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  موجز

يقدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، السيد أمبيي ليغابو، هذا التقرير عمالً بقرار جملس   
وهذا هو آخر تقرير سنوي سيقدمه املقرر احلـايل، الـذي سـتنتهي فتـرة واليتـه يف                  . ٥/١حقوق اإلنسان   

ويستعرض هذا التقرير االجتاهات والقضايا الرئيسية اليت متت معاجلتها أثناء فترة واليـة             . ٢٠٠٨أغسطس  /آب
  .ة الرأي والتعبريويربز التقرير بوجه خاص أهم ما ينشأ من أمناط وحتديات يف إعمال احلق يف حري. املقرر اخلاص

، من بينـها حتليـل      ٢٠٠٧ويوجز الفصل األول األنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص يف عام               
ويقدم الفصل الثاين استعراضاً شامالً للمسائل الرئيسية اليت عاجلهـا املقـرر           . الجتاهات البالغات يف تلك الفترة    

 جماالت احلق يف االطالع على املعلومات، وسالمة العاملني يف املهـن             فترة واليته، وحتديداً يف    على امتداد اخلاص  
اإلعالمية ومحايتهم، والقيود القانونية املفروضة على حرية الرأي والتعبري، فضالً عما حلرية التعبري من أثر يف إعمال 

  .أما الفرع الثالث فيعرض النتائج والتوصيات العامة للمقرر اخلاص. حقوق اإلنسان

 ١يف الفترة مـن     احلكومات    إىل ضمن التقرير كإضافة له موجزاً ملا بعث به املقرر اخلاص من رسائل           ويت  
 ٢١ حـىت  ى تلك الرسـائل من ردود علمنها ، وملا تلقاه ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول  ٤يناير إىل   /كانون الثاين 
عن زيارتيه القطريتني إىل أوكرانيـا       فهما تقريرا املقرر اخلاص      ٣ و ٢ضافتان  إلأما ا . ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

  .وأذربيجان على التوايل

  :ومن بني النتائج والتوصيات الرئيسية اليت يقدمها املقرر اخلاص ما يلي  

حيث املقرر اخلاص احلكومات على إجراء تقييم متعمق لتشريعاهتا الوطنية احلالية وملمارسـاهتا               - 
التعبري، وبالشروع، حيثما دعـت الـضرورة، يف        القضائية املتصلة جبميع أشكال حرية الرأي و      

كما يوصي املقـرر    . عمليات إصالح ضماناً الستيفاء القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان        
اخلاص احلكومات بأن تركز على محاية وتعزيز استقالل وسائط اإلعالم على سبيل األولوية، مبا              

  والتعبري؛رد يف ميدان حرية الرأي يكفل إحراز تقدم مطَّ

 مجيع أشكال الرقابة يف وسائط      تاماً تشريعات حتظر حظراً     بسنيوصي املقرر اخلاص احلكومات       - 
فاهتامات القذف والتشهري واإلهانة، وخباصـة      .  اإلنترنت على سواء التقليدية منها أو      ،عالمإلا

 مـن   عندما تكون صادرة عن مسؤولني حكوميني، وسلطات رمسية حتديداً، ال تربر أي شكل            
  أشكال الرقابة املسبقة؛

حيث املقرر اخلاص احلكومات على توسيع نطاق تدابري محاية حرية الرأي والتعبري لتشمل شبكة                - 
نون فيها، الذين ينبغي منحهم مستوى احلمايـة        اإلنترنت، وخباصة املسامهون يف مواقعها واملدوِّ     
  عالم؛إلذاته املمنوحة ألي نوع آخر من أنواع وسائط ا
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كرر املقرر اخلاص دعوته إىل جملس حقوق اإلنسان ألن يويل مزيداً من االهتمام ملسألة سالمة               ي  - 
ورمبا يرغب اجمللس يف النظر، على      . الصحفيني ومحايتهم، وخباصة يف حاالت املنازعات املسلحة      

حنو ما اقُترح سابقاً، يف فرصة تكليف املقرر اخلاص بإعداد دراسة عن أسباب العنـف الـذي                 
عالمية، استناداً إىل مجلة أمور، من بينها ما تقدمه احلكومـات           إلارس ضد العاملني يف املهن ا     مي

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية من معلومات وما لديها من جتارب يف هذا 
الشأن، ومبا يف ذلك طائفة شاملة من النتائج والتوصيات، ووضع مبـادئ توجيهيـة حلمايـة                

  .عالميةإلحفيني وغريهم من العاملني يف املهن االص

وحيث املقرر اخلاص العاملني يف املهن اإلعالمية، فضالً عن عامة اجلمهور، على أن يكونوا مدركني ملا قد   
فإن نشر آراء تنطوي على تعصب ومتييز يعمل . يكون لألفكار اليت يبدوهنا من أثر يف إثارة املشاعر الثقافية والدينية

ويشدد املقرر اخلاص كذلك على     . هناية املطاف على بث الفرقة والرتاع، وال يفضي إىل تعزيز حقوق اإلنسان           يف  
أنه، لئن كانت الصكوك الدولية تنص على فرض قيود على حرية الرأي والتعـبري منعـاً للدعايـة إىل احلـرب                   

 من هذه القيود هو محايـة األفـراد مـن           والتحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، فإن املتوخى         
  االنتهاكات املباشرة حلقوقهم، وليس منع التعبري عن آراء انتقادية أو مثرية للجـدل أو غـري مستـساغة مـن                    

  .الناحية السياسية
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  مقدمة

عمالً بقرار جملس هذا التقرير يقدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، السيد أمبيي ليغابو،   - ١
ـ  سيقدمه املقرر احلايل، الذي سنوي تقرير  آخروهذا هو . ٥/١حقوق اإلنسان      /تنتهي فتـرة واليتـه يف آب  س

  .٢٠٠٨أغسطس 

، من بينها   ٢٠٠٧اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص يف عام        ويتضمن الفصل األول خالصةً لألنشطة الرئيسية         - ٢
 الفصل الثاين استعراضاً شامالً للمسائل الرئيسية اليت عاجلها         ويورِد. حتليل الجتاهات الرسائل يف الفترة املذكورة     

 السنوات  فيربز الفصل االجتاهات املختلفة اليت الحظها املقرر اخلاص خالل        . املقرر اخلاص على امتداد فترة واليته     
. شارة إىل التحديات الرئيسية اليت ووجهت يف التنفيذ الفعال للحق يف حرية الرأي والتعبري             إلالست املاضية، مع ا   
  .عامةً للمقرر اخلاصالتوصيات النتائج وال فيعرضأما الفصل الثالث، 

خلاص من رسـائل إىل      املقرر ا  بعث به  تورد موجزاً ملا     ١فاإلضافة  : ويتضمن هذا التقرير ثالثة إضافات      - ٣
 وملا تلقاه منها من ردود على      ،٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٤يناير إىل   / كانون الثاين  ١احلكومات يف الفترة من     

، فهما تقريرا املقرر اخلاص عن زيارتيـه        ٣ و ٢أما اإلضافتان   . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢١تلك الرسائل حىت    
  .ان على التوايلالقطريتني إىل كل من أوكرانيا وأذربيج

   األنشطة- أوالً 
   حتليل املعلومات والرسائل واالجتاهات- ألف 

  عادة طرح  إليعّول املقرر اخلاص على ما يرده من رسائل من مصادر شىت كوسيلة لتحديد االجتاهات، و                - ٤
 واملمارسـات   ما سبق تناوله من مسائل يف تقارير سابقة، ولتوجيه أنظار اجملتمع الدويل إىل عدد من السياسات               

  .والتدابري ذات األثر يف احترام حرية الرأي والتعبري

وكي ما ينفذ املقرر اخلاص الوالية املسندة إليه تنفيذاً فعاالً، فهو يركز على ما يرده من معلومات مـن                     - ٥
 الوطنيـة أو  طائفة متنوعة من املصادر، من بينها احلكومات؛ واملنظمات احلكومية وغري احلكومية، احمللية منها أو        

وإن نوعية ما يرده . اب؛ والنقابات، وما إىل ذلكعالمية والكّتإلاإلقليمية أو الدولية؛ ورابطات العاملني يف املهن ا
ومها كذلك مؤشر   . من معلومات وكميته مها عامالن حامسا األمهية يف هنوض املقرر اخلاص بالوالية املسندة إليه             

ورمبا يقرر املقرر اخلاص أيضاً أن يتوىل من تلقاء نفسه          . أي والتعبري يف بلد ما    هام لدرجة تنفيذ احلق يف حرية الر      
  .زمام املبادرة بشأن مسائل ذات اهتمام عام يرى أهنا ذات صلة بواليته

تعلق بتهديدات أو اعتداءات أو مضايقات أو جرائم قتل أو          يوغالبية ما يرد إىل املقرر اخلاص من قضايا           - ٦
هاكات اجلسدية أو النفسية لسالمة الصحفيني والطلبة والناشطني يف ميدان حقـوق اإلنـسان              غري ذلك من االنت   

ويف كثري مـن احلـاالت، كانـت هـذه     . والنقابيني انتقاماً منهم على ممارستهم حقهم يف حرية الرأي والتعبري         
لى سياسات حكومية االعتداءات واالنتهاكات متصلة بقمع احتجاجات سلمية جرت لإلعراب عن عدم املوافقة ع

ويف حني أن نطاق القمـع وشـدته       . ما، على الصعيد الوطين أو احمللي، أو على إجراءات اختذهتا شركات كبرية           
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الدعاءات الواردة ال تقتصر على البلدان اليت تكون فيها األوضاع الـسياسية            فاومدته قد تتفاوت تفاوتاً كبرياً،      
يف مرحلة االنتقال إىل    هي   وإمنا تتعلق أيضاً بانتهاكات حتدث يف نظم         واالجتماعية واالقتصادية شديدة الصعوبة،   

  .الدميقراطية أو يف دميقراطيات عريقة

عالميـة أو  إلوإن حتليل الرسائل يظهر وجود عدد كبري من حاالت اضطهاد أو سجن العاملني يف املهن ا         - ٧
من أن بعض البلدان مل يعد يعترب هذه األمور جرائم املواطنني العاديني بتهم القذف واالفتراء والتشهري، على الرغم 

اعتماد تـشريع حيـد     هو  يف كثري من األقاليم،     ما برح سائداً    ومثة اجتاه هام آخر     . ب عليها مبقتضى القانون   يعاقَ
عالميـة،  إل هلا من حرية الرأي، حيث يتيح للدولة أن تتدخل يف استقاللية هيئات حترير املـواد ا               بدرجة ال داعيَ  

عالم، واحلد من قـدرة     إلستخدم إلغالق وسائط ا   ذاتية تُ قائمة على اعتبارات    ضي باختاذ إجراءات ترخيص     ويق
الصحفيني، وخباصة املراسلون األجانب، على النهوض بعملهم حبرية، وفرض قيود صارمة على عمل منظمـات               

  .اجملتمع املدين، مبا يف ذلك متويلها

 ٢٤١، بعث املقرر اخلاص مبا جمموعه ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤ير إىل ينا/ كانون الثاين١ويف الفترة من   - ٨
عت باالشتراك مع مكلفني آخرين قِّ مناشدةً ُو٨٩ مناشدة عاجلة، من بينها ١١٤: رسالة، وذلك على النحو التايل

. اليات أخرىوقِّعت مع ومنها  ٥٥ رسالة من رسائل االدعاءات،    ١٢٧وبالواليات املتعلقة باإلجراءات اخلاصة،     
 يف املائة يف ٣١,٥: وكان التوزيع اجلغرايف للرسائل على النحو التايل.  شخصا٥٩٦ًوتناولت هذه الرسائل حاالت 

 يف املائة يف الشرق ١٧ يف أمريكا الالتينية والكارييب، و     ١٨,٢ يف املائة يف أفريقيا، و     ٢٠,٧آسيا واحمليط اهلادئ، و   
  .ملائة يف أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى يف ا١٢,٤األوسط ومشال أفريقيا، و

  )١(الصحفية البالغات - باء 

فقد أصدر يف . يصدر املقرر اخلاص بانتظام بالغات صحفية ليبني ما يساوره من قلق بشأن أحداث راهنة  - ٩
  . والتعبريقيد احلق يف حرية الرأيت ات بالغات صحفية بشأن قضايا تتعلق بسالمة الصحفيني وبتشريع٢٠٠٧عام 

يناير، أبدى املقرر اخلاص قلقه بشأن جرمية قتل املدعو هرانت دينك، وهو صحفي / كانون الثاين٢٣في ف  - ١٠
وأعرب املقرر اخلاص عن    . ومفكر تركي مرموق وضع أعماالً نقديةً هامةً تناولت فترةً حساسةً يف تاريخ تركيا            

  .ذه اجلرميةأمله يف أن تلقي التحقيقات الضوء على مجيع جوانب ه

ي لّفراج الفوري وغري املشروط عن الصحفي اإليطايل دانيَ       إلمارس، دعا املقرر اخلاص إىل ا     / آذار ١٢ويف    - ١١
وجادل بأن هذه اجلرمية تؤكد أمهية تكثيف . ماستروجياكومو ومساعديه، الذين أُلقي القبض عليهم يف أفغانستان       

فـرج عـن الـسيد      وقـد أُ  .  املناطق اليت تشهد منازعات    اجلهود يف سبيل ضمان سالمة الصحفيني، وخباصة يف       
عدم مارس، لكن صحفياً أفغانياً كان مسافراً بصحبته، يدعى أمجال نقشبندي، قد أُ/ آذار٢٠ماستروجياكومو يف 

  .أبريل/ نيسان٨بوحشية يف 

                                                      

 :ميكن االطالع على النص الكامل للبيانات يف املوقع التايل )١(
www2.ohchr.org/english/press/newsFrameset-2.htm.  
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حفي بريطـاين   ن، وهو ص  ن جونستُ فراج عن املدعو آلَ   إليونيه، دعا املقرر اخلاص إىل ا     / حزيران ٢٧ويف    - ١٢
أمهيـة  جمدداً  وأكد املقرر اخلاص    . مارس/ آذار ١٢ وكان قد اختطف يف مدينة غزة بتاريخ         BBCل يعمل لصاحل ا  

  . سالمة العاملني يف املهن اإلعالمية كسبيل ال غىن عنه للتمتع باحلق يف حرية التعبريصون

 املكلفني اآلخرين بواليات يف إطـار       سبتمرب، أعرب املقرر اخلاص، إىل جانب العديد من       / أيلول ٢٨ويف    - ١٣
دانتهم الشديدة لقمع املظاهرات العامة يف ميامنار، وخباصة ما اختذته دوائر األمن فيها من إاإلجراءات اخلاصة، عن 

كما رحبوا بقرار جملس حقوق اإلنسان عقـد دورة اسـتثنائية   . تدابري وحشية، من بينها استخدام القوة الفتاكة   
فراج عن املعتقلني، والتحقيق يف حوادث القتل، واختاذ إجراءات للتخفيف          إلودعوا إىل ا  . ميامنارلبحث احلالة يف    

  .من معاناة غالبية السكان، وإجراء إصالحات جادة، واحلوار مع املعارضة

الـة  نوفمرب، قام املقرر اخلاص، باالشتراك مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حب           / تشرين الثاين  ٣٠ويف    - ١٤
املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، بإصدار بيان أعربوا فيه عن قلقهم                

وأعرب اخلرباء املستقلون الثالثة عما يساورهم من قلـق   . جراؤه على الدستور يف فرتويال    إبشأن االستفتاء املقرر    
ت عليها، وخباصة ما يتعلق منها حبـاالت الطـوارئ وعمـل            ألن بعض األحكام املطروحة على الشعب للتصوي      

  .غي التمتع هبا يف مجيع األوقاتباملنظمات غري احلكومية، قد تعمل على تقويض طائفة من احلقوق األساسية اليت ين

   املشاركة يف االجتماعات وحلقات العمل- جيم 

 يف االجتماع السنوي الرابع عـشر       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢ إىل   ١٨شارك املقرر اخلاص يف الفترة من         - ١٥
وناقش االجتماع بصفة رئيسية عملية بناء      . للمكلفني بواليات مبوجب اإلجراءات اخلاصة، الذي ُعقد يف جنيف        

، فضالً عن مسائل اتاملؤسسات اليت يضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان، وأساليب العمل اجلديدة للمكلفني بالوالي
  ين، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وفيمـا بـني املكلفـني بواليـات مبوجـب                مع اجملتمع املد   نكالتعاو

  .اإلجراءات اخلاصة

، قدم املقرر اخلاص بياناً إىل اجتماع اخلرباء الذي تنظمه املفوضـية          ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٥ويف    - ١٦
وسلط املقرر . ية الرأي والتعبريالسامية حلقوق اإلنسان يف جنيف لبحث وعرض مؤشرات قياس احترام احلق يف حر

اخلاص الضوء يف بيانه على أمهية حتديد معايري حمددة لرصد حرية التعبري وما حيدث من انتهاكات هلا يف مجيع أحناء 
وأكد أمهية احلرص، عند استخدام هذه املؤشرات، على جتنب خماطر إجراء مقارنات بدائية بني البلدان اليت . العامل

واقترح بدالً من ذلك اعتبار املؤشرات حماولة لتقييم ما أحرزه بلد ما من . ها أوجه اختالف أساسيةتوجد فيما بين
  .تقدم يف مسريته التارخيية، عمالً بالنهج املتبع يف األمم املتحدة يف وضع األهداف اإلمنائية لأللفية

بياناً إىل حلقة اخلرباء الدراسية ، أحال املقرر اخلاص أيضاً    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٨ و ٧ويف يومي     - ١٧
، ومعهد  ١٩دعى املادة   ى تنظيمها كل من املنظمة غري احلكومية اليت تُ        لَّوعالم، اليت تَ  إلاملعنية بالتنوع يف وسائط ا    

ن بيان املقرر اخلاص استعراضاً واسعاً للمسائل املتصلة بـالتنوع يف وسـائط             مََّضوَت. مستردامأعالم يف   إلقانون ا 
. عـالم ومـضموهنا   إلعالنات الرمسية، فضالً عن تنوع وسـائط ا       إل ومن بني هذه املسائل الترخيص، وا      عالم،إلا

عـه املقـرر    عالم، وقَّ إلوُوضعت يف االجتماع ذاته مسودة لنص إعالن مشترك بشأن تشجيع التنوع يف وسائط ا             



A/HRC/7/14 
Page 8 

 

عالم، واملقرر اخلاص ملنظمة الدول إلاخلاص، إىل جانب ممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائط ا
يرد . (األمريكية املعين حبرية التعبري، واملقرر اخلاص للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املعين حبرية التعبري             

  ).عالن املشترك مرفقاً هبذا التقريرإلا

   الزيارات القطرية- دال 

، بزيارة رمسية إىل أذربيجان بدعوة      ٢٠٠٧أبريل  /سان ني ٢٨ إىل   ٢٢اضطلع املقرر اخلاص، يف الفترة من         - ١٨
من احلكومة، حيث اجتمع بطائفة واسعة من ذوي الفعاليات االجتماعية والسياسية بغية تقييم احلالة الراهنة للحق 

وأكد املقرر اخلاص انطباعه بأن البلد يسعى جاهداً إىل إرسـاء هياكلـه الدميقراطيـة               . يف حرية الرأي والتعبري   
وخلص املقرر اخلاص إىل نتائج أولية دعا فيها احلكومة واجملتمع  . سيخها، وهذه رسالة نقلها الكثري من نظرائه      وتر

ومن بني هذه اخلطوات عـدم      . املدين إىل اختاذ عدد من اخلطوات يف سبيل التنفيذ الكامل للحق يف حرية التعبري             
عالمية، وعلى حنو أوسع    إلان سالمة العاملني يف املهن ا     ب عليها مبقتضى القانون، وضم    اعتبار التشهري جرمية يعاقَ   

  .عالمإلنطاقاً، ضمان استقالل وسائط ا

، زار املقرر اخلاص أوكرانيا بناء على دعوة من حكومتـها     ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨ إىل   ١٤ويف الفترة من      - ١٩
يت خلص إليها املقرر اخلاص إثر زيارته، ويف النتائج ال. بغية تقييم مدى تنفيذ احلق يف حرية الرأي والتعبري يف البلد

وعلـى وجـه    . سلط األضواء على ما أحرزه البلد من مظاهر تقدم بعد نيله االستقالل من االحتاد الـسوفيايت               
كما دعا حكومة أوكرانيا إىل . ٢٠٠٤اخلصوص، شدد على التحسينات اهلامة اليت ما برح يشهدها البلد منذ عام 

عالم ومهنيتها وتنوعها، وإىل التصدي ملسألة التحريض على الكراهية العنـصرية           إلط ا زيادة تعزيز استقالل وسائ   
  .والعرقية والدينية

، قام املقرر اخلاص بزيارة رمسية إىل هنـدوراس         ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ إىل   ٢٦ويف الفترة من      - ٢٠
وأشار، يف ما خلص إليه من نتـائج عـن        . استجابةً لدعوة من حكومتها بغية دراسة املسائل ذات الصلة بواليته         

عالمية وسالمتهم، وكذلك إىل ضـرورة      إلزيارته، إىل ضرورة تعزيز تدابري محاية الصحفيني والعاملني يف املهن ا          
 تعـديل التـشريعات     اإلسراع يف كما دعا إىل    . عالم من العقاب  إلمكافحة إفالت مرتكيب جرائم ضد وسائط ا      

ري حبيث تصبح منسجمةً مع املعايري الدولية، وخباصة فيما يتعلق بعدم اعتبار التـشهري              الوطنية املتعلقة حبرية التعب   
  .جرمية يعاقب عليها مبقتضى القانون

   القضايا- ثانياً 
  الع على املعلومات احلق يف االطِّإعمال - ألف 

   أو إغالقها أو حظرها عن العملعالم أو إيقافهاإلالرقابة على وسائط ا

رة، رةً كانت أم غري مباِشرر اخلاص قلقاً إزاء ظاهرة اللجوء على نطاق واسع إىل الرقابة، مباِشما برح املق  - ٢١
وإىل جانب الرقابة املباشرة، جلأت حكومات كثرية إىل طرق . ما زالت قائمة يف أحناء كثرية من العاملوهي ممارسة 

فقد تلقى املقرر اخلاص عدداً     . ةً أو إلغالقها  عالم اليت تبدي آراًء مستقل    إلغري مباشرة لفرض رقابة على وسائط ا      
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إىل درجة ال داعي هلا، وخباصة لوائح تطبيقاً صارماً  احلكومات فيها لوائح إدارية تطبقمن الرسائل املتعلقة حباالت 
عالم وحساب الضرائب املفروضة عليها، بغية إغالق هذه الوسائط أو          إلناظمة ملسأليت إصدار تراخيص وسائط ا     

 هذه السياسات هو، يف هناية املطاف، بث شعور بعدم اليقني لدى املتوخى من الرئيسي واهلدف. ا عن العملإيقافه
  . للسياسات والسلطات العامة هادٍفعالمية، ما يشجع الرقابة الذاتية ويردع عن أي نقٍدإلاملهن ايف العاملني 

 به من احلاالت اليت أوقفت      ُيستهاناً ال   ، تابع املقرر اخلاص عن كثب ومع القلق عدد        ٢٠٠٧وطيلة عام     - ٢٢
فيها احلكومات وسائط إعالمية معينة عن العمل، وخباصة قنوات تلفزيونية تبث األنباء دوليـاً، وذلـك أثنـاء                  

ويف معظم احلاالت، كان . احتجاجات عامة أو عمليات انتخابية أو حاالت طوارئ أو فوضى عامة واسعة النطاق
 عزل البلدان املعنية عن باقي العامل، ما حيجب األنظار عما ترتكبه مؤسسات الدولة من اهلدف من تلك املمارسات

  .انتهاكات حلقوق اإلنسان، متجنبةً بذلك االنتقادات والضغوط الدولية

فقد شهد املقرر . عالم اجلديدة، وخباصة اإلنترنت، مل تظل مبنأى عن الرقابة والقمع املباشرإلوإن وسائط ا  - ٢٣
ونظـراً  . نونرب السنوات املاضية نزعة متزايدة إىل الرقابة وحظر املواقع واملسامهني فيها، ال سيما املدوِّ             اخلاص ع 

ذه الشبكة واتساع نطاق التواصل عربها، باتـت        هل وللطابع الالمركزي لتدين كلفة التواصل عرب شبكة اإلنترنت       
ومن مث، باتت حكومات كثرية حريصة على       . ساهتا لتداول اآلراء املستقلة عن سلطات الدولة وسيا        هامةً واسطةً

 الرقمية، وخباصة اإلنترنت، وعلى رصدها وفرض رقابة عليها،          القائمة على التكنولوجيا   عالمإلالتحكم بوسائط ا  
ويف بعض احلاالت، فُـرض     . ون املعترضون الشبكيون يف مجيع أحناء العامل      مَُّسبطرق من بينها معاقبة املئات ممن يُ      

 على استخدام اإلنترنت يف االتصاالت املرتلية اخلاصة، ما أتاح اجملال لفرض احلكومات رقابة كاملة على حظر تام
  .استخدام مواطنيها شبكة اإلنترنت

  وأكد املقرر اخلاص كذلك أن هذه القيود غري القانونية املفروضة على احلق يف حرية الـرأي والتعـبري                    - ٢٤
االت، بقبول شركات اإلنترنت الرئيسية، بل وإن هذه الشركات، اليت يتمركز ما برحت حتظى، يف العديد من احل

فعلى سبيل املثال، قَبِلت حمركـات البحـث فـرض    . معظمها يف بلدان دميقراطية، تعمل على تيسري هذه القيود        
تـائج  حكومات كثرية قيوداً ورقابة صارمة، من قبيل حجب ما ُيقدَّم إىل مستخِدمي حمركات البحث هذه يف ن                

وعالوة على ذلك، يساور املقرر اخلاص بالغ القلق إزاء كثري من           ". عبارات حّساسة سياسياً  "عمليات حبثهم من    
شركات اإلنترنت الكبرية اليت كشفت النقاب عن معلومات شخصية عن مستخِدميها بغية متكني احلكومات من               

  .حتديد هوية من يتواصلون عرب اإلنترنت وإدانتهم

  التنوُّع

يشدِّد املقرر اخلاص على أمهية التشجيع على التنوُّع يف وسائط اإلعالم، وهو يؤكد بوجه خاص ثالثـة                   - ٢٥
تنوُّع أشكال هذه الوسائط، وخباصة إجياد بيئة حرة مـن          ) أ: (أبعاد أساسية للتنوُّع ينبغي التشجيع عليها، وهي      

ع املصادر، وخباصة استغالل املنافع الكاملـة  تنوُّ) ب(وأجل استحداث أشكال هذه الوسائط اإلعالمية ونشرها؛  
تنـوُّع  ) ج( التكنولوجيا الرقمية، ال سيما اإلنترنت، لتعزيز احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ و             القائمة على  لمنابرل

املضمون، ما يتيح ملختلف اجلماعات وللفئات الضعيفة جماالً لالطالع على وسائط اإلعالم وحتديد السبل املناسبة               
  .اع صوهتا بفعاليةإلمس
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وإحدى املشاكل املركزية املتصلة بالتشجيع على التنوُّع تتعلق بإصدار التراخيص لوسائط اإلعالم، فإن               - ٢٦
إجراءات الترخيص اليت تشرف عليها الدولة قد باتت، يف كثري من البلدان، وسيلة تقنية للحد من استقالل وسائط 

فما برح بعض احلكومات يستخدم هذه . ادية ودورية لتجديد التراخيصاإلعالم، وخباصة من خالل إجراءات اعتي
، بل كأداة سياساتية لفرض نفوذ على هيئات حترير هذه الوسائط منتظمةاإلجراءات منهجياً، ال كممارسة إدارية 

ي دوماً أن تتوىل ويكرِّر املقرر اخلاص تأكيد أنه، ضماناً حلرية الصحافة، ينبغ. اإلعالمية والتأثري يف مضمون موادها
وعالوة على ذلك، . عملية إصدار التراخيص هيئة مستقلة غري متأثرة بتدخُّل سياسي من جانب موظفني حكوميني

فليس مثة ما يربِّر إجراءات إصدار التراخيص سوى أهنا رد على مشكالت الشُّح، ما جيعلها مقتصرة على وسائط                  
  .اإلعالم اإلذاعية والتلفزيونية

اء الفئات املهّمشة والضعيفة من وسائط اإلعالم هو مسألة أساسية يتعني على اجملتمع الدويل أن               إن إقص   - ٢٧
 الضعيفة األخـرى مـا      اجلماعاتفاألقليات والشعوب األصلية والعمال املهاجرون وكثري من أفراد         . يتصدى هلا 

ىل ممارسة حقهم يف استقاء األنباء برحوا يواجهون عقبات آخذة يف االرتفاع، وبعضها يستحيل ختطّيه، يف سعيهم إ
فوسائط اإلعالم بالنسبة هلذه الفئات تنهض بالدور املركزي املتمثل يف تشجيع التعبئة . واملعلومات وتلقّيها ونشرها

فبدون السبل الالزمة لنشر آراء . االجتماعية واملشاركة يف احلياة العامة واالطالع على املعلومات املفيدة جلماعتهم
 عن املناقشات العامة، ما حيـّد يف هنايـة           فعلياً مغيَّبة ماعات والتعريف مبشاكلها، تكون هذه اجلماعات     هذه اجل 

  .املطاف من قدرهتا على التمتُّع الكامل حبقوقها اإلنسانية

والقائمة واملطبوعة  يف وسائط اإلعالم املسموعة واملرئية - ويؤكد املقرر اخلاص كذلك أن تنوُّع املضمون   - ٢٨
فالنهوض باملضمون التربوي والثقـايف     . والرقمية هو هدف منشود ينبغي التشجيع على بلوغه       لى التكنولوجيا   ع

وتوسيع احليِّز املتاح لألقليات والفئات الضعيفة لإلعراب عن آرائها، مثالً، بإمكانه أن ُيحِدث زيادة كـبرية يف                 
م على عدم جعل هذه األهداف هتدِّد يف هناية املطاف          بيد أنه ال بد من احلرص التا      . جودة وسائط اإلعالم أنفسها   
وإن التشجيع على تنوُّع املضمون جيب أال ُيستخَدم يف أي من الظروف كوسـيلة              . احلق يف حرية الرأي والتعبري    

 ويؤكد املقرر اخلاص أن   . للتأثري، بشكل مباشر أو غري مباشر، يف املبدأ األساسي املتمثل يف االستقاللية التحريرية            
 بالتدخل املباشر يف وسائط اإلعالم، بل باختاذ تدابري عامة يف سبيل إجياد             ال يكون السبيل األنسب لتعزيز التنوُّع     

ويف هذا الشأن،   . بيئة حرة ميكن فيها لوسائط اإلعالم املستقلة ولواضعي املضمون املستقلني أن يظهروا ويزدهروا            
، وخباصة الطريقة اليت تتيح فيها حىت لفرادى مستخِدميها نـشر           ينبغي وضع ما لشبكة اإلنترنت من منافع ومزايا       

  .املضمون على نطاق عاملي، يف االعتبار وتعزيزها على النحو الواجب

  إدارة اإلنترنت

ما برحت مسألة إدارة شبكة اإلنترنت من املسائل األساسية بالنسبة للمقرر اخلاص لدى تنفيذه الواليـة          - ٢٩
يف إعداد ومتابعة مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات، الذي ُعِقدت مرحلته اخلتامية             املسَندة إليه، وخباصة    

ومع أن القمة نفسها قد ركّزت بصفة رئيسية على املسائل التقنية والتجاريـة،             . ٢٠٠٥يف مدينة تونس يف عام      
 احلكومية لتنظيم تظـاهرات علـى        مسائل حقوق اإلنسان، فإهنا قد أتاحت فرصة لعدد من املنظمات غري           ُمغِفلةً

  هامشها والعمل، يف هناية املطاف، على إجياد شبكات لألخذ بنهج قوامه حقوق اإلنـسان يف معاجلـة شـؤون                   
  .جمتمع املعلومات
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، فضالً عن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت األخرى، إمكانية ال سابقة هلـا لنـشر       اإلنترنتوتتيح    - ٣٠
غري أن املقرر اخلاص ينوه بأن . ألفكار على من كانوا عادة مستبعدين من وسائط إعالم أخرىاملعلومات واآلراء وا

اإلنترنت تسفر عن مشاكل هامة، من قبيل استخدام األطفال يف إنتاج أعمال فنية فاضحة أو مـواد إباحيـة أو                    
ل املتعلقة باخلـصوصيات،    مطبوعات خليعة، واألحاديث واخلطابات اليت تنم عن الكراهية وحتض عليها، واملسائ          
  .وهي مشاكل ال ميكن معاجلتها إال من خالل مناقشة جادة تركز على حسن اإلدارة

واقترح املقرر اخلاص إنشاء منظمة دولية تتوىل إدارة اإلنترنت باتباع هنج سديد فيمـا يتعلـق حبقـوق        - ٣١
 على أن تتوىل هذه املنظمـة، علـى وجـه           اإلنسان على سبيل األولوية بالنسبة لألمم املتحدة واجملتمع الدويل،        

اخلصوص، وضع قواعد ومبادئ عاملية لضمان إمكانية تطوير اإلنترنت بوصفها واسطة دميقراطية للتعـبري متتثـل         
وينبغي يف هناية املطاف ملنظمة من هذا القبيل أن تنـهض، بالتعـاون مـع               . امتثاالً تاماً ملبادئ حقوق اإلنسان    

ير القطاع اخلاص واجملتمع املدين، وبوضع مبادئ وقواعد ومعايري مشتركة لتوجيه كيفية            املؤسسات الوطنية، بتطو  
  .تطور اإلنترنت واستخدامها مستقبالً

   سالمة الصحفيني والعاملني يف املهن اإلعالمية ومحايتهم-  باء

ع احلق يف   ، ظل احلرص على سالمة الصحفيني ومحايتهم أحد العقبات الرئيسية أمام وض           ٢٠٠٧يف عام     - ٣٢
   مـن العـاملني يف املهـن اإلعالميـة،          ٦٧فقد اخُتطف ما جمموعه     . حرية الرأي والتعبري موضع التنفيذ الكامل     

  بل ومن األكثر إقالقـاً أنـه قـد    .  آخرون العتداءات جسدية أو للتهديد خالل العام املذكور    ١ ٥١١ض  وتعرَّ
 يف املائة على السنوات     ٢٤٤الم، ما ميثل زيادة نسبتها       من العاملني اآلخرين يف جمال اإلع      ٢٠ صحفياً و  ٨٦قُتل  

  .)٢(١٩٩٤اخلمس املاضية وأعلى رقم منذ عام 

ما يزيد  ف. وتسفر املنازعات املسلحة عن أكرب قدر من املخاطر اليت هتدد أمن العاملني يف املهن اإلعالمية                - ٣٣
 وغالبيتهم العظمى كانوا يعملـون حلـساب        عن نصف الصحفيني الذين قتلوا يف العام املاضي كانوا يف العراق،          

 من التقارير عن حماوالت متعمدة الستهداف الصحفيني، وخباصة         وبلغ املقرَِّر اخلاَص عددٌ   . وسائط اإلعالم احمللية  
ومع تزايد الصدامات يف الصومال بني القوات اليت تدعمها إثيوبيا من جهـة             . من قبل أفراد امليليشيات املتحاربة    

 اإلسالموية من اجلهة األخرى، شهد البلد أيضاً زيادة شديدة يف عدد الصحفيني الذين قتلوا، حيث بلغ                 وامليليشيا
 إميـان فيد أن اثنني من الصحفيني املعروفني، مها علـي          وعلى وجه اخلصوص، أُ   . ٢٠٠٧جمموعهم مثانية يف عام     

 ما ينم عن جو من اخلوف والـضغط         تال على أيدي قتلة مأجورين،    هدفا وقُ شارماكي وبشري نور غيدي، قد استُ     
تل صحفيون يف أفغانستان وسري النكا ومجهورية كما قُ. احمليط بعمل اإلعالميني العاملني يف مناطق الرتاع املسلح

  .الكونغو الدميقراطية، وهي مناطق أخرى جتري فيها منازعات مسلحة

يف املهن اإلعالمية يف حاالت املنازعـات       واألحكام الرئيسية اليت حتمي الصحفيني وغريهم من العاملني           - ٣٤
 من الربوتوكول األول امللحـق      ٧٩املسلحة مصدرها القانون اإلنساين، ال سيما التدابري اخلاصة الواردة يف املادة            

                                                      

)٢( Reporters Without Borders, Press Freedom Round-up 2007; see 
www.rsf.org/article.php3?id_article=24909, last accessed on 17 January 2008. 
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فتـنص  . ، واملتصل حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢باتفاقيات جنيف املؤرخة    
يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرية يف مناطق املنازعات املسلحة           : " ما يلي  املادة املذكورة على  

جيب محايتهم هبذه الصفة مبقتضى أحكام االتفاقيات وهذا الربوتوكول، شريطة أال يقوموا بأي "و" أشخاصاً مدنيني
 أي نوع من الترتيبـات      لىله األسبقية ع  والوضع املدين للصحفيني    ". عمل يسيء إىل وضعهم كأشخاص مدنيني     

التعاقدية اليت قد يعمل الصحفي 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        - ٣٥
ف يف أجزاء عديدة من العامل ضد الصحفيني وموظفي وسائط اإلعالم ومن يرتبط هبم مـن أفـراد يف    أعمال العن 

كما أكد التزامه مبقتضى القانون اإلنـساين مبـنح         . ، وأدان اهلجمات املتعمدة ضد هذه الفئة      "الرتاعات املسلحة 
  .فاقيات جنيفما تنص عليه اتحنو الصحفيني وضع املدنيني أثناء املنازعات املسلحة، على 

ويشدد املقرر اخلاص على أن للدول التزاماً بضمان سالمة ومحاية الصحفيني وغريهـم مـن املـوظفني                - ٣٦
تتصف وللصحافة يف هذه احلاالت وظيفة هامة بوجه خاص، تتمثل يف نقل ما . اإلعالميني أثناء املنازعات املسلحة

ارير دقيقة من مناطق احلرب هو عنصر أساسي يف إرساء وإن إرسال تق. دمارما تسببه من  احلرب من وحشية وبه
  .احلقائق التارخيية وإتاحة اجملال للوفاق بعد احلرب

وإىل جانب املنازعات املسلحة، يؤكد املقرر اخلاص ضرورة التركيز على محاية الصحفيني أثناء العمليات           - ٣٧
، تلقى املقرر اخلاص تقارير عديدة    ٢٠٠٧يلة عام   فط. االنتخابية واألزمات العامة، وخباصة أثناء حاالت الطوارئ      

فوا مباشرة يف اعتداءات جسدية، سواء من قبل قوى حكومية أو قوى تابعة للمعارضـة، يف                هِدن صحفيني استُ  م
ويف حاالت شىت، فإن املضايقات من قبل قوى األمن، مبا يف ذلك . مظاهرات سياسية جرت أثناء عمليات انتخابية

 تتبع ضد صحفيني يقومون بإعداد تقارير عن انتهاكات حلقوق  شائعةًحتجاز، ما برحت ممارسةًعمليات توقيف وا
  .اإلنسان أثناء هذه التظاهرات

وأوصى املقرر اخلاص بإنشاء صندوق إغاثة من أجل أقرباء املوظفني اإلعالميني الذين يقتلون أثناء أدائهم   - ٣٨
 ن هذا القبيل لن يقدم ألسرهم ما حتتاج إليه من جـرب وتعـويض           فإن صندوقاً م  . عملهم بسبب أنشطتهم املهنية   

، بل سيعمل على إرساء مسألة سالمة الصحفيني كقضية مركزية من قضايا حقوق اإلنسان داخل منظومة فحسب
  .األمم املتحدة

   القيود القانونية املفروضة على حرية الرأي والتعبري-  جيم

  التشهري

وقـد  . كل إحدى الدواعي الرئيسية لسجن الصحفيني يف مجيع أحناء العامل         ما برحت جرائم التشهري تش      - ٣٩
ُوضعت قوانني التشهري أصالً هبدف مشروع، هو محاية الناس من ادعاءات باطلة موجهة حبقهم من شأهنا أن تضر 

 من  وعلى وجه اخلصوص، تنم هذه القوانني عن رأي مشروع مفاده أن ممارسة حرية التعبري، وخباصة              . بسمعتهم
غري أن الطابع الذايت لكثري من . قبل املوظفني اإلعالميني، ينبغي أن ختضع للمسؤولية وحسن التقدير والروح املهنية
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قوانني التشهري، واتساع نطاقها الزائد عن احلد، وتطبيقها يف إطار القانون اجلنائي، قد حولتها إىل آليات تسلطية                 
  . االنتقادتعمل على كبت الصحافة التحقيقية وتكتيم

كما يساور املقرر اخلاص قلق إزاء االجتاه املتمثل يف توسيع نطاق قوانني التشهري حبيث تشمل محاية قيم                   - ٤٠
ؤسسات، بل وحـىت    املشعور باهلوية الوطنية، واألديان، ورموز الدولة، و      الذاتية، من قبيل    قائمة على اعتبارات    

تأكيد أن األحكام املتعلقة حبماية السمعة والواردة يف القانون الدويل ويكرر املقرر اخلاص . مثلني، كرئيس الدولةامل
  . حلماية األفراد، ال حلماية قيم أو مؤسسات جتريديةقد وضعتحلقوق اإلنسان 

 من اإلعالن العاملي حلقوق ١٢مثالً، املادة (سمعة ال  حسنوتقر الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان باحلق يف  - ٤١
غري أن مثة شروطاً واضـحة   "). حلمالت متس شرفه ومسعته   ... ال جيوز تعريض أحد   " على أنه    اإلنسان، اليت تنص  

أن يوجد بشأهنا نـص     ) أ: (ثالثة ال بد من استيفائها يف أية قيود تفرض على ممارسة احلق يف حرية التعبري، وهي               
  وكـثرياًَ  . ذا اهلدف أن تتناسب مع حتقيق ه    ) ج(أن تسعى إىل هدف معترف به كهدف مشروع؛         ) ب(قانوين؛  

  .ما يوجد عدد من املشاكل يف التنفيذ الفعلي هلذه الشروط الثالثة

رة حاالت الصحفيني الذين يودعون السجن إثر إدانتهم يف قـضايا تـشهري             واملقرر اخلاص قلق إزاء كث      - ٤٢
رى اليت ما برحت تتخذ وإىل جانب السجن ذاته واالحتجاز رهن احملاكمة، فمن بني التدابري الشائعة األخ    . جنائي

، وسـحب   هم، كثرياً ما ال تكون منسجمة إطالقاً مع دخل         عليهم حبق املوظفني اإلعالميني فرض غرامات كبرية     
ويرى املقرر اخلاص أن هذه التـدابري ال        . ، بل وحىت توقيف وسائط اإلعالم عن العمل أو إغالقها         همرخص عمل 

وعالوة على ذلك، فهذه التدابري هي حىت .  ال داعي له حلرية الصحافةتتفق ومبدأ التناسبية، وتشكل بالتايل تقييداً
ل تكاليف دعاوى قـضائية     مَُّح تَ أكثر ضرراً بالنسبة للصحفيني املستقلني أو احملليني، الذين ليس مبقدورهم عادةً          

  .مطولة، وأتعاب حمامني، وغرامات

ن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائط اإلعالم ويف هذا الشأن، ذكر املقرر اخلاص، مع ممثل منظمة األم  - ٤٣
ديـسمرب  /واملقرر اخلاص ملنظمة الدول األمريكية املعين حبرية التعبري، يف تصريح مشترك صدر يف كـانون األول               

 من مجيع قوانني التـشهري  شطبهراً يفرض على حرية التعبري؛ وينبغي   التشهري اجلنائي ليس تقييداً مربَّ    "، أن   ٢٠٠٢
وينوه املقرر اخلاص   ". ، حيثما دعت الضرورة، بقوانني تشهري مدنية مناسبة       عن هذه القوانني  نائية واالستعاضة   اجل

ويكرر تأكيده أنـه،    . مع االرتياح أن كثرياً من البلدان قد قررت مؤخراً إلغاء قوانينها اجلنائية املتعلقة بالتشهري             
ل العفو العام أو اخلاص، لضمان عدم إيداع أي         يبري طارئة، من قب   ريثما يصبح هذا التشريع نافذاً، ينبغي اختاذ تدا       

وعالوة على ذلك، فإن أية غرامات تفرض إثر دعاوى مدنية . إعالمي أو أي مواطن آخر السجن باهتامات تشهري
  .متعلقة بالتشهري ينبغي أن يراعى فيها أيضاً مبدأ التناسبية، وينبغي أال تتجاوز البتة مبالغ معقولة

  ت االستثناء والطوارئحاال

. إن فرض حالة الطوارئ قد أفضى يف كثري من األحيان إىل إجراءات تتعارض مع احلق يف حرية التعـبري           - ٤٤
وما ُيقلق املقرر اخلاص هون أنه، بعد فرض حالة الطوارئ فـوراً، تتخـذ   . وبوجه خاص، حرية وسائط اإلعالم 

فتوِقف عمـل األقنيـة التلفزيونيـة       :  بأشكال خمتلفة كثرية   حكومات كثرية إجراءات عدوانية ضد حرية التعبري      
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األخبارية ومواقع اإلنترنت واخلدمات اهلاتفية، وتعتدي على الصحفيني الذين يغطون االحتجاجات وحتتجـزهم             
والحظ املقرر اخلاص مـع     . وتلقي القبض عليهم، وتعني موظفني حكوميني للرقابة على الصحف ورصد حمتواها          

نه، يف كثري من هذه احلاالت، سّنت الدول قوانني ختول املسؤولني احلكـوميني التفـرد يف اختـاذ                  القلق كيف أ  
  .إجراءات حبق مؤسسات إعالمية

وكثرياً ما تتيح اللوائح املعمول هبا يف ظل حاالت الطوارئ القيام باعتقاالت وعمليات توقيف تعسفية،                 - ٤٥
ف اجلمعيات أو احلكومات احمللية عن العمل إذا ما أعاقت أو     وإيقا" فوضى عامة "وحظر مظاهرات قد تفضي إىل      

. واحلق يف حرية الرأي والتعبري ُينتهك عادة يف ظل حاالت الطوارئ. عرقلت اإلجراءات القانونية للسلطات العامة
ى ويواجه الصحفيون وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعالم اضطهاداً واعتداءات، ويكون من الصعب احلصول عل

  . معلومات مستقلة وموثوقة، وهو أمر جوهري بالنسبة للمجتمع يف هذه احلاالت

ويشدد املقرر اخلاص على أن صالحيات الطوارئ ال تكون شرعية إال يف حاالت وقوع أزمات وطنيـة                   - ٤٦
هد الدويل  ، من الع  ١٩ من املادة    ٣، وبالفقرة   ٤وهذه الصالحيات حمددة ومقيدة باملادة      . شديدة هتدد حياة األمة   

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ومن مثّ، فإن القيود املفروضة على احلقوق تكون حمدودة من حيث نطاقهـا                 
ويف هذا السياق، فإن حالة الطوارئ، حسب تعريفها،        ). ٤املادة  " (يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع     "وأمدها  

وجيب مراعاة  . د األمة، وينبغي التعامل معها بصفتها هذه      هي رد قانوين مؤقت على خطر استثنائي وجسيم يتهد        
  .مبدأ التناسبية فيما يتعلق مبدة حالة الطوارئ ونطاقها اجلغرايف واملادي

  التصدي لإلرهاب

أوىل املقرر اخلاص، طيلة فترة واليته، اهتماماً شديداً ملا يشكله اإلرهاب يف العامل املعاصر مـن خطـر                    - ٤٧
اته مبا يترتب على بعض السياسات املوضوعة ملكافحة اإلرهاب من          طر، منوهاً يف الوقت ذ    جسيم، وأدان هذا اخل   

وإن ما أُقر يف السنوات األخرية من تشريعات يف ميـداين مكافحـة             . آثار سلبية يف التمتع التام حبقوق اإلنسان      
سـفر  اإلرهاب واألمن الوطين قد جتاوز يف حاالت كثرية حدود ما هو ُمباح مبقتضى أحكام القانون الدويل، ما أ   

ويف هذا السياق، فمن السهل متاماً إخضاع احلق يف حرية الرأي والتعبري لتشريعات . عن انتهاكات حلقوق اإلنسان
جتيز عملياً فرض قيود على حرية تداول األفكار واآلراء والتعبري عنها، ما يؤثر مباشرة يف عمل املوظفني اإلعالميني 

وقد بات الصحفيون واملوظفـون     . سية واجملتمع املدين على حنو أعمّ     واملدافعني عن حقوق اإلنسان والفئات السيا     
  .اإلعالميون أهدافاً شائعة حملاوالت غري قانونية لتقييد حرية التعبري

إن ما أفضت إليه تشريعات مكافحة اإلرهاب من فرض قيود على حقوق اإلنسان بوجه عام، واحلق يف                   - ٤٨
فقد ُوجِّه نظر املقرر اخلاص إىل عدد من االدعاءات يف . ت أشكاالً عدةحرية الرأي والتعبري بوجه خاص، قد اختذ

هذا الشأن، من بينها حاالت سّنت فيها احلكومات قوانني ُتقيد حريات فردية كحق اإلنسان يف حرمـة حياتـه       
ظـر  اخلاصة وخصوصياته وحقه يف حماكمة عادلة؛ وقيام األجهزة األمنية بعمليات توقيف واحتجاز تعسفية؛ وح             

نشر معلومات توصف، دون مربر، بأهنا تشكل هتديداً لألمن الوطين؛ واإلجبار على الكشف عن مصادر صحفية؛ 
  .والرقابة على وسائط إعالمية وصحفيني بناًء على ما هلم من صالت مزعومة جبماعات إرهابية أو متمردة
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وهو يشري . تعبري إال يف ظروف استثنائيةوُيذكِّر املقرر اخلاص بعدم جواز فرض قيود على حرية الرأي وال       - ٤٩
للجنة املعنية حبقوق ) CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (٢٩يف هذا الشأن إىل تقاريره السابقة، وإىل التعليق العام رقم 

 من العهد   ٤ من املادة    ١اإلنسان، الذي حيدد الشروط اليت جيب على دولة ما استيفاؤها للتذرع بأحكام الفقرة              
وإن .  باحلقوق املدنية والسياسية، اليت تتناول القيود املفروضة على احلقوق املنصوص عليها فيهـا             الدويل اخلاص 

 من العهد هي استثنائية بطبيعتها، وال جيوز التذرع هبا إال عندما تكـون              ٤ من املادة    ١القيود احملددة يف الفقرة     
. تكون دولة طرف ما قد أعلنت رمسياً حالة طوارئاحلالةُ يف دولة ما حالةَ طوارئ عامة هتدد حياة األمة وعندما       

وأن . أن تكون، يف مجلة أمور، حمدودة جداً من الناحية الزمنيـة         هذه التدابري التقييدية اليت تفرضها دولة ما جيب       
ينص عليها القانون، وأن تكون ضرورية من أجل السالمة العامة أو النظام العام، وأن تؤدي غرضاً مشروعاً، وأال 

  .وجيب أن ُتراعى دوماً مبادئ املشروعية والضرورة والتناسبية. ضر جبوهر احلق، وأن تتفق ومبدأ التناسبيةُت

، الذي ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤املؤرخ ) ٢٠٠٥(١٦٢٤ويشري املقرر اخلاص أيضاً إىل قرار جملس األمن   - ٥٠
 من اإلعالن العاملي حلقـوق      ١٩يه املادة   ينص على أن أية قيود ُتفرض على احلق يف حرية التعبري، الذي تنص عل             

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ١٩من املادة   ) ب(٣اإلنسان، جيب أن تكون متوافقة مع الفقرة        
  حلمايـة األمـن القـومي      "والسياسية، اليت تنص على أن تكون القيود حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية              

  ".أو النظام العام

ري من احلاالت اليت ُوجِّه إليها نظر املقرر اخلاص، فإن معظم الشروط، إن مل يكن مجيعها، الـيت                  ويف كث   - ٥١
، من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية          ١٩ من املادة    ٣، والفقرة   ٤ من املادة    ١تقتضي الفقرة   

وقد الحظ أن مثة حاالت يتيح فيها الـشعور  . استيفاَءها لتقييد احلق يف حرية الرأي والتعبري، ال جيري استيفاؤها         
بانعدام األمن، نتيجة االعتداءات اإلرهابية، للدول فرصة الختاذ تدابري ُيستخَدم فيها األمن الوطين مربراً إلتاحـة                
جمال لشن اعتداءات مباشرة على وسائط اإلعالم احلرة والصحافة التحقيقية واملعارضة السياسية وهيئات رصـد               

  .ان واإلبالغ عن حاالت انتهاكهاحقوق اإلنس

 ٢٢ و ٢١وكذلك، فإن احلقني يف التجمع السلمي ويف حرية تكوين اجلمعيات، اللذين تنظمهما املادتان                - ٥٢
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، كثرياً ما يتم اإلخالل هبما مبقتـضى تـشريعات مكافحـة                  

وشهد املقرر اخلاص كيف أنه، يف مناسبات     . ني جوهريني بالنسبة ألي جمتمع دميقراطي     فينبغي اعتبار هذين احلق   . اإلرهاب
فقد اُتهم متظـاهرون سـلميون      . معينة، ما برحت حكومات معينة تعترب اإلجراءات واملظاهرات السلمية أفعاالً إرهابية          

  .ية لقمع املعارضنيبالقيام بأفعال إرهابية مبوجب تشريعات مكافحة اإلرهاب، اليت تعطي الدولة شرع

إن التمتع الفعلي باحلق يف حرية الرأي والتعبري، واحلق يف التجمع السلمي ويف حرية تكوين اجلمعيات،                  - ٥٣
ويف هذا الشأن، يتوجَّب على الدول الدميقراطيـة، يف         . هي عناصر أساسية متيز الفرق بني الدميقراطية واإلرهاب       

اب أن تعمل على احلفاظ دوماً على احلرية والتعددية، ومهـا جـزآن             كفاحها املشروع يف سبيل استئصال اإلره     
  .جوهريان من أسسها الدميقراطية ذاهتا
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   حرية الرأي والتعبري وإعمال حقوق اإلنسان األخرى- دال 

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

اإليدز وما يتصل هبما من أمراض      /على الرغم من أن عدد من ميوتون إثر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية              - ٥٤
قد اخنفض يف السنتني األخريتني، فإن هذا املرض هو من بني األسباب الرئيسية للموت عاملياً، وما زال يشكل العامـل              

 حالة وفاة   ٥ ٧٠٠ويفيد برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز أنه حتدث          . الرئيسي املسبب للموت يف أفريقيا    
  .لعامل بسبب اإلصابة هبذا املرضيومياً يف ا

وذكر املقرر اخلاص يف تقاريره السابقة أنه، يف غياب لقاح أو عالج، فإن األمل الرئيسي للتخفيف من                    - ٥٥
 يكمـن يف  -  بالتزامن مع إتاحة عالج للجميع يف البلدان النامية وبكلفة معقولـة   - العواقب املدمرة هلذا املرض     
اإليدز والتوعية /اسع لالطالع على معلومات عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةإتاحة اإلمكانية على نطاق و

فالوقاية والعالج والرعاية والدعم هي عناصر متعاضدة تتضمن التصدي بفعالية لإلصابة           . عن كيفية الوقاية منها   
ملبذولة يف مكافحة هذا املرض، على      وإن اإلعالم والتوعية مها أمران حامسا األمهية يف اجلهود الفعالة ا          . هبذا املرض 

  .حنو ما يقره برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز

، بأمهيـة تبـادل   ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ املؤرخ ٢٠٠٣/٤٧وقد أقرت جلنة حقوق اإلنسان، بقرارها     - ٥٦
ترويج برامج فعالة للوقاية من املعارف والتجارب واملنجزات املتعلقة باملسائل املتصلة باإليدز، وحثت الدول على   

وقد رحب املقرر اخلاص هبذا القرار وتناول يف العديد من          . هذا املرض، بطرق من بينها محالت التوعية والتثقيف       
تقاريره العالقة بني إتاحة إمكانية االطالع على املعلومات عن اإليدز والوقاية من اإلصابة به، مطالباً الدول بتيسري 

  .ع مجيع مواطنيها على املعلومات عنهإمكانية اطِّال

وإن اإلعالم والتثقيف ال يتعلقان حصراً مبسائل متصلة مباشرة بنقل اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة                   - ٥٧
اإليدز والوقاية منها، بل يتناوالن أيضاً مجيع املسائل اليت هلا أثر واضح يف انتشار هذا الوباء، حـىت وإن                   /البشرية

ونوَّه املقرر اخلاص بأن أكثر احلمالت جناحاً هي، على ما يبـدو، تلـك الـيت    . ري مباشرةكانت تلك املسائل غ  
فمن األمهية بالتايل استحداث أساليب جلمع البيانات ميكن بواسطتها حتديد تلـك    . تستهدف فئات ضعيفة حمددة   

  . الفئات، ما يتيح توجيه محالت اإلعالم والتوعية إليها حتديداً

ملقرر اخلاص أنه، وفقاً لإلحصاءات، ُيصاب سنوياً بفريوس نقص املناعة البشرية حنو املليونني             ومما ُيقلق ا    - ٥٨
ويف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى ويف جنوب آسيا، فإن .  عاما٢٤ً و١٥من الشبيبة الذين تتراوح أعمارهم بني 

حظ املقرر اخلاص أنه يف كثري من البلدان، وال.  يف املائة من الشبيبة املصابني هبذا املرض هم من اإلناث       ٦٥حوايل  
ويف هذا السياق، . ما زالت املرأة تتعرض للتمييز، وأكد أمهية وضع برامج إعالمية فعالة، وخباصة يف املناطق الريفية

يطلب املقرر اخلاص إىل الدول أن ختصص موارد من أجل برامج موجهة إىل املراهقني والنساء من أجل الوقاية من 
  .ملرض ومعاجلتههذا ا

ويويل املقرر اخلاص . اإليدز متييزاً ضدهم يف معظم البلدان/ويواجِه املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية  - ٥٩
ويف هذا السياق، فهو يشجِّع . أمهية خاصة لشّن محالت تكاِفح املواقف التمييزية والوصم جتاه املصابني هبذا املرض
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لصحفيني واألطباء، وخباصة احلكومات، على نشر معلومات تتناول مجيع املـسائل           اجملتمعات احمللية واملعلمني وا   
وعلى وجه اخلـصوص،    . اإليدز وبوسائط نقله وسبل الوقاية منه     /املتصلة باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     

عند ممارسة اجلنس،  كاستخدام وسائل الوقاية - تتناول املعلومات مواضيع قد ُتعترب من احملرَّمات أو اخلصوصيات       
  . وينبغي أن تكون صرحية ومتاحة بصيغ يسهل على اجملتمع االطِّالع عليها وتقبُّلُها- أو تعاطي املخدرات 

وقد أدرجت األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها مكافحة اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة                 - ٦٠
وينوِّه املقرر اخلاص أيضاً مع االرتياح بأن كثرياً من . عمل اإلمنائياإليدز يف مرتبة عالية للغاية من برنامج ال/البشرية

ويشجِّع املقرر اخلاص . البلدان املاحنة قد أدرجت هذه املسألة بني املسائل ذات األولوية اليت تتطلب مساعدة إمنائية
وإن تبادل املمارسات   . مليةهذه االجتاهات، ويود أن يشدِّد على أن هذا املرض ال ميكن التصدي له إال مببادرة عا               

اجليدة بني البلدان وتقدمي الدعم للبلدان النامية، مع العمل يف الوقت ذاته على تنفيذ برامج إعالمية وتثقيفية يف هذا 
  .الشأن، أمر يتصف بأمهية حامسة

  الفجوة يف التكنولوجيا الرقمية

 تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات حـول      شهد املقرر اخلاص خالل فترة واليته توسعاً ال سابق له يف            - ٦١
فما زال مثة فجوة واسـعة بـني        . غري أن فرص اإلفادة من جمتمع املعلومات ما زالت غري متاحة للجميع           . العامل

، وال توجد إشارات مشجِّعة بأنه جيـري        ")فجوة التكنولوجيا الرقمية  ("األثرياء يف جمال املعلومات والفقراء فيه       
ومن اجلدير بالتنويه أن فجوة التكنولوجيا الرقمية ال متس حصراً البلدان النامية وأقل البلدان              . تضييق هذه الفجوة  

  .منواً، بل تتأثر منها أيضاً اجملتمعات احمللية الضعيفة اليت تعيش يف العامل الصناعي

نطـاق  وإن تضييق فجوة التكنولوجيا الرقمية يتطلب أكثر من بذل جهود تقنيـة يف سـبيل توسـيع                    - ٦٢
ولـسوء  . تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات لتشمل اجملتمعات املهمَّشة، حبيث تصبح متصلة مبجتمع املعلومات      

. الطالع أن مئات املاليني من الناس حول العامل أُمّيون؛ ومثة كثريون أكثر منهم غري ملّمني بالتكنولوجيات اجلديدة
ري تربوية، ال سيما برامج حملو األمية على نطاق واسع، كبديل وحيد ويف هذا الشأن ينبغي، التشجيع على اختاذ تداب

وإىل جانب الربامج التقليديـة    . من أجل متكني الناس وإعدادهم ألن ُيصبحوا أعضاء ناشطني يف جمتمع املعلومات           
هم األدوات  حملو األمية، ينبغي ترويج سياسات وبرامج جديدة لتعزيز التعليم يف جمال وسائط اإلعالم اجلديدة كأ              

  .التمكينية الالزمة لولوج القرن احلادي والعشرين

  حرية الرأي والتعبري وحرية الدين

ُيّدعى أنه ما برحت حتدث يف السنوات األخرية، وبتواتر متزايد، وخباصة نظراً ألحداث هيمنت مؤخراً                 - ٦٣
وعلى . عبري واحلق يف حرية الدين أو املعتقدعلى السياسة الدولية، ظاهرةَ َتفرُّع ثنائي بني احلق يف حرية الرأي والت

وجه اخلصوص، هناك من جيادلون بأن استخدام حرية التعبري استخداماً عقيدياً بوصفه حقاً أساسياً من حقـوق                 
إن املقرر اخلـاص    . اإلنسان قد قّوض قدرة الناس على التمتع التام حبقوق اإلنسان األخرى، وخباصة حرية الدين             

بشّدة، لتعارضه مع الفكرة الواضحة الرسوخ ومع املبدأ الذي حيظى بالقبول على نطاق واسع              يرفض هذا الرأي    
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وعلى وجه اخلصوص، فال ميكن التمتع . بأن حقوق اإلنسان غري قابلة للتقسيم، وليست مبادئ متنافسة فيما بينها
  .مبجموع حقوق اإلنسان متتعاً تاماً إال يف بيئة تكفل احلرية والتعددية

إن ملمارسات من قبيل وضع الفئات العرقية أو الوطنية أو االجتماعية أو الدينية يف قوالب منطية وإهانـة       - ٦٤
وبغية مكافحة التعصب   . هذه الفئات، عواقَب خطرية وضارة بتعزيز احلوار والتعايش فيما بني خمتلف اجلماعات           

 وإجراءات واسعة القاعدة ومستدمية لتعزيـز       والتمييز وإرساء أساس راسخ لتعزيز الدميقراطية، يلزم وضع برامج        
  .احترام التنوع والتعددية الثقافية والتوعية حبقوق اإلنسان

فعلـى  . كما يشدِّد املقرر اخلاص على أن الصكوك الدولية السارية تضع حداً واضح املعامل حلرية التعبري                - ٦٥
ة أن ُتحظَر بالقانون أية دعاية للحرب وأية        وجه اخلصوص، ينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي        

وعليه، فـإن   . دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف               
ويؤكد املقرر اخلاص أن البت يف هذا . املشكلة الرئيسية تكمن يف حتديد النقطة اليت يتم عندها بلوغ هذه العتبات          

فينبغي، على . مر، وهو قرار ُيتَّخذ يف هناية املطاف بناء على اعتبارات ذاتية، ينبغي أن يستويف عدداً من الشروطاأل
وجه اخلصوص، أال يكون مربراً ألي نوع من الرقابة املسبقة، وينبغي أن يكون حمدداً حتديداً واضحاً وضيقاً، وأن 

.  على حرية التعبري، وينبغي أن تتوىل تطبيقه هيئة قضائية مستقلةيكون أقل السبل إقحامية يف ما يتعلق بفرض قيود
ويكرر املقرر اخلاص تأكيده أن الغرض من هذه القيود هو محاية األفراد ال محاية ُنظُم املعتقدات، وضمان محاية                  

  .مجيع حقوق اإلنسان لكل إنسان

لى حنو ما اقُترِح مؤخراً يف حمافل دولية، هو         وينوِّه املقرر اخلاص بأن تفسري هذه القيود تفسرياً أعرض، ع           - ٦٦
أمر ال ينسجم مع الصكوك الدولية املعمول هبا حالياً ومن شأنه أن يشكل يف هناية املطاف خطراً على التمتع التام     

وكثرياً ما استخدمت احلكومات القيود اليت حتد من احلق يف حرية الرأي والتعبري كوسيلة لتقييد               . حبقوق اإلنسان 
وعالوة على ذلك، وعلى حنو ما سبق أن أقرت به احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان،              . نتقاد وإسكات املنشقني  اال

فإن حرية الرأي والتعبري ال تسري فقط على اآلراء املناسبة أو غري املؤذية أو على اآلراء املستساغة من الناحيـة                    
وإن املواجهة املستمرة بني األفكار، . )٣("ب أو ُتصِدم أو ُتزِعجُتغِض"السياسية، وإمنا تسري أيضاً على األفكار اليت 

  .بل وحىت األفكار املثرية للجدل، هي خطوة متهيدية باجتاه جمتمعات دميقراطية نشطة

   النتائج والتوصيات- ثالثاً 
 هـي   إن احلق يف حرية الرأي والتعبري، وما يتصل به من حقوق يف حرية التجمُّع وتكوين اجلمعيات،                 - ٦٧

. حقوق أساسية من حقوق اإلنسان تترتب عليها آثار بعيدة األثر فيما يتعلق بالتمتع يف مجيع احلقوق األخرى                
وعند احترام حرية الرأي والتعبري، تكون احلكومات خاضعة للمساءلة، وتكون السياسات العامة مـصمَّمة              

رية تداول األفكـار ال يقلِّـل مـن    وإن احلد من ح  . تصميماً أكثر فعالية، وتكون أصوات الشعب مسموعة      
  .التعددية والتنوع فحسب، بل يقوِّض الدميقراطية برمتها

                                                      

 .١٩٩٩، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، أرسالن ضد تركياقضية  )٣(
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وحيث املقرر اخلاص احلكومات على إجراء تقييم متعمِّق لتشريعاهتا الوطنيـة القائمـة وملمارسـاهتا                 - ٦٨
ورة، يف عمليـات    القضائية املتصلة جبميع أشكال حرية الرأي والتعبري، وعلى أن تشرع، حيثما دعت الضر            

كما يوصي املقرر اخلاص احلكومات على . إصالح ضماناً للتوافق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
أن تركِّز على محاية وتعزيز استقاللية وسائط اإلعالم على سبيل األولوية، ضماناً إلحراز تقدم مطَّرد يف ميدان 

  .حرية الرأي والتعبري

  قابةفيما يتعلق بالر

يوصي املقرر اخلاص احلكومات باعتماد تشريعات حتظر حظراً قاطعاً مجيع أشكال الرقابة على وسائط   - ٦٩
وإن اهتامات القذف والتشهري واإلهانـة، وخباصـة        . اإلعالم، سواء التقليدية منها أو املنشورة عرب اإلنترنت       

  . ر أي شكل من أشكال الرقابة املسبقةعندما تصدر عن شخصيات عامة، وحتديداً، سلطات رمسية، ال تربِّ

ينبغي أن ينص القانون على أحكام واضحة تتضمن اللوائح اإلدارية والبريوقراطية الناظمة لوسـائط         - ٧٠
وحيث املقرر  . اإلعالم، مبا يف ذلك ترخيصها، وينبغي أن تتوىل مؤسسات مستقلة اإلشراف على هذه اللوائح             

هذه اللوائح بناًء على اعتبارات ذاتية كوسيلة لفرض ضغط غري مشروع اخلاص احلكومات على أالّ تستخدم     
  . على وسائط اإلعالم أو إليقافها عن العمل أو حظرها

حيث املقرر اخلاص احلكومات على توسيع نطاق ما تتخذه من تدابري حلماية حرية الـرأي والتعـبري                   - ٧١
ملدوِّنون فيها، الذين ينبغي منحهم مستوى احلماية       لتشمل شبكة اإلنترنت، وخباصة املساِهمون يف مواقعها وا       

وإن عمليات تقدمي خدمات شبكة اإلنترنت . ذاته املمنوح للعاملني يف أي نوع آخر من أنواع وسائط اإلعالم
وإن حـق   . وتسجيل مواقع اإلنترنت لدى السلطات الوطنية ينبغي أالّ تكون خاضـعة ألي شـرط حمـدد               

خصوصياهتم ينبغي أن حيظى باحلماية يف مجيع الظروف، عدا حاالت اسـتخدام  مستخِدمي اإلنترنت يف حرمة   
وأي نزاع قـانوين  . األطفال يف املواد اإلباحية، وحاالت التحريض على العنصرية والكراهية الدينية والعرقية       

  .ناشئ عن استخدام اإلنترنت ينبغي تسويته يف بلد منشأ املوقع

  بالتنوعفيما يتعلق 

رر اخلاص احلكومات على أن تتخذ التدابري املناسبة إلجياد بيئة حرة ومتكينية ميكن أن توجد               حيث املق   - ٧٢
ويلزم يف هذا الشأن اختاذ تدابري وافية منعاً لظاهرة تركيز وسـائط اإلعـالم،              . فيها تعددية لوسائط اإلعالم   

. ية وسائط اإلعالم وتزيد كلفتها    وخباصة إجياد احتكارات إعالمية قد هتدد التعددية باخلطر وتؤثر يف استقالل          
وينبغي أن تتوىل اختاذ هذه التدابري مؤسسات مستقلة حتظى باحلماية من التدخل السياسي أو غريه من أشكال            

واهلدف املشروع ملنع تركيز وسائط اإلعالم ينبغي أالّ ُيستخَدم مربِّراً لفرض . التدخل، وخباصة من احلكومات
  .إلعالم االنتقادية أو املستقلةضغط غري مشروع على وسائط ا

إال عنـد الـضرورة      ينبغي عدم استخدام الترخيص كأداة تقنية إلدارة املوجات اإلذاعية الشحيحة           - ٧٣
اإلنترنت والوسائط املطبوعة، ليس أداة سياساتية كوسائط إعالم وفرية، الستحداث ترخيص الوإن . القصوى

وال ينبغي منح التراخيص إال من قبل هيئة مستقلة تكون مبنأى عن . مشروعة وخيل باحلق حبرية الرأي والتعبري
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 مـستقلة،   مة، وال ينبغي استخدامه بناء على اعتبارات ذاتية من أجل حظر وسائط إعـال             يضغوط احلكوم ال
  . عن العملحمطات اإلذاعة وأقنية التلفزيون، أو إيقافهاوخباصة 

  بشأن حسن إدارة اإلنترنت

ة حمـددة   ـة تكلَّف مبهم  ـة دولي ـ احلكومات إىل النظر يف إمكانية إنشاء منظم       يدعو املقرر اخلاص    - ٧٤
وتكون الوالية املسندة إىل املنظمة وضع قواعد السلوك ومبادئه إلبقاء    . قوامها حتسني أسلوب إدارة اإلنترنت    

ملقرر اخلاص  ويشدد ا . شبكة اإلنترنت واسطة دميقراطية للتعبري مع كامل التوافق مع مبادئ حقوق اإلنسان           
كل التشديد على أن أية هيئة حكومية دولية جديدة تتوىل إدارة اإلنترنت وتصريف شؤوهنا جزئياً أو كلياً،                 

 من اإلعالن العـاملي  ١٩جيب أن تكفل حرية الرأي والتعبري وأن تعمل على تعزيز هذه احلرية يف ضوء املادة           
  .حلقوق اإلنسان

  ميني ومحايتهمفيما يتعلق بسالمة املوظفني اإلعال

يوصي املقرر اخلاص احلكومات بأن تتخذ ما يلزم من تدابري لزيادة سالمة ومحاية الصحفيني وغريهم                 - ٧٥
وجيب ضمان احلماية يف مجيع األوقات، . من املوظفني اإلعالميني، بصرف النظر عن انتماءاهتم املهنية والسياسية

كمـا ينبغـي    .  والفوضى العامة والعمليات االنتخابيـة     وخباصة أثناء املنازعات املسلحة وحاالت الطوارئ     
للحكومات أن تكفل محاية أعضاء الفئات األخرى املعرضة للمخاطر، كالنقـابيني والعـاملني االجتمـاعيني           

وإن القضاء على إفالت مرتكيب جرائم ضد املوظفني اإلعالميني مـن           . والطلبة واملعلمني والكُّتاب والفنانني   
  .ابة رادع هام عن تكرار هذه اجلرائمالعقاب سيكون مبث

وينبغي للحكومات واملؤسسات الرمسية، حسب االقتضاء، أن تتوخى وضع خمططات محاية خمصـصة               - ٧٦
كمـا  . األغراض، تتيح للصحفيني مواصلة أنشطتهم مبستوى مقبول من األمان، مع اإلبقاء على استقالليتهم            

  . كاليف توفري محاية مرنة للـصحفيني املعرضـني لألخطـار         ينبغي للمؤسسات اإلعالمية أن تنظر يف حتمل ت       
وال ينبغي، يف أية ظروف، إرغام املوظفني الصحفيني على حتمل العبء االقتصادي املترتب علـى محايتـهم                 

  .اجلسدية، إضافة إىل ما يعانونه من قلق ناجم عن تعرضهم للمخاطر

إلنسان داعياً فيه إياه إىل إيالء مزيد من االهتمام ويكرر املقرر اخلاص نداءه املوجه إىل جملس حقوق ا   - ٧٧
ورمبا يرغب اجمللس يف أن ينظر، على . ملسألة سالمة الصحفيني ومحايتهم، وخباصة يف حاالت املنازعات املسلحة

حنو ما اقُترح سابقاً، يف إمكانية تكليف املقرر اخلاص بإعداد دراسة عن أسباب العنف الذي ميـارس ضـد                   
عالميني، مع االستناد إىل مجلة أمور، من بينها املعلومات املستقاة من جتارب احلكومات واملنظمات   املوظفني اإل 

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، ومن بينها جمموعة شاملة من النتائج والتوصيات، ووضع مبادئ              
ه الدراسة اخلطوة األوىل باجتاه إجراء وقد متثل هذ . توجيهية حلماية الصحفيني وغريهم من املوظفني اإلعالميني      

مناقشة، يف إطار جملس حقوق اإلنسان، بشأن هذه املسألة احلامسة األمهية، عقب مناقشات تعقـدها هيئـات     
  .أخرى، من بينها جملس األمن
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  فيما يتعلق جبرائم التشهري

املشاهبة، وأن جتعـل هـذه      يوصي املقرر اخلاص بقوة بأن ُتلغي احلكومات جترمي التشهري واملخالفات             - ٧٨
وينبغي أن يكون مبلغ الغرامات املفروضة كتعويضٍ معقـوالً وأن يـسمح       . املخالفات خاضعة للقانون املدين   

وحيث املقرر اخلاص احلكومات أيضاً على اإلفراج فوراً وبال قيد أو شرط عن مجيع              . مبواصلة األنشطة املهنية  
وينبغي استبعاد األحكام بالسجن بالنسبة للمخالفات      . ة باإلعالم الصحفيني احملتجزين بسبب أنشطتهم املتصل    

  .املتعلقة بسمعة اآلخرين، مثل التشهري والقذف

وينبغي أن متتنع احلكومات أيضاً عن استحداث قواعد جديدة تسعى إىل حتقيق أهداف قوانني التشهري   - ٧٩
وال جيوز، يف أي ظرف من      . لومات الكاذبة ذاهتا حتت مصطلح قانوين آخر، مثل التضليل اإلعالمي ونشر املع         

وينبغي أن يدرك املـسؤولون     . الظروف، اعتبار انتقاد األمة أو رموزها واحلكومة وأعضائها وأعماهلم جرمية         
املنتخبون ومسؤولو السلطات العامة أهنم، حبكم دورهم، قد يكونون موضع متحيص ال تناسيب مـن جانـب              

تكفل أن احلق يف اخلصوصية، وخباصة فيما يتعلـق باحليـاة اُألَسـرية             كما ينبغي للحكومات أن     . الصحافة
والقُصَّر، حيظى حبماية كافية، دون االنتقاص من احلق يف احلصول على املعلومات، وهو احلق الذي يسهم يف                 

  .حتقيق الشفافية والرقابة الدميقراطية على الشؤون العامة

  اإليدز/نقص املناعة البشريةفيما يتعلق حبرية التعبري واإلصابة بفريوس 

ويف . يؤكد املقرر اخلاص أن ملستوى محاية حقوق اإلنسان يف بلد ما أثراً مباشراً يف انتشار وباء اإليدز  - ٨٠
هذا الشأن، فإن احلق يف حرية الرأي والتعبري، وخباصة احلق يف تلقي معلومات عن اإلصابة بفـريوس نقـص          

  .ركزي من جوانب اجلهود الرامية إىل التصدي هلذه املشكلةاإليدز، هو جانب م/املناعة البشرية

حيث املقرر اخلاص احلكومات على أن ُتَعوِّل على االستراتيجيات التربوية واإلعالمية الوقائية بوصفها   - ٨١
إحدى وسائل الدفاع الرئيسية، إىل جانب الرعاية والعالج، ضد انتشار وباء اإلصابة بفريوس نقص املناعـة                

وإن استخدام وسائط اإلعالم على نطاق واسع هو أمر ضروري من أجل ضـمان تغطيـة                . اإليدز/ةالبشري
ويشجع املقرر  . وبوجه أعم، ينبغي اإلعالم والتعليم بواسطة مجيع السبل املتاحة        . احلمالت اإلعالمية على أوسع نطاق    

  . احلكومية واملنظمات اجملتمعيةاخلاص الدول على التعاون يف هذا املسعى مع وسائط اإلعالم واملنظمات غري

 اعتقاداً قوياً بأن لالحترام واحلماية العامني حلرية الرأي والتعبري أثراً مباشراً يف             ويعتقد املقرر اخلاص    - ٨٢
فعالية السياسات والربامج واحلمالت التعليمية واإلعالمية لغرض الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعـة              

مث، فهو حيث احلكومات على أن تضع إطاراً حلماية حرية الرأي والتعبري محايةً أفـضل،               ومن  . اإليدز/البشرية
  .ولتدفق املعلومات واالتصاالت حبرية إىل عامة اجلمهور، وكذلك إىل فئات ومجاعات حمددة

  فيما يتعلق بالفجوة يف التكنولوجيا الرقمية

لقدرة على حتمـل نفقـات تكنولوجيـات        حيث املقرر اخلاص احلكومات على أن تعمل على زيادة ا           - ٨٣
االتصاالت واملعلومات اجلديدة وعلى جعل هذه التكنولوجيات متاحة بدرجة أكـرب للمجتمعـات الفقـرية       
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وعالوة على ذلك، وإىل جانب ما يبذل من جهود تقنيـة يف            ). "فجوة التكنولوجيا الرقمية  "سد  (والضعيفة  
يات، ينبغي وضع برامج للتعليم على استخدام احلاسـوب،         سبيل زيادة فرص االستفادة من هذه التكنولوج      

وينبغي نشر هذه الربامج على نطاق واسع بغية متكني شرائح السكان احملرومة من االستفادة التامة من منافع                 
  .التكنولوجيات اجلديدة

  فيما يتعلق حبرية التعبري وحرية الدين

عامة اجلمهور، على أن يدركوا ما قد يكون لألفكار حيث املقرر اخلاص املوظفني اإلعالميني، وكذلك         - ٨٤
فإن نشر آراء تعصبية ومتييزية يعمل يف هناية        . اليت يعربون عنها من أثر يف زيادة احلساسيات الثقافية والدينية         

وينبغي للشركات اإلعالمية ورابطات    . املطاف على بث الفرقة والرتاع وال يفضي إىل تعزيز حقوق اإلنسان          
أن تعمل، بالتعاون مع املنظمات الوطنية والدولية، على وضع برامج منتظمة للتـدريب يف جمـال        الصحفيني  

  .حقوق اإلنسان، لالرتقاء باألخالق املهنية للموظفني اإلعالميني وزيادة توعيتهم وإحساسهم بالتنوع الثقايف

لى فرض قيود حتد من     ويشدد املقرر اخلاص كذلك على أنه، بالرغم من أن الصكوك الدولية تنص ع              - ٨٥
  احلق يف حرية الرأي والتعبري منعاً لنشر دعاية تدعو إىل احلرب وحترض على الكراهية القومية أو العنـصرية                  

وال ُيتوخى من هـذه  . أو الدينية، فالغرض من هذه القيود هو محاية األفراد من االنتهاكات املباشرة حلقوقهم        
. نتقادية أو مثرية للجدل أو غري مستساغة من الناحيـة الـسياسية           القيود منع اإلعراب عن أفكار أو آراء ا       

  .وأخرياً، فليس الغرض منها محاية نظم املعتقدات من االنتقاد اخلارجي أو الداخلي
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  املرفق
  إعالن مشترك عن تعزيز التنوع يف وسائط اإلعالم

 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حنن، املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية الرأي والتعبري، وممثل  
حبرية وسائط اإلعالم، واملقرر اخلاص ملنظمة الدول األمريكية املعين حبرية التعبري، واملقرر اخلاص للجنة األفريقية               

  حلقوق اإلنسان والشعوب املعين حبرية التعبري واحلصول على املعلومات،

 ٨ و ٧ ومع أكادمييني وخرباء آخرين يف أمستردام يـومي          مع ممثلني ملنظمات غري حكومية    وقد اجتمعنا     
 واحلملة العاملية من أجل حرية التعبري، ومبساعدة من معهد          ١٩ برعاية منظمة املادة     ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

  قانون اإلعالم ومن جامعة أمستردام،

 تـشرين   ٣٠، و ١٩٩٩رب  نـوفم / تشرين الثاين  ٢٦ إىل اإلعالنات املشتركة اليت أصدرناها يف        وإذ نشري   
 كـانون   ١٨، و ٢٠٠٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٠، و ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠، و ٢٠٠٠نوفمرب  /الثاين
 كـانون   ١٩، و ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢١، و ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٦، و ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
   هذه اإلعالنات، وإذ نعيد تأكيد، ٢٠٠٦ديسمرب /األول

 للتنوع يف وسائط اإلعالم من أمهية أساسية من أجل حرية تدفق املعلومات واألفكـار يف                ماوإذ نؤكد     
اجملتمع، سواًء من حيث إتاحة منرب للتعبري عن االحتياجات اإلعالمية واملصاحل األخرى للجميع، والعمل على تلبية 

  حق يف حرية التعبري،هذه االحتياجات وخدمة تلك املصاحل، على حنو ما حتميه الضمانات الدولية لل

، بوجه خاص، ملا للتنوع من أمهية من أجل الدميقراطية والتالحم االجتمـاعي واملـشاركة               وإدراكاً منا   
  العريضة يف اختاذ القرارات، 

 مبا للتكنولوجيات اجلديدة من إمكانات، ليس فقط باستخدامها وسائلَ لتعزيز التنوع،            وملا كنا على بيِّنة     
  خماطر جديدة هتدد التنوع، مبا يف ذلك كنتيجة لفجوة التكنولوجيا الرقمية، بل أيضاً بطرحها 

وتنـوع  ) اخـتالف أنواعهـا   ( على ما للتنوع من طابع معقَّد، يشمل تنوع وسائط اإلعالم            وإذ نؤكد   
  ، )ما يصدر عنها(، فضالً عن تنوع مضموهنا )ملكيتها(مصادرها 

 التجارية منها، واليت تقـدم      -  والتلفزيوين مبختلف أنواعها     يـ، مبا تقدمه حمطات البث اإلذاع     وإذ ُنقر   
 من مسامهات   -  من حملية ووطنية وإقليمية ودولية       -  وكذلك مبختلف نطاقات تغطيتها      - خدمة عامة، واجملتمعية    

  يف التنوع، 

 مباشرة،  أن التركُّز املفرط يف ملكية وسائط اإلعالم، سواًء كانت هذه امللكية مباشرة أم غري         وإذ نالحظ   
فضالً عن سيطرة احلكومة على هذه الوسائط، هتدد تنوعها باخلطر، وكذلك بأخطار أخرى، من قبيـل تركُّـز                  

  السلطة السياسية يف أيدي املالكني أو الُنَخب احلاكمة،
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 بدور هام يف    التلفزيوين اليت تقدم خدمة عامة ستستمر يف النهوض       البث اإلذاعي و  نؤكد أن حمطات    وإذ    
التنوع يف البيئة اإلذاعية اجلديدة اليت تستخدم التكنولوجيا الرقمية، وذلك ألسباب شىت، من بينها ما تؤديه                تعزيز  

  من دور فريد يف تقدمي برامج موثوقة وجيدة النوعية وزاخرة باملعلومات،

ر جبملة أمور،  إمكانية إساءة استخدام أحكام اللوائح الناظمة لوسائط اإلعالم مبا ُيضوإذ نضع يف اعتبارنا  
من بينها التنوع، وخباصة يف احلاالت اليت ال حتظى هبا هيئات اإلشراف والرقابة عليها حبماية كافية من التـدّخل                   

  السياسي أو غريه، 

 إزاء تزايد عدد املخاطر اليت هتدد قدرة حمطات البث اإلذاعي والتلفزيوين اليت تقدم              عرب عن قلقنا  نوإذ    
تلفة على البقاء واالستمرار، وهي خماطر تقوض قدرهتا على حتقيق إمكاناهتا يف اإلسهام             خدمات عامة يف بلدان خم    

يف تنوع وسائط اإلعالم، وعن قلقنا كذلك إزاء عدم اعتراف بلدان كثرية مبحطات البث اجملتمعية كنوع متميـز    
  من أنواع احملطات، 

  : بشأن تعزيز التنوع يف وسائط اإلعالم، اإلعالن التايل٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢، بتاريخ نعتمد  

  نقاط عامة

َنظُِّم كذلك إدارةَ وسـائط اإلعـالم                 -  إن وضع لوائح ناظمة لوسائط اإلعالم لتعزيز تنوعها، وُت
العامة، ال يكون أمراً مشروعاً إال إذا هنضت به هيئة حتظى باحلماية من التدخُّل السياسي وغريه                

  ر له يف شؤوهنا، وذلك وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛من أشكال التدخُّل الذي ال مرب

ينبغي بذل جهود واسعة النطاق يف جمال التعليم العام وجماالت أخرى لتعزيز عملية حمو األمية عن   - 
طريق وسائط اإلعالم ولتمكني مجيع أفراد اجملتمع من فهم التكنولوجيات اجلديدة واالسـتفادة             

   يف التكنولوجيا الرقمية؛منها هبدف سّد الفجوة

ينبغي أن تكون الشفافية مسة مميِّزة من مسات اجلهود السياساتية العامة يف جمال البث اإلذاعـي                  - 
  والتلفزيوين؛

ينبغي أن يسري هذا على وضع اللوائح التنظيمية، وعلى امللكية وخمططات اإلعانات العامة وعلى   - 
  غري ذلك من املبادرات السياساتية؛

غي تعزيز التكنولوجيات املتدنية الكلفة املتاحة بيسر على نطاق واسع، تيسرياً الستفادة شرائح ينب  - 
وينبغي استكشاف والتشجيع على استكـشاف      . سكانية عريضة من وسائط االتصال اجلديدة     

 مبا يف - حلول تكنولوجية للمشاكل التقليدية املتصلة بإمكانية االستفادة من تلك التكنولوجيات 
   يف جماالت اإلعاقات السمعية أو البصرية؛ذلك
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ينبغي وضع تدابري لضمان عدم استخدام الدعاية واإلعالنات احلكومية املنـشورة يف وسـائط                - 
  اإلعالم كوسيلة للتدخُّل السياسي يف تلك الوسائط؛

  فيما يتعلق بتنوع وسائط اإلعالم

والتلفزيوين علـى خمتلـف منـابر    ينبغي ختصيص مساحة كافية ألوجه استخدام البث اإلذاعي        - 
االتصال بغية متكني عامة اجلمهور من تلقي جمموعة من خدمات البث اإلذاعـي والتلفزيـوين               

وهذا ينطوي، من حيث البث األرضي، سواًء كان قوامه التكنولوجيـا التماثليـة أم              . املتنوعة
  لفزيوين؛الرقمية، على ختصيص مناسب للترددات املستخدمة يف البث اإلذاعي والت

 جتارية كانـت أم خمصـصة       - ينبغي متكني حمطات البث اإلذاعي والتلفزيوين مبختلف أنواعها           - 
 من العمل على خمتلف منصات التوزيع املتاحة ومن إتاحة فـرص            - للخدمة العامة أو اجملتمعية     

افيـة  ومثة تدابري حمددة لتعزيز التنوع، قد تشمل ختصيص تـرددات و          . متكافئة هلا للقيام بذلك   
وقد تشمل أيضاً قواعد إلزامية تشترط أن       . ملختلف أنواع احملطات اإلذاعية والقنوات التلفزيونية     

أو قابلة للعمل معاً، مبا يف ذلك عرب        /تكون تكنولوجيات التوزيع واالستقبال كالمها متكاملة و      
رونيـة،  احلدود الوطنية؛ وأن تكون فرص احلصول على خدمات الدعم، كأدلة الـربامج اإللكت          

  متاحةً على أساس غري متييزي؛

إن أثر ذلك يف تلقي وسائط اإلعالم، ويف حمطات البث اإلذاعي وقنوات البث التلفزيوين مبختلف   - 
أنواعها، ينبغي وضعه يف االعتبار عند التخطيط لالنتقال من البث القائم علـى التكنولوجيـا               

وهذا يتطلب خطة واضحة للتحول تتوخى      . ةالتماثلية إىل البث القائم على التكنولوجيا الرقمي      
وينبغي اختاذ تدابري لضمان أالّ تعمل تكاليف االنتقال . زيادة االهتمام العام يف البث، ال احلد منه

وينبغي النظر، عند . إىل التكنولوجيا الرقمية على احلد من قدرة حمطات البث اجملتمعية على العمل
ات البث اإلذاعي القائم على التكنولوجيا التماثليـة        االقتضاء، يف ختصيص جزء من طيف موج      

وينبغي ختصيص جزء على األقل من الطيف املفرج عنه من خالل املكاسـب             . لألجل املتوسط 
  اجملنية من التكنولوجيا الرقمية ألوجه االستخدام اإلذاعية؛

ـ             -  وع، مـع مراعـاة     ينبغي استخدام أقل النظم الفعالة إقحاميةً إلدارة شؤون البث تعزيزاً للتن
أما الترخيص، الذي تربره اإلشارة إىل املوجات اإلذاعية بوصفها         . التخفيضات يف مشكلة الشح   

  مورداً عاماً حمدوداً، فهو غري مشروع من أجل البث بواسطة اإلنترنت؛

يلزم اختاذ تدابري خاصة حلماية حمطات البث اإلذاعي وقنوات البث التلفزيوين اليت تقدم خدمات                - 
وينبغي حتديـد املهـام     . مة يف البيئة اإلذاعية اجلديدة، وللحفاظ على هذه احملطات والقنوات         عا

املسندة إىل حمطات البث اإلذاعي وقنوات البث التلفزيوين اليت تقدم خدمات عامة حتديداً واضحاً 
دى تقدمي يف القانون، وأن تشمل هذه املهام، فيما تشمله، اإلسهام يف التنوع، الذي ينبغي أن يتع

أنواع خمتلفة من الربامج، وأن يشمل إتاحة منرب لإلعراب عن االحتياجات واملصاحل اإلعالميـة              
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وينبغي استكشاف آليـات    . جلميع شرائح اجملتمع وتلبية هذه االحتياجات وخدمة تلك املصاحل        
ذلـك  ابتكارية لتمويل حمطات البث اإلذاعي والتلفزيوين اليت تقدم خدمات عامة، حبيث يكون             

التمويل كافياً لتمكينها من النهوض مبهام اخلدمة العامة املوكلة إليها، مع ضمان ذلك سلفاً على 
  ساس متعدد السنوات، ومن حساب نسبة التضخم فيها؛أ

ينبغي للقانون أن يقرَّ صراحةً بأن حمطات البث اإلذاعي والتلفزيوين اجملتمعية ُتَعدُّ شكالً متميزاً                - 
وينبغي هلذه احملطات أن تستفيد من إجراءات ترخيص تكون منصفة وبسيطة،      من أشكال البث،    

وإال يتعني عليها استيفاء معايري تكنولوجية أو ترخيصية أخرى صارمة، وأن تستفيد من رسوم              
  ن تتاح هلا فرص الدعاية واإلعالم؛الترخيص التساهلية، وأ

  فيما يتعلق بتنوع املصادر

ن أمهية خاصة من أجل الدميقراطية، ينبغي وضـع تـدابري           ـإلعالم م إقراراً مبا لتنوع وسائط ا      - 
خاصة، من بينها قواعد ملكافحة االحتكار، منعاً للتركيز املفرط مللكية وسائط اإلعالم أو امللكية  

وينبغي أن تشمل هذه التـدابري شـروطاً        . الشاملة لعدة وسائط، األفقية والرأسية على السواء      
كما ينبغـي أن تـشمل   . فية ملكية وسائط اإلعالم على مجيع األصعدة    صارمة فيما يتعلق بشفا   

رصداً نشطاً، مع وضع َتَركُّز امللكية يف االعتبار يف عملية منح التراخيص، عند االقتضاء، قبـل                
اإلبالغ عن االئتالفات املقترحة الرئيسية، وأن تكون ُمَحوَّلةً صالحيات للحيلولة دون حدوث            

  هذه االئتالفات؛

نبغي النظر يف تقدمي الدعم، استناداً إىل معايري منصفة وموضوعية تطبَّق على حنو ال متييزي على                ي  - 
  الراغبني يف استحداث وسائط إعالم جديدة؛

  فيما يتعلق بتنوع املضمون

ميكن استخدام أدوات سياساتية، حيثما يكون ذلك متمشياً مع الضمانات الدولية حلرية التعبري،               - 
  املضمون فيما بني وسائط اإلعالم وداخلها؛لتعزيز تنوع 

ينبغي النظر يف تقدمي الدعم، استناداً إىل معايري منصفة وموضوعية تطبق على حنو ال متييزي، من                  - 
ورمبا يشمل ذلك اختاذ تدابري للنهوض مبنتجي . أجل إنتاج مضمون يسهم إسهاماً هاماً يف التنوع

شتراط على حمطات البث اإلذاعي وقنوات البث التلفزيوين املضمون املستقلني، بطرق من بينها اال
  الذي تقدم خدمات عامة أن تشتري حصة دنيا من براجمها من هؤالء املنتجني؛

ينبغي إقامة توازن مناسب بني محاية حقوق النشر واحلقوق املشاهبة هلا، والتشجيع على تـدفق                 - 
  .ها اختاذ تدابري تسفر عن تعزيز احليز العاماملعلومات واألفكار حبرية يف اجملتمع، بطرق من بين
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  التوقيع،

  أمبيي ليغابو
  املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية الرأي والتعبري

  ميكلوس هاراجيت
  ممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائط اإلعالم

  إغناسيو آلفَرِس
  عين حبرية التعبرياملمثل اخلاص ملنظمة البلدان األمريكية امل

  فَيث بانسي تالكوال
  املعنية حبرية التعبري يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  املقررة اخلاصة

 -  -  -  -  -  

  


