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 *سما سقف الحيط

 

 :الحق في الصورة
 **؟لمظهر للحق في الخصوصية أم حق مستق

 مقدمة

سااات التطوراااالتطلتطوريةلوللتاااةتلطوريةتاااةتطوارعةاااةتلطوارساااتتتةتيت اااةترااا تالااات تطور ااال تتلطوة اااتتاااا تل اااة ت
باااتوايللتطو ي اااتةتون اااترتاااا تل اااةتمياااتى تاوااافت  ااالتتااااتتتساااافتباااتوا ترااا تطو ااالت تطوااا  ت ااات تلطال راااات ت

رااتوا تراا تطو االت تااا تطوايااللتطون ااتيةتب ي ااتةتتطسااريرطاحتااارعةت تراا تالاات تطوتناال تطاللراتتتااةتلطويتةلةتااة 
 تراا تااا تمبااترت االتتطوااا تب اا طتطوي االأل تط ل  تعااتىتم تطوااا تراا تطو االت تع ت ةااتاتطرلاات مطو ااتر تاالت

بعةاتتعتىتطرلتهتآياتتم تطواا تت1."آراعرح"لطارتط تتطإلةست طوي ل تةتطور تعرتربتتنفتااتعر تت ل تكتطاةت
بتو ي اتةتتت تو اتيتت تا تا ت تتطواتات تطويت اةتل ارتتكال تاياتط تر تطو لت ت لتابتتةتاررللةتريرتتكل تا  تت

ت2اسريلتب طرح.

                                                           
 تتوالنستطولرتطء.التر تر تطوااتات  تاستترت تةلة تر تط اتةةتطوتتاةتتبلتاتةتبعتر ل تاتوبةتاتلسرعتتر تطويتةل تت*

" تراا تبتةااتاجتاتلساارعتتطويااتةل تبلتاتااةتبعتر اال تياا  تطوات ااتلتطوتتاااةتلطوايااللتط ستسااتة اا هتطورتطسااةتراا تم اان تتلت ااةتباةتااةتايراااةت ااا تاسااتلت"ت**
تتنفتا ا تلتمسرت تطواستلتر.تتت  تينعل.ت.تل رتلتىترال ت تتوغتتتلتطوة تتبةتء ت2016/2017طو  لتطورتطس تطوةتة ت

ت.13( ت2006)بعتلل:تطواؤسسةتطوارعةةتونيرتب تتا تطوي ل تةتر تطويتةل تطولةتئ ترتطسةتايتت تتن تماارتتبرتطورتب  تت1
ت.36( ت2014تةتتتلضتر ل  ت"طوا تر تطو لت :تابتترحتطويتةلةتةتلااتعرحتر تطويتةل تط ترة ت"رتطسةتايتتةة"ت)لتاتةتطوعتالا:تتستوةتاتلسرعت تت2
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ايلاااتلتاتترااحتتىااارا االت تطو ااترتوتساالتساالىتا ت
طويت ة تارفت علت"بأ تمي ت لت تتتة تمي تلرءت

" تلوياااااارتاااااااالتطورياااااار تطوتنااااااا تطإلةساااااات ااااااا ت طلت
لطوريةلواااااالل تبااااااع تاتترااااااحتايااااااتاتتر ااااااررتايااااااللت
ط راااااااتطر تاعااااااااتر اااااااتت لتطال راتااااااااتلتبتوريةتاااااااةت
طوارعةاااة تورتلاااةتم ااابالتات اااتتط ااااتي تطويت اااةت

 اااتلتطو ي اااتةتتالاااات  ترااا تارةاااتل تلطوتتااااةتلطواتت
كااالتااااا تعت ااار ت تل اااا طتااااتتعةاباااا تتنااافتطسااااريرط ت
طولستئلتطوب ت ة تاعاترتربتتطو لت تلسعنةترتتوةت
تاكااااااا تطساااااااريرطا تترااااااا تطوترعااااااارتاااااااا تط  اااااااتطضت
طوايرن اااة تلو ااا طتاااا تطولطلااابترااالرعتتاااااتتت اااتةلة ت
يتألتب ت تت عتارلرط تو سرتات تطوا تل تايعارط ت

تت3.بتوا ناةتطوتتاة

ةاااحتباااتوت  تاااا تسااات تملرياااا تا اااكتوتةتطوباااااترااا ت
طو يحتلطوي تءتاوفتااتتةتطوا تر تطو لت  تاالتم ت

رتااااتتعرتنااا تبكااال تطواااا ترااا تطو ااالت تت ةاااتاتلااارال ت
مةاااحتاااا تتملاااا تا ااات تتطواتااات تطويت اااة تتط تا  اااتت

اسريلتب طرح.تلر  اتت ا هتطإل اكتوتةتب اكلتلط ا ت
لرة ات تترتتواةتر ترنساع تة تط توتر تلللرتاتتولاة

كتفتر تطور ت تتلتطو نساعةتةتوال ل تطوا ترا ت
طو لت  تبتإل ترةتاوفتطوةيألترا ت اتطتطلتطواااتي ت

                                                           
تطواتاتا  ت"ةااتلتااتتاةتطواا ترا تطو الت تاا تطوةتاتاةتكتالتتبارتهت3

الناااةتطوال ااالتتةتلطإللتطئتاااة:ترتطساااةترااا تطوياااتةل تطوتتط ااا تلطواياااتت " ت
طوتنااااااال تطويتةلةتاااااااةتلطوستتساااااااتةتطولاتتاااااااةتطوتناتاااااااةتونباااااااالاتلطورتطساااااااتلت

ت.85( ت2016)ت2 تطوتررتطالسرتطرعلتة

لطاللر اااترطلتطوي اااتئتةتبتوي ااالأل تط ااااتتطوااا  ت
عراناااابترتطسااااةتااااارىتا ءاااااةتطور اااات تتلتطوسااااتت ةت
لطوااتتستلتطوي تئتةتر تالطل ةتطةر تاتطوا تر ت

طويترتااااةتوااااحتطو اااالت  تلراااالرعتتطوااتتااااةتلطو اااااتةتلت
بتوالطرةةتاعترتضت علرت تةلةتةتررةتسبتلطوا ناةت

تطوتتاة.

لرياااا تم اتاااةت ااا طتطوباااااترااا تمةاااحتتسااان تطو ااالءت
  تمسااتناافتال اال تااا تطو ااترتراا ت االترح تاعااات

طسااااااريرط تطولسااااااتئلتطوريةلوللتااااااةتطوارعةااااااة تلاة ااااااتت
طور ل تتبايرنا تمةلطتاحترا تطساريرط تط راتطرتو ا هت
طولسااااااااتئل تونرا اااااااالتتناااااااافتي ل ااااااااتتلت عاااااااات  ت

 ااالتتو ااا تلة ااات تترل تا ة ااا تتلطةر تي ااات تكتوريااات 
مةةتءترلطلر  تر تماتية  تطويت اةتلطوتتااة تط ااتت

تتنااافتاياااللتطو ااايألتط تياعاااتتتطوااا  تتاةااالتطترااارطء ت
طو ي ااااااتة تااااااااتتررااااااعتبتااااااضتطواااااارل تاواااااافتساااااا ت
تر ت تتلتيت ةترة  تطوا تر تطو لت تلرااتح.

ل  اارفتطوبااااتاواافتطورتت ااا تبااتوا تراا تطو ااالت  ت
لبتت تابتترحتطويتةلةتة تللستئلتااتعرحتيت ةتاعت
اااتتت اا رهتطوتااتو تطوعاال تااا ترياار تلرااالتتريةلواالل ت

راااا ت اااالترح تتطإلةساااات وااااحترااااأةعتتكبعااااتتتناااافتااااا ت
ررطااااااااتلتطورلواااااااةتلرلت اااااااتترااااااا تطريااااااات تلرل ااااااات تطو

طإللاااتطءطلتطو راااااةتواةااااعتطةر تيااااحتلطورتاااار تتنتااااح ت
لراااااا ت طلتطول اااااالترل اااااات تطالساااااارةةتءطلتلطويعاااااالرت
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طولطتر تتنتحتورايع تطورلطر تاعتارانبتلتطوا ناةت
تطوتتاة.

لبسببتطورالتطلتطورسرلت ةتونايللتط ستستةتتنفت
طو اااتعرتطوتاااتوا  تل  ااالتتتااار تة ت اااتلترااا ت ااا طت

والاات  تسااريل تطوبتاةااةتراا ت اا طتطوبااااتبتسااريرط تط
طوة ت اااةتطورتاتاتاااةتملتااااتتتساااافت"طوةاااال  تطوتاااتوا ت
ونايااااللتط ستسااااتة" تااااا تياااا  تاتطلتااااةتلرابعاااا ت

 اا هتطوة ت ااةتتط سااستلطو ت ااتتلتطوراا ترياال تتنع اات
تنفتال ل تطوباا تواتترةتارىتااكتةتةترابتي تت

عياار تراا ترنساااع  تل االتم تطورللااحتطواااتو تطواربااعت
تبتااااة تب اااا طتطالرلااااتهاتلطةا  اااات تااااا تطو ت ااااتتلتط 

تااار ترساااتؤالل تل ااا :تااااتتابتتاااةتطواااا ترااا تتتتةااار ت
 التاا تباع تطواياللتط ستساتةتون ايألتطو لت اتلت

ااتتااةت االترحتطو ي ااتة تلاةااعتة اات تترل تا ةااحت
تر تات تكت تر تاكت تيتألتتةرتطوريتا تات

اااات تكتةااالتطإللتباااةتباااةت  ترلةةاااتتباتلاااةتاوااافتتلرااا 
ااااتجتالالتاااةتمياااتىتاااا تطورساااتؤالل تل ااا :ت ااالت
تتربتت  طتطوا تمستستت تل تلت ت تورتر رتطسري وتةت

تت تاا تكلةاحتاةساتةطو ترتبتترباتتتم تطساري وعرحترتاررت
لتةرهتكتطاةتاةساتةتةاتلااتتابتتاةتتوغعتهتتت تاستلتتط تاتت

اااا اتل ااالتعرااالرتتطإلااااتتتطوياااتةلة تطوةااات  تو ااا طتطو
و ااا طتطواااا تطو ااااتةتلتطويترتاااةتوااتعراااحتل اااتتةرحات
ل االتعرتراابتتناافتطورلوااةتطوررطاااتلتاعلتبتااةتوااتعرااحت
ل اتةحتلك تورحتسلطءتا تطةر تاتطوساناتلتطوتتااةت

ملتط رااتطراتلاااتتابتتااةتطويعاالرتلطالساارةةتءطلتطواالطتر ت
تنتحاتل لتعي عت  طتطواا تطو اتر تونالطرةاةتبعةاحت

ت4طوتتاةاتلبع تطوا ناة

لوإللتبااةتتناافترسااتؤاللتطوباااا تلرايعاا تط  اارطفت
طواتلل تاةح تسريل تطوبتاةةتبتربت تطواة جتطول   ت
طورانعنااااا تطواياااااتت تونرتت ااااا تباااااتوا ترااااا تطو ااااالت  ت
لرلتتطورلوااااااااااةتلطوي ااااااااااتءتراااااااااا تااتعرااااااااااحتلراااااااااالرعتت
طو ااااااتةتلتطويترتاااااةتواةاااااعتطةر تياااااح تلطوتاااااالتتنااااافت

لطورلوتةتل تطتطلترانعلتطوة لألتطويتةلةتةتطولاةتةت
طوااااااتي ت طلتطوت  ااااةتبتوال اااال  تونل اااال تاواااافت
طويلطتاااااارتطويتةلةتااااااةتطوةت اااااااةتونااااااا تراااااا تطو اااااالت  ت
لرل اااااات تااااااارىترلرعت ااااااتتونااتتااااااةتطواانلبااااااةتوااااااح ت
لابتتاااةتطالسااارةةتءطلتلطويعااالرتطوااالطتر تتنتاااحتلطوغتتاااةت

تاة ت.

 تطوبااتاوفتة ةةتابتاا تعرةتل تط ل تات تةتس  ت
لابتتراااحتطويتةلةتاااة تل ي اااألتطواااا ترااا تطو ااالت ت

                                                           
توا توناياااللت  اااتلتطوة ت اااةتطورتاتاتاااةتملتااااتتتساااافتباااا"طوةال  تطوتااات4

ة تتاااةتطوااااتبتطوتتواتاااةتطوةتةتاااةتلايااا تةلتاااات تانال ااات تط ستساااتة" ترااا ت
ملتلبتااات تلاااا تةااا تتتواتااات  تاعااااتعاااتىت ااا طتطوةاااال  تم تطواياااللترااااا ت
الالتاااةتلطسااااتةتلااارط تااااا تطوا ااااتو  تلويااا تراااا تطول ااالتة سااااح تتاكاااا ت
ريععاار تتبااتونللءتاواافتة ااجتطوراالطر تملتطورةتسااب تل كاا ط ترلةااحتت ااعتة سااحت

 ترةاااات ضتاااااترتاااااعتا اااات ت تطوايااااللتطوراااا تط رتا ااااتتطو  ساااا ةتطواااا ع تراااا
علطريل تتنفتم تطوايللتالتراا تسلىتالالتةتاارلر تاا تطوا اتو ت

ت طلتط  اتةتطويت ة.تونار رتطة ت:
Kai Möller, The Global Model of Constitutional 
Rights, London, Published to Oxford Scholarship 
Online, (January 2013) ,p 3. 
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طوةااااتة تواتتولااااةتةاااااتلتااتتااااةتطوااااا تراااا تطو اااالت ت
لطو ااااااتةتلتطواياااااتت تواااااحترااااا تطور ااااات عتلطوي اااااتء ت
ل ل ااا تطوةتوااااتطويعااالرتلطالسااارةةتءطلتطوااالطتر تتنااافت

 طوا تر تطو لت .

ماهية الحق في الصوورة وبييتتو   المبحث األول:
 القانونية

 تررطعاااااارلتةرعلااااااةتونرااااااالتطلتطوريةتااااااةتلطوريةلوللتااااااة
طواتلااااةتاواااافتراااالرعتتطوااتتااااةتطويتةلةتااااةتونااااا تراااا ت
طو ااالت  تاااا تيااا  تل اااعترة ااات ت اااتةلة تياااتألت

تطإلةسااات رتاااح تة اااتط تالتربااات ت ااا طتطواااا تب ي اااتةت
لكتتةحتطولطلبتطوااتتة تلسةاتل تر ت  طتطواباات
رل اااات تطواي اااالرتبااااتوا تراااا تطو اااالت  تلطوابتتااااةت

تطويتةلةتةتونا تر تطو لت .

لاارط تت اا تةااات  تتت ت تطو االت تلطسااتوياارتم ااب تا  االت
ايرن ةتا تطو لت ترةا تطوعل تتةراتتةراراتت ت
 ااالت تالتةرااااراتتااا تالاااترتتسااالاتلتملتةيااال  ت
اةااااااااااتتةرااااااااااراتتااااااااا ت ااااااااالتترلرل تطرتاااااااااةترناااااااااري ت
وأل يتأل تلارفت  هتطو لتتطو لرل تطرتةتوا ترتارت
رير تتري تتنفتطو لتتطور ترنري تبلطساةتآاللت

ةاااات م ااابالتر اااالتطو ااالتتتطور ااال تتطوتترتاااة تلط 
طور ترنري تبلطساةتآاللتطور ل تتطوت اتاةتطوارعةاةت

اترلر  تلرتتفتتطوريتا تتسلىتةلط  تتطور تالتتارت 

طو االت توغااةتبأة ااتتطو ااكل تلرساارتالتباتةاافتطوةاال ت
لطو اااا ةتطوراااا تعراعاااارتب ااااتتكاااالتلطااااارتتاااا تط ياااات ت
لراااااأر تباتةااااافتطوا اااااتب ةتلطوايتتباااااة تلة اااااتط توتااااار ت

طوااااااا ترع ااااااتتراااااا تطور اااااات تتلترتت اااااا تطو اااااالت تملت
طوايرن اااةتطولاةتاااةتلطورلوتاااة ترلةةاااتتةتلاااعتونرتت  اااتلت
طو ي تااااةتو اااات تلاة ااااتترتت اااا تطو اااالت تبأة ااااتتراةعاااالت
 يألتملت  ءتباةي تملتةاالتملتتسا تملت الت ت
رلرل تطرتااةتملترااعن ...اوم تكاااتترتااتفتبأة ااتتطو ااكلت
طوااااا  تت  اااااتتبلطسااااااةتآواااااةتطور ااااال ت تر ااااا تااااااتآ ت

 ت طرااااح تررتاااارتطو اااالت تطو اااايألتطوراااا تري اااا تتاااا
وااااااتستراااااا تا  ت ااااااتتتطإلةساااااات طةتكتساااااات تو ي ااااااتةت

ةااااتتمت ااات ترااا تا  ت اااتتطواتةااال  ت طوااااتر تريااا  تلط 
ل وااااااااات  تطو اااااااالت ترتكااااااااستا ااااااااتتتتطو اااااااايألت

ت5لماتستسح.

ل راةلتطوا تر تطو لت تر ت  اتةتكالت ايألت
راااااااااا تطإل   تملتاةااااااااااعت ااااااااااب  تملتطسرةساااااااااات  تملت

ت تراا تطساارتات  تملتة ااتت االترح تل االتطوااا تمت اا
رياااات تر اااال  تلتتنع ااااتت اةااااعترات اااا تاتتوا اااات تلط 

لالتعة اتترا ت ا طتطإلااتتتاوافتطو الت تتلطسرغ و ت 
ةااتتويلة اتترتبعاتت كأارتاكلةاتلتطو ي اتةتريا  تلط 
تااااااا تطواتواااااااةتطوة سااااااااتة تر ااااااا تطةتكاااااااتستيااااااااتتل ت
 اتستستل تلتتطو ايألتلوا واتر ا تراترب تباح ت

                                                           
ت.8-4ر ل  ت"طوا تر تطو لت " تت5
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ل اااا تااااا تاكلةترااااحتطو طرتااااةتط ستسااااتة تاةن ااااتتاةاااالت
 تتااةتطولساار تلطو لتااة تلط ااات  تلطواتاات تطويت ااةا

لوااا وا ترااال تطواااا تراااا تطو ااالت ت ااالتاااا تطوايااااللت
طو طرتاااةتطون اااتيةتباااتو تر تلطوار ااانةتباتاراااحتطو ترتاااةت

 6لاتترحتطويت ة.

فتطوااا تراا تطو االت تبأةااحتطوااا تطواا  تعياال تلتتاات ت
 اااااتابتطو ااااالت تساااااناةتطالتراااااتطضتتنااااافتاةرااااات ت
 لترحترل تت تئح تلب اتفتطوة اتتتا تطولساعنةت
طواساااااااريراةترااااااا تاةرااااااات تطو ااااااالت تا تكتةااااااالتاااااااا ت
طولسااتئلتطويرتاااة تملتط اللتطوارعةااة تكاااتتم ت اا طت
طوااا تعياال ت ااتابحتسااناةتطالترااتطضتتناافتة ااتت

كتةاالتلسااعنةتطوة اات تملتت االترحترل تت ااتئح تلمتاات ت
بلطسااااةتابتتر ااااتتتناااافتان اااايتلتلرلر ت ااااتتتناااافت
طوةتستملتتت  تتتنفتطإلةرتةل تملتارافترلر ت اتت
بلطساةتطوبنلرلاتلطولستئ تطوارترر تلط  تةتراالت

                                                           
باارمت  االتتااتتااةتطوااا تراا تطو االت تياا  تطوة اا تطوةااتة تااا تطوياات تت6

ااا تياا  تا ااتطتتطوي ااتءتطوااا تراا تطالترااتطضتتناافتطسرةساات  تملتت19
اتاااتر تاةرااات ت ااالت ترةتاااةتونللاااح تملتاااا تيااا  تطواااا ترااا تاةاااعتتاااتضت

ااا تراا تطو االت تاااعتبرطتااةتطوياات تطو االت  تكاااتتلط االتطوي ااتءتااتتااةتطو
ةاااتتااا تةتاتااةت طوت اات   تلوياا توااتستااا تاة االتتطوايااللتطو ي ااتة تلط 
انيتةتطو يألتو لترح ت عتتمةاحتااتتوبااتم ترينافتتا ت ا طتط ساتس ت
  تايااللتطو اايألتالترة ااتتبااتوايللتطوتعةتااة تلالتتاكاا تم ترياال تراا ت

 تباتوايللتطوت ات تلوا واتتبا اتتااعتطوة ا تطوةاتة تاا تطويات ت طورلاتت  
طو ي تة.تونار ارتطة ات:تطواة ا تطوي ال ت"ااتتاةتطواا ترا تطو الت " ت

ت9لاتتاااةتطوايااال عع تب ااا ت س تطوتاااررت-الناااةتباااالاتلرتطساااتلت تةلةتاااة
ت.244-242( ت2014)

طواااااتطءتطواللااالر ترااا تطو لطرااا تطوااالواااةتل عت اااتت
 تلولتكت توتررتها تطولستئلتاتواتتمة تترتا ت عتت

لتترت اةتطالاا  تتنافتطو الت تاارلرتا تطولا 
اكتةتااااااااةتتؤ ر اااااااات تلت ااااااااا تم تات اااااااا تاااااااااتاللت لط 
طالترارطءتتناافتطواا تراا تطو االت ترر اكلتراا تااااتتت

 ااع تطةةااع  تل ااات:تط ل  تاةراات تطو االت ترل تطتتررط
ت تءت تاب ت تلطوةتة  تة تتطو لت ترل تت اتءت

تااار تا اااتلتتةتطوة ااتتسااالطءتو ااالت تت ااتاب ت تم 
 تملتوابااااااتتطلتعبتا ااااااتتطوريااااااالتبالطريااااااةت ااااااتاب ت

طويتةل تملتطوي تء تملتو لت تطورياالترل تالطرياةت
ت7 تاب ت.

طون ااااااتيةتتتاااااارتطوااااااا تراااااا تطو اااااالت تااااااا تطوايااااااللت
 تب اااااااا طتع ت ةااااااااتاتطرلاااااااات مب ي اااااااتةتطو ااااااااتر تاالت

طوي ااااالأل تط ل  تعاااااتىتم تطواااااا ترااااا تطو ااااالت ت
ا  ااااتتااااا تا اااات تتطواتاااات تطويت ااااة تبعةاااااتتعااااتىت
طرلتهتآيتتم تطوا تر تطو لت ت لتابتتةتاررللةت

                                                           
ر ت الترحتكلةاحتتطإلةست ا تتر تا تلتتةتاةرت تطو لت تتاستبا تت7

تناااحتتتاااستبايااحتراا تطواتاات تطويت ااةتل واااتراا تااات تراا تر اال تهترل ت
راا تاكاات تيااتأل تلبتورااتو تراال تا  اال تطوااا تراا تطو االت تعرياا تاتةاافت
لطسااتت  تكاال تم تطواسااتستبااحتتيااعتبلسااتئلتلم ااكت تكةعاات تلوااتستبااأل ر ت
طور ااااال تتلاااااار ت ت  تطالترااااارطءتتنااااافت ااااا طتطواااااا ت ااااارتتياااااعتبلطسااااااةت

ب ااكلت رواا .تونار اارتطة اات:تتطإلةساات طويتت كااترعتتطواا  ت االتتساا تا ااا ت
طواسااؤلوتةتطوارةتااةتتاا تتباا تلاسااع ت ااتيتتتسااتف تلت ااتتااااالرتطواغ

)تاات :ترطتتتطوا تر تطو لت تبلطسااةتطو اتر تطواااال تفطالتررطءتتن
ت.90-88( ت2010طوةيترةتونة تتلطورلر ع ت
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ااا تا اات تتطواتاات تطويت ااةتل اارتتط ترياارتتكاال تا  ااتت
ت8بتو ي تةتاسريلتب طرح.تت تو تيتت تتكل تاي

ت ترت  طتطواباااتاانباع  تعرةاتل تط ل تطواا ترا ت
تكااال تا  ااااتتاااا تا اااات تتطواتاااات تتو ااالت تتةااااراتط

طويت ة ترتاتتعل ا تطوةاتة تم تطواا ترا تطو الت ت
 رتتكل تمارتا ت تتطوا تر تطواتت تطويت ةتل رت

تتكل تايت تاسري  تب طرح.

المبلوووأل األول: الحوووق فوووي الصوووورة مظهووور مووو  
 مظاهر الحياة الخاصة

عااتىتمة ااتتت اا طتطوااتم تم تطوااا تراا تطو االت تتيااعت
طواتت تطويت ةتبتو ايأل تر الت تطو ايألت ا ت

ا تتةت تتاتترحتطويت ة ت أة تتر تتط ترترتتة تت
 واات اأ تاتتراحتطوتتا تاةتلطوتتئنتاة تلتتارتطإليا  ت

تناااافتطويتاااات تطواتةاااال تتبااتتااااةت اااا طتطوااااا تطتراااارطء ت
وإلةست  تل واتااع تربارلتطو الت ترا ت اكلتا اع ت

ااا تتط تملتاةعااتتونساايت ة تلةرعلااةتكاال تطو االت تلاارء
 تطو اااترتطويت اااة ترااا تتاكااا تبتاااعتاياااحترع اااتتملتاتااات

ريعتااااحتبتواااات  تكااااتتالتتاكااا تطورةاااتر تتةاااحتونغعااات ت
ساااتةتاااا تطوياااتةل تل ااا طتااااتتة ااالتتنتاااحتطوااااتر تطورت

طوراااا تط اااارتالتم تتكاااال تة ااااتتطوااااارة تطو تةساااا  ت
اوااافتر ااات  تاساااب تل ااات  تاااا تتط تطو ااالت تاسااارةر

 ااااااااتابتطو اااااااالت  تكاااااااااتتعلاااااااابتم تتكاااااااال ت اااااااا طت
                                                           

ت.38-36ر ل  ت"طوا تر تطو لت " تت8

لاااااررط تبتول ااالتطوااا  تتاكااا تم تطوراااتيتألتيت ااات ت
تت.عر تطسرغ  تلة تتطو لت تي وح

ةتاالا ت"راا ت ااتطتتا اا لتتيااتألتبتتت ااةتط ر ااتءت
 ت اااترتتتااا تااكااااةت"رطعنااا تاعاااتلت" ااارتت"كتابااال

طوةيضتطو تةستة تم ب ت ةتاتاعلتلط  تالترباتتت
اااااا تةااااااتلتطواااااا ترااااا تتط تطواااااا ترااااا تطو ااااالت تلااااارء

طوي ل تة تل ارترتاتضت ا طتطالرلاتهتاوافتطالةرياترت
تا تت  تا تطوار لتتم تعيت تطوا ترا تطو الت 

ااااتتتطواتاات تطويت ااة ت ةااحتااا تطوااكاا تطالتراارطءت
راا تطواتاات تطوتتاااة تتناافت االت تررتناا تبة اات تطو ااترت

لبتورااتو تالتتكاال ت ةااتاتاسااتستبي ل ااتةتطو ااتر ت
تكال تطواا ترا تطو الت ت تملبتورتو تاا تطوار التت

ت تطوا تر تطواتات تطويت اة تتط تلاراعرتتاسري  تتت تاي
ت9 ترر تااتعرحتر ت  طتطإلاتت.ملا تطوا رتضت

طوااا تراا تطو االت ت االتتلتاكاا تطالسااررال تتناافتم 
ااااااا تمستساااااا تتناااااافت ااااااتعرتطالر ت تااااااتلتطورلوتااااااة ت

 تطإلةساات ا ااترتتااتتااةتايااللتااا تم اا تتبتتربتت اات
ت10 طإلةساات بااتوتلل تاواافتطإلتاا  تطوتااتوا توايااللت

طواااا  تتتاااارتمل تطويلطتاااارتطورلوتااااةتطوراااا ترراةاااالترع ااااتت
 تاعااترةاتل تال ال تاتااةتطواتات تطإلةست ايللت

تناافتتبة اا ت(تاةااح ت12يت ااةتون ااترتراا تطواااتر ت)طو
                                                           

تطواتلعتطوستب .ت9
 تطترااااارتباللاااابت ااااتطتتطولاتتااااةتطإلةساااات طإلتاااا  تطوتااااتوا توايااااللتت10

ت.10/12/1984( تبرتت مت3-(تمو ت)ر217طوتتاةتوألا تطوارار ت)
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"ااتتاااةتطو اااترت ااارتكااالتراااريلترتسااا  ترااا تاتتراااحت
تطويت اااةتملتمساااترحتملتاساااكةحتملتاتطسااا رح تل ااار
طواااااا لتطوراااا تريااااعتتناااافت ااااترحتلساااااترح تلوياااالت
 ااااايألتطواااااا ترااااا تطوااتتاااااةتطويتةلةتاااااةت ااااارت ااااا طت

ةاالت اا هتطواااتر تطورااريلتملترناااتطواااا ل" تاعاااتبع ت
ت11ر تتر تطورريلتر تي ل تترح.تطإلةست ا ت

كاااااااااتترتااااااااتضتطوت اااااااارتطواااااااارلو تونايااااااااللتطوارةتااااااااةت
(تاةاااحتوناااا ترااا ت17/1رااا تطوااااتر ت)ت12لطوستتساااتة 

 لتتنفتتر تللطرتطوراريلتطوي ل تة تلطور تة
ب ااااكلترتساااا  تملت عااااتت ااااتةلة تراااا تي ل ااااتتلت
مااارتملتتتئنرااحتملتبعرااحتملتاتطساا رح تكاااتتالتعلاالرت
طورتااااااتضتب ااااااكلت عااااااتت ااااااتةلة تو ااااااترحتلساااااااترح ت
لة االتطو يااات تطوةتةتااةتاااا ت طلتطواااتر تتناااف:ت"ويااالت
 اايألتطوااا تراا تطوااتتااةتطويتةلةتااةت اارتاةاالت اا طت

تطورريلتملتطورتتض.

م تطوااتر تتطإلةسات ونلةةتطواتةتةتباياللتل رتبعةلتط
(تطوا كلت  ت ارتة التتنافتااتتاةتي ل اتةت17)

طو ترتباتتر ت وات ترحتلسااترح تلم تطوارل تانرااةت
براالرعتتر اات تتلتاةتساابةتورايعاا ت اا هتطوغتتااة تلم ت

                                                           
ااتتاااةتطواتااات تطويت اااةترااا تطوياااتةل تطولةاااتئ :تااااارلجتينعااالتطوباااات تت11

ت.70-68( ت1996)بعتلل:تاكربةترطتتطوةيترة تترتطسةتايتتةة
تطوت ااارتطوااارلو تطوياااتألتباااتوايللتطوارةتاااةتلطوستتساااتة تطتراااارتلتاااتضت12

ونرل تااعتلطور اارع تلطالة ااات تاوتااحتباللاابت ااتطتتطولاتتااةتطوتتاااةتوألااا ت
ت.16/12/1966( تبرتت مت21-(تمو ت)ر2200طوارار تت  ت)

اا تاا تكالتراترتم تتكال ت اترتط تتنافتااتتاةتة سااحت
بالتطوساناتلتطوتتااةتا تم تطتررطءتتنفتايحتاا ت  ت

ااراا ت ت تطورلوااة تلم تتكاال ت ةااتاتساابعلتطةر ااتفترت 
 ااارتطواساااؤلوع  تلمةاااحتعةبغااا تونااارل تط ااااتطفتم ت
ربااااع تراااا تريتت ت ااااتتاواااافتم تااااارىتتاااااا تطويااااتةل ت
طوااباا تراا تطورلوااةت ااتفتملتساااتةتط رااتطر تلكعاا ت

ت13عر ترايع ت  هتطوااتتةتلريتتوة تا تتطويتةلة .

 ت طإلةسااتل ربااع تااا تطور سااعتتطوسااتب تونلةااةتايااللت
م تتناافتطواارل تط اااتطفتراا تطوت اارتطوررطااات تاعلتبتاات ت
بتريااات تالاااتطءطلتاااا ت اااأة تتااتتاااةتاااا تطو اااترترااا ت
اتاااةتاتترااحتطويت ااة تلااا ت واااتايااحتراا تااتتااةت
 لترحتا تطوة تترل تا ةاح تلاا ت ا هتطإللاتطءطلت

تس تطور ت تتلتطوةت اةتلطواتاتةتو  طتطوا .

حود المبلأل الثاني: الحوق فوي الصوورة يود يأوو  أ
مظاهر الحق فوي الحيواة الخاصوة ويود يأوو  حقوا  

 مستقال  يذات  

ة اااتتت ااا طتطواااتم تم تطواااا ترااا تطو ااالت ت لتمعاااتىت
ابتتاةتاررللااة تريارتتكاال تاياات تاساري  تب طرااح تل اارت
تكاااال تماااااارتا اااات تتطواااااا تراااا تطواتااااات تطويت اااااة ت

                                                           
13 Human Rights Committee, General Comment 16, 
(Twenty-third session, 1988), Compilation of 
General Comments and General Recommendations 
Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.1 at 21 (1994). Available at:ت
www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom16.htm.   
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لورل اااات ت وااااات  باااالطت ناااافتمةااااحتراااا تااااات تكتةاااالت
طو االت تري اا تتاا تلاارءتااا تاتاات تطو ااترتطويت ااةت
ل اارتاتطررااح تراال تطوااا تراا تطو االت تعااترب تبااتوا ت
ر تطواتت تطويت ة تماتتا طتكتةلتطو لت تالتر اكلت
استست تبتواتت تطويت ةتون ترتر ةتتعة ضتطوا تر ت
طو ااالت تاسااااري   تم تم تااتتاااةتطوي ااااتءترة ااااتفت

ب اا ةتاساارينة تل االتاااتتتتةاا تتطإلةساات فت االت تاواا
طساااري  تطواااا ترااا تطو ااالت تتااا تطواااا ترااا تطواتااات ت
طويت ة ت  تطالترتطفتبأ تطوا ترا تطو الت ت الت
مااااارتا اااات تتطوااااا تراااا تطواتاااات تطويت ااااةتراااا تكاااالت

اااااات   تط ل  تم تطوااتتاااااةتمطالاااااالط  تتتةااااا تماااااارت
طور تطوريالتتطإلةست طويتةلةتةتو تراررت نفت لت ت

ءتااتتسااااارحتواتتراااااحتطوتتااااااة تلطوةاااااتة تط تاااااا تمةةااااات
طاراااتط تطواتااات تطويت اااةتون اااترتتارااارترااا تةات اااحتاوااافت

ت14 بلو ات.اتترحتطوتتاة تلك تط ات  تالتتاك ت

 تا  طو الت  را  طواا  بتساري   تطويال تمكااتت
 طواياع  تتةا تم  ال طويت اة طواتات  را  طواا 

 كال لرا  ت تراتا بت  ات ت   لاسري   اة   
 ا ت ت مار تتربت ر تطو لت  طوا  ط الط  ت  

 طو الت  راةال تةارات طويت اة طواتات  را  طواا 
 اا   عت ات مل طوتتا تاة مل وناتات تطوتتئنتاة اة اتط

                                                           
اسع ت تيتتتساتف ت"طواساؤلوتةتطوارةتاةتتا تطالترارطءتتنافتطواا تت 14

 تر تطو لت تبلطسااةتطو اتر تطواااال "ت)لتاتاةتاؤراة:تتساتوةتاتلسارعت
ت.ت51-50( ت2009

تتةرئا لتكال ت طويت اة  طواتات  تةت ات  طوريات   
 طترارطء  ال  تاب ت ت تء رل ت ة ت ت طو لت تمل

 مستستتر  تتر طو   طويت ة طواتت  ر  ايح تنف
 طو الت  كتةال ا  طواتواة تماات  ا ه را  طوا تلتتة

ةات طويت ة طو تر باتت  ررتن  ال  بة اتاح ررتن  لط 
 مل طو الت  طوريات  تكال ت ر ةات طواتات تطوتتااة  را 

اياحت تناف طترارطء  ال  اتاب ت ت اتء رل ت ة ات ت
 را  طواا  طواتواة  ا ه را  عة ض م  طو لت   ر 

تاررتلو طراح تل ارترا ترللتاحت اساريل ب اكل طو الت 
 ا تطالةريترطلتو  طتطالرلتهتلطواراةنةتر تم تطواا 

 اا  تك  تمت ت  ت ةح ال اسريل كا  طو لت  ر 
 ايألتررتنا ت  الت  ة ات علالر ةاحمتطواتاتلف

 ال ال   ال تكا  وا  ا  ا ةاح بارل ت باتترحتطوتتااة
بابتضت طو الت  رتنيال ا ط مل طواتئتس طو الت 
 ب ات طولا الت تتنا  م  علب طور   اةاطو ط ارطا

ت15لطوالطرا. طولتطئ  اةل

لبةااتء تتناافتاااتتسااب  ترلاارتطوبتاةااةتاااري  تالتربااتتت
طواااا ترااا تطو ااالت تايااات تمستساااتت تل اااتلت ت تورتر ااارت
طساااري وتةتطو اااترتبتترباااتتتم تطساااري وعرحترتاااررتاااا ت

وغعتهتلتةرهتكتطاةتاةستةتة تتتت تاستلتتط تاتتتت تكلةحتاةستة
ا تي  تكلةحتمارتا ت تتطوا تر تطوي ل تةت
طواة اااالألتتناااافتااتعرااااحتراااا تطإلتاااا  تطوتااااتوا ت

                                                           
ت.51 طواتلعتطوستب  ت15
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وايااااللتطإلةسااااات تلطوت ااااارتطواااارلو توناياااااللتطوارةتاااااةت
تلطوستتستة تلوي تتةرتطوة تتاوفتطوا ترا تطو الت 
تنفتمةحتا تاسريلتل تئ تب طرحتتةرترتن تطو الت ت

اتات تطوتتااة تر ا ت ا هتطواتواةتالتبة ت تطو اترترا تطو
ةلااارتااااري  ترااا تطوت ااارتطوااارلو تلطإلتااا  تطوتاااتوا ت

الترباااتتتطواااا ترااا تطو ااالت تايااات تتطإلةسااات واياااللت
تمستستت تلطلبتطوااتتة.

طوسااتبية ترر اا ت طوة اات لل ااتل لبتاارتطساارا  
 طو الت  را  طواا  طوبتاةةتاعتطوتم تطوا  تعاتىتم 

 م  تكاا كبعات  يا ف ااال رط  اات كاا تاساريل
 اارم الت طو الت  را  طواا  طتربتت ر  ط ترترر  ةتا

بالتعا  بتت طواتات تطويت اة  را  طواا  ا ات ت
 طويتةلةتاة ط رلطل ك تتاة بتار  طويال  طوابتضتاواف

  اتتت ليت ة-تط  يتأل ا  ورأستس طورينعرتة
طإلت   ت لستئل ر   لت   ة ت اةع ر ت-طولتطئ 
 لاراف طوي ل اتة را  م تطواا  بتترباتت ل واا
 مساتس طورينعار  ت ال باتوا  ل  طو الت  را  طواا 
 طويتطااة را  طواا  رال  لتنتاح كاتفتل ت ات   عات

طو اأ  ت  ا ط را  ت ن  طو   ط ستس  ل طإلةستةتة
 اا  طو ياح  توبتاة اوتاح عا  ب اات رأععار تاكا  اعاا

 ايااللت اياات تااا  راا تطو االت  طتربااتتتطوااا 
 ت ا  كلتتء ر ن  طو ي تة لايللت طو ي تة 

 را  طوا  رل  و وا تطوستبية تلرل تات تط تطءت كل
را ت طواا  ا ات ت ماار  ال طتربتةاته ا ط طو الت 

 بأاار طو الت  اات ترتنيال را  – طويت اة طواتات 
 اا تاياللت تتربات رلةاح – طويت اة طواتات  تةت ات

 ر  ربتت تونا  طو  ة   ه تكرسب ل ل طو ي تة 
طو ي اتة ت اا تاياللت رتربات طورا  طويت اة طواتات 
اساريلت اا   ال طو الت  را  طواا  باأ   نةات ا ط مات
 رتنيال اات  را -طويت اةت طواتات  را  طواا  تا 

 اسري  ت ت تاي تتر ر ل -ون تر طوتتاة بتواتت  طو لت 
 را  بتو الت  طواساتس    اياللتطو ي اتة  اا 
ت16.طإلةست  ب ي تة استست ت تتر طواتوة   ه

  ا  طوابتض تتار ت طورا  طإلةساتةتة طويتطااة لاراف
 اةاع طو ايألتساناة باللباح تااة  طوا   ط ساتس
 ر ا  اتعةاة  لت ااة  ااتة كات  ا ط  الترح ة ت
 اوف رتا  طور  ايللتطو ي تة اتئ ة اوف رةرا 
 وإلةسات  تلبتوراتو  لطواتةال ت ط ربا  طويتات  ااتتة
 اياللت ماار ربتات توا وا تتار طو الت  طواا ترا  رال 

 مةاح تناف طو الت  را  طواا  طو ي اتة تلريععا 
 ة تاعااا اا اعار  واح طو ي اتة اياللت اا  اا 
 را  طواياتت  طول تئتاة طوااتتاة ر اانح م  تاكا 

كاااااتتت17ة اااالألتطوياااالطةع تطوارةتااااةتواااابتضتطواااارل  
تسعلت تبتتةحتالايت تر ت  طتطوباا.

                                                           
ت.52طواتلعتطوستب  تت16
ت.53طواتلعتطوستب  تت17
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لوناااااا ترااااا تطو ااااالت تتااااار تي اااااتئأل تر ااااالتاااااا ت
 تطواااااا ترااااا تطو ااااالت تاةااااالتاطواياااااللتطوتتااااااة تا ت

اةساااااات تب اااااا رحتطو ي ااااااتةتطويتةلةتااااااةتعةباااااالتوياااااالت
م تبالاااااترتاااااات رهتبغاااااضتطوة اااااتتتااااا تت18اةساااااتةت  

لةسااحتملتلةسااعرحتملتولةااحتملترعةااح تلت راااحتااالط ت
لا تت20.ل لتا ت عتت تبلتونر تفترتحت19اتترح.

ي تئ ااااحتمت اااات تمةااااحتالتعةي اااا تبتوريااااتر  تا اااااتت
اتولتار تتر تطسرتات تطإلةست تواح ترا ااتتساكلت
 تلطإلةسااات تتااا تطالتراااتطضتتنااافتة اااتت ااالترحترااا

                                                           
مااااارتسااانات تطوساااترطل  ت"طواساااؤلوتةتطوارةتاااةتطوةت ااائةتتااا تطالترااارطءتت18

الناةتتنفتطوا ترا تطو الت تبلطسااةتطو اتر تطواااال ترتطساةتايتتةاة" ت
ت.تت87( ت2012)ت19 تطوتررتطوايللتطولتاتةتطواسرة ت ة

ت.54ت" تف ت"طواسؤلوتةتطوارةتةتست19
 تل التطإلةسات رتوابرمتطوتت ت لتم تطوا تر تطو الت تعاترب تب ايألتت20

التتيباالتطور ااتفترتاااحتاراافتراا تاااات تت ااتءت ااتابتطواااا تبااأ تتيااال ت
تبتورةاتر تتا ت  عتهتبر ل تهتملتة تت لترح تريتت تتتت ةتط ر اتءتااة  

ابناامتااا تطوااات تاي ااتتراا ت االتر تتونا االتتطواا  ت اات تبر اال ت تتويااتءت
وتيال تبابت اتتملتطسااريرطا تت  اتطضترلتت ااةتملتبتت اتتاواافتالناةترةتااة ت
رل ت  طتطوت تءتالتتتارتيتللات تتا تابارمتتار ت تبنتاةتطواا ترا تطو الت ت
ونر تفترتح ت  تا تتأ  توغعتهتبر ل تهتالتتتة تمةاحترةاتر تتا تاياحت

ةااتتعةار تتا تطسارتات تطوساناتلتطورا تتاةا اتت اتت اتت ا طتر ت الترح تلط 
طواااا  تم تساااناةتطالتراااتطضتتنااافتر ااال تتملتة اااتت ااالترح.تكااااتتالت
ت   تا ت وااتم تطورةاتر تطوينا تملتطواانا تتا تطواا ترا تطو الت تعتراعت

اا لتطورةااتر تملتطور ااتفتطويعاالرتكترااةتااا تطوارةااتر توااح تباالتعبياافتااا تا  
طتبتااار ت طتبتااار تطإل اااتطتتب اااتابتطو ااالت  تلكااا واتايعااار  وا ااانارحتايعااار 

)طوة ات تطوتات تل رطبتطوتتااة(تريتات تطوار اتفتواحتباا تطو الت تايتو راحت
تعلااابتاساااتئنرح.تونار ااارت ملتطساااريرطا تترااا تاتااا  تتااا تطوايااارتطلتااااة  

ت.87ت" طوسترطل  ت"طواسؤلوتةتطوارةتةتطة ت:

طوسااااااااااكللتالتتتةاااااااااا تاتاتةااااااااااحتااااااااااا ت اااااااااا طت وااااااااااات
ت21طالترتطض.

لرتاااتتعيااألتطول ااعتطو نساااعة  ترااتىتطوبتاةااةتم ت
ر تطالسر تر تا تطوااتتةتطور ت تت تتت ةتاتا كتوتة ت

طوت اااارتطواااارلو تونايااااللتطوارةتااااةتلطوستتسااااتةتوااتتااااةت
ل وااتبتوةسابةتون الت تطورا تعار ت–طوا تر تطو لت ت

ط تاااا تطوريتا اااتترااا تاكااات تياااتألتلطورااا ترتااارتا  اااتت
ة ااتط ت ةااحتلبااتوت  تااا تت-ا اات تتطواتاات تطويت ااةت

طة ات ترنساع تاوفتطوت رتطوارلو توناياللتطوارةتاةت
(تاةاااحتتنااافت17لطوستتساااتةتطوااا  تةاااألترااا تطوااااتر ت)

طويت ااة ترلةااحتالتعللاارترارعاارتتااتتااةتاتاااةتطواتاات 
لط اااا تويتاااااةت اااا هتطواتت اااار تل عت ااااتتراااا تطوة اااات ت

تؤ تاال تاارىتطويتةلة تطو نسااعة  تاااتتعةعاتتطورسا
اورطاتااااةترابعاااا تماكتا ااااتتراااا تطوة اااات تطو نساااااعة .ت
ل واااااااتراااااا ت اااااالتتاااااار ترل اااااات تلرارعاااااارتطويااااااتةل ت

 تآوتااتلت2003ط ستساا تطو نساااعة تطواتاار توسااةةت
راالاع تطويااتةل تطواارلو تلت  رااحتبتويااتةل تطواارطين  ت

                                                           
ا تطوااا تراا تطو االت تعر ااا تايااع تمااار اتتاتةاال تلط يااتتاااتو  تت21

ريترااحتملتي التحتويلطتاارتمااتتطواا تطواتةال ترا تتاكا تطويال تبلاكتةتاةت
طوريااااتر  ت واااااتمةااااحتالتتاكاااا تر اااالتتطةي ااااتءتطوااااا تراااا تطو اااالت تبتاااار ت
طالسرتات  تلولتكت تا تطولتئرتي ل تطواا ترا تطو الت تونرياتر تويات ت
اا تطوساا لتطوراتعالتتناافتتاار ت تبنعراحتو ةرياات  ت وااتم تط  االت االتم ت

اتتا وافتطولتةاة تاالتطوايللتطو ي تةترةر  تبلرت ت تاب تتلالترةريلتااني 
م ت ا هتطويتتاار تعاترتتنع ااتتطساارةةتءت التطوااا تراا تطو الت تا تعلاابتتاار ت

تطال ر تتتتنفتطإلتاتطواتةل .تونار رتطة ت:تطواتلعتطوستب .
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لطوسااااناةتطواير ااااةتباااالبتط تطواتت اااارطلتطورلوتااااة تملت
ملتطويتااةتطويتةلةتاةتآوتةتاة ت  اتترا تطوة ات تطوارطين ت

طور ترارن تت  هتطواتت رطلتلطالر ت تاتلترتاح تل واات
تنافت اتطتتااتت  بالتاوتاحتات ا تطورساترعتتطوايتتةاةت

تت22ر ت  طتطو أ .

                                                           
ا تاارىتطوراارط تطواارل تبرة عاا تا ااال تطالر ت تااتلتطورلوتااةتعيرناا تبااع تت22

رلوااااةتلميااااتى تاساااابتابتتااااةتطوة اااات تطواترااااارتواااارع تتوراااالاع تطويااااتةل ت
واارلو  تربتوةساابةتوناارل تطوراا ترترااارتطوة اات تطوةةااتئ  تعلاابتم تعاار تا ااتطتتط

لطتراااترتطوايااللتلطالوررطاااتلتطوراا تمة ااأر تترناااتطواتت اارطلتلرياات تويلطتاارت
طوتانتةتطور ت تتةتر تطورلوةتطواتف تارفتتكال ت ةاتاتااكتةتاةتإلة ت  اتت
ل تراااا تطويااااتةل تطواااارطين  تماااااتتطواااارل تطوراااا ترأياااا تبتوة اااات تط اااااتر تراااا

ا تطويتةل تطوارطين تبالاترتابتطا اتتلريلو اتتاعارتتط تطواتت ر تر ب تلرء
.تونار اارتطة اات:تت اا تطوة اات تبتوةساابةتونرلوااةتلرياات تواااتتتساااحترساارلتتطورلوااة

طواتت اارطلتطورلوتااةتلطويااتةل تطواالاة :ترتطسااةتايتتةااةتونت  ااةتاااتتطوبااااة ت
)تط ته:تتباااااع تطواتت ااااارطلتطورلوتاااااةتلطوياااااتةل تطوااااالاة تلآوتاااااتلترلاعة ااااات
( ت2014طواتكاااارتطو نساااااعة تالسااااري  تطوااتااااات تلطوي ااااتءت"اساااااتلط " ت

ت.36-46
ماااااتتبتوةساااابةتاواااافتطواتربااااةتطويتةلةتااااةتوناتت اااار ترطياااالتطوة اااات تطويااااتةلة  ت
طرل االتطورسااترعتتطوتتبتااةتراا ترارعاارت اا هتطويتاااةتبتاار تطرلت ااتل تلطر ياالت

لط تلطيرن االتلاتت اتتتناافتتناالتطورساارلتتتناافتطواتت ار تراا تلاتااعتط ااا
اكتةةتطالر ت تةترتاتترل ت وا تل  ابتطالرلاتهتط ل تكااتت التطواات ترا ت
رنساااااع تلط تر تبتاااار ترارعاااارتطويتاااااةتطويتةلةتااااةتوناتت اااار  تماااااتتطالرلااااتهت
طوةتة تاة تطواتت ر ت تاةت تةلةتةتاساتلتةتونياتةل تطوتاتر  تل ا طتااتتميا ت

 تطواتت ااااارطلتبااااحتطوا اااات تطوا اااات  تلميعاااااتط تمتااااافتطورساااارلتتطولرطئااااتت
طورلوتااةتاتربااةتمسااافتااا تطور اات تتلتطولاةتااةتلم االتااا تطورساارلتتكترلااتهت

"رلتتطواااتي تطورسارلت ةتةتوا.تونار رتطة ت:تتت ا تينعالتلةالطتتبارعت ت
لطوااااااتي تطوتنتااااتتراااا ترارعاااارتا ااااا تطوااااا تراااا تطوي ل ااااتةتل ااااات ت

.تالناااةتكنتاااةتطوياااتةل تطويل رتاااةت"طارتطااااحتاااا ت بااالتبااات  تساااناتلتطورلواااة
ت.141 ت2015طويل ل( ت)

(تاا تطوياتةل ت32لوي تتاكا تطالسارةترتاوافتطوااتر ت)
ااا تت23 2003ط ستساا تطو نساااعة تطواتاار توسااةةت

مللتريت تتطوااتتةتواا تطو اترترا تاةاعتر ال تهتملت
ة ااااتت اااالترحترل تا ةااااحتتةااااراتتتكاااال تراااا تاكاااات ت

"كالتيتأل تاعاتة لتطواتر تطوا كلت تتنافتم :ت
طتراارطءتتناافتم تااا تطوات ااتلتطو ي ااتةتملتاتاااةت
طواتاااااات تطويت ااااااةتوإلةساااااات تل عت ااااااتتااااااا تطوايااااااللت
لطوات ااتلتطوتتاااةتطوراا تتك ن ااتتطويااتةل تط ستساا تملت

ويااااااتةل  تلت اااااااةتالترسااااااي تطواااااارتلىتطولةتئتااااااةتلالتط
طوارةتااااةتطوةت اااائةتتة ااااتتبتوريااااتر  تلر ااااا تطوسااااناةت

تطولاةتةترتلت ت تتترال توا تل عتتنتحتطو تت".

لةسرةرجتا تةألت  هتطواتر تم تطواا ترا تطو الت ت
اااااا تا ااااات تتاتااااااةتطواتااااات تتط تتةاااااراتتتكااااال تا  اااااتت

طويت اااة تريااال توااااحتااتتاااةتلةتئتااااةتلارةتاااةتايااااتت ت
للااابتطويااااتةل تط ستسااا تطواتاااار  تلط  توااا تعللاااارتبا

 اااااالطةع تتترتااااااةترااااااة  ت اااااا طتطوااااااا تلربااااااع تااااااارلرهت
(تطوا كلتتت كلت32ل لطباح تلوي تةألتطواتر ت)

ااااري  تونيت ااا تاااا تملااالتطترباااتتت ااا طتطواااا تاااا ت
طواياااللتط ستساااتةتطولطلباااةتطالاراااتط تلطوااتتاااة تلم ت
طالتررطءتتنفتطوا تر تطو لت تتترتلت ااةتتتت ابت

تتطويااتةل تلرساارللبتطورتاالتضتطوااارة تمت اات .تتنع اا
لبتورتو تتاك تاي ت ت ا طتطواا تالاراات تطوربت اتت

                                                           
 تطواة االتتراا تطوتااررتطواارااترت2003طويااتةل تط ستساا تطواتاار توسااةةتت23

ت .19/3/2003ا تطول تئعتطو نساعةتة تبرتت مت
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طواا  تررانبااحتطوة ت ااةتطورتاتاتااة تااا تياا  تطونلاالءت
اوفتطويلطترتطوتتاةتوااتتةت  طتطوا تلطواتت بةتتنفت
طةر تيااحتلطورتاالتضتتةااح تكاااتتسااعلت تبتتةااحتالاياات ت

تتر ت  طتطوباا.

تةل تط ستسااا تالتةلااارتااااتتت اااعتتلباااتوتلل تاوااافتطويااا
اواافتااتتااةتااا تطو اايألتراا تاةااعتطورياات تملتة ااتت

طواتات تطوتتااة تكااتتالت را  بة تاح  لترحتطوارتنية
اااتتبااع تة ااتت االت تطو ااترتطوتااتر تلبااع تتط تةلاارتراععاارت

ة تت لتتطو ي تتلتطوتتااةتلطوا ا لت  تلساريل ت
طوبتاةاااةتيااا  ت ااا طتطوباااااتبرل ااات تال ااا تطو ياااحت

تيتت تا ت وا.لطويتةل تطوا

نبوواح حمايووة الحووق فووي الصووورة  المبحووث الثوواني:
 في التشريع والقضاء  ضماناتو 

ةرعلاااةترابعااا تطوة ت اااةتطورتاتاتاااةتتنااافتطواااا ترااا ت
طو ااااالت  ترباااااع تونبتاةاااااةتم ت ااااا طتطواااااا ت ااااالتاااااا ت

 تلبتوراتو تالتبارتاا تطإلةسات مستس تارتنا تبكتطااةت
اي تتحتالارات تطوربت ت تونرل لتاوفتطوة لألت
طويتةلةتةتطورلوتةتلطواانتةتطور تتاك تطالسر تر تاة تت
وااتتااةت اا طتطوااا تراا ترنساااع  تلواالتواا ترتتولااحتملت
رة احترناتطوة لألتب اكلتابت ات.تااعتطوتنا تمةاحت
لةرعلااةتكةاات تاااتاللتطالتراارطءتتناافتااا تطو اايألت

رااالتتطوريةلواالل تراا تالاات تراا ت االترحتبسااببتطو

طور اااال تتلطوة اااات ت تااااالتطوترعاااارتااااا تطور اااات تتلت
باتتولااةتت-كاااتتسااةبع تراا ت اا طتطواباااا-طوايتتةااةت

طوال ااال تاااا تيااا  تارتط تة ااالألت تةلةتاااةت ااا طت
رترااابتاساااؤلوتةتارةتاااةتلاساااؤلوتةتلةتئتاااةتلتيلباااتلت
تناااااافتطواتراااااار  تب اااااارفتترتااااااحتلراااااالرعتتطوااتتااااااةت

بتإل اااترةتلطو اااات تواااا تطو ااايألترااا ت ااالترح ت
اواااافتر اااااع تبتااااضتطور اااات تتلتة اااالألتل تئتااااةت

توااتتةتطوا تر تطو لت .

لت ترت  طتطوابااتاانبع تطةةع  تةرةتل تر تط ل ت
طوااتتااااةتطوتيتبتااااةتونااااا تراااا تطو اااالت  تلةي ااااألت

تطوةتة تونااتتةتطوارةتةتونا تر تطو لت .

 المبلأل األول: الحماية التقايية للحق في الصورة
طو تةسااااا تلطور ااااات عتطوا ااااات تتويااااارترةاااااتل تطور ااااات ع

طوااتتاااااةتطولةتئتاااااةتوناااااا ترااااا تطو ااااالت  تبعةااااااتتوااااا ت
ررتااتضتطور اات تتلتطولةتئتااةتراا ترنسااااع تلط تر ت
ب ااكلتابت ااتتاواافتطوااا تراا تطو االت تلواا ترتتول اات ت
واا طتعااار تطوتلاال تاوااافتطويلطتاارتطوتتااااةتراا تطواساااؤلوتةت
طولةتئتاااةتاااا تملااالتطواتت باااةتتنااافتلت ااااةتطالترااارطءت

تطو لت .تنفتطوا تر ت

ريرتلت تطوا ت تطو تةس ترتلتطالوريت تملتطورسالعلت
( تا ت تةل ت226/1ملتطوةيلتباللبتةألتطواتر ت)

كالتاا تت]...[طوتيلبتل تطور تة لتتنف:ت"تتت بت
طترااارىتتاااارط تبلساااعنةتمتااات تكااات تةلت اااتتتنااافتاتااااةت
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بتالورياااااااااات تملتت-2طواتاااااااااات تطويت ااااااااااةتونغعاااااااااات:....
طورساالعلتملتبتوةياالت االت ت اايألتعللاارتراا تاكاات ت

ل اارتمتااافتطوا اات تطوا اات تيااتألترل تت ااته".ت
م اتااةتو االت تطو اايألتكارعةااحتطويااتأل تلطتربت ااتت
ااا تط ااالتتطوراا ترااريلتراا ترطئاات تاتترااحتطويت ااة ت
ر اااتضتااتتاااةتلةتئتاااةتاااا تيااااتتطوا ااال تتنااافت

ته تساااالطءتتاااا تات اااا ت اااالت تطو اااايألتبغعااااتتت اااا
كااااات تتطوريتا اااااتتملتةين اااااتتبل اااااترتاااااا تط ل ااااار تمتااااات ت

(ت2اكاتت(تريات ت)ت309ةلتح تاعاتملترلتطوااتر ت)
ا ت تةل تطوتيلبتلتتنفتمةح:ت"تتت بتباتوابستاار ت
الترر رتتنفتسةةتكلتا تطتررىتتنفتاتاةتطواتت ت

طوري تملتةيلتبل اترتاا تت-ب....طويت ةتونالطا 
ح ت االت ت اايألتراا تاكااات تكاات تةلتاااتط ل اار تمتاات ت

اكااتتت"م"(تتناافتت309كاااتتة االتطوااتر ت)ت.ياتأل"
مةحت"تتت بتبتوابستكلتا تم ط تملتس لتا طتاةتملت

تملتاسااارةرط تتطسااارتالتلوااالترااا ت عاااتتت ةتاااةترسااالت  ت
تنتااااااحتبلااااااارىتطواااااااتلتطوابعةااااااةتبتواااااااتر تتارا اااااا  ت
اكاااتت" تملتكااات ت وااااتبغعاااتتت اااتءتت309طوساااتبيةت"

 24." تابتطو أ 

م تلت ااااااااااةتوة ااااااااالألتطوساااااااااتبيةتلت  اااااااااتتاااااااااا تطت
طوا اااااااال تتناااااااافت اااااااالت تطو اااااااايألترل تالطريااااااااةت

طواتك تت: تاب تتملتت اته تريال تتنافتتكةاع تل اات
                                                           

راا ت االترح" تاتكاارتطوب ااعت تتطإلةساات تتساافتطوتت ااب ت"ااتتااةتااا تت24
 .23( ت2013)ت16ونبالاتلطالسر تتطلتلطويراتلتطورتناتة تطوتررت

اعاترانبتطوا ت ترلطرتتتطواتر تلطوتك تطواتةل  
تةت اااااتتيت اااااةترااااا تطوة ااااات تطإللتطاااااا تطواكااااال ت
ونااااتك تطواااااتر تراااا ت اااا هتطولت اااااةتل اااا تطورياااات تملت

لطولسعنةتطواساريراةترا تت25رسلعلتملتةيلتطو لت  
لم تريل ت  هتطو لت تو يألتت26طتريتبتطولت اة 

                                                           
ل التااتتتساافتت تتة ترتلتطالوريت ترةبعلتطو لت تتنفتاتر تاستسةت25
 تلرياااعت ااا هتطولت ااااةتبالاااترترةبعر اااتتتنااافتطوااااتر تطواااا كلت ت"ةعلترع تواااا"ب

رل ت ااات تطويتااات تبابت ااات تمااااتتطوةيااالترتتةااا تراكاااع ت ااايألتعللااارترااا ت
اكت تايرن تت تطواكت تطو  تطوريالترتحتطو لت تا تطالاا  تتنتاح ت

طواكااات تطوااا  ترةيااالتاوتاااحتطو ااالت تتتاااات تملتيت ااات  تمااااتتتسااالطءتكااات ت ااا ط
طورسلعلترتي رتبحتا  ت الت تطو ايألتتنافتااتر تاتار تو ا طتطوغاتضت
بأتةتلسعنةتكتةلتوا ت رر تتالايت تملتإل طتر تتاةالتتسا ت الت ت ايألت
عللاارتراا تاكاات تيااتأل تكاااتتواا تت اارت تطوا اات تطو تةساا تم تعاار تطورياات ت

لسااعنةترةتااةتتةكل ااترتااا تط ل اار تملتمتااتملتمياا تطو االت تبلسااعنةتاتعةااة 
ةاااتتماناا تطولسااعنةتطوراا تعاار تب ااتتطتريااتبتطو تاالترل تا اات ت.ت ميااتى تلط 

ااتتاةتطوات اةتطو ي اتةترا تونار رتطة ت:تاتتلت رع تت عركحتترى ت
)بعااااتلل:تاة اااالتطلتطوانباااا تتطويااااتةل تطولةااااتئ :ترتطسااااةترانعنتااااةتايتتةااااة

ت.225-224( ت2011طوايل تة ت
اعاااتطساارير تطوا اات تطو تةساا تتبااتت ت"بأتااةتلسااعنةتكتةاال"تراا تطواااتر تت26
(تااااا ت ااااتةل تطوتيلبااااتل.تماااااتتطوا اااات تطوا اااات ترياااارتطساااارير ت226-1)

تبتت ت"بل ترتا تط ل ر "ت واتم تطوا ات تطو تةسا توا تت ارت ترا ت الت
 اااااتةل تطوتيلباااااتلتطولرعااااار تويتااااات تلت ااااااةتطوا ااااال تتنااااافتطو ااااالت  تم ت

تعةةترا تطترياتبتمرتات تطالوريات تملتطورسالعلتملتتسرير تطولتة تلسعنةتا
طوةيل تبلتمانا تةال تطولساعنةتطورا تعار تب اتتطترياتبت ا هتط رتات  تبلرتتةاحت
وتبااتت ت"بأتااةتلسااعنةتكتةاال" تلباا واتتكاال تطوا اات تطو تةساا ت اارتلسااعتااا ت
رطئت تطوااتتةتطولةتئتةتطوايتت تواتاةتطواتت تطويت ةترا تالات تطو الت  ت

رلسااااعتوت ااااالتمرتاااات تطالتراااارطءتتناااافتطو اااالت تطوراااا تاعاااااتتاراااارت اااا طتطو
طتريبااالتبلساااتئلتمياااتىترينعرتاااة تاااا ت عاااتتطساااريرط تط ل ااار  تكااااتت ااالت
طواااات تبتوةسااابةتوتسااا ت ااالت ت اااايألتاللااالرترااا تاكااات تياااتألتباااارل ت
ت ته تا ترةتاوفتمةاحتت  ا تاا تتباتت ت"بأتاةتلساعنةتكتةال"تمة اتترر اا ت

طوريةلوااالل تطواااارعاترااا تتطولساااتئلتطوريةتاااةتطوارعةاااة ترا اااتت تااااعتطوراااالت
الااااات تطوساااااات تطوب ااااات  تبتساااااريرط تطوريةتاااااةتلط ل ااااار تطوارعةاااااةتتنااااافت
 



 مسا سقف احليط

 

14 
 جامعة بريزيت.، ، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

رل تت اااتئح تلم تعللااارت ااا طتطو ااايألترااا تاكااات ت
يااااااتأل تكاااااااتتعلاااااابتم تعراااااالطرتتطوااااااتك تطواتةاااااال ت
اليرااااات تمتكااااات تطولت ااااااةتبرااااالطرتتطوي ااااارتطولةاااااتئ ت
بتة اات حتطوتناا تلطإلتطر  تباعاااتررلااحتاتطر تطولااتة ت

 ااالت ت ااايألترااا تتاوااافتطوريااات تملترسااالعلتملتةيااال
اكاااات تيااااتألترل تالطريرااااح تلبي اااالألتطوتيلبااااةت
 ررت تةل تطوتيلبتلتطو تةس تطولرعارتطوتيلباةتاعاات

موا تعالتل تت45م بالتطوابستار تسةةتلطوغتطاةت
ماااتتااا تت اات تراا تطتريااتبتطولت اااةترياارتل ااعتوااحت
طوا ت ت طلتطوتيلبةتطواة لألتتنع تتر تطولت اةت

كتيلباااااةتطورتااااااة تكااااااتتم اااااتفتطوا ااااات تطوا اااااترت ت
رياعنتاااة تم تطواكااا تبا اااترت تلاتاااعتط رلطلتطورااا ت

تت27طسرتت تب تتطولتة تر تلت ارح.
                                                                                       

تطإلةساات "ااتتااةتااا تطير ر ااتتراا ت اا طتطوالاات .تونار اارتطة اات:تطوتت ااب ت
ت.20ر ت لترح" ت

ريارتط ارت تطوا ات تطو تةسا تويتات تلت ااةتطوريات تطو الت تطواة االألتت27
طوتيلبااتلتم تتكاال تطو تاالتبغعااتت(تااا ت ااتةل ت226/1تنع ااتتراا تطواااتر ت)

ت ااتءتطوالةاا تتنتااح تلوياا تتكاال تطوت ااتءتاةرلاات ت ةااتتهتطويتةلةتااةتالتباارت
باالتطر تت تم تت اارتتتاا ت ااتابتطوااا تراا تطو االت  تملتااا تتاةنااحت ااتةلت

ااااات تلارتكااااةتوااااارىتآةااااتتت واااااتطوت ااااتء تلتساااارل تم تتكاااال تطوت ااااتءت
 تملتطورسالعلت ت ات تملت اةتت  تل لبتم تتكل تاتت اتط تو تالتطالوريات

ملتطوةياال.تماااتتبي االألت اات تم تتياال تطوااار  تب تاالتطالورياات تطلتطوةياالت
ملتطورساالعلتراا تاكاات تيااتألتترياارتطيرناا تطو يااحتطو تةساا تااال ترارعاارت

طويااتأل ترترلاحتلتةاابتااا تطو ياحتاواافتط ياا تبااتوا  ل تتطواي الرتبتواكاات 
طوال االت توناكاات تطويااتألتلسااتعترحتطوترعاارتااا تماكاات تطوي ااتء تلتياال ت

 طتطواااتم تتنااافترتااارطرت ااالتتطواكااات تطوتااات  تلاة اااتتطو اااتت  تلطوارتياااة ت ااا
لطواتترع  تلطوا تب تلابيت تو  طتطورترطرترل ت  هتط اتي تالتراريلترا ت
ةاااتلتطوااتتااةتطولةتئتااة تماااتتطواتتااتتتطو ي اا توناكاات تطويااتألترتساارةرت
 

ماتتر تطويتةل تطو نسااعة  ترا تعللارتر ات عتاااررت
عااااة  تال اااال تطوااااا تراااا تطو اااالت  تباااااتتراااا ت وااااات
ااتتااةتااا تطو اايألتراا تتاار تر اال تهتراا تاكاات ت
يااتألترل تت ااته تاالتمةاااحتلبااتوتلل تاواافتطوياااتةل ت

 ترللااارت2003 نسااااعة تطواتااار توساااةةتط ستسااا تطو
ا اااتتطلتتتااااةترااارت تااتتاااةتطواتااات تطويت اااةتون اااترت
لاةااااعتاتط بر ااااتتملتطالتراااارطءتتنع اااات تاعاااااتة اااالت

(تاااااا تطوياااااتةل تط ستسااااا تطو نسااااااعة  ت17طوااااااتر ت)
تنااافتم ت"وناساااتي تاتااااة ترااا ترلااالرتاتط بر اااتتملت
ريلو ااتتملتر رت اا تتاالتبااأاتت  ااتئ تاسااببتللرياات ت

ةل تلتياااعتباااتا  تكااالتااااتتعرترااابتتنااافت اكااات تطويااات
ايتو ااةتماكاات ت اا هتطواااتر  تلوااا تر ااتتتااا تلااتطءت
 واااااتطوااااا تراااا ترتاااالتضتتااااتر تر اااااةحتطوسااااناةت
طولاةتاااااااةتطو نسااااااااعةتة".تاعااااااااتباااااااع ت ااااااا طتطواااااااةألت
طورسارلت تاتااةتطواسااتي  تلتار تلالطرتاتط بر ااتتملت
طالترااااارطءتتنع ااااات تلاااااا تلساااااتئلتطواتط باااااةتطساااااريرط ت

 باااااةتطواللااااالر ترااااا تطو ااااالطت تآاللتطور ااااال تتلطواتط
لتنافتمباالطبتطواااا لتطورلتت ااةتلطوتاااتتطلتطوسااكةتةت

                                                                                       

 تاوفتركت تطوت تءتورارعرتاتتا طتكت تطواكت تيت ت تملتتتاات  ترال طترل ا
رياال تطواكااات تتنااافتت اااتءتطو ااايألتطوارلطلاارترتاااحتتكااال ت وااااتطواكااات ت
يت اات  تماااتتا طتكاات تطوااريل تاوتااحتالتعرل اا تتناافتت ااتءتطوارلطلاارترتااحت
تتااارتطواكااات تتتاااات  تل ااارتميااا لتباااحتطوترعااارتاااا تماكااات تطوي اااتء.تونار ااارت

ا ااتلتتةتطو االلتلطو االت تراا تطإلةباااتلتطة اات:تااااارتماااع تطويت ااة ت
( ت2015)تاااات :ترطتتطوةيتراااةتونة اااتتلطورلر اااع تتةاااةطولةاااتئ ترتطساااةتايتتت

ت.266-270
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وااتعر ااتتااا تم ااكت تطالتراارطءتطوايرن ااةتكتوساات تلت
ل عت ااااااات تاالتم تطوا اااااااكنةترةااااااالتترااااااا تاااااااات ت تااااااات ت
م اتبت  هتطويتاعتطلتبتسريرطا تتالةر اتاتاتااةت
لي ل اااااتةتط راااااتطرتاااااا تيااااا  تر ااااال تتمااااااتي ت

تا  تتنفتاارلتتر ت.تيت ةتب  تكاةترو  تلطال

(تسااااااتو ةتطواااااا كتتااااااا ت32بتإل ااااااترةتاواااااافتطواااااااتر ت)
طويااتةل تط ستساا  تطوراا تلتااالتطالتراارطءتتناافتم ت
ااا تطوات ااتلتطو ي ااتةتملتاتاااةتطواتاات تطويت اااةت
وإلةست تل عت تتا تطواياللتلطوات اتلتطوتتااةتطورا ت
تك ن اااااتتطوياااااتةل تط ستسااااا تملتطوياااااتةل  تلبعةااااالتم ت

رتلت اات تتااترال توااا تل ااعتطوسااناةتطولاةتااةتر ااا ت
تتنتحتطو تت.

اعاتك لتطويتةل تط ستس تطوايللتلطوات تلتطور ت
ك ن اااتتلةاااألتتنع ااات تلطورااا تك ن اااتتطوياااتةل  تلطترباااتت
طالتراااااارطءتتنع ااااااتتلت اااااااةتتتت اااااابتتنع ااااااتتطويااااااتةل ت
لرساااارللبتطورتاااالتض تلباااااتوتلل تاواااافتطور ااااات تتلت
طولرطئتاااااةترااااا ترنسااااااع تالتةلااااارتة ااااات ترااااا ت اااااتةل ت

علات تت28 1960(توساةةت16وستت تت ا ت)طوتيلبتلتط
طالتررطءتتنافتطواا ترا تطو الت  تلرا ت ا هتطواتواةت
تاكاااا تطونلاااالءتاواااافتطوة اااالألتطواااالطتر تراااا ت ااااتةل ت

(ت199-188طوتيلباااااتلتطوساااااتت تلرارعااااارط تطواااااالطرت)

                                                           
  تطواة لتترا تتاررت1960(توسةةت16 تةل تطوتيلبتلتط ترة تت  ت)ت28

ت .1/5/1960 تبرتت مت1487طولت ر تطوتساتةتط ترةتةتت  ت

طور ترةتلولتال لتتلتطو  تلطويارجتلطورايعاتتل الت
تت29طوارتتتفتتنتحتبتور  عتتطواتت بتتنتحتلرطئتت .

 تةل تطواابلتتلتلطوة تتطو نساعة تت ا تتكاتتةأل
تنااااافتطترباااااتتتطو ااااالتتاااااا تت30 1995(توساااااةةت9)

 اااا تطواابلتاااتلتطويت اااتةتو ااا طتطوياااتةل  تطوااا  ت
عااااة  ت ااااؤل تطوابتتااااةتلطوة ااااتتراااا تطوااااب ر تلااااا ت
 اااااااة تترارعاااااارتطواسااااااتئلتطواا اااااالتتة اااااات تتراااااا ت
طواابلتااااااتلتملتطو ااااااات ة تلطوراااااا تراةاااااالتاستساااااات ت

لطتربااتتتايتو اااةتماكااات تبتواتاات تطويت اااةتوناااالطا  ت
 اااااتةل تطواابلتاااااتلتلطوة اااااتتلاااااتطئ تتتت ااااابتتنع اااااتت
طوياااتةل  تلاااااتتالت ااااترتاااحتباااأ تطوااتتاااةتطولرطئتاااةت
عرتراااابتتنع ااااتتااتتااااةتارةتااااةتلرياااات تونيلطتاااارتطوتتاااااةت

ت31وناسؤلوتة.

                                                           
ا تلت اراااا تطواااا  تلطوياااارجتالتريلااااات تلالترلتااااات تاالتبراااالرتتلراياااا تت29

لتكاااا تطوتنةتااااةتلطوااااتك تطواتةاااال تماااااتتتة ةااااةتمتكاااات ت اااا تطوااااتك تطواااااتر 
بتوةساااااابةتولت اااااااةتطورايعااااااتترت اااااارت تويتتا ااااااتتراااااالطرتتطوااااااتكةع تطواااااااتر ت
لطواتةاال  تماااتتلت اااةتطورايعااتترت اارت تويتتا ااتتطوااتك تطواااتر تلطواتةاال ت

(ت73مت اات  تاالتط تطورايعااتتتيااعتب االت ت عااتتتنةتااة تل اارتبعةاالتطواااتر ت)
  تم ت"كااا  تاااا تطولساااتئلت1960(توساااةةت16اااا ت اااتةل تطوتيلباااتلتت ااا ت)

طويرتباااةتلطوتسااال تلطو ااالتتطوعرلتاااةتت-3ط رتاااةتتتااارتلساااعنةتونتنةتاااة:ت.....
لطو استةتلط ر  تلطو تتطلتلطور تل تتتنافتطير ر ات تا طتتت الترا ت
اااالتتاات تملتاكاات تابااتجتونلا االت تطلتاتااتضتوألة ااتتتملتبتتاالتملت

تتت لتونبتعتملتلرتلتتنفتميةتتا ت يأل".
  ت1995(توسااااااةةت9اابلتااااااتلتلطوة ااااااتتطو نساااااااعة تت اااااا ت) ااااااتةل تطوت30

ت .29/8/1995 تبرتت مت6طواة لتتر تتررتطول تئعتطو نساعةتةتت  ت
ر عاااااارتااساااااا تطواااااارتاتة  ت"طوابتتااااااةتطويتةلةتااااااةتونااااااا تراااااا تطو اااااالت تت31

طوالناااااةتطوتتبتاااااةتطو ي اااااتةتلااتعراااااحتطوارةتاااااةترااااا تطوياااااتةل تطويااااال ر " ت
ت.206( ت2012 ت)56 تتررت28تونرتطستلتط اةتةتلطوررت بتطوستلرتة
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ةسرةرجتااتتسب تم تطوا ت تطولةتئ تطو نساعة تو ت
عااةألتتناافتلت اااةتاااارر تيت ااةتبتالتراارطءتتناافت

ةاااااتتتاكاااا تطالسااااررال تتناااافتتطوااااا تراااا  طو اااالت  تلط 
رلااااات  ت ااااا طتطالترااااارطءتاااااا تيااااا  تة ااااالألتطوااااا  ت

رااااا ت اااااتةل تطوتيلباااااتلتلطوة ااااالألتطوتتااااااةتتجلطويااااار
طواالطتر تراا ت ااتةل تطواابلتااتلتلطوة اات تلبتورااتو تواا ت
ريااااا تطورلواااااةتطو نسااااااعةتةتبتوررطاتر اااااتتطإلعلتبتاااااةترااااا ت
ااتتااااااةت اااااا طتطوااااااا  تلراااااا تاااااااتتر رت ااااااحتطوة ت ااااااةت

اتو تت ت تطوا ت تطو نساعة ت لطةع تطورتاتاتة تاع
رر ا تة لألتيت ةتبااتتةتلرة ات تطواا ترا ت
طو االت  تط اااتتطوااا  تتاااراتا اااكتوتتلتاراافتتةااارت
طونلاااالءتاواااافتة اااالألتطورلاااات  تطواااالطتر تراااا ت ااااتةل ت
طوتيلبتلتبي لألتلتطئ تميتى تكال تم تطويتتار ت
طويتةلةتاااةتر اااعتتتنااافتمةاااحت"التلت ااااةتلالتتيلباااةتاالت

واا  تعراناابتساا تة االألت تةلةتااةتبااةأل" تط اااتتط
راااااة  تلرااااااا تطواااااا تبتو ااااالت  تلرلااااات تطالترااااارطءت

                                                                                       

(توسااااااةةت9(تااااااا ت اااااتةل تطواابلتاااااتلتلطوة ااااااتتت ااااا ت)1ة ااااالتطوااااااتر ت)
  تتنااافترتت ااا تطواابلتاااةتبأة ااات:ت"كااالتلساااعنةتة اااتترلةااالترع اااتت1995

طوينااااتلتملتط  اااكت تباااتواتلفتملتطو ااالتتملتطوتسااال تملتبتو ااااغ تملت
تنااااااافتت-(تاااااااا ت طلتطوياااااااتةل تتناااااااف:ت"م7طوا ااااااات".تلة ااااااالتطوااااااااتر ت)

م ترارةاااااعتتااااا تة اااااتتااااااتتعرتاااااتتضتااااااعتاباااااتر تطوات اااااةتتلطواابلتااااات
لطاراااتط تطوايتياااةتلم ترترباااتتات اااةتتطإلةسااات لطواساااؤلوتةتطولاةتاااةتلاياااللت

ت-بت.طو كتتلطوتم تلطورتبعاتتلطالاا  تايات توناالطاةع تكااتت ا تاا تو ات
طورلت ااااااةتطوالل ااااااةتاواااااافتط ا اااااات تتعلاااااابتم تالترر ااااااا تطواابلتااااااتل
يبتتتريلتبت ي لتلطويات تلطوريتوعارتلطواتط يع تمتةت لتتملت  ألتملتم

ت.طو نساعةتة"

تنتااااح تتل اااات تتاااا تطونلاااالءتاواااافتة اااالألتلرطئتااااةت
ترلت تلتطئ تميتى.

 المبلأل الثاني: الحماية المدنية للحق في الصورة
ا تطوااتتةتطوارةتةتونا تر تطو لت تريالتطوااتتةت

 تريااا تطولةتئتاااة تا تالت تااااةتونااتتاااةتطولةتئتاااةتااااتتوااا
ا اااالبةتبااتتاااةتارةتاااة تربتإل اااترةتاوااافتطوااتتاااةت
طولةتئتااااةتطوراااا تبعةت ااااتتتيااااتتتطوا اااات تراااا تطويااااتةل ت
طوايتت تااتتةت طلتابتتةتارةتةترت اتضتالاتطءطلت
ل تئتة تلرتلتضتعار تررتاحتوناترارىتتنافتاياحترا ت
طو لت .تاعاتسةرةتل تطإللتطءطلتطول تئتةتر ترات ت

تمل  تلطورتلتضتر ترت تةت .

 ع األول: اإلجراءات الويائيةالفر 
ر ا تطويااتةل تطو تةساا تتتربااتتطواا تراا تطو االت تااا ت

 تساالطءتبل اا حتطإلةساات طوايااللتطون ااتيةتب اايألت
ايااات تاساااري  تب طراااح تم تبكلةاااحتا  اااتط تاااا تا ااات تت
طواااا ترااا تطواتااات تطويت اااة تلوااا واتر اااانحتطوااتتاااةت
طول تئتااااةتطوايااااتت تراااا تطواااااتر تطورتسااااتةتااااا تطويااااتةل ت

تةس  تاعاتة لتطو يت تطوةتةتةتا ت  هتطوارة تطو 
طوااااتر تتنااافتم ت"وني ااات تم تعريااا لطتكتراااةتطولساااتئلت
اةلتطواتطسةتلطوالرتل عت تتاا تطإللاتطءطل تواةاعت
ملتول ا تم تاساتستبأو اةتطواتات تطويت اة تلتاكاا ت
م تتااااأاتت ت اااا تط ااااالتتطواساااارتلنةتبترياااات ت اااا هت
طإللتطءطلتارفترلرتت ت تطالسارتلت  تل وااترل ت
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ستستباا تطو ايألترا تطورتالتضتتااتتت اعبحتطوا
تت32ا ت تت".

كاااتت  اابتطويااتةل تطوااارة تطوا اات تباا طلتطالرلااته ت
(تاةحتم تويلتا تل عتتنتحت50اعاتبعةلتطواتر ت)

طتررطءت عتتا اتل ترا تاا تاا تطواياللتطوا رااةت
و ي اااااعرح تم تتانااااابتل ااااا ت ااااا طتطالترااااارطءتااااااعت

كاااتتت33طورتاالتضتتاااتتتكاال ت اارتوايااحتااا ت ااتت 
                                                           

لطو اايألتطواا  تعلاات تطالتراارطءتتناافتاتترااحتطويت ااةتملتتناافتايااحتت32
ر تطو لت تب  ةتيت اة تعنلاأتاوافت ا هتطإللاتطءطلتطول تئتاةترلةبات تاةاحت
وترااااعترتاااالىت  ااااتئتة ت اااارتتكاااال توت ةعر ااااتتلرا اااالتطوتتاااااةتلطو اااااترةت

رغاتاةتطوااتيااةتبات ياةتر اتتونا ل تتنفت لتتيت ةتوة ت تتر ت
با ااناةتطواتراارىتتنتااحتلر ااع تر رعاارط تآيااتتواتترااحتطويت ااة تاعاااات
عرارااعتطوي ااتءتطواساارتللتلطوتااتر تراا ترتةسااتتب اا اتتلتريلوااحتطرياات ت
الاتطءطلتاساارتلنةتلل رتااةتواةااعتملتاتيااتفتطواسااتستبااتوا تراا تطو االت  ت

إللاااتطءتلونيت ااا تم تعريااا تطإللاااتطءتطواةتسااابترااا ت وااااترل تم تعاااؤةتتط
 تتناافتطويت اا تم تعراااتىتمتناافتااا تطوا ااتلتتراا تطورتاالتض تكاااتت

رتتنتاةتطإللااتطءتطواانالبتلالتتااأاتتبااحتاالترا تااات ترأياارتواحترتتنتااةتبناال ت
طو اااارفتطواة اااالر ترياااارت  اااالتااكاااااةتبااااتت ستبتاااار تا ااااترت تالاااا لت
ة اااتلترع اااتت ااالتترااااستباتااات ترل اااةتعااالتاتطويت اااة ت ة اااتتكتةااالت ااارت

متناااافتتفتط تل اااالتبناااارتت اااالترتااااحتطورتاااالتضتاوااااة ااااتلتسااااتبيت تراااا تاةلنراااا
اساارلتترح تلبااتوت  تااا تسااناةتطويت اا تراا تطيرتااتتتطإللااتطءتطول ااتئ تملت
تر اااح ترلةاااحتانااار تبتريااات تالاااتطءترتلت ااا تاااات تةبااالتطالترااارطءتتنااافت

(تااا تطويااتةل تطوااارة تط ترةاا ت48 تلرااةألتطواااتر ت)طوايااللتطو ي ااتة.
 ترا تاا تاا تطواياللتتنفتمةاحت"ويالتاا تل اعتتنتاحتطترارطءت عاتتا اتلت

طوا راااةتو ي ااعرحتم تتاناابتل اا ت اا طتطالتراارطءتاااعتطورتاالتضتتااااتت
طوااتوباااةتتكااال ت ااارتواياااحتاااا ت اااتت" ترتو ااايألتلريااات توااا واتتساااراتعت

بترياات تالااتطءتل ااتئ توااتتااةتايل ااحتطو ي ااتةتلاة ااتتطوااا تراا تطو االت ت
لطواااا ترااا تطواتااات تطويت اااة تلالتت ااارت تم تتياااعت اااتتتبتو تااال.تونار ااارت

ت.159-156ت طواسؤلوتةتطوارةتة:تطواغتب تلتستف تطة ت
ت.217طورتاتة  ت"طوابتتةتطويتةلةتةتونا تر تطو لت " تت33

(تاااا تطوياااتةل تطواااارة تط ترةااا ت48وااااتر ت)ة ااالتط
لطوايتيااااةتم تتبااااتت ت"م تت34.ة سااااحتتناااافتطوا ااااال ت

تاناابتل اا ت اا طتطالتراارطء"تطواالطتر تراا تةااألتطواااتر ت
آة ااااااةتطواااااا كتتررسااااااعتور ااااااالتاةااااااعتطالتراااااارطءت باااااالت

ت35ل لتح.

لراة تطوة لألتطوستبيةت تابتطو لت تطواترارىت
تنافتاياحتطواا ترا تل ا تطالترارطءتملتاةتااح ترل ت

إلةبااتلتطةااالطءت اا طتطو تاالتتناافتياااأتاتااع تتاتلااة
ملتارلات تتتااررتو تابتطو لت تاا تلط تاةت
ر ل تهتملتتاتضت الترحتملتة ات تترل تت اتئح ت
لب  طت  لتااكاةتطوراععارتط ترةتاةت"ا تطسارتات ت
طس تطوارت تلطةراتوحتكارعتتون تكةتطوارتفتتنع اتت
ار تسةلطلتعر ا تاتةفتطو اتتترل تاتلاةتاوافت

 لواااارتونااعاااارتطوا ااااناةتراااا تطوااتوبااااةتبااااترتاةبترااااحتلت
تيترح". ت36طالتررطءتلط 

                                                           
ت.41ر ل  ت"طوا تر تطو لت " تت34
ت.217طورتاتة  ت"طوابتتةتطويتةلةتةتونا تر تطو لت " تت35
(تاااااا ت اااااتةل تم ااااال ت115/4كااااااتتلتاااااا توناااااارت تلريااااات تونااااااتر ت)ت36

طوااتيااااتلتطوارةتاااةتط ترةااا تم تعريااار تبانااابتاوااافتطويت ااا تالريااات تم ت
 ااا تملتاؤ ااال ترل تم تت اااعتتاوااافتةااال تطإللاااتطءتملتا اااتهتالاااتطءترا  ت

باااااللتطءطلتاتعةاااااة تلولااااالءتطويت ااااا تاوااااافتطريااااات تلطاااااارتملتميةاااااتتاااااا ت
ل ا تطالتراارطءت عااتتطوا ااتل  تتكاال تتطإللاتطءطلتطول تئتااةتب اارفتاةااعتمل

بترترتطسةتلطرتةتو تتنتةتطإللاتطءتل رتراحتتنافتبنال تطو ارفتطواتلالتاةاح ت
لم تتكااااال تبتويااااارتتطو اااااتلت تلطوااااا ر تول ااااا تطالترااااارطءتملتاةتاااااحترل ت

ت.ت113-112ت" رلتلر.تونار رتطة ت:تتستف ت"طواسؤلوتةتطوارةتة
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ماااتتراا ترنساااع  تراا تعللاارتر اات عترنساااعة تعااة  ت
ال ااااااال تطواااااااا ترااااااا تطو ااااااالت تل ااااااالترت ااااااااتةتلت
وااتعر ات تلرا ت ا هتطواتوااةتعار تطوتلال تاوافتطويلطتاارت

راااا ت ااااتةل تتطوتتاااااةتراااا تطواسااااؤلوتةتطوارةتااااةتطواااالطتر 
ت37 1944ةت(توساااااااة36طوايتو اااااااتلتطوارةتاااااااةتت ااااااا ت)

(تطور ترةتلولتال لتتلت23-16لرارعرط تطوالطرت)
طويااا فتلطالرراااتطءتبتتربتت اااتتمسسااات توااارتتلىتطور ااا عتت
طوراااا ترياااال تبةااااتء تتنع ااااتتطواسااااؤلوتةتطوارةتااااة تاعااااات
رسارير ت ا هتطوة الألتطوارتنياةتبتواساتءوةتطوارةتاةت

تت38وااتتةتساتةتط يت  تلطتربتت  تلكتطار  .

التعللرترة ت تر ت ت تملتت تبةتترتنفتسبعلتطواةت 
اري  ةتاا ت بالتطول اتلتطواير اةترباع تكت تاةت
طورتتا تاعترتكعبتلطسريرط تكتاعتطلتطواتط بةتاا ت

راااااااتطرتلطواؤسساااااااتلتلطو اااااااتكتل تكاااااااتوبةلات بااااااالتط 
لطواااااااااااات تطورلتت ااااااااااةتلطواسااااااااااتي  تواااااااااا طتلكااااااااااللتطءت

ونار ااتتتااا ت اا هتطويااتاعتطلتطونلاالءتعلاالرتتل ااتئ 
لىتارطوةت تتتر تات تاساتء تونيت  تطوارة تبرت

طسريرط تكتاعتطلتلمل ر تطوت تبةتكرللع  اتتوناساك ت
طويااتألتبااح تملتطساارغ  تلرياار  تاااتتطوريارااحت اا هت

                                                           
  تطواة اااالتتراااا ت1944(توسااااةةت36 اااتةل تطوايتو ااااتلتطوارةتااااةتت اااا ت)ت37

ت .28/12/1944 تبرتت مت1380تررتطول تئعتطو نساعةتةتت  ت
)تط تتات ااةتطوااتم تلطورتبعااتتلطوااا تراا تطوساااتةااااارتراالر تطوي اات تت38

( ت2014ه:تطواتكرتطو نساعة تالساري  تطوااتاات تلطوي اتءت"اساتلط " ت
ت.7-8

طوياااااتاعتطلتلطساااااريرطا تتبااااااتتت اااااكلتطترااااارطءتتنااااافت
ت39ي ل عرح.

كاتتتاك تطونللءتويت  تط التتطواسرتلنةتبانابت
إلتياااتفتر اااغعلت ااا هتطوياااتاعتطلتلط ل ااار تلطوااارا  ت

ناافتطورساالت لتطويت ااةتب ااتتلريااتت اكاات تطواااتر تت
(تااااااا ت ااااااتةل تم اااااال تطوااتياااااااتلتطوارةتااااااةت102)

  تلطوراااا تة اااالت2001(توسااااةةت2لطورلتت ااااةتت اااا ت)
ةحت"علالرتواا تعي افتاارلات اتتتااراالتمتنفت

ااا تراالطلتطول االتم تتياار تانباات تاواافت ت اا تط ااالتت
طواسااارتلنةتتانااابترتاااحتطريااات تالاااتطءطلتل رتاااةتلريااات ت

وااات تباااتتالتتاةااعت ت اا تطوال اال تااا تواير اافتط
ة تت  طتطوانبتربتات تونارتلىتط  انتة" تلرا ت ا هت
طواتوااةتتناافتطواسااررت تريرتاااحترتاالطهتياا  تةاتةتااةت

 ااات تم طتوااا تتكااا ت ااارتاتاات تاااا تراااتت مت ااارلتتطوياااتطتتم
وناارتلىتت تعريار تباةاالت اا طتطوانابتربتاات تمرتالطهتلوااحت

 طتكاااات ت اااارتسااااب تلرياااار تب ااااتتلراااا تكنرااااتتا اااانتةتط 
                                                           

باتوت  تاا تم اتاةت ا هتطويااتاعتطلترا تاةاعتطترياتبتطولاتطئ تكتوساات تلتت39
رااتطرتلكاا واتر اا تلسااعنةتةتلتااةتواااتلتط  ىتبتواارنيااتلتلط الااااتلاللت

ااتتطوا  تعيار تر تطوي  تتا تطولاتطئ تلاتريبع اتتلر ت اعلتطتريتب اتتط 
طوباااااااااتطولةاااااااتئ تلل اااااااتلتطورايعااااااا تلطوااتيااااااااة تاالتم تللااااااالرت ااااااا هت

 ااتطت ترة اات تيااتألتكاات توااحتطوترعاارتااا تطوساانبتتلتلط طويااتاعتطلترل ت
يت ااااةتتةااااراتتعرلااااتلرتطسااااريرطا تتطوغااااتضتطواتاااارتوااااح تكرللتااااحت اااا هت
طوياااتاعتطلتوت ااارتبعاااللتطوساااك تلراتكاااتلتطواااالطاةع  تلطسااارغ  ت ااا هت
طو ااااالتتلطو عاااااارعل تلتلة اااااات تتبي ااااارتطالبراااااارطرتطلتطإلسااااااتء تلطور اااااا عتت

رتطة ات:تتمالارتتتات  تبت  يتألتلطالتررطءتتنافتي ل اعر  .تونار ا
"كااااااتاعتطلتطواتط بااااااةتل اااااالطب تطوراااااالطر تبااااااع تطوااااااا تراااااا تطوي ل ااااااتةت

 ت5/11/2016ت لطو تلتطلتط اةتة" تطوال اعتطإلويرتلةا تولت ار تط تات 
https://goo.gl/ddxYp6ت(7/3/2017)رتت متطالسرتلت :تت
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طواااتورع تعةتياارتطالير ااتألتوااكاااةتطوبرطتااةتبة ااتت
ويلة تت تابةتطولالتاةتطوتتااةتتطوانبتلطورتلىتة تط ت

 ترتاااالىتارطوااااةتطو ااااتتترياااات تتاااا تطير ااااتألتل 
ت40.ااكاةتطو ن 

الفرع الثاني: التتويض ع  االعتوداء علوا الحوق 
 في الصورة

تةتطورا تتاكا تم تعنلاأت رتالتري  تطإللتطءطلتطول تئ
اوع ااااتتطويت اااا تراااا تاةااااعتملتل اااا تطالتراااارطءتتناااافت
طوااااا تراااا تطو اااالت  تلاعة ااااتتتكاااال تطورتاااالتضت اااالت
طولااارطءتطوااا  تعل تاااحتطويت ااا تتنااافتطواترااار  تااااعت
طإل ااااااتت تاواااااافتم تطويت اااااا تتسااااااراتعتطولاااااااعتبااااااع ت

راااتورتلتضت ااالتت41طإللاااتطءطلتطول تئتاااةتلطورتااالتض 
ورالطر تطوا  تطولسعنةتطور تعر تا تي و اتتر اات تط

طيرلتلم رتتةرعلةتل ل تطو تت تلط تتر تطوات تاوفت
اااااتتكتةاااالتتنتااااحت باااالتااااارلاتطوياااااأ تل واااااتتناااافت
اسااتبتطواسااؤل  ترتوغتتااةتاةااحتلبااتتط  ااتطتتطوراا ت
وايااالتبتو ااايألتساااالطءتميتةااالتاترتاااةتم تاتةلتااااة ت

طوا ااااات تطو نسااااااعة تاااااا لتة عاااااتهتتاعااااااتوااااا تتاااااا  ت
طو تةس تلطوا ات تلط ترةا تبريت اتتاا تطورتالتضت
باااةألتيااااتألتواااا تل ااااعتطالترااارطءتتناااافتاااا تااااا ت

                                                           
تطواتلعتطوستب .ت40
ت.113 ت"تستف ت"طواسؤلوتةتطوارةتةت41

ايل حتطوا راةتون ي تةتلاة تتطوا تر تطو الت ت
ت42طو ي تة.

ر ااا ترنسااااع تعااار تطوتلااال تاوااافتطويلطتااارتطوتتااااةترااا ت
طواسؤلوتةتت تطو تلتطو تتترتااتتعياألتطورتالتضت

ءتتناافتطوااا تراا تطو االت  تل اا تلطتر تتاا تطالتراارط
(توساااااةةت36رااااا ت اااااتةل تطوايتو اااااتلتطوارةتاااااةتت ااااا ت)

.تكااااتترااا تبتتةاااحتساااتبيت  تاعااااتة ااالتطوااااتر ت1944
(تاةحتتنف:ت"رتربتتط التتطورتوتةتبتتة تتر ت  طت3)

طوياااتةل تايتو اااتلتارةتاااة تلااااعتاتطتااات تماكااات ت ااا طت
طوياااتةل  تتاااا تويااالتاااا تواااا تباااحتم ىتملت اااتت ت

 ةتارةتةتطتريبلترا ترنسااع  تم تعةات تبسببتايتو
طوة  ةتطور تعيلوحتاتت تت  طتطويتةل تاا تطو ايألت
تطو  تطتريبترناتطوايتو ة تملتطواسؤل تتة ت...".

                                                           
.تتاكااااا ت219"طوابتتاااااةتطويتةلةتاااااةتوناااااا ترااااا تطو ااااالت " تطوااااارتاتة  تت42

رأساتستطواكاا تباتورتلتضتراا تطوياتةل تطو تةساا تتنافتطواااتر تطورتساتةتااا ت
طويااااتةل تطوااااارة تطو تةساااا تابت اااات تلطوارتنيااااةتبااتتااااةتطوااااا تراااا تطواتاااات ت

(تاااا ت ااتةل تطواتطرتاااتلتطو تةسااا ت809طويت ااة تملتتنااافتةااألتطوااااتر ت)
اة اات تطوراا ترتااا تونيت اا تطوااا تباااة تتطولرعاار تليت ااةتطو ياات تطوةتةتااة

رتلتضتاؤ لترا تاتواةتطالترارطءتتنافتم تاا تاا تاياللتطو ي اتة ت
(تااا تطويااتةل تطوااارة تطو تةساا تلطوارتنيااةتبتويلطتاارت1382لكاا واتطواااتر ت)

طويت اةتبتواسااؤلوتةتطوارةتااة تاااعتات ااتءتطواتراارىتتنتااحتااا تاةبااتلتراالطرتت
ا تطويتةل تطوارة تطوا ات  ت(ت50متكت تطواسؤلوتة تكاتت تتلتطوالطرت)

(تااا تطويااتةل تطوااارة تط ترةاا تااا تطواتراارىتتنتااحتراا تطورتاالتضت48)ل
/ت163رل تطإل اااتت تاوااافتماكااات تطواساااؤلوتةتطوارةتاااةتطوااالطتر ترااا تطواااالطرت)

ااارة تمترةاا ( تلوياا تر ااعتترابتيااتلتطوي ااتءتت256ااارة تا اات (تلت)
تلت ةتوياالتطوا اات تلط ترةاا تاواافتمتكاات تطواسااؤلوتةتطوارةتااةتكلة ااتت اا
ت.114اتاللتطورتلتض.تونار رتطة ت:تتستف ت"طواسؤلوتةتطوارةتة" ت



 مسا سقف احليط

 

20 
 جامعة بريزيت.، ، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

(تاا ت طلتطوياتةل تتناف:ت58/1كاتتة لتطوااتر ت)
(تويترااااةتطوااااااتي تطوة تاتااااةتراااا ترنساااااع  تكاااالت1")

اة اااااااتت اااااااا ترطئااااااات تطير ت ااااااا ت تاااااااا تطواكااااااا ت
طوايتو تلتطوارةتة تباللبتماكت ت  طتبتوة  ةتر ت

طوياااتةل  تيت اااتةترااا ت واااات اكااات تم تاتسااال تملت
 اااتةل تملتر ااات عتآياااتتتكااال ترااا تطول ااالتطواباااالات
تةحتستت ت تتنفترناتطوااتي " تاعااتبعةالتااكااةت
طالساارئةتفتطوتنتااتتبغااار تراا ت ااتطتت اااترتتتة ااتتباااأ ت
" ااتةل تطوايتو ااتلتطوارةتااةت اارتل ااعتولبااتتطو ااتتت

ونااكاااةتم تر االتاواافترايعاا تطوة اا ةتترياا تلرااتا
ت43طوتترواااةترااا تريااارعتتلباااتتطو اااتتتباااع تطوااااترع ".

كااااتتة ااالتالناااةتط اكااات تطوتروتاااةتتنااافتال ااال ت
(تبأةااااااحت"الت ااااااتتتلالت19طورتاااااالتضتراااااا تطواااااااتر ت)
تنااااافتم ت"تت(تمت ااااات ت20ر ت) اااااتطت" تلة ااااالتطواااااات

(تتناااااافتم ت31طو ااااااتتتعاااااارط " تلة اااااالتطواااااااتر ت)
ت"طو تتتعررعتبيرتتطإلاكت ".

ل ربع تااتتسب  تمةحتبتإلاكت تترعترتلىترتلتضت
تاا تطالتراارطءتتناافتطوااا تراا تطو االت تسااةرط تويااتةل ت

 تاعااات1944(توسااةةت36طوايتو ااتلتطوارةتااةتت اا ت)

                                                           
ت.2001/ت95 تطتتااكاةتطالسرئةتفتطوتنتتتبغر  تايللتت  تت 43

اةاحتمةاحترا تااات تت44(16ةسارةرجتاا تةاألتطوااتر ت)
ترعت يألترتلىتبسببت تت ت يألتآيات تبة اتت
ااااالطرتبلطساااااةتطور اااال تتااااا ت ااااأة تتاعاااا طءتساااااتةت

را تا ةراحتملت اةترحتملتل ت راحترال تت يألتآيات
ت45طوااكاةتراك تبتورتلتضتو تو تطواتررىتتنتح.

لرلاااارتتطإل ااااتت تاواااافتم تااتتااااةتطوايااااللتطوا راااااةت
ون ي اتةتباةألتياتألتكااتترتالتطوا ات تطو تةسا ت

                                                           
عة ااتت اايألتااا تة االتطواااتر تطوااا كلت تتناافتم :ت"طوياا فت االتم تت44

ط  ااااايتأل تبلطسااااااةتطواباااااعتملتطويرتباااااة تملتطوتسااااا  تملتطور ااااال ت تملت
ط و اااتوتملتط  ااالطلتط يااااتىتملتبأتاااةتلساااعنةتمياااتىتا اااااتتطإلتااااتءتملت

)م(ترساةرتاوافت ايألتآياتتطترياتبتلت ااة تت:كتةل تمتةتاتر تا تطوالطر
ملت)ب(ترساااةرتاوااافت ااايألتآياااتتسااالءتطور اااتفترااا تل ت اااةتتتااااة تملت
) (تااا ت ااأة تتم ترااؤر تاواافتاعاا طءتساااتةت اايألتآيااتتراا تا ةرااحتملت

تاات ضت ي اات تآيااتتواابغضتر تتم  ااةترحتملتل ت رااح تملت)ر(تااا ت ااأة تت
 تمطوةاااتستواااحتملتطارياااتت  تاتاااتهتملتسااايت ر  تاةاااح تملت) اااا(تاااا ت اااأة تت

(ت3)ت]...[تتاات ضت ي اات تآيااتتإلتااتطضتطوةااتستتةااح تملترلةااب  تاتااتهر ت
وااتستاااا تطو ااتلت  تإلةباااتلتطويااا ف تم تتكاال تاتةااافتطوياا فت ااارتتباااتت

رةرت تتةحتابت ت تملتب اتطاةترتااة تبالتتك ا تم تتكال ترا تطإلاكات تطسا
اتةفتطوي فتلرابتيحتتنفتطو يألتطو  تعرت تبأةحت رت ا فتباياح تاااتت
ااا تطوبتاات تطواةااال تتناافتطوياا فتة سااحتملتااا تمتااةت ااتلفتيتتلتااةتملت

ت.بت حتا ت  طتلبت حتا تلستئلتميتىت
للرياات تونيلطتاارتطوتتاااةتراال تطورتاالتضت اارتتكاال تةياارتت تملتتعةتاات  تلتي اارت45

ااااتتكاات تتنتاااحت باالتطترياااتبتطو تااالتتبااتورتلتضتطوتعةااا تاتااتر تطواااات تاوااف
.تكاااتتلرلااات ت69طو ااتت تونار اارتطة ااات:تر اال :ت"طوااا ترااا تطو االت " ت

طواااااتي ترااا ترتةساااتتتنااافتطواكااا تباااتوا ترااا تطورتااالتضتطوتعةااا تورياناااةت
طورتلتضتطوةيار تملتوااتلواةتتمبت ار تطو اتتتطواتةال تبات ياةتميةاتت

رتتراااا تا ءاااااة تل كاااا طتكةعااااتتاااااتترااااأاتتطوااااااتي تبة ااااتتطواكاااا تطو اااات
  تلة ااتتط اكاات تطواارلت تلتطوراا تراا ترع ااتتة ااتتطو االت تملتطواياات تطوالاات ت

تنااافت ااا طتطوةااااالتتايااا ت اااررع تط ل تات ااااتءتطواترااارىتتنتاااحتلاتترااااةت
بتوايتيااة تلطوةااتة تاواااتلتةاال تااا تطويسااتت تطواترتااةتبتواتراار  تطولا االتت

ااتتااااةتطواتاااات ت  تطوة ااااتتسااااتكل تتناااافتة يرااااح.تونار اااارتطة اااات:تبااااات ت
ت.ت450 تةطويت 
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لطوا ااااااات تلط ترةااااااا تلتااااااار تااتوراااااااحتاوااااااافت لطتااااااارت
طواساااااااؤلوتةتطوارةتاااااااةتطوتتااااااااةتكااااااااتترتااااااالتطوا ااااااات ت

 اااااتلتتاااااا تاةباااااتلتمتكااااات تطو نسااااااعة  تتت ااااا تطوا
طواسااؤلوتةتطوارةتااةتونياااأتلطو ااتتتلت  ااةتطوسااببتةت

ربالترتطالترارطءتتنافتطواا ترا تطو الت تت46بعة ات 
ياتتملتتت ا تتملتة ات تت كتوريت ت يألت الت ت

رل تت تئحتعراي تتة تتطو تلتطو تتتملتطوياأت
لوااااالتوااااا تتكااااا ت ةاااااتات اااااتتتملتارااااافتسااااالءتةتاااااة ت

رتواتررىتتنتاحتت47لتسرا تطواتررىتتنتحترتلت ت  
تساااااراتعتطونلااااالءتوني اااااتءتبالاااااترتطالترااااارطءتتنااااافت
 االترحتالرياات تطإللااتطءطلتطو راااةتول اا تطالتراارطءت

تملتاةتح.

لبةااتء تتناافتاااتتراا تتت ااحتراا ت اا طتطواباااا ترر اا ت
طوبتاةاااةتااااعتطواااتم تطوااا  تعاااتىتم تربت اااتتطواااا ترااا ت
طو االت تلطالترااتطفتبااحتكااا تلرعاارتراا ت االتللاالرت

تاااااااااة تلة ااااااااالألت اااااااااتةل ت لطتااااااااارتطواساااااااااؤلوتةتطوارة
طوتيلباااتلتطوارتنياااةتبتوااا  تلطويااارج تتااااا تطو اااترتاااا ت
طور ااااترتلتطو تررااااةتاواااافتاةراااات تملتة ااااتت اااالترح ت
لطواةالتاااةتتنااافت  تملت ااارجتملتر ااارفتاوااافتاوااااتلت
طو اتت تلبتوراتو ترال تطواترتتنافت ا هتطوالاةتت ااعتت
اواااافتمةااااحتبلاكاااات تم ت اااايألتر اااال تتآيااااتترل ت

واااتالتعنااا تت ااتهتلة ااتت اا هتطو االت تاتواااتتم ت 
                                                           

ت.76ر ل  ت"طوا تر تطو لت " تت46
ت.115تستف ت"طواسؤلوتةتطوارةتة" تت47

التطةاباا ت ب اا ت ااتتط  تل اا طتط اااتت عااتت ااات تلط 
تنااافتكتراااةتمةااالط تطوايااالل تر ااالتتتيااالتتنااافتسااابعلت
طواةاات تطالتراارطءتتناافتطوااا تراا تطوانيتااةتاتواااتتم ت
 واااتالتعنااا ت ااتتط تبتواتوااااتلتنتااح تا طت اا تم ت
 اااتةل تطوتيلباااتلت اااارتتااااا تطو اااالت تا طترااالرتتراااا ت

  تلطويارج تلويا  تاةرتل تتملتة ات تتمتكات تلاتطئ تطوا
ت48اتت لتطوات تا طتو تررلطرتترناتط تكت ا

تنفتااتتساب  تراتىتطوبتاةاةت اتلت تم تتيال تتلبةتء ت
طوا اات تطو نساااعة تباتتولااةتطوااا تراا تطو االت تراا ت
ر ت عتياتأل تورلةابتطإل اكتوتتلتطواا كلت تمتا ه ت
لباااتتتسااات  ترااا تراالرعتتطو ااااتةتلتطويترتاااةتوااتتاااةت

تطوا تر تطو لت .

الثالث: القيود واالستثناءات الوواردة علوا المبحث 
 الحق في الصورة

تتااااارتطواااااا ترااااا تطو ااااالت تاااااا ترئاااااةتطواياااااللت عاااااتت
ت طواانياااةتب ااااكلتكتااااال تلطورااا تتاكاااا تريععاااار تتبةااااتء 
تنااااافتطترباااااتتطلتااااااارر  تلبتوراااااتو تتاكااااا ترابعااااا ت
طيربتتتطورةتسبتتنع ت تطوا  ت الترا تلال تهتالاتطءت
ملتالطرةاااةتباااع تاااا تاااا تل اااةتلاااا تآياااتتاةاااترست

ا اااااناةتتتااااااةتاااااا تل اااااةتمياااااتى تاعااااااترابااااا ت
طوااااااااتي تطورساااااارلت ةتراااااا تطوترعاااااارتااااااا ترل تطوتااااااتو ت

                                                           
ت.65-64 تطواسؤلوتةتطوارةتةطواغتب تلتستف تت48
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لوبتت تم ا تطويعالرتلطالسارةةتءطلتت49طيربتتتطورةتسب.
تنااافتطواااا ترااا تطو ااالت  تلكت تاااةترابعااا تطواااااتي ت
طورسااارلت ةتاليرباااتتتطورةتساااب تسةيسااا ت ااا طتطوبااااات
اواافتاانبااع  تةتااتوجتراا تط ل تطويعاالرتطواالطتر تتناافت
طور اااااال تتاااااااعتللاااااالرتا   تلةرةااااااتل تراااااا تطوةااااااتة ت

تر ل تتطو ي تتلتطوتتاةتلطوا  لت .

المبلأل األول: القيود الواردة علا التصوير مع وجوود 
 إذ 

اوفتمةحتالتعلالرتر ال تتطو ايألترا تتم عتتستبيت ت
اكاات تيااتألتلة ااتت االترحترل تا ةااح تاالتم ت اا طت
طإل  تا ت تابتطو لت ترترتتنتحت عالرتاا تملالت
رلرعتتطوااتتةتوايحتر تطو لت  تكااتترللارتااتاللت
علااالرترع اااتتر ااال تتطو ااايألتلة اااتت ااالترحترل ت
ا ةاااحتااااعتللااالرتا  تطوساااناتلتطوتتااااةتبااا واتل واااات

وتتاة.تلورل ت ت وا تسةيل تو تلتطلتطوا ناةتط
بريساات ت اا طتطوااناابتاواافترااتتع تةرةااتل تراا تط ل ت

ور ل تتبل  ت اتابتطو الت  تلةي األتطوةاتة تط
تونر ل تتبل  تطوسناةتطوتتاةتيراةتون تو تطوتت .

 الفرع األول: التصوير يإذ  صاحأل الصورة
رياار تم تطوااا تراا تطو االت تتتااا تطو اايألتطوااا ت

رحتملتة ااااات تترل تبااااتالترتطضتتناااافتطوريااااات ت اااالتت
ا ةح تر التلاارهتطوا  تتاناات ا هتطوساناة تلبتوراتو ت

                                                           
49 Möller, The Global Model, 14. 

وااحتم تتاااأ  تونغعاااتتبتورياات ت ااالترحتملتة ااات تتل ااالت
ااااا تتاااااررتطو اااالطب تلطو ااااتل تطوراااا تعي ااااعتو ااااتت
طإل   تلط  تت ااتءتطو اايألتتاا تاةراات ت االترحتملت
ت50ة ااات تتعلتااالترتااالتطإلةرااات تملتطوة اااتتا اااتلتت .

تل تررانب ااتتل لاابتم تعراالطرتتراا تطوت ااتءتتاار ت اا
طويلطتاااااارتطوتتاااااااة تل اااااا تكاااااال تطوت ااااااتءتسااااااتبيت تملت
اتت ااتط تتناافتط  االتون تاال تلم تتكاال ت ااترتط تااا ت
 اااايألت ااااترتتتناااافتطإلرتطاتلطوراععاااار تلم تتكاااال ت
واااا ت ااارتتطوت اااتءتتةاااحت ااا ةترااا تا ااارطته تل ااارت
تكل تطوت تءت ات ات ت ا ت ةتملتكرتباة تملت ااةتت ت

ت ت واااتتساارةرجتااا تطو ااتلفتطوااتاااةتبااتولط عتلاةاا
 تااااااات ت ااااااارع تبر ااااااال تت ااااااات  ترعااااااارعلتو ااااااارتيحت
و ار توتبحتون كتىتاسرةرط تاوفتت تءت اة تاا ت
لتةبتا تر تر ل ته تاالتط تطوت تءتبتور ل تتالت

ت51تتة تطوت تءتبة تتطور ل تتاوفتتتاةتطوةتس.

ل ةاالتتطورسااتؤ تراا تالاات تطوت ااتءتطو اااة تااال ت
تةرات تطو الت تملاااتتا طتكات تتار تطالتراتطضتتنافت

ت ة اات تتسااتبيت تلطورسااتا تبي االألت واااتتتاارتت ااتء 
 ااااااةتت تتااااا تطإلةرااااات تملتطوة اااااتتطو اااااا  تلرر ااااا ت
طوبتاةاااااااةتااااااااعتطواااااااتم تطوااااااا  تعاااااااتىتباااااااأ تطورساااااااتا ت
بي االألتة ااتتطو االت تراا تل االتاتااع تالتتتربااتت
ا ةااات ت ااااةتت تعباااتتتة اااتتطو ااالت ترااا تل ااالتالاااا  ت

                                                           
ت.125ت طواسؤلوتةتطوارةتةطواغتب تلتستف تت 50
ت.450 تااتتةتطواتت تطويت ةبات تت51
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رل تا  تلرعااارتاااا ت اااتاب ت تلكااالتااااتت ةتوااااتم ت
سااتب ت اارتعااؤر تاواافتاةيااتألتاياارطتت اا طتطورسااتا تطو

ت52طورتلتضتطو  تتاك تبحتو تو تطوا تلت.

عااااااا  بتطو ياااااااحتاوااااااافت ااااااااةتطإل  تطو اااااااا تتنااااااافت
طور اال تتل/تملتطوة اات ت  تطوت ااتءتطو ااا تتياال ت
ايااااات تطإل  تطوساااااتب ترااااا تالااااات تطوياااااتةل تطواااااارة  ت
رااتوا تراا تطو االت تلاةنااحتطوااا تراا تطارااتط تطواتاات ت

ة سااح تلااا تةاا تتطويت ااةتايااتتتوا ااناةتطو اايأل
علالرتوااحتطورةاتر تتاا تااتتااةت ا طتطوااا تبي االألت
ل تئعتاارر تلب  ةتاؤ رة تل  طتطورةتر تتاكا تم ت
تأياااااا ت ااااااكلتطوت ااااااتءتطو ااااااا  تلااااااا تةاااااا تعةر اااااا ت

 53طواستستبتوا تر تطو لت تر ت  هتطواتوة.

الفرع الثاني: التصوير يإذ  السلبة التامة خدمة 
 للصالح التام

ا اات تطور اال تتي تااةتااا تاةااعتطوا اات تطولرطئاا تطو
 بااالتطوساااناتلتطوتتااااةترااا تط ااااتي تطويت اااةتسااالطءت
راااا تاتانااااةتطالسااااررالاللتملتراااا تاتانااااةتطورايعاااا ت

 تلتاااااار تلاااااالطرتا  تطويت اااااا تبللتطئ اااااات تطالبراااااارطئ 
لتترباااتتطواااروعلتطواسااارارتاااا ت ااا طتطور ااال تتباااتا  ت
ل رتن تطوبا  تبتوة ت تطوتت  ت  تطوا ال تتنتاحت

 تبعةاااااتتواااا تعلاااات تطوا اااات تراااا تب تاااالتلتاااااحتطويااااتةل ت

                                                           
ت.129-127 تطوارةتةطواسؤلوتةتطواغتب تلتستف تت52

ت.127-126طواتلعتطوستب  تت 53

طولرطئاا تط ترةاا تطور اال تتي تااةتراا تاكاات تيااتألت
ا طتراا تباال  تطوااارت تطوتاات  تلوياا تتاار تطورلاات  تالت

  ترتاااااحتتت  تتةااااا تم ت ااااا طتطور ااااال تتتتااااارتا اااااتلت
طترااااارطءتتنااااافتطواااااا ترااااا تطو ااااالت تلاتااااااةتطواتااااات ت

ت54طويت ة.

ااااتي تطوتتااااةتبااال  تاالتمةاااحتعلااالرتطور ااال تترااا تط 
ارااااافتواااالتكااااات ت واااااترل تالطرياااااةتتطوسااااناةتطوتتاااااة

ااات ت اااتابتطو ااالت  تريااارتر ت رتطوساااناتلتطوتتااااةتاوااافتا 
طسااااااااريرط تلسااااااااتئلتطور اااااااال تتطوارتاااااااارر تور اااااااال تت
طوا ااااااات تطلتل اااااااب تط  ااااااايتألتطواات اااااااع تملت
طواا ع تتساارغنلة تتونيتاات تبأتااات تطوريت اابتلطإلراا فت
لة اابتطواااا لتلساات ر تتلطالتراارطءتتنع اات تررياال ت

رط تل تتااااةتااااا تااااالطراتطو اااالت تراااا ت اااا طتطو ااااتضتم
طوسااات ةتلطوساااالتلطوراااات تل عت ااات تكااااتتريااال تمرط ت
 ااااب تلروعاااالت اااارتاتريباااا ت اااا هتطولااااتطئ  تلواااا وات
رتو االت تطوانرياااةتراا تاةاالت اا هتطوغتتااتلتالترةر ااات

ت55طوا تر تطو لت تملتطوا تر تطواتت تطويت ة.

لااااا تطالساااارةةتءطلتمت اااات تتناااافتااتتااااةتطوااااا تراااا ت
طتكاااااات تباااااال  تطو اااااالت تم تعبااااااتجتة ااااااتتطو اااااالتتا 

طوسااناتلتطوتتاااة تلرايتياات تونا ااناةتطوتتاااة تكاااأ ت
عتريااابت ااايألتلت ااااة تل لااات تطوباااااتتةاااحتتااا ت

                                                           
ت.208-192طويت ة تا تلتتةتطو للتلطو لت  تت 54
ت.144 تطواسؤلوتةتطوارةتةطواغتب تلتستف تت55
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ات  تة تتطو لت تلرتاتا اتتتنافتلساتئلتطإلتا  ت
طوايرن ااااة تونا اااال تتناااافتمتااااةتاتنلاااااةتملتطإلرالءت
باكااات ترلطلااارتطو ااايأل توريااال تطوساااناتلتباااتويبضت

ل تتتنتاااح تل عت اااتتاااا تطوااااتاللتطورااا ترسااارنر تر ااا
طو اااااايألتملتة ااااااتت اااااالترحتل رتاااااا تتارااااااات ترع ااااااتت
طوا اااااال تتناااااافتا  ت ااااااتابتطو اااااالت  تكاااااااتتم ت
طوا ناةتطوتتااةتريال تملوافتبتوتتتتاةتاا تا اناةت

 56طو يألتال ل تطو لت .

المبلوووووووأل الثووووووواني: تصووووووووير الشخصووووووويات التاموووووووة 
 والمشهورة

تتااتفتطو اايألتطوا اا لتتبأةااحت"م ت اايألتتكاال ت
تتطوةاااتسترااا تل اااعتملتاتكااارتعلتناااحتاااااات ت ة ااات

و  رااات تب ي ااح" تل اا طتتسااررت تطوراار ع تتلاااا  ت
رااااا تط اااااات ت ةاااااحتت اااااتبتطورلرعااااا تباااااع تطواياااااللت
طو ي اتةتون ااترتلااا تطوالالتاةتراا تطول اال تاواافت
طواتنلاااة ترتا االتطوراارطا تبااع تااتتااةتطواتاتااتلت
طو ي ااااتةتطو ترتااااة تل ااااات تااااا تطوالالتااااةتراااا ت
لتطواتترااة تل اار تطوراار ع تبتساارتتطضتة ةااةتطرلت اات

رةتلوااالتطوال ااال  تل ؤكااارتم ااااتبتطالرلاااتهتط ل ت
بأ تطو ي اتتلتطوا ا لت تليت اةتااة  تم التطو ا ت
التعرارتاااال تبااااا تاتاااااةتطواتاااات تطويت ااااة ت ة اااا ت
عباةااااااال تتااااااا تطورتتتاااااااة تل ريتبااااااال تاااااااا تلساااااااتئلت
طإلتاااا   تبعةاااااتتتا ااااتتم اااااتبتطالرلااااتهتطوةااااتة ت

                                                           
ت.145-144طواتلعتطوستب  تت56

لتةااابتطو ااا ت تبتولتةااابتطوتااات تواتااات تطو ااايأل تلالت
رياااااال تاتترااااااحتطويت ااااااةتالااااااتال توناااااا عل تعلاااااالرتم ت

لطإل  تت تلم ت  ةتطو يألتطوتتاةترير اتتتنافت
ا ةرااح تلاتررااح تلبتورااتو تالتعلاالرتطساارتات ت االتت

تطو اااااا عت تااااااا تملاااااالتطورتتتااااااةترل تا  طو ي ااااااتةت
 57سلطءتكت تتئتستلا لت ةتملترةت .ت تاب ت

ويااارتك اااالتطويااااتةل تااتتااااةتات اااةتطوااااتم تاراةنااااةتراااا ت
رااا تطوةيااار تلويااا تااتتساااةتتات اااةتطو ااااترةتلطواااا 

 اااااا ع تطوايااااااع ت اااااارتر ااااااار تراااااا تطارااااااتط تطواتاااااات ت
طويت ااااااااةتباااااااات رتطر تلط  طتكاااااااات تطواسااااااااتستبتواتاااااااات ت
طويت ااااةتتيااااعترااااالتاتئنااااةتطورلاااات   تراااال ترارعاااارت
طوةااااتلتطواساااالجتباااحتإللاااتطءت ااا طتطواساااتستعرل ااا ت
تنااااااافتطوا ت ااااااانةتباااااااع ت تتاااااااررع  ت تتااااااار ترايااااااا ت

رااااااحتطوا ااااااناةتطويت ااااااةتون ااااااتر تل اااااا تااتتااااااةتاتت
طويت اااة تل تتااار تراياااا تطوا اااناةتطوتتااااة تل اااا ت
ااتتةتات ةتطوتم تسلطءتر ت لت تات ةتطو اترة ت
ملتر ت لت تا تطوةيرتملتات ةتطوبااتطوتنا تبااتت

ت58ر ت واتطالسر تر تا تةرتئلح.

ت ااعتتطواابتضتاواافتم تطو اا ت تر ياارت ااتاب تتاعااات
طوي ل اااتة تلبتوراااتو تعباااتجتر ااال تتطو ي اااتتلت
طوتتاةتلطو  عت ترل تطوا ل تتنفترتيتألتب وا ت

                                                           
ت.255"ااتتةتطوا تر تطو لت " تطوي ل تت 57
طوااتتاااةتطولةتئتاااةت ساااتطتتط راااتطرترااا تالطل اااةتااااتتلتمااااارتساااتلت تت58

ت.14( ت1991)طويت ت :ترطتتطوة  ةتطوتتبتة تتطوة ت
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ةاااااتت ةااااتات لط  تكاااات تط اااااتتوااااتستتناااافتاا  ااااح تلط 
 اااااااااالطب تاتعةااااااااااةتب اااااااااا طتطوي اااااااااالأل تربتوةساااااااااابةت
ون ي ااااااااتتلتطوتتاااااااااةتملتطو ي ااااااااتتلتطوتساااااااااتة ت

 تتتااةترا تطورلواة تط  يتألتطو ع تعرلول تل تئ
لبيت ةتطول تئ تطوستتستة تكتئتستطورلوةتلتئتست
طواكلاااةتلطواالرتطءتلمت اااتءتطوبتوااات  ت عاات  تااااا ت
تيلااال تباارلتتبااتترتراا ترسااععتتط ااالتتطوتتاااةتراا ت

ت59طورلوة.

رت  اااااايتألت للتطوة اااااات تطوستتساااااا ت اااااا تبابتتااااااةت
طوااااااات تمرااااااتطرتعرارتاااااال تباياااااال   تطإلةسااااااتةتةتل اااااا ت

اياااللتطوراااا تك ن ااااتتطورساااارلتتالطاةااال  تو اااا تكاااالتطو
طواتاات تطويت ااة تلوياا ت واااتعةعااتتلاة ااتتطوااا تراا ت

طورسااااااتؤ تراااااا تة ااااااستطول اااااال تبتتربااااااتتتم تطواتاااااات ت
طويت ااةتو ااتترااأةعتتكبعااتتتناافتطوة اات تطوتاات تطواا  ت
راتتسااااااحتطو ي ااااااتتلتطوستتسااااااتة تراااااا ت اااااااتبااااااأ ت
يااا ألتطوتلااالتطوستتسااا ت طال رةااات تب تتنتاااةتل ااارت تلط 

حتطويت ة ترتواتات تاتترتتترارتتنفتبتضتتةت ت
طويت ةتلا تا ت ت تت الت تطوتلالتطوستتسا  ت ارت
ري  تت تالط  تالترر  تاعتركتهتملتبتةتالحتملت

ت60آتطئح.

لررااااااالتطواااااااتي تطورسااااارلت ةتاساااااؤلوتةتميباااااتتاااااا ت
طواااااااتي تطإلرطت اااااةتلطواااااااتي تطوتترتاااااةترااااا تااتتااااااةت

                                                           
ت.141 تطواسؤلوتةتطوارةتةطواغتب تلتستف تت59

ت.176-175ستلت تطوااتتةتطولةتئتةت ستطتتط رتطرت تت 60

بااااع تطوا ااااناةتتطوايااااللتلطوات ااااتل تكلة ااااتتراااالطر ت
لتطورساارلت تب اارفتااتتااةتطوتتاااةتلطويت ااةتراا ت اا

طوايللتلطوات تل تطو  تت راتضتبارلتهتللالرتة ات ت
 اااتةلة تررااالطر ترتاااحتطواياااللتلطوات اااتلتلطوا اااناةت

طورةتسبتبع تطويت تطور ترااع اتتتوت  ةتطوتتاة تلريت ت
طويلطتااااااارتطويتةلةتاااااااةتطواة ااااااااةتو ااااااات تلباااااااع تاتتاااااااتتت

رايعاااااا تطورةتساااااابتراااااا تت"طورةتسااااااب"تطواااااا  تت رااااااتض
 ااااات تطوراااالطر تبااااع تطوايااااللتطواتتانااااةتااااا تملاااالت

لطوات اااتلتاااا تل اااةتلطوا ااااناةتطوتتااااةتاااا تل ااااةت
تت61ميتى.

لريااا تم اتااةترلتتطوااكاااةتطورساارلت ةتب ااكلتميبااتت
رااااا تتسااااا تاااااارلرتطواااااا ترااااا تطوي ل اااااتةت)لاااااا ت
 اااااااة تتطوااااااا تراااااا تطو اااااالت ( تراااااا ت اااااالت  اااااالتت
طورااااالتطلتطوريةلوللتااااةتطواتت اااات تلطررتااااترتطيرااااتطلت

 تللاااالرتة اااالألتطوااتتااااةتطويت ااااةتباااات رتطر توتاااار
رسرلت ةتملت تةلةتةترة ا ت تاالتم تاتتت ا تتنفت
تاااالتطواااااتي تطورسااارلت ةترااا تطوااارل تطوتتبتاااة ت ااالت

بتوتاتر تبة الألتطورسارلتتطوابت ات تلرلةابتتراسكح
 تمطورلسااااعتراااا تطور سااااعتتملتطورابعاااا  تبااااتوت  تااااا ت

رلتتطويت اااا تطورساااارلت ت اااالترتلاااااةتطوااااةألتتناااافت

                                                           
ت.159 ت"رلتتطوااتي تطورسرلت ةتلطوااتي تطوتنتت"ينعلتلبرعت تت 61
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 االتاااتتتتةاا ت االءتطولط ااعتلوااتسترابتيااحتراسااب تلت
ت62اتتةت تيتللحتت تمبتترهتط  نتة.م

لراباااا تطوااااااتي تاباااارمتطورةتساااابتطواااا  تعراةاااالتراااا ت
رااااتضتطويعاااالرتتناااافتايااااللتط رااااتطرتلات ااااتر   تراااا ت
عللرتوسناتلتطورلوةترتضت علرتررلتلرتر تارط تت
طوااااارتطواااا ر تورايعاااا تطوترااااتهتطاللراااااتت  تلااتتااااةت
طواياااااللتلطوات اااااتل تاعاااااات ااااارالتاة ااااااةتط اااااا ت
تلطورتتل تط لتلبتةتل  ت تونيعلرتطور تتاك ترت ا ت
تنااافتطواياااللتلطوات اااتل تلطورااا تراةااالتاااا تطولل اااةت
ط يااتىت عاالرط تتناافتطورلوااة:تباعاااتعلاابتم ترياال ت
م تطويعلرتتنفت نةتلةتيةتبتواستئلتطواةتت  تل لبت

تايا تط  ارطفتطواتلال تت ر ا تتنفتةااتلت اع 
ا ت بلتطوسناتل تكاتتعلابتتنافتطورلواةتبتات تم ت

را تت علرترايا تا اناةتكبعات ت ارتالتتاكا ترايتي ات
ت63 تتبتطويعر.

لررايااا تطوااكااااةتاااا تاااارىتاتطتااات تابااارمتطورةتسااابت
راا تريععاارتطوايااللتلطوات ااتل تل واااتب اااألتراالطرتت
اتتععتتاارر تر تطويتةل تطوايعرتوناياللتلطوات اتلت
ط ستستة تل  تم تتكل تطو رفتا تلتت تملتعؤر ت
تنااافترايعااا تا اااناةتا اااتلتة تلم تتكااال ت ةاااتات

                                                           
ت.22-21طواتلعتطوستب  تت 62
طورسارلت ترا ترنسااع ترتطساةترا عرتاةتطورة ات تااارترلر تطوي ت ت 63

وغتتااتلتط رااتطجتطوة االألتطوةت اااةتونايااللتلطوات ااتلتلطوسااناةتطوي ااتئتةت
)تط ته:تطواتكاارتطو نساااعة تالسااري  تترا ترساارلتترلوااةترنساااع تطوايباال

ت.58-57( ت2015طوااتات تلطوي تءت"استلط " ت

ا ناة تلم تتكل تطويعرتت  ةتابت ت تبع تطويعرتلطو
طولسااعنةتط  االترااأةعتط تتناافتطوااا تملتطوات ااة تلميعااتط ت
طورةتساااابتاااااتتبااااع تم اتااااةتطوااااا تط ستساااا تلم اتااااةت

ت64طوا ناةتطواتطرتااتعر ت.

ل اارتطساارةرتطوي ااتءتلطو يااحتطو تةساا تتناافتطوا ااناةت
طوا تلتةتا تطإلت  تكأستستو تتتةتة اتتمساتطتت

ت65را ترتةسات تطواتت تطويت ةتون ي تتلتطوستتستة
لتساارةرجتااا ت واااتمةااحت"كناااتتسااتفتطو ااترتاواافتاناابت
ةيةتطولا لتتملتانبتطو ا ت تلاا تباتبتملوافتكنااتت
ساتفتاوافتطوا ال تتناافتابتتتراحتكتلالتطوستتسااة ت
رل تا تةةتطواتت تطويت ةتعلبتم تررتاتطوالات ت

ت66وا تطإلت  تطويتالتونلا لتتطو  تلة تبح.

اكاةتط لتلبتاةتللريت توني تءتط ات ك تل  تءتطوا
عرللاااابتطوراععاااارتبااااع تطو ي ااااتةتتطإلةساااات وايااااللت

طوتتاااةتلط رااتطرتطوتااترعع ترتاااتتعرتناا تبااارىتطوااتتااةت
طوراا تعرللاابتاةا ااتتوني ل ااتة تر ةااتاتا ااناةت
تتاااااةتابااااتت تراااا تطوي اااا تتاااا تاتنلاااااتلتيت ااااةت
بتوةسااااابةتون ي اااااتتلتطوتتااااااةتاةااااالتم ااااااتبتتمست
طوااااااااااااااات  تلطواسااااااااااااااؤلوع تطواااااااااااااااربعع  تلطوااةنااااااااااااااع ت

وا  لت   تارافتلط  توا تعت بالطترا ت واا تا طتكات تط
ة اااتتطواتنلااااتلتطويت اااةتب ااا تعرتنااا تباساااأوةتر ااا ت

                                                           
ت58طواتلعتطوستب  تت 64
ت.180 ت رتطرطوااتتةتطولةتئتةت ستطتتطستلت تت 65
ت.256"ااتتةتطوا تر تطو لت " تطوي ل تت 66
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 lagsgruppe Newsطو أ تطوتت .تر  تطوي تةت"
GmbH v Austria-Verتطو ااااترت تتاااا ت"
راااااا تطوتاااااات تتطإلةساااااات طوااكاااااااةتط لتلبتااااااةتوايااااااللت

 تلطوراااا تراااارنيألتل تئت ااااتتبيتاااات تكتراااابتراااا ت2007
ايتواااةتاااال تالاااتطءطلترايعااا تتالناااةتايبتت اااةتبة ااات

 تئااااةتب اااأ تر اااتبت ااات ب تاااا ت بااالتاااارعتت اااتكةت
ا  لت توألسناةتر تطوةاسات تل ارترا تة اتتر ت اعلت
ررتن تبتوي تةتبتإل ترةتاوفتاستئلتررتن تبتواتات ت
طويت ااااةتوااااارعتتطو ااااتكة تل اااا هتطواتنلاااااتلتتطري ااااتت
ة اااتت ااالت توناااارعتت اااا تطوايااات  تل ااارترااا تريااارت ت

و تكةتول  تة تت لترحتاعتانبتا ت بلتارعتتط
طوايتوااةتطوااا كلت  تل اارتراا تا اارطتتماااتت  ااتئ تااا ت

 لت تونارعتتر تتةطوااكاةتطوةاستلتةتباةعتة تتمت
م تاياااات تعرتناااا تبااااللتطءطلتطورايعاااا تراااا تطور ااااتبت
طو اات ب  توياا تساااالتطوااكاااةتبة ااتتطور ت ااعلت
طوارتنيااااااةتبااااااللتطءطلتطورايعاااااا تلطواسااااااتئلتطوارتنيااااااةت

اااااار   تل ااااارترااااا تطواتااااا تماااااات تبتواتااااات تطويت اااااةتون
وايتو اااةت ااا طتتطإلةسااات طوااكااااةتط لتلبتاااةتواياااللت
(تاااااااااا تطالر ت تاااااااااةت10ط ااااااااااتتطوي اااااااااتئ تونااااااااااتر ت)

طوارتنيااةتبات ااةتطورتبعاات تتطإلةساات ط لتلبتااةتوايااللت
ل تااالتطوااكاااةتبتوراار ع تراا تااارىتاساات اةتة ااتت
طو االت تراا تطإلتاا  تراا تطوةياات تراا تاسااتئلتررتناا ت

ت67بتو أ تطوتت .
                                                           

طوي اتءتلطإلتا  تات اةتطورتبعاتتباع تطوة ت اةتاااارترالر تطوي ات تت 67
 

لاارلتطوااكاااةتم تاةااعتة ااتتطو االت تو ي ااتةتللت
تتاااةتراا تاسااأوةتررتناا تبتو ااأ تطوتاات تعرتااتتضتاااعت
ات ةتطإلت   ت  تطو الت تررتنا تب ي اتةتتتااةت
رراالوفتاة اابت تترتتاات تراا تكبااتىتطو ااتكتلتطوراا تع اار ت
طوااتم تطوتاات تراا تاتترااةتر ت ااعلتررتناا تبت  اايتألت
 اتتطويتئاع تتنع ت.تلريا تم اتةت  هتطوي اتةترا تمة

ررتناا تبتوراارطيلتبااع تطوااا تراا تطورتبعااتتلطوااا تراا ت
طوي ل ااتةتل ااتلبةتا تاااةتطوراالطر تاااتتبااع ت اا ع ت

ت68طوايع تط ستسعع .

لاةاات تآيااتتتناافتريععاارتطوااا تراا تطو االت تبتوةساابةت
 .Von Hannover v"و ي تةتاتتلرة ت  تةت

Germany" لررتنا ت ا هتطوي اتةتب اكلىت ارار تتت
ررتناااااا تبااااااترضتتط اعاااااات تكااااااتتلوع تراااااال ت ااااااتةلرت 

طوااااتي تط واتةتااةتا اارطتتماااتت  ااتئ تتا ااتتم ت
ة ااتتآيااتتو االت تو ااتتلرلل ااتتمياا لترل تتنا اااتت
مةةاااتءتلللر ااااتترااا تتاناااة تلمترااا تبتو ااالت تايااات ت
تااااااا تطالرلاااااااتهتباااااااع تط ةت اااااااتءتةاااااااالتراااااااتاتاةاااااااتر ت
تا ر ااا  تاعااااتتملتطوااكااااةتط لتلبتاااةتواياااللت

(تااا ت8مةااحتواا تتاااراتم تطةر ااتاتوناااتر ت)تطإلةساات 
 تلطوارتنيااااااةتطإلةساااااات طالر ت تااااااةتط لتلبتااااااةتوايااااااللت

باتوا تراا تطاراتط تطواتاات تطويت اة تا تين االتاواافت

                                                                                       

)تط ته:تطواتكاارتطو نساااعة تونرةاتااةتلطوات ااتلتتلطورابعاا :ترتطسااةتايتتةااة
ت.60-59( ت2012طإلت اتةت"ارى" ت

ت.60طواتلعتطوستب  تت 68
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م تطوااااتي تط واتةتااةتمياا لتراا تطالتربااتتتطواتااتععتت
ط ستسااتةتلطوساالطب تطوي ااتئتةتونااكاااةتراا ترايعاا ت

ااااتتطورااالطر تباااع تطوا اااتو تطوايرن اااةتطواتت اااةتوني
راا تطوي ااتة تلالا االتم تطواياات تطواة االتتواا تتكاا ت
الااةتملت ت تاااةتوة اااتترناااتطو ااالت تكااااتتالتتترباااتت
طواااراتال اال تطواااتر تااارةت تتتااات تعةاات  تا ااناةت
تتاااااة تلبتورااااتو تواااا ترساااات  تطو اااالتتطواة اااالت تراااا ت

ت69اةت  ةتاراتارتن تبتوا ناةتطوتتاة.

تنفت ا هتطوي اتةتمةاحتلباتوت  تتلرؤكرتطوااكاةتبةتء ت
ااتتاةتطو اترتت(ت لتمساتس8ال ل تطواتر ت) تم تا

ااا تطورااريلتطورتساا  تااا تلتةاابتطوسااناتلتطوتتاااة ت
م تطوراارط تساانب تااا تياا  تتاار تطورااريلتراا تطواتاات ت
طويت ااااةتلطارااااتط تطوااااا تراااا تطو اااالت  تباااالتت ااااتضت
طوررطاااتلتاعلتبتااةتتناافتطورلوااة تري االتطارااتط تطوااا ت
راااا تطوي ل ااااتةتملتطواتاااات تطوتتئنتااااة تل اااارترةااااال ت

لاتطءطلترتاا ت   هتطالوررطاتلتتنفتطتراترتررطبعتتلط 
اوفت ات تطاراتط تطواتات تطويت اةتارافترا تالات ت
طوت  ااااتلتبااااع تط رااااتطرتمة ساااا   تم تااتتااااةت اااالت ت
طو ااايألتاااا تطالترااارطءتتنع اااتتاااا ت بااالتط يااات   ت
لطواسااأوةتطو ااتبةتوااتستراا تللاالرتطوررطاااتلتاعلتبتااةت

                                                           
تتتناافت اا هتطو اا اةتطإلويرتلةتااةتطوراا تعاار ترراالرتتةساايةتتاا تطويااتطت 69

 رع اتترلةعا تطوياتطتطلتطو اترت تتا تطوااكااةتط لتلبتاةتواياللتطإلةسات :

www.echr.coe.int/Documents/FS_Own_image_ENG.pdfت.
ت .(1/5/2017رتت متطالسرتلت :ت(

واةت ارتتنفتطورلوة تبلت ا تاساأوةتااتتا طتكتةالتطورلت
ت70رتنلتاتتتك  تالارةت تط رتطرتالوررطاتر ت.

م تمةحتعرتربتتنافتطورلواةتطوررطااتلتاعلتبتاةتبتريات ت
طإللتطءطلتطو راةتوااتتةتطوايللتلطوات اتلتلاة اتت
طوا تر تطو الت تاا تطةر اتاتطوساناتلتطوتتااةتاا ت

رااتطرتااا تل ااةتميااتى تل واااتل ااة تلااا تطتراارطءتط 
بةتورة ااات ت ااا هتاااا تيااا  تسااا تطور ااات تتلتطواةتسااا

طوايااااااالل تلل اااااااعتط وتاااااااتلتطويتةلةتاااااااةتلطإللتطئتاااااااةت
تواتت بةتطوايتو ع .

 الخاتمة:

طسااارير ترااا ت ااا طتطوباااااتطوة ت اااةتطورتاتاتاااةتملتااااتت
تساااافت"طوةاااال  تطوتاااتوا توناياااللتط ستساااتة" تاااا ت
يااا  تاتطلتاااةتلرابعااا تط ساااستلطو ت اااتتلتطورااا ت

لرا ت  هتطوة ت ةتتنفتال ال تطوبااا تتريل تتنع ت
م ت  هتطوة ت ةتاتترطولت عتتةت لةتتطورل لتاوف

راا تطورابعاا تطويااتةلة تلطوي ااتئ تطو نساااعة  تاعااات
ستسااتةتب ااكلتلتااارتاااتترط تطورتتااالتاااعتطوايااللتط 

اااااا تيااااا  تطوة اااااتتاوااااافتللااااالرت ااااا هتطواياااااللترااااا ت
طورسااااارلتتلطور ااااات تتلتطوتترتاااااةتاااااا تترااااااح تبعةااااااتت
رلااااتلرلتطوااااااتي تراااا تتااااررتااااا تطواااارل تطوراااا تراااا ت

وياااتطتطلت اااترت تتة ااات تطواااةألتطورسااارلت تتطورتاااتض
                                                           

70 Möller, The Global Model, 4. 
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طولتاااااار تط ااااااتتطوااااا  تسااااات  تب اااااالتطويةعاااااتتاااااا ت
ت- عاااااتتطواة ااااااةتبر ااااات تتل-طواياااااللتط ستساااااتةت
تبتوااتتةتلطوي توة.

اوفتم تطوا تر تطو لت ت لتا تا تتلر تطورل ل
 تاعااااااترااااا تطإلةسااااات طواياااااللتطوا رااااااةتو ي اااااتةت

طواااةألتتنااافت وااااترااا تطوترعااارتاااا تطويااالطةع تطوارةتاااةت
ونااااااااارل  تكتوياااااااااتةل تطواااااااااارة تطو تةسااااااااا تلط ترةااااااااا ت
لطوا ااات  تباعااااتعرترااابتتنااافت وااااتم توناترااارىت

لتمتطالتراااارطءتناااافتايااااحتراااا تطو اااالت تاناااابتل اااا ت
اةتاااحتملتانااابتطورتااالتضتبالاااترتل ااال تطالترااارطء ت
رل تطواتلاااااةتاوااااافتطوتلااااال تاوااااافت لطتااااارتطواساااااؤلوتةت
ةبااااااتلتل اااااال تطوياااااااأتلطو ااااااتتتلت  ااااااةت طوارةتااااااةتلط 

رنساااع تلة ااتط توتاار تللاالرتةااألت تماااتتراا تةتطوساابب
ياتألتكاااتت كاتترعاار تطوتلاال تاوافت لطتاارتطواسااؤلوتةت
تطوارةتة تطالاتتطو  تعرانبتاةبتلتلللرتمتكتة ت.

كاتتة لت لطةع تطوتيلبتلتر ترتةستتلا تتتنافت
رلاات  تطورياات ت االت تطو اايألترل تا ةااح تلبتورااتو ت
رياال تمتكاات تطواسااؤلوتةتطولرطئتااةتبالااترتر اال تتملت

 ت ااااالطةع تمطو ااااايألترل تا ةاااااح تاالتة اااااتت ااااالت ت
تر تلرنساااع ترناا ترلااات تطوتيلبااتلتطواابيااةتراا تط 

طالتررطءتتنافتطواا ترا تطو الت  تلرا ت ا هتطواتواةت
عر تطوتلل تاوفتة الألترا ت الطةع تطوتيلباتلتاةالت
ة لألتطو  تلطويرجتلطورايعتتبتإل ترةتاوفت اتةل ت
طواابلتتلتلطوة تتلر ت  هتطواتوةتريل تطواسؤلوتةت

رطئتااااةتا طتراااالرتتراااا تطالتراااارطءتتناااافتطوااااا تراااا تطول
طو االت تمتكاات تلااتطئ تطواا  تلطوياارج تلرتاااتترل ت وااات

ااااااتتطوااااا  تعرانااااابتاااااا ترلواااااةتالترللااااارتااتتاااااةتط 
طوااا تترنساااع تم ترياال تباارلتتاعلااتب توااتتااةت اا ط

تا تي  تس تر ت تتلترة اح.

اواااافتم اااا تطويعاااالرتلطالساااارةةتءطلتتناااافتلراااا تطوراااااتلت
اةنااااااةتبت ااااااتءتطو اااااايألتطوااااااا تراااااا تطو اااااالت تلطوار

بر اال تهتلة ااتت اا هتطو االت تلراا ت االطب تاااارر  ت
لطإل  تطو اااااااترتتاااااااا تطوساااااااناتلتطوتتااااااااةتريت سااااااات ت
ونا ااااناةتطوتتاااااة تلر اااال تتطو ي ااااتتلتطوتتاااااةت
لطوا  لت ترا تاكات تياتألترل تا ة ا تاات تطتراب ت

تة تا  تطويتألتبرلت  تطوتت تر تطوالراع.

ت
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 جامعة بريزيت.، ، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 يائمة المصادر والمراجع:

 المصادرأوال : 

 طإلت  تطوتتوا تواياللتطإلةسات  تطتراارتباللابت اتطتت
( ت3-(تموااا ت)ر217طولاتتاااةتطوتتااااةتوألاااا تطواراااار ت)

ت.10/12/1948برتت مت

 طوت اااارتطواااارلو تطويااااتألتبااااتوايللتطوارةتااااةتلطوستتسااااتة ت
طتراااااارتلتاااااتضتونرل تاااااعتلطور ااااارع تلطالة اااااات تاوتاااااحت

وألاااااا تطواراااااار تت ااااا تتباللااااابت اااااتطتتطولاتتاااااةتطوتتااااااة
 16/12/1966( تبرتت مت21-(تمو ت)ر2200)

 تطواة االتتراا ت2003تطويااتةل تط ستساا تطواتاار توسااةة 
طوتااااااااررتطواارااااااااترتااااااااا تطول ااااااااتئعتطو نساااااااااعةتة تبرااااااااتت مت

19/3/2003.  

 (توساااااةةت36 اااااتةل تطوايتو اااااتلتطوارةتاااااةتت ااااا ت)ت1944 
 ت1380طواة اااالتتراااا تتااااررتطول ااااتئعتطو نساااااعةتةتت اااا ت

ت .28/12/1944برتت مت

 (توساااااةةت16 اااااتةل تطوتيلباااااتلتط ترةااااا تت ااااا ت)ت1960 
ط ترةتااااااةتت اااااا تطواة ااااالتتراااااا تتاااااررتطولت اااااار تطوتسااااااتةت

  .1/5/1960 تبرتت مت1487

 (توساااةةت9 اااتةل تطواابلتاااتلتلطوة اااتتطو نسااااعة تت ااا ت)
 ت6 تطواة االتتراا تتااررتطول ااتئعتطو نساااعةتةتت اا ت1995
  .29/8/1995برتت مت

 Human Rights Committee, General 
Comment 16, (Twenty-thirdsession, 1988), 
Compilation of General Comments and 
General Recommendations Adopted by 
Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.1 at 21 (1994). Available 
at:www1.umn.edu/humanrts/gencomm/h
rcom16.htm. visited on: 1/5/2017 

ت

 

 ثانيا : المراجع:

 ااتتاااااةتطواتااااات تطويت اااااةترااااا تت.طوباااااات تااااااارلجتينعااااال
رطتتتبعاااتلل:تاكرباااةطوياااتةل تطولةاااتئ :ترتطساااةتايتتةاااة.ت

 .1996طوةيترة ت

 طواتت اااارطلتطورلوتااااةتلطويااااتةل تطواااالاة :تطوبااااااة تت اااا .ت
رتطساااااةتايتتةاااااةتونت  اااااةتااااااتتباااااع تطواتت ااااارطلتطورلوتاااااةت

تط ته:تطواتكااااارتلطوياااااتةل تطوااااالاة تلآوتاااااتلترلاعة ااااات.ت
طو نسااااااعة تالساااااري  تطوااتاااااات تلطوي اااااتءت)اساااااتلط ( ت

2014. 

 را تا اتلتتةتطو اللتلطو الت تطويت ة تااارتمااع .ت
تاااات :ترطتتطوةيتراااةتتطإلةباااتلتطولةاااتئ :ترتطساااةتايتتةاااة.

 .2015ونة تتلطورلر ع ت

 طورة ات تطورسارلت ترا ترنسااع تطوي ت تاااارترالر .ت
رتطساااااةترا عرتاااااةتوغتتاااااتلتط راااااتطجتطوة ااااالألتطوةت ااااااةت
ونايااللتلطوات ااتلتلطوسااناةتطوي ااتئتةتراا ترساارلتترلوااةت

  ت.تتط ته:تطواتكاارتطو نساااعة تالسااريرنساااع تطوايباال
 .2015طوااتات تلطوي تءت)استلط ( ت

 ات ةتطوتم تلطورتبعتتلطواا ترا تطوي ت تااارترلر .ت
طوسااااااااااتةتطواتكااااااااارتطو نسااااااااااعة تالساااااااااري  تطوااتاااااااااات ت

تط ته:تطواتكااااااااارتطو نسااااااااااعة تالساااااااااري  تتلطوي اااااااااتء.
 .2014طوااتات تلطوي تءت)استلط ( ت

 طوي اتءتلطإلتا  تات اةتطورتبعاتتطوي ت تااارترلر  ت
تط ته:تطواتكارتتوة ت اةتلطورابعا :ترتطساةتايتتةاة.بع تط

طو نسااااااااعة تونرةاتاااااااةتلطوات اااااااتلتطإلت اتاااااااةت)اااااااارى( ت
2012. 

 لةلطتتبرعت.ت"رلتتطواااتي تطورسارلت ةتت   ينعل تتت
لطواااااااااتي تطوتنتاااااااتترااااااا ترارعااااااارتا اااااااا تطواااااااا ترااااااا ت
طوي ل تةتل ات تطارتطاحتا ت بالتبات  تساناتلت

)طويل ااااال( تتالناااااةتكنتاااااةتطوياااااتةل تطويل رتاااااة.ت"طورلواااااة
 .169-133.ت2015

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom16.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom16.htm
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 ر اااال  تتةااااتتتاااالض.ت"طوااااا تراااا تطو اااالت :تابتترااااحت
"رتطساااااااةتطويتةلةتااااااةتلااتعرااااااحترااااااا تطويااااااتةل تط ترةاااااا ت
 .2014ايتتةة".تلتاتةتطوعتالا:تتستوةتاتلسرعت ت

 طوابتتااةتطويتةلةتااةتونااا تراا تطواارتاتة  تر عاارتااساا .ت"
طو ااااااالت تطو ي اااااااتةتلااتعراااااااحتطوارةتاااااااةترااااااا تطوياااااااتةل ت

طوالناااةتطوتتبتاااةتونرتطساااتلتط اةتاااةتلطورااارت بتتطويااال ر ".
 .228-199:ت(2012 ت)56 تتررت28تطوستلرتة

 ا تطوي ل تةتر تطويتةل تطورتب  تتن تماارتتبر.ت
وبةاااااات :تطواؤسسااااااةتطوارعةااااااةتتطولةااااااتئ ترتطسااااااةتايتتةااااااة.

 .2006ونيرتب ت

 طوااتتااةتطولةتئتااةت سااتطتتط رااتطرتت.سااتلت تاااتتلتماااار
طوياااات ت :ترطتتطوة  ااااةتطوتتبتاااااة تت.راااا تالطل ااااةتطوة ااااات

1991. 

 طواساؤلوتةتطوارةتاةتطوةت ائةتطوسترطل  تمااارتسانات .ت"
ت تطالتررطءتتنفتطوا تر تطو لت تبلطساةتطو تر ت

النااااةتطوايااااللتطولتاتااااةتتطواااااال :ترتطسااااةتايتتةااااة" 
ت.ت129-79(:ت2012)ت19طوتررتطواسرة ت ة ت

 ااتتااااااااةتطوات ااااااااةت اااااااارع تت ااااااااعركحتترى تاااااااااتتل.ت
رتطساااااةترانعنتااااااةتت:طو ي اااااتةترااااا تطويااااااتةل تطولةاااااتئ 

ت.2011وبةت :تاة لتطلتطوانب تطوايل تة تتايتتةة.

 .ت"ااتتااةتاا تطإلةساات ترا ت االترحتطوتت اب تتتساف."
اتكاااااارتطوب ااااااعت تونبااااااالاتلطالسر ااااااتتطلتلطويااااااراتلت

  .36-11(:ت2013)ت16طورتناتة تطوتررت

 تساااااتف تاساااااع ت اااااتيت.ت"طواساااااؤلوتةتطوارةتاااااةتتااااا ت
طالترااارطءتتنااافتطواااا ترااا تطو ااالت تبلطسااااةتطو اااتر ت

ت.2009طوااال ".تلتاتةتاؤرة:تتستوةتاتلسرعت ت

  كاااتاعتطلتطواتط باااةتل ااالطب تطورااالطر تت.مالااارت تتااات"
تااااة" تباااع تطواااا ترااا تطوي ل اااتةتلطو اااتلتطلتط اة

ت 5/11/2016ت ال اااااااااااااااااااااااااعتلت ااااااااااااااااااااااااار تط تااااااااااااااااااااااااات 

https://goo.gl/ddxYp6طالسااااااارتلت :ت)راااااااتت متت
ت(7/3/2017

 .  الناةت.ت"ااتتةتطواا ترا تطو الت "تطوي ل تطواة
لاتتااااااااااةتطواياااااااااال عع ت-بااااااااااالاتلرتطسااااااااااتلت تةلةتااااااااااة

 .270-241(:ت2014)ت9ب  ت س تطوتررت

 طواغتباااا  تلت ااااتتااااااالر.تلاسااااع ت ااااتيتتتسااااتف.ت
طواسااااؤلوتةتطوارةتااااةتتاااا تطالتراااارطءتتناااافتطوااااا تراااا ت

تااااااات :ترطتتتطو اااااالت تبلطساااااااةتطو ااااااتر تطوااااااااال .
 .2010رةتونة تتلطورلر ع تطوةيت

 طواتاااتا  تكتاااالتتبااارته.ت"ةااااتلتااتتاااةتطواااا ترااا ت
طو االت تااا تطوةتاتااةتطوال االتتةتلطإللتطئتااة:ترتطسااةت

الناةتطوتنال تطويتةلةتاةتت.ر تطويتةل تطوتتط ا تلطواياتت "
طولاتتاااااااةتطوتناتاااااااةتونباااااااالاتلطورتطساااااااتلتتلطوستتساااااااتة

 .120-83(:ت2016)ت2طالسرتطرعلتة تطوتررت

 Möller, Kai. The Global Model of 

Constitutional Rights, London, Published 
to Oxford Scholarship Online, (January 

2013).  
 
  
 
 



كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش

 شجلا ييفشآ  ييرشيسو ياشيخ  ابييوشيض يف  ييوشكشيخ ييري   شي  وييًرشكشو يي اشش(يخكرسييل)دييريلشخ  ييري  شيخةسيي    شويخييةوخلش

.شيخ ري  شيخار شيخيتشعاششيايلرشإفيرلمشيخ،  يوشويسسيرجل مشويخ يروا شويضل يب شكش ي ،شيجمليرالت شكشف سي، شويخيةواشيخارآبيوششششششششششش

 .وذخحش ماشسالشيخكرسلشخ از زشيخ  ثشيخا ملشيخ ري يلشكشجرعاوشآ    
يض يرالتشيضرتةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأحبير شط  يوششششششششششش:شجلض شيخس سي وشسيفشفتيرتششش

 .وقةشجير شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤمتريت شوأو ياشيض قف

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين

http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair  


