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  موجز

رو، هذا التقرير عمـالً      يقدِّم املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، فرانك ال              
 ١وهذا هو أول تقرير سنوي يقدمه املكلَّف احلايل هبذه الوالية، اليت بدأت يف . ٧/٣٦نسان بقرار جملس حقوق اإل

. ويركِّز التقرير على الرؤية الرئيسية للمقرر اخلاص وألولوياته فيمـا يتعلـق بالواليـة             . ٢٠٠٨أغسطس  /آب
 يصف أساليب عمـل      مث ٧/٣٦ويستعرض اختصاصات الوالية على النحو املبني يف قرار جملس حقوق اإلنسان            

   .املقرر اخلاص

 الذي اسُتعرضت فيـه  ٧/٣٦ ويشري إىل قرار جملس حقوق اإلنسان  ، للوالية اًويقدم الفصل األول موجز     
ويقدم الفصل الثاين موجزاً لألنشطة الرئيسية      . ٢٠٠٨مارس  /والية احلق يف حرية الرأي والتعبري وُمددت يف آذار         
، مبا يف ذلك حتليل الجتاهات البالغات يف        ٢٠٠٨أغسطس  /نذ بداية واليته يف آب    اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص م      
ويقدِّم الفصل الثالث استعراضاً شامالً للمسائل الرئيسية اليت سيعاجلها املقرر اخلاص، ويقدم رؤيتـه       . تلك الفترة  
لية بشأن مسألة القيود املفروضة على ويف هذا السياق يقدم املقرر اخلاص أفكاراً أو. وأولوياته بالنسبة هلذه الوالية 
ويركِّز أيضاً على احلق يف الوصول إىل املعلومات يف حاالت الفقر املدقع، وسالمة             . احلق يف حرية الرأي والتعبري     
ويقـدم الفـصل الرابـع      .  ومحايتهم، مبا يف ذلك محاية الصحفيني العاملني يف مناطق الرتاع          املوظفني اإلعالميني  
   . والتوصيات العامة للمقرر اخلاصاالستنتاجات 

 كـانون  ١ اليت بعث هبا املقرر اخلاص السابق من الرسائلويتضمن هذا التقرير، يف شكل إضافة، موجز        
، مبـا يف    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١، مث املقرر اخلاص احلايل حىت       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١يناير إىل   /الثاين 
أعده  وتشمل إضافة ثانية تقريراً . ٢٠٠٩فرباير / شباط١٥ احلكومات حبلول  منالرسائلذلك الردود الواردة على  

، ٢٠٠٧نـوفمرب   /ابو، عن زيارة قطرية قام هبا إىل هندوراس يف تـشرين الثـاين            غيب لي ياملقرر اخلاص السابق، إم   
 إىل مجهورية ملديف يف     وتتضمن اإلضافة الثالثة تقريراً يبني نتائج املقرر اخلاص َعِقَب زيارة قطرية رمسية قام هبا              
   . هبا بصفة مكلَّف بالواليةيقوم قطرية رمسية ة بعث أول، وهي٢٠٠٩مارس /آذار 
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  ٥  ٣٢- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة املقرر اخلاص  - ثانياً 
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  ١٠  ٥٥- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرؤية واألولويات  - ثالثاً 
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سالمة الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم يف منـاطق الـرتاع            -  جيم  

  ١٢  ٥٠- ٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومحايتهم
  ١٣  ٥٥- ٥١  . . . . . إعمال احلق يف الوصول إىل املعلومات يف حاالت الفقر املدقع  - دال   

  ١٤  ٦٧- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً 
  ١٥  ٦٣- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوصول إىل املعلوات يف حاالت الفقر املدقع - ألف   
  ١٦  ٦٧- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سالمة العاملني يف وسائط اإلعالم ومحايتهم  - اء ب  
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    الوالية- أوالً 
رية الرأي والتعـبري يف دورتـه الـسابعة يف    حباستعرض جملس حقوق اإلنسان والية املقرر اخلاص املعين        - ١ 
 الذي،  ٧/٣٦ونتيجة لذلك، ُمددت هذه الوالية لفترة ثالث سنوات أخرى مبوجب القرار            . ٢٠٠٨مارس  /آذار 
   :اختصاصات املقرر اخلاص، املكلَّف مبا يليه  من٤ و٣بيَّن اجمللس يف الفقرتني  

مجع كل ما يتوافر من معلومات مناسبة تتصل بانتهاكات احلق يف حرية الـرأي والتعـبري، أو                    )أ(   
 اليت ُتمارس ضد األشخاص     حباالت التمييز أو التهديد بالعنف أو استعماله أو املضايقة أو االضطهاد أو الترهيب،            

الذين يسَعون إىل ممارسة أو تعزيز ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك، من باب األولوية القصوى،                   
  تلك اليت تستهدف الصحفيني أو غريهم من املهنيني يف ميدان اإلعالم؛

ومات واملنظمات غري احلكومية ومن     التماس وتلقِّي املعلومات اجلديرة بالتصديق والثقة من احلك          )ب(   
  أي أطراٍف أخرى على علمٍ هبذه احلاالت، والرد على هذه املعلومات؛

تحسني تعزيز ومحاية احلـق يف      إعداد توصياٍت وتقدمي مقترحاٍت عن السبل والوسائل الكفيلة ب           )ج(   
   بكل مظاهره؛حرية الرأي والتعبري

مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من تقـدمي للمـساعدة          اإلسهام فيما تضطلع به مفوضية األ        )د(   
  .لتحسني تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبريالتقنية واخلدمات االستشارية 

وُيقر اجمللس َعرب هذا القرار بأن ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري هي أحد األسس الضرورية إلقامـة                     - ٢ 
أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلـاص وأن         " من القرار يناشد مجيع احلكومات       ٥رة  جمتمع دميقراطي، ويف الفق    
تساعده على أداء مهامه، وأن تزوده بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تستجيب فوراً ملا يوجهه من نداءات  
م بزيارات ولتنفيذ توصياته على حنو      عاجلة وغريها من البالغات، وأن تنظر بإجيابية فيما يقدمه من طلبات للقيا            
   ".ميكنه من مباشرة واليته مبزيد من الفعالية 

 بأن يواصل اإلدالء بآرائه، عندما يكون ٧/٣٦ويالحظ املقرر اخلاص مع التقدير الطلب الوارد يف القرار    - ٣ 
ايا، وال سـيما اإلشـارة      ذلك مناسباً، خبصوص ما تتسم به تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت احلديثة من مز            
ويرى املقرر اخلاص يف الوصول إىل املعلومات . من حق اجلميع يف دخول جمتمع املعلومات) و(٤الواردة يف الفقرة  
إحدى املسائل ذات األولوية بالنسبة للوالية وبالتايل يرغب يف تركيز جزء من هذا التقرير علـى الوصـول إىل                    
   .قعاملعلومات يف حاالت الفقر املد 

أن يقدِّم تقارير عن احلاالت    "، يطلب اجمللس كذلك إىل املقرر اخلاص        ٧/٣٦من القرار   ) د(٤ويف الفقرة      - ٤ 
اليت ُتشكِّل فيها إساءة استعمال احلق يف حرية التعبري عمالً من أعمال التمييز العنصري أو الديين آخذاً يف اعتباره               
 للجنة القضاء   ١٥اص باحلقوق املدنية والسياسية، والتعليق العام رقم         من العهد الدويل اخل    ٢٠و) ٣(١٩املادتني   
على مجيع أشكال التمييز العنصري، الذي ينص على أن حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفوق العنصري أو  
   ".الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والتعبري 

املدنية   األحكام املبينة يف القرار إضافة إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق            وسيواصل املقرر اخلاص سعيه إىل تنفيذ        -٥ 
   .للوالية والسياسية وغري ذلك من الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة، اليت ال تزال تشكل اإلطار القانوين 
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    أنشطة املقرر اخلاص- ثانياً 
    حتليل املعلومات والرسائل واالجتاهات- ألف 

ي ينفِّذ املقرر اخلاص الوالية املُسندة إليه تنفيذاً فعاالً، يركز على ما يرده من معلومات مـن طائفـة               لك   - ٦ 
متنوعة من املصادر من بينها احلكومات، واملنظمات احلكومية وغري احلكومية، احمللية منها أو الوطنية أو اإلقليمية                 
وتشكِّل الرسائل الواردة من خمتلف املصادر      . لكتَّاب، والنقابات أو الدولية، ورابطة العاملني يف املهن اإلعالمية وا        
 يف التقارير السابقة، واسترعاء انتباه نوقشت أصالًوسيلة لتحديد االجتاهات، والتأكيد من جديد على املسائل اليت  
   .لرأي والتعبرياجملتمع الدويل إىل عدد من السياسات، واملمارسات والتدابري اليت هلا أثر يف احترام حرية ا 

املقـرر   ورمبا يقرر .  احلق يف حرية الرأي والتعبري يف بلد ماإعمالوُتعدُّ املعلومات الواردة مؤشراً هاماً لدرجة          - ٧ 
   .بواليته اخلاص أيضاً أن يتوىل من تلقاء نفسه زمام املبادرة بشأن مسائل ذات اهتمام عام يرى أهنا ذات صلة 

ذلك  ايا اليت ترد املقرر اخلاص بتهديدات أو اعتداءات أو مضايقات أو جرائم قتل أو غري وتتعلق غالبية القض   - ٨ 
انتقاماً منهم   حقوق اإلنسان والنقابيني    واملدافعني عن   من االنتهاكات اجلسدية أو النفسية لسالمة الصحفيني والطلبة         

واالنتهاكات متـصلة   كانت هذه االعتداءات ويف كثري من احلاالت،  . على ممارستهم حقهم يف حرية الرأي والتعبري      
الصعيد الوطين أو احمللي،  بقمع احتجاجات سلمية جرت لإلعراب عن عدم املوافقة على سياسات حكومية ما، على     

تتفـاوت تفاوتـاً كـبرياً       ويف حني أن درجة القمع وشدته ومدته قـد          . أو على إجراءات اختذهتا شركات كبرية     
واالقتصادية، وإمنا تتعلق     فيها األوضاع السياسية واالجتماعية      تشتد تقتصر على البلدان اليت      فاإلدعاءات الواردة ال  

   .يف دميقراطيات عريقة أيضاً بانتهاكات حتدث يف نظم هي يف مرحلة انتقال إىل الدميقراطية أو 

يف املهن اإلعالمية أو    وجود عدد كبري من حاالت مالحقة أو سجن العاملني           أيضاًوُيظهر حتليل الرسائل       - ٩ 
ومثة .  هذه األمورُيَجّرماملواطنني العاديني بتهم القذف واالفتراء والتشهري، على الرغم من أن بعض البلدان مل يعد  

هـا،  إليالرأي بدرجة ال داعي  اجتاه هام آخر ما برح سائداً يف كثري من املناطق، هو اعتماد تشريع حيّد من حرية          
قائمة على اعتبارات   إجراءات ترخيص بإنشاءتحرير، ويقضي ال تتدخل يف استقاللية هيئات حيث يتيح للدولة أن   

األجانب، على النـهوض     ذاتية ُتستخدم إلغالق وسائل اإلعالم، واحلد من قدرة الصحفيني، وخباصة املراسلون            
   . لهابعملهم حبرية، وفرض قيود صارمة على عمل منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك متوي

، أرسـل املقـرر     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٥ويف الفترة من       - ١٠ 
.  رسالة ُوقعت باالشتراك مع مكلَّفني آخرين بوالية متعلقة باإلجراءات اخلاصة          ٣٦٥ رسالة، منها    ٤٣٣اخلاص   
 يف املائـة يف     ٢٠ئة يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ؛        يف املا  ٣٠: وكان التوزيع اجلغرايف للرسائل على النحو التايل       
يف منطقة الشرق األوسـط مشـال   يف املائة  ١٧ يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛       ٢٠أفريقيا،   

   .يف املائة يف أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى  ١٣أفريقيا؛ و
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    النشرات الصحفية- باء 

من أجل تسليط الضوء على ما يساوره من         )١(ر اخلاص أن يصدر يف نطاق واليته نشرات صحفية        للمقر   - ١١ 
 أصدر  ٢٠٠٨أغسطس  /ومنذ بداية واليته يف آب    . قلق خاص إزاء األحداث الراهنة املتعلقة حبرية الرأي والتعبري         
   .  حرية الرأي والتعبرياملقرر اخلاص أربعة بيانات صحفية مشتركة تتعلق بالقيود املفروضة على احلق يف 

، قام املقرر اخلاص إىل جانب املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق             ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ويف     - ١٢ 
حبالة املـدافعني عـن     املعين  باستقالل القضاة واحملاميني، واملقرر اخلاص      املعين  ميامنار، واملقرر اخلاص     اإلنسان يف   

املعين حبرية الدين أو املعتقد بإصدار بيان صحفي مشترك يدينون فيه الظـروف              اص  حقوق اإلنسان، واملقرر اخل   
وأشار اخلرباء إىل أن متظاهرين مساملني اعتقلـوا يف         . الضمري يف ميامنار   الشديدة واحملاكمات غري العادلة لسجناء      

 ٦٥ عليهم بالسجن ملدة التعسفي، مع عشرات من املعتقلني حكم  جتري حماكمتهم بعد سنة من االحتجاز ٢٠٠٧
وباإلضافة إىل ذلك، حكم على حمامي الدفاع بالسجن لعدة شهور أو  .  سنة سجنا٢٥ً بسنة؛ وحكم على آخرين 
السلطات يف ميامنار على وقف أعمال املضايقة واالحتجاز ضد أفراد  وحث اخلرباء بشدة . منعوا من متثيل وكالئهم

 مع احترام ضمانات احملاكمة زينوطلبوا بإعادة حماكمة مجيع احملتج . نسانميارسون حقوقهم اليت هي من حقوق اإل
   .العادلة وباإلفراج عن مجيع حمامي الدفاع

، قام املقرر اخلاص، إىل جانب املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ويف    - ١٣ 
 العنف ضد املرأة، بإصدار بيان صحفي يتعلق باسـتمرار املـضايقة            حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين مبسألة      

والحظ اخلرباء أن متظاهرين مساملني اعتقلوا،      . الميةاإلسإيران  ألعضاء محلة املليون توقيع يف مجهورية        والترهيب  
ني يف  بأحكام بالسجن، بينما استمرت مضايقة الناشطني يف جمال حقوق املـرأة املـشارك             واحتجزوا واضطهدوا   
وطالب اخلرباء بضرورة تشجيع مشاركة املرأة يف احلياة العامة، وتعزيز املساواة يف معاملة  . احلملة ومنعوا من السفر

إيران اإلسالمية من أجل بناء جمتمع أقوى وأصح، تزدهر فيه اإلسـهامات الفريـدة        والرجال يف مجهورية     النساء
صون حكومة مجهورية إيران اإلسالمية على الوفاء بالتزاماهتا املنصوص املقررون اخلا ويف هذا الصدد، حث . للمرأة

 واالتفاقيات الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز سياسيةباحلقوق املدنية وال عليها مبوجب العهد الدويل اخلاص 
ع السلمي، ويف حرية جمال حقوق املرأة يف حرية تكوين اجلمعيات والتجم ضد املرأة، واحترام حقوق الناشطني يف 

   .الرأي والتعبري

 مقرراً خاصاً وخرباء مستقلني     ٣٥، قام املقرر اخلاص، إىل جانب       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف     - ١٤ 
آخرين، بإصدار بيان صحفي يرحبون فيه باعتماد اجلمعية العامة للربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل                
 يعاين انتهاكات حقوقه االقتصادية واالجتماعية منية واالجتماعية والثقافية، الذي ميكن اخلاص باحلقوق االقتصاد 
وأعرب اخلرباء عن أملهم يف أن يستخدم       . والثقافية من التماس سبل االنتصاف ومسائلة من يرتكبها عن أعماهلم          
 االختياري من أجل مساعدة الدول جمتمع حقوق اإلنسان اآلراء اليت اعتمدهتا اللجنة مبوجب إجراءات الربوتوكول 
 خطوات ملموسة إلعمال حقوق اجلميع وبلوغ أشد الفئات هتميشاً وحرماناً، وهم األشد عرضة النتهاك    ختاذيف ا  

                                                      

  :ميكن االطالع على النص الكامل للبيان الصحفي على العنوان التايل )١(
opendocument?FDD125750500497C3AB9E794B3C9F01/875view/nsf.huricane/huricane/ch.unhchr.www://http. 
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ودعا اخلرباء مجيع الدول إىل التوقيع على هذا الصك والتصديق عليه بسرعة، من أجل ضمان سـرعة                 . حقوقهم 
   . نطاق واسعدخوله حيز النفاذ وتطبيقه على 

، قام املقرر اخلاص، إىل جانب عشرة خرباء مستقلني آخرين، بإصدار بيـان             ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩ويف     - ١٥ 
صحفي يعربون فيه عن قلقهم البالغ إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان يف سري النكا، ال سـيما ضـيق جمـال                      
والحظ اخلرباء أن اإلفالت من العقاب عن       . الشهوداألصوات املنتقدة واخلوف من أعمال االنتقام من الضحايا و         
انتهاكات حقوق اإلنسان ما يزال قائماً دون هوادة عرب مجيع أحناء البلد حيث يسود مناخ من اخلوف والترويع                   
والحظ اخلرباء أيضاً االعتداء اخلطري والقاتـل       . على املدافعني عن حقوق اإلنسان، ال سيما الصحفيون واحملامون         
 ووسائط اإلعالم وكأنه حدث عام كما يشهد على ذلك مقتل الصحفي السنتـسا يف      يني يستهدف الصحف  الذي 
وشاطر اخلرباء املفوضة السامية حلقوق اإلنسان قلقها البالغ .  واهلجمات على مؤسسات اإلعالم الكربىغاكرمييتون 
وأعربوا أيضاً عن . سائر يف صفوف املدنينيإزاء سرعة تدهور الظروف اليت يواجهها املدنيون والعدد الكبري من اخل 
أسفهم إزاء القيود املفروضة على وصول املساعدات اإلنسانية إىل مناطق الرتاع مما يفاقم االنتـهاكات اخلطـرية         
وحث اخلرباء بشدة حكومة سري النكا على اختاذ تدابري فورية . املستمرة ألبسط احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
وأبرزوا أيضاً ضرورة .  منصف فعال لدعم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وأسرهماءكانية طلب إجرلضمان إم 
. القيام بإصالحات شاملة للنظام العام لإلدارة من أجل منع تكرر املزيد من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان                
 سيادة القـانون    تعزيزول.  انتقامية ودعا اخلرباء إىل وضع حد فوري لإلفالت من العقاب والكف عن أي أعمال             
واملساعدة على ضمان سالمة ومحاية حقوق اإلنسان جلميع األشخاص يف سري النكا، أشار اخلـرباء إىل أهنـم                   
   .سيواصلون عرض مساعدهتم للحكومة 

    املشاركة يف االجتماعات واحللقات الدراسية-  جيم

رك املقرر اخلاص يف احللقة الدراسية للخرباء املتعلقـة         ، شا ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣ و ٢يف يومي      - ١٦ 
حرية التعـبري والـدعوة إىل      : " من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٠ و ١٩بالصلة بني املادتني     
وضية ونظمت هذه احللقة الدراسية مف    . )٢(" أو العنف  اوةالكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العد         
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وحضرها ما يزيد على مائيت مراقب، منهم ممثلون للحكومات، وغري ذلك                 
وكان اهلدف من هذا . من وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية، ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيمـا          ٢٠ و ١٩احلدث توضيح الصالت القائمة بني املادتني        
 وقدم املقرر. خيص حرية التعبري والدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف              
سيما عندما  ، ال   ٣، الفقرة   ١٩ املسموح هبا مبوجب املادة      القيوداخلاص ورقة عن الفوارق والصالت القائمة بني         
والحظ املقـرر  .  من العهد  ٢٠يتعلق األمر بقيود ترمي إىل محاية حقوق آخرين، والتزامات الدول مبوجب املادة              
اخلاص عرب مشاركته يف هذا احلدث أمهية حل التوترات القائمة على خالفات ثقافية أو دينية حقيقية عرب احلوار                   

                                                      

: ميكن االطالع على تفاصيل احلدث يف العنوان التايل )٢(
www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/. 
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وتأيت مشاركة املقرر اخلاص يف . ن مطالب التسامح وليست عائقاً لهالصريح، مؤكداً أن حرية التعبري هي مطلب م 
   . ٧/٣٦هذا احلدث يف نطاق واليته على النحو املبني يف قرار جملس حقوق اإلنسان  

، شارك املقرر اخلاص يف دورة إعالمية لفائدة املكلفني بوالية          ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٨ و ٧ويومي     - ١٧ 
 اخلاصة املعينني مؤخراً، نظمت يف جنيف، وناقش االجتماع يف املقـام األول عمليـة بنـاء                 متعلقة باإلجراءات  
 للمكلفني بواليات، وكذا قضايا من قبيـل        يدةاملؤسسات اليت جيريها جملس حقوق اإلنسان وأساليب العمل اجلد         
   . جراءات اخلاصةالتعاون مع اجملتمع املدين ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية وفيما بني واليات اإل 

ويف أثناء مقام املقرر اخلاص يف جنيف حلضور األحداث املذكورة أعاله، التقى املقرر اخلاص مبمـثلني عـن                     - ١٨ 
حوار  وحيرص املقرر اخلاص على إقامة      . منظمة املؤمتر اإلسالمي وجمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب          

   .جنيف  من مل تسنح له فرصة االلتقاء هبم يف أثناء زياراته املقبلة إىل اءقليمية ويعتز لقمفتوح مع مجيع اجملموعات اإل

، شارك املقرر اخلاص يف حلقة دراسية نظمـت يف حمكمـة العـدل              ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ويف     - ١٩ 
يف  واشترك  " جتاهات التقييدية األخرية  أفكار بشأن بعض اال   : محاية أوروبا حلرية التعبري   "األوروبية بستراسبورغ عنواهنا     

   .املفتوح  جنت ومبادرة العدالة يف اجملتمع وجامعةتنظيم هذا احلدث كل من جامعة روبرت شومن بستراسبورغ، 

   . أكتوبر التقى املقرر اخلاص بأعضاء يف الرابطة العاملية للصحف يف لندن/ تشرين األول٢٦ويف    - ٢٠ 

أكتوبر، حضر املقرر اخلاص الندوة الدولية حلرية التعبري الـيت نظمتـها منظمـة             / تشرين األول  ٢٨ويف     - ٢١ 
إحياًء للذكرى الـستني    " التنمية والدميقراطية واحلوار  : حرية التعبري "ونظم احلدث، بعنوان    . اليونسكو يف باريس   
حلدث، التقى املقرر اخلاص     يف باريس حلضور هذا ا     امهوأثناء مق .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ١٩للمادة   
   .أيضاً مبمثلني عن منظمة مراسلون بال حدود 

الـذكرى الـسنوية اخلامـسة    "، حضر املقرر اخلاص الندوة الدولية ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين ٧ويف     - ٢٢ 
اليت نظمتـها   " ليةالتنمية والتمكني عرب اإلذاعة احمل    : والعشرون لتأسيس الرابطة الدولية للعاملني باإلذاعات احمللية       
   . ريالالرابطة الدولية للعاملني باإلذاعات احمللية يف مونت 

، شارك املقرر اخلاص يف حدث نظمته الرابطـة         ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ إىل   ١٣ويف الفترة من       - ٢٣ 
والتنوع   التعبري والتعددية حرية"وركز املؤمتر الدويل على . يرسآنس ياألمريكية الالتينية لإلذاعات التثقيفية، يف بو 

   ".يف اإلذاعة

، كجزء من املنتدى العاملي لتطـوير وسـائط         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩وعقب اجتماع عقد يف        - ٢٤ 
قام املقرر اخلاص، إىل    )  يف أثينا  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ إىل   ٧الذي عقد يف الفترة من      (اإلعالم العاملية    
من والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائط اإلعالم، ميكلوس هارزيت، واملقرر اخلاص ملنظمة جانب ممثل منظمة األ 
الدول األمريكية املعين حبرية التعبري، كاتالينا بوتريو، واملقرر اخلاص للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب                
ال، بإصدار إعالن مشترك بشأن تشويه األديـان،        املعين حبرية التعبري والوصول إىل املعلومات، فايز بانسي تالكو         
ال يتفق  " تشويه صورة األديان  "وأشار اإلعالن إىل أن مفهوم      . ووضع قانون ملكافحة اإلرهاب ومكافحة التطرف      
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واملعايري الدولية املتعلقة بالقذف وأن القيود املفروضة على حرية التعبري ينبغي حصر نطاقها يف محايـة احلقـوق                   
إذ ال ينبغي أبداً استخدام هذه القيود حلماية مؤسسات معينة أو مفاهيم أو .  واملصاحل االجتماعية املتداخلةالفردية 
والحظ اإلعالن كذلك أن القيود املفروضة على حرية التعبري         . تصورات أو معتقدات جمردة، مبا فيها الديين منها        
ة الوطنية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضاً على          ملنع التعصب ينبغي حصر نطاقها يف الدعوة إىل الكراهي         
التمييز، أو الكراهية أو العنف وشجع اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان على الكف عن اعتماد مزيـد مـن         
   . البيانات املؤيدة لفكرة تشويه صورة األديان 

 غري  ١٩اً يف لندن نظمته منظمة املادة       ، حضر املقرر اخلاص حدث    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١ويف     - ٢٥ 
ديسمرب شارك  / كانون األول  ١٤ إىل   ١٢، ويف الفترة من     "تعزيز املساواة يف إطار حرية التعبري     "احلكومية، بعنوان    
يف أعمال طاولة مستديرة دولية للخرباء بشأن حرية التعبري نظمه مركز وسائط اإلعالم ودراسة االتـصاالت يف                  
   . وبية املركزية يف بودابستاجلامعة األور 

إطار حلريـة   : خطة من أجل التغيري   " شارك املقرر اخلاص يف حدث بعنوان        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥ويف     - ٢٦ 
خطة ("وكجزء من احلدث أطلق رئيس الوزراء بوسبا كمال دهال تقريراً بعنوان . نظم يف كامتاندو" التعبري لنيبال 
أعد مببادرة مشتركة من املنظمات غري احلكومية منتـدى         ") ية التعبري يف نيبال   من أجل التغيري بشأن احلق يف حر       
   .  واحتاد الصحفيني النيباليني١٩احلرية، واملادة  

العالقة بني حرية "يناير، ألقى املقرر اخلاص يف مؤمتر بارك ولتون كلمة يف موضوع / كانون الثاين٢٣ويف    - ٢٧ 
يناير نظم يف لندن حدث بعنوان      / كانون الثاين  ٢٤ إىل   ٢٢ويف الفترة من    ". حيةالتعبري وحرية التدين منظور الض     
   ".التحديات املعاصرة واملستقبلية حلقوق اإلنسان"  

أمريكـا   يناير، شارك املقرر اخلاص يف االجتماع اإلقليمي ملنظمات         / كانون الثاين  ٢٩ إىل   ٢٥ويف الفترة من       - ٢٨ 
   .غواتيماال الذي نظمه النظام الدويل للمبادالت من أجل حرية اإلعالم يف أنتيغوا، الالتينية بشأن حرية التعبري، 

مارس، شارك املقرر اخلاص يف طاولة مستديرة نظمتها اجلمعية الدولية          / آذار ١٦ إىل   ١٣ويف الفترة من       - ٢٩ 
   .نسيونوللصحافة يف أس 

رر اخلاص يف حلقة دراسية دوليـة بعنـوان         ، شارك املق  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ إىل   ٢٢ويف الفترة من       - ٣٠ 
ونظمت هذا احلدث رابطة أمريكا الالتينيـة لإلذاعـات         ". االتصال والسلطة : ٢١ لأمريكا الالتينية يف القرن ا    "  
   . كيتويفوعقدت احللقة الدراسية . التثقيفية وجامعة أندينا سيمون بوليفار 

    الزيارات القطرية-  دال

وكانت . ، اضطلع املقرر اخلاص بزيارة قطرية رمسية إىل ملديف٢٠٠٩مارس / آذار٥إىل  ١يف الفترة من    - ٣١ 
وجرت الزيارة بدعوة من احلكومة من أجل دراسـة         . هذه أول زيارة قطرية للمقرر اخلاص بصفته مكلفاً بوالية         
مهية العملية االنتقالية الدميقراطية  ابرز املقرر اخلاص أ ،ويف استنتاجاته املتعلقة بالزيارة   . القضايا ذات الصلة بواليته    
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ويتـضمن هـذا التقريـر إضـافة        . اجلارية يف ملديف وأبدى توصيات أولوية بشأن كيفية تعزيز هذه العملية           
  (A/HRC/11/4/Add.3)  التقرير الكامل عن بعثة املقرر اخلاص بشأن زيارته إىل هذا البلد .   

وتـشكل  . ويالحظ املقرر اخلاص أن الزيارات القطرية ستظل مسألة مركزية بالنسبة ألنشطة الواليـة               - ٣٢ 
الزيارات اليت قام هبا املقرر اخلاص السابق من قبل، إىل جانب الطلبات املقدمة إىل احلكومات من أجـل القيـام               
 املتعلقة حبرية التعبري والرأي أساس الطلبات الـيت  لبزيارات قطرية رمسية، واالجتاهات الناشئة نتيجة حتليل الرسائ     
وقد أرسل املقرر اخلاص طلبات من أجل توجيه        . أرسلت إىل البلدان من أجل توجيه دعوة من خمتلف احلكومات          
ويأمل املقرر اخلـاص أن تلقـى       . دعوات إىل زيارة عدد من البلدان، مراعياً يف ذلك أمهية حتقيق توازن جغرايف             
   . صدى إجيابياً لدى احلكومات املعنيةزيارةلطلبات ا 

    واألولوياتة الرؤي-  ثالثاً
    األولويات الرئيسية وأساليب العمل-  ألف

مبا أن هذا هو أول تقرير للمقرر اخلاص املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، يربز هذا الفصل رؤية املقـرر                      - ٣٣ 
وسيقدم املقرر اخلاص أيضاً بعض األفكار األولية بـشأن  . عملاخلاص بالنسبة للوالية إىل جانب اقتراح أساليب      
ويتوسع التقرير يف جمالني حيظيان باألولوية حددمها املقرر . مسألة القيود املفروضة على احلق يف حرية الرأي والتعبري 
ني يف وسـائط    اخلاص، ومها احلق يف الوصول إىل املعلومات يف حاالت الفقر املدقع، ومحاية الصحفيني والعـامل               
   .اإلعالم يف حاالت الرتاع 

وسيعتمد املقرر اخلاص على ما حققه أسالفه املكلفون هبذه الوالية من إجنازات ويقدم تقريره بروح من                   - ٣٤ 
وإذا كان املقرر اخلاص يدرك االستقاللية الراسخة املتأصلة يف منصب املكلفـني بواليـات              . الشفافية واالنفتاح  
 مع مجيع أصحاب املصلحة ينبغي تشجيعه وأن هذا فتوحصة، فإن املقرر اخلاص يعتقد أن احلوار املاإلجراءات اخلا 
   . التواصل سيكون ذا أمهية أساسية بالنسبة لتنفيذ هذه الوالية 

حرية الـرأي والتعـبري،     يف  وسيواصل املقرر اخلاص حتليل االجتاهات والتحديات اليت يواجهها يف احلق              - ٣٥ 
ىل وضع أساليب مع احلكومات املهتمة، واملؤسسات الوطنية، واآلليات اإلقليمية، واملمثلني الدبلوماسيني إ وسريمي 
ويود املقرر اخلاص أيضاً أن     .  هذا احلق األساسي   يزاملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة من أجل تعز        وفروع  

هذه الوالية، ويف ذلك سيعزز التعاون مع أصحاب        كذلك متابعة احلاالت الفردية املعروضة على نظره عرب          يعزز  
املصلحة، مبن فيهم احلكومات، ومجاعات حقوق اإلنسان على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل، ومع اآلليـات                
 واملؤسسات الوطنية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مكاتبها امليدانيـة،               ،اإلقليمية 
حقوق اإلنسان يف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة وبعثات حفظ السالم، ووسائط اإلعالم، وهيئات وعناصر  
   . املعاهدات وغري ذلك من اإلجراءات اخلاصة 

، الذي يدعو والية املقرر اخلـاص إىل        ٧/٣٦ويف إطار الوفاء ببعض املتطلبات املذكورة يف قرار اجمللس             - ٣٦ 
والتعبري  تقدمي مقترحات عن السبل والوسائل الكفيلة بتحسني تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي إعداد توصيات و"  
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للمـساعدة    املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من تقدمي        ألمماإلسهام فيما تضطلع به مفوضية ا     "و )٣("بكل مظاهره 
إعداد  اقترح املقرر اخلاص    ،  )٤(" والتعبري التقنية واخلدمات االستشارية لتحسني تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي         

. الثقافيـة  برنامج تدرييب إلكتروين للعاملني يف وسائط اإلعالم بشأن حرية التعبري، وحقوق اإلنسان والتعدديـة               
االحتـرام   واهلدف من الربنامج حتديد سبل تعزيز االلتزامات املهينة بالصحافة العالية اجلودة، مع تعزيز مزيد من                

املخـاوف   وسريمي الربنامج إىل تناول بعض      . للتنوع، والتعددية الثقافية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       أيضاً  
   .  فيما يتعلق خبطاب الكراهية، والتعصب والتمييزملصلحةالرئيسية اليت أعرب عنها خمتلف أصحاب ا

 ٢٤   إىل   ٢٠د يف جنيف يف الفترة مـن        وشارك املقرر اخلاص يف مؤمتر استعراض نتائج مؤمتر ديربان الذي عق             - ٣٧ 
والتمييـز   وكان اهلدف من املؤمتر إتاحة الفرصة الستعراض التقدم احملرز ملكافحة العنصرية     . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

الصعد  برنامج عمل ديربان على     و الفعلي إلعالن    ذالعنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفي        
اخلاص يف   وتربز مشاركة املقرر    . ، فضالً عن تقاسم أفضل املمارسات     ٢٠٠١يل منذ عام    الوطين واإلقليمي والدو  

وكـره   هذا احلدث العالقة غري املنفصمة بني تعزيز احلق يف حرية التعبري ومكافحة العنصرية، والتمييز العنصري،                
   .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

   أي والتعبري  القيود املفروضة على احلق يف حرية الر– باء

األخرى  تعد ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري مؤشراً هاماً على مستوى محاية واحترام مجيع حقوق اإلنسان    - ٣٨ 
تقـدم   وإذا كانت املؤسسات الدميقراطية ال متنع مجيع انتهاكات احلق يف حرية الرأي والتعـبري، فإهنـا                 . يف جمتمع ما  

وجود بيئة   فحرية الرأي والتعبري ال تستفيد من       .  البيئة املناسبة ملمارسته   ىء عن أهنا هت   ضمانات حلماية هذا احلق، فضالً    
انتهاكات احلق يف  غري أن . دميقراطية فحسب، بل إهنا تسهم وتساعد يف الواقع أيضاً يف نشأة وقيام نظم دميقراطية فعالة

   . متنوعة اً كان نظامها، وقد تتخذ أشكاالً حرية الرأي والتعبري قد حتدث يف مجيع األقاليم والبلدان، أي

ـ ويالحظ املقرر اخلاص أن حرية التعبري من مظاهر الثقافات، والتعدد الثقايف، واألديان واأل               - ٣٩  . ديوجلياتي
مث إن الصكوك الدولية الـسارية      . وبالتايل فإن احلق يف حرية التعبري ينبغي النظر إليه بإجيابية من أجل الدفاع عنه              
فعلى وجه اخلصوص، ينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          . ضع حداً واضح املعامل حلرية التعبري     ت 
أية دعاية للحرب وأية دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على              "على أن حتظر بالقانون      
الرئيسي يكمن يف حتديد النقطة اليت يتم عندها بلـوغ هـذه            وعليه فإن التحدي    ". التمييز أو العداوة أو العنف     
فتفسري هذه القيود تفسرياً واسعاً، على حنو ما اقترح مؤخراً يف حمافل دولية، أمر ال ينسجم مع الصكوك . العتبات 
وكثرياً ما  . نالدولية املعمول هبا حالياً ومن شأنه أن يشكل يف هناية املطاف خطراً على التمتع التام حبقوق اإلنسا                 
   .استخدمت احلكومات القيود اليت حتد من احلق يف حرية الرأي والتعبري كوسيلة لتقييد االنتقاد وإسكات املنشقني 

إذ ال ينبغي هلذه القيـود أن هتـدد         . وينبغي وضع حدود حلرية التعبري بشكل واضح ينصح عليه القانون            - ٤٠ 
نبغي أن تكون هذه القيود الزمة ومتناسبة مع اهلدف الذي تنشده، وينبغي وباإلضافة إىل ذلك، ي. ممارسة احلق ذاته 

                                                      

 ).ج(٣الفقرة  )٣(

 ).د(٣الفقرة  )٤(
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وينبغي إقرار هذه القيود من قبل جهاز       . أن تشمل أخف الوسائل فيما يتعلق حبرية التعبري، ملنع وقوع آثار رهيبة            
   .قضائي مستقل 

اماً دائماً من جانب الدول بـضمان       ال ميكن ممارسة احلق يف حرية التعبري بشكل سليب، وإمنا يتطلب التز              - ٤١ 
. فآليات االنتقاد، مبا يف ذلك انتقاد الزعماء السياسيني، أمر هام ملساءلة األفـراد . آليات وضمان محاية هذا احلق  
وال تقتصر حرية التعبري على إصدار البيانات اليت تعد مناسبة أو مفيدة؛ وأية حدود ينبغي أن تلتزم بشكل مباشر                    
   . د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةبصيغة العه 

ويف العديد من البلدان، يسيء أصحاب السلطة استعمال قواعد مفرطة يف العمومية يف هذا اجملال من أجل    - ٤٢ 
ة أحد األصوات غري التقليدية، املنشقة أو املنتقدة أو املنتمية إىل أقليات، أو تقييد املناقشة بشأن القضايا االجتماعي    
وعالوة على ذلك، فإن إزالة التوترات القائمة على اختالفات ثقافية أو دينية حقيقية ال ميكن               . اليت تشكل حتدياً   
ويالحـظ املقـرر    . حتقيقها بقمع التعبري عن أوجه االختالف وإمنا من خالل مناقشة هذه األوجه بشكل مفتوح              
   .ت عرقلة لهاخلاص أن حرية التعبري بالتايل هي مطلب للتسامح وليس 

   اإلعالم يف مناطق الرتاع ومحايتهموالعاملني يف وسائط سالمة الصحفيني -جيم 

العام  تعد محاية الصحفيني املشاركني يف بعثات خطرية يف أثناء نزاع مسلح هاجساً كبرياً للمجتمع الدويل ويف    - ٤٣ 
 ٦٠  ، قتـل مـا جمموعـه        ٢٠٠٨ففي  . ي والتعبري األخري ظل عقبة رئيسية لتحقيق التنفيذ الكامل للحق يف حرية الرأ          

  .)٥(العام  منهم أو هددوا طيلة ٩٢٩ عامالً يف وسائط اإلعالم واعتدي بدنياً على ٢٩صحفياً، واختطف حوايل 

وكان للرتاعات العنيفة الدائرة يف أحناء عديدة من العامل، وال سيما يف أفغانستان، والعـراق، والـشرق                - ٤٤ 
وسائط   السكان العاديني، مبن فيهم الصحفيون والعاملون يف يفمال وأخرياً يف أوسيتيا، أثر خطري األوسط، والصو 

 أو   أو تصاب يف هجمات مسلحة مباشرة يف أثناء القتال         ذلك أن أعداداً كبرية من الصحفيني إما تقتل،       . اإلعالم
 واالستخدام املتزايد لألسلحة املعقدة     - فة  انتشار األسلحة اخلفي   مث إن   . تتعمد أطراف الرتاع استهدافها وخطفها    

. يفاقم حالة السالمة البدنية للمدنيني واملـوظفني اإلعالمـيني         من قبل املتحاربني وهاجس كسب حرب الصور        
لقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان بشكل صارخ، يف بيئة يكاد           ا اليت تنتهك وترتكب هذه اهلجمات،    

   .ن العقاب كامالًيكون فيها اإلفالت م

ويتلقى املقرر اخلاص العديد من التقارير املتعلقة مبحاوالت متعمدة الستهداف الصحفيني، ال سـيما يف                  - ٤٥ 
 جـودة   ويف حرية التعبري، وحرية الـصحافة،       يفولتطور احلرب احلديثة أثر خطري      . مناطق الرتاع املسلح املستمر    
ومن العوامل املسامهة يف ذلـك  . لوسائط إعالم حراملكونة  ساسية  األاصر  عنالهي  هذه  ، و تهااملعلومات واستقاللي  

 مما يؤدي إىل تقييد حركتهم ووصوهلم إىل مصادر معلومـات           لوضعهم املدين وسائط اإلعالم    فقدان العاملني يف    
   .زيادة استخدام الصحفيني املرافقني وعدم األمن فيما يتعلق مبركز محايتهمإىل و موثوقة وموضوعية، 

                                                      

 .www.rsf.org/article.php3?id_article=24909؛ انظر موجز عن حرية الصحافةمنظمة مراسلون بال حدود،  )٥(



A/HRC/11/4 
Page 13 

سـريج   ، تلقى املقرر اخلاص تقارير تفيد بأن حمامني حيققون يف مقتل صحفي راديـو أوكـايب                 ٢٠٠٨ويف     - ٤٦ 
مجهورية  وكان سريج ماهيشي قد اغتيل بعيار ناري يف بوكافو يف           . ماهيشي، يتعرضون ملضايقات وهتديدات متواصلة    

وطنية يشارك يف     يف راديو أوكايب، وهي إذاعة       قديراً وكان صحفياً . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣الكونغو الدميقراطية يف    
   . الدميقراطية رعايتها كل من مؤسسات إيرونديل السويسرية وبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو 

واألحكام الرئيسية اليت حتمي الصحفيني وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعالم يف حاالت الـرتاع املـسلح                    - ٤٧ 
 من الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف ٧٩صدرها القانون اإلنساين، ال سيما التدابري اخلاصة الواردة يف املادة   م

فتنص املادة املذكورة على مـا      . ، واملتصل حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املؤرخة  
جيـب  "و"  خطرية يف مناطق املنازعات املسلحة أشخاصاً مـدنيني    يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية     : "يلي

محايتهم هبذه الصفة مبقتضى أحكام االتفاقيات وهذا الربوتوكول، شريطة أال يقوموا بأي عمل يـسيء إىل وضـعهم                  
ي وللوضع املدين للصحفيني األسبقية على أي نوع من الترتيبات التعاقدية اليت قد يعمل الـصحف              ". كأشخاص مدنيني 

  .مبوجبها؛ ومتنح محاية متساوية للصحفيني املستقلني أو الصحفيني العاملني حلساب أية واسطة من وسائط اإلعالم

إزاء تكـرار  "الذي أعرب فيه عن بالغ قلقه    ) ٢٠٠٦(١٧٣٨ القرار   ٢٠٠٦وأصدر جملس األمن يف عام         - ٤٨ 
ئط اإلعالم ومن يرتبط هبم مـن أفـراد يف   أعمال العنف يف أجزاء عديدة من العامل ضد الصحفيني وموظفي وسا  

كما أكد التزامه مبقتضى القانون اإلنـساين مبـنح         . ، وأدان اهلجمات املتعمدة ضد هذه الفئة      "الرتاعات املسلحة 
  .الصحفيني وضع املدنيني أثناء الرتاعات املسلحة، على حنو ما تنص عليه اتفاقيات جنيف

من هذا، الذي اعتمد مببادرة مشتركة من اليونان وفرنـسا، والـذي            ويؤيد املقرر اخلاص قرار جملس األ        - ٤٩ 
وسائط اإلعالم، والعاملني هبا ومعداهتا ال ميكن عدها هدفاً مشروعاً االنتباه من جديد إىل أن سيشجع الدول على  
جب القـانون   طاملا أهنا ال تساهم بشكل فعلي يف العمل العسكري وأن اهلجمات اليت تشن عليها غري قانونية مبو                 
   .اإلنساين الدويل 

يستهدف يف  وال يعد الصحفيون واملوظفون اإلعالميون يف خطر وقت الرتاع فحسب بل إن العديد منهم    - ٥٠ 
واملضايقة من  ويف هذه احلاالت، كثرياً ما يكون الصحفيون ضحية االعتداء . األزمات العامة ويف حاالت الطوارئ

هـذه   ، تلقى املقرر اخلاص تقـارير عـن         ٢٠٠٨وطيلة عام   . عتقال ولالحتجاز قبل قوات األمن، وخيضعون لال    
املعارضـة   االنتهاكات حلقوق اإلنسان اليت استهدفت الصحفيني، ال سيما أولئك الذين يغطون املظاهرات العامة              

   .للسياسات احلكومية

  إعمال احلق يف الوصول إىل املعلومات يف حاالت الفقر املدقع - دال

 ما يوصف بتعددية أبعاده وعـدم       اين املاليني من الناس يف مجيع أحناء العامل الفقَر املدقع، الذي كثرياً           يع  - ٥١
.  يف الصحة، والتعليم والسكن وكذا املشاركة االجتماعية والثقافية والسياسيةأيضاًاحنصاره يف الدخل، بل بتأثريه 

كامل حلقوق اإلنسان، ال تنفصل فيه احلقوق املدنية والسياسية وباملوازاة مع هذا النهج املتعددة أبعاده هناك فهم مت
  .عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 يف العامل النامي، مع توقع ركود يف مجيع االقتصادات  كبريا٢٠٠٨ًلقد كان أثر األزمة املالية العاملية لعام   - ٥٢
  . هامة يف أفقر السكان يف العاملورمبا كانت هلذا االخنفاض يف النمو آثار. الناشئة

مث إن مفهوم فقر اإلنسان الذي يركز على احلرمان من أبسط الفرص واخليارات بالنسبة للتنمية البشرية                  - ٥٣
وقـد  .  عدم املشاركة يف صنع القرار ويف احلياة املدنية واالجتماعية والثقافيـة أيضاًوعدم حرمان اآلخرين، يربز   
 إلعالن وبرنامج عمل فيينا، ال بـد أن  وفقاًأنه "،  ١٩٩٧/١١ اإلنسان، يف قرارها     أكدت من جديد جلنة حقوق    

 يف اختاذ القرارات داخل اجملتمع الذي يعيشون فيه، ويف تعزيز           تساعد الدول على دعم مشاركة من هم أكثر فقراً        
ملدقع املزمن قد يصبحون    ويالحظ املقرر اخلاص أن املتضررين من الفقر ا       ". حقوق اإلنسان ومكافحة الفقر املدقع    

 ما يظل الفقراء والعاطلون واملنتمون      فكثرياً.  من املشاركة الكاملة يف اجملتمع الذي يعيشون فيه        مقصيني اجتماعياً 
وعليه، يشدد املقرر اخلاص على احلاجة إىل       . إىل أقليات إثنية وفئات ضعيفة أخرى على هامش اهلرم االجتماعي         

  . بوصف ذلك وسيلة لضمان املشاركة واملساءلةضمان الوصول إىل املعلومات

إن إيصال أصوات الذين يعيشون يف فقر حيسن فهم ظاهرة الفقر ويعزز اإلجراءات الرامية إىل التصدي إىل   - ٥٤
ويساعد .  ودولياً  ووطنياً الفقر، والظلم وعدم املساواة ومن شأنه أن يفيد ويؤثر يف اخلطط العامة املوضوعة حملياً             

ويعتقد املقرر  . ىل املعرفة واملعلومات بالقدر الكايف اجملتمعات احمللية على العمل من أجل مستقبل أفضل            الوصول إ 
اخلاص أن بإمكان وسائط اإلعالم أن تقوم بدور هام من خالل ضمان نشر املعلومات عن الفقر والتوعية به وكذا 

  .بدور اجملتمع يف جمال القضاء على الفقر وحتسني مستويات العيش

إن عدم قدرة بعض الناس على التحكم يف عمليات ومزايا العوملة، مبا فيها االتصاالت واملعلومات، أمر                   - ٥٥
فبالنسبة للعديد من الناس، الذين ال تزال العوملة وثورة املعلومات عملية بطيئة لديهم، جيـب        . مثري للقلق الشديد  

وحيث املقرر اخلاص   . ت احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية    التأين بشأن إجياد أفضل السبل لشملهم بتدفق املعلوما       
 فاألقليات والـشعوب    .اجملتمع الدويل على التصدي ملسألة إقصاء الفئات املهمشة والضعيفة من وسائط اإلعالم           

األصلية والعمال املهاجرون وكثري من أفراد الفئات الضعيفة األخرى ما برحوا يواجهـون عقبـات آخـذة يف                  
. فاع، وبعضها يستحيل ختطّيه، يف سعيهم إىل ممارسة حقهم يف استقاء األنباء واملعلومات وتلقّيها ونـشرها               االرت

فوسائط اإلعالم بالنسبة هلذه الفئات تنهض بالدور املركزي املتمثل يف تشجيع التعبئة االجتماعية واملـشاركة يف                
 فبدون السبل الالزمة لنشر آراء هذه الفئات والتعريف         .احلياة العامة واالطالع على املعلومات املفيدة جلماعتهم      

مبشاكلها، تكون هذه الفئات مغيَّبة فعلياً عن املناقشات العامة، ما حيّد يف هناية املطاف من قدرهتا على التمتُّـع                   
  .الكامل حبقوقها اإلنسانية

   االستنتاجات والتوصيات-  رابعاً
وأولوياته بالنسبة لواليته اليت يرغب يف مشاطرة الدول األعضاء         يبني هذا التقرير رؤية املقرر اخلاص         - ٥٦

ويأمل املقرر اخلاص أن تسود هذه الـروح        . وأصحاب املصلحة اآلخرين إياها بروح من االنفتاح والشفافية       
  .ذاهتا عالقته مع هذه اجلهات طيلة فترة واليته
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ه أسالفه وما اسُتخدم من قاعـدة معرفيـة    على ما أجنزوسيضطلع املقرر اخلاص هبذه الوالية معتمداً      - ٥٧
  .وأساليب عمل

. ومبا أن هذا هو أول تقرير، ركز املقرر اخلاص على جمالني فقط يرامها ذوي أولوية بالنسبة لواليتـه              - ٥٨
. وسترمي التقارير املقبلة إىل مواصلة تطوير القضايا املواضيعية املتصلة باحلق األساسي يف حرية الرأي والتعبري

 إىل األنشطة واالجتاهات يه، سيكون املقرر اخلاص يف موقف ميكنه من تقدمي توصيات مفصلة أكثر استناداًوعل
  . بالواليةاليت سيحددها يف أثناء السنة األوىل بصفته مكلفاً

  الوصول إىل املعلومات يف حاالت الفقر املدقع  - ألف

. حرية الرأي والتعبري على مجيع املـستويات      ينبغي تشجيع احلق يف الوصول إىل املعلومات واحلق يف            - ٥٩
وحيث املقرر اخلاص احلكومات على حترير بيئة االتصاالت ووسائط اإلعالم للسماح بتـدفق املعلومـات إىل                

وينبغي إعطاء األولوية إىل تعزيز هذه التدفقات والقيام بتدخالت         . اجملتمع املدين حبرية وإنصاف وبفعالية أكثر     
  . داخل اجملتمع عموماً وهتميشاًئات ضعفاًهادفة تدعم أشد الف

ويشجع املقرر اخلاص كذلك الدول على تعزيز احلق يف حرية الرأي والتعبري واحلق يف الوصـول إىل            - ٦٠
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق          ١٩املعلومات املنصوص عليهما يف املادة      

 اجلمهور من الوصول إىل املعلومات كما قد تضع احلكومـات           رم احلكومات متاماً  فقد حت . املدينة والسياسية 
.  على حرية اخلطاب وحرية التعبري عرب قوانني وأنشطة حترم من احلق يف تكوين مجعيات سياسية وثقافية                قيوداً

" املعلوماتالكشف عن أقصى قدر من "وانفتاح احلكومة وحرية تدفق املعلومات أمران راسخان يف إطار مبدأ 
واجملتمع املدين املكني بفـضل  . الذي تصبح عربه احلكومات واملؤسسات احلكومية أكثر مساءلة أمام اجلمهور      

 باملـشاركة   انفتاح املعلومات أقدر على الدفاع من أجل مزيد من اخلدمات الرتيهة والشفافة وأكثر إحساساً             
  .واملسؤولية يف عمليات صنع القرار

ات غري قادرة على نشر املعلومات بشكل منتظم يف أوساط اجلمهور أو قد ال ترغب قد تكون احلكوم  - ٦١
لذا يوصي املقرر اخلاص يف هذه احلاالت بأن ُينظر إىل دعم           . يف الرتوع إىل هذه الشفافية لكثرة الفساد فيها       

 لزيادة التعددية وسائط اإلعالم عند نشوب نزاع وإىل حترير بيئة االتصاالت ووسائط اإلعالم بوصفهما آليتني
  .والتنوع يف تدفق املعلومات يف البلدان الفقرية واملعرضة للرتاعات

ويشجع املقرر اخلاص احلكومات على تعزيز اإلذاعة احلكومية والعمل بقوانني مكافحة االحتكار من أجـل                 - ٦٢
  .بري ومشاركة اجلمهوروينبغي للسياسات أن تعزز حرية التع. التوصل إىل نظام إذاعي متنوع يصل إىل اجلميع

 لتطوير وسائط اإلعالم من شأنه توسـيع         بديالً  واقتصادياً  اجتماعياً وتشكل اإلذاعة اجملتمعية منوذجاً     - ٦٣
ويواجه الذين يعانون اإلقصاء االقتصادي عقبات      . نطاق الوصول إىل املعلومات، وإيصال األصوات واآلراء      

 وترتبط بظروف الفقر، مبا يف ذلك تدين مستوى التعلـيم وتعلـم   نظامية أيضاً حتول بينهم وبني حرية التعبري   
ويوصي . الكتابة والقراءة، وضعف اهلياكل األساسية، وعدم الوصول إىل خدمات الكهرباء واالتصاالت العامة

املقرر اخلاص بأن تنظر احلكومات إىل اإلذاعة اجملتمعية بوصفها أداة حيوية ملن ال صوت هلم، مما سيمكنهم من 
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وينبغي هلذه الربامج أن تـشجع املـشاركة        . ممارسة حقهم يف حرية الرأي والتعبري والوصول إىل املعلومات        
النشطة للمجتمع احمللي يف إطالق هذه الربامج وإنتاجها وتقدميها من أجل متكني أفقر الفئـات واجملتمعـات                 

  .وبوصفها وسيلة للحد من الفقر

  م ومحايتهمسالمة العاملني يف وسائط اإلعال -  باء

يؤكد املقرر اخلاص من جديد توصيات أسالفهم بأن على احلكومات أن جتسد ما تعلن عنه رمسياً من قلق                    - ٦٤
بشأن سالمة الصحفيني، اليت ينادى هبا يف املنتديات الدولية وينص عليها قانون املعاهدات، يف تـدابري ملموسـة                  

ائط اإلعالم مبن فيهم العاملون على املـستويات التـشريعي          لتعزيز سالمة الصحفيني وغريهم من العاملني يف وس       
وينبغي اختاذ تدابري حلماية مجيع املوظفني اإلعالميني بصرف النظر عـن انتمـاءاهتم املهنيـة               . واإلداري والقضائي 

ـ              . والسياسية سلحة، وجيب محاية الصحفيني والعاملني يف جمال اإلعالم يف مجيع األوقات، وخباصة أثناء الرتاعات امل
وُتحث احلكومات أيضاً على محاية الفئـات األخـرى         . وحاالت الطوارئ والفوضى العامة والعمليات االنتخابية     

  .املعرضة للخطر، مثل النقابيني واألخصائيني االجتماعيني والطلبة واملدرسني والكتاب والفنانني

إلعـالم علـى املـسامهة يف نـشوء         إن إشاعة ثقافة األمان يف قطاع الصحافة يضيف إىل قدرة وسائط ا             - ٦٥
وحيث املقرر اخلاص احلكومات واملؤسسات احلكومية على تقدمي الدعم وعلـى           . الدميقراطيات املزدهرة والواثقة  

ذلك أن احلد من إفالت مرتكيب هـذه  . ضمان التحقيق الدقيق بشأن مجيع أعمال العنف اليت تستهدف الصحفيني  
  . عن تكرار هذه اجلرائم كبرياًسائط اإلعالم من العقاب سيكون رادعاًاجلرائم اليت تستهدف العاملني يف و

وينبغي دعـم  . ويشجع املقرر اخلاص احلكومات على وضع خطط حلماية العاملني يف وسائط اإلعالم            - ٦٦
اجلمعيات اجلديدة يف تعزيز اإلجراءات الرامية إىل ضمان سالمة الصحفيني، مبا يف ذلك التـدريب يف جمـال                  

ة، والرعاية الصحية، وتأمني احلياة، واملساواة يف الوصول إىل احلماية االجتماعية للمستخدمني األحرار السالم
  .واملوظفني املتفرغني

وقد يرغب اجمللس يف النظر، على حنو ما سبق لسلف املقرر اخلاص اقتراحه، يف إمكانية تكليف املقرر   - ٦٧
 إىل مجلة أمـور     هدف العاملني يف وسائط اإلعالم، استناداً     اخلاص بإعداد دراسة عن أسباب العنف الذي يست       

منها املعلومات الواردة من احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وإىل جتارب هذه 
اجلهات، ومبا يتضمن جمموعة شاملة من االستنتاجات والتوصيات وصياغة مبادئ توجيهية حلماية الصحفيني             

وقد تشكل هذه الدراسة أول خطوة يف اجتاه نقاش، داخل جملـس            . من العاملني يف وسائط اإلعالم    وغريهم  
  .حقوق اإلنسان، بشأن هذه القضية احلامسة، عقب املناقشات اليت جتريها اهليئات األخرى، مبا فيها جملس األمن

 -  -  -  -  -  

  


