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 اآلليات الدولية لدعم حرية التعبري
  

  اإلعالن املشترك حول اجلرائم ضد حرية التعبري
  

منظمـة األمـن والتعـاون      يف  املقرر اخلاص لألمم املتحدة حول حرية الرأي والتعبري وممثل حريـة اإلعـالم              
 اخلـاص حـول حريـة       منظمة الـدول األمريكيـة واملقـرر      يف  يف أوروبا واملقرر اخلاص حول حرية التعبري        

   ،التعبري واحلصول على املعلومات للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
  

م وبعـد مناقـشة هـذه    2012 مـايو    4م ويف تـونس يف      2011 سـبتمرب    13بعد االجتماع يف بـاريس يف       
نون ، احلملـة العامليـة حلريـة التعـبري ومركـز القـا            19القضايا بشكل مشترك مبساعدة من منظمـة املـادة          

  والدميقراطية؛
  

م 2000 نـوفمرب    30م و   1999 نـوفمرب    26مستذكرين ومؤكدين على إعالناتنـا املـشتركة الـصادرة يف           
ــوفمرب 20و  ــسمرب 10م و 2001 ن ــسمرب 18م و 2002 دي ــسمرب 6م و 2003 دي  21م و 2004 دي

 15م و 2008 ديــسمرب 10م و 2007 ديــسمرب 12م و 2006 ديــسمرب 19م و 2005ديــسمرب 
  م؛ 2011 يونيو 1م و 2010 فرباير 3م و 2009 مايو

  
كـل  مشددين مرة أخرى على األمهية اجلوهرية حلرية التعبري كحق حبد ذاـا وكـأداة أساسـية للـدفاع عـن        

  ؛ اىل األماماحلقوق األخرى كعنصر أساسي يف الدميقراطية والدفع بأهداف التنمية
  

 حوادث العنف واجلـرائم األخـرى ضـد حريـة التعـبري مبـا       معربين عن امشئزازنا من املستوى غري املقبول من    
 واختطـاف الرهـائن واالعتقـاالت التعـسفية     وأعمـال اخلطـف  يف ذلك القتل والتهديد بالقتل واالختفاءات      

 والتحـرش والتخويـف والترحيـل      واملهينـة  والتعذيب واملعاملـة غـري اإلنـسانية         واحلبس واملالحقة القضائية 
   واملمتلكات؛ومصادرة وتدمري املعدات
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مالحظني أن العنف واجلرائم األخرى ضد أولئـك الـذين ميارسـون حقهـم يف حريـة التعـبري مبـن فـيهم                       
الصحفيني واألطراف األخرى يف اال اإلعالمي واملدافعني عـن حقـوق اإلنـسان هلـا تـأثري مثـبط علـى                     

 ولـذلك فهـي متثـل هجمـات لـيس           ،)"الرقابة من خالل القتل   ("التدفق احلر للمعلومات واألفكار يف اتمع       
 املعلومـات   طلـب واسـتالم   فقط على الضحايا وإمنا على حرية التعبري نفسها وعلى حـق كـل شـخص يف                 

  واألفكار؛
  

 املـرأة أثنـاء ممارسـتها حلقهـا يف حريـة التعـبري ومنـددين           هاالتحديات واملخاطر اليت تواجه   تلك  قلقني من   
  ماعي مبا يف ذلك التحرش اجلنسي واالعتداءات والتهديدات؛ املرتبطة بالنوع االجتجبرائم التخويف

  
مدركني للمسامهة اهلامة يف اتمع اليت يقدمها أولئك الـذين حيققـون يف ويبلغـون عـن انتـهاكات حقـوق                    
اإلنسان واجلرائم املنظمة والفساد واألشكال اخلطرية األخـرى مـن الـسلوك غـري القـانوين مبـن يف ذلـك                     

 يف اال اإلعالمي واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان وحقيقـة أن طبيعـة مهنـهم جتعلـهم          الصحفيني والعاملني 
  معرضني لالنتهاكات اإلجرامية وأنه ميكن كنتيجة لذلك أن يكونوا حباجة حلماية خاصة؛

  
        رتكـب ضـد حريـة التعـبري والغيـاب الواضـح لـإلرادة          مدينني مستوى احلصانة احلايل عن اجلرائم الـيت ت

ـ   يف بعض الدولة جتاه معاجلة هذه االنتهاكات وهو ما نتج عنـه             السياسية   قبـول مـن    املستوى غـري    ذلـك امل
ـ ماية  يؤمن احل  األمر الذي ، ال يتم حماكمة مرتكبيها   اليت  هذه اجلرائم    اجلـرائم واحملرضـني عليهـا    تلـك   رتكيب  مل

  وهو ما يؤدي يف اية املطاف إىل ازدياد معدالت ارتكاب هذه اجلرائم؛
  

يف أي ـم متعلقـة جبـرائم        ومباشرة املالحقة القـضائية     ن إىل أن التحقيقات املستقلة والسريعة والفاعلة        مشريي
  ضد حرية التعبري تعترب ضرورية من أجل معاجلة قضايا احلصانة وضمان احترام سيادة القانون؛

  
ولـة متثـل بـشكل      مشددين على حقيقة أن اجلرائم ضد حرية التعبري إذا ما ارتكبت مـن قبـل سـلطات الد                 

 إال أنـه علـى الـدول        ،خاص انتهاكاً جسيماً للحق يف حرية التعبري واحلـق يف احلـصول علـى املعلومـات               
كذلك واجب اختاذ كل من اإلجراءات الوقائية والعالجية يف احلاالت حيـث ترتكـب أطـراف مـن خـارج                    

  حقوق اإلنسان؛ جزء من التزام الدول حبماية ودعم وهو، الدولة جرائم ضد حرية التعبري
  

مدركني للعديد من األسباب اجلذرية اليت تساهم يف ارتكـاب اجلـرائم ضـد حريـة التعـبري مثـل ارتفـاع                      
أو اجلرمية املنظمة ووجود الرتاعـات املـسلحة وعـدم احتـرام سـيادة القـانون وكـذلك             /معدالت الفساد و  

  بعض الذين حيققون يف ويبلغون عن هذه املشاكل؛موقف ضعف 
  

العديد من املعايري الدولية ذات الصلة ـذا املوضـوع مبـا يف ذلـك اإلعـالن العـاملي حلقـوق                     لى  مطلعني ع 
م والربوتوكـوالت   1949اإلنسان والعهد الدويل للحقـوق املدنيـة والـسياسية واتفاقيـات جنيـف لعـام                



3 

مـن التـابع لألمـم    امللحقة ا واالتفاقية الدولية حلماية كافة األشخاص من االختفاء القسري وقـرار جملـس األ   
 املتعلـق  12/16وقرار جملس حقوق اإلنـسان التـابع لألمـم املتحـدة رقـم       ) م2006 (1738املتحدة رقم   

م حـول سـالمة     2010م وقـرار اليونـسكو      2007 "إعالن مـدلني   "حبرية الرأي والتعبري وإعالن اليونسكو    
  الصحفيني وقضية احلصانة؛

  
م اإلعـالن املـشترك التـايل       2012 يونيـو    25اد وتوبـاجو يف     ترينيـد عاصمة   ،"بورت أوف سبني  "نتبىن يف   

  :حول اجلرائم ضد حرية التعبري
  
  مبادئ عامة . 1

النتقـام مـن    بـدافع ا  على مسئويل الدولة أن يدينوا بلغة واضحة ال لبس فيهـا اهلجمـات املرتكبـة                  .أ 
تـصرحيات   إصـدار أي     عـن األشخاص الذين ميارسون احلق يف حرية التعـبري وعلـيهم أن ميتنعـوا              

يتوقع أن تؤدي إىل زيادة تعرض أولئك املستهدفني ملزيد مـن املخـاطر بـسبب ممارسـة حقهـم يف                    
 .حرية التعبري

على الدول أن تعكس يف أنظمتها القانونية ويف ترتيباا العملية كمـا هـو حمـدد أدنـاه حقيقـة أن                       .ب 
 مباشـراً   اعتـداءً خاص ألـا متثـل      اجلرائم املرتكبة ضد حرية التعبري تعترب من اجلرائم اخلطرية بشكل           

 .كافة احلقوق األخرىعلى 
 :يتضمن ما ذكر أعاله بشكل خاص أنه على الدول ما يلي  .ج 

1 (    توقـع أن يكونـوا أهـدافاً بـسبب التعـبري عـن       وضع اإلجراءات اخلاصة حلماية األفراد الذين ي
 آرائهم حيثما كانت هذه املشكلة مشكلة متكررة

رية التعـبري لتحقيقـات مـستقلة وسـريعة وفاعلـة وحماكمـة             ضمان أن ختضع اجلرائم ضد ح      ) 2
 مرتكبيها

 . املناسبةوسائل االنتصافضمان أن حيصل ضحايا اجلرائم املرتكبة ضد حرية التعبري على  ) 3
 مـن   79يف حاالت الرتاع املسلح علـى الـدول أن حتتـرم املعـايري املنـصوص عليهـا يف املـادة                       . د 

م والـيت تـنص علـى أنـه حيـق للـصحفيني             1977نيـف   الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات ج    
احلصول على نفس احلمايات اليت تعطى للمدنيني بشرط عـدم اختـاذهم أي إجـراءات تـؤثر سـلباً                   

 .على أوضاعهم
  
   والوقايةالتزامات احلماية . 2

 خطـر   يوجـد اجلرائم ضد حريـة التعـبري حيثمـا         ارتكاب  ينبغي على الدول أن تتخذ إجراءات ملنع          .أ 
 تعلـم  الـسلطات أو ينبغـي عليهـا أن          تعلـم األوضاع حيث   تلك  يف  كذلك   ،تلك اجلرائم حبدوث  

ال جيـوز أن يقتـصر اختـاذ تلـك           و ،احتمال حدوث تلك اجلـرائم    بة ومباشرة   يبوجود خماطر حقيق  
 .احلاالت اليت يطلب فيها املعرضني للخطر تلك احلماية من الدولةاإلجراءات على 

 :إلجراءات القانونية التاليةتشمل هذه االلتزامات اختاذ ا .ب 
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 إمـا بـشكل صـريح أو        ،ينبغي االعتراف بفئة اجلرائم ضد حرية التعـبري يف القـانون اجلنـائي             ) 1
 تؤدي إىل عقوبـات أشـد لتلـك اجلـرائم آخـذين يف احلـسبان طبيعتـها                  مشددةكظروف  
 اجلسيمة

تعلـق ـذه اجلـرائم       العدالة فيمـا ي    تعطيل سري ينبغي أن ختضع اجلرائم ضد حرية التعبري وجرمية          ) 2
مبعـىن الفتـرة الزمنيـة الـيت مينـع      (أو موسعة فيما يتعلق حبـدودها  زمنياً  إما للوائح غري حمدودة     
 ).بعدها رفع الدعاوى

 :غري القانونية التاليةذات املقاربة  تشمل هذه االلتزامات اختاذ اإلجراءات  .ج 
 ذلـك اجلـرائم الـيت تـستهدف        تقدمي التدريب املناسب حول اجلرائم ضد حرية التعبري مبـا يف           ) 1

 للمعنيني بإنفاذ القـانون مبـا يف ذلـك ضـباط الـشرطة ووكـالء النيابـة                  يالنوع االجتماع 
 وكذلك إن لزم األمر لألفراد العسكريني

ينبغي إعداد األدلة واإلرشادات العملية وتنفيذها من قبل ضباط إنفـاذ القـانون عنـد التعامـل                  ) 2
 ريمع اجلرائم املرتبطة حبرية التعب

ينبغي توفري الربامج التدريبية اليت تدعمها الدول لألفراد الـذين قـد يتعرضـون خلطـر جـرائم                   ) 3
ضد حرية التعبري وينبغـي تغطيـة هـذه املواضـيع يف املنـاهج اجلامعيـة املتعلقـة بالـصحافة           

 واإلعالم
التحقيـق  اجـراءات   وضع األنظمة لضمان الوصول الفاعل إىل املعلومات حـول املالبـسات و            ) 4

وصـول وسـائل اإلعـالم إىل       تيـسري   اكمة اجلرائم املرتكبة ضد حرية التعبري مبا يف ذلـك           وحم
 احملاكم مع وضع الضمانات الالزمة للسرية

ينبغي إعطاء االهتمام الكايف لوضع إجراءات عامـة للحمايـة مثـل تـوفري الرعايـة الـصحية                   ) 5
جـرائم ضـد حريـة      ارتكـاب     خلطر اوالتأمني وبرامج املزايا األخرى لألفراد الذين قد يتعرضو       

 .التعبري
  
  التزامات احلماية. 3

 عاجـل لألفـراد الـذين       وبـشكل على الدول أن تضمن احلماية الفاعلة وامللموسة اليت ينبغي توفريها             .أ 
 .حيتمل استهدافهم بسبب ممارستهم حلقهم يف حرية التعبري

يـة حيثمـا يكـون هنـاك     ينبغي وضع برامج محاية خاصة مبنية على االحتياجـات والتحـديات احملل         .ب 
 اخلاصـة  وينبغـي أن تـشمل هـذه الـربامج           .خطر مستمر وجدي يتعلق جبرائم ضد حرية التعـبري        

جمموعة من إجراءات احلماية واليت ينبغي أن تفصل حـسب الظـروف الفرديـة للـشخص املعـرض                  
االسـتمرار يف ممارسـة نفـس األنـشطة         يف  للخطر مبا يف ذلك جنس الشخص واحتياجه أو رغبتـه           

 .املهنية وكذلك الظروف االجتماعية واالقتصادية
 حول اجلـرائم املرتكبـة ضـد حريـة التعـبري وأن      ومصنفةعلى الدول أن حتتفظ بإحصاءات تفصيلية      .ج 

يتم حماكمة مرتكيب هذه اجلرائم باإلضافة إىل اختاذ كل ما يلزم لتـسهيل التخطـيط اجليـد ملبـادرات                   
 .الوقاية من هذه اجلرائم
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   املستقلة والسريعة والفاعلة التحقيقات. 4

 ضد حرية التعبري يتوجب على الدول أن تطلق حتقيقـاً مـستقالً وسـريعاً وفـاعالً مـن          ما رتكب جرمية عندما ت 
  .أجل حماكمة مرتكيب هذه اجلرائم واحملرضني عليها أمام حمكمة حيادية ومستقلة

  
  :ينبغي أن تليب هذه التحقيقات معايري احلد األدىن التالية

 االستقاللية  .أ 
 ،املنخـرطني يف هـذه األحـداث      أولئـك   ينبغي تنفيذ التحقيقات من قبل جهة مـستقلة عـن            ) 1

ويتضمن ذلك وجود االستقاللية اهلرمية واملؤسسية والترتيبات العملية مـن أجـل ضـمان تلـك                
 .االستقاللية

نبغـي  عندما يكون هناك ادعاءات حقيقية باشتراك أي من مـسئويل الدولـة يف تلـك اجلـرائم ي             ) 2
 أو نطـاق تـأثري هـذه الـسلطات          سـلطة تنفيذ تلك التحقيقات من قبل سلطة خارج نطـاق          

 .وينبغي أن يتمكن احملققني من استكشاف كافة االدعاءات بالكامل
جيريهـا  الشكاوى فيما يتعلـق بـأي حتقيقـات         ومعاجلة  ينبغي وضع نظام فاعل من أجل استالم         ) 3

 مـستقالً النظـام  يكـون   علـى أن     ، بة ضد حرية التعـبري     إنفاذ القانون يف اجلرائم املرتك     ومسئول
 . يعمل بطريقة شفافةوبشكل كاف عن أولئك املسئولني وموظفيهم 

حيثما تقتضي خطورة الوضع ذلك وبشكل خـاص يف حـال تكـرار اجلـرائم املرتكبـة ضـد                    ) 4
ذات مـوارد   -حرية التعبري ينبغي إعطاء االهتمام الكايف إلنـشاء وحـدات حتقيـق متخصـصة            

ـ      –التدريب الالزم للعمل بشكل كفؤ وفاعل       وتتلقى  كافية   التحقيق يف اجلـرائم     ختـتص فقـط ب
 .ضد حرية التعبري

 
 السرعة  .ب 

يتوجب على السلطات أن تبذل كافة اجلهود املعقولـة مـن أجـل تـسريع التحقيقـات مبـا يف          ) 1
يـة   حر اعتـداء علـى   دليل علـى وجـود      يتوفر  ذلك التصرف حاملا يتم تقدمي شكوى رمسية أو         

 .التعبري
  

 الفاعلية  .ج 
ينبغي ختصيص املوارد الكافية وتقدمي التدريب الالزم من أجـل ضـمان أن تكـون التحقيقـات                  ) 1

يف اجلرائم املرتكبة ضد حرية التعـبري شـاملة ونـشطة وفاعلـة وأن يـتم استكـشاف كافـة                    
 .جوانب تلك اجلرائم بشكل مناسب

ملسئولني عـن اجلـرائم ضـد حريـة التعـبري       وحماكمة كافة احتديدينبغي أن تقود التحقيقات إىل   ) 2
مبا يف ذلك املرتكبني املباشرين هلذه اجلرائم واحملرضني عليها وكـذلك أولئـك الـذين يتـآمرون                 

 .ء مرتكبيهاأو إخفاأو املساعدة على ارتكاا على ارتكاب تلك اجلرائم 
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نبغـي تنفيـذ    ضـد حريـة التعـبري فإنـه ي         عندما يكون هناك دليل على احتمال ارتكاب جرمية        ) 3
التحقيقات على افتراض أا جرمية حىت يثبت العكس وحىت اسـتنفاذ كافـة سـبل االستقـصاء                 

 .املتعلقة بأنشطة الضحية يف التعبري
 األدلـة الالزمـة     مجـع على سلطات إنفاذ القانون اختاذ كافة اخلطوات املعقولة من أجل ضـمان              ) 4

 .قيقةكافة الشهود من أجل الوصول إىل احلاستجواب وينبغي 
اإلجراءات الالزمـة أمـام الـضحايا أو يف حالـة وفـاة الـضحية أو                الوصول اىل   ينبغي إتاحة    ) 5

ينبغـي علـى    و. اختطافه أو اختفائه أن يتاح ألقاربه الوصـول الفاعـل إىل تلـك اإلجـراءات              
يشترك الضحية أو قريبـه يف اإلجـراءات إىل احلـد الـضروري مـن أجـل محايـة                   أن  األقل  

 ويف معظـم احلـاالت يتطلـب ذلـك الوصـول إىل أجـزاء معينـة مـن              .مصاحلهم املشروعة 
 .املرافعات وكذلك الوثائق ذات الصلة من أجل ضمان أن تكون تلك املشاركة فاعلة

ينبغي أن يتاح ملنظمات اتمع املدين فرصة تقـدمي الـشكاوى حـول اجلـرائم املرتكبـة ضـد                    ) 6
ـ      أو االختفـاءات  أعمـال اخلطـف  ل أو حرية التعبري وبشكل خاص يف القـضايا املرتبطـة بالقت

حيثما يكون أقارب الضحية غري راغبني أو غري قادرين على القيـام بـذلك وأن يـسمح لتلـك                   
 .املنظمات بالتدخل يف اإلجراءات اجلنائية

 .ضرار بالتحقيقاتاإلينبغي تنفيذ التحقيقات بطريقة شفافة حسب احلاجة من أجل جتنب  ) 7
ير اإلعالمية املتعلقة بالقضايا يف احملـاكم املرتبطـة بـاجلرائم ضـد             ينبغي حصر القيود على التقار     ) 8

علـى  مـن ذلـك القيـد       حرية التعبري يف حاالت استثنائية جداً حيث تسود املصاحل الواضـحة            
 .احلاجة القوية لالنفتاح يف تلك القضايا

 علـى   دليـل  باإلضافة إىل التحقيقات اجلنائية ينبغي تنفيذ إجراءات تأديبية حيثما يكـون هنـاك             ) 9
 .ارتكاب مسئولني عموميني جلرائم ضد حرية التعبري أثناء مزاولتهم لواجبام املهنية

  
   للضحاياوسائل االنتصاف. 5

وسـائل  حلـصول علـى     ارتكب جرائم ضد حرية التعبري ينبغي أن يـتمكن الـضحايا مـن              حيثما ت   .أ 
 .ارتكاب فعل جنائي من عدمهثبوت املدنية بغض النظر عن االنتصاف 

حكم باإلدانة يف جرمية ارتكبت ضد حرية التعبري ينبغـي وضـع النظـام املناسـب لـضمان                  عندما ي   .ب 
ينبغـي أن   . الالزمة للضحايا بدون احلاجة لرفـع دعـاوى قـضائية مـستقلة           وسائل االنتصاف   توفري  

متناسـبة مـع جـسامة املخالفـات املرتكبـة وينبغـي أن تـشمل               وسائل االنتـصاف    تكون تلك   
الية وجمموعة من اإلجراءات إلعادة تأهيـل الـضحايا ولتـسهيل عـودة الـضحايا إىل                التعويضات امل 

 .إعادم إىل أعماهلم إذا ما رغبوا يف ذلكأو /منازهلم وضمان سالمتهم و
  
  دور األطراف األخرى. 6
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مكافحـة احلـصانات املمنوحـة للجـرائم املرتكبـة      تضع   أن   يةحكومالبني  ينبغي أن تستمر املنظمات       .أ 
أولوياا واستخدام آليـات املراجعـة املتـوفرة ملراقبـة فيمـا إذا كانـت               على سلم    التعبري   ضد حرية 

 .الدول تلتزم بالتزاماا الدولية يف هذا الصدد
ينبغي تشجيع املاحنني من الدول وغري الدول على متويـل املـشاريع الـيت تـستهدف منـع ومكافحـة           .ب 

 اجلرائم ضد حرية التعبري 
ت اإلعالمية علـى تقـدمي التـدريب املناسـب املتعلـق بالـسالمة والتوعيـة                ينبغي تشجيع املؤسسا    .ج 

باإلضـافة إىل تـوفري   معهـا  باملخاطر واحلماية الذاتية واإلرشادات للمـوظفني الـدائمني واملتعاقـدين           
 .املعدات األمنية عند الضرورة

ـ          . د  ـ ون ذينبغي تشجيع منظمات اتمع املدين واملنظمات اإلعالمية ذات الـصلة عنـدما يك ك مناسـباً  ل
تنـسيق احلمـالت الدوليـة      وعلى االستمرار يف مراقبة واإلبالغ عن اجلـرائم ضـد حريـة التعـبري               

مـثالً مـن خـالل موقـع        والتقـارير   الوثـائق   كذلك مجع ودمج    ملكافحة اجلرائم ضد حرية التعبري و     
 .إلكتروين مركزي موحد

  
  فرانك الرو

   والتعبري املقرر اخلاص لألمم املتحدة حول حرية الرأي
  

  دوجنا ميجاتوفتش 
  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف ممثل حرية اإلعالم 

  
  بوتريو مارينو كتالينا

  منظمة الدول األمريكية يف رية التعبري حلاملقرر اخلاص 
  

  فيث بانسي تالكوال 
  والشعوب املقرر اخلاص حرية التعبري واحلصول على املعلومات للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 

 
 

  


