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الملخص التنفيذي

ف  يســت�ث ولــم   . التعبــري ي 
يمــارس حقــه �ف أن  للمواطــن  مــن خاللهــا  يمكــن  ي  الــ�ت الوســائل  المــرصي  الدســتور  عــّدد 

يعــا يقــوض  ي مــرص شــابها عــوارا ت�ش
ف والقــرارات المنظمــة للتصويــر �ف ــن القوانــ�ي

ّ
ف تلــك الوســائل. لك التصويــر مــن بــ�ي

ف إذا مــا أقدمــوا  مــارس عــى المواطنــ�ي
ُ
ي قــد ت ، مــا أدى بــدوره إىل تزايــد التضيقــات الــ�ت ي حريــة الــرأي والتعبــري

الحــق �ف
عــى ممارســة هــذا الحــق.

ي مــرص، بــدء مــن الدســتور المــرصي الــذي كفــل 
يــعي المنظــم للتصويــر �ف تســلط الورقــة الضــوء عــى اإلطــار الت�ش

ي تقــوض هــذا الحــق،  ف الــ�ت ، ووصــوال للقوانــ�ي ، مــرورا بقــرار مجلــس الــوزراء األخــري ف حــق التصويــر لجميــع المواطنــ�ي
ي مــن بينهــا قانــون تنظيــم الصحافــة واإلعــالم وقانــون العقوبــات. والــ�ت

ي األماكن العامة والتصوير 
كما تتطرق الورقة إىل الممارسات المنتهجة عى أرض الواقع فيما يتعلق بالتصوير �ف

ي المنــع 
ي جوهرهــا والــذي يتمثــل �ف

ي ماهيتهــا لكنهــا اتفقــت �ف
ي اختلفــت �ف ، والــ�ت ي

ي والتصويــر الصحــىف
الســينما�ئ

والتجريــم.

ي األماكــن 
ا، تناقــش الورقــة إيجابيــات وســلبيات قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن قواعــد التصويــر الشــخصي �ف وأخــري

ي يمكــن، حــال تنفيذهــا، أن تعــزز مــن حريــة الــرأي والتعبــري والنــ�ش  العامــة، لتخــرج بمجموعــة مــن التوصيــات الــ�ت
ي مــرص.

�ف
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مقدمة

ف  ف والسائح�ي ف واألجانب المقيم�ي ي يوليو 2022، وافق مجلس الوزراء عى أن يكون التصوير الشخصي للمرصي�ي
�ف

اط الحصــول عــى أي   ودون اشــرت
ً
ي التقليديــة أو الرقميــة والفيديــو مجانــا

ات التصويــر الفوتوغــرا�ف كافــة أنــواع كامــري
تصاريــــح مسبقة1.

مــع  األمنيــة  الجهــات  تعامــل  بخصــوص  مؤخــرا  ت  ثــري
ُ
أ ي  الــ�ت لالنتقــادات  كاســتجابة  الــوزراء  مجلــس  قــرار  جــاء 

ف عــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي  ي التضييــق عــى المدونــ�ي
ي الشــوارع األماكــن العامــة، والــذي تمثــل �ف

التصويــر �ف
ي عــى قطــاع الســياحة  ســواء بمنعهــم مــن التصويــر أو مصــادرة معداتهــم. كمــا اســتهدف القــرار إحــداث تأثــري إيجــا�ب
ف بــه %12.6 مــن إجمــاىلي القــوة  ، ويبلــغ نســبة العاملــ�ي ي مــرص والــذي يســاهم %11.3 مــن إجمــاىلي الناتــج القــومي

�ف
ف ومصوريــن ومؤثريــن  ي وجهتهــا هيئــة تنشــيط الســياحة لمدونــ�ي ي أعقــاب الدعــوات الــ�ت

العاملــة بمــرص. وذلــك �ف
عــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي لزيــارة عــدد مــن محافظــات مــرص وحضــور لحظــات الكشــف عــن المناطــق 

األثريــة الجديــدة.

ي عــدم اســتخدام وســائل اإلضــاءة الصناعيــة الخارجيــة، 
ي تتمثــل �ف اطات الــ�ت صاحــب القــرار مجموعــة مــن االشــرت

ام الكامــل بعــدم تصويــر أو نــ�ش أي صــور أو مشــاهد قــد  ف ي مــن شــأنها إشــغال الطريــق العــام. وااللــرت أو المعــدات الــ�ت
ط الحصــول عــى موافقــة كتابيــة مــن  “تــ�ئ بشــكل أو بآخــر للبــالد” وعــدم تصويــر األطفــال. هــذا إىل جانــب �ش

ف حــال تصويرهــم. المواطنــ�ي

 

ي أغســطس 2021، 
ي األماكــن العامــة. فــىف

لــم يكــن القــرار المذكــور هــو األول مــن نوعــه فيمــا يتعلــق بالتصويــر �ف
بالمتاحــف والمواقــع األثريــة  ي 

ي والســينما�ئ
التجــاري والدعــا�ئ التصويــر  المجلــس األعــى لآلثــار ضوابــط  اعتمــد 

كات اإلنتــاج المحليــة والعالميــة للتصويــر بهــا2. ف �ش المرصيــة، وأقــر مجموعــة مــن الباقــات لتحفــري

المتاحــف واألماكــن  الشــخصي مجانــا داخــل  بالتصويــر  المجلــس األعــى لآلثــار  2019، وافــق  يوليــو  ي 
أيضــا، �ف

مــرص3. ي 
�ف الســياحة  تنشــيط  بهــدف  المحمولــة. وذلــك  الهواتــف  باســتخدام  ف واألجانــب  للمرصيــ�ي األثريــة 

ي التصويــر كجــزء مــن حريــة الــرأي والتعبــري المكفولــة بموجــب الدســتور، إال أن إتاحــة هــذا 
وفيمــا ينــدرج الحــق �ف

ي طالــت مصوريــن ومؤثريــن  ف تطلــب مجموعــة مــن القــرارات، وســنوات مــن المالحقــة األمنيــة الــ�ت الحــق للمواطنــ�ي
، والــذي بــدوره ال يخلــو  ي نهايــة األمــر إىل قــرار مجلــس الــوزراء األخــري

ف أيضــا. لنصــل �ف ف بــل وأفــراد عاديــ�ي وصحفيــ�ي
ء. ي

ي �ش
، وبالتــاىلي فإنــه ال يغــري مــن واقــع األمــر �ف يــعي مــن العــوار الت�ش

ي األماكن العامة
.. الحكومة توافق عى قواعد التصوير �ف

ً
1 رسميا

ي بالمواقع األثرية
ي والسينما�ئ

2وزير السياحة يعتمد ضوابط التصوير الدعا�ئ
3 مرص تسمح بالتصوير داخل المتاحف والمناطق األثرية مجانا
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ي 
يعي المنظم للتصوير �ف اإلطار الت�ش

مرص

ي حريــة الــرأي والتعبــري بــأي مــن الوســائل 
ف �ف جــاء الدســتور المــرصي حاســما وقاطعــا فيمــا يتعلــق بحــق المواطنــ�ي

ي نصــت عــى: “حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة. ولــكل إنســان حــق التعبــري عــن رأيــه  ي المــادة 65 والــ�ت
ي حددهــا �ف الــ�ت

.4” بالقــول، أو بالكتابــة، أو بالتصويــر، أو غــري ذلــك مــن وســائل التعبــري والنــ�ش

ي وقعــت عليهــا مــرص حريــة التعبــري عــن اآلراء ونقلهــا. فتنــص المــادة 19 مــن  أيضــا، كفلــت المواثيــق الدوليــة الــ�ت
، ويشــمل هــذا الحــقُّ  يــة الــرأي والتعبــري ــع بحرِّ اإلعــالن العالــمي لحقــوق اإلنســان عــى: “لــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّ
ــة وســيلة  يهــا ونقلهــا إىل اآلخريــن، بأيَّ ي التمــاس األنبــاء واألفــكار وتلقِّ

ي اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة، و�ف
يتــه �ف حرِّ

ودونمــا اعتبــار للحــدود”5.

اطات  ي األماكن العامة، جاء منطويا عى اشرت
ض أنه يتيح التصوير �ف إال أن قرار مجلس الوزراء، والذي من المفرت

ا عــن  حملــت ألفاظــا مطاطــة غــري منضبطــة يمكــن تأويلهــا وفــق األهــواء، واضعــا قيــود عــى التصويــر ال تختلــف كثــري
ام الكامــل بعــدم تصويــر أو نــ�ش أي صــور  ف ط القــرار، بحســب البنــد 1 مــن المــادة 5 “االلــرت ي األســاس. اشــرت

المنــع �ف
ي عبــارة ال تخضــع ألي معايــري يمكــن لجهــات التحقيــق االرتــكاز إليهــا 

أو مشــاهد قــد تــ�ئ بشــكل أو بآخــر للبــالد”، �ف
ف للمســاءلة القانونيــة. ء”. األمــر الــذي قــد يعــرض المواطنــ�ي لتحديــد ماهيــة “المحتــوى المــ�ي

إياهــم  تــاركا  التصويــر جــزءا ال يتجــزأ مــن ممارســتهم لعملهــم،  الذيــن يمثــل   ، ف القــرار اســتث�ف الصحفيــ�ي كمــا أن 
لقانــون تنظيــم الصحافــة واإلعــالم والئحتــه التنفيذيــة. وبرغــم أنــه بموجــب القانــون، ال يوجــد مــا يمنــع التصويــر 
ــح. إال أن قانــون تنظيــم الصحافــة واإلعــالم والمجلــس  ـ ـ ـ ي األماكــن العامــة أو يســتوجب الحصــول عــى ترصيـ

�ف
ي نصــت عــى:  ي المــادة 12، والــ�ت

ي التصويــر �ف
ف �ف األعــى لإلعــالم رقــم 180 لســنة 2018 قــوض حــق الصحفيــ�ي

“للصحــىف أو اإلعــالم �ف ســبيل تأديــة عملــه الحــق �ف حضــور المؤتمــرات والجلســات واالجتماعــات العامــة، 
، والتصويــر �ف األماكــن غــري المحظــور تصويرهــا، وذلــك كلــه بعــد الحصــول عــى  ف وإجــراء اللقــاءات مــع المواطنــ�ي

ــح الالزمــة �ف األحــوال الــ�ت تتطلــب ذلــك”6. ـ ـ ـ التصاريـ

ي بالحصــول عــى ترصيــــــح المجلــس األعــى لإلعــالم ألغــراض التصويــر بالمخالفــة 
ألزمــت المــادة المذكــورة الصحــىف

ع صياغــة غامضــة وألفــاظ فضفاضــة  . واســتخدم المــ�ش ف للدســتور الــذي يكفــل هــذا الحــق لجميــع المواطنــ�ي
ي التصويــر.

ي �ف
ي تتطلــب ذلــك” لوضــع قيــود عــى التغطيــة الصحفيــة وحــق الصحــىف “األحــوال الــ�ت

4 الدستور المرصي المعدل 2019
5 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

6 قانون رقم 180 لسنة 2018



7التصوير في مصر.. حق يكفله الدستور ولكن

وجــاءت الالئحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم الصحافــة واإلعــالم بالقــرار رقــم 418 لســنة 2020 لتؤكــد عــى المبــدأ 
ي األماكــن العامــة بهــدف 

ي تنــص عــى: “ال يجــوز إجــراء أي تســجيل أو تصويــر أو لقــاءات �ف ي المــادة 21، والــ�ت
ذاتــه �ف

عرضهــا عــى الوســيلة اإلعالميــة إال بعــد اســتخراج الترصيــــــح الــالزم لذلــك مــن المجلــس األعــى. ويحــدد المجلــس 
وط منــح الترصيــــــح ومدتــه”7. األعــى ضوابــط وإجــراءات و�ش

ي مخالفتهمــا للمبــدأ الدســتوري الــذي يكفــل حريــة الصحافــة 
ف �ف ف المذكورتــ�ي ي المادتــ�ي

يــعي �ف يكمــن العــوار الت�ش
ي نصــت عــى: “حريــة الصحافــة والطباعــة والنــ�ش الــور�ت والمــر�ئ والمســموع  ي المــادة 70 الــ�ت

، وذلــك �ف والنــ�ش
ي الشارع أو األماكن 

ة �ف ي الذي يتطلب أحيانا التغطية المبا�ش
ي مكفولة…”، وإعاقتهما للعمل الصحىف

و�ف واإللكرت
ي تنطــوي  هــا مــن متطلبــات العمــل الــ�ت ، أو تصويــر الفعاليــات، وغري ف العامــة، أو إجــراءات اللقــاءات مــع المواطنــ�ي

عــى التصويــر.

ي 
ي المــادة 11 عــى: “للصحــىف

جديــر بالذكــر أن قانــون قانــون رقــم 96 لســنة 1996 بشــأن تنظيــم الصحافــة نــص �ف
ي حضــور المؤتمــرات وكذلــك الجلســات واالجتماعــات العامــة”. وبالتــاىلي 

ي الحــق �ف
ي ســبيل تأديــة عملــه الصحــىف

�ف
. وهــو مــا تــم اســتبداله بالمــادة 12 مــن قانــون  ي

فإنــه لــم يفــرض أي قيــود أو يضــع أي عراقيــل عــى التصويــر الصحــىف
ط الحصــول  ي وأضافــت �ش تنظيــم الصحافــة واإلعــالم والمجلــس األعــى لإلعــالم رقــم 180 لســنة 2018، الــ�ت

ي بالتصويــر.
عــى ترصيــــــح حــال قيــام الصحــىف

لــم تقتــرص العراقيــل الموضوعــة أمــام ممارســة التصويــر عــى قــرار مجلــس الــوزراء األخــري وقانــون تنظيــم الصحافــة 
وع  ي مــ�ش

واإلعــالم فحســب. بــل وضــع قانــون العقوبــات، أيضــا، قيــدا آخــر عــى تصويــر جلســات المحاكمــات �ف
 باسم “قانون منع تصوير جلسات المحاكمات”، 

ً
قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف إعالميا

ي نصــت عــى: “جلســات  ي المــادة 187، والــ�ت
مخالفــا مبــدأ عالنيــة المحاكمــات الــذي كفلــه الدســتور المــرصي �ف

ي جميــع األحــوال يكــون النطــق 
المحاكــم علنيــة، إال إذا قــررت المحكمــة �يتهــا مراعــاة للنظــام العــام، أو اآلداب، و�ف

ي جلســة علنيــة”. 
بالحكــم �ف

صــدر  القانــون رقــم 71 لســنة 2021، بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات ليُجــرم ويمنــع تصويــر ونــ�ش وقائــع 
ــح. نــص القانــون عــى إضافــة مــادة جديــدة لقانــون العقوبــات حملــت رقــم )168 مكــرر(،  ـ ـ ـ الجلســات دون ترصيـ
ونصــت عــى: “مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ُيعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه وال تزيــد عــى 
ثالثمائــة ألــف جنيــه كل مــن صــور أو ســجل كلمــات أو مقاطــع أو بــث أو نــ�ش أو عــرض بــأى طريــق مــن طــرق 
ــح مــن رئيــس المحكمــة المختصــة،  ــ ـ العالنيــة لوقائــع جلســة محاكمــة مخصصــة لنظــر دعــوى جنائيــة بــدون ترصيـ
ي 

هــا ممــا يكــون قــد اســتخدم �ف وبعــد أخــذ رأى النيابــة العامــة. وُيحكــم فضــًا عــن ذلــك بمصــادرة األجهــزة أو غري
ي حالــة العــود”.

ضاعــف الغرامــة �ف الجريمــة، أو مــا نتــج عنهــا، أو محــو محتواهــا، أو إعدامــه، بحســب األحــوال، وتُ

7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعى لتنظيم اإلعالم الصادر 
بالقانون رقم 180 لسنة 2018
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ي 
. فنجــد أنــه ال يخالــف مبــدأ منصــوص عليــه �ف ي عديــد مــن النــواحي

يــعي �ف يشــوب القانــون المذكــور العــوار الت�ش
ي وقعــت عليهــا مــرص، ومــن بينهــا العهــد الــدوىلي  الدســتور فحســب، لكنــه يتعــارض أيضــا مــع المواثيــق الدوليــة الــ�ت
ي 

ي المــادة 14 عــى مبــدأ عالنيــة المحاكمــات، وأجــاز ال�يــة �ف
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والــذي أكــد �ف

ي  ف األخــرى الــ�ت حــاالت معينــة8. كمــا يتعــارض قانــون “منــع تصويــر جلســات المحاكمــات” مــع مجموعــة مــن القوانــ�ي
ي المــادة 18 عــى: “تكــون جلســات 

تضمــن عالنيــة المحاكمــات. ومــن بينهــا قانــون الســلطة القضائيــة، الــذي نــص �ف
 عــى النظــام العــام ويكــون النطــق 

ً
المحاكــم علنيــة إال إذا أمــرت المحكمــة بجعلهــا �يــة مراعــاًة لــآلداب أو محافظــة

ي جلســة علنيــة. ونظــام الجلســة وضبطهــا منوطــان بالرئيــس”.
ي جميــع األحــوال �ف

بالحكــم �ف

ي مرص
ي األماكن العامة �ف

واقع التصوير �ف

ي الوقــت الــذي يــرى فيــه العالــم التصويــر كوســيلة للتعبــري والنــ�ش والتوثيــق وأحيانــا للتســلية، نجــد أن تلــك 
�ف

ي تحتــاج لقــرارات باإلجــازة لممارســتها. بيــد أن تلــك القــرارات، وإن  ي مــرص مــا تــزال مــن المحرمــات الــ�ت
الممارســة �ف

ي عــى التحريــم والتجريــم.
ي حقيقــة األمــر ُتبــىت

ي ظاهرهــا اإلباحــة، إال أنهــا �ف
كانــت تســتهدف �ف

ي 
ي األماكــن العامــة �ف

ي يمكــن أن نستشــف مــن خاللهــا حــال التصويــر �ف ترصــد الســطور القادمــة بعــض الوقائــع الــ�ت
، أي قبــل أشــهر قليلــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء. حيــث قامــت  ي

ي مــارس المــا�ف
مــرص. إحــدى تلــك الوقائــع حدثــت �ف

ة يســتقالن ســيارة ويســتوقفان المــارة لتصويــر مشــاهد هزليــة.  ف ي محافظــة الجــري
ف �ف األجهــزة األمنيــة بضبــط شــاب�ي

وخــالل التحقيقــات، أقــر أحدهمــا أنــه يمتلــك قنــاة عــى موقــع “يوتيــوب” ويقــوم بتصويــر تلــك المشــاهد “بــدون 
ترصيــــــح” لبثهــا عــى القنــاة وتحقيــق عائــد مــادي9.

”. و”ويــل” هــو صانــع محتــوى يمتلــك قنــاة عــى  واقعــة أخــرى كان بطلهــا اليوتيوبــر األمريــ�ي “ويــل سونبوشــرف
موقــع “يوتيــوب” يتابعهــا أكــرث مــن 8 مليــون متابــع، هــذا باإلضافــة إىل مــا يقــرب مــن 2 مليــون متابــع عــى موقــع 
، نــ�ش اليوتيوبــر فيديــو عــى قناتــه يصــف فيــه رحلتــه إىل مــرص. حمــل الفيديــو  ي

ي إبريــل المــا�ف
“فيســبوك”. �ف

ي إفريقيــا”، وحصــل عــى أكــرث مــن مليــون مشــاهدة خــالل ســاعة. مــا يمكــن 
عنــوان “مــرص أســوأ مــكان للتصويــر �ف

ي مــرص.
اعتبــاره دعايــة ســلبية لمــا لــه مــن آثــار قــد تطــال قطــاع الســياحة �ف

ي أية تهمة جزائية 
8 مادة 14 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل �ف

ي من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم  ي أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعل�ف
اماته �ف ف ي حقوقه والرت

توجه إليه أو �ف
 ، ي مجتمع ديمقراطي

القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي �ف
ي بعض الظروف 

ف يكون من شأن العلنية �ف ورية ح�ي ي تراها المحكمة �ف ي أد�ف الحدود ال�ت
أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو �ف

ي قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث 
االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم �ف

ف أو تتعلق بالوصاية عى أطفال” ف زوج�ي ي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات ب�ي
تقتصف

ة ف ي الجري
ف يصوران مشاهد هزلية �ف 9 لزيادة المشاهدات.. ضبط شخص�ي
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بــدءا مــن مصــادرة معــدات  طــة،  لهــا مــن قبــل ال�ش ي تعــرض  الــ�ت ي الفيديــو الممارســات 
المــدون األمريــ�ي �ف �د 

ي السلســلة بهاتــف “آيفــون”، باإلضافــة 
التصويــر الخاصــة بــه بمجــرد وصولــه إىل مــرص، مــا دفعــه إىل تصويــر بــا�ت

ــح” الهيئــة  ـ ـ ـ إىل منعــه مــن اســتخدامها بعــد اســتجوابه لمــدة 4 ســاعات، وذلــك بالرغــم مــن حصولــه عــى “ترصيـ
ي طلبــت منــه اســتعراض  طــة الــ�ت ي الشــارع أثنــاء التصويــر عــى يــد ال�ش

العامــة لالســتعالمات. ووصــوال إىل توقيفــه �ف
.10” ي صورهــا ثــم مســحها، لكونهــا “غــري جميلــة وال تــر�ت للمعايــري المقاطــع الــ�ت

ي صــورة 
ي تتجســد �ف ي مــرص، والــ�ت

ي مــن القيــود والعراقيــل الموضوعــة عــى التصويــر �ف
ولــم يســلم التصويــر الســينما�ئ

يــدور   .”+Disney“ عــى منصــة ”Knight  Moon“ بــدأ عــرض مسلســل  ، ي
المــا�ف ي مــارس 

ــح”. فــىف ـ ـ ـ “تصاريـ
ي إخراجــه المخــرج المــرصي محمــد ديــاب، كمــا شــارك 

المسلســل حــول الحضــارة المرصيــة القديمــة وشــارك �ف
ي عــدة بلــدان ليــس مــن 

. وبالرغــم مــن ذلــك، تــم تصويــر المسلســل �ف ف ف المرصيــ�ي ي المسلســل عــدد مــن الممثلــ�ي
�ف

ي اســتخراج التصاريــــــح 
بينهــا مــرص. والســبب، دون شــك، كان “التصاريــــــح”، حيــث فشــل فريــق عمــل المسلســل �ف

ي الوقــت المناســب، وذلــك بعــد الحضــور لمــرص وإجــراء المعاينــات ألماكــن التصويــر11. 
المطلوبــة �ف

ي الشــوارع أو األماكــن. 
ف فيمــا يتعلــق بالتصويــر �ف وبالطبــع، ال يمكننــا إغفــال العراقيــل الموضوعــة أمــام الصحفيــ�ي

ي ســبيل الحصــول عــى تغطيــة لحــدث مــا أو صــورة أو مقطــع فيديــو- قــد يواجــه ممارســات مثــل 
- �ف ي

فالصحــىف
ي 

ي قــام بتصويرهــا، و�ف ، مســح المقاطــع أو الصــور الــ�ت التفتيــش، المطالبــة بإظهــار الكارنيــه وبطاقــة الرقــم القــومي
بعــض األحيــان، قــد يواجــه االحتجــاز أو الحبــس.

ي عــام 2016، 
ي هــذا الشــأن. فعــى ســبيل المثــال، و�ف

ي يمكــن تســليط الضــوء عليهــا �ف هنــاك الكثــري مــن الوقائــع الــ�ت
- هــم بســمة مصطــىف ومحمــد الصــاوي  ف ف القبــض عــى ثالثــة صحفيــ�ي رصــدت غرفــة عمليــات نقابــة الصحفيــ�ي
ان وصنافــري للســعودية. كمــا رصــدت  ي تــري

ومصطــىف رضــا- أثنــاء تغطيــة دعــوات للتظاهــر لرفــض تســليم جزيــر�ت
ف بكر- وتفتيشهما قبل أن يتم إطالق �احهما. واحتجاز  - هما فؤاد الجرنو�ي وتحس�ي ف ف اثن�ي توقيف صحفي�ي
ي عــادل ســميح،  و عاصــم محمــد، وشــهد منصــور- ثــم إطــالق �احهــم 

- هــم مجــدي عمــارة، وهــا�ف ف أربعــة صحفيــ�ي
ا تخــص الصحفيــة شــهد منصــور12. بعــد مســح محتــوى الصــور مــن كامــري

ي أحمــد يوســف، بعــد قيامــه بالتقــاط بعــض الصــور لألشــجار 
طــة القبــض عــى الصحــىف ي العــام ذاتــه، ألقــت ال�ش

�ف
ي للضابــط 

بمحيــط جامعــة القاهــرة، األمــر الــذي تزامــن مــع وجــود “ونــش مــرور” بمــكان الواقعــة. أكــد الصحــىف
ف عــى الونــش أنــه يقــوم فقــط بتصويــر منظــر جمــاىلي وقــام بمســح الصــور لــدى انزعــاج الضابــط، إال أن  المــ�ش
ي احتجزتــه لمــدة 24 ســاعة ثــم  حيــل عــى أثــره “يوســف” للنيابــة الــ�ت

ً
الضابــط أ� عــى تحريــر محــرصف بالواقعــة أ

أخلــت ســبيله بعــد التحــري عنــه والتأكــد مــن “عــدم انتمائــه ألي تيــارات مناهضــة للدولــة”13.

ي عــام 2017 كان أبطالهــا مصوريــن ومراســلة صحفيــة، والذيــن تــم توقيفهــم أثنــاء تصويــر 
واقعــة أخــرى حدثــت �ف

ــح.  ـ ـ ـ ي مــكان عــام بــدون ترصيـ
طــة الســويس بتهمــة التصويــر �ف ي الســويس واقتيادهــم إىل قســم �ش

فيلــم تســجيىي �ف
ي أعقــاب ذلــك بعــد “التحــري عنهــم وثبــوت 

ف الثالثــة للتحقيــق وأخلــت نيابــة الســويس ســبيلهم �ف حيــل الصحفيــ�ي
ُ
أ

ي عمــل 
ء للســويس وأهلهــا أو تورطهــم �ف عــدم انتمائهــم إىل أي جهــة أو كيــان منــاؤي لمــرص أو تصويرهــم مــا يــ�ي

14” يــرصف األمــن القــومي

10ما قصة اليوتيوبر األمري�ي الذي وصف مرص بـ”أسوأ مكان للتصوير”؟  
knight moon 11 أول مخرج مرصي بمارفل العالمية يكشف كواليس مسلسل

طة منعت BBC من التصوير �في ميدان التحرير ف : ال�ش
12 نقابة الصحفي�ي

13 إخالء سبيل صحىفي دون توجيه اتهامات �في »تصوير أشجار جامعة القاهرة«
ف “البديل”

14 نيابة السويس تخىي سبيل صحفي�ي
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إيجابيات قرار مجلس الوزراء بالسماح 
ي األماكن العامة

بالتصوير �ف

ي قــرار مجلــس الــوزراء 
ي الشــوارع واألماكــن العامــة لســنوات، ليــأ�ت

اســتمرت ممارســات التضييــق عــى التصويــر �ف
ف  فــ�ي ف مــن المحرت األخــري ليفتــح بــاب النقــاش حــول كيفيــة تغيــري ذلــك الواقــع الــذي واجــه المصوريــن والمدونــ�ي
ي مــرص للوقــوف عــى 

والهــواة، ويســلط الضــوء عــى الممارســات المذكــورة وآثارهــا الســلبية عــى قطــاع الســياحة �ف
ورة إنهائهــا. حقيقــة �ف

ي من المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء ليحظر تصوير األطفال حماية لخصوصيتهم 
أيضا، جاء البند الثا�ف

ومنعا الستغاللهم أو التشهري بهم. األمر الذي نص عليه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 
ي مادتــه رقــم )116 مكــرر أ(15. فضــال عــن المــادة 1 مــن القانــون نفســه والــ�تي كفلــت حقــوق 

126 لســنة 2008 �ف
ي مرص16.

الطفــل الــواردة باتفاقيــة حقــوق الطفــل والمواثيــق الدوليــة الملزمــة �ف

ف دون موافقــة كتابيــة منهــم،  أمــا البنــد الثالــث مــن المــادة 5 مــن القــرار، والــذي يحظــر تصويــر ونــ�ش صــور المواطنــ�ي
فقــد جــاء متســقا مــع المبــدأ الدســتوري الــذي يكفــل حقــا مــن الحقــوق األساســية اللصيقــة باإلنســان، وهــو الحــق 

ي المــادة 99 مــن دســتور مــرص المعــدل 201917. 
ي حرمــة الحيــاة الخاصــة والحريــة الشــخصية، وذلــك �ف

�ف

ف ألف جنيه 
ة آالف جنيه وال تجاوز خمس�ي ف وبغرامة ال تقل عن ع�ش

15 المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل: “يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنت�ي
كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق باالستغالل الجن�ي للطفل، 

ي ارتكاب الجريمة واألموال المتحصلة منها، وغلق األماكن محل ارتكابها مدة ال تقل عن ستة أشهر، 
ويحكم بمصادرة األدوات واآلالت المستخدمة �ف

ي قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من: )أ( 
وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسن النية. ومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها �ف

ويــــج أنشطة  نت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة إلعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لن�ش أو لرت استخدم الحاسب اآلىلي أو اإلنرت
نت أو  ي الدعارة واألعمال اإلباحية أو التشهري بهم أو بيعهم. )ب( استخدم الحاسب اآلىلي أو اإلنرت

أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض األطفال أو استغاللهم �ف
وعة أو  ي ارتكاب جريمة أو عى القيام بأنشطة أو أعمال غري م�ش

هم �ف شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض األطفال عى االنحراف أو لتسخري
منافية لآلداب، ولو لم تقع الجريمة فعًا”.

16 المادة 1 من قانون الطفل: “تكفل الدولة حماية الطفولة واألمومة، وترع األطفال، وتعمل عى تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة 
ها من  ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغري الصحيحة من كافة النواح �ف إطار من الحرية والكرامة اإلنسانية. كما تكفل الدولة، كحد أد�ف

المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة �ف مرص”.

17 المادة 99 من الدستور المرصي: “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات 
العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق 

المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادالً لمن وقع عليه االعتداء، وللمجلس القومي لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله 

أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون”.
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ي قرار مجلس الوزراء 
جوانب القصور �ف

ي األماكن العامة
بالسماح بالتصوير �ف

ي األماكــن العامــة لهــو إطــار تنظيــمي لممارســة كانــت فيمــا قبــل 
إن قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن قواعــد التصويــر �ف

ي صــورة 
ي وضعهــا القــرار، يبــدو أن صياغــة تلــك القواعــد �ف تواجــه بالمنــع التــام. ومــع وجــود بعــض االســتثناءات الــ�ت

ي 
ي يمكــن أن تقــع عــى مخالــىف ي القــرار. حيــث إنــه لــم يتطــرق للعقوبــات الــ�ت

قــرار يمثــل جانبــا مــن جوانــب القصــور �ف
القــرار، أو الجهــات المعنيــة المســؤولة. كمــا لــم يحــدد مــدى إلزاميتــه للفئــات المختلفــة. وبالتــاىلي كان مــن األوىل 

اســتصدار قانــون يحــدد القواعــد، والجهــات المعنيــة، والعقوبــات المفروضــة حــال مخالفــة القانــون.

ي طياته اتســاقا مع بعض المبادئ المكفولة بموجب الدســتور والقانون والمواثيق 
وبالرغم من أن القرار حمل �ف

ي المقابــل، تعــارض مــع مبــادئ أخــرى تمثــل جوهــر القــرار. وبالتــاىلي فــإن 
الدوليــة الموقعــة عليهــا مــرص. لكنــه، و�ف

هــذا التعــارض يفــرغ القــرار مــن مضمونــه ويحولــه إىل حــرب عــى ورق.

ع عندما أضاف  ض منعه. إال أن الم�ش ف ويبيح ما لم يكن من المفرت ي األساس لُيجري
صدر قرار مجلس الوزراء �ف

ُ
 أ

ي البنــد 
ف أو المخلــة بــاآلداب العامــة” �ف عبــارة ذات ألفــاظ مطاطــة مثــل “المشــاهد المســيئة للبــالد أو المواطنــ�ي

األول مــن المــادة 5 مــن القــرار فإنــه بذلــك قــد أبــىت الحــال عــى مــا هــو عليــه، تــاركا األمــر للســلطة التنفيذيــة للبــت 
فيــه دون معايــري يمكــن مــن خاللهــا تحديــد الفعــل المجــرم، األمــر الــذي عهدنــاه لســنوات فيمــا يتعلــق بالتصويــر 

ي األماكــن العامــة.
�ف

يتمحــور عملهــم  الذيــن  ف  الصحفيــ�ي اســتث�ف  أنــه  نجــد  العامــة،  األماكــن  ي 
�ف التصويــر  يتيــح  القــرار  أن  بــدا  وفيمــا 

ي الحصــول عــى 
. لتســتمر بذلــك معاناتهــم �ف ف باألســاس حــول الصــورة والكلمــة كأدوات لنقــل الواقــع إىل المواطنــ�ي

ي مــكان عــام. 
التصاريــــــح أو التعــرض لتهديــدات أمنيــة إذا أقدمــوا عــى التقــاط صــورة أو إجــراء مقابلــة مــع مواطــن �ف

ف أثنــاء تأديــة عملهــم. وتصبــح الشــوارع أماكــن غــري صديقــة للصحفيــ�ي
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خاتمة وتوصيات

ي األماكــن العامــة، ليــس فقــط مــن شــأنه أن يعــزز 
إن اتخــاذ خطــوات فعليــة نحــو إتاحــة التصويــر بكافــة أشــكاله �ف

ي 
ورة أيضــا ســيعود بالنفــع عــى عــدد مــن القطاعــات المهمــة �ف ي مــرص، لكنــه بالــرصف

أوضــاع حريــة الــرأي والتعبــري �ف
ي مــؤ�ش حريــة الصحافــة. ولذلــك يــو�ي 

ف ترتيــب مــرص �ف مــرص، ومــن بينهــا قطــاع الســياحة. فضــال عــن تحســ�ي
: ي

المركــز اإلقليــمي للحقــوق والحريــات بــاآل�ت

ي األماكــن . 1
تعديــل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 27220 لســنة 2022 بشــأن قواعــد التصويــر الشــخصي �ف

العامــة، وإلغــاء البنــد األول مــن المــادة 5 مــن القــرار.

ي . 2 تعديــل قانــون تنظيــم الصحافــة واإلعــالم رقــم 180 لســنة 2018، بإلغــاء المــادة 12 مــن القانــون والــ�ت
ــح التصويــر مــن المجلــس األعــى لإلعــالم. ـ ـ ـ ي عــى تصاريـ

ط حصــول الصحــىف تشــرت

تعديــل الالئحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم الصحافــة واإلعــالم رقــم 418 لســنة 2020، وإلغــاء المــادة 21، . 3
ي التصويــر دون الحصــول عــى التصاريــــــح الالزمــة.

ي تحظــر عــى الصحــىف والــ�ت

2021، بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات بشــأن حظــر تصويــر . 4 71 لســنة  القانــون رقــم  تعديــل 
المحاكمــات. تصويــر جلســات  تجــرم  ي  والــ�ت مكــرر(،   168( المــادة  وإلغــاء  المحاكمــات،  جلســات 


