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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٢/١٦  
  حرية الرأي والتعبري

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 وإىل مجيع القرارات    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣٦ إىل قرار اجمللس     إذ ُيشري   

  السابقة للجنة حقوق اإلنسان بشأن احلق يف حرية الرأي والتعبري،
بأن ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري تشكل أحد األسـس الـضرورية              وإذ ُيقر   

إلقامة جمتمع دميقراطي؛ وأهنا ُتتاح بتهيئة بيئة دميقراطية توفر، يف مجلـة أمـور، ضـمانات                
حلمايتها؛ وتشكل أمراً ضرورياً للمشاركة الكاملة والفعالة يف جمتمع حر ودميقراطـي؛ وأداة             

   الدميقراطية الفعالة، هامة إلقامة وتعزيز النظم
 بأن املمارسة الفعالة للحق يف حرية الرأي والتعبري هي مؤشر هام على             وإذ ُيقر أيضاً    

حقوق اإلنسان وحرياته، واضعاً يف اعتباره أن مجيع حقوق اإلنسان هي            مستوى محاية سائر  
  حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، 

                                                           
حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثانيـة      سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها  جملس          *  

  .، الفصل األول)A/HRC/12/50(عشرة 
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 الستمرار حدوث انتهاكات للحق يف حرية الرأي والتعـبري،          لقوإذ يساوره بالغ الق     
مبا يف ذلك تزايد االعتداءات على الصحفيني واإلعالميني وقتلهم، وإذ ُيؤكد ضرورة ضمان             

  وسائط اإلعالم وللمصادر الصحفية، قدر أكرب من احلماية جلميع العاملني يف
 فيه مكافحة اإلرهاب، ذريعة      ضرورة ضمان عدم اختاذ األمن القومي، مبا       وإذ ُيؤكد   

  لتقييد احلق يف حرية الرأي والتعبري على حنو تعسفي أو ال مربر له، 
   أمهية االحترام التام حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها للغـري،           وإذ ُيؤكد أيضاً    

لة، مبا يف ذلك األمهية األساسية للوصول إىل املعلومات، واملشاركة الدميقراطيـة، واملـساء            
  ومكافحة الفساد، 

 بأمهية وسائط اإلعالم جبميع أشكاهلا، مبا فيها وسائط اإلعـالم املطبوعـة،   وإذ ُيقر   
  واإلذاعة والتلفزة وشبكة اإلنترنت، يف ممارسة وتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري،

ؤوليات  إىل أن ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري تستتبع واجبات ومـس            وإذ يشري   
   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،١٩ من املادة ٣خاصة، وفقاً للفقرة 

 إىل أنه ينبغي للدول أن تشجع احلوار احلر واملسؤول والقائم علـى             وإذ يشري أيضاً    
  االحترام املتبادل،

  احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         ُيؤكد من جديد    -١  
سيما حق كل إنسان يف اعتناق اآلراء دون تدخُّل من الغري، فضالً عن حقه               والسياسية، وال 

يف حرية التعبري، مبا يف ذلك حرية التماس خمتلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلـها               
إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو يف شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب                

و بأية وسيلة أخرى خيتارها، واحلقوق املترابطة يف جوهرها، وهي احلق يف حرية الفكر              فين أ 
والوجدان والدين، واحلق يف التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، واحلق يف املشاركة يف إدارة            

  الشؤون العامة؛
 بتقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي            حييط علماً   -٢  

وبالعرض الذي قدمه واحلوار التفاعلي الذي أُجري خبصوص التقرير         ) A/HRC/11/4(تعبري  وال
  يف الدورة احلادية عشرة للمجلس؛

  : إزاء ما يلي املستمرعن قلقهيعرب   -٣  
 أعـاله، دون    ١استمرار حدوث انتهاكات للحقوق املشار إليها يف الفقرة           )أ(  

يات اإلعدام خارج نطاق القـضاء واالحتجـاز      عقاب يف كثري من األحيان، ومن بينها عمل       
  التعسفي والتعذيب والترهيب واالضطهاد واملضايقة، والتهديدات وأعمال العنف والتمييـز،          

إسـاءة اسـتخدام األحكـام       مبا يف ذلك العنف والتمييز القائمان على نوع اجلنس، وتزايد         
رصد والتفتيش واملصادرة والرقابـة     القانونية املتعلقة بالتشهري والقذف اجلنائي، فضالً عن الت       

املفروضة على من ميارسون هذه احلقوق أو من يسعون إىل تعزيزها أو الدفاع عنها، مبن فيهم           
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من العاملني يف وسائط اإلعالم، ومستخدمو شبكة اإلنترنـت          الصحفيون والكُتَّاب وغريهم  
  واملدافعون عن حقوق اإلنسان؛

وتفاقمها عن طريق إسـاءة اسـتخدام   عاله  املذكورة أ تسهيل االنتهاكات     )ب(  
  حاالت الطوارئ؛

تزايد التهديدات وأعمال العنف، مبا فيها عمليات القتـل واالعتـداءات             )ج(  
واألعمال اإلرهابية، املوجهة بصفة خاصة ضد الصحفيني وغريهم من العاملني يف وسـائط             

كافية، وخباصة يف الظـروف     اإلعالم يف حاالت النـزاع املسلح، دون املعاقبة عليها بصورة          
  اليت تكون فيها السلطات العامة متورطة يف ارتكاب هذه األفعال؛

استمرار ارتفاع معدالت األمية يف العامل، وخاصة بني النساء، ويؤكد من             )د(  
جديد أن إتاحة فرص التعليم بصورة كاملة وعلى قدم املساواة للفتيات والفتيان، والنـساء              

   بالغ األمهية للتمتع الكامل باحلق يف حرية الرأي والتعبري؛والرجال، متثل أمراً
 مما قد حيّد من     ،تركُّز وسائط اإلعالم الذي يشكل ظاهرة متنامية يف العامل          )ه(  

  تعددية اآلراء؛
إزاء التزايد املستمر حلـوادث التعـصب العنـصري         قلقه  عن  يعرب أيضاً     -٤  

فضالً عن التنميط السليب العنصري والديين يف       والديين، والتمييز وما يتصل بذلك من عنف،        
  شىت أصقاع العامل، ويدين يف هذا السياق أية دعوة إىل الكراهيـة القوميـة أو العنـصرية                 
أو الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وحيث الدول على أن تتخـذ       

  دويل حلقـوق اإلنـسان، للتـصدي هلـذه         تدابري فعالة، تتفق والتزاماهتا مبوجب القانون ال      
  احلوادث ومكافحتها؛

  : الدول كافة إىل ما يلييدعو  -٥  
   أعاله؛١أن حتترم وتكفل احترام احلقوق املشار إليها يف الفقرة   )أ(  
أن تتخذ كل ما يلزم من تدابري لوضع حد النتهاكات هذه احلقـوق، وأن                )ب(  

ة دون حدوث هذه االنتهاكات وذلك بطرق منها        تعمل على هتيئة الظروف الكفيلة باحليلول     
ضمان توافق تشريعاهتا الوطنية ذات الصلة مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقـوق اإلنـسان               

  وتنفيذها تنفيذاً فعاالً؛
 أعاله  ١املشار إليها يف الفقرة     أن تكفل إنصاف ضحايا انتهاكات احلقوق         )ج(  

الً يف التهديدات وأعمال العنف، مبـا فيهـا األعمـال           إنصافاً فعاالً، وأن جتري حتقيقاً فعا     
اإلرهابية، املوجهة ضد الصحفيني، مبا يف ذلك يف حاالت النــزاع املـسلح، وأن حتيـل                

  املسؤولني عن هذه األفعال إىل العدالة بغية مكافحة اإلفالت من العقاب؛
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 سيما يف ، ال املذكورة أعالهأن تكفل عدم التمييز ضد من ميارسون احلقوق    )د(  
جماالت العمل، واإلسكان، واجلهاز القضائي، واخلدمات االجتماعية والتعليم، مـع إيـالء            

  اهتمام خاص للمرأة؛
أن تيسر مشاركة املرأة مشاركة تامة ومتساوية وفعالة، وحرية تواصلها يف             ) ه(  

ة واإلقليميـة   عملية اختاذ القرارات على مجيع املستويات يف جمتمعاهتا، ويف املؤسسات الوطني          
  والدولية، مبا يف ذلك يف آليات منع النـزاعات وإدارهتا وتسويتها؛

أن متكِّن األطفال من ممارسة حقهم يف التعبري عن آرائهم حبرية، مبا يف ذلك                )و(  
من خالل املناهج املدرسية اليت تشجع التعبري عن خمتلف اآلراء واحترامها يف مجيع املـسائل               

  ء آراء الطفل األمهية الواجبة وفقاً لسنه ومدى نضجه؛اليت متسهم، مع إيال
أن حتترم حرية التعبري يف وسائط اإلعالم واإلذاعة، وخاصة استقالل هيئات             )ز(  

  التحرير يف وسائط اإلعالم؛
أن تشجع األخذ بنهج تعددي يف اإلعالم وبتعددية وجهات النظـر مـن               )ح(  

الم ومصادر املعلومات، مبا يف ذلك وسـائط        خالل التشجيع على تنويع ملكية وسائط اإلع      
اإلعالم اجلماهريي، بوسائل من بينها وضع نظم ترخيص تتسم بالشفافية وأنظمـة فعالـة              

  للتصدي ملسألة تركُّز ملكية وسائط اإلعالم يف القطاع اخلاص؛
أن هتيئ وتتيح بيئة متكينية يتسىن فيها تنظيم التـدريب والتطـوير املهـين                )ط(  

عالم من أجل تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري والقيام بذلك دون خوف   لوسائط اإل 
  من فرض الدولة عقوبات قانونية أو جنائية أو إدارية؛

أن متتنع عن اللجوء إىل السجن أو فرض الغرامات يف حالـة املخالفـات                )ي(  
  مبوجـب قـانون     متشياً مـع التزاماهتـا       ،اجلرميتناسب مع جسامة     املتصلة باإلعالم مبا ال   

  ؛حقوق اإلنسان
أن تعتمد وتنفذ سياسات وبرامج هتدف إىل العمل الفعال على زيادة الوعي           )ك(  

اإليدز وغري ذلك من األمراض، ونشر املعلومات عنها وعـن          /بفريوس نقص املناعة البشرية   
لة ومتكافئة إىل املعلومات    الوقاية منها وعالجها وذلك من خالل إتاحة الوصول بصورة فعا         

وبكل الوسائل املناسبة، مبا فيها وسائط اإلعالم وتوافر تكنولوجيات املعلومات واالتـصال،            
  على أن تكون هذه السياسات والربامج موجهة حنـو فئـات حمـددة معرضـة لإلصـابة                 

  هبذه األمراض؛
 وصـول   أن تعتمد وتنفذ قوانني وسياسات تتيح التمتع حبق عام يتمثل يف            )ل(  

  اجلمهور إىل املعلومات اليت توجد يف حوزة السلطات العامة، وهو حـق ال جيـوز تقييـده                 
   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛١٩إال وفقاً للمادة 
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أن تيسر املشاركة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كشبكة اإلنترنت،   )م(  
 قدم املساواة، مع تطبيق منظـور جنـساين، وأن تـشجع      والوصول إليها واستخدامها على   

  التعاون الدويل الرامي إىل تطوير مرافق وسـائط اإلعـالم واملعلومـات واالتـصاالت يف               
  مجيع البلدان؛

أن تعيد النظر، عند الضرورة، يف إجراءاهتا وممارساهتا وتـشريعاهتا بغيـة              )ن(  
 مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف        ضمان التنفيذ الكامل والفعال جلميع التزاماهتا     

ذلك ضمان عدم فرض أية قيود على احلق يف حرية الرأي والتعبري باستثناء تلك القيود الـيت                 
ينص عليها القانون وما هو ضروري منها الحترام حقوق اآلخرين ومسعتهم أو حلماية األمن              

  ق؛القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخال
أن متتنع عن اختاذ مكافحة اإلرهاب ذريعة لتقييد احلق يف حريـة الـرأي                )س(  

  والتعبري بطرق تتعارض مع التزاماهتا مبقتضى القانون الدويل؛
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٩ من املادة    ٣مع مالحظة أن الفقرة       )ع(  

والتعـبري تـستتبع واجبـات      املدنية والسياسية تنص على أن ممارسة احلق يف حرية الـرأي            
 من املادة املذكورة، ٣ومسؤوليات خاصة، أن متتنع عن فرض قيود ال تتفق مع أحكام الفقرة      

  :مبا يف ذلك القيود على ما يلي
مناقشة السياسات احلكومية والنقاش السياسي، واإلبالغ عـن حقـوق           '١'

ت اإلنسان وأنشطة احلكومة والفساد يف احلكومة، واالشتراك يف احلمـال         
االنتخابية أو املظاهرات السلمية أو األنشطة السياسية ألغراض منها الدعوة          
إىل السالم أو الدميقراطية، والتعبري عن الرأي واالختالف، واجملاهرة بالدين          

املعتقد، مبا يف ذلك من قبل األشخاص الذين ينتمون إىل أقليـات أو إىل    أو
 فئات ضعيفة؛

  ار، مبا يف ذلك ممارسات مثل حظر نـشاط         التدفق احلر للمعلومات واألفك    '٢'
أو إغالق وسائط اإلعالم املطبوعة أو غريها من وسائط اإلعالم، والتعسف           

 يف استخدام التدابري اإلدارية والرقابة؛

الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها، مبا فيهـا          '٣'
  اإلذاعة والتلفزة وشبكة اإلنترنت؛

 إدانة أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيـة             على أن  يشّدد  -٦  
تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف والتصّدي لذلك، وفقاً اللتزاماهتا مبوجـب              

مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة باحلماية املتـساوية مبوجـب          القانون الدويل حلقوق اإلنسان،     
متتع اجلميع، مبن فيهم املنتمون إىل أقليات، حبقـوق اإلنـسان   هي ضمانٌ هام يكفل   القانون  

  واحلريات األساسية؛
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 إىل مجيع األطراف يف النـزاعات املسلحة احترام القانون اإلنـساين           يطلب  -٧  
 ١٩٤٩أغـسطس  / آب١٢الدويل، مبا يف ذلك التزاماهتا مبوجب اتفاقيات جنيف املؤرخـة          

وهـي صـكوك    ،  ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨ا واملؤرخني   والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هب   
تنص أحكامها على توسيع نطاق احلماية لتشمل الصحفيني يف حاالت النـزاع املسلح، يف             
حدود ما تنص عليه القواعد واإلجراءات الواجبة التطبيق، كما يطلـب إىل األطـراف أن               

ث يف حاالت الرتاع الدويل تسمح لوسائط اإلعالم بالوصول إىل أماكن الرتاع وتغطية األحدا     
  وغري الدويل، حسب االقتضاء؛

   باملسؤوليات األخالقية واالجتماعية لوسـائط اإلعـالم وبالـدور          ُيسلِّم  -٨  
وضع مـدونات طوعيـة لقواعـد سـلوك     بوسائط اإلعالم يؤديه قيام اهلام الذي ميكن أن  

ه األجانب ومـا يتـصل      أخالقيات املهنة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر        
  بذلك من تعصب؛

 مبا ميكن أن تقدمه ممارسة احلق يف حرية التعـبري، وخباصـة يف               أيضاً يسلِّم  -٩  
وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك من خالل تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت كـشبكة              

هام إجيـايب  اإلنترنت، واالحترام الكامل حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها للغري، من إس   
يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، ويف              
منع التجاوزات يف جمال حقوق اإلنسان، ولكنه ُيعرب عن أسفه لتـرويج بعـض وسـائط         
اإلعالم صوراً كاذبة أو تصويراً منطياً سلبياً لبعض األفراد أو جمموعات األفراد من الفئـات               

والستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، كشبكة اإلنترنـت، ألغـراض         الضعيفة،  
تتناىف مع احترام حقوق اإلنسان، وخباصة ارتكاب أعمال العنف واالستغالل واإليذاء ضـد             

  النساء واألطفال ونشر خطاب أو حمتوى ينطوي على العنصرية وكره األجانب؛
 أن تؤديه ممارسة احلق يف حرية        من جديد الدور اإلجيايب الذي ميكن      يؤكد  -١٠  

الرأي والتعبري، وكذلك االحترام الكامل حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها، يف دعـم             
يتـصل بـذلك مـن       الدميقراطية ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما       
  تعصب، وفقاً لألحكام ذات الصلة من قانون حقوق اإلنسان الدويل؛

   بأن تبادل األفكار يف إطار نقاش عام ومفتـوح، وكـذلك احلـوار              قّري  -١١  
بني األديان وبني الثقافات، على الصعيد احمللي والوطين والدويل، ميكن أن يشكال وسيلة من              
بني أفضل الوسائل للحماية من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك             

  بياً يف دعم الدميقراطيـة ومكافحـة الكراهيـة القوميـة           من تعصب، وأن يؤديا دوراً إجيا     
  أو العنصرية أو الدينية؛

إىل  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري             يدعو  -١٢  
ـ   ٧/٣٦لقرار اجمللس   يف نطاق الوالية املسندة إليه، بأنشطته وفقاً        االضطالع،    ه وسائر قرارات
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سيما تعاونه مع اآلليات األخرى وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان          الومقرراته ذات الصلة،    
  واملنظمات األخرى، مبا فيها املنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية؛

 مجيع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص وأن تساعده على   يناشد  -١٣  
، وأن تزوده بكل املعلومات الالزمة اليت       ٧/٣٦النحو الوارد يف قرار اجمللس       أداء مهامه، على  

  يطلبها، وأن تستجيب ملا يقدمه من طلبات للقيام بزيارات ولتنفيذ توصياته؛
 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واألفرقة العاملة،  يدعو جمدداً   -١٤  

سان، كـالً يف    واملمثلني واملقررين اخلاصني التابعني للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق اإلن        
  إطار واليته، إىل إيالء االهتمام حلالة األشخاص الذين انُتهك حقهم يف حرية الرأي والتعبري؛

 الدول بإمكانية التماس املساعدة التقنية، إذا لزمت، مبا يف ذلك مـن             ُيذكِّر  -١٥  
حرية مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، من أجل حتسني تعزيز ومحاية احلق يف              

  الرأي والتعبري؛
لكي إىل األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص ما يلزمه من مساعدة      يطلب    -١٦  

، ال سيما بوضع قدرٍ واٍف من املوارد        ٧/٣٦ترد يف قرار اجمللس      بواليته، كما يضطلع بفعالية   
  البشرية واملادية حتت تصرفه؛

وإىل اجلمعية العامـة تقريـراً       إىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل اجمللس         يطلب  -١٧  
  سنوياً يتناول األنشطة املتصلة بواليته؛

   أن يواصل نظره يف مسألة احلق يف حريـة الـرأي والتعـبري وفقـاً                يقّرر  -١٨  
  .لربنامج عمله

  ٣١اجللسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢

 .]اعُتمد دون تصويت[

        


