر سـواء صـحافـي او مـواطـن او اي مسـتخدم لـوسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي، وكـذلـك 
تـقدیـم مـعلومـات جـدیـة بـحسن نـیة عـن مـخالـفات لـلقانـون وھـدر لـلمال الـعام فـي احـدى الـمرافـق 
الـعامـة دون الـتمكن مـن تـقدیـم اثـباتـات قـاطـعة ال یـوجـب التجـریـم وانـما عـلى الـمحكمة ان تـطلب 
مـن االدارة الـمعنیة تـقدیـم االیـضاحـات او االوراق والمسـتندات الـمتعلقة بـالـمسألـة الـمثارة لـكي 
تـناقـش عـلنا وعـلى ضـوء اسـتجابـة االدارة واثـبات عـدم صـحة الـمعلومـات الـمثارة یـصار الـى 

التجریم" 

تـكریـس اسـتقاللـیة المجـلس الـوطـني لـالعـالم عـن الـحكومـة ومـنحھ صـالحـیات تـقریـریـة وحـصر !
مـوجـب الـترخـیص بـالـمؤسـسات الـتلفزیـونـیة واالذاعـیة الـتي تـبث عـبر اسـتخدام الـموجـات 
والـترددات االرضـیة المحـدودة الـتي تـوفـرھـا الـدولـة عـلى اال تـخضع الـصحف والـمطبوعـات 

والمواقع االلكترونیة على انواعھا الي نوع من التراخیص المسبقة"# 

تـفعیل وتـطبیق قـانـون حـق الـوصـول الـى الـمعلومـات 4الـقانـون رقـم 0.123/.-#وانـشاء الھیئة !
االداریة المسـتقلة الـمسماة 5الھیئة الـوطنیة لـمكافـحة الـفساد5#والـتي تـنظر فـي الـشكاوى الـمتأتیة 

عن رفض طلبات المعلومات والرقابة على االدارة لناحیة حسن تطبیق القانون" 



اقـرار الخـطة الـوطـنیة لـحقوق االنـسان الـتي كـان قـد اطـلقھا مجـلس الـنواب فـي ھـیئتھ الـعامـة !
وتجـدیـد الـتزامـھ بحـمایـة حـریـة الـرأي والـتعبیر والحـد مـن سـوء تـطبیق الـقوانـین الـمتعلقة بھـذا 

الحق"$ 


