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 الدورة احلادية والسبعون
 *)ب( من جدول األعمال املؤقت 69البند 

تعزيـــز ق ـــوا اومحســـان وسايتـــ ا  مســـا    
مبـا   للـا الـن  ل البدي ـة      ق وا اومحسان،

ــ   ــل ال ع ـ ــل التمتـ ــان   لتحسـ ــوا اومحسـ حب ـ
 واحلريات األساسية

   قرية الرأي والتعبريتعزيز وساية احلق   
 **مذكرة من األمل العام  

يتشرف األمل العام بـنن ييـ   ا اجلمعيـة العامـة الت ريـر الـذي أعـدِّ امل ــر ر ا ـا            
املعــب بتعزيــز وسايــة احلــق   قريــة الــرأي والتعــبري، داديـــد كــاي، املـــ د م ود ــا  ل ــرار   ــ   

 .25/2ق وا اومحسان 

 
 

 * A/71/150. 
 ُقد م هذا الت رير بعد املوعد الن ا   لتضمينه أقدث التطورات املستجدة. ** 

http://undocs.org/ar/A/RES/25/2
http://undocs.org/ar/A/71/150
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 ت رير امل ـر ر ا ا  املعب بتعزيز وساية احلق   قرية الرأي والتعبري  

 موجز 
، يتنـاول امل ـرر   25/2  هذا الت رير، امل دم ود ا  ل رار   ـ  ق ـوا اومحسـان رقـم      

االجتاهــات املتةــ ة ا ــا  التحــديات املعااــرة الــس تعتــرة ســبي  قريــة التعــبري. وهــو ي ــي م 
( مــن الع ــد الــدو  ا ــا  بــاحل وا  3) 19بــال يود املةــر  ملــا املنةــو  ع ي ــا   املــادة  

املدمحية والسياسية، وخيتتم بتوايات قد تنخذ ملا األمم املتحدة والـدول واتتمـل املـدت لتعزيـز     
 وساية قرية الرأي والتعبري.
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 م دمة -أوال   
 ســاد ع ــى أردــل املســتويات   قفومتــ ا، دتجــد مح ســ ا   ملــ   الحت ــق    اــح يٌة - 1

ل حفومة ي غتال وهـو يشـتري    ن. ومحاقٌدوسجأقد الالبةر حتارب اهتامات ومهية من زمحزامحة   
أخــــــرح حتاــــــر قزملــــــا السياســــــ  املعــــــارة الر يســــــ  وااــــــ ة   الب الــــــة. وقفومــــــٌة

ــاِّ  ــالتطرف” ي ــهوترســ   “ب  ا الســجن. ورســام كاريفــاتري يواجــه احملاكمــة مبوجــ     قيادات
اومحترمحت قب  قيام اقتجاجات عامـة ملـا،    توقف تشغي  قوامحل مفادحة ال تنة بب دِّ. وقفومٌة

. ويتعـرة املـدومحون ل  تـ  بوقشـية     وأخرح تسـتددم املراقبـة السـت داف املعارضـة السياسـية     
  لوي ال فر الـديب املتةـ  . وجتـر م احلفومـات او ـادة باورهـاب قـ         غِضألن عم  م ي 

بـدون هتمـة. وي    ـى ال ـبض      ا   غياب التحريض ع ى العنف. ويوجـد مةـور اـح   زتجـز    
 ع ــى محا ــب بســب  تغريــدة، و خــر بســب  محشــر تع يــق، و خــر كــذلا بســب  رســالة بريــد   

 .(1) لفتروت
وكــ  عــام، عــادة بالتعــاون مــل مف  ــل  خــرين بواليــات، أبعــ  م ــات الرســا    ا  - 2

ادعـاءات، ولـي     توَرد احلفومات، تتناول ادعاءات كت ا املذكورة أعالِّ. و  ت ا الرسا  
التعـبري،  استنتاجات وقا عية، بيد أن أعدادها الفبرية تبع  ع ى ال  ق العميـق  زاء قالـة قريـة    

وهــ  تشــف  األســاي الر يســ  ل مدــاوف املعــرب عنــ ا   هــذا الت ريــر. ومــن الواضــ  أن     
اجل ـات ال اع ــة مــن غـري الــدول، مثــ  اورهــابيل أو العةـابات اوجراميــة، تشــف  هتديــدات    
ــبل أن       ــذين مارســون ق  ــم   التعــبري، ولفــن الرســا   ت ــد مــن األ ــدا  ال خطــرية ل عدي

ادحـة اورهـاب واألمحشـطة اوجراميـة األخـرح بـاطر بـال داع بت ـويض         سياسات وقـوامحل مف 
وهـــ  تـــ ز كيـــف ب ـــب احلفومـــات   .(2)وســـا ب اوعـــالم واألاـــوات الناقـــدة والنا ـــطل 

لناـام العـام،  ـا يـؤدي  ا قمـل      ا باملداطر الس تت ددملناقشة العامة ا  ا دعواتالواملسؤولون 
  الدينيــة وهـ  تـبل كيـف جتـر م املـذاه  الرويـة أو        املعارضـة املشـروعة وت ـويض املسـاءلة.    

كثري من األقيان أي مناقشة محاقدة لألدفار الدينية أو ل مسؤولل. وه  تا ـر املدـاطر ائا  ـة    
 واملتزايدة الس تت دد وجود  بفة  محترمحت م توقة و منة.

__________ 

. 2014هذِّ األمث ة مست اة من رسا   امل رر ا ا  الس أب ـ  ملـا   ـ  ق ـوا اومحسـان منـذ  ب/أغسـط          (1) 
مـن الـدورات الثامنـة عشـرة  ا الثامحيـة والـثالثل ل مج ـ  )مـن عـام           املب ـ  ملـا  مفن االطـالع ع ـى الرسـا      و

 .https://freedex.org( ع ى الرابب التا   2011

اوعالن املشترك بشنن قرية التعـبري ومفادحـة التطـرف العنيـف الةـادر عـن األمـم املتحـدة وخـ اء  ق يمـيل،            (2) 
 .2016أيار/مايو  4
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ي  أن كنهنـا أســ حة. واــح ووباختةـار، يوجــد رأي عــامل   ـا ل يتةــور الف مــات    - 3
بعــض أ ــفال التعــبري مفــن أن يتســب    ضــرر معتــرف بــه قامحومحــا ، بالتــدخ ، مــثال ،             
ا ةواــية أو احلمايــة املتســاوية أمــام ال ــامحون. غــري أن التعــبري ال اــوز أن ي ي ــد قامحومحــا   ال  لا  

هذا اوجراء وضرورته وتناسبه لغـرة سايـة هـدف مشـروع زـدد.       قامحومحيةأثبتت قفومة ما 
تـرو  ل فـرة أن التعـبري أساسـ  ل مشـاركة واملناقشـة        أمد بعيدبرقت األمم املتحدة منذ  وما

 .(3)العامـة، واملسـاءلة، والتنميـة املســتدامة، والتنميـة البشـرية، و ارســة  يـل احل ـوا األخــرح       
ي ـز تنميـة الـرأي    أن و  واقل األمـر أن التعـبري ينبغـ  أن يـثري اجلـدل ورد ال عـ  واملباقثـة، و       

والت فري الن دي، ويـرك مشـاعر االبتـ ا  أو الغضـ  أو احلـزن،  سـا لـي  الع ـاب وا ـوف          
 والةمت.

وهذا الت رير ال يةـر كـ  أداة مـن أدوات ال مـل، ولفنـه يـدد التحـديات املعااـرة          - 4
البالغة األمهية. وهو يدور قول اوطار ال امحوت املنةو  ع يه مبوج  ال امحون الدو  حل ـوا  

 ألســباب الــس جتيــز قامحومحــا  ت ييــد قريــة التعــبري      ااســتددام   ســاءةســان، وي ــي م قــاالت   اومح
. ويشري الت رير أيضا   ا عدة اجتاهات  اابيـة حلريـة الـرأي والتعـبري،     ت ا األسباب وجتاوزات
 .االتعبري وتعزيزمهقق الرأي و بتوايات لفب  االعتداءات ع ى قق اعتنااوخيتتم 

 
 اوطار ال امحوت -ثامحيا   

مـن الع ـد الـدو      19مـن اوعـالن العـامل  حل ـوا اومحسـان واملـادة        19تف   املـادة   - 5
ا ا  باحل وا املدمحية والسياسـية لفـ  دـرد احلـق   اعتنـاا  راء دون مضـاي ة، و  التمـاي        
ي خمت ـف ضـروب املع ومـات واألدفـار وت  ي ـا ومح  ـ ا  ا  خـرين دوسـا اعتبـار ل حـدود وبـن           

وسي ة، مبا يشم  أي قال  دب. وقد أ ـار   ـ  ق ـوا اومحسـان واجلمعيـة العامـة  ا قريـة        
التعبري بوا  ا أقد األركان األساسية ل مجتمل الدم راط  وأقد الشـرو  األساسـية لت دمـه    

ــ     ــرار ات  ــه )امحاــر ق ــاء   ت(، وأكــدا أن وســا ب اوعــالم احلــرة   12/ 21وسا  ــى بن ســاعد ع 
ــات والســالم       تمعــات ودم ــل الث اد ــز احلــوار ب ــى تعزي ــل وع  ــة  ــام ة ل جمي ــات معرد  راطي

(. وأبــرزت ائي تــان ك تامهــا األمهيــة احلاوــة   68/163واحلفــم الر ــيد )امحاــر قــرار اجلمعيــة   
الـس يتمتـل ملـا األ ـدا      ل ةحادة   ال ـرارين املـذكورين أعـالِّ، وأكـدتا أن مح ـ  احل ـوا       

خار  اومحترمحت ا  أن حتاى باحلماية أيضـا  ع ـى اومحترمحـت، وال سـيما قريـة التعـبري )امحاـر        
ــرارات ات ـــ   ــبري ليســـت   32/13 و 26/13 و 20/8قـ ــة التعـ (. واالعتـــداءات ع ـــى قريـ

)امحاـر قـرار ال جنـة املعنيـة      جتاه ـا جبديدة، وال ال  ق العميق الـذي أعربـت عنـه األمـم املتحـدة      

__________ 

 (.70/1من أهداف التنمية املستدامة )قرار اجلمعية العامة  10-16امحار، ع ى سبي  املثال، الغاية  (3) 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/163
http://undocs.org/ar/A/RES/20/8
http://undocs.org/ar/A/RES/ 26/13
http://undocs.org/ar/A/RES/ 32/13
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لع ـد الـدو  ا ـا  بـاحل وا     (. ويـودر ا 12/16، وقرار ات ـ   1993/45حب وا اومحسان 
دولــة طردــا  وياــى بــاعتراف واســل بنمهيتــه احملوريــة    168املدمحيــة والسياســية، الــذي يضــم 

قامحون ق ـوا اومحسـان، املعيـار ال ـامحوت الر يسـ  ل غالبيـة العامـى مـن الرسـا   املتع  ـة حبريـة            
 التعبري.

 34مـن تع ي  ـا العـام رقـم      10وأوضحت ال جنة املعنية حب ـوا اومحسـان،   ال  ـرة     - 6
ــة التعــبري، أن بــذل أي ج ــد   أي  ــف      - 19( بشــنن املــادة 2011) ــة الــرأي وقري قري

لإلكراِّ ع ى اعتناا رأي أو عـدم اعتناقـه، زاـوٌر. وال جتـوز معاقبـة أي  ـدض أو مضـاي ته        
تـدخ     أو بوي ه أو وامه بسـب  رأي يعتن ـه. وكـثريا  مـا خيضـل احلـق   اعتنـاا ا راء ل        

ن دـز  العةر الرقمـ . دع ـى سـبي  املثـال، تتعـرة محـواتل العمـ  واليوميـات واملـذكرات الـس ت           
ع ــــى احلواســــي  احملمولــــة و  الســــحابة اولفترومحيــــة بةــــورة متزايــــدة لالعتــــداء )امحاــــر   

A/HRC/29/32 ــرات ــراد    (. وتتضــمن 21-19، ال   ــرة األد ــال تع ــاءات باقتم الرســا   ادع
وقـد ترقـى هـذِّ املضـاي ة  ا      .(4)ل مضاي ة جز يا  ع ـى األقـ  بسـب  عضـويت م   منامـة مـا      

(، وترقى كذلا  ا تدخ    احلـق   قريـة   1) 19تدخ  غري جا ز   الرأي مبوج  املادة 
 من الع د. 22تفوين اجلمعيات مبوج  املادة 

 19ار غـري املشـرو  امل ـروة ع ـى التـدخ    الـرأي، ت ـرة املـادة         و  م اب  احل - 7
( من الع د ثالثـة  ـرو  اـوز ل ـدول مبوجبـ ا أن حتـد مـن  ارسـة قريـة التعـبري. ويـتعل            3)

تطبيق هذِّ الشرو    أضيق محطـاا )امحاـر ال جنـة املعنيـة حب ـوا اومحسـان، التع يـق العـام رقـم          
( ع ى أن  ارسة احلق   قرية التعـبري تسـتتبل   3) 19(. وتنض املادة 36-21، ال  رات 34

ذلا اوز  خضاع ا لبعض ال يود، ولفـن  ـريطة أن تفـون    لواجبات ومسؤوليات خااة، و
ــ م  )ب(      ــرام ق ــوا ا خــرين أو وعت ــنض ال ــامحون وأن تفــون ضــرورية  )أ( القت زــددة ب

ــة األمــن ال ــوم  أو الناــام العــام     ة العامــة أو ا داب العامــة.  أو الةــح (ordre public) حلماي
من الع د ع ى أن ت حا ر أيـة دعايـة ل حـرب أو أيـة دعـوة  ا الفراهيـة        20املادة  أيضا  وتنض

 ال ومية أو العنةرية أو الدينية تشف  حتريضا  ع ى التمييز أو العداوة أو العنف.

__________ 

، A/HRC/31/79) “باالمحتســاب  ا  اعــة اوخــوان املســ مل ”امحاــر، ع ــى ســبي  املثــال، اهتامــات   مةــر   (4) 
والــردود الــواردة مــن احلفومــة(  و دامحــات   املم فــة العربيــة الســعودية بســب      EGY 6/2015ال ضــية رقــم 

ــة والسياســية الســعودية ) العضــوية   رابطــة احل ــوا   ــم A/HRC/28/85املدمحي (  SAU 11/2014، ال ضــية رق
 Lutte pour le”وقيــــام   وريــــة الفومحغــــو الدم راطيــــة مبضــــاي ة أعضــــاء منامــــة ق ــــوا اومحســــان          

changement“ (A/HRC/32/53 ال ضية رقم ،COD 1/2016.) 

http://undocs.org/ar/A/RES/12/16
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
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ع ي ــا  الــس تــنض “الواجبــات واملســؤوليات”وال تــرد   أي مفــان  خــر   الع ــد   - 8
(. وال ي شــد د  ال   الديباجــة ع ــى أن ال ــرد، الــذي تترتــ  ع يــه واجبــات  زاء  3) 19املــادة 

مسـؤولية السـع   ا تعزيـز ومراعـاة     يتحمـ   األدراد ا خرين و زاء اجلماعة الـس ينتمـ   لي ـا،    
مــن اوعــالن  29احل ــوا املعتــرف ملــا   الع ــد. أمــا الةــيغة املســتددمة   الع ــد و  املــادة 

العــامل  حل ــوا اومحســان، دــال حتــدد واجبــات أو مســؤوليات األدــراد جتــاِّ الدولــة، و ســا جتــاِّ    
رادـا  بـنن ال يـود الشـرعية الوقيـدة      األدراد ا خرين واتتمعات الس يعيشـون دي ـا، مبـا مثـ  اعت    

حبمايـة ق ـوا األدـراد ا خـرين أو مةـ حة عامـة زـددة والضـرورية          جبـالء  ه  ت ا املتذرعة
لتتمـادح    ئذِّ احلماية. ولـي  مـن غـري املعتـاد أن تسـ ب الـدول الضـوء ع ـى واجـ  ال ـرد           

بـــــات الواج”بيـــــد أن عبـــــارة  .(5)قيـــــود موســـــعة ع ـــــى احلـــــق   قريـــــة التعـــــبري دـــــرة
وهـذِّ     دـرة ال يـود.   دولـة الدعم االقيات بتضيف  ي ا   ا املطالبات  ال “واملسؤوليات

مبوجـ  الع ـد    األدـراد الةياغة ال تو  بني قال أولويـة ل دولـة ع ـى احل ـوا الـس يتمتـل ملـا        
 .(6)واوعالن

 ال يود املعاارة امل روضة ع ى التعبري -ثالثا   
ع ـى قريـة التعـبري، عـ ء      ا دمـا أن هنـاك قيـ    دـرد  ملـا ي ا رـر  قا ،ي ل ع ى عاتق الدولـة  - 9

 ثبات أهنا متتث  ملتط بات ال امحون الدو  حل وا اومحسان )امحار ال جنة املعنيـة حب ـوا اومحسـان،    
(. ومن الضروري قـ  ت ـ  ملـذا العـ ء أن تثبـت أن هـذِّ       27، ال  رة 34التع يق العام رقم 

مـل هـذا الشـر ،     (. ومتشـيا  21)املرجل مح سه، ال  ـرة   “ال تعرة احلق مح سه ل دطر”ال يود 
ي ط     ا الدول   كـ  رسـالة مـن رسـا   املف ـف بالواليـة أن ت ـدم األسـاي املنط ـ  ألي          

امتثائـا ل  واعـد    تـبل ع ى التعبري. وبالتـا  هتيـا الرسـا   دراـة ل دولـة أن      ي زَعم درض ا قيود 
 ف بالوالية وامل ـررين ا ااـل ا خـرين بـنداة اللتمـاي      ال امحومحية، و  الوقت مح سه تزود املف

 ساية احلق ود م االجتاهات املتع  ة مبمارسة هذا احلق.  
  قـوا    ، رد تنكيـد اسـتالم  معام ا وقد ت  ى امل رر ا ا  ردودا  ع ى الرسا  ،  - 10
(،  سا قل جتي  الـدول  جابـة موضـوعية، د هنـا     A/HRC/32/53  املا ة من الوقت )امحار  52

__________ 

، الـذي  MYS 6/2014، الـرد الـوارد مـن ماليزيـا ع ـى ال ضـية رقـم        A/HRC/32/53امحاـر ع ـى سـبي  املثـال،      (5) 
، الـرد  A/HRC/31/79  و “حبةـادة ومسـؤولية  ”تؤكد ديه أن احلـق   قريـة الـرأي والتعـبري اـ  أن مـاري       

ال ت عَم  قاعدة ”، الذي لكرت ديه أمحه 4/2015 و KAZ 3/2015الوارد من كازاخستان بشنن ال ضيتل رقم 
 .“]حل وا اومحسان[ بدون مسؤولية

ــا    (6)  ــر أيضـ  Dirk Voorhoof, The Right to Freedom of Expression and Information Under theامحاـ

European Human Rights System: Towards a More Transparent Democratic Society, EUI 

Working Paper RSCAS 2014/12 (Fiesole, Italy, European University Institute, 2014), p. 2. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
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مـن اوعـالن العـامل  حل ـوا      19نن اوطار ال امحوت املعمول به موجود   املادة بتعترف عادة 
من الع د الـدو  ا ـا  بـاحل وا املدمحيـة والسياسـية. وقـدمت عـدة         19اومحسان أو   املادة 

الشواغ  الوقا عية وال امحومحية الس أثارها املف ف بالوالية. ومـن أمث ـة    دول ردودا   ام ة تتناول
ــردود ــوعية الـ ــرة  املوضـ ــ ء و ن اخت  ـــت ا راء  -الني ـ ــ   ـ ــم كـ ــتان   - رغـ ــيالت باكسـ تع ـ

املم فــة املتحــدة ل يطامحيــا العامــى وأيرلنــدا   لــدي ا، ورد  ال ضــاء اولفتــروتلتشــريعات أمــن 
ــى الشــواغ  املتع  ــ  ــق، ورد  الشــمالية ع  ــا ع ــى مــا   ة مبشــروع قــامحون اــالقيات التح ي تركي

 .(7)عنه من ق ق عميق بشنن معام ة األكادميل ت أعرْب
مـن   19ول ن كامحت أي رسالة   قد لاهتا ال تسعى  ا  ثبات وجود امحت اك ل مـادة   - 11

ثـة  للا ع ي ا أن تثبـت أن ال يـود ت ـ  بفـ   ـر  مـن الشـرو  الثال        الع د، د ن الدول رغم
 ئدف املشروع، والضرورة والتناس .( منه وه   ال امحومحية، وا3) 19الواردة   املادة 

 ال امحومحية -ألف  
ال ت ـ  ملـذا    وال يـود ( أن تفون أي قيود زددة بـنض ال ـامحون.   3) 19تشتر  املادة  - 12

أهنـا ت َسـن رويـا  ك ـوامحل أو لـوا   وطنيـة. واـ  أيضـا  أن تةـا            لسب  بسيب هو ،الشر 
بدقة كادية لف  يتسىن ل  رد ولأل دا  املسؤولل عن تن يـذها ع ـى السـواء ضـبب السـ وك      
ود ا  ئا، وا   تاقت ا لعامة اجلم ور. وال اوز أن متـن  األ ـدا  املسـؤولل عـن تن يـذها      

عـبري )امحاـر ال جنـة املعنيـة حب ـوا اومحسـان، التع يـق العـام رقـم          س طة ت ديرية   ت ييد قرية الت
(. وقــد قــددت الرســا   املوج ــة مــن املف ــف بالواليــة ع ــى األقــ     26-24، ال  ــرات 34

 استي اء  ر  ال امحومحية.ب   ما يتع قثالث مشاك  مفن اعتبارها مبعثا  ل   ق 
ــا َت أوال ، كــثريا  - 13 دض اضــة متــن  الســ طات ســ طة   م التشــريعات مةــط حات  ســتدِدم

ت ديرية كبرية لت ييد التعـبري، وتعطـ  األدـراد توجي ـات زـدودة بشـنن ا طـو  ال ااـ ة بـل          
ت عـن ال  ـق ل ةـل بشـنن     الس وك ال امحوت والس وك غري ال ـامحوت. دع ـى سـبي  املثـال، أعربْـ     

ــروت   عــام    امشــروع قامحوهنــ  ــس  ، دن ــرت  ا أن احمل2015ألمــن ال ضــاء اولفت اــورات ال
وأال  “األخـالا االجتماعيـة  يترموا يراع  األدراد الناام العام و”نن ب، مثال  -يوردها ال امحون 

بـــ  بالناـــام   ”أو  “لالخنـــرا    أمحشـــطة تضـــر بـــاألمن ال ـــوم     ”يســـتددموا اومحترمحـــت  

__________ 

، GBR 4/2015، الرد الوارد من احلفومة، وال ضية رقم PAK 13/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (7) 
 د من احلفومة.، الرد الوارTUR 3/2016، ال ضية رقم A/HRC/33/32 الردود الواردة من احلفومة  و

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/33/32
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مفتوبة بعبارات عامة جدا  تسم  ل مسؤولل بس طة ت ديرية م رطة لتحديـد   - “االجتماع 
 .  (8)معناها
 خماوف   ما يتع ـق وقد أثار أيضا  التزايد   التشريعات الرامية  ا مفادحة اورهاب  - 14

ت أمحا وغريي من املف  ل بواليات عـن ال  ـق  زاء الةـياغة املب مـة ل ـامحون      باوملام. وقد أعرْب
أي مـواد بذي ـة أو مـثرية أو    ”م ، الذي يتضمن قفما  اـر  2015كينيا ملفادحة اورهاب عام 

ت أيضـا  عـن ال  ـق،    . وقـد أعربْـ  (9)“جارقة يتم  أن تسب  ا وف واجلزع لعامـة اجلم ـور  
مل غريي من امل ررين ا اال، بشنن  اال  ال امحون اجلنا      سـبامحيا، مثـ  األقفـام الـس     

  قــامحون درمحســ  وردت  اث ــة  مةــط حات، وبشــنن “متجيــد اورهــاب”ف  عــام م بشــجتــر 
وهــذِّ التحديــدات ال ض اضــة جتيــز معاقبــة التعــبري الــذي ينبغــ  أال خيضــل   .(10)اعتمــد مــؤخرا

 ل يود.
، ال تعط  العم يات التشريعية   كثري من األقيان وقتا  كاديا  و راك اجلم ـور  وثامحيا  - 15

، ع ـى سـبي    2014التزامات الدولـة    ـال ق ـوا اومحسـان. و  عـام       أو ت ةر عن تناول
املثال، اعتمد اجلب  األسود تشريعا  ل تجمعات العامة يتي  ل مشرعل واجلم ـور دراـة ضـ ي ة    

واعتمدت ال ازي  تشريعات ملفادحة اورهـاب باتبـاع  جـراءات سـريعة  اث ـة،       .(11)ل تواا 
، 2016و  عـام   .(12)ق وا اومحسـان عـن ال  ـق   هـذا الةـدد      اء    ال ا رغم  عراب 

العتمـاد   “اجلـدول الـزمب املعجـ    ”مـن املف  ـل بواليـات عـن ال  ـق  زاء       يت أمحا وغريأعرْب
تشريعات أمن ال ضاء اولفتروت   االحتاد الروس ، الـس يبـدو أهنـا ال تنخـذ   االعتبـار  راء      

 .  (13)اقبة املة حةاتتمل املدت واألطراف األخرح ا
األخــرح اجل ــات  ســا روثالثــا ، ال متــن  ال ــوامحل،   كــثري مــن األقيــان، احملــاكم أو    - 16

املســت  ة الــس جتــري استعراضــات، الســ طة الالزمــة لت يــيم ادعــاءات االمحتــ اكات. و  ســياا   

__________ 

 .CHN 7/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (8) 

 .KEN 7/2014، ال ضية رقم A/HRC/29/50امحار  (9) 

 FRA 1/2015والـرد الـوارد مـن احلفومـة، وال ضـية رقـم        ESP 3/2015، ال ضية رقـم  A/HRC/29/50امحار  (10) 
بعبارات دض اضة ومب مـة   والرد الوارد من احلفومة. ومفن االطالع ع ى مثال  خر ألقد احملاورات املةاغة

 .LAO 1/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85  الوثي ة 

 .MNE 1/2015، ال ضية رقم A/HRC/30/27امحار  (11) 

 والرد الوارد من احلفومة. BRA 8/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (12) 

ــم  ا (13)  ــية رقـــــــــــــ ــر ال ضـــــــــــــ ــا     RUS7/2016محاـــــــــــــ ــرابب التـــــــــــــ ــى الـــــــــــــ ــة ع ـــــــــــــ ، متاقـــــــــــــ
www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/RUS_7_2016.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/27
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
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ل  ـق    قوامحل الطوارئ   درمحسا، ع ى سبي  املثال، أعرب عدد مـن املف  ـل بواليـات عـن ا    
أمحـا  أيضـا   ت وأعربْـ  .(14) زاء امحعدام اوجراءات ال ضا ية قبـ  قـ  منامـات معينـة     2016عام 

   طـار محاـر    “م وضـل قضـا يل  ”ومف  ون  خرون بواليات عن ال  ق بشنن طبيعـة تعـيل   
و  مـا يتع ـق مبةـر، القاـت      .(15)  مشروع قـامحون سـ طات التح يـق   ـــــــــة املتحدة دـاملم ف
 ا جامحـ  اـالقية البـت   الطعـون        -االقية مـن  و لغـاء تةـاري  األعمـال ال نيـة      أن 

 .(16)منوطة قةريا  بوزارة الث ادة -مث  هذِّ ال رارات 

 الضرورة لغرة ساية هدف مشروع -باء  
( ع ى الدولة أن تثبت أن األدوات الس اخـتريت لتح يـق هـدف    3) 19تشتر  املادة  - 17

تناسـبة حلمايــة ق ــوا ا خـرين أو وعتــ م، أو األمـن ال ــوم  أو الناــام    مشـروع ضــرورية وم 
ــى         ــق  ــرطا الضــرورة والتناســ  أيضــا  ع  ــة. وينطب ــة أو ا داب العام ــام أو الةــحة العام الع

من الع ـد )امحاـر ال جنـة املعنيـة حب ـوا اومحسـان، التع يـق         20احملاورات امل ررة مبوج  املادة 
(. وا  ع ـى الدولـة أن ت ـيم اـ ة مبا ـرة وواضـحة بـل        52-50، ال  رات 34العام رقم 

(. واـ  أن يرمـ  الت ييـد  ا    35التعبري والت ديد الذي ي زَعم وجودِّ )املرجـل مح سـه، ال  ـرة    
حت يق هدف زـدد، ال التـدخ  دون مـ ر   احل ـوا األخـرح لأل ـدا  املسـت ددل، كمـا         

ــوا أ ــدا   خــري     ــاتل   ق  ــدخ  الن ــه   ضــوء   اــ  أن يفــون الت ــه م رات ن زــدودا  ول
(. واــ  أن يفــون الت ييــد 35، ال  ــرة A/HRC/29/32املةــ حة الــس يــدعم ا التــدخ  )امحاــر 

هو األداة األق  تدخال  من بل األدوات األخـرح الـس مفـن أن حت ـق النتيجـة املنشـودة )امحاـر        
 (.34، ال  رة 34ة حب وا اومحسان، التع يق العام رقم ال جنة املعني

دــرة  نســباب جتيــزك األمــن ال ــوم  والناــام العــام   ــظحب الــدولتتوســ  وكــثريا  مــا  - 18
د تعريـف لـه   الع ـد،    َرو، الـذي   يـ  “األمـن ال ـوم   ”بــ   التـذرع ال يود. وينبغ  أن ي تةـر  

__________ 

 19ؤرخ ـاملـ ان املشـترك  ـوارد مـن احلفومـة، والبيـ   ـوالرد ال FRA 7/2015م ـ، ال ضية رقA/HRC/32/53امحار  (14) 
ــتــــــــــــــ، م2016ر ـكــــــــــــــامحون الثات/ينايــــــــــــــ ـــا  بال رمحسيــــــــــــ  ب التــــــــــــــا  ـة ع ــــــــــــــى الرابــــــــــــ

www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16961&LangID=F. 
 

 Submission to the joint committee on the draft”امحاـــر م وضـــية األمـــم املتحـــدة حل ـــوا اومحســـان،   (15) 

investigatory powers bill“   ( )21)بيان م دم  ا ال جنة املشتركة املعنية مبشروع قامحون سـ طات التح يـق 
ــم    ــامحون األول/ديســــــــــــــــ ــا      2015كــــــــــــــــ ــرابب التــــــــــــــــ ــى الــــــــــــــــ ــا  ع ــــــــــــــــ (، متــــــــــــــــ

www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Submission_UN_Special_RapporteursJan2016

.pdf  امحار أيضا .A/HRC/32/53 ال ضية رقم ،GBR 4/2015.والردود الواردة من احلفومة ، 

 .EGY 9/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (16) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
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،  ــا يســتبعد دــرة ال يــود ع ــى احملــاع ــى احلــاالت الــس تفــون دي ــا مةــاا األمــة بنســرها  
، وهـ  مح طـة ا التشـديد ع ي ـا       (17)لات مح ول ل ةاا األوقد حلفومة أو محاام أو  اعة ما

ــادئ ســرياكيوزا املتع  ــواردة       مب ــد ال ــد وعــدم الت ي ــة بنقفــام الت يي ــدو  ا ــا       ــد ال الع 
ــة والسياســية، املعتمــدة   عــام    ومفــن أن  ، املردــق(.E/CN.4/1985/4) 1985بــاحل وا املدمحي

وباملث ، ا  أن ي تةـر   .(18)يشم  أيضا  ساية االست الل السياس  لدولة ما ووقدة أراضي ا
( ع ـى قـاالت زـددة يفـون دي ـا الت ييـد مـ را         ordre public) “الناـام العـام  ” ـظ  التذرع حب

 .  (19)جبالء
غري أن الدول كثريا  ما تعام  األمـن ال ـوم  أو الناـام العـام كمسـمى جتيـز بـه دـرة          - 19

، قيـ   7/36  قـرارِّ   2008أي قيد. واعترف     ق وا اومحسان ملذِّ املشف ة   عام 
 دد ع ى ضرورة ضمان عدم ابال األمـن ال ـوم ، مبـا ديـه مفادحـة اورهـاب، لريعـة  لت ييـد         

التعـبري ع ـى  ـو تعسـ   أو ال مـ ر لـه. وأقـد السـب  مل اومـة التـذرع           احلق   قرية الـرأي و 
بني من احلجـتل ع ـى  ـو تعسـ   أو غـري مـ ر هـو اواـرار ع ـى أن تثبـت احلفومـات مـا             
يشف ه للا التعبري حتديدا  من خماطر ع ى مة حة زددة مـن مةـاا األمـن ال ـوم  أو الناـام      

  الضــرورة والتناســ  وأمحــه الوســي ة األقــ  متثــ  حلفمَـ  ِّالــذي يــتم اختيــارالعـام، وأن التــدبري  
ــة مســت  ة       ــَرة مفــن  خضــاعه لرقاب ــد ي   ــة املةــ حة، وأن أي قي ــدا  حلماي ــام  .(20)ت يي و  ع

 ســب  االســتعامحة، أط  ْعــت أقــد ال ضــاة االحتــاديل بالواليــات املتحــدة األمريفيــة ع ــى  2016
ل واــول  ا زتــوح األج ــزة الرقميــة الشدةــية    ت طــَر م ترقــات   ت يــيم أي  19باملــادة 

املشــ رة. و  رســالس املوج ــة  ا احملفمــة، أ ــرت  ا وجــود تــدابري بدي ــة متاقــة ل حفومــة  
ــام     ــة ع ــا   مذحب ــر      2015وجــراء حت ي اهت ــا، وأن األم ــاردينو، كالي ورمحي ــان برمح ــة س   مدين

__________ 

 Alexandre Charles Kiss, “Permissible limitations on rights”, in Louis Henkin, ed., Theامحاـــر (17) 

International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, Louis Henkin, 

ed., (New York, Columbia University Press, 1981)  امحار أيضا .Article 19, The Johannesburg 

Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information 

(London, 1996) لتعبري والواول  ا املع ومات(.)مبادئ جوهامحس   بشنن األمن ال وم  وقرية ا 

 .Alexandre Charles Kiss, “Permissible limitations on rights”, p. 297امحار   (18) 

 American Association for the International  و 302-299املرجـــــــــــل مح ســـــــــــه، الةـــــــــــ حات  (19) 

Commission of Jurists, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in 

the International Covenant on Civil and Political Rights (E/CN.4/1985/4 املردــــــق، ال  ــــــرات ،
22-24.) 

 The Global Principles on National Security and the Right to Information (Tshwaneامحاــــــــر   (20) 

Principles), (New York, Open Society Foundation, 2013), principle 3. 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/1985/4
http://trove.nla.gov.au/work/25000028?selectedversion=NBD2002238
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
http://undocs.org/ar/E/CN.4/1985/4
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كبريا  من الناي )وبذلا يفون غـري   أمن وقرية تعبري ما يتم  أن يفون عددا  سي ددامل تر  
 .  (21)متناس (

 املراقبة واألمن الشدة  ع ى اومحترمحت
األمـن ال ـوم  أو الناـام العـام يـ ر التـدخ           ق ـظ  أن ع ـى  تعد تنكيـدات الـدول   - 20

األمن الشدةـ  وا ةواـية أمـرا   ـا عا    قـاالت مراقبـة االتةـاالت الشدةـية والتشـ ري          
هـ  مواضـيل جـرح تناوئـا   ت ريـري امل ـدم  ا   ـ  ق ـوا اومحسـان            ويـة، و ائ و خ اء
ــA/HRC/29/32) 2015عــام  ــر َس (، و  A/HRC/23/40)امحاــر  2013     عــام   ( و  ت ري

حل ـوا اومحســان بشــنن احلــق   ا ةواــية   العةــر  الســامية املتحــدة  ت ريـر م وضــية األمــم 
ــ  ) ــة    A/HRC/27/37الرقمـ ــات باجلم ـ ــل البيامحـ ــام ة   ـ ــة،  ـ ــة  أو (. داملراقبـ ــات موج ـ ملجمـ

ــة   ــرادا  أو  تمعــات معين ــى الســواء  تســت دف أد ا ةواــية ق ــظ ، تتعــارة مبا ــرة مــل  ع 
. 19   طـار املـادة    أن اـري ت ييم ـا  تست زم دومـا   ه  واألمن الالزم حلرية الرأي والتعبري، و

ة قـامحون   ـرر أن املمارسـة ال ت ـ  ملـذِّ املعـايري   كـثري مـن األقيـان. ويَ        مـن  ويساورت ال  ق
 عــن مـد مــؤخرا    االحتــاد الروســ  واجبــا  ع ــى م ـدم  خــدمات اومحترمحــت ب ــا التشــ ري  اعت 

االتةاالت، ويشتر  ع ى ما يبدو  دخال  مفامحية االطالع بـدون  لن ع ـى البيامحـات املشـ رة     
. وقـد اقترقـت املم فـة    (13) ا يتم  معه ت ويض أمن  يـل املسـتعم ل بةـورة غـري متناسـبة     

املتحدة ودرمحسا بوي  مسؤو   مح ال ال ـامحون واالسـتدبارات لـدي ما بسـ طة  لـزام الشـركات       
ــ م مــن االطــالع ع ــى االتةــاالت املشــ رة    بتمفي ــا الشــركات )امحاــر      مســتددمللن ت 

A/HRC/29/32 ــرة ــا          .(22)(45، ال   ــن مس ــة كمســنلة م ــاء ائوي ــا   خ  ــ  متام ــر ال ازي وحتا
(. وأن أت  م أن بعـض  49ال امحون الدستوري ع ى اومحترمحت وخارج ا )املرجل مح سه، ال  رة 
الناام العـام، غـري أن   ق ظ هذِّ اجل ود ينطوي ع ى التزامات ق ي ية ملنل اورهاب أو ضمان 

__________ 

 Letter to the Hon. Sheri Pym, Magistrate Judge, United States District Court ofامحاــــــــــــــــــر   (21) 

California, “In the matter of the search of an Apple iPhone seized during the execution of a 

search warrant on a black Lexus IS300, California license plate 35KGD203, ED No. CM 

16-10 (SP)”, 2 March 2016 رسالة  ا سعادة السيدة  ريي بيم، قاضية التح ي ات مبحفمة كالي ورمحيا( .
درته أثنـاء تن يـذ أمـر    خبةو  موضوع دحض هاتف زمول  ب  أي ون جرت مةا”احمل ية بالواليات املتحدة، 

-ED No. CM 16، ج سـة رقـم   35KGD203سوداء، رقم ال وقة كالي ورمحيـا   Lexus IS300ت تيش سيارة 

10 (SP)“ ،2  2016 لار/ماري.) 

ــا    (22)  ــر أيضــ  Bénédicte Dambrine, “The state of French surveillance law”, Future of Privacyامحاــ

Forum White Paper (December 2015). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/27/37
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/32
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احلفومـــات   تثبـــت أن التـــدخ    أمـــن اومحترمحـــت تـــدبرٌي ضـــروري أو متناســـ    ضـــوء   
 الت ديدات احملددة الس ت حق با ةواية وقرية التعبري.

 قاالت وقف تشغي  اومحترمحت
قامت قفومات أيضا  بتعطيـ  خـدمات اومحترمحـت واالتةـاالت باسـم األمـن ال ـوم          - 21

والناام العام. وتشم  هذِّ التعطيالت وقف تشغي   ـبفات كام ـة، وقجـ  مواقـل  ـبفية      
م أن زَعول. وي ـ ـــــــــــــ وبرامل، وتع يق االتةاالت الس فية والالس فية وخـدمات ائـاتف احملم  

 .(23)أوغنـدا قيـدتا  مفامحيـة الـدخول ع ـى اومحترمحـت، قبـ   جـراء االمحتدابـات         ومـن تركيـا    كالًّ
واقتجت ماليزيا ب امحون مفادحة ال تنة حلج  أقد املواقل اوخبارية،   قل لكـرت محـاورو   
منل اجلرمة كنقـد األسـباب الـس دعتـ ا  ا قجـ  عـدد مـن مواقـل التوااـ  االجتمـاع              

قجبـت  أن احلفومـة   2016بعثس  ا طاجيفستان   عام ت أثناء وقد أكْد .(24)2015عام 
  أوقـات االقتجاجـات العامـة، وأدامـت     ال ةرية خدمات الرسا   ع ى عدة مرات  الدخول

ــد      ــس تعمــ  مــن خــار  الب  ــل التوااــ  االجتمــاع  ال ــ  املــدح ملواق ــا  طوي ــادت  .(25)قجب وأد
نـد وبـنغالديش وال ازيـ  وباكسـتان     الت ارير بنن   ورية الفومحغو الدم راطية وبورومحدي وائ

   .(26)2015قجبت اومحترمحت وخدمات الرسا   النةية   عام 
__________ 

ــان،     (23)  ــوا اومحسـ ــدة حل ـ ــم املتحـ ــية األمـ ــر م وضـ  Turkey: first Twitter, now YouTube — United“امحاـ

Nations rights experts concerned at attempts to restrict access before elections”   ــا  أوال )تركيــ
ن عن ال  ق من زاوالت ت ييد الدخول ع ى خ اء األمم املتحدة    ال احل وا يعربو -تويتر وا ن يوتيوب 

ــات( )  ــ  االمحتدابــــــ ــت قبــــــ ــاري  28اومحترمحــــــ ــا     2014 لار/مــــــ ــرابب التــــــ ــى الــــــ ــة ع ــــــ (، متاقــــــ
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14454&LangID=E  

 .https://www.apc.org/en/pubs/joint-letter-internet-shutdown-ugandaامحار أيضا  

 .NRU 1/2015، ال ضية رقم A/HRC/30/27   وMYS 3/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (24) 

 .2016 لار/ماري  9املالقاات األولية ل م رر ا ا    هناية زيارته  ا طاجيفستان،  (25) 

(. وأديـد بـنن   A/HRC/32/38بيان مؤسسة ق وا اومحسان واألعمال التجارية امل دم  ا امل رر ا ـا  )امحاـر    (26) 
بفية ع ى محطاا واسـل  عددا  متزايدا  من الدول، من بين ا ائند و ثيوبيا واجلزا ر والعراا، أ َمر حبج  املواقل الش

 Software Freedom Law Centre, “Internet shutdownملنــل الغـــش أثنـــاء االمتحامحـــات الوطنيـــة. امحاـــر  

tracker – India (2013-2016)” ،18   متـــــــــا  ع ـــــــــى الـــــــــرابب التـــــــــا       2016محيســـــــــان/أبري ،
http://sflc.in/internet-shutdown-tracker-india-2013-2016/  و Centre for Intellectual 

Property and Information Technology Law, “Ethiopia: Internet shutdown amid recent 

protests?” ،10   ــا    2016 ب/أغســــــــــــــــــط ــرابب التــــــــــــــــ ــى الــــــــــــــــ ــا  ع ــــــــــــــــ ، متــــــــــــــــ
http://blog.cipit.org/2016/08/10/ethiopia-internet-shutdown-amidst-recent-protests/  

 Social Media Exchange, “Algeria reconsiders blocking social media to prevent cheating و

on exams” ،22  متــــــا  ع ــــــى الــــــرابب التــــــا      2016قزيران/يومحيــــــه ،www.smex.org/algeria-

reconsiders-blocking-social-media-to-prevent-cheating-on-exams/و   Social Media 

Exchange, “Leaked e-mail: Iraq shuts down its Internet, again” ،16  ــايو ، متـــــا  2016أيار/مـــ
 ./www.smex.org/leaked-email-iraq-shutdown-its-internet-againع ى الرابب التا   

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/27
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/38
http://sflc.in/internet-shutdown-tracker-india-2013-2016/؛
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د منـل  ، أدان     ق وا اومحسان بشف  قاطل التدابري املتدـذة قةْـ  2016و  عام  - 22
أو تعطي  الواول  ا املع ومات أو محشرها ع ى اومحترمحت،   امحتـ اك ل  ـامحون الـدو  حل ـوا     

، 32/13الــدول  ا االمتنــاع عــن هــذِّ التــدابري ووق  ــا )امحاــر قــرار ات ــ    دعــاواومحســان، 
قجــ  بــرامل اومحترمحــت ووقــف تشــغي  ائياكــ  األساســية لالتةــاالت     (. ويعــد 10ال  ــرة 

األ ـدا    أقيـان    هتديدين مستمرين، وللـا ألهنمـا انحـان  ا تعطيـ  اتةـاالت ماليـل      
ــام )   لريعــة كــثرية، قــ  و ن اســتندا  ا  ،  A/HRC/32/38ق ــظ األمــن ال ــوم  أو الناــام الع

، أدامحـت األمـم املتحـدة وخـ اء     2015و   عالن مشترك ادر عـام   .(27)(48-45ال  رات 
ــ ــبري  و ق يميـ ــة التعـ ــال قريـ ــت )أو ن    ـ ــغي  اومحترمحـ ــف تشـ ــاالت وقـ ــمى قـ ــا يسـ  kill” مـ

switches“  وباملثـ ، كـثريا  مـا يسـتند اقتجـاز املـدومحل والةـح يل         .(28)( باعتبارِّ غـري قـامحوت
ع ى اومحترمحت وسا ر أ فال االعتداء ع ى التعبري الرقم ،  ا تنكيدات ق ظ األمن ال ـوم ،  

 ال يود.دون  ثبات الضرورة الس دعت  ا درة مث  هذِّ 

 منل أو مفادحة اورهاب والتطرف العنيف

كثريا  ما تتذرع الدول حب ظ الناام العام لت ير ما تتدذِّ من تدابري ملفادحـة التطـرف    - 23
ي الضــرورة أو العنيــف. وق مــا تفــون التــدابري املتدــذة زــددة بنطــاا يف ــ  الســتي اء معيــارَ   

ساية ق وا اومحسان واحلريـات األساسـية     قد ق  امل رر ا ا  املعب بتعزيز ووالتناس . 
األخـذ بتعريـف دقيـق    بشـاك  التطـرف   مل التةـدي سياا مفادحـة اورهـاب احلفومـات ع ـى     

بشــنن ق ــوا  30/15قــرار   ــ  ق ــوا اومحســان  امل ــرر ا ــا  وتــدابري متناســبة. وامحت ــد
يسم  لبعض احلفومات باعتبـار األعمـال   ”اومحسان ومنل التطرف العنيف ومفادحته ألمحه قد 

(. و  عــام 27، ال  ـرة  A/HRC/31/65)امحاــر  “غـري العني ـة الــس تنت ـد احلفومــة تطردـا  عني ـا      
األمــم املتحــدة وخــ اء  ق يميــون    ــال قريــة   ت،    عــالن مشــترك ســنوي، أعربــ 2016

 .(29)التعبري عن ال  ق العميق من أن بـرامل مفادحـة التطـرف العنيـف ال ت ـ  باملعـايري الدوليـة       
ــر م تشــريعات اعت   مــدت مــؤخرا    االحتــاد الروســ  جترمــا  واســعا  أي بيامحــات تــنم عــن        وجت

مــن قــامحون  11 قريغيزســتان، حتاــر املــادة . و (13)“ يــديولوجيا اورهــاب و ارســاته”تنييــد 

__________ 

 ./www.accessnow.org/keepitonترمحت، امحار لالطالع ع ى قةر جار حلاالت وقف تشغي  اومح (27) 

 .2015أيار/مايو  4اوعالن املشترك بشنن قرية التعبري واالستجابات حلاالت الزناع،  (28) 

 .2016أيار/مايو  4اوعالن املشترك بشنن قرية التعبري ومفادحة التطرف العنيف،  (29) 

http://undocs.org/ar/A/RES/32/13
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/38
http://undocs.org/ar/A/RES/30/15
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/65
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ال يـام بنمحشـطة تعـر ف بنهنـا      دعو  امفادحة األمحشطة املتطردة محشر أي مواد متطردة تـ ر أو تـ  
 .  (30)، ضمن أمور أخرح“تن يذ لعم يات دوضى  اعية”أو  “امحت اك ل فرامة الوطنية”مبثابة 

 ت ويض احلق   املع ومات
ال ـوم  أيضـا  لريعـة  لت يـر اسـتبعاد أي مع ومـات   املةـ حة العامـة         ي سَتدَدم األمن  - 24

ــات    ــ  ت ــر  قفوم ــ ا، قي ــن  ســر ية    تةــنيف كــثرية مــن اودةــا  عن ــة م ــات ها   كمي
ــة تةــنيف الســرية      ــي  قــدرا  زــدودا  مــن الشــ ادية   عم ي املع ومــات والوثــا ق وغريهــا  ــا يت

ــة اليابــان، ع ــى ســبي  امل  ثــال، اعتمــدت احلفومــة قــامحون سايــة األســرار   ومضــموهنا. و  قال
ــة       ــة األطــراف األخــرح وساي ــق بشــنن الشــ ادية ورقاب ــار ال   احملــددة بةــ ة خااــة، الــذي أث

ذ الواليـات املتحـدة قـامحون التجسـ       ِـ وتْن .(31)الةح يل ومةادرهم واملب غل عن املدال ات
ال األمـن ال ـوم  ع ـى الـدداع     ا ا  ملا بطرا تف   عدم قدرة املب غل عن املدال ات    ـ 

 .  (32)املة حة العامةب التذرععن أمح س م استنادا   ا قجة 

 (2) 20ال يود امل روضة ع ى خطاب الفراهية عمال  باملادة 
الـس ال تةـ   ا    “الدعوة  ا الفراهيـة ”ع ى  ادض اض قاراالدول  ت رةما  كثريا  - 25

 19 ـر  الضـرورة مبوجـ  املـادة      ال تستو من الع د، أو  20قد التحريض مبوج  املادة 
مـل قفومـة باكسـتان، أعربـت عـن خمـاوف        رسا   متبادلـة (. و  A/67/357( منه )امحار 3)

ــريعات   ــن أن التشــ ــؤخرا  مــ ــادرة مــ ــدف  ا الةــ ــن   هتــ ــد مــ ــرف”احلــ ــاب ”و “التطــ خطــ
بـدون تعريـف أي مـن املةـط حل ع ـى وجـه التحديـد. وكـان رد احلفومـة كمـا            “الفراهيـة 
 ن محعت د اعت ادا  راسدا  بضرورة أن ت حا ـر قامحومحـا ، مـن أجـ  مفادحـة التطـرف، أيـة        ”ي    

أو العـداوة أو   دعوة  ا الفراهية ال وميـة أو العنةـرية أو الدينيـة تشـف  حتريضـا  ع ـى التمييـز       

__________ 

. Article 19, “Kyrgyzstan: law on countering extremist activity” (London, 2015)امحاـــر منامـــة  (30) 
ــا      ــرابب الت ــى ال ــا  ع  -https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38221/Kyrgyzstanمت

Extremism-LA-Final.pdf. 

 (.2016ي  محيسان/أبر 19 ا  12املالقاات األولية ل م رر ا ا    هناية زيارته  ا اليابان )ال ترة من  (31) 

 Association of Progressive Communications, “The protection of sources و  A/70/361امحاــــر  (32) 

and whistleblowers” ،29  ــه ــا     2015قزيران/يومحيـــــــــــ ــرابب التـــــــــــ ــى الـــــــــــ ــا  ع ـــــــــــ ، متـــــــــــ
www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Protection/AssociationProgressiveCommunicat

ions.pdf      ( وبيان التع ي ات بشنن املب غل عن املدال ـات امل ـدم مـن مؤسسـة قريـة الةـحادة  Freedom of 

the Press Foundation    متا  ع ى الرابب التـا ،)www.documentcloud.org/documents/2109062-

fpf-comment-to-un-on-whistleblowers.html. 

http://undocs.org/ar/A/67/357
http://undocs.org/ar/A/70/361؛
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بدقة، د ن التشريل مح سه يعاق  ع ـى محشـر    20ل ن كان هذا البيان اسد املادة و (33).“العنف
، “الس تـرو  أو يتمـ  أن تـرو  ل فراهيـة الطا  يـة أو العنةـرية أو بـل األديـان        ”املع ومات 

ــا  لا كــان هــذا النشــر يشــف  حتريضــا       بةــرف الناــر    ــدو عم ــا يب ــويْ  .(34)م ــاة  محون ر ال 
األورويب حل وا اومحسان أيضا  عن تعريف خطاب الفراهية بشف  مال م، وهـ  مح طـة جـرح    
التشــديد ع ي ــا   الــرأي املدــالف املشــترك ل  اضــيل ســايو وتسوتســوريا حلفــم احملفمــة          

لكــر . د ــد 2015  عــام  دلفييض  ييت نييي و   األوروبيــة حل ــوا اومحســان الةــادر   قضــية  
جــدا ، قـ    ســياا قاـر التحــريض، أن تضــل    ا ق ي يـ  ا هنـاك خطــر ن أن  ــان املدالاال اضـي 

الدول ضوابب ع ى التعـبري ع ـى اومحترمحـت دون  ثبـات أن عنااـر التحـريض قـد اسـتوديت           
 .(35)بي ة  لفترومحية

 
 األهداف غري املشروعة -جيم  
 م دمة - 1 

وع ــى  (.3) 19 ادةت ــرة بعــض الــدول قيــودا  ســعيا  لتح يــق أهــداف ال جتيزهــا املــ   - 26
وجه ا ةو ، تدا أجراي اومحذار قل ت يد الدول التعبري املتةـ  مبسـا   تتع ـق باملةـ حة     

االستشـ اد بـني مــ ر لفـب  أيـة دعــوة  ا  قامـة محاـام دم راطــ         19تسـتبعد املــادة  والعامـة.  
متعــدد األقــزاب وحت يــق مبــادئ الدم راطيــة وق ــوا اومحســان )امحاــر ال جنــة املعنيــة حب ــوا    

 واحملفمــةالب ــدان األمريفيــة  زفمــةأبــدت و(. 23، ال  ــرة 34اومحســان، التع يــق العــام رقــم  
 .  (36)سان ع ى السواء ال  ق الشديد من هذِّ ال يوداألوروبية حل وا اومح

 19ت ـا الـس جتيزهـا املـادة      خبالفما ت دم الدول م رات حتدد قيودا  أخرح  وكثريا  - 27
 ــد أ ــارت املم فــة العربيــة الســعودية  ا أن قــامحون  د. 20( أو املنةــو  ع ي ــا   املــادة 3)

ــ  ل حفــم ملــا     ــام األساس ــزم   ”النا ــى أن ت ت ــنض ع  ــة الطيبــ    ي ــا   التعــبري بالف م ة  يــل وس
ال جتيــز دــرة ال يــود اســتنادا   ا الفياســة، وهــو مةــط    19. غــري أن املــادة (37)“والفياســة
__________ 

 ، الرد الوارد من احلفومة.PAK 13/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (33) 

 .www.na.gov.pk/uploads/documents/1470910659_707.pdfامحار  (34) 

ــر  (35)   ,European Court of Human Rights, Delfi AS v. Estonia, Application No. 64569/09امحاــــــــــ

Judgment of 16 June 2015, Joint Dissenting Opinion of Judges Sajó and Tsotsoria, para. 

14. 

 ,Inter-American Court of Human Rights, Ricardo Canese v. Paraguayامحار، ع ى سبي  املثـال،   (36) 

Judgment of 31 August 2004. Series C No. 111 و  European Court of Human Rights, 

Şener v. Turkey, Application No. 26680/95, Judgment of 18 July 2000. 

 ، الرد الوارد من احلفومة.SAU 1/2015، ال ضية رقم A/HRC/29/50امحار  (37) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
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 manquement à la” بت مـــة  ــم اــح    لاعــ    غــري موضــوع . و  بورومحــدي، ات    وواســل  

solidarité publique“جـذور   أهـداف    لـي  لـه   أيضـا   بامحت اك التضامن العام، وهو دع  ي، أ
محـوا  هامـة     واعتمدت بنغالديش سياسـة وطنيـة ل بـ  اولاعـ ، تـرو        .(38)(3) 19املادة 

ضـد  ”ع ى التعـبري   زاوراتست الل وسا ب الب  اولاع ، ولفن ا تشم    الوقت مح سه ال
، وهـ  أدعـال ال تسـتند    “عرة احل ـا ق املشـوهة  ” و “التض ي ” و “الدولة واملة حة العامة

 .(39)19األهداف املسمو  ملا مبوج  املادة   ا
(، 3) 19الدول تتمتل مبةـاا مشـروعة خبـالف ت ـا احملـددة   املـادة        و  الواقل أن - 28

من قبي  املةاا االقتةادية والدب وماسية والسياسـية. وقـامحون ق ـوا اومحسـان ال منـل الـدول       
حت يـق   وجـوب ا ـتمال  ع ـى  تـنض دحسـ     19من السـع  لتح يـق هـذِّ األهـداف. داملـادة      

 تدابري ال ت يد  ارسة قرية الرأي والتعبري.   ع ىت ا األهداف األخرح 

 االمحت ادجترمي  -2 
وتعاقـ  ع يـه أو تـنض ع ـى اوطـار       االمحت ـاد خالل دترة واليس، القاـت دوال  ت يـد    - 29

فـوميل رقابـة  مـن    ال امحوت الالزم ل  يام بذلا. وتعد معاقبة امحت اد أي قفومة أو مسؤولل ق
النــوع الــذي ي ــوة مبا ــرة املشــاركة والن ــان العــامل ويتنــاا مــل موضــوع وغــرة الع ــد 

ن املناقشـة  منه. د ـذا التعـبري مف ـ    19الدو  ا ا  باحل وا املدمحية والسياسية ومل محض املادة 
هنـاك مـزاعم متزايـدة    غـري أن   .(40)العامة، واملساءلة، ومشاركة األدراد   احلفم الذايت الوطب

 ا ساية هياكـ  السـ طة   من مث هتدف والدول تعتمد وتن ذ تدابري ت مل التعبري السياس ، بنن 
 مناا  الس طة، و ا استبعاد اجل ات ال اع ة املتنادسة. الذين يشغ ونال ا مة واألدراد 

. د ـد  لاتـه  االمحت اد   قـد وتعاق  بعض الدول األدراد مبا رة ال لسب  سوح قار  - 30
ــال،        ــبي  املث ــى س ــام، ع  ــت مح ــنن ديي ــارير ب ــادت ت  ــراد   أد ــت باقتجــاز وم اضــاة أد ــى  قام ع 

. وباملث ، قامت   ورية  يران اوسالمية باقتجاز وم اضـاة  (41)“الدعاية ضد الدولة”أساي 
ــام م   ــراد ل ي ــام  ”أد ــة ضــد النا ــة” و “بالدعاي ــد   “ هامح ــ طة   الب  ــى س ــال  .(42)أع  وا اعت 

__________ 

 .BDI 2/2015املرجل مح سه، ال ضية رقم  (38) 

 والرد الوارد من احلفومة. BGD 5/2014املرجل مح سه، ال ضية رقم  (39) 

-Inter   و43-38و 34و 28و 13، ال  ــرات 34امحاــر ال جنــة املعنيــة حب ــوا اومحســان، التع يــق العــام رقــم   (40) 

American Court of Human Rights, Ricardo Canese v. Paraguay, Judgment of 31 August 

2004, para. 88. 

 .VNM 3/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (41) 

 .IRN 9/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (42) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
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 .(43)ألربيجـان وم اضـاهتم لسـب  ا يامحـة ع ـ   دال  ـم بتع ي ـات تنت ـد الـر ي           محا طل  
تغريــدات  اســتنادا   اوقاكمــت الســ طات الفويتيــة أقــد الةــح يل بســب   هامحــة ال ضــاء،  

ووج ــت  .(44)ع ــى  خــرينالةــادرة  األقفــاموتع ي ــات محشــرها أعــرب دي ــا عــن ق  ــه مــن  
ــة هتــم ازدراء ضــد اــح ي   ــة ل ســ طة    الســ طات النيبالي ــارير مح دي ــاريل بعــد محشــرهم ت  ل  خب

المحت ـادِّ التعـذي  وسـوء املعام ـة   أقـد       ا وقاكمت الس طات البحرينية محا ـط  .(45)ال ضا ية
وعاقبــت مياســار أ دااــا  المحت ــاد أو  هامحــة اجلــيش،   قــل قامــت    .(46)الســجون البحرينيــة

 .(47)احلفومةكمبوديا مبحاكمة ومضاي ة أدراد المحت ادهم سياسة 
وتعاقـ  عـدة دول ع ــى  ثـارة ال تنــة أو ا يامحـة   قوامحينـ ا، مســت ددة بـذلا الن ــاد.        - 31

املسـتمرة لألدـراد ع ـى أسـاي قـامحون       مالق تـ ا دماليزيا، ع ى سـبي  املثـال، ت ـت تـدادل عـن      
. بيـد أمحـه   (48)“الو ـام الـوطب  ”  تنة، زتجة بنن ال امحون يعـزز  املثرية لزنعات الأو  األقوالارم 

األدــراد أو تعرضــوا ل مالق ــة ال ضــا ية مبوجــ   مــن عشــرات  اعت ِ  ــت  املمارســة العم يــة، 
واقتجـزت سـوازي ند محشـطاء     .(49) حفومـة ل همامحت ـاد عـن  قامحون مفادحة ال تنـة تـرد التعـبري    

ن دـراد، مـ  أل اهتامـات ووج ـت ائنـد    .(50)بت مة  ثارة ال تنة بعد امحت ادهم لناام احلفـم امل فـ   
املــادة  اســتنادا   ابينــ م مطــرب  ــع  متــ م بفتابــة ك مــات ألغامحيــه تنت ــد احلفومــة احمل يــة،  

ــة أو ”اــر التعــبري الــذي قــد يســب    حت سألــف مــن قــامحون الع وبــات لــدي ا، الــ   124 الفراهي
وقاكمــت غامبيــا  .(51)جتــاِّ احلفومــة “االزدراء، أو يــض أو يــاول أن يــض ع ــى الســدب

محشــر أخبـار كالبــة ب ةــد  ثـارة ا ــوف واجلــزع     ” و “ ثـارة ال تنــة ”اـح يا  ع ــى أســاي  
__________ 

 والرد الوارد من احلفومة. AZE 4/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85امحار  (43) 

 . جار تر ة الرد.KWT 7/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (44) 

 .NPL 5/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85امحار  (45) 

 .BHR 2/2015، ال ضية رقم A/HRC/30/27، و BHR 4/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (46) 

 United”  وم وضـية األمـم املتحـدة حل ـوا اومحسـان،      MMR 9/2015، ال ضية رقـم  A/HRC/31/79امحار  (47) 

Nations rights experts urge Cambodia to stop attacks against civil society and human rights 

defenders“         ــس ــف ائجمــات ال ــى وق ــا ع  ــون كمبودي ــم املتحــدة    ــال ق ــوا اومحســان يث )خــ اء األم
 .2016أيار/مايو  12، “تست دف اتتمل املدت واملدادعل عن ق وا اومحسان

 .MYS 3/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (48) 

 .MYS 1/2015، ال ضية رقم A/HRC/29/50، و MYS 6/2014 سه  امحار أيضا  ال ضية رقم املرجل مح (49) 

 .SWZ 2/2015، ال ضية رقم A/HRC/30/27امحار  (50) 

ــم A/HRC/22/67. امحاـــر أيضـــا  IND 15/2015، ال ضـــية رقـــم A/HRC/32/53امحاـــر  (51)   IND، ال ضـــية رقـ

 Human Rights Watch, Stifling Dissent: The Criminalization of Peaceful، و 24/2012

Expression in India (United States of America, 2016). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/27
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/27
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/67
https://www.hrw.org/report/2016/05/24/stifling-dissent/criminalization-peaceful-expression-india
https://www.hrw.org/report/2016/05/24/stifling-dissent/criminalization-peaceful-expression-india
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 باقتجـــاز وزاكمـــة أكـــادم األردن  وقـــام .(52)مبوجـــ  قـــامحون غامبيـــا “اـــ وف اجلم ـــور
الدعــــاءات ب يامــــه بنشــــر تع ي ــــات معاديــــة ل حفومــــة   اــــ حته ع ــــى ديســــبوك ع ــــى  

 .(53)“ت ويض الناام السياس    املم فة”أساي 
ــد اســت   - 32 ــذِّ        ِدفوق ــوا اومحســان بةــ ة خااــة مل النشــطاء السياســيون ومحشــطاء ق 

ــرة          ــال، تع ــى ســبي  املث ــام. دع  ــام الع ــة النا ــة ساي ــا  بذريع ــاد، غالب ال واعــد املناهضــة لالمحت 
ــرارا    البحــرين  وقــوكم أقــد النشــطاء         ــوا اومحســان ل مضــاي ة م النا ــطون    ــال ق 

ــة  .(54)لتمزي ــه اــورة ل م ــا  ــة أقــد زعمــاء املعارضــة    وقاكمــت   وري ــال البولي اري دزنوي
ز أدـراد اجلـيش بعـض الطـالب   تاي نـد ل يـام م       جَـ واقَت .(55)واقتجزته   احلـب  االمح ـرادي  

 .  (56)بنمحشطة دعوة دعما  لر ي  الوزراء الذي أطي  به   امح الب
العيــ    ومثـة اـ ة وثي ــة بـل هــذِّ الـذرا ل وبــل التـ م الــس توجـه مبوجــ  قـوامحل         - 33

الــذات امل فيــة والتشــ ري اجلنــا   واملــدت ع ــى قــد ســواء. دتاي نــد ت ــوم بامحتاــام، ع ــى ســبي   
قـد   بالسـجن  املثال، باقتجاز وم اضاة الناي بسب  امحت اد األسـرة امل فيـة، وت ـرة ع وبـات    

أعضـاء أسـرة    “من  احلماية حل وا أو وعة”وتددل احلفومة بنن ال امحون  .(57)تة   ا ع ود
، دون االعتــراف بال يمــة العاليــة “الشــع امــة ع ــى  ــو مــا منحــه قــامحون ال ــذف لع”املالفــة 

وتسـم  ال ـوامحل الوطنيـة أيضـا       .(58)ه  و مسا   السياسة واحلفم واحليـاة العامـة  ل تعبري املوج 
مــا ومثــ   .(59)، مثــ  هولنــداأســرا  مالفــةمبثــ  هــذِّ احملاكمــات   ســا ر اتتمعــات الــس تضــم 

تعارة ج   بل هذِّ ال وامحل الس جترم امحت اد املسؤولل احلفوميل أو أدراد األسـر   من ديوج
(، ينطبق األمر مح سه ع ـى  3) 19املالفة وبل قرية التعبري وال يوجد ما ي رها مبوج  املادة 

يـة  ، قثـت املمث ـة املعن  2016أو امحت اد املسـؤولل األجامحـ . و  عـام      هامحةال وامحل الس جترم 
حبرية وسا ب اوعالم   منامة األمن والتعاون   أوروبا احلفومات ع ـى  لغـاء ال ـوامحل الـس     

__________ 

 .GMB 3/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (52) 

 .JOR 1/2016املرجل مح سه، ال ضية رقم  (53) 

 .BHR 15/2014، ال ضية رقم A/HRC/29/50امحار  (54) 

 .VEN 6/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85امحار  (55) 

 .THA 9/2014املرجل مح سه، ال ضية رقم  (56) 

 .THA 13/2014، ال ضية رقم A/HRC/29/50، و THA 9/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (57) 

 ، الرد الوارد من احلفومة.THA 13/2014، ال ضية رقم A/HRC/29/50امحار  (58) 

أمحـــو ِّ، مـــل التنييـــد، بطـــر  م تـــر  ب لغـــاء ال ـــامحون   هولنـــدا أمـــام ائي ـــة التشـــريعية. امحاـــر الـــرابب التـــا      (59) 
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z08348&dossier=344

56. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
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وأمحـا أ ـاطر   ـ      .(60)حتم  ال ادة األجامحـ  مـن الن ـد ال لسـب   ال لوتي تـ م أو مركـزهم      
ب ســاءة اســتددام األقفــام ال امحومحيــة املتع  ــة  ”ق ــوا اومحســان الشــعور بــال  ق   مــا يتع ــق   

(، وأعت ـد أن أي ع وبـات جنا يـة أو    12/16)امحار قـرار ات ـ     “ش ري وال ذف اجلنا  بالت
 .أن ت  َغى، وينبغ  19لتش ري ال تت ق عموما  مل املادة ع ى اع وبات مدمحية م رطة 

احلفــوميل امحتشــارا  واســعا  وهــ  تتعــارة  وتنتشــر املعاقبــة ع ــى التشــ ري باملســؤولل   - 34
ــراد عــن امحت ــاد         ــاء األد ــى التعــبري أو  ثن ــات ع  ــة التعــبري، ســواء ب ــرة ع وب مبا ــرة مــل قري

ل مالق ـات   معتـادة اب أهـدادا   ويشـف  الةـح يون والفت ـ    .(61)املسؤولل أو سياسـة احلفومـة  
سـبي  املثـال، اهتمـت احلفومـة      ـ  أمحغـوال، ع ـى    دال ضا ية أو الدعاوح املدمحية بت مة التش ري. 

ل ل زناعــات وأدامحــت كاتبــا  بت مــة التشــ ري اجلنــا   عنــد محشــرِّ كتابــا  عــن جتــارة املــاي املمــو     
وأدـادت ت ـارير بـنن مسـؤولل   هنـدوراي قـاموا بترهيـ  الةـح يل          .(62)وال ساد   الب ـد 

غم مـن أن احلفومـة   و  طاجيفسـتان، بـالر   .(63)واملدادعل عن ق وا اومحسان بت مة التشـ ري 
 لتشـ ري بـالر ي (،  ع ـى ا أزالت الع وبات اجلنا ية ع ى التش ري   غالبية ال ضايا )ولفن لـي   

دعـاوح تشـ ري مدمحيـة ضـد الةـح يل أو       مازال ب مفاهنم أن ي يموا ل احلفومياملسؤولل د ن
ر  ال ـوامحل  و  ما يتع ق بالشدةيات العامة ع ى وجه التحديد، ينبغـ  أن حتـ   .(64)النا رين

باملةـ حة العامـة      ع ى االقتجـا  أي مدعى ع يه   قضية تش ري  قدرةالوطنية ع ى ضمان 
ــس ت ن     ــات غــري الةــحيحة ال ــة ســي ة ينبغــ     دداعــه عــن مح ســه، وقــ  البيامح ــدون محي َشــر خطــن ب

عــام  ـوا اومحسـان، التع يـق ال   ت جَعـ  غـري قامحومحيـة أو ت دَضـل لع وبـة )امحاـر ال جنـة املعنيـة حب         أال

__________ 

 Organization for Security and Cooperation in Europe, Dunja Mijatović, Representativeامحار  (60) 

on Freedom of the Media, Communiqué No. 5/2016  منامــــة األمــــن والتعــــاون   أوروبــــا، دمحيــــا(
 (.5/2016 ب اوعالم، رسالة رقم مياتوديتش، املمث ة املعنية حبرية وسا

ال عريف ب ل شيري:  ماي دح ليور لريية ال عيا:  ا يية ال ي عة         (، Article 19) 19امحار عموما  منامة املادة  (61) 
 Committee to Protect Journalists, Thomas Reuters(  و 2000)لنــــدن،  يل ييييلة اريعيييي ي: الت ل يييية

Foundation and Debevoise and Plimpton, Critics Are Not Criminals: Comparative Study of 

Criminal Defamation Laws in the Americas (2016). 

 والرد الوارد من احلفومة. AGO 1/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (62) 

، A/HRC/31/79والرد الوارد مـن احلفومـة. امحاـر أيضـا       HND 7/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85امحار  (63) 
 .HND 4/2015ال ضية رقم 

 لار/مـاري   9ا ـا    هنايـة زيارتـه  ا طاجيفسـتان،      االستنتاجات واملالقاات األوليـة امل دمـة مـن امل ـرر     (64) 
    متاقة ع ى الرابب التا    ،  2015

www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17193&LangID=E .
 .A/HRC/26/30/Add.2امحار أيضا  

http://undocs.org/ar/A/RES/12/16
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17193&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17193&LangID=E
http://undocs.org/ar/A/HRC/26/30/Add.2
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الةــادر عــن  2000(. أمــا اوعــالن املشــترك املتع ــق حبريــة التعــبري لعــام 47، ال  ــرة 34 رقــم
امل ــرر ا ــا ، واملمث ــة املعنيــة حبريــة وســا ب اوعــالم   منامــة األمــن والتعــاون   أوروبــا،   

د ـد قـذر   وامل رر ا ا  املعب حبرية التعبري   جلنة الب دان األمريفية املعنية حب ـوا اومحسـان،   
 .  (65)امن معاقبة التش ري ع ى  و ي ض   ا دتور  ارسة قرية التعبري لاهت

 االعتداء ع ى اوبال  - 3
ق األدوات املسـتددمة لتجـرمي االمحت ـاد أيضـا  ع ـى الـذين مارسـون الةـحادة، أي         تطب  - 35

ــة،     ــات العادي ــى أمحشــطة  ــل املع وم ــواء اــحب ا أم   يةــحب ا   ع  ــاد أو  س ــدري  أو اعتم ت
اعتراف قفوم  رو   خر، ب ةد محشر ما يتوا   ليه املرء من اسـتنتاجات بـني  ـف  مـن     
األ فال. وتترابب االعتداءات ع ى اوبال  مل مواضيل عديدة مذكورة   هذا الت ريـر. غـري   

ل بشـف  أساسـ  مـ   عتداءات ع ـى الةـحادة تتعـارة    االأمحه من األمهية مبفان التنكيد ع ى أن 
ا املع ومات، ومن هذا املنط ـق، ينبغـ  أن ي سـ عب ع ي ـا الضـوء       اول ساية قرية التعبري والو

ــود. و    ت ــل ع ــى عــاتق احلفومــات  بةــورة مســت  ة عــن أي أســاي منط ــ   خــر ل ــرة ال ي
أن حتترم الةحادة دحس ، بـ  أيضـا  أن تضـمن سايـة الةـح يل ومةـادرهم        مسؤولية لي 

 .(66)قوية، وزاكمة اجلناة، وتودري األمن الفا  عند االقتضاءبواسطة  عمال قوامحل 
مســنلة أخطــر األدوات املســتددمة ضــد أمحشــطة اوبــال  وأكثرهــا  ثــارة ل   ــق    ومــن - 36

االعتمــاد ع ــى مفادحــة  داســتددام قــوامحل مفادحــة اورهــاب لت ييــد الةــح يل ومعاقبتــ م.   
ع ومـات وت يـر اقتجـاز الةـح يل واملـدومحل      مبثابة وسي ة جامعة  نق تـددق امل يعد  اورهاب 

وغريهــم مــن العــام ل   وســا ب اوعــالم. و  أســتراليا، ي ــزَعم أن قــامحون قــوة احلــدود لعــام     
 .(67)لــه اــالقية جتــرمي اوبــال  عــن تــروف االقتجــاز   مرادــق اقتجــاز امل ــاجرين  2015

عــالن مفادحــة اورهــاب لعــام  وت يــد الت ــارير بــنن  ثيوبيــا اعتمــدت ع ــى ال ــامحون اجلنــا   و   
العم  مـل منامـات   ”بسب   “Zone 9”لدي ا القتجاز اح يل ومدومحل    عية  2009

االجتمـاع  ملـدف    التوااـ  أجنبية حل وا اومحسان والتحريض ع ى العنف من خالل وسا ب 
__________ 

ــر  (65)   International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression, Current Challengesامحاــ

to Media Freedom: Joint Declaration     ــبري، التحــ ــة التع ــز قري ــة لتعزي ــات الدولي ــس  )ا لي ــة ال ديات احلالي
 (.2000تعترة قرية وسا ب اوعالم   عالن مشترك( )لندن، 

تربيـــة والع ـــم   ومنامــة األمـــم املتحــدة ل   (2006) 1738و  (2015) 2222امحاــر قـــراري   ــ  األمـــن    (66) 
ــة االتةــال،     ــدو  لتنمي ــامل ال ــة، ال مح ــن      ”والث اد ــالت م ــ  بشــنن ســالمة الةــح يل ومســنلة اود خطــة عم

 (.2012) “الع اب

 والرد الوارد من احلفومة. AUS 5/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (67) 

http://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1738(2006)
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
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كامحوا   واقل األمر يعم ون حلساب وسـا ب  عـالم      قل أهنم، “زعزعة االست رار   الب د
ويزعم أن الس طات التركية استددمت قـوامحل مفادحـة اورهـاب     .(68)ع ى اومحترمحت مست  ة

ــا أيضــا   2014و  عــام  .(69)القتجــاز الةــح يل واســت داف األكــادميل  ، تعرضــت محيجريي
ملست  ة حتـت سـتار مفادحـة    لالمحت اد بسب  هتديد ومضاي ة ما ي رب من دزينة من الةحف ا

 .  (70)اورهاب
وقامت   ورية  يران اوسالمية مرارا وتفـرارا  باقتجـاز الةـح يل واملـدومحل بتـ م       - 37

ومهـا مشـف تان تزيـدمها     - (72)“ال ـوم  التـممر ضـد األمـن    ”أو  (71)غامضة متع  ة بالتجسـ  
و  أملامحيـا، رغـم أن    تجـزين. سوءا  طبيعـة اوجـراءات ال امحومحيـة املغ  ـة املتدـذة ضـد هـؤالء احمل       

اثـنل مـن الةـح يل    احلفومة عـدلت مسـارها بسـرعة وبشـف  اـحي ، جـرح التح يـق مـل         
عن  ارسات املراقبة احلفومية، ع ى أساي ساية قدرة املـدع  العـام    وبالغ ما ع ى اومحترمحت

اـر  وقضـى مرسـوم ر اسـ    أوكرامحيـا ب ـرة ق      .(73)ع ى ردل دعاوح قضا ية ضد التطـرف 
 .(74)اح يا  ومدومحا  أجنبيا  قي   هنم ي ددون املةاا الوطنيـة ل ب ـد وسـيادته    41ملدة عام ع ى 
 محدومحيســيا اــح يل يغطــون أخبــار احلالــة   بــابوا الغربيــة، مت مــة  يــاهم ب ســاءة   واقتجــزت

 .  (75)استددام تن رياهتم وزاولة ا يامحة
ــن الشــا ل أن اــري     - 38 ــن   و  ســياا االقتجاجــات، م ــنع م م اقتجــاز الةــح يل وم

ــذا   ــال . وه ــون       كــاناوب ــذين امع ــام الةــح يل ال ــ  ا اقتجــاز واهت احلــال   مةــر، قي
ل ـ  ال ـبض   وُأ .(76)املع ومات عن املااهرات، ألسباب خمت  ة من بين ا املشـاركة   اورهـاب  

واــودرت  ع ــى مــا ال ي ــ  عــن ســبعة اــح يل و عالمــيل     وريــة دزنويــال البولي اريــة  

__________ 

 .ETH 2/2015، ال ضية رقم A/HRC/29/50امحار  (68) 

، A/HRC/29/50والرد الـوارد مـن احلفومـة. امحاـر أيضـا        TUR 3/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (69) 
 والرد الوارد من احلفومة. TUR 1/2015ال ضية رقم 

 .NGA 3/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85امحار  (70) 

 .IRN 13/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (71) 

 .IRN 9/2015املرجل مح سه، ال ضية رقم  (72) 

 .DEU 1/2015املرجل مح سه، ال ضية رقم  (73) 

 .UKR 6/2015املرجل مح سه، ال ضية رقم  (74) 

 .IDN 4/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85امحار  (75) 

  EGY 6/2014والرد الوارد من احلفومة، وال ضـية رقـم    EGY 7/2014، ال ضية رقم A/HRC/27/72امحار  (76) 
 .EGY 16/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79 و

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/27/72
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
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وقـد تفـون ق ي ـة املسـنلة      .(77)معداهتم بسب  تغطيت م أعمال النـ   واالقتجاجـات العامـة   
أيضا  أن املسؤولل احمل يل يضط عون مب ـام م دون أن ينخـذوا   اعتبـارهم بشـف  مال ـم مـا       
يؤديه الةح يون من دور، وال سيما أثناء االقتجاجات. دع ى سبي  املثال، ي زَعم أن اـح يا   

ــاقت  ،  املفســيا كــان يغطــ  االقتجاجــات   ــ     جر ــة الســوء مــن جامح ــة بالغ ــ  معام  ز وعوم
و  الواليات املتحدة، تعرة اح يون كـامحوا يغطـون االقتجاجـات       .(78)الس طات احمل ية

 .(79)، لالقتجاز من قب  الس طات احمل ية2014دريغسون، ميسوري،   عام 
أن احلفومـات كـثريا  مـا تت ـاع  عـن ابـال تـدابري        ولع  أكثر األمور  ثارة ل   ق هـو   - 39

ردع االعتــداءات ع ـى الةــح يل. وقــد عــرة امل ــرر ا ــا   تــل حمايـة واملســاءلة مفنــ ا أن  
املعب حبرية التعبري   جلنة الب دان األمريفية املعنيـة حب ـوا اومحسـان  قةـاءات م زعـة تشـم        

ــداء      ــن أ ــفال االعت ــا م ــ  واختطــاف وغــري لل ــريفتل،    أعمــال قت ــى الةــح يل   األم ع 
 ليـات خااـة حلمايـة     ومحشـاء تةحب ا مساءلة زدودة ل غاية بالرغم من بعض اجل ود املبذولة 

ــاب        .(80)الةــح يل ــا، كمــا أ ــرت   أع  ــادة الع ي ــس تبعــ  ملــا ال ي ــة ل رســا   ال ومثــة أمهي
املت شـ  عـن مسـاءلة اجلنـاة      دالت اع  .(81)تاي ند وال  بل زعيماتع ي ات الت ديد الس أدا ملا 

عــن االعتــداءات ع ــى الةــح يل يــوق  بعــدم االهتمــام بالــدور الــذي يؤديــه الةــح يون      
ت رسـا    الضـوء ع ـى  دـادات ومـزاعم بامحعـدام املسـاءلة          ط اتتمعات الدم راطية. وقد س ع

__________ 

 Venezuela: Crisis — United Nations and Inter-American”م وضية األمم املتحدة حل وا اومحسان،  (77) 

experts raise alarm at deterioration of media freedom“   خـــ اء األمـــم املتحـــدة     –)دزنيـــال  أزمـــة
تـا  ع ـى الـرابب    . م2016 ب/أغسـط    4والب دان األمريفية يذرون من تـدهور قريـة وسـا ب اوعـالم(،     
ــا     /www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pagesالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

DisplayNews.aspx?NewsID=20343&LangID=E#sthash.mpZ7TLQn.dpuf. 

 والرد الوارد من احلفومة. MEX 2/2015رقم ، ال ضية A/HRC/30/27امحار  (78) 

 .USA 14/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85امحار  (79) 

 ,Inter-American Commission on Human Rights, Organization of American Statesامحاــــــــــــــر  (80) 

Annual Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression: Annual 

Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2015, vol. II (Washington, 

D.C., 2015). 

ــان،     (81)  ــوا اومحسـ ــدة حل ـ ــم املتحـ ــية األمـ  United Nations expert dismayed over Thai leader's”م وضـ

intimidating statements against freedom of the press“   خبري األمم املتحدة ينسف لتةريات زعـيم(
  وم وضــــــية األمــــــم املتحــــــدة حل ــــــوا 2015محيســــــان/أبري   1تاي نــــــد املعاديــــــة حلريــــــة الةــــــحادة(، 

ــان،   Journalists' killings: United Nations experts urge Philippines President-elect to”اومحســـــ

stop instigating deadly violence“         قت  الةح يل  خ اء األمـم املتحـدة يثـون ر ـي  ال  ـبل املنتدـ(
 .2016قزيران/يومحيه  6ع ى الفف عن التحريض ع ى العنف املميت(، 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/27
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
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يا املفســ    و(82)جنــوب الســودان، ضــمن أمــاكن أخــرح، قيــ  ُقِتــ  اــح يون واخت ــوا  
  وال  ــبل، الــس   تنتــه مــن  (83)قيــ  ُقِتــ  اــح يون وتطبــق املســاءلة ع ــى  ــو غــري متســق   

ال ضــا ية، بعــد مــرور ســبل ســنوات ت ريبــا ، ضــد املســؤولل عــن مذحبــة   اومالق اهتــ احت ي اهتــ
  واالحتاد الروس ، قيـ  أدـادت ت ـارير متعـددة مب تـ  اـح يل       (84)الةح يل   ماغينديناو

 .  (85)اجلناة ل مساءلةوبعدم  خضاع 
و ضادة  ا العنـف البـدت واالعتـداءات، يواجـه الةـح يون أيضـا  طا  ـة مـن التـدابري           - 40

الع ابية الس هتدد رداه م وسب  عيش م. دع ى سبي  املثال، أديد بنن البحرين والفويـت سـعتا   
قـدمت احلفومـة   و   كـوادور،   .(86)بعم ـ م   م ا جتريد الةح يل من جنسـيت م تـرد قيـام   

و  ت ريـري   .(87) فاوح ق وا التنليف   زاولة وزالة زتوح ينت د ما ت وم به من أمحشـطة 
تتعـرة ملـا    الـس  طرا قالت أيضا  ْد(، قد A/70/361) 2015امل دم  ا اجلمعية العامة   عام 

 مةادر الةح يل ل ت ديد.

 ال يود امل روضة ع ى التعبري املتع ق بالدين واملعت د - 4
عت ــدات امليضــل قــامحون ق ــوا اومحســان قيمــة كــبرية ع ــى قــدرة ال ــرد ع ــى اعتنــاا    - 41

 زاء التمييـز والعنـف    عـن ال  ـق    ـ  ق ـوا اومحسـان     الدينية. وقـد أعـرب  ط وي الو ارسة 
(. غـري أمحـه ال املـادة    16/18ات   ضد األ دا  ع ى أساي دين م أو معت دهم )امحار قرار 

( مــن الع ــد، 2) 20أو املــادة  19املتع  ــة حبريــة الــدين أو الضــمري أو املعت ــد، وال املــادة  18
أ ــار امل ـرر ا ــا  املعــب  قــد . ومــن هــذا املنط ـق حتمـ  األديــان أو املؤسســات أو املعت ـدات   

__________ 

، ال ضـية  A/HRC/28/85. امحار أيضـا   SSD 3/2015و  SSD 2/2015، ال ضيتان رقم A/HRC/31/79امحار  (82) 
والــرد الــوارد مــن احلفومــة وال ضــية  BGD 7/2015، ال ضــية رقــم A/HRC/31/79  و  PHL 5/2014رقــم 
ــم  ــم  A/HRC/32/53  و RUS 5/2015رق ــم  A/HRC/31/79  و PAK 12/2015، ال ضــية رق ، ال ضــية رق

AZE 4/2015 .والرد الوارد من احلفومة 

 والرد الوارد من احلفومة. MEX 20/2014 ضية رقم ، الA/HRC/28/85امحار  (83) 

 .PHL 5/2014املرجل مح سه، ال ضية رقم  (84) 

 .RUS 5/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (85) 

والرد الوارد من احلفومـة. امحاـر أيضـا      KWT 7/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار، ع ى سبي  املثال،  (86) 
Committee to Protect Journalists, “Four Bahraini journalists stripped of citizenship” ( ــد جتريــ

 .2015 با /د اير  4(، أربعة اح يل من اجلنسية البحرينية

 ,Inter-American Commission on Human Rights, Organization of American Statesامحاــــــــــــــر  (87) 

Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2015, vol. II 

(Washington, D.C., 2015), para. 543. 

http://undocs.org/ar/A/70/361
http://undocs.org/ar/A/RES/16/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
https://cpj.org/2015/02/four-bahraini-journalists-stripped-of-citizenship.php
https://cpj.org/2015/02/four-bahraini-journalists-stripped-of-citizenship.php
https://cpj.org/2015/02/four-bahraini-journalists-stripped-of-citizenship.php
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نمحـه  بل حـق   قريـة الـدين أو املعت ـد      ا خاط  ا ة الدين أو املعت د  ا أن هناك أقيامحا  تةورحبري
   قـل أمحـه  (، 13، ال  ـرة  A/HRC/31/18يم  األديان أو النام الع ا دية   قد لاهتا )امحار 

يعتن ـون ت ـا املعت ـدات أو يعـ ون عنـ ا. وأكـدت ال جنـة        يم  األدراد الذين األمر   واقل 
، أن قار  ت ار ق ـة االقتـرام   34من تع ي  ا العام رقم  48املعنية حب وا اومحسان،   ال  رة 

. وأ ـارت  19لدين أو محاام ع ا دي  خر، مبا   للا قوامحل التجـديف، يتعـارة مـل املـادة     
ملنـل امحت ـاد الزعمـاء الـدينيل     م قـاالت احلاـر ت ـا    دَدسـتَ ال جنة كذلا  ا أمحـه ال اـوز أن ت   

 التع يق ع ى مذه  ديب أو مبادئ ع ا دية أو املعاقبة ع ي ا.   أو
وتتحمــ  اجل ــات ال اع ــة مــن غــري الــدول بةــ ة خااــة املســؤولية عــن االعتــداءات    - 42

ية   العــراا  ــد ارتفـ  تناــيم الدولـة اوســالم  داألدـراد لتعــبريهم عـن الع يــدة.    املرتفبـة حبــق 
والشام )تنايم الدولة اوسالمية( واجل ات املنتسبة له وبعـض مؤيديـه، داـا ل وقشـية واقـدة      
ت ــو األخــرح    يــل أ ــاء العــا  ع ــى أســاي االمحتمــاء الــديب أو العرقــ  أو تعــبري ال ــرد عــن 

ي    بـاري ، ع ـى سـب    شي يل  نيايت   املعت د. وكامحت ائجمات الس   نت ع ى م ـر اـحي ة   
املثال، موج ة حتديدا  ضد دنامحل ساخرين ينت دون  يل أ فال املذهبية، دينية أم غـري دينيـة،   

تناـيم   وخـالف سـببه رسـوم ل ـن  زمـد.     كامحـت  ال ت ـة   هـذِّ احلادثـة     غضـ  و ن ز ِعم أن 
الدولة اوسالمية، اسد مس سـ  اغتيـاالت املـدومحل   بـنغالديش ج ـودا  ترمـ   ا  سـفات        

الس تردض املعت د الـديب برمتـه. ومـا هـذِّ ائجمـات  ال اعتـداءات خطـرية ع ـى الـرأي           ا راء
ــدا   ا  ســفات  –بطري ــة مبا ــرة جــدا    –والتعــبري واملعت ــد، هتــدف   ــي  املســت ددل حتدي  ل

 دحس ، ب  أيضا  أي  دض ارؤ ع ى  بداء وج ة محار خمت  ة.
تع ـق بنيـة دعـوة  ا الفراهيـة تشـف       ( ع ـى دـرة قيـود   مـا ي    2) 20وتنض املادة  - 43

ــتنادا   ا      ــود اسـ ــرة ال يـ ــ  ال تســـم  ب ـ ــداوة أو العنـــف  وهـ ــز أو العـ ــى التمييـ ــا  ع ـ حتريضـ
( ب ـرة قيـود تةـ     19مل قيم دين معل، كمـا أهنـا ال تسـم  )وال املـادة      “التعارة” رد 

اــرم  2016غــري أن م ــديف ســنت قامحومحــا    عــام   .(88)مــن هــذا املنط ــق  ا قــد التجــديف
 .(89)ا طاب املعـ  عنـه ع ـى  ـو ال يتوادـق مـل املعـايري االجتماعيـة واألمـن الـوطب واوسـالم           

ــوطب      ــن مبوجــ  التشــريل ال ــا  أدي ــديو  تســجي لنشــرِّ ”وأ ــارت ســنغادورة  ا أن مراه  دي
. ولـ ن  (90)“يتضمن مالقاات ضد املسيحية بنيـة متعمـدة جلـر  املشـاعر الدينيـة ل مسـيحيل      

__________ 

امحار خطة عم  الربا  بشنن قار الدعوة  ا الفراهية ال ومية أو العنةرية أو الدينية الس تشف  حتريضا  ع ـى   (88) 
 .19، التذيي (، ال  رة A/HRC/22/17/Add.4التمييز أو العداوة أو العنف )

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/MDV_1_2016.pdfامحار  (89) 

 .SGP 1/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (90) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/17/Add.4
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
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ــة  ”كــان  ــذِّ        “جــر  املشــاعر الديني ــ  ه ــ ن مث ــة، د ــة ق ي ي ــة عاط ي ــى تف   ــد ينطــوي ع  ق
االهتامات ال أساي ئا مبوج  ال امحون الدو  حل وا اومحسان وه  حتد دون مـ ر مـن تبـادل    

 املع ومات واألدفار املتع  ة بالدين واملعت د.  
دـراد   مواج ـة مثـ     ( من الع د مـن الـدول أن تف ـ  سايـة األ    1) 2ت تض  املادة و - 44

هــذِّ االعتــداءات ع ــى احل ــوا الــس ترتفبــ ا ج ــات مــن غــري الــدول، امحطالقــا  مــن واجبــ ا     
باقترام وضمان اقترام  يل ق ـوا اومحسـان. بيـد أن الـدول أيضـا  ي زم ـا أن تتـوخى احلـذر         

الـذين  أال تنض ع ى أي محوع من الدعم   قوامحين ا و جراءاهتا ا ااـة ل ج ـود املبذولـة ل مـل     
يعتن ـون معت ــدات خمال ــة. ومــل للــا مازالــت دول كـثرية تعتمــد أو تن ــذ قــوامحل تســم  ئــا   

، ع ــى ســبي  املثــال، 2015مبعاقبــة األدــراد ع ــى أي تعــبري ي ــرح أمحــه ينت ــد املعت ــد. و  عــام   
أي خطـاب ي  َةـد بـه  ثـارة الغضـ  الـديب، ينطـوي        ”عدلت مياسار ال ـامحون اجلنـا   ملعاقبـة    

ــدين أو معت ــد ديــب   ع ــى   ــة ل ــة اوهامح ــة أو زاول ــق األول(. A/HRC/31/71)امحاــر  “هامح ، املرد
األدـراد لتعـبريهم عـن معت ـدات دينيـة      ع ـى  املم فة العربية السعودية ع وبات قاسـية   درضتو

ل دضِـ ت بـروت دار السـالم قامحومحـا  ي    ، سن2014و  عام  .(91)تتعارة مل التشريعات الوطنية
أمـا قـوامحل    .(92)الذين ي ينون اوسالم  ا ع وبة اوعدام، وهو أمر   تنفرِّ احلفومة   ردهـا 

التجديف والردة    يل أ اء العا  دال ت يد التعبري دحس  و سا ت دم الـدعم ل ـذين يعتـدون    
ــ  هــذِّ    ــة. وتوجــد مث ــي    الشــرا األوســب    ع ــى ا خــرين بســب  ا راء الديني ــوامحل ل ال 

__________ 

 United Nations rights expert raises alarm over Saudi”امحار م وضية األمم املتحدة حل وا اومحسان،  (91)  

Arabia's growing clamp down on freedom of expression“  خبري األمم املتحدة    ال ق وا اومحسان يذر(
(، متا  ع ى الرابب 2015كامحون األول/ديسم   16دية( )من تضييق ا ناا املتزايد حلرية التعبري باملم فة العربية السعو

 التا  
    www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16892&LangID=E وم وضية  

 United Nations rights experts urge Saudi Arabia to halt the execution”األمم املتحدة حل وا اومحسان، 

of Palestinian poet Ashraf Fayadh“  خ اء األمم املتحدة    ال ق وا اومحسان يثون املم فة العربية(
(، متا  2015كامحون األول/ديسم   3السعودية ع ى أن توقف تن يذ قفم  عدام الشاعر ال  سطيب أ رف دياة( )

 ع ى الرابب التا   
  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16838&LangID=E. 

 والرد الوارد من احلفومة. BRN 1/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85امحار  (92) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/71
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
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ــوب  ــرا  ســيا   ــ  أيضــا        دحســ ، وجنــوب  ســيا وجن ــاطق، ب ــ  تشــيل   هــذِّ املن قي
 .  (93)أوروبا واألمريفتل

املتدينل    يل أ اء العا  يشعرون ب هامحـة قـل تتعـرة     األ دا ومن املؤكد أن  - 45
معت داهتم لالمحت اد،  سـا ينبغـ  أال يتعـرة أقـد ل ع وبـة، ألسـباب جنا يـة أو مدمحيـة، ع ـى أي          
امحت ادات أو ردض أو ق  سدرية مـن هـذا ال بيـ ،  ال   الاـروف النـادرة جـدا  الـس يـرة         

ويةب  الت ييد ضروريا  ل حمايـة مـن هـذا العنـف.      دي ا الناقد ع ى العنف ضد  دض مؤمن،
، وخطـة عمـ  الربـا  بشـنن قاـر      16/18وقد قام ك  من     ق وا اومحسان،   قرارِّ 

اوة الدعوة  ا الفراهية ال ومية أو العنةرية أو الدينية الس تشف  حتريضا  ع ى التمييـز أو العـد  
، التذيي ( بتس يب الضوء ع ى  ليات أخـرح خبـالف الع وبـة    A/HRC/22/17/Add.4أو العنف )

اجلنا ية أو املدمحية، مث  توسيل محطاا التع يم والتدري  ع ـى  مح ـال ال ـامحون، مفنـ ا، بـ  ينبغـ        
 ار .  أن تتةدح ل فراهية وا طاب اجل

 است داف  اعات بالتمييز - 5
( مـن  1) 2)امحاـر املـادة    “دون أي متييـز ”ا  اقترام احلق   قرية الـرأي والتعـبري    - 46

الع د(. غري أن أعضاء بعض اجلماعات كثريا  مـا يواج ـون التمييـز بةـ ة خااـة قـل يتع ـق        
ااـون املعنيـون بـاحلق   قريـة     األمر بتن يذ ال يود امل روضة ع ى التعبري. ويتـوا امل ـررون ا   

التجمل الس م  وتفوين اجلمعيات، وحبالة املدادعل عن ق وا اومحسـان، وباسـت الل ال ضـاة    
واحملامل، معاجلـة املسـا   املتع  ـة باملـدادعل عـن ق ـوا اومحسـان واملنامـات غـري احلفوميـة،           

 قرية الرأي والتعـبري. وبـالنار  ا   غالبا  بالتعاون مل امل رر ا ا  املعب بتعزيز وساية احلق  
، د محب لن أس ب الضـوء   هـذا امل ـام ع ـى  ـعورمحا      (94) االت تركيزهم وت اريرهم الت ةي ية

واملـدادعل عـن ق ـوا    ، (95)املشترك بال  ق من ال يود امل روضة ع ى املنامـات غـري احلفوميـة   

__________ 

 Angelina E. Theodorou, Pew Research Center, “Which countries still outlaw apostasyامحاـــر  (93) 

and blasphemy?”, 29 July 2016. 

 .A/HRC/32/34و  A/70/217و  A/68/299امحار، ع ى سبي  املثال،  (94) 

 Israel: United Nations experts urge”امحار، ع ى سبي  املثال، م وضية األمم املتحدة حل ـوا اومحسـان،    (95) 

Knesset not to adopt pending legislation that could target critical NGOs“   خ اء األمم املتحـدة(
ف املنامات غري احلفوميـة الناقـدة(،   يثون الفنيست ع ى عدم اعتماد تشريل   ي َبت ديه بعد مفن أن يست د

 .KAZ 3/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79  امحار أيضا  2016قزيران/يومحيه  24

http://undocs.org/ar/A/RES/16/18
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/17/Add.4
http://undocs.org/ar/A/68/299
http://undocs.org/ar/A/70/217
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/34
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
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وعوضــا  عــن للــا  .(99)واحملــامل ،(98)، والالجــ ل(97)والنا ــطل    ــال البي ــة، (96)اومحســان
 سنس ب الضوء ع ى عدة  اعات أخرح خيضل تعبريها ل  مل بة ة خااة.

ع ـى  و  السنوات األخرية، اعتمد عدد من احلفومات قوامحل هتـاجم اـراقة التعـبري     - 47
امليــ  اجلنســ  أو ائويــة اجلنســامحية. دع ــى ســبي  املثــال، اعتمــدت قفومــة قريغيزســتان   أســاي
. وقـد جرمـت   (100)“غـري الت  يديـة  ”ا  ارم محشر أي مع ومات متة ة بالعالقـات اجلنسـية   قامحومح

الدعايـة  ”درة االحتـاد الروسـ  قاـرا  ع ـى        قل، (101)“الترويل ل مث ية اجلنسية”أوغندا 
و  زامبيـا،   يواجـه أقـد     .(102)ع ى املستوح االحتادي    يل أ ـاء الب ـد   “ل مث ية اجلنسية
ومحسان تنخريات بـال مـ ر دحسـ  لـدح زاولـة تسـجي  منامـة غـري قفوميـة          دعاة ق وا ا

معنيـة حب ـوا املث يــات واملث ـيل ومزدوجـ  امليــ  اجلنسـ  ومغـايري ائويــة اجلنسـامحية وقــام          
باالســـــتدرا  ألغـــــراة ”اـــــ ات اجلنســـــل واملشـــــتغالت بـــــاجلن ، بـــــ  أيضـــــا  ات  ـــــم  

ع ى الرعاية الةحية ل مشـتغالت بـاجلن    عندما ق  ع ى زيادة در  احلةول  “أخالقية ال
  أمحشـطة   املندرطـون و  بعض احلاالت، يواجـه األدـراد واملنامـات     .(103)واألق يات اجلنسية

التعـبري عنـ م،     املث يات واملث يل ومزدوج  املي  اجلنس  ومغايري ائوية اجلنسية أو بمتع  ة 
 ـ  هنـدوراي، ع ـى سـبي  املثـال، تنعـدم املسـاءلة        دأخطارا  كبرية بالتعرة ل عنف اجلسـدي.  

ق ــوا املث يــات  الــذين ُقِت ــوا أو خ ِط ــوا أو اعت ــدي ع ــي م مــن منااــري عــنبشـف  منــ ج   
__________ 

 .RUS 2/2016، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (96) 

 .MNG 1/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (97) 

 .THA 7/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85امحار  (98) 

 والرد الوارد من احلفومة. CHN 6/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار، ع ى سبي  املثال،  (99) 

 Kyrgyzstan: ‘Don't condemn LGBT people to”م وضـــــية األمـــــم املتحــــــدة حل ـــــوا اومحســــــان،     (100)

silence' — United Nations rights experts urge Parliament to withdraw anti-gay 

bill“   ال ت ضوا ع ى املث يات واملث يل ومزدوج  املي  اجلنس  ومغايري ائوية اجلنسامحية بـالتزام  ’)قريغيزستان
خبري األمم املتحـدة    ـال ق ـوا اومحسـان يـ  ال ملـان ع ـى سـح  مشـروع قـامحون منـاهض             –‘ الةمت

 . متا  ع ى الرابب التا  2014تشرين الثات/محودم   26ل مث يل(، 
   www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15349&LangID=E. 

 .UGA 1/2014، ال ضية رقم A/HRC/26/21امحار  (101)

ــر  (102)  Human Rights Watch, “License to. امحاــر أيضــا   RUS 8/2012، ال ضــية رقــم  A/HRC/23/51امحا

harm: violence and harassment against LGBT people and activists in Russia”   تـــــــــــــــرخيض(
باويذاء  عنف ومضاي ات ضد املث يات واملث يل ومزدوج  املي  اجلنس  ومغايري ائوية اجلنسامحية   روسيا(، 

 .2014 كامحون األول/ديسم  15

 .ZMB 4/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (103)

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/26/21
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/51
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
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و  خطـوة هامـة، قـام   ـ       .(104)ي ائويـة اجلنسـية  واملث يل ومزدوج  املي  اجلنس  ومغـاير 
ز املتزايــدة ع ــى األدــراد بســب  ق ــوا اومحســان، م فــرا    الضــغو  وأعمــال العنــف والتمييــ 

مي  م اجلنس ، ب محشاء واليـة  ـبري مسـت   بغـرة مفادحـة هـذا التمييـز والعنـف )امحاـر قـرار           
 (.32/2ات   
، 2013وقد تواجه النساء أيضا  قيودا  معينـة تسـت دف قريتـ ن   التعـبري. و  عـام       - 48
    ق وا اومحسان ع ى الـدور األساسـ  الـذي تؤديـه قريـة الـرأي والتعـبري   حتديـد          أكد

قــدرة املــرأة ع ــى الت اعــ  مــل اتتمــل عمومــا ، ال ســيما   امليــدان االقتةــادي واملشــاركة      
احلياة السياسية، ومحا د الدول أن تعـزز وحتتـرم وتف ـ   ارسـة النسـاء قريـة الـرأي والتعـبري،         

اومحترمحــت وخارج ــا، مبــن   للــا النســاء األعضــاء   املنامــات غــري احلفوميــة  ع ــى  ــبفة 
(. ولألسـف، مـازال هـذا االلتـزام   يتح ـق  ا      23/2والرابطات األخرح )امحار قرار ات ـ   

ة العربية السعودية، اقت جرـَزت  ،   املم ف2014قد كبري   أجزاء كثرية من العا . و  عام 
، 2016و  وقـت سـابق مـن عـام      .(105)اثنتان من مناارات ق وا املرأة بسب  قيادة سيارة

ت مل غريي من املف  ـل بواليـات، عـن ال  ـق بشـنن االعتـداءات والت ديـدات املن جيـة         أعرْب
وضــد بــالعنف اجلنســ  واجلســدي املرتفبــة ضــد ثــالث محســاء مــدادعات عــن ق ــوا اومحســان  

 .  (106)زاميتل    ال ق وا اومحسان   والية تشاتيسغارِّ بائند
ومازال ال مل احلفوم  ل  نامحل من  يل األمحواع مسـتمرا . دع ـى سـبي  املثـال، بعـ        - 49

املف ــف بالواليــة رســا    ا   وريــة  يــران اوســالمية   مــا يتع ــق باقتجــاز دنــان تشــفي    
االقتجــاز واجل ــد ملــدادعل عــن  ب واملعاقبــةتناــيم األســرة، رســم لوقــة اقتجاجــا  ع ــى قاــر  

ــالم       ــامحل أدـ ــي يل واـ ــن املوسـ ــنل مـ ــاز اثـ ــعر، واقتجـ ــن  ـ ــب  دواويـ ــان بسـ ــوا اومحسـ ق ـ
 محتــا  موســي ى ســ  ية،   مــن خــالل “ هامحــة امل دســات” و “الدعايــة ضــد الدولــة  ”بســب  

ع ـى قاـر ت رضـه الدولـة ع ـى مشـاهدة        لالقتجـا  واقتجاز أ ـدا  لا ـورهم   ديـديو    
جتيـز   أسبابوينض قامحون الع وبات املةري ع ى  .(107)النساء ل مباريات الرياضية   املالع 

ك  من اسـتغ  الـدين   التـرويل    ”منه، الس ت رة ع وبات ع ى  98ت ييد ال نامحل   املادة 
متطردة ب ةد  ثارة ال تنـة أو حت ـري   أو التحبيذ بال ول أو بالفتابة أو بنية وسي ة أخرح ألدفار 

__________ 

 .HND 3/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (104)

 .SAU 15/2014، ال ضية رقم A/HRC/29/50امحار  (105)

 .IND 1/2016، ال ضية رقم A/HRC/33/32امحار  (106)

  IRN 20/2015، ال ضـــية رقـــم  A/HRC/31/79  و IRN 1/2015، ال ضـــية رقـــم  A/HRC/29/50امحاـــر  (107)
 .IRN 24/2014، ال ضية رقم A/HRC/28/85 و

http://undocs.org/ar/A/RES/32/2
http://undocs.org/ar/A/RES/23/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/33/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
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أو ازدراء أقــد األديــان الســماوية أو الطوا ــف املنتميــة  لي ــا أو اوضــرار بالوقــدة الوطنيــة أو   
. واقتجزت قطر  اعرا  المحت ادِّ أمري قطر و  ـادته بـالثورة التومحسـية    (108)“السالم االجتماع 

ام ع ى أقـد الشـعراء بت مـة الـردة،     وقفمت املم فة العربية السعودية باوعد .(109)  قةا دِّ
ز دنــان بســب  هتمــة اعتزامــه  طــالا ســرا   جرــو  كوبــا، اقت  .(110)الق ــا  مث خ  ــت احلفــم

 .  (111)خزنيرين أوامها راؤول وديدي  كاسترو أثناء عرة دب

 جل ود املبذولة لتعزيز قرية التعبريا -رابعا   
هنـاك  ، مـا زالـت    يل أ اء العا  عبري  املداطر الس تت دد قرية الت قدةبالرغم من  - 50

. و  أع ـاب ائجمـات الـس وقعـت   بـاري         19ج ود هامة ت بذ ل ودامة االلتزام باملادة 
، اجتمعــت عشــرات مــن ال يــادات الع يــا ل ــدول   ماــاهرة عامــة 2015كــامحون الثات/ينــاير 

رهـاب. وثبـت أن هـذِّ ال حاـة       غرض ا، اويا ، هو دعم احلق   قرية التعـبري ومعارضـة او  
ــه     ــر من ــا تفــن  ال استعراضــا  مســرقيا  أكث ــدم     التزام ــا لع ــة، ولل ــال وامحل والسياســات العام ب

ــبري        ــة التع ــز قري ــات لتعزي ــا احلفوم ــام ة ت وده ــود   ــ ا جب  ــة الةــح يل    -متابعت ــ  ساي مث
وال نامحل. ومل للا، مفن او ارة  ا أمث ة م موسة تستحق االقتـداء ملـا. واألهـم مـن للـا      

احلق الـذي يتمتـل بـه كـ  دـرد      أن كثرة من احلفومات ) ن   يفن أغ ب ا( تع ن   دساتريها 
ــادة       ــ  يف ــ    امل ــا لكــر، قي ــبري. ودســتور مةــر ســول  مل ــة التع ــة   65  قري ــة قري ساي

 .  “عن الرأي بال ول أو بالفتابة أو بالتةوير أو غري للا من وسا   التعبري والنشر”التعبري 
فومـات ج ـودا    بـذلت بعـض احل  د د استي اء  ر  املشروعية،  نمث ةب   ما يتع قأما  - 51

اومحترمحـت بطـرا ع نيـة. وع ـى      و دارةملعاجلة الثغرات   األقفام ال امحومحيـة الـس تـنام املراقبـة     
الــرغم مــن اســتمرار وجــود مشــاك  هامــة،   رأيــ ،   مشــروع قــامحون ســ طات التح يــق،    

 .(112)عامـة الناقشـات  ع ـد امل تع ي ـات و تشـم   بـداء ال  وحت قفومة املم فة املتحدة بعم يـة  
، بعد االطـالع ع ـى   “Marco Civil de Internet”واعتمدت قفومة ال ازي  قامحومحا  تارخييا  هو 

مــدخالت واســعة النطــاا مــن األطــراف اــاقبة املةــ حة. وا ــتركت الواليــات املتحــدة      
    النواب، بـدأت   معاجلـة السـ طة الت ديريـة امل رطـة         زاد  من بين اعامة،  اتمناقش

__________ 

 .EGY 9/2015، ال ضية رقم A/HRC/31/79امحار  (108)

 والرد الوارد من احلفومة. QAT 2/2015املرجل مح سه، ال ضية رقم  (109)

 والرد الوارد من احلفومة. SAU 10/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (110)

 والرد الوارد من احلفومة. CUB 3/2015ية رقم ، ال ضA/HRC/31/79امحار  (111)

 ، والردود الواردة من احلفومة.GBR 4/2015، ال ضية رقم A/HRC/32/53امحار  (112)

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/79
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/53
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 بسـب  رات و   ال  مح ال ال وامحل   سـياا املراقبـة الرقميـة، و ن كامحـت معاجلـة        االستدبا
عـدة قفومـات ل توااـ  مـل املف ـف بالواليـة       الـذي أبدتـه   سـتعداد  االزدودة. واسـد أيضـا    

جامحبا  هامـا  مـن الت يـر الع ـب ل  يـود، وكـذلا قيـام طاجيفسـتان واليابـان وتركيـا باستضـادة            
 زيارات قطرية.

 جـراء حت ـيالت   وتندر  احملاكم ع ى املسـتويل الـوطب واوق يمـ  بشـف  منـتام         - 52
)و ن كامحـت   ـاريت  لي ـا   هـذا الت ريـر متيـ   ـو        ملـا  االهتمـام  و واعد قرية التعـبري  ل متنمحية

عنةــر ســيادة ال ــامحون وال تعــ  بالضــرورة عــن مــواد س ع ــى األســ  املوضــوعية(. و  عــام   
ل ــامحون  2009، ع ــى ســبي  املثــال، ألغــت احملفمــة الع يــا ل  نــد تعــديال  أجــري عــام    2015

ــد التعــبري املشــر   حبجــةتفنولوجيــا املع ومــات  وع، وأوضــحت محطــاا مســؤولية  أمحــه ي ــدد ت يي
وأيــدت احملفمــة الع يــا لفنــدا ق ــوا ا ةواــية   .(113)الوســطاء    طــار قفــم قــامحوت  خــر 

ــام    ــة   ع ــت   قضــية تارخيي . وقضــت زفمــة العــدل لشــرا   (114)2014ملســتددم  اومحترمح
أدري يــا بــنن س ســ ة مــن قواعــد قــامحون الةــحادة   بورومحــدي تنتــ ا قواعــد ســيادة ال ــامحون    

(، 2014) ( ييت غوغيي   سيل ديليغيي ) Rodriguez v. Googleو  قضــية  .(115)التعــبريوقريــة 
قضت احملفمة الع يـا   األرجنـتل بـنن زركـات البحـ  لـي  ع ي ـا التـزام براـد مشـروعية           

بـروابب  لفترومحيـة، مشـرية  ا أن الـ امل الوسـيطة ال       الـس تتةـ  ملـا   زتوح األطـراف الثالثـة   
ــى    ــدخول ع  ــَزم حبجــ  ال ــى    ت   ــوح  ال   قــاالت اســتثنا ية تنطــوي ع  ضــرر جســيم  ”احملت

. وقضـــت زفمـــة الب ـــدان األمريفيـــة حل ـــوا اومحســـان بـــنن   وريـــة دزنويـــال  (116)“تـــاهر
ــ ا   ــة ال مفن ــقالبولي اري ــا تســعى  ا        أن تع   ــى أســاي أهن ــ  ع  ــات الب ــرخيض  قــدح ج  ت

تتالقــ  ســا   ر يســية م   زفمــة العــدل األوروبيــة وقضــت .(117) ســفات منت ــدي احلفومــة

__________ 

 .Supreme Court of India, Singhal v. Union of India (2015)امحار  (113)

 .Supreme Court of Canada, R. v. Spenser, 2014 SCC 43 (2014)امحار  (114)

 .East African Court of Justice, Burundi Journalists Union v. Burundi (2015)امحار  (115)

 Argentine Federal Supreme Court of Justice, María Belén Rodriguez v. Googleامحاــــــــر  (116)

(2014). 

ــر  (117)  ,”Media Legal Defence Initiative, “Inter-American court orders RCTV reinstatementامحاـــ

11 September 2015    ــا ــرابب التـ ــى الـ ــا  ع ـ -www.mediadefence.org/news/inter-american . متـ

court-orders-rctv-reinstatement. 
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أوضحت احملفمة األوروبية حل ـوا اومحسـان الطـابل       قلقرية التعبري وا ةواية،  عندها
 .(118)احملدود ملسؤولية الوسطاء بالنسبة حملتوح األطراف الثالثة

قويـة لتعزيـز قريـة التعـبري. د ـ  عـام        وأمحامـة واعتمدت بعـض احلفومـات سياسـات     - 53
 ا وضل قريـة التعـبري   اـميم سياسـت ا املتع  ـة       هتدف،  رعت النرويل   ج ود 2016

، اعتمــدت جلنــة االتةــاالت االحتاديــة   الواليــات     2015و  عــام  .(119)حب ــوا اومحســان 
ــة الشــبفة بعــد أن اعتمــدت بعــض احلفومــات سياســات  ا   حل املتحــدة سياســة  ــ   يادي ــة، مث ث 

وبـذلت عـدة دول ج ـودا  مـن أجـ  توسـيل ائياكـ          .(120)قفومات هولندا و ي   وال ازي 
األساسية لتحسل الواول  ا اومحترمحت. و  مياسار، ابذت احلفومة خطوات هامـة لتطـوير   

مـن   أجنبيـتل  ، مثال ، منحت  ركتل2013هياك  ا األساسية لإلمحترمحت  د   قزيران/يومحيه 
تد يـــف لا  ـــــــــــــــ ار مســعى أوســل محطاق  ـــــــــــتةــاالت ترخيةــ  تشــغي     ط   اال  ــركات 
وكامحـت   وريـة تزنامحيـا     .(121)االتةـاالت السـ فية والالسـ فية    ب ع ى اـناعة ــــــــــــــالضواب

مزيـدا   ” بذلا ودرلتاملتحدة وروامحدا وموريشيوي من أوا   الب دان الس طب ت الب  الرقم ، 
ــر  ل  ــن ال ــ ــري     مــ ــف غــ ــات الطيــ ــ خالء محطاقــ ــت بــ ــول  ا اومحترمحــ ــة الواــ ــادة  مفامحيــ  زيــ

 

__________ 

European Court of Justice (Grand Chamber), Google Spain v. Mario Costejaامحاـــــــــــــــــــــــــر  (118)

 González, Case C-131/12 (13 May 2014); European Court of Justice, Schrems v. Data 

Protection Commissioner (2015); European Court of Human Rights, MTE and Index.HU 

ZRT v. Hungary (2016). 

ــة،   (119) ــرويل، وزارة ا ارجيــ  New Norwegian initiative to promote freedom of expression and”النــ

independent media“     ،)كـامحون   18)مبادرة محرواية جديدة لتعزيز قرية التعبري واسـت الل وسـا ب اوعـالم
 . متاقة ع ى الرابب التا  2016الثات/يناير 

   www.regjeringen.no/en/aktuelt/promote_freedom/id2470543/. 

ــان،     (120) ــوا اومحسـ ــدة حل ـ ــم املتحـ ــية األمـ  A real victory for freedom of expression’”: United‘“م وضـ

Nations rights expert hails United States move to keep Internet open” (”   ــة ــ  حلري امحتةــار ق ي 
ــات املت    “‘التعــبري ــ جراء الوالي ــم املتحــدة    ــال ق ــوا اومحســان يشــيد ب ــت    خــبري األم ــاء اومحترمح حــدة وب 
 .2015 با /د اير  27، “م توقة

ــر  (121)  Bhadrika Magan, “Myanmar's ICT ministry opens door for Internet infrastructureامحاـــــــــــ

development”, 17 September 2015     متـــــــــــــــــــــا  ع ــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــرابب التــــــــــــــــــــــا .
http://blog.apnic.net/2015/09/17/myanmars-ict-ministry-opens-door-for-internet-

infrastructure-development/. 
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. ومثـــة أمهيـــة قاوـــة ل بيامحـــات الدوليـــة املؤيـــدة ودارة أاـــحاب املةـــ حة   (122)“املســـتددمة
اومحترمحـت حلريـة    متنح ـا ألمـن واالمح تـا  وتعتـرف بال يمـة الـس      ا ت َبد ياملتعددين لإلمحترمحت الس 

ج ودها لتوسيل محطاا قرية اومحترمحت من خـالل حتـالف    ومحس ت عدة قفومات .(123)التعبري
وتعزيز الواـول  ا املع ومـات مـن خـالل  ـراكة احلفومـات       (124)احلرية ع ى  بفة اومحترمحت

. واعتمدت عدة ب دان قوامحل قوية بشنن احلـق   املع ومـات وسايـة املـب غل عـن      (125)املن تحة
 (.A/70/361املدال ات )امحار 

توسـيل    بالغـة  ئـا أمهيـة   ومازالت أيضـا  منامـات ومبـادرات اتتمـل املـدت محشـطة و       - 54
ــا، و     ــبري أو تعزيزهـ ــة التعـ ــايري قريـ ــاا معـ ــبرية، مثـــ      خبمحطـ ــدد ات الفـ ــاالت التـ ــة   قـ ااـ

التعـبري وقريـة الـدين، مثـ  خطـة       تالقـ  أو ال امحون عنـد  ، (126)التفنولوجيات الرقمية املعاارة
وتبعـ  ع ـى ال  ـق بةـ ة خااـة ال يـود امل روضـة ع ـى احليـز املتـا  ل مجتمـل             عم  الربا .

(. 32/31املــدت، لــي    مــا يتع ــق حبريــة التعــبري د ــب )امحاــر قــرار   ــ  ق ــوا اومحســان   
ز امل فيــة   كثــرة مــن األســواا، م املســت  ة،   مواج ــة تزايــد ترك ــومازالــت وســا ب اوعــال

ع ــى الســ طات العامــة    يــل أ ــاء العــا ، وال ســيما     يــ تــؤدي دورا  بــال  األمهيــة كرق
 ال ضاء الرقم .

__________ 

 Towela Nyirenda-Jere and Tesfaye Biru, “Internet development and Internetامحاــــــــــــــــــــــــــر  (122)

governance in Africa”, 22 May 2015      متــــــــــــــــــــا  ع ــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــرابب التــــــــــــــــــــا .
www.internetsociety.org/sites/default/files/Internet%20development%20and%20Internet%

20governance%20in%20Africa.pdf. 

 .70/125امحار قرار اجلمعية العامة  (123)

 ./www.freedomonlinecoalition.comامحار  (124)

 .www.opengovpartnership.org/aboutامحار  (125)

ــال،    (126) ــبي  املثــــ ــى ســــ ــر، ع ــــ  Necessary and Proportionate, “International principles on theامحاــــ

application of human rights to communications surveillance” (May 2014)    متــا  ع ــى الــرابب ،
 ,Electronic Frontier Foundation و  https://necessaryandproportionate.org/principlesالتـــــا   

“Manila principles on intermediary liability for content to promote freedom of expression 

and innovation — a global society initiative” (24 March 2015)     ــا ــرابب التـــ ــى الـــ ــا  ع ـــ ، متـــ
www.manilaprinciples.org/principles  2015“ و Ranking Digital Rights Corporate 

Accountability Index”    متـــا  ع ـــى الـــرابب التـــا ،https://rankingdigitalrights.org/index2015/  
 Rebecca MacKinnon and others, Fostering Freedom Online: The Role of Internet و

Intermediaries (Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

2014). 

http://undocs.org/ar/A/70/361
http://undocs.org/ar/A/RES/32/31
https://necessaryandproportionate.org/principles؛
http://www.manilaprinciples.org/principles؛
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 االستنتاجات والتوايات -خامسا   
ــة       -55 ــات املعاكســة حلري ــَعْيت  ا واــف االجتاه ــر، َس ــذا الت ري ــبري    ه ــرأي والتع ال

ــاألدراد      ــثري ال  ــق. د املوجــودة    يــل أ ــاء العــا    الوقــت احلــا . وهــذِّ االجتاهــات ت
ــا تفــون        ــا  م ــود. وغالب ــواع ال ي ــل أمح ــبري يواج ــون  ي الســاعون  ا  ارســة ق  ــم   التع
ــدف          ــدات بوجــود ه ــى تنكي ــود ع  ــض ال ي ــري مســتدامة. وتنطــوي بع ــة غ األســ  املنط ي

دون أدىن بيـــان  -مـــا يفـــون ق ـــظ األمـــن ال ـــوم  أو الناـــام العـــام    عـــادة -مشـــروع 
ل مشــروعية أو الضـــرورة والتناســـ . وتســـتند قيــود أخـــرح  ا أهـــداف غـــري مشـــروعة   
مبوج  ال امحون الدو  حل وا اومحسان. ومازالت أدوات قدمـة ت سـَتدَدم، وأخـرح  خـذة     

ة  ا الواــول  ا اومحترمحــت.     االتســاع، مــل اســتغالل الــدول حلاجــة اتتمــل املتزايــد      
وتشم  ال  ات املست ددة بال يود الةح يل واملدومحل، ومنت دي احلفومة، واملنشـ ل عـن   
ــواع. وقــد كشــ ت رســا  نا عــن        ــل األمح ــات مــن  ي ــة، واحملرضــل، واألق ي ــاة الت  يدي احلي

شـاك  أاـبحت   ادعاءات متع  ة جبميل هذِّ املسا  ، وتشري ت ارير اتتمل املدت  ا أن امل
 أكثر امحتشارا  وأوسل محطاقا  ق   ا تفشف عنه الرسا  .

و  السـنوات امل ب ـة، أقـ  الـدول ع ـى أن تراعـ  بةـ ة خااـة سـياا احل ــوا           - 56
ــن        ــار ل حــدود. وم ــا اعتب ــة، وأدوار الوســطاء، دوس ــة، وســالمة االتةــاالت الرقمي الرقمي

اد قواعد قامحومحية تور   اجل ـات ال اع ـة   األمهية البالغة بة ة خااة أن تتجن  الدول اعتم
ومنــ ا ع ــى ســبي  املثــال ال احلةــر، معــايري ق ــظ البيامحــات ز يــا ، ومســؤولية     –الرقميــة 

وتتسب    ت ويض قرية التعبري، وسنعفف ع ى راـد هـذِّ    –الوسطاء، وأمن اومحترمحت 
ت، قـ  بـالرغم   التشريعات عن كث . وأمحا أرح تدهورا  مستمرا    احل ـوا ع ـى اومحترمحـ   

ــت       ــاقترام احل ــوا خــار  اومحترمح ــة العامــة ب مــن منا ــدة   ــ  ق ــوا اومحســان واجلمعي
 وداخ  ا أيضا . وستثبت السنوات امل ب ة مدح ادا االلتزام بذلا االقترا .  

 و  ما ي   بعض ا طوات الس أق  ع ى األخذ ملا  - 57
قتضاء. أاـبحت التشـريعات   استعراة ال وامحل الوطنية وتن يح ا عند اال )أ( 

الوطنية تعتمد ع ى  و متزايد تعـاريف دض اضـة بشـف  م ـر  ملةـط حات ر يسـية، مـن        
قبيــ  اورهــاب واألمــن ال ــوم  والتطــرف وخطــاب الفراهيــة، َتْ ة ــر عــن حتديــد الســ طة  
 الت ديرية املدولة ل س طات التن يذية. وكثريا  ما حتد التشريعات من دور الرقابـة ال ضـا ية  
أو املست  ة والعامة. وكثريا  ما يعط  مؤيدوها براهل زدودة ع ى مـدح ضـرورة ال واعـد    
ال امحومحية اجلديدة حلماية املةـاا املشـروعة والتةـدي بشـف  متناسـ  لت ديـدات زـددة،        
وكثريا  ما حتد العم ية التشريعية من املشاركة واملناقشات العامـة. وأمحـا أقـ   يـل الـدول      



 A/71/373 

 

34/35 16-15396 

 

تشــريعات جديـدة ع ـى أن تف ــ  اسـتي اء قوامحينـ ا ئــذِّ الشـرو ، وأ ــجل       الـس تناـر    
الدول ع ى تن يذ رقابة عامة منتامة ع ى ال وامحل الس تز  حبرية التعبري لف الـة اسـتي ا  ا   
لشرو  ال امحومحية واملشروعية والضرورة. وقيثما أمفن، ينبغ  ل ـدول أال تفت ـ  باعتمـاد    

أن تن ــذ تــدريبات، وال ســيما   اــ وف هي ــات الرقابــة  أطــر قامحومحيــة دحســ ، بــ  أيضــا 
 املست  ة، ع ى مبادئ قرية التعبري 

التعاون مل املف  ل بواليات مبوج  اوجـراءات ا ااـة التـابعل ت ـ        )ب( 
ق وا اومحسان. كما هو مبل   هذا الت رير، بالرغم من تدت معدل الرد ع ـى الرسـا  ،   

ــق     دــ ن عــدة دول تتوااــ  مــل  ــة. ويضــيف التوااــ  عــن طري املف ــف بالواليــة حبســن محي
الرسا   والدعوات ل  يام بزيارات قطرية قيمة  كبرية  ا عم  املف ف بالوالية، ألن للـا  
يتي  لنا أن مح  م أسباب اتباع الدول لسياسات معينـة )وقيثمـا تتعـارة ت ـا السياسـات      

 اعتماد تدابري أخرح(  مل قرية التعبري، ي يا  مفامحية حل  املسؤولل ع ى
دعم أو  محشاء أمحشطة الراـد اوق يميـة أو دون اوق يميـة. وَضـَعت عـدة        ) ( 

مناطق أو تعفف ع ى وضل مح   ل مسـت  ة لـدعم قريـة التعـبري. وقـد أمحشـنت جلنـة الب ـدان         
األمريفية حل وا اومحسان، وال جنة األدري ية حل ـوا اومحسـان والشـعوب، ومنامـة األمـن      

  أوروبا،  ليات راد تسـتند  ا قواعـد تتسـق مـل املعـايري الدوليـة واوق يميـة.         والتعاون
وتعم  زاكم ق وا اومحسان مبثابة ج ات رقيبة بالغـة األمهيـة   هـذِّ املنـاطق، مبـا يشـم        
احملاكم دون اوق يمية مثـ  زفمـة العـدل لشـرا أدري يـا وزفمـة العـدل التابعـة ل جماعـة          

أدري يا. غري أمحه   الوقت احلـا  ال توجـد ج ـات راـد مـن هـذا        االقتةادية لدول غرب
  الشـرا األوسـب ولـال أدري يـا      -ج ات مفومحة من خ اء أو ج ات قضـا ية   -ال بي 

ــات السياســية         ــم املتحــدة وائي  ــل األم ــاون م ــوة، بالتع ــدول ب  ــا أقــ  ال أو    ســيا. وأمح
 قامــة  ليــات راــد مســت  ة   ت ــا   اوق يميــة واتتمــل املــدت، ع ــى الشــروع   عم يــة  

املناطق الس ال توجد ملا قاليـا ، ع ـى أسـاي املعـايري الدوليـة. وأ ـجل أيضـا  ب ـوة اجل ـات          
ال اع ة   اتتمل املدت ع ى أن تست يد دع يا  من ا ليات اوق يمية والعاملية ال ا مة، سـواء  

ــال  أو الت     ــق املســاعدة   ت ةــ  احل ــا ق واوب اضــ ، وأن تضــل هنجــا  ورســاء   عــن طري
 أمحشطة الراد اوق يمية. وامل رر ا ا  ع ى أهبة االستعداد لدعم هذِّ اجل ود 

دعم وسا ب اوعالم املست  ة واحليز املتـا  ل مجتمـل املـدت.   مواج ـة       )د( 
ــدعم         ــدول ج ــدا   ضــاديا  ل ــذل ال ــة مبفــان أن تب ــة البالغ ــن األمهي ــال ، م ــة لإلب قمــل الدول
ــا . وكحــد أدىن، أقــ         ــدت عموم ــل امل ــالم و  اتتم األاــوات املســت  ة   وســا ب اوع

ــى أمحشــط     ــود ع  ــرة ال ي ــ  د ــى جتن ــدول ع  ــدة    ال ــر محاق ــد ت عَتَب ــس ق ــال  والبحــ  ال ة اوب
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ل حفومـــة وسياســـاهتا أو ع ـــى تبـــادل املع ومـــات عـــن املواضـــيل احلساســـة، مبـــا   للـــا  
اورهاب. وينبغ  أن تتجن  الدول بة ة خااة وضل العراقي ، مث   جـراءات االعتمـاد   

وسـا ب   أو درة الع وبات من خالل دعاوح التش ري أو مسؤولية الوسـطاء، الـس ت ـوة   
مثــ  اجل ــات املا ــة    -اوعــالم املســت  ة. و  الوقــت مح ســه، ينبغــ  ل ج ــات ال ــادرة       

أن تبــذل ج ــودا  خااــة لــدعم وســا ب اوعــالم املســت  ة ولتعزيــز  -واملؤسســات ا ااــة 
الرقابة الدقي ة ع ى التفتالت اوعالميـة الـس متـاري ضـغوطا  ع ـى املنادـذ املتمتعـة بتمويـ          

 أق  
ادات الدولة. من أكثر جوامح  احلالة الراهنة بييبا  لآلمـال   مـا يتع ـق    قي )هـ( 

  ال ــامحون و   -حبريـة التعــبري هــو أن دوال  كـثرية ئــا تــاريم قــوي   دعـم قريــة التعــبري    
محاــرت   ابــال تــدابري بضــل حتــت بنــد ســوء املعام ــة   ب ــداهنا أو ســوء           - تمعاهتــا 

اكن أخرح. وع ى وجـه ا ةـو ، ينبغـ  ل حفومـات الـس      االستددام عند تطبي  ا   أم
تسعى  ا اتباع سياسات جديدة لتعزيز املراقبة أو ل حد من أمن اومحترمحت، أن تعيد الناـر  

  الضـرورة والتناسـ . وأمحـا أقـ  ب ـوة      ط ْر  ت ا اجل ود، ألهنـا كـثريا  مـا ال تسـتو   َـ     
ــد     ــا أن أي اعت ــى أن تنخــذ   اعتباره ــدول ع  ــل ال ــت تشــف      ي ــن اومحترمح ــى أم اءات ع 

ــ  أ      ــبري دحســ ، ب ــة التع ــي  حلري ــد ل ــة األم ــدات طوي  ــوم  والناــام   هتدي ــن ال  يضــا  لألم
 مح سه. العام

 


