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التحديات العشرة  : اإلعالن املشترك مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة     
  الرئيسية حلرية التعبري يف العقد املقبل

     املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري، فرانـك             يتشرف    
ممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسـائط اإلعـالم،            ، باالشتراك مع    رو ال

 حبريـة التعـبري، كاتالينـا      ةالدول األمريكية املعني   ظمة   ملن ة اخلاص ةميكلوس هارزيت، واملقرر  
ـ   للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب       ة اخلاص ةبوتريو، واملقرر  عـبري   حبريـة الت   ةاملعني

التحـديات  " بتقدمي اإلعالن املشترك املعنون       بانسي تالكوال  ثوالوصول إىل املعلومات، فاي   
يف  ويرد اإلعالن    .إىل جملس حقوق اإلنسان   " عقد املقبل العشرة الرئيسية حلرية التعبري يف ال     

  .مرفق هذه الوثيقة
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  املرفق

التحديات العشرة   : املشترك مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة     اإلعالن    
  الرئيسية حلرية التعبري يف العقد املقبل

األمن املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية الرأي والتعبري، وممثل منظمة           حنن،    
الدول األمريكية    ملنظمة   ة اخلاص ةواملقرروالتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائط اإلعالم،        

ـ   للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب    ة اخلاص ة حبرية التعبري، واملقرر   ةاملعني  ةاملعني
  حبرية التعبري والوصول إىل املعلومات،

مبساعدة احلملة العاملية من أجـل       ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢ بواشنطن يف    وقد اجتمعنا   
  ، ومركز القانون والدميقراطية؛"١٩املادة "حرية التعبري، ومنظمة 

 ٣٠، و ١٩٩٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٦ بإعالناتنا املشتركة املؤرخة     روإذ نذكّ   
ديسمرب / كانون األول١٠، و٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين ٢٠، و ٢٠٠٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

 ٢١، و ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٦، و ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٨، و ٢٠٠٢
 كـانون   ١٢، و ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩، و ٢٠٠٥ديـسمرب   /كانون األول 

  ؛ونعيد تأكيدها، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠، و٢٠٠٧ديسمرب /األول
 التنوع   مرة أخرى على األمهية األساسية حلرية التعبري، مبا يف ذلك مبدأي           وإذ نشدد   

  وعنـصراً  األخرىقوق  مجيع احل ضرورية للدفاع عن    قيمة متأصلة وأداة    بوصفها  والتعددية،  
  ؛لدميقراطيةمن عناصر اأساسيا 

 باملكاسب اهلامة العديدة اليت حتققت على مدى السنوات العشر األخرية منذ            وإذ نقر   
 يتعلق باحترام حرية التعبري،  فيما١٩٩٩نوفمرب /اعتماد إعالننا املشترك األول يف تشرين الثاين   

مبا يف ذلك املكاسب املتصلة بإعمال احلق يف احلصول على املعلومات والزيـادة اهلائلـة يف                
  إمكانية الوصول إىل شبكة اإلنترنت؛

ال تزال هناك، يف الوقت نفسه، حتديات كبرية أمام إعمال احلق           نه  أل وإذ ينتابنا قلق    
 وهي حتديات تشمل النظم القانونية املُقيِّدة، والضغوط التجارية         يف حرية التعبري إعماالً تاماً،    

  واالجتماعية، وعدم تسامح أصحاب السلطة إزاء النقد؛
 أن بعض التحديات التارخيية اليت تواجه حرية التعبري مل تعاجل بعد معاجلـة              وإذ نالحظ   

  ماعية والسياسية؛ناجحة، وأن حتديات جديدة قد ظهرت بسبب التطورات التكنولوجية واالجت
عمال احلق يف حريـة      إل أداةة اإلنترنت ك  ـة لشبك ـاهلائل اإلمكانـات   وإذ ندرك   

  ؛التعبري واملعلومات
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 اجلهود اليت تبذهلا بعض احلكومات لفرض قيود على شبكة اإلنترنت، فضال  نعيوإذ    
التعـبري  عن عدم إدراك الطابع الفريد هلذه الوسيلة، وإذ نشدد على ضرورة احترام حريـة               

  وغريها من حقوق اإلنسان يف إطار أية جهود تسعى لتطبيق القواعد القانونية على هذا اجملال؛
 على أنه يف حني شهدت السنوات العشر األخرية منوا ملحوظا يف اجلهود             وإذ نشدد   

مـن  العاملية املبذولة حلماية حرية التعبري وتعزيزها، يتعني إيالء مزيد من االهتمام هلذا اجلهد              
جانب احلكومات واجلهات الرمسية األخرى ومنظمات حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمـع           

  املدين األخرى ويف إطار التعاون الدويل؛
 بالتطوير اهلائل للمعايري الدولية املتعلقة بتعزيز حرية التعبري ومحايتها على           وإذ نرحب   

  ت الفاعلة يف اجملتمع املدين؛مدى السنوات العشر األخرية من قبل اهليئات الدولية واجلها
 اإلعالن التايل عن التهديدات الرئيسية العشرة       ٢٠١٠فرباير  / شباط ٣ بتاريخ   نعتمد  

  :حلرية التعبري

  آليات سيطرة احلكومة على وسائل اإلعالم  -١  
ال تزال سيطرة احلكومة على وسائل اإلعالم، وهي من القيود اليت ما فتئت حتـّد،                 

وتتخذ تلك الـسيطرة أشـكاال      . حرية التعبري، تشكل مشكلة خطرية    على مر السنني، من     
  :ما يليإزاء عديدة، إال أننا نشعر بالقلق بصفة خاصة 

ممارسة النفوذ السياسي أو السيطرة السياسية على وسائل اإلعالم العامـة             )أ(  
حبيث ُتستخدم كأدوات تنطق باسم احلكومة بدالً من أن تكون هيئات مستقلة تعمل مـن               

  .أجل الصاحل العام
شروط التسجيل املفروضة على وسائل اإلعالم املطبوعة أو شروط استخدام        )ب(  

 .شبكة اإلنترنت أو النفاذ إليها

سيطرة احلكومة املباشرة على الترخيص هليئات البث أو تنظيم عملـها أو              )ج(  
احية القانونية أو   عن احلكومة، سواء من الن    غري مستقلة   مراقبة تلك العمليات من جانب هيئة       

  .من الناحية العملية
إساءة استخدام الدعاية احلكومية أو غريها من سلطات الدولة للتـأثري يف              )د(  

  .سياسة التحرير
 أو السيطرة عليها سيطرةً ذات شأن مـن جانـب           ملكية وسائط اإلعالم    )ه(  

  .الزعماء السياسيني أو األحزاب السياسية
الدوافع السياسيـة اليت ترفـع ضـد وسـائل        الدعاوى القضائيـة ذات      )و(  

  .اإلعالم املستقلة
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اإلبقاء على قوانني عفى عليها الزمن، مثل القوانني املتعلقة بإثارة الفـنت،              )ز(  
  .والقواعد اليت متنع نشر أنباء كاذبة واليت ُيعاقَب مبوجبها من ينتقد احلكومة

  التشهري اجلنائي  -٢  
الذي ميّس شخصاً ما أو شيئاً ما        القذفأو  السب   وأتشهري  الجرِّم  ُتاليت  قوانني  الإن    

، ) إلغاًء تاماً   بلدان فقط جترمي التشهري    عشرةألغت حنو   (يف معظم البلدان    واليت ال تزال سارية     
مجيع قوانني جترمي التشهري تنطوي علـى       ويف حني أن    . هتديدا تقليديا آخر حلرية التعبري    متثل  

  :التالية هلذه القواننيصفة خاصة إزاء السمات مشاكل، فإننا نشعر بالقلق ب
ة للجرمية، العناصر األساسيعدم اشتراط العديد من القوانني أن يثبت املدعي        )أ(  

  .الزيف واخلبثمثل 
نشر بيانات صحيحة، وعلى النقل الدقيق لبيانات       القوانني اليت تعاقب على       )ب(  

  .التعبري عن الرأياهليئات الرمسية أو بيانات 
  .الدولة ذاهتا، أو مسعة الدولة أو أعالمهارموز محاية مسعة اهليئات احلكومية، و  )ج(  
النقد إزاء  التسامح  مطالبة املسؤولني احلكوميني والشخصيات العامة ب     عدم    )د(  

  .ملواطن العاديمطلوب من ابدرجة أكرب مما هو 
الـديانات أو   محاية املعتقدات أو املدارس الفكرية أو اإليـديولوجيات أو            )ه(  

  .أو األفكار الرموز الدينية
الـضيق  النطـاق   خارج  التشهري اجلماعي لتجرمي التعبري     مفهوم  استخدام    )و(  

  .للتحريض على الكراهية
واألحكام مـع   السجن،  ة  ـغري مربرة مثل عقوب   ة  ـعقوبات قاسي فرض    )ز(  

ـ      املدنية وقـقاحلوفقدان  وقف التنفيذ،    ، وفـرض  صحافة مبا يف ذلك حق ممارسة مهنـة ال
  .فرطةاملغرامات ال

  العنف ضد الصحفيني  -٣  
قتل  حيث كان عدد حوادث      ،يشكل هتديداً خطرياً جداً    العنف ضد الصحفيني     يظل  

العقـد  رب مما كان عليه يف أي عام آخر من           أك ٢٠٠٩الصحفيني بدوافع سياسية خالل عام      
ون تقارير عن املـشاكل     عّد والصحفيون املعرضون للخطر بوجه خاص هم الذين يُ        .املاضي

 مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة أو االجتار باملخدرات وينتقدون احلكومة أو اجلهـات     ،االجتماعية
ون تقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان أو الفساد أو يرسلون تقارير من مناطق             عّداملنفذة ويُ 
نا نشعر بالقلق بصفة    فإنوإذ نقر بأن اإلفالت من العقاب يؤدي إىل مزيد من العنف،            . الرتاع

  :ما يليإزاء خاصة 
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للتـصدي  وختصيص ما يكفي من املوارد      إيالء ما يكفي من االهتمام      عدم    )أ(  
  .إىل العدالةسؤولني عنها والتحقيق فيها وتقدمي امللتلك االعتداءات عند حدوثها 

 الـيت ة للتصدي هلذه االعتداءات  ـضرورة اختاذ تدابري خاص   عدم االعتراف ب    )ب(  
 .األفكارعلومات واملعلى الضحية فحسب بل أيضا على حق كل فرد يف تلقي اعتداًء ال متثل 

  .العتداءات بسبب تلك انتشردويتدابري حلماية الصحفيني الذين عدم اختاذ   )ج(  

 القيود املفروضة على احلق يف املعلومات  -٤  

يف املعلومات بوصفه األخرية باحلق على نطاق واسع يف السنوات العشر   عتراف  مت اال   
من جانب جهات منها احملاكم اإلقليميـة حلقـوق         وذلك  حقا أساسيا من حقوق اإلنسان،      

وقد صدرت بأعداد مل يسبق هلا مثيل قوانني إلعمال         و. اإلنسان وغريها من اهليئات املختصة    
 حيث بلغ عدد القوانني الـيت أصـدرت خـالل           ،وهذا االجتاه اإلجيايب مستمر   . هذا احلق 

حنن نـشعر   و. ومع ذلك، ال تزال مثة حتديات كبرية      .  قانوناً ٥٠حنو  نوات العشر األخرية    الس
  :ما يليزاء بالقلق بصفة خاصة إ

  .أغلبية الدول مل تعتمد بعد قوانني تكفل احلق يف املعلوماتكون   )أ(  
 .ضعف القوانني القائمة يف العديد من الدول  )ب(  

 عملية إعمال احلق يف املعلومـات علـى         هـ اليت تواج  ةـالتحديات اهلائل   )ج(  
  .أرض الواقع

  .مثة حاجة ماسة للشفافيةانعدام االنفتاح خالل فترة االنتخابات يف حني أن   )د(  
 احلق يف املعلومـات     عملن العديد من املنظمات احلكومية الدولية مل تُ       كو  )ه(  

  .متلكها كهيئات عامةفيما يتصل بإتاحة املعلومات اليت 
ق قوانني السرية على الصحفيني وغريهم من األشـخاص مـن غـري             تطبي  )و(  

معلومـات  أو تعمـيم    م املسؤولية عن نشر     ـحتميلهمثالً   ومن ذلك    ،املسؤولني احلكوميني 
  .سربت إليهم

  التعبريحرية التمييز يف التمتع باحلق يف   -٥  
، بعيد املنـال    هدفاً يظل التمتع باحلق يف حرية التعبري على قدم املساواة مع اآلخرين            
 الـشعوب األصـلية   ن و وئالنساء واألقليات والالج   ومنها   ،الفئات احملرومة تارخييا  وال تزال   

اليت تكتسي أمهية    والوصول إىل املعلومات     امن أجل إمساع أصواهت   ، تكافح   واألقليات اجلنسية 
  :ما يليإزاء حنن نشعر بالقلق بصفة خاصة و .بالنسبة هلا
  .بالفئات احملرومة تارخيياًمام إنشاء وسائل إعالم خاصة احلواجز القائمة أ  )أ(  
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الكراهية ملنع الفئـات احملرومـة      إساءة استخدام القوانني املتعلقة خبطابات        )ب(  
 .تارخييا من املشاركة يف املناقشات املشروعة بشأن مشاكلها وشواغلها

  :تدابري تنظيم ذايت كافية للتصدي ملا يليعدم وجود   )ج(  
 الفئات احملرومة تارخييا يف صفوف العاملني يف وسـائل          لضعف متثي  '١'

  .اإلعالم ومنها وسائل اإلعالم احلكومية
للقـضايا ذات  القصور يف تغطية وسائل اإلعالم وغريها من اجلهات        '٢'

  .األمهية بالنسبة للفئات احملرومة تارخيياً
 شيوع املعلومات النمطية أو السلبية اليت تنشر يف اجملتمع حول الفئات   '٣'

  .احملرومة تارخييا

 الضغوط التجارية   -٦  

هتديدا لقدرة وسائل اإلعالم علـى      اليت تشكل   عدد من الضغوطات التجارية     هناك    
وحنن . ينطوي إنتاجها عادة على تكاليف عالية     نشر املعلومات اليت ختدم املصلحة العامة واليت        

  :ما يليإزاء نشعر بالقلق بصفة خاصة 
يترتب على ذلك من آثار     ميكن أن   وما   وسائل اإلعالم    د تركيز ملكية  يزات  )أ(  
  .على تنوع حمتوى املعلوماتخطرية 

اليت تـؤدي   والضغوطات التجارية األخرى     ،واإلعالنسوق الدعاية   ّتت  تف  )ب(  
إعداد برامج ترفيه رخيصة وتافهة    احملتوى احمللي و  تدابري خلفض التكاليف، مثل تقليل      إىل اختاذ   

 .ستقصائيةوتراجع الصحافة اال

مـشغلي خـدمات    يف أن هيئات البث القائمة وغريها من        املتمثل  خلطر  ا  )ج(  
التحول إىل  معظم املكاسب احملققة من خالل      االتصاالت السلكية والالسلكية ستحصل على      

 وسـائل نوع والنفاذ وكذلك على حـساب       تزيادة ال الترددات الرقمية وذلك على حساب      
  .عاماإلعالم اليت ختدم الصاحل ال

 دعم هيئات البث العامة واجملتمعية  -٧  

تستطيع هيئات البث العامة واجملتمعية أداء دور هام للغاية يف تقدمي الربامج اليت ختدم                
 بالتايل يف التنوع     مسامهةً ،واستكمال احملتوى الذي تقدمه هيئات البث التجارية      الصاحل العام،   

ويواجه كال النوعني من هيئات البحث هـذه        . من املعلومات تلبية احتياجات اجلمهور    يف  و
  :ما يليإزاء وحنن نشعر بالقلق بصفة خاصة . حتديات

  .دعم التمويل العام هليئات البث العامةاليت تواجه تزايد التحديات املتكررة   )أ(  
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واضحة للقيام مبهـام    مل ُتكَلّف بوالية    العديد من هيئات البث العامة      كون    )ب(  
  .اخلدمة العامة

عدم وجود اعتراف قانوين حمدد بقطاع البث اجملتمعي يف نظـم إصـدار               )ج(  
  .التراخيص اليت تستند إىل معايري مناسبة هلذا القطاع

ختصيص ترددات كافية هليئات البث اجملتمعية أو إنشاء آليات مناسبة          عدم    )د(  
  .لدعم التمويل

  األمن وحرية التعبري  -٨  
 واسعة غـري    لفرض قيود  سننيعلى مر ال  قومي   األمن ال  مفهوملقد أسيء استخدام      
هجمـات  كـبرية يف أعقـاب       مـشكلة     ميثل  وأضحى هذا األمر    على حرية التعبري،   مربرة
 بـالقلق بـصفة   رحنن نشع و.  وجتدد اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب     ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

  :ما يليإزاء خاصة 
سـية مثـل األمـن      ملـصطلحات أسا  أو الفضفاضة   /التعاريف الغامضة و    )أ(  

الدعم اإلعالمي لإلرهـاب أو التطـرف،       تقدمي  واإلرهاب فضال عن األعمال احملظورة مثل       
  . وجمرد تكرار أقوال اإلرهابيني،اإلرهاب أو التطرف أو الترويج هلما" متجيد"و

 للحد من اخلطابـات ذات الطـابع        غامضةإساءة استخدام املصطلحات ال     )ب(  
  . ذلك االحتجاجات االجتماعية اليت ال تشكل حتريضا على العنف مبا يف،النقدي أو اهلجومي

غري رمسية على وسائل اإلعالم لعدم إعداد تقارير         وأضغوط رمسية   ممارسة    )ج(  
  .ج ألهداف اإلرهابينيرّوي قد ذاه عن اإلرهاب حبجة أن

 ،استخدام تقنيات املراقبة وتقلص الرقابة على عمليات املراقبة       اتساع نطاق     )د(  
  . على حرية التعبري وميس حبق الصحفيني يف محاية مصادرهم السريةاألمر الذي يؤثر سلبياً

  حرية التعبري على شبكة اإلنترنت  -٩  
 اهلائلة بوصفها أداة تعزز تدفق املعلومـات واألفكـار          إمكانات شبكة اإلنترنت  إن    

مات ملراقبة هذه الوسـيلة  اجلهود اليت تبذهلا بعض احلكوسبب استغالال تاما ب مل ُتستغل   حبرية  
  :ما يليإزاء حنن نشعر بالقلق بصفة خاصة و. أو وضع قيود عليها

برجميات احلماية اإللكترونية وفرز    شبكة اإلنترنت من خالل فرض      تيت  تف  )أ(  
  .اشتراطات التسجيلفضالً عن  ،املضمون
 النفاذ  تدخالت الدولة، مثل حجب املواقع والنطاقات اإللكترونية اليت تتيح          )ب(  

وهي تدخالت ُتـربَّر    متكن من إنشاء شبكات اجتماعية،       أو   حمتوى ينتجه املستخدمون  إىل  
  .اجتماعية وتارخيية وسياسيةبأسباب 
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البحث على اإلنترنت أو النفاذ إىل خدمات بعض الشركات اليت تتيح     كون    )ج(  
فيا الحتـرام حقـوق     املواقع أو احملادثات أو النشر أو غريها من اخلدمات ال تبذل جهدا كا            

األشخاص الذين يستفيدون من خدماهتا للنفاذ إىل شبكة اإلنترنـت دون تـدخل وذلـك               
  .مثالًألسباب سياسية 

        القـضائية   ىبرفـع الـدعاو   القواعد املتعلقة بالوالية القضائية اليت تسمح         )د(  
  .ملشترك األدىن مما يؤدي إىل اتباع هنج القاسم ا،التشهري يف أي مكانوال سيما دعاوى 

  الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -١٠  
ملا يفوق مليار شخص إمكانية غري مـسبوقة        قد أتاحت   شبكة اإلنترنت   ن  يف حني أ    

الوصول إىل  ال تستطيع   غالبية سكان العامل    للوصول إىل أدوات املعلومات واالتصاالت، فإن       
  :ما يليإزاء حنن نشعر بالقلق بصفة خاصة و. أن إمكانية وصوهلا حمدودة أو اإلنترنت
  .ن الفقراء من النفاذ إىل شبكة اإلنترنتهيكل التسعري الذي ال ميكّ  )أ(  
 ممـا حيـرم     ،أو أبعد مـن ذلـك     " امليل األخري "عدم إتاحة خدمة اتصال       )ب(  

  .املستخدمني يف املناطق الريفية من إمكانية الوصول
 اجملتمعيـة لتكنولوجيـات املعلومـات      حمدودية الدعم املقـدم للمراكـز       )ج(  

 .واالتصاالت وغري ذلك من خيارات الوصول املتاحة للجمهور

التدريب والتثقيف وال سيما يف صفوف الفقراء واملسنني        عدم كفاية جهود      )د(  
  .وسكان الريف

  التوقيع،
  فرانك ال رو

  املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية الرأي والتعبري
  رزيتميكلوس ها

  ممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائط اإلعالم
  كاتالينا بوتريو

   األمريكية املعنية حبرية التعبريدولاملمثلة اخلاصة ملنظمة ال
   بانسي تالكوالايثف

املعنية جنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب لل املقررة اخلاصة
  ماتحبرية التعبري والوصول إىل املعلو

        


