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 ةالمقدم

يكرك  نراق  را تراات يلرا الموا يرق الرري   ك  يي  ا  حرية التعيير ن  مما ال
نمرررل الدرررعياي  الررراالم، والررراول،ل اال اتلرررا  يررر  حلررر   رررا مررررت نيرررر مراحررر  الررر م  

ا  ادرريحت إلررل  االيرروا  الملتمفررة يترررورات كييرررةل ايتررااحل مرر  مرحمررة التقييررا وتكمرريق
اااة إلرل  يكك  ناق واالنرمق يكرك  لرام يملتمرك اكركال الري  حرية التعيير ن  

 العاق ي، المجتمع.الري  ر ايية يعالة ترا ب نم  السمرات ي، الاولة وتم   
م  جاتب الر ه، حق مكفرو  يموجرب  إتسا وحيث ا  الحياة اللادة لك  

والاوليررررةل وا  المسرررراد يلرررا يعررررا مساسرررال يحررررق مرررر  الاسررراتير والتكررررريعات الاالميرررة 
 الت، تاات يلا كاية القواتي  السماوية والوضعية. تسا حقوق اإل

العمررر  االنممررر، يوجررر  يو  ممارسرررة العمررر  الدرررحف،يررر    ومررر  هرررحا المترمرررق
ناق اليا ا  يتارر يارار  اتوت،ل كات  كا  كاية المل  التر، ترت ق يقرواتي ل وحلر  

الغرض الح  تسعل لتحقيق  يحريية وملتيةل هحا مر  جلرةل ومر   م  اج  ا  تؤا 
جلرررة الررررت ا  الترررؤا  ممارسرررة ملترررة اإلنرررمق الحررراق الضررررر يرررا لري ل وهرررو مرررا 
يمكتتا ا  تسمي  لمق التوا   يي  العم  االنمم، الملت، وحقوق االلري  الت،  را 

 تتعرض لممساد نتا ممارسة العم  االنمم،.
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)الموا ترررة يررري  :يرررالعتوا  الترررال، ا  يكرررو  موضررروث اليحرررث جررر  حلررر  ارت يتررراأل
  :حرية االنمق والحق ي، اللدودية(ل ويقال لممعريات ا تية

 اواًل: اىمية الموضوع وسبب اختياره
تكمررر  االهميرررة يررر، التيرررار هرررحا الموضررروث يررر، ا  العمررر  االنممررر، يعرررا حقرررال 

يرال نتراما يكرو  اااة ر اييرة لممارس، هح  الملتةل ي  ات  يعا ير، يعرض االحيرا  واج
نمل يعض مفاد  انما  الحكومةل وهو ير، وضرع  هرحا ال يتيغر، ا  يجرر  نمرل 
ارم ررر  يحيرررث يسرررتريع ممرررارد ملترررة االنرررمق ا  يسرررتغ  حقررر  هرررحا يررر، ا  يتعرررات 

 القرواتي  يرالتت يق يالكرك  الرح  يرؤا  نمل لدوديات الغيرل ي  يجب ا  تتتاولر 
و حرق ومرا هرو التر اق يري  ملترة االنرمق ويري  حرق الغيرر لمق التوا   يي  ما هإلل 

يرر، ا  يعرريا حياترر  اللادررة يراحررة ودررفاح يررا . لررحل  يقررا تررق التيررار هررحا العترروا  
 لتييا  اللرور الفادمة يي  الحقي .

 ثانيًا: فرضيات البحث واشكالياتو
إلررل  يرر، هررحا اليحررث سررتكو  امامتررا جممررة مرر  الفرضرريات والترر، هرر، يحاجررة 
ل متلررا كيررك يسررتريع ممررارد ملتررة االنررمق الحدررو  نمررل المعمومررات يرراو  اجايررة

التعا  نمل حرية االلري ؟ وما ه، حقوق الغير ي، الحفا  نمل اسرارهق اللادة 
ومررا هرر، الحرراوا القاتوتيررة الترر، يجررب ا  ال  وحمايررة سررمعتلق مرر  التكررلير والقررحك؟

ق االنممرر، ا  يتعررات وهرر  مرر  حرر يتجاو هررا االنممرر، لررم  يح رر  نرر  المعمومررة؟
نمل لدوديات االيراا لمككك ن   ضايا يسراا؟ هر  يامكرا  االنممر، ا  يتكرر 
 ضرررايا تلرررم امررر  الاولرررة يحجرررة انرررمق الجملرررور؟ وهررر  ا  االررررمث نمرررل الحيررراة 
اللادة لممكاهير هو حات  يالتسية لميراا العاايي ؟ واليرا احا ترق هرحا كمر  يمرا هر، 

ال  ير، الحيراة اللادرة مر   ير  اإلنممر،؟ وكيرك يمكر  االضرار التاجمرة نر  التر
 التعويض ن  تم  االضرار احا  يت تحققلا؟ 

 رابعًا: منيج البحث
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ستتتاو  هحا الموضروث ويرق المرتلل المقرار  والتحميمر، الرح  سيتضرم  يعرض 
القرواتي  والموا يررق االلم يررة لملتررة االنررمق ير، التكررريع العرا رر، ويعررض التكررريعات 

 التتائل المرجوة .إلل  حل ل لمتود إلل  كمما انت الحاجةااللرت 
 ثالثًا: ىيكمية البحث

 وي، سيي  حل  سيتق تقسيق الاراسة نمل  م ة مياحث ونمل التحو ا ت،: 
سررتيي  التت رريق الملترر، لوسررائ  االنررمق مرر  حيررث ماهيررة  األو يرر، الميحررث 

سررتتتاو  الحررق يرر، الحيرراة  ملتررة االنررمق والم يررات االنررمق. ويرر، الميحررث ال ررات،
اللادررة والقيرروا الترر، ترررا نميلررا مرر  حيررث ماهيررة الحررق يرر، الحيرراة اللادررة والقيرروا 
التررر، تررررا نمرررل هرررحا الحرررق. ويررر، ميحرررث  الرررث سرررتيي  اال رررار المترتيرررة نمرررل اتتلرررا  
وسررائ  االنررمق لمحررق يرر، الحيرراة اللادررة مرر  حيررث وسررائ  الحمايررة القاتوتيررة للررحا 

يمة نمجيرة نترا حدرو  هرحا االتتلرا . ولاتمرة تتضرم  ايرر  الحق والتعويض كوس
 التتائل والتوديات .

 األولادلبحث 
 التنظين ادلهني لىسائل االعالم

وللررا سررمات ل ريقررة دررغيرة تقرروق يو يفررة محررااة :ا  الملتررة يكررك  نرراق تعترر،
تقررراق امتيرررا ات  هرررح  الو يفرررةل نمررر يو  لادرررة تمي هرررا نررر  ا  تكرررو  مجررررا تجرررارة

هررحا ويكررترر ا  يكررو  للررح  المجمونررة الو يفيررة تت يمررال ل ادررال الدررحايلاووضررعال ل
 . (1)حاتيال وتحكملا  واتي  واااب لتت يق العم  يلا

ومرر  هررح  الملرر  هرر، ملتررة االنررمق الترر، حرراا وسررائملا المكرررث العرا رر، يرر، 
يررر، الفقررررة ال اتيرررة مررر  المرررااة  6115لسرررتة  66 ررراتو  كررريكة االنرررمق العرا ررر، ر رررق 

يو  الوسرررررائ  المقرررررروحةيو  االاوات :وسرررررائ  االنرررررمق :حيرررررث تدرررررت ) اتيرررررال ل للررررراألو 

                                                           

 . 92/6/9112https//ar.m.wikipedia.org( عٍ يٕقع ٔٚكٛبٛدٚا االنكخرَٔٙ: اخر حعدٚم 1)
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ايرررة وسررريمة الررررت تررروير لممررروارتي  ونمررروق يو  االلكتروتيرررةيو  المرئيرررةيو  المسرررمونة
 .(غيرهايو  الترييليةيو  اليرامل الت قيفيةيو  المتمقي  االلياراو المعمومات

ة والترررر، يمرررر ق تويرهررررا لملتررررة كمررررا ا  لكرررر  ملتررررة الم ياتلررررا وادرررروللا الملتيرررر
 األو يرررر، ل مرميرررري إلررررل  ونمررررل ضرررروح مررررا تقرررراق سرررريكو  ميح تررررا مقسررررمال ل االنررررمق
ماهيرة ملترة االنرمقل وير، المرمرب ال رات، الم يرات االنرمق ونم تر  إلل  ستتررق

 يالتت يق الملت، .

 األولادلطلب 
 هاهيت ههنت االعالم

 ق سرريكو  مرميتررا هررحا مقسررماييررا  حقيقررة ملتررة االنررمإلررل  مرر  اجرر  الودررو 
وي، الفرث ال رات، الموا يرق ل مت  التعريك يملتة االنمق األو يرني ل ي، الفرث إلل 

 االلم ية لملتة االنمق.
 تعريف مينة االعالم: األولالفرع  

 يام  يلمق اتفاق ناق يي  يئات المجتمرعل وتقريرب إلل  ترجررررع اهمية االنمق
يك   الموضونات اللامة المتعمقرة ييتراح ل الاو  الملتمفة وجلات الت ر يي  كعوب

يو  المجتمررع الرراول،ل يالمعمومررة رسررالة يررتق التعييررر نتلررا يكررك  يجعملررا  ايمررة لمتقرر 
نممرة مرررر  كر تلا ا  تودر  هرح  يو  الغيرل ويتق حلر  نر  رريرق اكرارةإلل  التيميغ

 .(1)تقا  المعرية يي  التادالمعمومرررةل ممرررا يحقرررررق و يفتلال والتر، ه، ات
ويعرك احا الفقلاح االنمق يات  العممية الت، يمك  يلا تق  االيكار العدرية 

 :. كمرررا يعررررك ياتررر  (6)يررر، مجتمرررع معررري  وتكررررها يررري  الجمررراهير نمرررل ترررراق واسرررع
المت مررات التجاريررة الترر، تتررولل مسررؤولية تكررر االليررار وايدررا  يو  احررات الوسررائ 

                                                           

، دا  انُٓضددت 1( د. يحًددد اناددٓأ٘: ٔضدداالم االعدد و ٔانحددص ةددٙ انة ٕقددٛت، د اضددت ي ا َددت،  1)

 .3، ص9111انعربٛت، ان اْرة، 

( د. ْدٖ حايد قا ٕظ: انحًاٚت انجُاالٛت نهخجا ة االنكخرَٔٛت عبر االَخرَٛج، دا  انُٓضدت انعربٛدت، 9)

 .5، ص9111ان اْرة، 
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ال وتكررو  نررااةل غيررر ريحيررةل وتلتمررك يرر، ممكيتلررا الترر،  ررا تكررو  المعمومررات لميرررا
غيررررر رسررررميةل وتقرررراق هررررح  التقتيررررة مواضرررريع ملتمفررررة يو  لادررررةل ورسررررميةيو  نامررررة

. ويعررررررك ايضرررررال ياتررررر  تمرررررر (1)لمجملرررررور كالترييررررر  والمعمومرررررات والتسرررررمية واالليرررررار
  مجاالت معمومات، يكو  نير وسائ  االنمق ويعر، ج  اهتمام  لمجا  معي  م

لررام مسررتلامال وسررائ  االنررمق ويسررتتا نمررل يو  جملررور نرراقإلررل  المعريررة ويتوجرر 
 .(6)المعمومات والحقائق وااليكار المتلددة الت، يتق نرضلا يرريقة موضونية

الحدررو  نمررل  :مرر  لررم  التعريفررات السررايقة يمكتتررا ا  تعرررك االنررمق ياترر 
الجملررررررور يالوسررررررائ  االنمميررررررة إلررررررل  المعمومررررررة مرررررر  مدرررررراارها المتتونررررررة وتقملررررررا

 المتلددة .
 المواثيق االخالقية لمينة االعالمالفرع الثاني:  

يررررت ك يررررا مررر  المرررؤرلي  ا  او  مي ررراق الم ررر، هرررو الرررح  ادرررارت  رايررررة 
ولكررر  مدررررمق االلم يرررات ل 1911المحررررري  يررر، واليرررة كاتسررراد االمريكيرررة نررراق 

 يرات الدرحايةل يعرا حلر   لررت ير، مقرا  يعتروا  الم 1889 لر الو  مررة نراق 
العايرررا مررر  الموا يرررق االلم يرررة للرررح  الملترررة يررر، كررر  مررر  السرررويا ويرتسرررا والواليرررات 

 المتحاة االمريكية .
ا  الرح  يقروق يدرياغة الموا يرق االلم يرة هرق االنمميري  اتفسرلقل التلرق هررق 

ة لتقررراق اال رررار نمرررل درررياغة الميررراائ االلم يرررة التررر، تترمرررق مررر  الممارسرررة الفعميررر
الحمررو  لمررا يواجلرر  االنمميررو  مرر  مكرركمتل ولكرر، يمكرر  ا  توجرر  القرررارات الترر، 

 يتلحوتلا لم  نمملق .
ا  الت اق االنمميي  يمي اق يمك  ا  يساهق ي، تككي  كلدية ملتيرة جيراة 

يجرب ا   (رجا  القراتو  .....ل اتلق كغيرهق م  الملتيي  )االرياحإلل  للقل اضاية

                                                           

(1 )https://WWW.mawdoo3.com  ٙ9112/ حًٕز/7آخر زٚا ة ة. 

، دا  اضدددايت نهُادددر 1( بطددداو عبدددد اندددرحًٍ انجراٚددددة: االعددد و انحكدددٕيٙ ٔ ْاَددداث انًطدددخ بم،  9)

 .93، ص9115ٔانخٕزٚع، عًاٌ، 

https://www.mawdoo3.com/
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ركااات تساناهق نمل اداار الحكق الدحيق نمرل الك يرر مر  الموا رك يكو  للق ا
 . (1)ا   راراتلق ال يا ا  تكو  ميررة الم يال ي   لالت، تؤ ر نمل حياة التاد

 ادلطلب الثاني
 اخالقياث االعالم وعالقته بالتنظين ادلهني

تعريرررك محررراا لمفلررروق إلرررل  درررعوية التودررر إلرررل  يعتررررك ك يررررا مررر  الكتررراب
ناق االهتماق يتحايا المفلوق نمل الررغق مر  إلل   ياتل ويمك  ا  يرجع حل االلم

ضرورة حل  لفلق السياق العاق لممياائ االلم ية والمداار الت، تكر ت مر  لمللرا 
ويمكر  ا  تجرا مجمونرة مر  التعراريك التر، توضرق مفلروق الم يرات ل هح  الميراائ

فرررث مرر  الفمسررفة الترر، تتترراو  المسررائ  االنررمقل متلررا تمرر  الترر، تقررو  ياتلررا: حلرر  ال
مدرررمق الم رر، نررااة مررا يرر    المتعمقررة يالدررق واللررر  والليررر والكرررل ونمررل حلرر 

 ا تعرك ياتلا حل  الفرث م  الفمسفة يو  مع الدحة واللير . يعت، السمو  المتسق
 الح  يلتق يعممية دتع القرارات م  التاحية االلم ية . و ا تعرك نمل اتلا اراسرة

ه، مجمونرة يو  ماحا يجب ا  تفع  وماحا يجب ا  ال تفع  .ل االلتيارات المعتوية
 .(6)اللر يو  م  القيق والت، ييتل نمي  الحكق يالدحة

الترر، يحكرررق مرر  لمللررا نمرررل مررات االلتررر اق  (3)وهتررا  مجمونررة مررر  الضررواير
قرت نميلرا وترتك  نمل مجمونة م  التقار التر، اتفل يالم يات الممارسة االنممية

مع ررق معررايير االااح الملترر، الترر، وضررعتلا التقايررات االنمميررة الملتمفررةل وتقايررات 
واتحرررررااات وجمعيرررررات وروايرررررر الدرررررحفيي  يررررر، العرررررالقل وليرررررراح وسرررررائ  الدرررررحاية 

 :متلال واالنمق
 وه، ما يتعمق يموضوث يح تا .ل ر مراناة الحق ي، اللدودية1

                                                           

، 9115ٚددج ،، يكخبددت انحدد ن نهُاددر ٔانخٕزٚددع، انك9ٕد. ضددهًٛاٌ قددانخ: اخ قٛدداث االعدد و،   (1)

 .131ص

 . 57( د. ضهًٛاٌ قانخ: اخ قٛاث االع و، انً د  انطابص، ص9)

، 1( ةخحددٙ حطددٍٛ احًددد عدداير: اخ قٛدداث ان ددحاةت ةددٙ َاددر انجددراالى، د اضددت ححهٛهٛددت ي ا َددت،  3)

 . 44ص 9116اٚخراك نهُار ٔانخٕزٚع، ان اْرة،
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 ر االلت اق يالا ة والموضونية .6
 االلت اق يتجتب السب والقحك والتكلير.ر 3

يرررالحق يررر، اللدودرررية يعرررا مررر  ايرررر  الميررراائ التررر، تقررروق نميلرررا الم يرررات 
ل ويكرررك  كلدررريت  تسرررا وسرررائ  االنرررمقل ويم ررر  هرررحا الحرررق االسرررتقم  الرررحات، لإ

وتعترر، الحيرراة اللادررية لدودررية الفرررا الترر، يجررب ا  تكررو  يعيرراة نرر  ل وحاتيترر 
 قل وهو ما ستوضح  يكك  مفد  ي، الميحث ال ات، .اني  التاد والستتل

هرحا الميراي ير، الممارسرة االنمميرة يعرا ي    اما ما يتعمق يالا ة والموضونية
 تسررا مرر  ايررر  الميرراائ الترر، ال يررا ا  يتحمررل يلررا العمرر  االنممرر، يوجرر  نرراقل ياإل

 العاا   ا يكو  نااالل لكت  ال يستريع ا  يكو  موضونيال.
نمرررل وجررر  االرض الحرررق يررر، ا  يكرررو  لررر  انتيرررار  يررري   إتسرررا   كمرررا ا  لكررر

ت لرت مكاتتر  ومسرتوا  االر  المجتمرعل يمر  الحرق يالمحاي رة يو  موارتي  ملما نمرت
والتكرلير يعتر، الجلرر ل اتلامر  ياليارر يو  لوناق التكلير ي ل نمل كرامت  وانتيار 

انتيررار  نمرراال امررا السررب يعرررك ياترر  لرراا كرررك كررلم و ل يالكررو وتعمرريق ا لررار 
او  ا  يتضررم  حلرر  اسررتااال وا عررة معيتررة اليرر ل ييتمررا يعرررك القررحك نمررل اترر  اسررتاا 

 .(1)احتقار  استااا نمتيا نمايا يو  وا عة محااة تستوجب نقاب م  تتسب الي 
تستلمم مما تقاق يات  يتيغ، ا  تتواير ي، م  يمرارد ملترة االنرمق يكرك  

وا  يمرررارد ملتتررر  يموجرررب ل تعمرررق يلرررح  الملترررةنررراق جممرررة مررر  االلم يرررات التررر، ت
كمرا ال يمكر  التسرميق يامكاتيرة ا  يتيترل كر  ل ضواير محااة وه، الت، حكرتاها آتفال 

انمم، متفراال يتفس  مي ا ال الم يال لادال ي  يريق  نمل تفسر  يقررل ال  حلر  يعرا 
عمرررر  نميلررررا لروجرررال نرررر  االلم يررررات العامرررة لمنررررمقل وال يرررروير ارضرررية مكررررتركة ي

اتررر  إلررل  وهررحا مررراايعل االررر  كرر  مؤسسرررةيو  ليكرررك  نرراقيو  االنمميرري  مجتمعرري 
 يجب ا  تكو  هتا  حاجة لمموا يق االلم ية.

                                                           

ى، د اضدت ححهٛهٛدت ي ا َدت، انً دد  ةخحٙ حطٍٛ احًد عاير: اخ قٛاث ان حاةت ةدٙ َادر انجدراال (1)

 ٔيا بعدْا . 67انطابص، ص
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 ادلبحث الثاني
 احلق يف احلياة اخلاصت والقيىد التي ترد عليها

يدرك الت ر ن   –حيتما يمارد تكار  اليوم، تسا مما ال ك  يي  ا  اإل
التكمرك والتدرتع إلرل  سيضررر  حلر  يعرض الكرول مع يت، جتسر  –كارتوث هحا الت

إلرل  لير، مميسر يو  ير، م كمر يو  ي، تدريات  وتعامم  معلقل سواحل ي، القياق يعممر 
ترررا  ل غيررر حلرر  مرر  االمررور . ولكرر  تجررا  احا لررم يتفسرر  يعيرراال نرر  ات ررار الترراد

وهو ير، وضرع  ل تت تكيم ويتحم  م  القيوا الت، كال يرم، يمياد التكمك والتدتع
ل االليرررررر هرررررحا ال يحرررررب وال يرغرررررب اليترررررة يرررررالمترفمي  الرررررحي  يعكررررررو  درررررفو راحتررررر 

تررررراق العررررالق إلررررل  يقومرررروا يتقرررر  لدودرررريات يرررر    وحلرررر ل ويتغدررررو  نميرررر  لموترررر 
يرر، حياترر   تسررا وهررحا مررا يمكرر  ا  ترمررق نميرر  حررق اإلل الحيرراة العامررةيو  اللررارج،
 الحق ي، اللدودية .يو  اللادة

كررررا  ل امررررال نميتررررا ا  تقسررررق هررررحا ل والجرررر  التعرررررك نمررررل هررررحا الحررررق وماهيترررر 
 :مرميي  رئيسيي  التقسيق االت،إلل  الميحث

ل سررتيي  ماهيررة الحررق يرر، الحيرراة اللادررة وييررا  مضررموت  األو يرر، المرمررب 
 وي، المرمب ال ات، ستيي  كحل  القيوا الت، ترا نمل الحق ي، اللدودية .

 األولادلطلب 
 احلق يف احلياة اخلاصت وبياى هضوىنه هاهيت

تعررررك الحرررق يررر،  األو يررر، الفررررث ل يررررني إلرررل  سررريكو  هرررحا المرمرررب مقسرررما
اللدودية وي، الفرث ال ات، ستيي  تراق الحق ي، اللدودية ودور المساهمة 

 ي  .
 التعريف بالحق في الخصوصية: األولالفرع  

 والت، ه، تقيضل ييةلقا ورا حكر كممة )اللدوم( ي، معاجق المغة العر 
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 .(1)لادّيت ي   ولدودية الكول ييقا  )لّد ( يالكو دار لادال ي ل العموق
ونمررل الرررغق مرر  انتررراك ل امررا تعريررك اللدودررية يرر، االدرررمح القرراتوت،

إال اتلا لرق تضرع تعريفرال ل ملتمك التكريعات الت، تتاولت هحا الحق يالييا  والتحايا
اتمرررا اكتفرررت تمررر  التكرررريعات ترررارة يتحايرررا ل ة اللادرررةجامعرررال ماتعرررال لمحرررق يررر، الحيرررا

وتررر  المجررا  مفتوحررال لمعتادررر الترر، مرر   -العتادررر الاالمررة يرر، تررراق هررحا الحررق
 -يسرريب الترررور الحادرر  يرر، مرايررق الحيرراة الملتمفررةل الممكرر  ا  تررال  يرر، ترا رر 

ق ا  يرتيو  لوتارة الررت يوضرع تعريفرات تيري  ويكرك  معري  يكررة اللدودرية حاتلرا
والتررر، يمكررر  ل الرررامل يررري  الفكررررتي  معرررال . ومررر  يررري  العتادرررر التررر، حكرهرررا الررريعض

 تسررررا وتكررررم  جسررررق اإلل تسررررا تمرررر  الترررر، تتعمررررق يالكيررررا  الرررراالم، لإإلررررل  تسرررريييلا
ويكرررررم  ل يضرررررمل نررررر  الكيرررررا  اللرررررارج، لررررر ل وحالتررررر  التفسرررررية والعقميرررررةل ودرررررورت 

وتمرر  المتعمقررة ل والحمررة الماليررةل والحيرراة العائميررةل المحاا ررات الكلدررية والمراسررمت
 .(6)يفترات الراحة 

هو تعريرك معلرا ل ويعا م  اكلر التعاريك الت، ييتت الحق ي، اللدودية
)كررر  كرررلم  :وجررراح ييررر ل والرررح  نريررر  مررر   اويرررة المسررراد يررر ل القررراتو  االمريكررر،

حرررق كرررلم آلرررر يررر، ا  ال تتدررر  امرررور  ل يتتلررر  يدرررورة جايرررة ويررراو  وجررر  حرررق
يعتيرر مسرؤوالل ل نمق الغيرر لواال تكرو  درورت  نرضرة الت رار الجملرورإلل  واحوال 

 . (3)اماق المعتات نمي (
ويمح  نمل هحا التعريرك اتر  اتلرح االسرموب ال رات، لتحايرا معترل الحرق ير، 

وهررو تعريررك يكرررة الحررق يرر، اللدودررية حاتلررال ولررق يحرراا العتادررر ل اللدودررية
 ق.اتما تركلا نمل وج  العمو ل المكوتة للا

                                                           

، 9117، دا  غرٚد،، 1( اندكخٕ  يحًد يحًد دأد: انًعجى انٕضدٛ  ٔاضدخد اكاث انًطخادرقٍٛ،  1)

 .65صان اْرة، 

، دا  ٔاالدم نهُادر، عًداٌ، 1( ضداياٌ ةدٕز٘ عًدر: انًطدةٔنٛت انًدَٛدت نه دححٙ، د اضدت ي ا َدت، 9)

 . 77، ص9117

، دا  انكخد، 1بٛرك ةا ش حطٍٛ انجبٕ ٘: ح ٕق اناة ٛت ٔحًاٚخٓا انًدَٛت، د اضت ي ا َت،  ( 3)

 . 175، ان اْرة، ص9111ان إََٛت،
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ا  هح  التعريفات يضرمل نر  كوتلرا لرق تضرع معيرارال ل ومما تجار االكارة الي 
لمرررت يرري  الحررق يرر، الحيرراة اللادررة ي تلررا  كررحل ل ا يقررال لمحررق يرر، الحيرراة اللادررة

 وحقوق الكلدية الت، ه، ج ح م  ك ل وهحا الك  هو الحياة اللادة .
االسرراد الررح   يرر   ويررحهب الرريعض ا لررر يرر، تعريفرر  لمحررق يرر، اللدودررية

تاور حول  تم  العيارة الت، وضعلا القاض، )لويد يراتاي (  اض، المحكمرة العميرا 
هررحا ي   –وانتيررر ل يرر، ا  يتررر  وحررا ( تسررا ل وهرر، )حررق اإل1891االمريكيررة نرراق 

ل ومرر  هررحا المترمررق يمكتتررا ا  تعرررك الحررق (1)اسرراد كرر  الحريررات االلرررت –الحررق
ياسرار  التر، يجرب ا  ال يرمرع نميلرا  تسا   اإلي، اللدودية يات  يعت، ا  يحتف

 ا لرو  .
ل تستلمم ممرا سريق مر  التعريفرات التر، ورات يكر   الحرق ير، اللدودرية

اتمررا ل تعريررك جررامع مرراتعيو  ا  الحررق يرر، الحيرراة اللادررة لررق تكرر  للررا  انرراة نامررة
تحايررا تررارة يل كرر  مر   اويررة معيتررةل وضرع تعريفررات ملتمفررةإلررل  اتجر  الفقرر  القرراتوت،

تعريررك يكرررة الحيرراة إلررل  وتررارة الرررتل العتادرر الترر، يكررمملا الحررق يرر، اللدودررية
ا  الحررررق يرررر، الحيرررراة ي   لاللادررررة يررررحاتلال والترررر، يمكرررر  ا  تكررررو  المعتررررل ال ررررات،

و تر  اللررام يعيرراال نر  ات ررار ا لرري ل ومتررع كرر   تسررا اللادرة هررو ا  يعريا اإل
 م اهر التال  ي، كؤوت  اللادة .

 نطاق الحق في الحياة الخاصةلثاني: الفرع ا 
مات يمكتترا انتيرار ي   واللل م  اج  معرية تراق الحق ي، الحياة اللادة

كا  ال يا لتا ا  تيي  تسيية يكرة الحيراة اللادرة ل ما يال  ي، مضموت  م  نام 
 رررق يررر، يقررررة  اتيرررة تيررري  الفررررق يررري  تمترررع الكلدرررية العامرررة والفررررا ل يررر، يقررررة اولرررل

الحق ي، اللدودية . والرح  ستوضرح  يكرك  اك رر تفدريمل ير، المرمرب العاا  ي
 ال ات، م  هحا الميحث ي، حق االنمق كقيا نمل الحق ي، الحياة اللادة.

 اوالل: تسيية يكرة الحياة اللادة
                                                           

 .379( أ.د. ضهًٛاٌ قانخ: ي د  ضابص، ص1)
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لقا احتاق الجا  ي، الفق  القراتوت، حرو  مرا يعرا االرمل ضرم  ترراق الحيراة  
ا  مدرررررمق الحيرررراة إلررررل  رررررارل يررررحهب الرررريعضومررررا يعررررا لررررارج هررررحا االل اللادررررة

ومرر  ييتلررا تمرر  الترر، ل اللادررة نترروا  يتررارج تحترر  جممررة مرر  العتادررر الترر، تكوترر 
ودرررورت  وحالتررر  التفسرررية  تسرررا وتكرررم  جسرررق اإلل تسرررا تتعمرررق يالكيرررا  الررراالم، لإ

ل كمررا يكررم  الكيررا  اللررارج، لرر  الررح  يتضررم  المراسررمت والحمررة الماليررةل والعقميررة
والمحاا رررات الكلدرررية. يررر، حررري  يررررت الررريعض ل ويتررررات الراحرررةل يررراة العائميرررةوالح

هرر، المسررك  والمكررا  ل العتادررر الاالمررة يرر، الحيرراة اللادررةيرر    االلررر مرر  الفقرر 
والحيررراة الدرررحيةل والرنايرررة الرييرررةل وهترررا  ل والحيررراة العارفيرررة وال وجيرررةل اللرررارج،

الحرق ير، الدرورةل وحرمرة جسرق يعض العتادر الت، لق يسرتقر نميلرا الفقر  وتكرم  
 .(1)ل والحق ي، االسقل وحق الحياة الملتية تسا اإل

ل وممررا تجررار االكررارة اليرر  ا  الحررق يرر، الحيرراة اللادررة يلتمررك نرر  السرررية 
رغرررق ا  الررريعض  رررا يلمرررر احياترررال يررري  المدررررمحي  رغرررق التميلمرررا . يالسررررية يررر، 

حترل وا  نمرق ير  اك رر مرر  ل ةاالدررمح القراتوت، هرو احتفرا  الليرر يدررفت  السرري
يكررررر ا  يكرررو  نررراا االكرررلام العرررالمي  يررر  محررراواال . ويسررريب ارتيرررار ل كرررلم

الحررق يرر، السرررية يفكرررة الحررق يرر، اللدودررية ارتيارررال و يقررال ن إال اترر  ال يتيغرر، ا  
ل حرا انتيارهمرا مدررمحي  مترراايي  لحرق واحراإلرل  يد  هحا االرتيار يي  الحقري 

يررااللير اكررم  وانررق ل دررر مرر  نتادررر الحررق يرر، اللدودرريةال  السرررية تعررا نت
حمايرة ل جاترب حمايرة االسررارإلرل  يحماية الحرق ير، اللدودرية تكرم ل األو م  

اياحررة العتادررر االلرررت إلررل  والقررو  يغيررر حلرر  يررحهب يتررال العتادررر االلرررت لمحررق
 .(6)لمحق ي، اللدودية احا لق تتدك يرايع السرية 

 دية لمكلدية العامة  اتيال: الحق ي، اللدو 
 لدودية يلتمك ييما احا كا  الكلموالفرض هتا ه  ا  الحق ي، ال 

                                                           

 . 77( ضاياٌ ةٕز٘ عًر:ي د  ضابص، ص1)

 .127( بٛرك ةا ش حطٍٛ انجبٕ ٘: ي د  ضابص، ص9)



 الخصوصية في والحق اإلعالم حرية بين ةالموازن 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

922 

ا  يو  كا  يكو  كلدية سياسرية معرويرةلل اق كلدال يتدك يدفة نامةل ناايا
 يكو  الفرا ي، مرك  اجتمان، ح  اهمية .

الح  يمك  ا  تسرمر نمريلق االضرواح هرق ير، الغالرب ي    مما ال يقي  الك  
مركرر  اجتمرران، ي   يو الفترر،يو  سررواح يرر، المجررا  السياسرر،ل لدرريات المكررلورةالك

آلرل نمل ا  هحا ال يمترع مر  ا  الكرلم االنتيراا  مر  التراد ال يمكر  ا  يقرع 
إال ا  الممفرررررت لمت رررررر ا  ل هرررررو االلرررررر ضرررررحية اتتلرررررا  حقررررر  يررررر، حياتررررر  اللادرررررة

ال  تتتلر  حيراتلق يكوتو  اك ر نرضرة ل االكلام الحي  يكوتو  ي، مرك  الكلرة
 إال ا  هررؤالح يرر، يعررض االحيررا  يكوتررو  يحاجررةل اللادررة مرر   يرر  وسررائ  االنررمق

ونمرررل ل وسرررائ  االنرررمق وال لرررور وتسرررمير االضرررواح تحقيقرررال لررريعض مدرررالحلقإلرررل 
االلررم مرر  هررق يرر، يئررة السياسرريي  ومكرراهير الفترراتي  والمنيرري  الرياضرريي ل و ررا 

إال ل حلر إلرل  تحقيرق مدرالحلق احا انرتلق الحاجرةيستلاق هؤالح االنمق ادمل ي، 
ات   ا تجاهق ي، يعض االحيا  يحتجو  نمل وسائ  االنمق يانوت اتتلرا  حقلرق 

ل تفرررور الجملرررور مرررتلقإلرررل  ااتيو  يررر، حيررراتلق اللادرررة احا اترررت يتترررائل نكسررريةل
وتررراهق يررراليو  حيتلررا الجلررات المعتيررة يحمايررة حيرراتلق اللادررة. لررحل  تجررا يعررض 

  يئرة السياسريي  يتمسر  يحقر  ير، اللدودرية نتراما يحراولو  الفراح كرو معري  م
الحرق إلل  وم  جلة الرت تجا ا  االنمميي  يت رو ل تحقيقال لمدالحلق اللادة

العراممي  ير، يو  ي، اللدودية يعي  الريية والكر ن يسريب تسرتر يعرض السياسريي 
 .(1)اتتلاكلق حقوق الكعب الو ائك العامة يستار الحق ي، الحياة اللادة نتا 

الكلدررية المكررلورة تجررا اتلررا تتتررا   يعررض الكررو نرر  يرر    لودررفوة القررو  
ييتقمم يحل  حقلرا ير، حياتلرا اللادرة احا مرا ل حقلا ي، اللدودية الج  الكلرة

إلرل  ال  الكلم الح  ييتغ، الكلرة اليرا ا  يقراقل  ورتت يالفرا العاا  م  التاد
ال يلررو مضرررر لمككررك نرر  يعررض لدودرريات  ل ميرر ةاالنررمق وسررائ  جايرراة وم وا 

لوسررائ  االنررمق الترر، يحرررم الفرررا العرراا  نمررل الفائلررال إال ا  تقمرريم الحررق يرر، 

                                                           

 .411ي د  ضابص، ص ( أ.د. ضهًٛاٌ قانخ:1)
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الحيرراة اللادررة لمكلدرريات المكررلورة ال يعترر، يالضرررورة اتكررار هررحا الحررق يدررورة 
وهرو حقلرق ير، ل حرمراتلق مر  احرا اهرق الحقروقإلرل  تامة ن ال  القرو  يرحل  سريؤا 

والتر  سريجع  حقلرق نرضرة النترااح المترفمري  والمتريدري  الرحي  ل ياتلق اللادةح
وهحا هو مو ك القضاح الفرتس، الح  تجسرا يحكمر  لدرالق ل يتلرو  حاوا نمملق

الفتاترررة )يرجيرررت يررراراو( ومملدررر  ا  احرررا الدرررحفيي  كرررا   رررا درررورها يررر، مميرررد 
عمرررر  ماسررررال يحقلررررا يرررر، يررررانتيرت المحكمررررة هررررحا الل توملررررا وهرررر، يرررر، حايقررررة مت للررررا

 .(1)اللدودية 

 ادلطلب الثاني
 القيىد التي ترد على احلق يف اخلصىصيت

هر، الحراالت التر، يمكر  ل يقدا يالقيوا الت، ترا نمل الحق ير، اللدودرية
او  ا  يعرا حلر  انترااح نمرل ل الككرك نتلرايو  ييلا االرمث نمل الحياة اللادرة

وتيرررة . واهرررق هرررح  الحررراالت هررر، الحرررق يررر، حرمرررة الحيررراة اللادرررة مررر  التاحيرررة القات
وسرتييتلما ير، يررني  نمرل ل والرضا كسيب ييريق المسراد يالحيراة اللادرةل االنمق
 التوال، .
 الحق في االعالم كسبب الباحة الكشف عن الخصوصيات: األولالفرع  

ويقدررا يررالحق يرر، االنررمق ياترر  الحررق يرر، ايررمب المعمومررات واالتيرراح وا راح 
والتعرراو  نمررل تحقيررق الغايررات النررمق ل لتو يررق الدررمت وككررك الحقررائقلآللررري ل 

 .(6)المكاركة يو  التعاو يو  ا لري  رميال لمستجاية
لقررا اسررتقر الفقرر  والقضرراح والتكررريع يرر، يعررض الرراو  نمررل اترر  توجررا حرراالت 

او  ا  يررررتق ل التعرررررض للدودرررريات يو  نرررراة يسررررمق ييلررررا يتكررررر دررررورة الكررررلم
 احا كاتت:وهح  الحاالت يمك  ا  تحااها يحالتي  وه،ل مت الحدو  نمل اح  

                                                           

 . 915( بٛرك ةا ش حطٍٛ انجبٕ ٘: ي د  ضابص، ص1)

( ضددهٛى د د:انحددص ةددٙ انة ٕقددٛت بددٍٛ انضددًاَاث ٔانضددٕاب  ةددٙ انخاددرٚع انجساالددر٘ ٔانح ددّ 9)

 .131، ص9113االض يٙ،  ضانت يادطخٛر،دايعت ْٔراٌ،
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 .(1)واحا ا تضت المدمحة العامة حل  ل تتعمق يكلدية كليرة
 اوالل: الكلدية الكليرة وم  ي، حكملا

يمكرر  ا  توضررق الكلدررية الكررليرة ياتلررا كرر  كلدررية تكررو  محررر ات ررار  
وهرررح  ل ة اليارهرررايحيرررث يكرررو  للرررق مدرررمحة مكررررونة يررر، معريرررل التررراد واهتمررراملق

ويررال  ل المدررمحة تتعررات مجرررا حررب االسررترمث والرغيررة يرر، معريررة االمررور الم يرررة
الكلديات الاولية والمحمية . والكلدية الكليرة هر، ل ي، تراق الكلدية الم يرة

يو  لترررحكر مررر   يررر  احرررا ممتلتررر، العمررر  االنممررر،يررر    وحلررر ل التررر، ترررال  التررراري 
وم   ق يكو  الككك نتلرا سرييال لتحقيرق ل سيب معي تحكر م   ي  احا المؤرلي  ل

المدررررمحة العامررررة لممجتمررررع رغررررق المسرررراد يلدودررررية هررررح  الكلدررررية. ومرررر  اهررررق 
الكلدررريات التررر، تعرررا مكرررلورة هرررق رؤسررراح الررراو  والملتررررني  يررر، مجررراالت العمررروق 

والرياضرررريي . ل والمعررررارك والفترررراتي  ويعررررض مرتكيرررر، الجرررررائق اللررررررة يرررر، المجتمررررع
امرا تمر  التر، ل و را تكرو  تسرييةل الكليرة  ا تكو  كلرتلا يدرفة مرمقرةوالكلدية 

ل يلق رؤساح الراو  ورجرا  السياسرة واهر  الفر  والرياضريي ل امرا األولتم   الرائفة 
وهتررررا ي رررررور  ل وم  ي، حكملقل األولالت، تم   الرائفة ال اتية يلق ادا اح الرائفة 

ا  يفقرررا حقررر  يررر، إلرررل  يرررؤا  حلررر التسررراؤ  ا تررر،: هررر  ا  كرررو  الكرررلم مكرررلورال 
 اق ا  تراق الحماية القاتوتية يضيق يقر ؟ل اللدودية

يرررت ا  الكررلرة تفقررا الحررق  األو الري  يرر :تتا نررت تمرر  الفرضررية آراح  م ررة 
يو  ال يسمق إال يتكر ما يتعمرق يالحيراة الحرييرةي ت   ال ات،الري  و ل ي، اللدودية

وهررو مررا  –الررراجق يقلررال الررري  ال الررث وهررو   الررريامررا ل الملتيررة لمكررلم او  رضررا 
ال يمكرر  ل ا  الككررك نرر  اللدودررية يرراو  اح  الكلدررية المكررلورة –تتفررق معرر 

ال نّا حلر  اتتلاكرال لمحرق ل ا  تكو  اال ي، الحاوا الت، تقتضيلا المدمحة العامة وا 
 .(6)وا   كاتت الكلدية مكلورةل ي، اللدودية

                                                           

 .957( د. حطاو اندٍٚ كايم االْٕاَٙ: ي د  ضابص، ص1)

 131ٍٚ كايم االْٕاَٙ: انً د  َحطّ، ص(د. حطاو اند9)
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السرار اللادرة التر، يجرب نراق المسراد ويرجع لمقضاح تحايا ما يعا م  ا 
يقررا  ضررت ل لكوتلررا تررال  ضررم  الحيرراة اللادررة لمفرررا ويرري  مررا ال يعررا كررحل ل يلررا

ولمدحف، الحق ي، تكرر ل ال  لمجملور الحق ي، االنمق :محكمة استئتاك ياريد
الملتيررة لرريعض الكلدرريات احا كاتررت تحقررق يو  االليررار المتعمقررة ياالتكرررة العامررة

امتم  و ير اال تداا واليت  ال يال  ي، تراق حيات  ي    وم   قل مدمحة نامة
اللادة ويتعي  التكر نت  يانتيار ا  حل  نتدر مر  نتادرر الحمرة الماليرة للرحا 

 .(1)الو ير 
ودفوة القو  ه، ا  الحق ي، الحيراة اللادرة يكرو  ملتمفرال ييمرا احا كاترت  

يلررر، وا  كاترررت مترررويرة يالتسررررية ل الكلدرررية كرررليرة اق كاترررت مررر  االيررررراا العررراايي 
اال ا  ترا لررررا يضرررريق ك يرررررال احا كاتررررت الكلدررررية مرررر  االيررررراا ل لمكلدررررية الكررررليرة

ير    العاايي ل وتجرا السريب ير، حلر  ن ال  رييعرة نمر  الكلدرية الكرليرة تقتضر،
تكو  مفراات حياتلا اللادة تحت ات ار الجماهيرل وحل  م  اج  ا  يتق تقييملا 

سواح ل وهحا ال يتحقق اال يالككك ن  يعض لدودياتلقل م   يملق والحكق نميلا
وتتررررالك الرائفررررة ل يالتلدرررريميو  لكاتررررت الكلدررررية الكررررليرة رجرررر  نرررراق يرييعترررر 

امرا الرائفرة ال اتيرة يلرق اكرلام ل ل مر  رجرا  السياسرة ورجرا  الفر  والرياضرةاألول
م رررر  كيررررار ل مررررؤلقيو  نرررراايي  ن إال اتلررررق ادرررريحوا مكررررلوري  يسرررريب حررررااث سررررعيا

اور االنرمق يكرو  لر  الميررالكراي، ير    يفر، هرح  االحروا ل المجرمي  وم  ناكررهق
لتسرررمير االضرررواح نمرررل م ررر  هرررح  الكلدررريات وككرررك جاترررب مررر  حيررراتلق اللادرررة 

 .(6)لمجملورل وال يعا حل  اتتلاكال لحقلق ي، اللدودية 
  اتيال: ا  يتعمق التكر يالمدمحة العامة لممجتمع

 مع ياتلا ك  امر يعوا يالتفع نمليق المراا يمدمحة المجتيمكتتا توض

                                                           

( دكخٕ  احًد ضد يت بدد : انخُمدٛى انخادرٚعٙ نحرٚدت انخعبٛدر ةدٙ االَمًدت انًعاقدرة، دا  انُٓضدت 1)

 .113، ص9116انعربٛت، ان اْرة، 

( قحٛت بااحٍ: انحًاٚت ان إََٛت نهحٛاة انةاقت، د اضدت ي ا َدت، ا رٔحدت دكخدٕ اِ، دايعدت يٕندٕد 9)

 .117، ص9119٘ ٔزٔ، يعًر٘، حٛس
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ماايرال كرا  ل يدرك الت ر ن  توث هحا التفرعل الكريحة االكير م  كرائح  الملتمفة
 اق معتويال .

كيرك يمكر  لوسرائ  االنرمق ا  تتلرح مر  المدرمحة العامرة ل وي، هحا الفرض
احا كاترت ل ة الكرليرةحريعة الياحة الككك ن  يعض لدوديات الكلدييو  سييال 

ي   لوهتررا  ررا يدررعب االمرررل تتعمررق يالمدررمحة العامررة يرراو  رضرراح درراحب الحررق
كيفيرررة لمرررق موا ترررة ا يقرررة يررري  حقررري  كررر  متلمرررا يحمررر،  يمرررال نميرررا يحررررم نميلرررا 

وحق الجملور ير، معريرة يعرض مفادر  هرحا ل هما الحق ي، اللدوديةل المجتمع
و ررا اسررد ل دررمحة العامررة يرر، المجتمررعوالترر، تم رر  المل الحررق نرر  رريررق االنررمق

يكررة تسريية الحيراة إلرل  يكرة الرضاح ييما استتا االلررو إلل  اليعض مسالة االياحة
درررعوية وضرررع إلرررل  والتميلرررا يرررالتمك مركررر  الكرررلم وهرررو مرررا يرررؤا ل اللادرررة

ل معيار واضق وا يق للحا القيا ن ال  يكرة الرضراح تقواترا لمغرور ير، ارااة الكرلم
وهررحا مررا ييرررر ل والسرريب االلررر ال  كررلرة الكررلم  ررا تترروير لرر  او  ارااترر  ادررمل 

ناق ا ة الرضاح كمعيار لجعم  سييال لمياحة ي، مجا  اللدودية.ولك  لريد كر  
مررررا يتعمررررق يالكلدررررية المكررررلورة يلرررراق المدررررمحة العامررررة يالضرررررورة احا مررررا نممرررر  

حيررررراة اللادرررررة لمكلدرررررية وللرررررحا ال يجررررو  التعررررررض لمل الجملررررور يرريرررررق االنرررررمق
كالمسرررررائ  المتعمقرررررة ل المكرررررلورة إال يررررر، الحررررراوا التررررر، تقتضررررريلا المدرررررمحة العامرررررة

يضرررررورات االمرررر  والعاالررررة. وتحايررررا المقدرررروا يالمدررررمحة العامررررة يلضررررع لتقرررراير 
يلررر، اح  ل القاضررر، نمرررل ضررروح االيكرررار السرررائاة يررر، المجتمرررع وناااتررر  والم ياتررر 

 .(1)الر إلل  فد المجتمع م   م الرل وي، تإلل  تلتمك م  مجتمع
 الرضاء كسبب لمشروعية المساس بالخصوصيةالفرع الثاني:  

ل يعرا الرضراح سررييال ييريق التعامر  يرر، يعرض مر  التدررريات نمرل وجر  العمرروق
ل وهرررو سرررييال لمكررررونية المسررراد يالمسرررائ  المتعمقرررة يالحيررراة اللادرررة يكرررك  لرررام

، مجا  االنمق تتق نرااة يموجرب نقرا والرضا ي، المسائ  المتعمقة ياللدودية ي
                                                           

 ٔيا بعدْا . 977( د. حطاو اندٍٚ كايم االْٕاَٙ: ي د  ضابص، ص1)
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و را تتعراا  –سريما ير، مجرا  الدرورة –يي  داحب الحرق وممرتل  العمر  االنممر،
ل و را يكرو  ضرمتيال ل كتايرةيو  يقرا يكرو  درريحال مكرايلةل دور التعيير نر  الرضرا

 .(1)لك  االح  يالتقار الدورة ال يعا يالضرورة اح  يتكرها نمل را  يعض الفقلاح
 رررررور التسررررراؤ  نمرررررا احا كرررررا  الرضررررراح المحرررررق لدررررراحب الحرررررق يررررر، وهترررررا ي

 وم   ق يتف، المساد يلدوديت  ؟ل اللدودية يعا كرضائ  السايق
ا  نرراق وجرروا الرضررا يعررا احررا اركررا  جريمررة االنتررااح نمررل الحررق يرر، الحيرراة 

والترر، يسررتم ق  رراتو  العقويررات المدررر  توايرهررا لقيرراق الجريمررة. واحا تتررا   ل اللادررة
سرريما وا  التتررا   يعررا تونررال مرر  اتررواث ل جترر، نميرر  يررم تتقضرر، الررانوت يتتا لرر الم

الرضررراح المحرررق ال يمترررع مررر   يررراق جريمرررة المسررراد يالحيررراة يررر    ومررر   رررقل الرضرررا
ويتراحل نمرل حلر  لال يجرو  التر و  ل اللادة وال يؤ ر ي، اسرتمرار الرانوت العموميرة

يرر، اللدودررية مرر  الحقرروق  ال  الحررقل يدررفة تلائيررة نرر  الحررق يرر، اللدودررية
المديقة يالكلدية والت، ال يجو  الت و  نتلا ن ال  حل  يتعارض مع رييعة هحا 

ضرمتيال ليرا  الجر اح يو  سرواح كرا  درريحال ل واحا تق هرحا التترا   يموجرب نقرال الحق
الت  يترو  نمل ملالفة  اناة تتعمق ل المترتب نمل هحا العقا هو اليرم  المرمق

 .(6)عاق يالت اق ال

 ادلبحث الثالث
 اآلثار ادلرتتبت النتهاك وسائل االعالم للحق يف احلياة اخلاصت

والترر، تكررو  متاتيررة مرر  ل يمررا ا  الحيرراة اللادررة هرر، مرر  الحقرروق الكلدررية
وتجسرررياال وترجمرررة  اتوتيرررة لمكلدررريةل ييالكررراا اتلرررا ل يةتسررراتكوتلرررا تم ررر  الرررحات اإل

يملتمرررك م اهرهرررال والتررر، ال يمكررر  تسرررتلاك حمايرررة مقومرررات ونتادرررر الكلدرررية 

                                                           

( يٓا ٕٚضف خ أَّ: انًطةٔنٛت انًدَٛت نه ححٙ عٍ االعخداء عهٗ انحص ةٙ ان ٕ ة ةٙ ان دإٌَ 1)

، 19انًدددَٙ اال دَددٙ، بحددر يُاددٕ  ةددٙ يجهددت دايعددت اناددا قت نهعهددٕو اناددرعٛت ٔان إََٛددت، يجهددد 

 .172، ص9115ْـ، دٚطًبر ،1437،األٔل،  بٛع 9دانعد

 . 919( د. حطاو اندٍٚ كايم االْٕاَٙ: يردع ضابص، ص9)
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تكرو  محرمل لمحمايرة القاتوتيرة ويملتمرك ير    لاألولرالقو  يالتمك ا تي  نمل اتلا 
 اككاللا.
هتررا  مرر  يقرروق ياتتلررا  هررحا الحررقل ولرريك  مرر   يرر  وسررائ  يرر    حا مررا  متررايرر 

  ومرل االنمق م ملل يم يا مر  ا  يكرو  هترا   مرة آ رار تترترب نمرل هرحا االتتلرا 
متلمررا  األو تترراو  يرر، ل اجرر  حلرر  سررتقوق يتقسرريق هررحا الميحررث نمررل ويررق مرميرري 

وي، المرمرب ال رات، سرتعرج ل وسائ  الحماية القاتوتية الماتية لمحق ي، اللدودية
 نمل التعويض كوسيمة نمجية لحماية الحقوق الكلدية .

 األولادلطلب 
 وسائل احلوايت القانىنيت ادلذنيت للحق يف اخلصىصيت

ل يتيغ، ييا  ماهيرة و رك االنترااحل م  اج  الودو  لمقدوا و ك االنتااح
 وحل  ي، الفرني  االتيي :ل وم   ق ترييق  نمل حقوق الكلدية

 وقف االعتـــــــــداء: األولالفرع  
ال يررررررا مرررررر  القررررررو  ا  الوسررررررائ  الو ائيررررررة لحمايررررررة حقرررررروق الكلدررررررية تتم رررررر  

حيمولررة او  تحقررق المسرراد يحقرروق الكلدرريةل يرراالجراحات الترر، يررتق المجرروح اليلررا لم
حيرث ا  مر  المعمروق ا  ل وتعا هح  االجراحات الرريقة التاجعة لحماية تم  الحقوق

هررح  االجررراحات تم رر  الحمايررة الحقيقيررة يرر    اضرراية لررحل ل الو ايررة ليررر مرر  العررمج
 والت، يمجرا المساد يلا يتحدرر ا رر الحمايرة ير، محاولرة جيررل لحقوق الكلدية

وهررحا االمررر تكررو  جرراوا  محرراواة يرر، تررراق حقرروق ل الضرررر الرر، تحقررق وادررمح 
اح مرر  الدررعوية يمكررا  ل الكلدررية والترر، يفضرر  حمايتلررا مرر  االنتررااح  يرر  و ونرر 

وحل  يلمك ما نمي  الحا  مع ل محو آ ار هحا االنتااح ملما يمغ مقاار التعويض
 .(1)يا ، الحقوق االلرت

                                                           

 . 315( بٛرك ةا ش حطٍٛ انجبٕ ٘: ي د  ضابص، ص1)
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ومترل ل ا ير، مترع العمتيرة وااليقراح نمرل اللدودريةيالحمايرة الحقيقيرة تتجسر
الحماية القاتوتية وا   كاتت موجواة اال ا  يعاليتلا تكو  اضعك ي    تمت العمتية

الررانوت الترر، تريررع لممراليررة يررالتعويض يعررا المسرراد يرر    يك يرررل وال تغررال، احا  متررا
اال رر  يلرر، تكمرر  نمررل ل ياللدودرية تسرراهق يتدرريب يرر، الككررك نرر  اللدودررية
نمملرا االمرور التر، إلرل  الككك ن  اللدودية لات يئرات مر  التراد  را ال يدر 

وللحا يديق السر الح  ككك نتر  امراق  مرة مر  التراد معمومرال ل سيق الككك نتلا
ومر  هترا يقرا حررم القراتو  نمرل ا  ال يقرك ل نتا جملور غير محاوا مر  التراد

للدودرررريةل لتتكرررر  انرررروت مكترررروك االيررررا  حتررررل يررررتق االنتررررااح نمررررل الحررررق يرررر، ا
 .(1)وللحا  لرت انوت و ك االنتااح ل التعويض نيتال كا  اق يمقاي 

اما يالتسية لو ك االنتااح يتعا يم اية تتفيح نيت، الل اق الكاية ياحتراق حقوق 
القرراتو  يسررمق يو ررك يرر    الكلدرريةل ييجررب ا  ال يفلررق مرر  نيررارة و ررك االنتررااح

إح ليد مر  الضررور   ا  يكرو  االنترااح  را يراي ل احل االنتااح وال يسمق يمتع  ايتا
ال  اتقراح حراوث الضررر ايضر  مر  نمجر  يعراما يقرع ير، كر  ل لك، يسمق يايقاي 

يعيارة و ك االنتااح م  العموميةل يحيرث يمكر  ا  تكرم  و رك االنترااح ل االحوا 
 .(6)متع و ون  اساسال ي   ل ي  ا  يياي

ا هو ه  ا  حماية الحياة اللادة يكو  م  والسؤا  الح  يمك  ا  يررح هت
السرمرة اق مر  وسررائ  االنرمق ؟ ولمجايرة نمررل هرحا اتمتسراؤ  يمكتتررا القرو  ياتر   ررا 
يرررتق اجيرررار المررروارتي   لررررال يررر، يعرررض االحيرررا  مررر  لرررم  التعرررحيب واالسرررتجوايات 
 الرويمة لمككك ن  الك ير م  المعمومات ن  حيراتلق اللادرةل ويرتق اسرتلااق هرح 
المعمومررررات يرررر، دررررتع يضررررائق للررررق تقمرررر  مرررر  مدرررراا يتلقل لادررررة احا كرررراتوا مرررر  

السرمرة تكرك  مدرار اللررر الرئيسر، نمرل ير    ويلرحال المعارضي  للح  السرمرات
مر  اهملرا الحفرا  ل واتلرا تسرتييق لتفسرلا يميرررات ملتمفرةل حياة الموارتي  اللادرة

تتلرر  لدودررية المرروارتي ل الحمايررة مرر  االرهررابل ا  تيو  الت رراقيو  نمررل االمرر 
                                                           

 . 379( د. حطاو اندٍٚ كايم االْٕاَٙ: ي د  ضابص، ص1)

 . 316( بٛرك ةا ش حطٍٛ انجبٕ ٘، ي د  ضابص، ص9)
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وا   يراق السرمرة يلرح  االجرراحات يمكر  ل وتجيرهق نمل االنتراك يمعمومات لادرة
هرررو تقييرررا االنرررمق يحجرررة حمايرررة الحيررراة اللادرررة  األو ا  يتحقرررق متررر  غرضررري ل 

والغرررض ال ررات، هررو اتتلررا  لدودرريات االيررراا نتررا اسررتجوايلق ويلادرررة ل لميررراا
 .(1)  ملتررة االنمق احا كا  المستجوب م  حو 

و ررك االنتررااح يعررا وسرريمة و ائيررة اللرراك متلررا يرر    تسررتلمم ممررا سرريق يياترر 
وتجترررب الحررراق الضررررر ل مترررع االنترررااح نمرررل الحيررراة اللادرررة لميرررراا  يررر  و ونلرررا

 اتو  المرايعات الماتية ي،  وانا  ي    يلدودية االيراال ومما تجار االكارة الي 
ة الحقرروق الكلدرريةل حيررث اترر  لررق يترمررب و رروث الضرررر العامررة  ررا تررم نمررل حمايرر

يعررررم المكاتيررررة ريررررع انرررروت و ررررك االنترررررااح ال  وجرررروا الضرررررر هررررو كرررررر لمحكرررررق 
يرررررالتعويض ولررررريد و رررررك االنترررررااحل يررررريمك  رمرررررب و رررررك االنترررررااح لحمايرررررة حقررررروق 

يررريمك  ا  يكرررو  هترررا  ل الكلدرررية حترررل وا  لرررق يكررر  هترررا  ضررررر يعمررر،  رررا و رررع
 .(6)ييرر رمب حماية هح  الحقوق ضرر نمل وك  الو وث 

 تطبيق وقف االعتداءالفرع الثاني:  
دررور االنتررااح نمررل الحقرروق الكلدررية متعررااة وك يرررةل يرر    كمررا هررو معمرروق

التلرا ل و را اتعكرد حلر  نمرل حراالت و رك االنترااحل يم  الدعوية يمكا  حدررها
لماسررة يسررممة يمررو الررحتا االنتررااحات ال ايضررال ال يمكرر  حدرررها يرر، حرراالت محررااة

ل يتيغرر، و فلررا يملتمررك السرري  ايررام كاتررت دررور حلرر  االنتررااحي ترر   لالجسررق مرر مل 
يم يجو  مر مم اجيرار كرلم نمرل الرح نيترة مر  امر  مر  اجر  الحدرو  نمرل 

يم ر  هرح  االيعرا  يجرب متعلرا ال  يالقيراق ل الي  ي، الانوت المريونة اماق القضاح
  الجلررات الملتدررة اهرراارال كييرررال لمحررق يرر، يلررا مرر   يرر  االيررراا واو  الررح اح  مرر

سرررممة الجسرررقل ويمكررر   يررراد حلررر  ايضرررام نتررراما يرررتق القيررراق يملتمرررك االنمرررا  

                                                           

 . 377ي د  ضابص، ص ( د. ضهًٛاٌ قانخ:1)

 انًعدل . 1262نطُت  73( يٍ قإٌَ انًراةعاث انًدَٛت انعراقٙ  قى 6( انًادة  قى )9)
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اجررررب تررررواير  لمكرررررونية هررررح  يعررررض الكرررررور الو يو  الرييررررة يرررر، حالررررة تلمررررك كرررر 
 .(1)االنما 

اما ييما يتعمق ياالنتااح الوا رع نمرل كر  مر  الحرق ير، اللدودرية والكررك 
ييرتق و فر  نر  رريرق العايرا مر  ل يغاليرال مرا يكرو  نر  رريرق المريونرات لوالدورة

 :االجراحاتل متلا
 و ك تااوللايو  ح ر تكر المريونات :اوالل 

تترراو  الجملررورل إلررل  يعرر  مرر  كررات  ا  يودرر  المريونرراتي   يمعتررل متررع
 .(6)يح ر التكر هتا متع االنتااح نمل الحق ي، اللدودية

 ححيلا يو  م  المريوناتتعاي  اج اح  : اتيال 
يف، حا  احتواح المريونات نمل نيارات للرا مسراد يلراا الحيراة اللادرة 

يتكم  الدعوية ي، حالة تااو  المريونات المرمروب تعراي  ل ال يمك  التسامق يي 
ل ححيلا واتتكرت يدورة يدعب معلا وضع اليا نمل جميع تم  التسر يو  نياراتلا

تمر  العيرارات وال يكتمر  حلر  اال احا االر  نمرل التسر   هحا االجراح يحرحكإلل  ييتق
 .(3)جميعلا

 الحق ي، الرا والتدحيق : ال ال 
يلررحا الحررق يعررا احررا االجررراحات الو ائيررة ويعررر، لمكررلم الحررق يرر، ا  يرررا 

ا  يدحق المعمومات التر، يو  ليعا مساسال يحقوق كلديت يو  نمل ما يتسب الي 
 .(4)تكو  للا هح  الديغة 

 

                                                           

 . 395( بٛرك ةا ش حطٍٛ انجبٕ ٘، ي د  ضابص، ص1)

 .  374( د. حطاو اندٍٚ كايم االْٕاَٙ:ي د  ضابص، ص9)

 . 392( بٛرك ةا ش حطٍٛ انجبٕ ٘، ي د  ضابص، ص3)

انبحددر: حًاٚددت انحٛدداة انةاقددت ةددٙ ان ددإٌَ انً ددا ٌ، دا  انُٓضددت انعربٛددت، ان دداْرة  ( يًدددٔن خهٛددم4)

 . 443، ص1273،
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 طلب الثانيادل
 التعىيض كىسيلت عالجيت حلوايت حقىق الشخصيت

احا ايمحت يو  لي، حا  ا  االجراحات الو ائية لق تفمق ي، متع االنتااح يااية
احا لررررق يترررررائ لمقاضرررر، ضرررررورة المجرررروح يو  ليرررر، و فرررر  يعررررا ا  يكررررو   ررررا يرررراا يعررررمل 

ادررررة يكررررو  جرررر اح االنتررررااح نمررررل الحررررق يرررر، الحيرررراة الليرررر    للمجررررراحات الو ائيررررة
ويتررراحل نمررل حلررر  ل يررالتعويضل والررح  يعرررا ا رررا يترترررب نمررل  يرراق المسرررؤولية الماتيررة

ل يرني ل الو  متلما سيكو  مسرتم مات التعرويض وكررور إلل  ستقسق هحا المرمب
 وي، الفرث ال ات، ستيي  اتواث التعويض .

 مستمزمات التعويض وشروطو: األولالفرع  
التعرويض اليرا مر  ترواير ير    ير، القراتو  المرات، القوانا العامرةإلل  يالرجوث

يررم يررا ل وهرر، اللررر  والضرررر والعم ررة السررييية ييتلمررال اركررا  المسررؤولية التقدرريرية
مرر  وجرروا نم ررة مياكرررة مررا يرري  اللررر  المرتكررب مرر  المسررؤو  نترر  )مرتكررب الفعرر  

ق والضرر الح  لحرق يالمضررور )مر  ترق المسراد يحقرو ل الماد يحقوق الكلدية(
ولرق يرتم ل كلديت ( يالضرر ي، تلاية المراك هو تتيجرة رييعيرة لرحل  االنترااح

المكررررث يرررتم لرررام لمتعرررويض ييمرررا يلرررم االنترررااح نمرررل الحيررراة اللادرررة واتمرررا 
القوانررا العامررة يرر، التعررويضل ويالتررال، يمرر  تتعرررض للررا يرر، يح تررا إلررل  احررا  حلرر 

 :ي، حي  سيتق ييا  اللرا والضرر ييما يات،ل هحا
 اللر  :والل ا

لرررق يتفرررق الفقررر  نمرررل تعريرررك محررراا لملررررا واتمرررا يمكررر  تعريفررر  ياتررر  االلرررم  
 األو . وهرررحا يعتررر، ا  لملرررر  نتدرررري ل (1)يرررالت اق  ررراتوت، نررراق يدرررار نررر  اارا 

وال ات، معتو  وهو االارا  . اما التعا  نمل حقوق الكلدرية ل ماا  وهو التعا 
وهررر، نررراق ل تررر، يجرررب نميرر  االلتررر اق يلرراييتحقررق يمجررررا مجرراو ة الكرررلم لمحرراوا ال

                                                           

، َمرٚدت االنخدساو بٕددّ عداو، 1( عبد انرزاق احًد انطُٕٓ ٘: انٕضٛ  ةٙ شرن ان إٌَ انًددَٙ،  1)

 ٔيا بعدْا . 772دا  انُٓضت انعربٛت، ان اْرة، ص
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غيرر متعمرا . امرا يو  المساد غير المكروث يحقوق الكلدية . وسواح كا  متعماال 
مجررررا المسررراد يحقررروق الكلدرررية يتحقرررق اللرررر  إلرررل  السرررائاالرررري  االارا  ييررحهب 

 سواح كا  متعماا اق ال.
المعررا   1951لسررتة  41و ررا اكررار المكرررث يرر، القرراتو  المررات، العرا رر، ر ررق 

)ك  تعا يديب الغير يا  ضررر يسرتوجب التعرويض(  :( نمل ات 614ي، المااة )
 ويقدا يالتعا  ير، هرح  المرااة اللررا الرح  يترواير يير  نتدرري  المراا  والمعترو ل

 .(1)التعا  المقتر  ياالارا  والتميي ي  
  اتيال: الضرر

يحقرروق  يعرررك الضرررر ياترر  االحت الررح  يدرريب الكررلم مرر  جررراح المسرراد
. ولرر  (6)مدررمحة مكرررونة ممررا يوجررب التعررويض نرر  حلرر يو  حررقي   يو لكلدرريت 

اترررواث  م رررة وهررر، الضررررر المررراا  الرررح  يتدرررب نمرررل حرررق مررر  الحقررروق الماليرررة . 
ممررا يعترر، ل مدررمحة غيررر ماليررةيو  وضرررر اايرر، وهررو مايدرريب الكررلم يرر، حررق

رر الجسرررا  تعمررق االمررر يدررورة لادررة يحقرروق الكلدرررية . امررا ال الررث يلررو الضرر
ايرا كاترت درورت  ويكرم  كر  مر   تسا التقم الح  يديب جسق اإليو  وهو االحت

االضرررار الماايررة واالاييررة المترتيررة نمررل المسرراد يسررممة الجسررق . وهررو مررا اكررارت 
 .(3)( م  القاتو  المات، العرا ،616الي  المااة )

ية تسرررررتلمم ممرررررا تقررررراق اتررررر  ال يرررررا لمتعرررررويض مررررر  ترررررواير اركرررررا  المسرررررؤول 
ل التقديرية م  لر  وضررر ير، جاترب الكرلم الرح  يتعرات نمرل الحيراة اللادرة

ونم ررررة سررررييية ييتلمررررال وامررررا اللررررر  يررررم يررررا مرررر  ا  يتررررواير ييرررر  نتدررررر  التعررررا  
واما الضرر يلرو نمرل  م رة اترواث وهر، ضررر مراا  والرر ااير، وضررر ل واالارا 

                                                           

 ٔيا بعدْا .  337  ضابص، ص( بٛرك ةا ش حطٍٛ انجبٕ ٘: ي د1)

(، يعٓددد اند اضدداث 1( د. ضددهًٛاٌ يددرقص: انًطددةٔنٛت انًدَٛددت ةددٙ ح ُُٛدداث انددب د انعربٛددت، قطددى )9)

 .  465، ص1271انعربٛت، 

 .341ي د  ضابص، ص ( بٛرك ةا ش حطٍٛ انجبٕ ٘:3)
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لكرت حياتر  اللادرة يسرتحق مر  اتتير     الث جسا ل ويتواير هرح  االركرا  ال م رة
 التعويض والح  ستيي  اتوان  ي، الفرث االت، .

 انواع التعويضالفرع الثاني:  
ل ا  الغايررررة الرئيسررررية مرررر  التعررررويض هرررر، ا الررررة ا ررررار الضرررررر  ررررار االمكررررا 

وهررحا هررو التعررويض ل مررا كررا  نميرر   يرر  و رروث االنتررااحإلررل  ومحاولررة انررااة الحررا 
والرح  امرا ا  يكرو  تعويضرا ل التعرويض يمقاير إلرل  تعحر حلر  ييدراري    لالعيت،
( م  القاتو  المات، 619غير تقايال . و ا اكارت الفقرة ال اتية م  المااة )يو  تقايا

ولكرر  يجررو  يترراح ل التعررويض التقررا  مرر  حيررث االدرر إلررل  اترر  يدررارإلررل  العرا رر،
مرا كاترت لرل إ نمل رمب المتضرر وتيعرا لم رروك ا  ترامر المحكمرة يانرااة الحالرة

 نمي  .
وم  االمرور التر، يجرب ا  تؤلرح يت رر االنتيرار نترا تقراير التعرويض سرمو  
المعتات نمي ل ييتلف  مقاار التعويض ي، حا  ا  المجتر، نمير   را كرجع يسرموك  

يالضررررر الرررح  يدررريي  يكرررو  ا ررر  مررر  ل نمرررل االنترررااح نمرررل حقررر  يررر، اللدودرررية
مرررل لدودررريات حياتررر . كمرررا الضررررر الرررح  يدررريب مررر  يحررررم نمرررل المحاي ررر  ن

يررررؤ ر يرررر، مررررات الضرررررر ومرررر   ررررق يجررررب ا  يؤلررررح يرررر، نرررري  االنتيررررار نتررررا تقرررراير 
التعرررررويض مرررررات اتتكرررررار الوسررررريمة االنمميرررررة التررررر، ترررررق نررررر  رريقلرررررا الككرررررك نررررر  

ويلررررحا ال مرررراتع مرررر  ا  يكررررو  التعررررويض مرررررتير يعرررراا التسرررر  الترررر، ل اللدودررررية
 .(1)تضمتت المساد يالحياة اللادة

ا  التعررويض يتررالك مرر  ترروني  همررا التعررويض العيترر، ل ممررا سرريق يتيرري  لتررا 
ويرال  ل وا  اللاك م  التعويض هو ا الة الضرر  ار االمكرا ل والتعويض يمقاي 

ل ي، تقاير التعويض سمو  المجتل نمي  يحيث يرؤ ر تدرري  نمرل مقراار التعرويض
 للدودية .الككك ن  اإلل  يضم ن  مات اتتكار الوسيمة االنممية الت، اات

                                                           

 .  445( د. حطاو اندٍٚ كايم االْٕاَٙ: ي د  ضابص، ص1)
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 الخاتمة
ل يعا ا  تتاولتا موضوث الموا تة يي  حرية االنمق والحق ي، الحياة اللادرة

وكيفيرررة ممارسرررة حريرررة االنرررمق يملتيرررة ل وييترررا ماهيرررة الحقررري  وتقرررار االلتقررراح ييتلمرررا
وا راح الترررر،  يمررررت يلررررحا ل وحرييررررة يعيررررا نرررر  المسرررراد يررررالحق يرررر، الحيرررراة اللادررررة

والميررات التر، تسرمق ل را نمل حرية ممتل  العم  االنمم،والقيوا الت، تل الداا
 ررق ا  ررار الترر، تررتملض نرر  اتتلررا  الحررق يرر، ل ياتتلررا  الحررق يرر، الحيرراة اللادررة

والتعويض ي، حالة الحاق الضرر الرح  يدريب دراحب الحرق ير، ل الحياة اللادة
 :جممة م  التتائل والتوديات تملدلا ييما يات،إلل  تودمتال اللدودية

 اواًل: النتائج
لرريد هتررا  تعريررك محرراا لمفلرروق االلم يررات يرر، العمرر  االنممرر،ل ويمكرر  ا   .1

نراق االهتمراق يتحايرا المفلروق نمرل الررغق مر  ضررورة حلر  لفلرق إلرل  يرجع حلر 
 السياق العاق لممياائ االلم ية والمداار الت، تك ت م  لمللا هح  المياائ.

ن ال  السرررررية تعررررا نتدررررر مرررر  يلتمررررك الحررررق يرررر، اللدودررررية نرررر  السرررررية  .6
 .ق واكم  م  السريةيالحق ي، اللدودية انل نتادر الحق ي، اللدودية

تتتررا   يعررض الكررو نرر  حقلررا يرر، اللدودررية الجرر     الكلدررية المكررلورةإ .3
ييتقمم يحل  حقلا ي، حياتلا اللادة احا ما  ورتت يرالفرا العراا  مر  ل الكلرة

 ت  اللادة.التاد الح  يكو  اك ر تحف ال نمل حيا
يكرررة إلررل  يكرررة الرضرراح ييمررا اسررتتا االلرررو إلررل  سررد الرريعض مسررالة االياحررةي .4

تسيية الحياة اللادةل اال ا  الرضاح اليمك  انتماا  كمعيار يييق الككك ن  
الحيرراة اللادررة لمكلدررية المكررلورة .  ررق ا  الرضرراح المحررق ال يمتررع مرر   يرراق 

 ي، استمرار الانوت المقامة .جريمة المساد يالحياة اللادة وال يؤ ر 
التعويض يو  م  اهق وسائ  حماية الحق ي، الحياة اللادة ه، و ك االنتااح .5

احا لررررق تفمررررق االجررررراحات الو ائيررررة يرررر، متررررع االنتررررااح ياايررررة . ويكررررو  التعررررويض 
 التعويض يمقاي  .يو  يرريقي  هما التعويض العيت،
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 ثانيًا: التوصيات
ليتسرتل لممرتل  العمرر  ل يررات العمر  االنممر،يتيغر، وضرع مفلروق محراا اللم  .1

 االنمم، معرية الحاوا الفادمة يي  نمم  والحق ي، الحياة اللادة لمغير .
ال يا م  وضع تعريك جامع ماتع لمفلوق الحيراة اللادرةل يحراا األررر العامرة  .6

للررحا المدرررمقل لكرر، يسررتريع كرر  مرر  درراحب الحررق يرر، اللدودررية والغيررر 
درررمة يررري  مالررر  ومرررا نميررر  مررر  حقررروق والت امرررات تتعمرررق يلرررحا معريرررة الحررراوا الفا

 الحق.
يتيغ، ا  تكو  جمسات الانوت المت ورة اماق القضاح ي، مسالة التعويض نر   .3

والسرريب يرر، حلرر  ل المسرراد يررالحق يرر، الحيرراة اللادررة يكررك  سررر  وغيررر معمرر 
 سريما واتر   رال نمرق الجملرورإلرل  حتل ال تد  امور الحياة اللادرة لممتضررر

 ا اق الانوت يسيب اتتلا  لدوديات .
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 المصادر
 اوالل: معاجق المغة العريية

ل 6117ل اار غريرربل 1محمررا محمررا ااوا: المعجررق الوسررير واسررتاراكات المستكررر ي ل را.  -
  القاهرة

 يةنثانيًا: الكتب القانو 
ضرررة اار التلل احمرررا سرررممة يرررار: التت ررريق التكرررريع، لحريرررة التعييرررر يررر، االت مرررة المعادررررة .1

 .6116ل القاهرةل العريية
ل اار اسررامة لمتكرررل 1رل يسرراق نيررا الرررحم  الجرايرراة: االنررمق الحكرروم، ورهاتررات المسررتقي  .6

6115. 
ل اار 1حقرروق الكلدررية وحمايتلررا الماتيررةل اراسررة مقارتررةل ر :ييررر  يررارد حسرري  الجيررور  .3

 .6111الكتب القاتوتيةل القاهرة ل
ل نمرا ل ل اار وائر  لمتكرر1لمدحف،ل اراسة مقارتةلر المسؤولية الماتية :ساما  يو   نمر .4

6117. 
سررميق جررما: الحررق يرر، اللدودررية يرري  الضررماتات والضررواير يرر، التكررريع الج ائررر  والفقرر   .5

 .6113رسالة ماجستيرلجامعة وهرا لل االسمم،
 .6115ل مكتية الفمح لمتكر والتو يعل الكويت ل6الم يات االنمقل ر :سميما  دالق .6
معلرررا الاراسرررات ل (1 سرررق )ل   مرررر د: المسرررؤولية الماتيرررة يررر، تقتيترررات الررريما العرييرررةسرررميما .7

 .1971العرييةل 
ل ت ريررة االلترر اق يوجرر  1نيررا الررر اق احمررا السررتلور : الوسررير يرر، كرررح القرراتو  المررات،ل ج .8

 القاهرة .ل اار التلضة العرييةل ناق
ل 1ئقل اراسرة تحميميرة مقارترةل رالم يات الدحاية ي، تكرر الجررا :يتح، حسي  احما نامر .9

 .6116ايترا  لمتكر والتو يعل القاهرةل
ل اار التلضررة 1اراسررة مقارتررةل رل وسررائ  االنررمق والحررق يرر، اللدودررية :محمررا الكررلاو  .11

 .6111العرييةل القاهرةل 
اار التلضررررة العرييررررةل ل حمايررررة الحيرررراة اللادررررة يرررر، القرررراتو  المقررررار  :ممرررراوح لميرررر  اليحررررر .11

 .1983لالقاهرة
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ملا يوسرك لدراوت : المسرؤولية الماتيرة لمدرحف، نر  االنترااح نمرل الحرق ير، الدرورة ير،  .16
ل يحررث متكررور يرر، مجمررة جامعررة الكررار ة لمعمرروق الكرررنية والقاتوتيررةل القرراتو  المررات، االراترر،

 .6115ايسمير لل هر1437لاألو ل رييع 6ل العاا16مجما 
لكتروتيررررة نيررررر االتترتيررررتل اار التلضررررة هررررات حامررررا  كررررقوا: الحمايررررة الجتائيررررة لمتجررررارة اال .13

 .6111العرييةل القاهرةل 
 ثالثًا: الرسائل واالطاريح

ارروحرررة اكترررورا ل جامعرررة ل دررفية يكرررات : الحمايرررة القاتوتيررة لمحيررراة اللادرررةل اراسرررة مقارتررة -
 .6116مولوا معمر ل تي   و ول 

 رابعًا: القوانين
  .1951لستة  41القاتو  المات، العرا ، ر ق  -
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 :الممخص
يكررك  نررراق  ررا ترراات يلررا الموا يررق نمررل الدرررعياي  الررري    حريررة التعييررر نرر  إ

الاالم، والاول،ل اال اتلا  ي  حل   ا مرت نير مراح  الر م  الملتمفرة يتررورات كييررةل 
يكرك  الرري  ا  ادريحت حريرة التعييرر نر  إلرل  ايتااحل م  مرحمة التقييرا وتكمريق االيروا 

اااة ر اييرة يعالرة ترا رب نمر  السرمرات إلرل  لام يملتمك اكركال ناق واالنمق يكك  
 العاق ي، المجتمع.الري  ي، الاولة وتم   

مرر  جاتررب الررر هرر، حررق مكفررو  يموجررب  إتسررا وحيررث ا  الحيرراة اللادررة لكرر  
الاسرراتير والتكررريعات الاالميررة والاوليررةل وا  المسرراد يلررا يعررا مساسررا يحررق مرر  حقرروق 

 ا كاية القواتي  السماوية والوضعية.الت، تاات يل تسا اإل

العمرر  االنممرر، يوجرر  نرراق يو  ممارسررة العمرر  الدررحف،يرر    ومرر  هررحا المترمررق
اليا ا  يت رر يارار  اتوت،ل كات  كا  كاية المل  الت، تت ق يقواتي ل وحلر  مر  اجر  
ا  تؤا  الغرض الح  تسرعل لتحقيقر  يحرييرة وملتيرةل هرحا مر  جلرةل ومر  جلرة الررت 

ال تررؤا  ممارسررة ملتررة اإلنررمق الحرراق الضرررر يررا لري ل وهررو مررا يمكتتررا ا  تسررمي  ا  
لمق التوا   يي  العم  االنمم، الملت، وحقوق االلري  الت،  ا تتعرض لممساد نتا 

 ممارسة العم  االنمم،.

 .االعالم، الخصوصية، الحق، الشخصية، االعتداء الكممات المفتاحية:
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ABSTRACT: 

In general, the freedom of expression has been advocated by 

international and internal charters, but before that it has passed 

through various stages of time with great developments from the 

stage of restriction and the suppression of mouths until the 

freedom of expression of opinion in general and media in 

particular in various forms to an effective monitoring tool that 

monitors the work of the authorities in the state and represents the 

public opinion in society. 

Since the private life of every human being on the other is a 

right guaranteed by constitutions and domestic and international 

legislation, and the violation of them is an infringement of one of 

human rights, which called for the intervention of the laws, human 

and divine. 

In this sense, the practice of journalism or media work in 

general should be regulated by a legal framework, as all 

occupations regulated by laws to achieve the purpose they seek to 

achieve professionally. On the other hand, the media must make 

no harm to the others, which means the creation of a balance 

between professional media work and the rights of others that may 

be compromised in the practice of media work. 

key words: Media, privacy, right, personal, abuse . 


