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  املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري والية املقرِّر اخلاص - /...٧

  ،ن جملس حقوق اإلنسانإ

   باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يؤكد احلق يف حرية الرأي والتعبري،سترشديإذ   
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ق منه، على ح١٩العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يعيد التأكيد، يف املادة ب وعياً منهو  
كل إنسان يف اعتناق آراء دون مضايقة، باإلضافة إىل احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف التماس                    
خمتلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء شـفوياً أو يف شـكل                  

الحظ أن هذه احلقوق واحلريات هي من       ي وإذ   تارها،مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خي           
   حر، يف جمتمعٍالفعالة ةتعطي معىن للحق يف املشاركبني احلقوق واحلريات اليت 

 تنص على أن ممارسة احلق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ١٩ بأن املادة أيضاً وعياً منهو  
سؤولياٍت خاصة ولذلك جيوز إخضاعه لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكـون            يف حرية التعبري يستتبع واجباٍت وم     

حمدَّدة بنص القانون وأن تكون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، أو حلماية األمن القومي أو النظام العام                  
(ordre public) لقانون أية دعاية للحرب  تنص على أنه ُتحظر با٢٠، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، وبأن املادة

  أو دعوة إىل الكراهية القومية، أو العنصرية، أو الدينية تشكِّل حتريضاً على التمييز، أو العداء، أو العنف، 

 ١٩ بشأن حرية الرأي والتعبري الذي اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان يف ٢٠٠٥/٣٨ القرار وإذ يؤكد جمدداً  
   السابقة بشأن هذه املسألة،ا قراراهت، وإذ يشري إىل مجيع٢٠٠٥أبريل /نيسان

 األسس الضرورية إلقامة جمتمع دميقراطي، وأهنا أحد بأن ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري هي وإذ يقرُّ  
ُتتاح بتهيئِة بيئٍة دميقراطيٍة توفر، يف مجلة أمور، ضماناٍت حلمايتها، وهي أمٌر ضروري للمشاركة الكاملة والفعَّالة 

  عٍ حرٍ ودميقراطي، وتساعد يف إقامة وتعزيز النظم الدميقراطية الفعَّالة، يف جمتم

 بأن املمارسة الفعالة للحق يف حرية الرأي والتعبري هي مؤشر هام على مستوى محاية سائر                وإذ يقرُّ أيضاً    
ـ        ـحقوق اإلنسان وحرياته، واضعاً يف اعتباره أن مجي        ة للتجزئـة   ع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية وغري قابل

  ،ومترابطة ومتشابكة

   الستمرار حدوث انتهاكات للحق يف حرية الرأي والتعبري،وإذ يساوره بالغ القلق  

ضرورة ضمان عدم اختاذ األمن القومي، مبا فيه مكافحة اإلرهاب، ذريعةً لتقييد احلق يف              على  شدد  وإذ ي   
  حرية الرأي والتعبري على حنو تعسفي أو ال مربِّر لـه، 

أمهية االحترام التام حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها للغري، مبا يف ذلك األمهية على   أيضاًشدد يوإذ  
  األساسية للوصول إىل املعلومات، واملشاركة الدميقراطية، واملساءلة، ومكافحة الفساد، 

طبوعة، واإلذاعة، والتلفزيون،    بأمهية وسائط اإلعالم جبميع أشكاهلا، مبا فيها وسائط اإلعالم امل          وإذ يقرُّ   
  وشبكة اإلنترنت، يف ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري وتعزيزه ومحايته،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  
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" التابع لألمـم املتحـدة  بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان " املعنَون ٥/١ إىل قراري اجمللس    وإذ يشري   
، وإذ "مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان" املعنَون ٥/٢و
  صاحب الوالية سيؤدي مهامه وفقاً هلذين القراراين ومرفقاهتما،شدد على أن ي

 من الغري، فضالً عن حقه يف حرية         حق كل إنسان يف اعتناق اآلراء دون تدخلٍ        يؤكد من جديد    - ١  
التعبري، واحلقوق املترابطة يف جوهرها، وهي احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، والتجمُّع السلمي وتكـوين             

  اجلمعيات، واحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة؛

احلق يف حرية الرأي والتعـبري،      املعين بتعزيز ومحاية     بتقارير املقرِّر اخلاص     حييط علماً مع التقدير     - ٢  
ويدعو مجيع الفاعلني ذوي الصلة إىل النظر يف التوصيات املتضمَّنة فيها، ويرحِّب بإسهامه املهم يف تعزيز ومحاية                 

   مع آلياٍت ومنظماٍت أخرى؛ زايد بتعاونه املستمر واملتوال سيمااحلق يف حرية الرأي والتعبري، 

   :ر اخلاص ملدة ثالث سنوات أخرى، وستتمثَّل مهامه فيما يلي متديد والية املقرِّيقرِّر  - ٣  

مجع كل املعلومات ذات الصلة، كلما  توافرت، املتَّصلة بانتهاكات احلق يف حرية الرأي والتعبري،   )أ(  
 ، أو املضايقة، أو االضطهاد، أو الترهيب، اليت ُتمارس ضـد          ه، أو استعمال   بالعنف أو حباالت التمييز، أو التهديد    

األشخاص الذين يسَعون إىل ممارسة أو تعزيز ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك، بوصفه أولويـةً                   
  قصوى، تلك اليت ُتمارس ضد الصحفيني أو غريهم من املهنيني يف ميدان اإلعالم؛ 

يـة ومـن أي     املعلومات اجلديرة بالتصديق والثقة من احلكومات واملنظمات غري احلكوم         يتلقِّ  )ب(  
  ؛ والرد على هذه املعلومات،على علمٍ هبذه احلاالتأخرى أطراٍف 

تحسني تعزيز ومحاية احلـق يف      الكفيلة ب  سائلوالسبلٍ و المقترحاٍت عن   إعداد توصياٍت وتقدمي      )ج(  
   بكل مظاهره؛ حرية الرأي والتعبري

دمي للمساعدة التقنية وخدمات     فيما تضطلع به املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من تق         اإلسهام  )د(  
  لتحسني تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري؛املشورة 

  :  إىل املقرِّر اخلاص القيام، يف إطار واليته، مبا يلييطلب  - ٤  

 حلقوق اإلنسان إىل احلـاالت والقـضايا        ةالسامياألمم املتحدة    ةمفوضاجمللس و  نظر وجِّه ي أن  )أ(  
  يت هي مثار قلقٍ بالغٍ على وجه اخلصوص؛ي والتعبري الاملتعلقة حبرية الرأ

  أن يدمج حقوق اإلنسان املتَّصلة باملرأة ومنظوراً جنسانياً يف أعمال واليته؛   )ب(  

 ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، تعزيزيف  من الكفاءة والفعالية     زيٍدم قيق حت غيةأن يواصل، ب    )ج(  
 ةالسامياألمم املتحدة  ةمفوض هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك عإىل التعاون م جهوده الرامية

، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، واإلجراءات واآلليات اخلاصة، والوكـاالت املتخصـصة،            حلقوق اإلنسان 
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حلقوق اإلنـسان، وأن    والصناديق والربامج، واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية وآلياهتا، واملؤسسات الوطنية          
  ؛احمللي الصعيد  علىسيما النطاق شبكته من املنظمات غري احلكومية ذات الصلة، ويطوِّر ويوسِّع 

  أفضل املمارسات؛تقاسم  غيةالوصول إىل املعلومات ببشأن ينظر يف الُنهج املتبعة أن   )د(  

تتـسم بـه تكنولوجيـات      أن يواصل اإلدالء بآرائه، عندما يكون ذلك مناسباً، خبصوص ما             )ه(  
 احلديثة، مبا يف ذلك شبكة اإلنترنت، من مزايا وما تطرحه من حتديات بالنسبة إىل ممارسـة                 املعلومات واالتصال 

 أمهية توافر، ومدى  إىل اآلخريناحلق يف حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك احلق يف التماس املعلومات وتلقيها ونقلها
  ؛، وكذلك فرص دخول اجلميع إىل جمتمع املعلوماتملصادرجمموعات شديدة التنوع من ا

مجيع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرِّر اخلاص وأن تساعده على أداء مهامه، وأن تزوِّده                 يناشد  - ٥  
ن تنظر  بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تستجيب فوراً ملا يوجِّهه من نداءاٍت عاجلة وغريها من البالغات، وأ                
  بإجيابية فيما يقدِّمه من طلباٍت للقيام بزيارات ولتنفيِذ توصياته على حنوٍ ميكِّنه من مباشرة واليته بفاعليٍة أكثر؛

 حلقوق اإلنسان، واإلجراءات اخلاصة ذات الصلة التابعـة         ة األمم املتحدة السامي   ة مفوض يدعو  - ٦  
ر واليته، إىل إيالء االهتمام حلالة األشـخاص الـذين          للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، كالً يف إطا       

  انُتهك حقهم يف حرية الرأي والتعبري بغية تفادي االزدواجية اليت ال داعي هلا؛

م إىل املقرِّر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة للوفاء بواليته بـصورة              إىل األمني العام أن يقدِّ     يطلب  - ٧  
  ؛املوارد البشرية واملادية حتت تصرفهبوضع قدرٍ واٍف من  وال سيما فعالة،

   أن يقدِّم إىل اجمللس سنوياً تقريراً يشمل األنشطة املتَّصلة بواليته؛املقرِّر اخلاص  إىليطلب  - ٨  

  . يف مسألة احلق يف حرية الرأي والتعبري وفقاً لربنامج عملهه أن يواصل نظريقرِّر  - ٩  

 -  -  -  -  -  

  


