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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  املعنية حبقوق اإلنسانة جنلال
  الثانية بعد املائةالدورة 
  ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩-١١جنيف، 

   ٣٤التعليق العام رقم     

   حرية الرأي وحرية التعبري-١٩املادة     

  مالحظات عامة    
  ). الدورة التاسعة عشرة (١٠ل هذا التعليق العام حمل التعليق العام رقم حي  -١
شرطان ال غىن عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، ومهـا          التعبري  وحرية   الرأيحرية    -٢

حجر الزاوية لكل جمتمع تسوده احلرية      ويشكالن  . )١(عنصران أساسيان من عناصر أي جمتمع     
لرأي ارتباطاً وثيقاً باعتبار أن حرية التعبري تتـيح األداة لتبـادل            وترتبط حرية ا  . والدميقراطية

  .اآلراء وتطويرها
وحرية التعبري شرط ضروري إلرساء مبادئ الشفافية واملساءلة اليت متثـل بـدورها               -٣

  .عامالً أساسياً لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
دة اليت تنص على ضمانات  املواد املتعد ة يف طائف  ٢٧ و ٢٥ و ١٨ و ١٧وتندرج املواد     -٤

وتشكل حرية الرأي وحرية التعبري القاعدة األساسـية        . أو حرية التعبري  /تتعلق حبرية الرأي و   
وعلى سبيل املثال،   .  من حقوق اإلنسان األخرى    كبريةاليت يستند إليها التمتع الكامل بطائفة       

ع وتكوين اجلمعيات وممارسة متثل حرية التعبري جزءاً ال يتجزأ من التمتع باحلق يف حرية التجم      
  .احلق يف التصويت

__________ 

، والبالغ  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٠معتمدة يف   ، آراء   بن حاج ضد اجلزائر   ،  ١١٧٣/٢٠٠٣انظر البالغ رقم     )١(
 .١٩٩٦يوليه / متوز٥ آراء معتمدة يف ،بارك ضد مجهورية كوريا، ٦٢٨/١٩٩٥رقم 
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 فضالً عن العالقـة  ،١٩ من املادة  ١وإذا روعيت الشروط احملددة الواردة يف الفقرة          -٥
 يكون متعارضاً مـع موضـوع   ١، فإن أي حتفظ على الفقرة )١٨املادة (بني الرأي والفكر   

ترد بني احلقوق اليت     لرأي ال وإضافة إىل ذلك، وعلى الرغم من أن حرية ا        . )٢(العهد وغرضه 
توجد يف أحكـام    "در اإلشارة إىل أنه     جت من العهد،    ٤ال جيوز تقييدها عمالً بأحكام املادة       

ال ميكـن إخـضاعها      هأنباللجنة  عناصر تعتقد   ،  ٤ من املادة    ٢يف الفقرة   املدرجة  العهد غري   
 ألن عـدم    ،رية الـرأي  وأحد هذه العناصر هو ح    . )٣("لعدم التقيد املشروع   ٤مبوجب املادة   

  .)٤(حالة الطوارئ ال ميكن أن يكون ضرورياً على اإلطالقأثناء التقيد هبا 
ومبراعاة العالقة بني حرية التعبري واحلقوق األخرى الواردة يف العهد، وعلى الـرغم               -٦

 جيوز أن تكون مقبولة، فـإن  ١٩ من املادة    ٢من أن التحفظات على عناصر معينة يف الفقرة         
  .)٥( يكون متعارضاً مع موضوع العهد وغرضه٢ عاماً على احلقوق الواردة يف الفقرة حتفظاً

ويف وسـع    .والتقيد باحترام حرية الرأي وحرية التعبري ملزم لكل دولة طرف ككل            -٧
، وغريها مـن الـسلطات العامـة أو         )التنفيذي والتشريعي والقضائي  (مجيع فروع الدولة    

. )٦(مسؤولية الدولة الطرفتحمل أن ت حملياً،  و إقليمياً أ  و وطنياً أ  احلكومية، أياً كان مستواها،   
وميكن أيضاً أن تتحمل الدولة الطرف هذه املسؤولية يف ظل بعض الظـروف الـيت تتعلـق             

االلتزام أيضاً من الدول األطراف أن تضمن       هذا   ويتطلب   .)٧(ال الكيانات شبه احلكومية   عمبأ
كيانـات خاصـة    أي  أو  بصفتهم الشخصية    هبا أفراد    يقومال  عممحاية األشخاص من أية أ    

وتؤدي إىل إعاقة التمتع حبرية الرأي وحرية التعبري بقدر ما تكون هذه احلقـوق الـواردة يف      
  .)٨(العهد قابلة للتطبيق بني اخلواص من األفراد أو الكيانات

__________ 

 التـصديق  عند املتعلقة بالتحفظات اليت ُتبدى اخلاص باملسائل) ١٩٩٤(٢٤انظر التعليق العام للجنة رقم      )٢(
 أو فيما يتعلق باإلعالنات الـيت       . االنضمام إليها  على العهد أو الربوتوكولني االختياريني امللحقني به أو       

، ٤٠امللحق رقم   ،  الدورة اخلمسون ،  الوثائق الرمسية للجمعية العامة    من العهد،    ٤١تصدر يف إطار املادة     
.A/50/40 (Vol(اجمللد األول 

 
I(املرفق اخلامس ،. 

ـ    املتعلق بعدم التقيد بأحكام ا    ) ٢٠٠١(٢٩انظر التعليق العام للجنة رقم       )٣( ارئ، ـولعهد أثناء حاالت الط
، اجمللـد األول    ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم          ،  ١٣الفقرة  

)A/56/40 (Vol. I(، املرفق السادس. 
 .١١، الفقرة ٢٩التعليق العام رقم  )٤(
 .٢٤التعليق العام رقم  )٥(
ـ         املتعل) ٢٠٠٤(٣١انظر التعليق العام للجنة رقم       )٦( دول األط راف ـق بطبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على اـل

ـ ٤٠، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقـم  ٤ الفقرة يف العهد، ، )A/59/40 (Vol. I(د األول ـ، اجملل
 .املرفق الثالث

 .١٩٨٢أبريل / نيسان٢، آراء معتمدة يف هرتزبرغ وآخرون ضد فنلندا، ٦١/١٩٧٩انظر البالغ رقم  )٧(
 ٧، آراء معتمـدة يف      غوتييه ضد كندا  ،  ٦٣٣/١٩٩٥، انظر البالغ رقم     ٨، الفقرة   ٣١لتعليق العام رقم    ا )٨(

 .١٩٩٩أبريل /نيسان
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لعهد  من ا  ١٩ويكون على الدول األطراف ضمان إعمال احلقوق الواردة يف املادة             -٨
للدولة بصورة تتالءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة يف تعليقها العام           الداخلي  يف القانون   

. طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطـراف يف العهـد           ب املتعلق   ٣١رقم  
ـ وجتدر اإلشارة إىل أنه ينبغي للدول األطراف موافاة اللجنة بالقواعد القانونية             ذات ة  الداخلي

الصلة واملمارسات اإلدارية والقرارات القضائية فضالً عن املمارسات السياساتية ذات الصلة           
 وفقاً  ،١٩وغريها من املمارسات القطاعية املتعلقة باحلقوق اليت ختضع للحماية مبوجب املادة            

ـ       و،  ٤٠عمالً باملادة   اليت تقدم   للتقارير   . ق العـام  مبراعاة املسائل اليت نوقشت يف هذا التعلي
وينبغي أن تدرج الدول األطراف أيضاً معلومات عن سبل االنتصاف املتاحة يف حالة انتهاك              

  .تلك احلقوق

  حرية الرأي    
وهذا .  محاية حق الفرد يف اعتناق آراء دون مضايقة        ١٩ من املادة    ١تقتضي الفقرة     -٩

  يف تغـيري   حق الفرد شمل  ومتتد حرية الرأي لت   . حق ال جييز العهد إخضاعه الستثناء أو تقييد       
وال جيوز النيل من أي حق من حقوق الفرد .  خيتاره مبلء حريتهوألي سبب  يف أي وقترأيه

وختـضع مجيـع   . املنصوص عليها يف العهد على أساس آرائه الفعلية أو املتصورة أو املفترضة      
و علمي أو تارخيي أشكال التعبري عن الرأي للحماية، مبا يف ذلك اآلراء اليت هلا طابع سياسي أ      

مضايقة شخص  تشكل  و. )٩(١مع الفقرة   أي رأي   ويتناىف جترمي اعتناق    . أو ديين أخالقي  أو  
بسبب اآلراء اليت يعتنقها أو ختويفه أو وصمه، مبا يف ذلك توقيفه أو احتجازه أو حماكمته أو                 

  .)١٠(١٩ من املادة ١ انتهاكاً للفقرة ،سجنه
. )١١( لإلكراه على اعتناق رأي أو عدم اعتناقـه        لشكيف أي   جهد  أي  ر بذل   حظّوُي  -١٠

  .  التعبري عن رأيهوتشمل حرية الفرد يف التعبري عن رأيه بالضرورة حريته يف عدم

  حرية التعبري    
مبا يف ذلك احلق يف      أن تضمن الدول األطراف احلق يف حرية التعبري،          ٢ تقتضي الفقرة    -١١

. لقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحـدود املعلومات واألفكار وتخمتلف ضروب   التماس
ويشمل هذا احلق التعبري عن املعلومات اليت تشمل أي شكل من أشكال األفكار واآلراء اليت               

 ١٩ مـن املـادة      ٣ رهناً بأحكام الفقرة     ،ميكن نقلها إىل اآلخرين أو استالم تلك املعلومات       

__________ 

 .١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٨، آراء معتمدة يف فوريسون ضد فرنسا، ٥٥٠/٩٣انظر البالغ رقم  )٩(
، والبالغ  ١٩٨٦مارس  / آذار ٢٦آراء معتمدة يف    مباكاناسو ضد زائري،    ،  ١٥٧/١٩٨٣انظر البالغ رقم     )١٠(

 .١٩٩٤يوليه / متوز٨، آراء معتمدة يف ميكا ميها ضد غينيا االستوائية، ٤١٤/١٩٩٠رقم 
 .٢٠٠٣يوليه / متوز١٥، آراء معتمدة يف كانغ ضد مجهورية كوريا، ٨٧٨/١٩٩٩انظر البالغ رقم  )١١(
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 )١٤( والتعليقـات الذاتيـة  )١٣(اسيكما يشمل احلق اخلطاب السي. )١٢(٢٠وأحكام املادة  
 )١٧( ومناقـشة حقـوق اإلنـسان      )١٦( واستطالع الرأي  )١٥(والتعليق على الشؤون العامة   

وميكـن أن   . )٢١( واخلطاب الديين  )٢٠( والتدريس )١٩( والتعبري الثقايف والفين   )١٨(والصحافة
 قد  يغطي التعبري عن رأي٢ بل إن نطاق الفقرة .احلق أيضاً اإلعالن التجاري هذا  يشمل  

التعبري قد خيضع للتقييد    أشكال  من  الشكل  ، على الرغم من أن هذا       )٢٢(يعترب مهينا للغاية  
  .٢٠ وأحكام املادة ١٩ من املادة ٣وفقاً ألحكام الفقرة 

هـذه  وتـشمل   .  على محاية مجيع أشكال التعبري ووسائل نشرها       ٢وتنص الفقرة     -١٢
 مثل الصور والقطـع     ،والتعبري بلغة غري لفظية   شكال اللغة املنطوقة واملكتوبة ولغة اإلشارة       األ

 وامللـصقات   )٢٥( واملنـشورات  )٢٤(وتشمل وسائل التعبري الكتـب والـصحف      . )٢٣(الفنية
مجيـع األشـكال الـسمعية      كذلك  شمل  ت و ،)٢٧(واملالبس والوثائق القانونية   )٢٦(والالفتات

  .والبصرية فضالً عن طرائق التعبري اإللكترونية والشبكية

__________ 

، آراء ير ضـد كنـدا  بالنتاين وديفيدسون وماكنتا، ٣٨٥/١٩٨٩رقم  و٣٥٩/١٩٨٩انظر البالغني رقم     )١٢(
 .١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٨معتمدة يف 

 .ميكا هيتا ضد غينيا االستوائية، ٤١٤/١٩٩٠انظر البالغ رقم  )١٣(
 .٢٠٠٥مارس / آذار٣١، آراء معتمدة يف فرناندو ضد سري النكا، ١١٨٩/٢٠٠٣انظر البالغ رقم  )١٤(
 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٧ ، آراء معتمدة يفن ضد أستراليااملكو، ١١٥٧/٢٠٠٣انظر البالغ رقم  )١٥(
 .(CCPR/C/JPN/CO/5)املالحظات اخلتامية املتعلقة باليابان  )١٦(
ـ   فيليشكني ضد بيالروس  ،  ١٠٢٢/٢٠٠١الغ رقم   ـانظر الب  )١٧(  / تـشرين األول   ٢٠دة يف   ـ، آراء معتم

 .٢٠٠٥أكتوبر 
 / آذار ١٩، آراء معتمـدة يف       ضد أوزبكـستان   ديـسعومافلونوف  ،  ١٣٣٤/٢٠٠٤انظر البالغ رقم     )١٨(

 .٢٠٠٩ مارس
 . ٢٠٠٤مارس / آذار١٦، آراء معتمدة يف شن ضد مجهورية كوريا، ٩٢٦/٢٠٠٠انظر البالغ رقم  )١٩(
 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٨، آراء معتمدة يف روس ضد كندا، ٧٣٦/٩٧انظر البالغ رقم  )٢٠(
 .املرجع نفسه )٢١(
 .املرجع نفسه )٢٢(
 . شن ضد مجهورية كوريا، ٩٢٦/٢٠٠٠انظر البالغ رقم  )٢٣(
 .٢٠٠٧مارس / آذار٢٠، آراء معتمدة يف زوندل ضد كندا، ١٣٤١/٢٠٠٥قم انظر البالغ ر )٢٤(
 / متـوز  ١١، آراء معتمدة يف     ششيتكو وآخرون ضد بيالروس   ،  ١٠٠٩/٢٠٠١م  ـالغ رق ـر الب ـانظ )٢٥(

 .٢٠٠٦يوليه 
 .١٩٩٤مارس / آذار٣١، آراء معتمدة يف كيفينما ضد فنلندا، ٤١٢/١٩٩٠انظر البالغ رقم  )٢٦(
 .فرناندو ضد سري النكا، ١١٨٩/٢٠٠٣انظر البالغ رقم  )٢٧(
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  بري واإلعالمحرية التع    
ال غىن ألي جمتمع عن الصحافة أو غريها من وسائط اإلعالم اليت تكون حرة وغري                 -١٣

التعـبري والتمتـع    حريـة   خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل وذلك لضمان حرية الرأي و         
وتشكل الصحافة أو وسائط اإلعالم األخـرى       . باحلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهد     

وينص العهد على احلق الـذي جييـز لوسـائط          . )٢٨(تمع تسوده الدميقراطية  حجر الزاوية جمل  
 حبرية  تبادل املعلومات واآلراء  يعترب  و. )٢٩(اإلعالم تلقي معلومات تستند إليها يف أداء مهامها       

السياسية بني املواطنني واملرشـحني واملمـثلني   الشؤون حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة و     
قـادرة  أخرى  صحافة حرة ووسائط إعالم     وجود  على  ذلك  وينطوي  . اًي أساس اًاملنتخبني أمر 

ويتمتـع  . )٣٠(إعالم الرأي العـام   على  على التعليق على املسائل العامة بدون رقابة أو قيد و         
  .)٣١(اجلمهور أيضاً حبق مقابل يف تلقي ما تنتجه وسائط اإلعالم

 أفراد األقليات اإلثنية    وكوسيلة حلماية حقوق مستخدمي وسائط اإلعالم، مبن فيهم         -١٤
من املعلومات واألفكار، ينبغي للدول األطراف أن تويل عناية   كبرية  واللغوية يف تلقي جمموعة     

  .وسائط إعالم مستقلة ومتنوعةوجود خاصة للتشجيع على 
وينبغي للدول األطراف أن تأخذ يف احلسبان مدى تأثري التطورات اليت طرأت على               -١٥

ت واالتصاالت، مثل نظم نشر املعلومات اإللكترونية القائمة على خدمات تكنولوجيا املعلوما 
وتوجـد  .  يف إحداث تغيري كبري يف ممارسات االتصال حول العامل         ،اإلنترنت واهلاتف النقال  

وسائط التقليدين ل وسطاء  الاليوم شبكة عاملية لتبادل األفكار واآلراء ال تعتمد بالضرورة على           
ينبغي للدول األطراف أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتعزيز استقالل          و. اإلعالم اجلماهريي 

  .وصول األفراد إليهاسبل  اجلديدة وأن تضمن يةوسائط اإلعالمهذه ال
ـ البث وينبغي للدول األطراف أن تضمن عمل خدمات          -١٦  العامـة بـصورة   ياإلذاع

.  مادهتا حتريريف  ريتها  ، وأن تكفل يف هذا اخلصوص استقاللية تلك اخلدمات وح         )٣٢(مستقلة
  . وينبغي للدول األطراف أن توفر التمويل على حنو ال ينال من استقالل هذه اخلدمات

يف اجلزء الذي يتنـاول     مبزيد من التفصيل    بوسائط اإلعالم   املتصلة  وتناقش املسائل     -١٧
  . القيود املفروضة على حرية التعبري من هذا التعليق العام

__________ 

 .٢٠٠٥مارس / آذار٢٩، آراء معتمدة يف ماركيس ضد أنغوال، ١١٢٨/٢٠٠٢انظر البالغ رقم  )٢٨(
 .غوتييه ضد كندا، ٦٣٣/٩٥انظر البالغ رقم  )٢٩(
املشاركة يف إدارة الشؤون العامـة وحـق        ( ٢٥املتعلق باملادة   ) ١٩٩٦(٢٥انظر التعليق العام للجنة رقم       )٣٠(

، اجمللد  ٤٠امللحق رقم   ،  الدورة احلادية واخلمسون  ،  الوثائق الرمسية للجمعية العامة   ،  ٢٥ة  ، الفقر )االقتراع
 .، املرفق اخلامس)A/51/40 (Vol. I(األول 

 . ضد أوزبكستانسعديومافلونوف ، ١٣٣٤/٢٠٠٤انظر البالغ رقم  )٣١(
 ). CCPR/CO/75/MDA(املالحظات اخلتامية املتعلقة جبمهورية مولدوفا  )٣٢(
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  ى املعلوماتحلق يف احلصول علا    
حبوزة اهليئات تكون على املعلومات اليت   االطالع   حق   ١٩ من املادة    ٢ الفقرة   شملت  -١٨

 العامة بصرف النظـر عـن       ةوتتضمن هذه املعلومات السجالت اليت حتتفظ هبا اهليئ       . العامة
 املبينـة يف    اهليئـات واهليئات العامة هي    . ومصدرها وتاريخ إعدادها  الشكل الذي حتفظ فيه     

إذا أيضاً  وميكن أن تشمل تسمية تلك اهليئات كيانات أخرى         .  من هذا التعليق العام    ٧فقرة  ال
 قفإن ح  ، اإلشارة إليه  تسبقما  وعلى حنو   . ع بوظائف عامة  ـكانت تلك الكيانات تضطل   

 من العهد، يشمل حق حـصول       ٢٥باالقتران مع املادة    احلصول على املعلومات إذا ما أخذ       
، وحق اجلمهور يف تلقي مـا تنتجـه         )٣٣(الشؤون العامة عن  علومات  وسائط اإلعالم على م   

عناصر احلق يف احلصول علـى      منه  وتناول العهد أيضاً يف أجزاء أخرى       . )٣٤(وسائط اإلعالم 
 من  ١٧ فيما يتعلق باملادة     ١٦اللجنة يف تعليقها العام رقم      ما الحظت   وعلى حنو   . املعلومات

مما إذا كانت هنـاك     طريقة مفهومة    فرد أن يتحقق ب    العهد، فإنه ينبغي أن يكون من حق كل       
ة هـذه    وإذا كان الوضع كذلك، ماهيّ     ،نة يف أضابري البيانات األوتوماتية    بيانات شخصية خمزّ  

كما ينبغي أن يكون مبقدور كل فرد أن يتحقق من هوية           . البيانات والغرض من االحتفاظ هبا    
أو اهليئات اخلاصة اليت تتحكم أو قد       شخصية  ملني بصفتهم ال  السلطات العامة أو األفراد العا    

وإذا كانت األضابري تتضمن بيانات شخصية غـري صـحيحة أو           . تتحكم يف هذه األضابري   
زت بطريقة تتعارض مع أحكام القانون، ينبغي أن يكون من حق كل            هِعت أو جُ  ِمبيانات جُ 

حقه يف االطالع على  من العهد ال يفقد السجني ١٠ووفقاً للمادة . فرد أن يطلب تصحيحها
 جمموعـة   ١٤ املتعلق باملادة    ٣٢وقد حددت اللجنة يف التعليق العام رقم        . )٣٥(سجالته الطبية 

 احلصول علـى  هلم   جنائية واليت تتيح     ائمهبا املتهمون جبر  اليت يتمتع   االستحقاقات  متنوعة من   
 تتعلق حبقـوقهم    ينبغي أن يتلقى األشخاص معلومات     ٢وعمالً بأحكام املادة    . )٣٦(املعلومات

، ينبغي للدولة الطرف عند اختاذ      ٢٧ومبوجب املادة   . )٣٧(املنصوص عليها يف العهد بوجه عام     
 أن تتخـذ    ،قلية أو ثقافتها  األ اتفئإحدى  منط حياة   يف  اً  جوهريقرار من شأنه أن يؤثر تأثرياً       

  .)٣٨(لمعلومات وتشاور مع اجلماعة املتأثرةلهذا القرار يف إطار عملية تبادل 

__________ 

 . غوتييه ضد كندا، ٦٣٣/٩٥ رقم انظر البالغ )٣٣(
 . ضد أوزبكستانسعديومافلونوف ، ١٣٣٤/٢٠٠٤انظر البالغ رقم  )٣٤(
 / تـشرين األول   ٢٩، آراء معتمـدة يف      ، زيلودكوف ضد أوكرانيا   ٧٢٦/١٩٩٦الغ رقم   ـر الب ـانظ )٣٥(

 .٢٠٠٢أكتوبر 
 واهليئات القـضائية ويف     املتعلق باحلق يف املساواة أمام احملاكم     ) ٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام للجنة رقم       )٣٦(

، اجمللد  ٤٠امللحق رقم   ،  الدورة الثانية والستون  ،  الوثائق الرمسية للجمعية العامة   ،  ٣٣حماكمة عادلة، الفقرة    
 .، املرفق السادس)A/62/40 (Vol. I(األول 

 . ٣١التعليق العام رقم  )٣٧(
 .٢٠٠٩س مار/ آذار٢٧، آراء معتمدة يف بوما ضد بريو، ١٤٥٧/٢٠٠٦انظر البالغ رقم  )٣٨(
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وإلعمال احلق يف احلصول على املعلومات، ينبغي للدول األطراف أن تتيح للعمـوم               -١٩
وينبغي للدول األطراف أن تبذل كـل       . بصورة استباقية معلومات حكومية ذات أمهية عامة      

كما ينبغي  . املعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية      هذه   اجلهود لضمان احلصول على   
ءات الضرورية اليت متكن الفرد من احلصول على املعلومات، بطرق منها           هلا أن تصدر اإلجرا   

وينبغي أن تتـيح اإلجـراءات تنفيـذ       . )٣٩(حرية احلصول على املعلومات   يكفل  سن تشريع   
. وفقاً لقواعد واضحة متسقة مع العهد     واملعلومات يف الوقت املناسب     احلصول على   طلبات  

املعلومات عائقاً غري معقـول     احلصول على   لبات  وينبغي أال تشكل الرسوم املفروضة على ط      
وينبغي للسلطات أن تقدم أسباب رفضها السماح باحلصول        . املعلوماتهذه  للحصول على   
وينبغي توفري الترتيبات الالزمة للطعن يف حاالت الرفض املتعلقـة بإتاحـة            . على املعلومات 

  . ابة للطلباتعدم االستجحاالت إمكانية احلصول على املعلومات فضالً عن 

  حرية التعبري واحلقوق السياسية    
 املتعلق باملشاركة يف إدارة الشؤون ٢٥تناولت اللجنة باستفاضة يف التعليق العام رقم     -٢٠

أمهية حرية التعبري يف إدارة الشؤون العامة واملمارسة الفعالة للحـق يف            االقتراع،  العامة وحق   
طنون واملرشحون واملمثلون املنتخبون مـن تبـادل        ومن الضروري أن يتمكن املوا    . االقتراع

ويفتـرض  . السياسيةالشؤون  رية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة و      حباملعلومات واآلراء   
 قادرة على التعليق على القضايا العامة وعلى      وذلك وجود صحافة ووسائط إعالم أخرى تكون حرة         

اهتمام الدول األطراف يف هذا السياق إىل       ويوجه  . )٤٠(إطالع الرأي العام دون رقابة أو تقييد      
  .  فيما يتعلق بتعزيز حرية التعبري ومحايتها٢٥اإلرشادات الواردة يف التعليق العام رقم 

  )٣(١٩تطبيق املادة     
 صراحةً على أن ممارسة احلق يف حرية التعـبري تـستتبع واجبـات              ٣تنص الفقرة     -٢١

ني من القيود املفروضة على احلـق       يني حصر يسمح مبجال السبب،  وهلذا  . ومسؤوليات خاصة 
 أو محاية األمن القومي أو النظام العـام أو          ، إما باحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم      ،يتعلقان

بيد أنه عندما تفرض دولة طرف قيوداً على ممارسة حرية التعبري، ال            . الصحة العامة أو اآلداب العامة    
 العالقة بـني    تنقلبوتشري اللجنة إىل أنه جيب أال       . طرجيوز أن تعّرض هذه القيود احلق نفسه للخ       

 ٥ من املادة    ١وتشري اللجنة أيضاً إىل أحكام الفقرة       . )٤١(احلق والقيد وبني القاعدة واالستثناء    
 هليس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله على أنه يفيد انطواء           "من العهد اليت تنص على أنه       

باشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهـدف إىل          مب على حق ألي دولة أو مجاعة أو شخص       
__________ 

 ).CCPR/C/79/Add.38 (1994((املالحظات اخلتامية املتعلقة بأذربيجان  )٣٩(
 .  ٢٥ من العهد، الفقرة ٢٥ املتعلق باملادة ٢٥انظر التعليق العام للجنة رقم  )٤٠(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة اخلامـسة        ،  ١٢ املتعلق باملادة    ٢٧انظر التعليق العام للجنة رقم       )٤١(

 .املرفق السادس، الفرع ألف، )A/55/40 (Vol. I(، اجمللد األول ٤٠امللحق رقم واخلمسون، 
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إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا العهد أو إىل فرض قيود عليها أوسع من 
  ". تلك املنصوص عليها فيه

 وال جتيز فرض قيود إال إذا كانت ختضع هلـذه      ، على شروط حمددة   ٣وتنص الفقرة     -٢٢
ض إال ألحد األسباب الـواردة يف  فَر وأال ُت" بنص القانون حمددة"أن تكون   فيجب   :الشروط

 وأن تكون متالئمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة         ؛٣من الفقرة   ) ب(و) أ(الفقرتني  
 حـىت وإن    ،٣احملددة يف الفقرة    األسس  وال جيوز فرض قيود على أسس غري        . )٤٢(والتناسب

وال جيـوز   . ى ختضع حلماية العهـد    كانت هذه األسس تربر فرض القيود على حقوق أخر        
تطبيق القيود إال لألغراض اليت وضعت من أجلها كما جيب أن تتعلق مباشرة بالغرض احملدد               

  . )٤٣(أسست عليهالذي ت
 تدابري فعالة للحماية من االعتداءات اليت تستهدف        نفذوينبغي للدول األطراف أن ت      -٢٣

أبداً االستشهاد  جيوز  وال  . رية التعبري إسكات أصوات األشخاص الذين ميارسون حقهم يف ح       
 لتربير كبح أية دعوة إىل إقامة نظام دميقراطي متعدد األحزاب وحتقيـق مبـادئ               ٣بالفقرة  

كون االعتـداء  يأي ظرف من الظروف أن      حتت  وال ميكن   . )٤٤(الدميقراطية وحقوق اإلنسان  
ذلـك  مبـا يف  ، ١٩ملادة  مع ااًالتعبري متفقحرية  على شخص بسبب ممارسته حلرية الرأي أو        

وكثرياً . )٤٥(والقتلالنفس  د  ـاالحتجاز التعسفي والتعذيب وهتدي   املتمثلة يف   أشكال االعتداء   
. )٤٦(ما خيضع الصحفيون هلذه التهديدات وللتخويف واالعتداء بسبب ممارستهم ألنـشطتهم    

 حقـوق   ويتعرض لذلك أيضاً األشخاص الذين يشاركون يف مجع املعلومات املتعلقة حبالـة           
قوق اإلنسان، مبن فيهم القـضاة      ذات صلة حب  اإلنسان وحتليلها والذين يقومون بنشر تقارير       

وينبغي التحقيق بصرامة يف الوقت املناسب يف مجيع هذه االعتداءات ومقاضاة           . )٤٧(واحملامون

__________ 

ـ   فيليشكني ضد بيالروس  ،  ١٠٢٢/٢٠٠١ر البالغ رقم    ـانظ )٤٢(  / تـشرين األول   ٢٠دة يف   ـ، آراء معتم
 .٢٠٠٥أكتوبر 

ـ  وـالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربع      ،  ٢٢انظر التعليق العام للجنة رقم       )٤٣( ق ـن، امللح
 . املرفق السادس، )A/48/40 (Vol. I(، اجمللد األول ٤٠رقم 

 .  ١٩٩٤يوليه / متوز٢١، آراء معتمدة يف مبوكونغ ضد الكامريون، ٤٥٨/٩١انظر البالغ رقم  )٤٤(
 . ٢٠٠٧مارس / آذار١٩، آراء معتمدة يف جنارو ضد الكامريون، ١٣٥٣/٢٠٠٥انظر البالغ رقم  )٤٥(
 واملالحظـات  ؛(CCPR/C/DZA/CO/3)ات اخلتامية املتعلقـة بـاجلزائر   ـالحظانظر على سبيل املثال امل     )٤٦(

 واملالحظـات اخلتاميـة املتعلقـة بالـسودان         ؛(CCPR/C/CRI/CO/5)اخلتامية املتعلقة بكوسـتاريكا     
(CCPR/C/SDN/CO/3). 

 ، واملالحظـات اخلتاميـة املتعلقـة بنيكـاراغوا    جنارو ضد الكامريون  ،  ١٣٥٣/٢٠٠٥انظر البالغ رقم     )٤٧(
(CCPR/C/NIC/CO/3)واملالحظات اخلتامية املتعلقة بتـونس       ؛ (CCPR/C/TUN/CO/5)واملالحظـات   ؛ 

 واملالحظـات اخلتاميـة املتعلقـة       ؛(CCPR/CO/84/SYR)اخلتامية املتعلقة باجلمهورية العربية الـسورية       
 .(CCPR/CO/80/COL)بكولومبيا 
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القتـل، أشـكاالً    احلاالت اليت يرتكب فيها     منح ممثليهم يف     ومنح الضحايا، أو   )٤٨(مرتكبيها
  . )٤٩(ناسبة من اجلربم

وقد يشمل القـانون قـوانني تتعلـق        . وجيب أن تكون القيود حمددة بنص القانون        -٢٤
ونظراً إىل أن أي تقييد حلرية التعبري        )٥١(وقوانني انتهاك حرمة احملكمة    )٥٠(باالمتيازات الربملانية 

لتقليدية أو الدينية   اً من حقوق اإلنسان، فإن تكريس التقييد يف القوانني ا         خطرييشكل انتقاصاً   
  .)٥٢(أو غريها من القوانني العرفية يتناىف مع العهد

 بدقة كافيـة    "قانون"مبثابة  ستعترب  ، جيب أن تصاغ القاعدة اليت       ٣وألغراض الفقرة     -٢٥
 جيوز أن مينح    وال. وجيب إتاحتها لعامة اجلمهور    )٥٣(سلوكه وفقاً هلا  ضبط  لكي يتسىن للفرد    

. )٥٤(تقييد حريـة التعـبري    سلطة تقديرية مطلقة يف     ني عن تنفيذه    ألشخاص املسؤول االقانون  
لمكلفني بتنفيذه لتمكينهم من التحقق علـى       لوجيب أن ينص القانون على توجيهات كافية        

  . النحو املناسب من أنواع التعبري اليت ختضع للتقييد وتلك اليت ال ختضع هلذا التقييد
، مبـا يف  ١٩ من املادة ٢حقوق الواردة يف الفقرة   تكون القوانني املقيِّدة لل    نوجيب أ   -٢٦

 ٣متالئمة مع الشروط الصارمة للفقـرة       ، ليس فقط    ٢٤ذلك القوانني املشار إليها يف الفقرة       
متالئمة مـع أحكـام العهـد     أيضاً   بل جيب أن تكون هي نفسها        ، من العهد  ١٩من املادة   

دم التمييز املنـصوص عليهـا يف       أحكام ع القوانني  وجيب أال تنتهك    . )٥٥(وأهدافه وأغراضه 
  .)٥٦(وجيب أال تنص القوانني على جزاءات تتناىف مع العهد، مثل العقوبة البدنية. العهد
ويقع على عاتق الدولة الطرف بيان األساس القانوين ألي قيود مفروضة على حرية               -٢٧

قيـد  الا إذا كان    وإذا كان على اللجنة فيما يتعلق بدولة طرف معينة أن تنظر فيم           . )٥٧(التعبري

__________ 

 .(CCPR/C/GEO/CO/3)املرجع نفسه، واملالحظات اخلتامية املتعلقة جبورجيا  )٤٨(
 .(CCPR/C/79/Add.121)املالحظات اخلتامية املتعلقة بغيانا  )٤٩(
 .غوتييه ضد كندا ٦٣٣/٩٥انظر البالغ رقم  )٥٠(
 .٢٠٠٨يوليه / متوز٢٢، آراء معتمدة يف ديساناياكي ضد سري النكا، ١٣٧٣/٢٠٠٥انظر البالغ رقم  )٥١(
 . ٣٢انظر التعليق العام رقم  )٥٢(
 .١٩٩٥يوليه / متوز١٤، آراء معتمدة يف وت ضد هولنداغر، ٥٧٨/١٩٩٤انظر البالغ رقم  )٥٣(
 .٢٧انظر التعليق العام رقم  )٥٤(
 . ١٩٩٤مارس / آذار٣٠، آراء معتمدة يف تونني ضد أستراليا، ٤٨٨/١٩٩٢انظر البالغ رقم  )٥٥(
، ٤٠امللحـق رقـم     ،  الدورة السابعة واألربعـون   ،  الوثائق الرمسية للجمعية العامة   ،  ٢٠التعليق العام رقم     )٥٦(

)A/47/40(،املرفق السادس، الفرع ألف . 
 تـشرين   ٣١، آراء معتمـدة يف      كورنينكو وآخرون ضد بـيالروس    ،  ١٥٥٣/٢٠٠٧انظر البالغ رقم     )٥٧(

 .٢٠٠٦أكتوبر /األول
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مبوجب القانون، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم       الذي فرضته هذه الدولة الطرف قد مت        عني  امل
  .)٥٨(معلومات تفصيلية عن القانون واإلجراءات اليت تدخل يف نطاق هذا القانون

 هـو احتـرام حقـوق    ٣وأول األسباب املشروعة لفرض القيود الواردة يف الفقرة          -٢٨
، حقوق اإلنسان على النحو املعتـرف بـه يف          "احلقوق"ويشمل تعبري   . عتهماآلخرين أو مس  

وعلى سبيل املثال، يكون مـن املـشروع        . العهد، ويف القانون الدويل حلقوق اإلنسان عامة      
 فضالً عن احلقوق    ،٢٥تقييد حرية التعبري حلماية احلق يف التصويت املنصوص عليه يف املادة            

  أي : هذه القيود بعناية   صاغوجيب أن تُ  . )٥٩()٣٧انظر الفقرة    (١٧املنصوص عليها يف املادة     
 فإن هذه القيـود  ، بينما جيوز محاية الناخبني من أشكال التعبري اليت تشكِّل ختويفاً أو قسراً  أنه

 قتـراع جيب أال تعوِّق املناقشة السياسية، مبا يف ذلك على سبيل املثال الدعوة إىل مقاطعة اال              
 فتهم باألشخاص اآلخرين الذين يتـصرفون بـص       "اآلخرين"ويتعلق تعبري   . )٦٠(غري اإللزامي 

فـراد  األ اإلشـارة إىل     ، جيوز على سبيل املثـال     ،ولذلك. )٦١(فردية أو كأعضاء يف مجاعة    ال
  .)٦٣(اأو إثنيته )٦٢( الدينيةا حسب معتقداهتماجلماعة بتعريفهاألعضاء يف 

 أو النظام العام أو الصحة العامة أو         الثاين هو محاية األمن القومي     شروعوالسبب امل   -٢٩
  .اآلداب العامة

وجيب على الدول األطراف أن تتوخى احلذر الشديد يف ضمان وضع وتطبيق قوانني               -٣٠
مايـة   أكانت موصوفة كقوانني حل    ، واألحكام املماثلة املتعلقة باألمن القومي سواء      )٦٤(اخليانة

 حبيث تكون متطابقـة مـع   ،تنة أو خالف ذلك إثارة الف قوانني ملكافحة    أو   ،ألسرار الرمسية ا
االحتجاج هبذه القـوانني   ٣ الفقرةيتناىف مع وعلى سبيل املثال، . ٣الشروط الصارمة للفقرة    

 أو حلجب معلومات عن اجلمهور تكون ذات مصلحة عامة مشروعة وال تضر باألمن             ،للقمع
 أو املدافعني عن حقوق ،ال البيئة  أو ملقاضاة الصحفيني أو الباحثني أو الناشطني يف جم         ،القومي
املناسب عموماً أن   غري  ومن  . )٦٥( أو آخرين ألسباب تتعلق بنشرهم تلك املعلومات       ،اإلنسان

ملعلومـات كالفئـات املتعلقـة      معينة من ا  فئات  أيضاً  يشمل نطاق اختصاص هذه القوانني      

__________ 

 .١٩٨٥أبريل / نيسان ١ معتمدة يف آراء، مدغشقرجوانا ضد ، ١٣٢/١٩٨٢انظر البالغ رقم  )٥٨(
 .  ٢٠٠٤يوليه / متوز٨اء معتمدة يف ، آرسفيتيك ضد بيالروس، ٩٢٧/٢٠٠٠انظر البالغ رقم  )٥٩(
 .املرجع نفسه )٦٠(
  .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٨، آراء معتمدة يف روس ضد كندا، ٧٣٦/٩٧انظر البالغ رقم  )٦١(
، واملالحظـات اخلتاميـة املتعلقـة بالنمـسا         فوريـسون ضـد فرنـسا      ،   ٥٥٠/٩٣انظر البالغ رقم     )٦٢(

(CCPR/C/AUT/CO/4). 
 واملالحظات اخلتامية املتعلقـة بإسـرائيل       ؛(CCPR/CO/78/SVK)سلوفاكيا  املالحظات اخلتامية املتعلقة ب    )٦٣(

(CCPR/CO/78/ISR). 
 .(CCPR/C/HKG/CO/2)املالحظات اخلتامية املتعلقة هبونغ كونغ  )٦٤(
 .(CCPR/CO/79/RUS)املالحظات اخلتامية املتعلقة باالحتاد الروسي  )٦٥(
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نة يف إحدى احلاالت أت اللجترإوقد . )٦٦(بالقطاع التجاري والقطاع املصريف والتقدم العلمي 
 عمالية، مبا يف ذلك الدعوة إىل إضراب        ةعلى إصدار بيان لدعم منازع    الذي فرض   أن التقييد   

  .)٦٧(األمن القوميمحاية باالستناد إىل أسباب ، غري جائز وطين
القيام على سـبيل    حلفاظ على األمن العام،     وعلى أساس ا  وجيوز يف بعض الظروف       -٣١

انتـهاك حرمـة    فحص مـسألة    وميكن  . )٦٨(طب يف مكان عام معني    تنظيم إلقاء اخل  املثال ب 
ومتـشياً مـع   . بأشكال التعبري يف ضوء اعتبارات النظام العامفيما يتصل   احملكمة  إجـراءات  

ممارسـة احملكمـة    إطار  يف  مربرة  اإلجراءات والعقوبات املفروضة    إثبات أن   ، جيب   ٣الفقرة  
وجيب أال تستخدم تلك اإلجـراءات بأيـة        . )٦٩(اإلجراءاتسالمة  حلفاظ على   لسلطتها يف ا  

  .وسيلة من الوسائل لتقييد ممارسة احلقوق املشروعة يف الدفاع
مفهوم األخالق مستمد من تقاليـد    " أن   ٢٢والحظت اللجنة يف التعليق العام رقم         -٣٢

بغرض محاية  ...  جيب أن تستند القيود املفروضة       ،اجتماعية وفلسفية ودينية عديدة؛ وعليه    
 وجيب أن تفهم هذه القيـود يف   ."خالق إىل مبادئ غري مستمدة حصراً من تقليد واحد        األ

  .ضوء عاملية حقوق اإلنسان ومبدأ عدم التمييز
ولذلك، وعلى سبيل املثال،    .  ألغراض مشروعة  "ضرورية"وجيب أن تكون القيود       - ٣٣

 شرطينة ينتهك فإن فرض حظر على إعالن جتاري بلغة واحدة من أجل محاية لغة مجاعة مع
ومـن  . )٧٠(الضرورة إذا كان باإلمكان توفري احلماية بطرق أخرى ال حتد من حرية التعبري            

الضرورة عندما نقلت   لشرط  جهة أخرى، رأت اللجنة أن إحدى الدول األطراف امتثلت          
تعليمية إىل وظيفة أخرى غري التدريس ألنه قام بنـشر مـواد            إحدى املناطق ال  مدرساً يف   
 وذلك من أجل محاية حق األطفال الـذين ينتمـون إىل            ،العداء جلماعة دينية   تنطوي على 

   .)٧١(عقيدة تلك اجلماعة وحريتهم
الحظت اللجنة يف التعليق العـام  قد  و. فرطةب أال تكون القيود املفروضة م     ـوجي  - ٣٤

 وجيب أن تكون مناسبة     ، مع مبدأ التناسب    جيب أن تتمشى   التدابري التقييدية " أن   ٢٧رقم  
 وجيب أن تكون أقل الوسائل تدخالً مقارنة بغريها من الوسائل           ،تحقيق وظيفتها احلمائية  ل

ـ  ـ وجيب أن تكون متناسبة مـع املـصلح        ،اليت ميكن أن حتقق النتيجة املنشودة      يت ـة ال
وال بد من احترام مبدأ التناسب، ال يف القانون الذي حيدد إطـار القيـود               ...  ستحميها

__________ 

 .(CCPR/CO/71/UZB)املالحظات اخلتامية املتعلقة بأوزبكستان  )٦٦(
 .١٩٩٤مارس / آذار١٨، آراء معتمدة يف سون ضد مجهورية كوريا، ٥١٨/١٩٩٢انظر البالغ رقم  )٦٧(
 .ن ضد أستراليااكومل، ١١٥٧/٢٠٠٣انظر البالغ رقم  )٦٨(
 .ديساناياكي ضد سري النكا، ، ١٣٧٣/٢٠٠٥انظر البالغ رقم  )٦٩(
 . دابالنتاين وديفيدسون وماكنتاير ضد كن، ٣٨٥/٨٩رقم  و٣٥٩ رقم نيانظر البالغ )٧٠(
 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٧، اآلراء املعتمدة يف روس ضد كندا، ٧٣٦/٩٧انظر البالغ رقم  )٧١(
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وجيب أيـضاً أن    . )٧٢("يقه من جانب السلطات اإلدارية والقضائية     وحده، بل أيضاً يف تطب    
وعلى سبيل املثال،   . يراعي مبدأ التناسب شكل التعبري موضع النظر فضالً عن وسائل نشره          

 احلر يف حاالت النقاش العام الذي يتنـاول يف  للتعبريبشكل استثنائي   يويل العهد أمهية بالغة     
   .)٧٣(العام والسياسييف اجملال موجودة جمتمعٍ دميقراطي شخصيات 

 دولة طرف بأساس مشروع لفرض قيود على حرية التعبري، فإن عليها حتتجوعندما   - ٣٥
 وضـرورة   ،على حدة الطبيعة احملددة للتهديـد     حالة  أن تثبت بطريقة حمددة وخاصة بكل       

تعـبري   بـني ال   واضحةسيما بإقامة صلة مباشرة و     اإلجراء املعني املتخذ ومدى تناسبه، وال     
  .)٧٤(والتهديد

وحتتفظ اللجنة لنفسها بتقييم ما إذا كانت هناك يف حالة معينة ظروف تـستدعي              - ٣٦
ويف هذا اخلصوص، تشري اللجنة إىل أن نطـاق         . )٧٥(ضرورة فرض قيود على حرية التعبري     

ولكي تتمكن اللجنة مـن     . )٧٦("هامش تقديري "هذه احلرية ال ميكن تقييمه باإلشارة إىل        
، حمددةبطريقة  أن تثبت   عينة،  املالة  احل هبذه املهمة، جيب على الدولة الطرف، يف         االضطالع

 الـذي   ٣للتهديد الذي ينال من أي أساس من األسس الواردة يف الفقرة            الدقيقة  الطبيعة  
  .)٧٧(دفعها إىل فرض قيود على حرية التعبري

  الت احملددةلقيود املفروضة على حرية التعبري يف بعض اجملاا يةنطاق حمدود    
من بني القيود املفروضة على اخلطاب السياسي اليت تعترب مصدر قلق للجنة حظر               - ٣٧

 على عدد ونوع املواد املكتوبة      اليت تفرض ، والقيود   )٧٨(استطالع الرأي من مرتل إىل آخر     
االنتخابية مبا يف   الفترات  أثناء  حجب املصادر   ، و )٧٩(اليت قد توزع أثناء احلمالت االنتخابية     

 واحلد من إمكانية وصـول      )٨٠(ذلك وسائط اإلعالم احمللية والدولية والتعليقات السياسية      

__________ 

، والبالغ  ماركيس ضد أنغوال  ،  ١١٢٨/٢٠٠٢انظر أيضاً البالغ رقم     . ١٤، الفقرة   ٢٧التعليق العام رقم     )٧٢(
 .ن ضد أستراليااكومل ١١٥٧/٢٠٠٣رقم 

 تـشرين  ٣١، اآلراء املعتمدة يف بل األسودبودروزيتش ضد صربيا واجل ،  ١١٨٠/٢٠٠٣انظر البالغ رقم     )٧٣(
 .٢٠٠٥أكتوبر /األول

 .شن ضد مجهورية كوريا، ٩٢٦/٢٠٠٠انظر البالغ رقم  )٧٤(
 . سون ضد مجهورية كوريا، ٥١٨/١٩٩٢انظر البالغ رقم  )٧٥(
 تـشرين  ١٤ املعتمـدة يف  اآلراء، فنلندااليماري النسمان وآخرون ضد ، ٥١١/١٩٩٢انظر البالغ رقم     )٧٦(

 .١٩٩٣أكتوبر /األول
شـن ضـد مجهوريـة      ،  ٩٢٦/٢٠٠٠، ورقم   سون ضد مجهورية كوريا   ،  ٥١٨/٩٢انظر البالغني رقم     )٧٧(

 . كوريا
 .(CCPR/C/JPN/CO/5)املالحظات اخلتامية املتعلقة باليابان  )٧٨(
 .املرجع نفسه )٧٩(
 .(CCPR/C/TUN/CO/5)املالحظات اخلتامية املتعلقة بتونس  )٨٠(
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وينبغي أن يكون فـرض أي قيـد   . )٨١(األحزاب املعارضة والسياسيني إىل وسائط اإلعالم     
اسـتطالعات  ع للدولة الطرف أن حتد من       وشربيد أنه يكون من امل    . ٣متالئماً مع الفقرة    

  .)٨٢(على سالمة العملية االنتخابيةمباشرة حفاظاً  اتسبق االنتخابالرأي السياسية اليت ت
 فيما خيص حمتوى اخلطاب السياسي، ٢٠ و١٣وعلى النحو املشار إليه يف الفقرتني   - ٣٨

السياسي يف اجملال الحظت اللجنة أنه يف حاالت النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة 
. )٨٣(بشكل استثنائي لكفالة التعبري غري املقيدية بالغة واملؤسسات العامة، فإن العهد يويل أمه

أشكال التعبري مهينة للشخصية العامة ال يكفي لتربير فـرض          أن  ولذلك، فإن جمرد اعتبار     
. )٨٤(أحكـام العهـد   من  أيضاً  ستفيدة هي   عقوبات حىت وإن كانت الشخصيات العامة م      
، مبن فيها اليت متـارس أعلـى الـسلطات       وإضافة إىل ذلك، فإن مجيع الشخصيات العامة      

 ختضع بـشكل مـشروع للنقـد واملعارضـة          ،السياسية مثل رؤساء الدول واحلكومات    
مثل وبناء على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوانني اليت تتعلق مبسائل، . )٨٥(السياسية

 وعـدم   )٨٨(طات وعدم احترام السل   )٨٧( وإهانة املوظف العمومي   )٨٦(الذات امللكية العيب يف   
 )٩٠( ومحاية شرف املوظفني العمـوميني     )٨٩( والتشهري برئيس الدولة   ،احترام العلم والرموز  

هويـة الـشخص   وينبغي أال تنص القوانني على فرض عقوبات أشد صرامة على أسـاس         
وينبغي للدول األطراف أال حتظر انتقاد مؤسسات، مثل اجلـيش أو           .  ليس إال  املطعون فيه 

  .)٩١(رياإلدااجلهاز 
  

__________ 

 واملالحظـات اخلتاميـة املتعلقـة مبولـدوفا         ؛(CCPR/CO/76/TGO)املالحظات اخلتامية املتعلقة بتوغو      )٨١(
(CCPR/CO/75/MDA). 

 .١٩٩٦مارس / آذار١٤، اآلراء املعتمدة يف كيم ضد مجهورية كوريا، ٩٦٨/٢٠٠١انظر البالغ رقم  )٨٢(
 تـشرين  ٣١، اآلراء املعتمدة يف بودروزيتش ضد صربيا واجلبل األسود ،  ١١٨٠/٢٠٠٣انظر البالغ رقم     )٨٣(

 .٢٠٠٥أكتوبر /األول
 .املرجع نفسه )٨٤(
 .  ماركيس ضد أنغوال، ١١٢٨/٢٠٠٢انظر البالغ رقم  )٨٥(
 ٣٠، آراء معتمـدة يف      آدوايوم وآخـرون ضـد توغـو      ،  ٤٢٤/١٩٩٠ إىل   ٤٢٢انظر البالغات رقم     )٨٦(

 .١٩٩٤يونيه /حزيران
 .(CCPR/CO/71/DOM)املالحظات اخلتامية املتعلقة باجلمهورية الدومينيكية  )٨٧(
 .(CCPR/C/HND/CO/1) هبندوراس املالحظات اخلتامية املتعلقة )٨٨(
 .٢٥، الفقرة (CCPR/ZMB/CO/3)انظر املالحظات اخلتامية املتعلقة بزامبيا  )٨٩(
 . ١١، الفقرة (CCPR/C/CRI/CO/5)انظر املالحظات اخلتامية املتعلقة بكوستاريكا  )٩٠(
 .٩١، الفقرة (CCPR/C/TUN/CO/5)املرجع نفسه، وانظر املالحظات اخلتامية املتعلقة بتونس  )٩١(
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وينبغي للدول األطراف أن تضمن أن يكون اإلطاران التشريعي واإلداري لتنظيم             - ٣٩
 التنظيمية الفروق قواعدوينبغي أن تراعي ال. )٩٢(٣وسائط اإلعالم متفقني مع أحكام الفقرة 

 يف الوقت نفسه    الحظاإلنترنت، وأن ت  بني   اإلعالم املطبوعة واملذاعة و    طبني قطاعي وسائ  
رفض السماح بنشر الصحف    يتناىف  و. خمتلف وسائط اإلعالم  اليت تتالقى هبا    ة  طريقالأيضاً  

 إال إذا جاء هذا الرفض يف الظـروف         ،١٩وغريها من وسائط اإلعالم املطبوعة مع املادة        
وال ميكن أن تشمل هذه الظـروف اخلاصـة علـى           . ٣ الفقرةاخلاصة اليت تتعلق بتطبيق     

حلظر حمتوى معني غري     إذا كانت هناك إمكانية       إال ،اإلطالق فرض حظر على منشور معني     
وجيب على الدول األطراف أن تتجنـب       . ٣ الفقرة حظراً مشروعاً مبوجب     القتطاعقابل ل 

باهظة على ترخيص وسائط اإلعالم اإلذاعية، مبا يف ذلـك يف           فرض شروط صعبة ورسوم     
 الالزمة لتطبيـق هـذه      وينبغي أن تكون املعايري   . )٩٣(احملطات اجملتمعية واحملطات التجارية   

 وغري متييزية وأن )٩٦( وشفافة)٩٥( وواضحة)٩٤(الشروط ورسوم الترخيص معقولة وموضوعية
بالبث وينبغي أن توفر النظم املتعلقة بالترخيص . )٩٧(تكون فيما عدا ذلك متمشية مع العهد      

ة  األرضـي ة والبـصري ةدمات الـسمعي  اخلدودة القدرات مثل    احملعالم  اإلوسائط  اإلذاعي ب 
ـ البث  عادالً لفرص النفاذ والترددات بني مؤسسات       صيصاً  والساتلية خت   العامـة   ياإلذاع

وتوصى الدول األطراف اليت مل تنشء بالفعل بعد هيئـة للتـرخيص            . والتجارية واجملتمعية 
اإلذاعي تتمتع بسلطة دراسة    بالبث  اإلذاعي بأن تنشئ هيئة عامة ومستقلة للترخيص        بالبث  

  .)٩٨(نح التراخيصطلبات اإلذاعة وم
نظـراً لتطـور    "بأنه   ١٠وتكرر اللجنة املالحظة اليت أبدهتا يف التعليق العام رقم            - ٤٠
هذه الرقابـة علـى     فرض   احلديثة، يلزم اختاذ تدابري فعالة ملنع        عالم اجلماهريي  اإل طوسائ

ض تفروينبغي للدولة أال . "عالم بشكل يتعارض مع حق كل فرد يف حرية التعبريوسائط اإل
ونتيجة . )٩٩(رقابة احتكارية على وسائط اإلعالم وينبغي هلا أن تعزز تعددية تلك الوسائط           

هيمنة أي  لذلك، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ التدابري املناسبة مبا يتسق مع العهد، ملنع              
__________ 

 واملالحظـات اخلتاميـة     ١٨ الفقرة   ؛(CCPR/CO/75/VNM)انظر املالحظات اخلتامية املتعلقة بفييت نام        )٩٢(
 .٢٣، الفقرة (CCPR/CO/79/Add.106)املتعلقة بليسوتو 

 .(CCPR/CO/75/GMB)املالحظات اخلتامية املتعلقة بغامبيا  )٩٣(
 . ٢٥الفقرة ، (CCPR/CO/79/Add.78)انظر املالحظات اخلتامية املتعلقة بلبنان  )٩٤(
 واملالحظات اخلتامية املتعلقـة بأوكرانيـا       ؛(CCPR/CO/69/KWT)املالحظات اخلتامية املتعلقة بالكويت      )٩٥(

(CCPR/CO/73/UKR)  . 
 . (CCPR/CO/69/KGZ)املالحظات اخلتامية املتعلقة بقريغيزستان  )٩٦(
 .(CCPR/CO/73/UKR)املالحظات اخلتامية املتعلقة بأوكرانيا  )٩٧(
 . (CCPR/CO/79/Add.78)ية املتعلقة بلبنان املالحظات اخلتام )٩٨(
 واملالحظـات اخلتاميـة     ؛١٩، الفقرة   (CCPR/CO/79/Add.121)انظر املالحظات اخلتامية املتعلقة بغيانا       )٩٩(

 واملالحظـات اخلتاميـة املتعلقـة بفييـت نـام           ؛(CCPR/CO/79/RUS)املتعلقة باالحتـاد الروسـي      
(CCPR/CO/75/VNM)تعلقة بإيطاليا  واملالحظات اخلتامية امل؛(CCPR/C/79/Add. 37). 
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 يف مملوكة للقطاع اخلـاص وسائط اإلعالم أو منع متركز جمموعات إعالمية     غري مالئمة يف    
  .حتكارية قد تّضر بتنوع املصادر واآلراءأوضاع ا

وسـائط  لضمان عدم استخدام نظم اإلعانات احلكوميـة        لوينبغي توخي احليطة      - ٤١
. )١٠١(أغراض إعاقة ممارسة حرية التعبري    يف   )١٠٠(اإلعالنات احلكومية أو طلبات بث    اإلعالم  

ال فيه نصيبها   ال تن أقل   وسائط اإلعالم اخلاصة يف وضع       ضعوإضافة إىل ذلك، جيب أال تو     
من الفرص مقارنة بوسائط اإلعالم العامة يف مسائل مثل احلصول على وسائل النـشر أو               

  .)١٠٢(التوزيع واحلصول على األخبار
 أو دور النشر أو الصحفيني جملـرد        يةاإلعالماملنافذ  إن فرض العقوبات على     كما    - ٤٢

ـ الـسياس وأهنم يوجهون انتقادات للحكومة أو للنظام االجتمـاعي         ـ ذي ـي ال  اهـتتبن
  . ال ميكن أبداً أن يكون مبثابة قيد ضروري على حرية التعبري)١٠٣(احلكومة

ـ واقع  املفرض أي قيود على تشغيل      ال ينبغي أن يسمح ب    و  - ٤٣ ـ شبكية أو   ال دونات امل
شبكية أو غريها من نظم نشر املعلومات عن طريق اإلنترنت أو الوسائل اإللكترونيـة أو               ال

 يف ذلك نظم دعم هذا االتصال، كموردي خدمـة اإلنترنـت أو             وسائل أخرى، مبا  أي  
وينبغي بوجه عـام أن     . ٣ مع الفقرة    ةشياكون متم ت إال يف احلدود اليت      ،حمركات البحث 

على تشغيل بعض املواقع يتناىف فرض حظر عام  و،تكون القيود املسموح هبا خاصة باحملتوى
نشر املعلومات من   لموقع أو نظم    منع   ٣ة  ويتعارض أيضاً مع الفقر   . ٣لفقرة  مع ا واألنظمة  
الـسياسية  واحلكومة أو النظم االجتماعية     هنا تنتقد   كوسبب ال يزيد عن     لمعينة  نشر مواد   

  .)١٠٤(اليت تتبناها احلكومة
طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة، مبـن فيهـا املراسـلون      مهنة تتقامسها   والصحافة    -٤٤

 يف  ن يـشاركون   عن أصحاب املدونات اإللكترونية وغريهم مم      فضالً واملتفرغون   واحملللون احملترفون 
تتعـارض  رى، و ـأشكال النشر الذايت املطبوع أو على شبكة اإلنترنت أو يف مواضع أخ           

 بـنظم   سمحوال يُ . ٣النظم احلكومية العامة لتسجيل الصحفيني أو الترخيص هلم مع الفقرة           
ح الصحفيني امتياز للوصول إىل أمـاكن       كون هناك ضرورة ملن   تإال عندما   ملقّيد  االعتماد ا 

 ١٩وينبغي أن تطبق هذه النظم بطريقة غري متييزية ومتالئمة مع املادة . معينةمناسبات أو /و
مهنـة  ية ومبراعاة أن الـصحافة      عاألحكام األخرى للعهد على أساس معايري موضو      مع  و

  .طائفة واسعة من اجلهات الفاعلةتتشارك فيها 
__________ 

 . ٢٢، الفقرة (CCPR/CO/79/Add.106)انظر املالحظات اخلتامية املتعلقة بليسوتو  )١٠٠(
 .(CCPR/CO/73/UKR)املالحظات اخلتامية املتعلقة بأوكرانيا  )١٠١(
قة بتوغو   وانظر املالحظات اخلتامية املتعل    ؛(CCPR/CO/79/LKA)املالحظات اخلتامية املتعلقة بسري النكا       )١٠٢(

(CCPR/CO/76/TGO) ١٧، الفقرة . 
 .(CCPR/CO/70/PER)املالحظات اخلتامية املتعلقة ببريو  )١٠٣(
 .CCPR/CO/84/SYR) (املالحظات اخلتامية املتعلقة باجلمهورية العربية السورية )١٠٤(
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تقييد حرية الصحفيني وغريهم من األشخاص      القيام ب  ٣ الفقرةع  ويتعارض عادة م    - ٤٥
ويرغبون يف السفر خارج الدولة الطـرف       حرية التعبري   حقهم يف   الذين يلتمسون ممارسة    

، )١٠٥()كاألشخاص الذين يرغبون يف السفر حلضور اجتماعات تتعلق حبقـوق اإلنـسان           (
على صحفيني ينتمون إىل بلدان وجعل دخول الصحفيني األجانب إىل الدولة الطرف حكراً 

 أو تقييد حرية حركة الصحفيني واحملققني يف جمال حقوق اإلنسان داخل الدولة             )١٠٦(معينة
املواقع املتأثرة بالرتاع ومواقع الكوارث الطبيعية واملواقع       توجههم إىل   مبا يف ذلك    (الطرف  

اف أن تعترف بـأن     وينبغي للدول األطر  ). تعرضها النتهاكات حلقوق اإلنسان   يدعى  اليت  
 عدم الكشف عـن  يفاملكفول للصحفيني متياز اليشمل اأحد عناصر احلق يف حرية التعبري  

  .وأن حتترم ذلك، )١٠٧(مصادر املعلومات
وينبغي للدول األطراف أن تضمن أن تكون تدابري مكافحة اإلرهاب متمشية مع              - ٤٦

 )١٠٨("علـى اإلرهـاب   التـشجيع   "وينبغي وضع تعاريف واضحة جلرائم مثل       . ٣الفقرة  
 "تربيـره " أو   "متجيده" أو   "اإلشادة باإلرهاب " فضالً عن جرائم     )١٠٩("النشاط املتطرف "و

وجيب أيـضاً   . لضمان أال تؤدي إىل تداخل غري ضروري أو غري متناسب مع حرية التعبري            
وتؤدي وسائط اإلعالم دوراً    .  على املعلومات  احلصولسبل  تفادي فرض قيود مفرطة على      

ال اإلرهاب، وينبغي عدم احلد بال مربر من قـدرهتا علـى            عميف إعالم اجلمهور بأ   حامساً  
وظـائفهم  ويف هذا اخلصوص، ينبغي عدم معاقبة الـصحفيني بـسبب قيـامهم ب            . العمل

  .شروعةامل
 وأال تستخدم   ٣لفقرة  امتثاهلا ل وانني التشهري بعناية لضمان     ـقأن تصاغ   ب  ـوجي  - ٤٧

وينبغي أن تشمل مجيع هذه القوانني، والسيما       . )١١٠ (برية التع حريخلنق  من الناحية العملية    
تطبق يف حالة قوانني التشهري اجلنائية، أحكاماً تتعلق بالدفاع، مثل الدفاع عن احلقيقة، وأال 

على األقل فيما يتعلق    ينبغي إيالء االعتبار    و. أشكال التعبري اليت ال ختضع بطبيعتها للتحقق      
شرت خطـأ   لعامة، لتجنب املعاقبة على بيانات غري صحيحة نُ       بالتعليق على الشخصيات ا   

وعلى أي حال، ينبغـي االعتـراف       . )١١١(غري قانونية  هذه املعاقبة     أو جعل  سيئةبدون نية   
وينبغي أن تتوخى الدول األطراف . وسيلة للدفاعباعتباره  باالهتمام العام مبوضوع االنتقاد     

 ،عند االقتضاء  ،ينبغي للدول األطراف  و. ت املفرطة احليطة لتفادي التدابري العقابية واجلزاءا    
__________ 

ب  واملالحظات اخلتامية املتعلقة بـاملغر     ؛(CCPR/CO/83/UZB)املالحظات اخلتامية املتعلقة بأوزبكستان      )١٠٥(
(CCPR/CO/82/MAR). 

 .(CCPR/CO/72/PRK)املالحظات اخلتامية املتعلقة جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  )١٠٦(
 .(CCPR/CO/69/KWT)املالحظات اخلتامية املتعلقة بالكويت  )١٠٧(
 .(CCPR/C/GBR/CO/6)املالحظات اخلتامية املتعلقة باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى آيرلندا الشمالية  )١٠٨(
 .(CCPR/CO/79/RUS)الحظات اخلتامية املتعلقة باالحتاد الروسي امل )١٠٩(
 .(CCPR/C/GBR/CO/6)املالحظات اخلتامية املتعلقة باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى آيرلندا الشمالية  )١١٠(
 .املرجع نفسه )١١١(
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. )١١٢(ى عليه املصاريف للطرف الرابح    أن تفرض قيوداً معقولة على اشتراط أن يدفع املدعّ        
 مـن   يف أي حـال   ال ينبغـي    و. )١١٣( أن تنظر يف نزع صفة اجلرم عن التشهري        هلاوينبغي  
ال تكون عقوبـة    أالت خطورة، و  احلاأشد  بتطبيق القانون اجلنائي إال يف      اإلقرار  ،  األحوال

تهمة ب شخصاً   قاضيتوال جيوز لدولة طرف أن      . السجن على اإلطالق هي العقوبة املناسبة     
 املمارسة أثر مرعب من ، وهلذهسريعاً إىل حماكمته دون أن تشرع بعد ذلك التشهري اجلنائي

  .)١١٤(عين واآلخرونشأنه أن حيد بال مربر من ممارسة حرية التعبري اليت يتمتع هبا الشخص امل
 من العهـد،    ٢٠ من املادة    ٢ احلاالت املعينة املنصوص عليها يف الفقرة        باستثناءو  - ٤٨

مبا يف ذلك قوانني دين أو نظام عقائدي آخر،   لحترام  الحظر إظهار قلة ا   يتعارض مع العهد    
وجيب أيضاً أن تكون حاالت احلظر تلك متمشية مع الـشروط الـصارمة             . فـالتجدي
. ٢٦ و ١٨ و ١٧ و ٥ و ٢ فضالً عن مواد، مثل املـواد        ١٩ من املادة    ٣ يف الفقرة    الواردة

ولذلك، ال جيوز على سبيل املثال ألي قانون من هذه القوانني أن مييز لصاحل دين أو أديان                 
 أو لصاحل أتباعها ضد أتباع دين آخر أو لصاحل املؤمنني           ، أو ضدها  ،أو نظم عقائدية معينة   

زعمـاء  الوال جيوز أن تستخدم حاالت احلظر تلك ملنـع انتقـاد       . ؤمننياملبدين ضد غري    
  .)١١٥(دينيني أو التعليق على مذهب ديين أو مبادئ عقائدية أو املعاقبة عليهاال

وتتعارض القوانني اليت تعاقب على التعبري عن اآلراء املتعلقة بالوقائع التارخيية مع              - ٤٩
وجب العهد فيما يتعلق باحترام حرية الـرأي        االلتزامات املفروضة على الدول األطراف مب     

وال جييز العهد فرض حظر عام على حرية التعبري عن آراء خاطئـة أو              . )١١٦(التعبريحرية  و
وينبغي أال تفرض على اإلطالق قيود على احلق يف . تفسريات غري صحيحة ألحداث املاضي

ود املفروضة احلدود املسموح    حرية الرأي، وفيما يتعلق حبرية التعبري ينبغي أال تتجاوز القي         
  .٢٠ أو املنصوص عليها يف املادة ٣هبا يف الفقرة 

  ٢٠ واملادة ١٩العالقة بني املادة     
وختـضع مجيـع    .  وتكمل كل منهما األخرى    ٢٠ مع املادة    ١٩ املادة   تتعارضال    - ٥٠
على هذا و. ١٩ من املادة ٣ للتقييد املنصوص عليه يف الفقرة ٢٠ال اليت تتناوهلا املادة عماأل

__________ 

 .املرجع نفسه )١١٢(
يـة املتعلقـة جبمهوريـة      ، واملالحظات اخلتام  (CCPR/C/ITA/CO/5)املالحظات اخلتامية املتعلقة بإيطاليا      )١١٣(

 .(CCPR/C/MKD/CO/2)مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
 .٢٠٠٤يوليه / متوز٢٧، آراء معتمدة يف كانكانغمي ضد سري النكا، ٩٠٩/٢٠٠٠انظر البالغ رقم  )١١٤(
املالحظات اخلتامية املتعلقة باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى آيرلندا الشمالية بـشأن أقـاليم جـريزي                )١١٥(

، انظر أيضاً املالحظات اخلتاميـة      (CCPR/C/79/Add.119)سي وجزيرة مان التابعة للتاج الربيطاين       وغرين
 . (CCPR/CO/69/KWT)املتعلقة بالكويت 

وانظر أيضاً املالحظات   . فوريسون ضد فرنسا  ،  ٥٥٠/٩٣، انظر البالغ رقم     "بقوانني الذاكرة "ما يسمى    )١١٦(
 .١٩، الفقرة (CCPR/C/HUN/CO/5)اخلتامية املتعلقة هبنغاريا 
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 من  ٣ جيب أن يتفق أيضاً مع الفقرة        ٢٠رر باالستناد إىل املادة     ّب، فإن القيد الذي يُ    األساس
  .)١١٧(١٩املادة 
قد ختـضع للتقييـد     اليت  خرى  األل  األعما عن   ٢٠ال اليت تتناوهلا املادة     عمومييز األ   - ٥١

، ٢٠تناوهلا املادة تاليت ال عم هو أنه فيما خيص األ   ١٩ من املادة    ٣ الفقرة   املنصوص عليه يف  
.  أي أن تقوم بعملية احلظر مبوجب القانون:يشري العهد إىل الرد احملدد املطلوب من دولة ما

  .١٩بالنسبة إىل املادة قانونية خاصة  قاعدة ٢٠وضمن هذا النطاق فقط ميكن اعتبار املادة 
تعلـق باألشـكال    لزم الدول األطراف بفرض حاالت حظر قانونية إال فيما ي         وال تُ   - ٥٢

ويف كل حالة تلجأ فيها الدولة إىل تقييـد حريـة           . ٢٠احملددة للتعبري املشار إليها يف املادة       
 مع  متاماًبشكل يتطابق   هبا  املتعلقة  التعبري، يكون من الضروري تربير حاالت احلظر واألحكام         

  .١٩املادة 

        
  
  

__________ 

 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٨، آراء معتمدة يف روس ضد كندا، ٧٣٦/١٩٩٧انظر البالغ رقم  )١١٧(


