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هداء والشكر:  االإ

ف حــول المعايــ�ي الدوليــة المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبــ�ي  ّ للقضــاة الأردنّيــ�ي ي نامــج التدريــ�ب ُطــّورت مجموعــة مــن الأدوات لل�ب
ي منــدل، المديــر التنفيــذّي لمركــز القانــون والديمقراطّيــة، وذلــك بدعــم  بوســاطة لــورا نوتيــس، المســؤولة القانونّيــة وتــو�ب
، والمؤسســة الدوليــة لدعــم العــالم  ي بيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، والتحــاد الأورو�ب مــن منّظمــة الأمــم المّتحــدة لل�ت
ف وهــم: المديــر العــاّم  اء الأردنّيــ�ي ، وبمســاهمات مــن الهيئــة الستشــاريّة المؤّلفــة مــن الخــ�ب ّ ي

ّ الأرد�ف ي
)IMS( والمعهــد القضــا�أ

ي والمحامــي 
ي ربــاع الكيــال�ف

ي الدكتــور أحمــد الفاعــوري، والقــا�ف
ي الدكتــورة نــوال الجوهــري، القــا�ف

ّ القــا�ف ي
للمعهــد القضــا�أ

ف ول يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تعكــس وجهــات  خالــد خليفــات. محتويــات هــذا المنشــور هــي مســؤولية المؤلفــ�ي
. ي نظــر اليونســكو أو التحــاد الأورو�ب

ان عــن أّي رأي،  ّ ي هــذا المنشــور، ل يعــ�ب
ــه، أّن التســميات المســتخدمة، وطريقــة عــرض المــواد �ف شــارة إلي ــا تجــدر الإ ومّم

ّ لأّي بلــد، أو إقليــم، أو  ي
بيــة والعلــوم والثقافــة بشــأن الوضــع القانــو�ف مهمــا كان، مــن جانــب منّظمــة الأمــم المّتحــدة لل�ت

ي هــذا المنشــور تخــّص 
مدينــة، أو منطقــة، أو ســلطة، أو بشــأن تحديــد قيــود، أو حــدود جغرافّيــة. إّن الأفــكار والآراءالــواردة �ف

بيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(. ورة_ آراء منّظمــة الأمــم المتحــدة لل�ت ف فقــط، ول تلــزم، أو تعكــس _بالــرصف المؤّلفــ�ي

هذا المنشور متاح بموجب ترخيص 

 )Attribution-ShareAlike 3.0 IGO )CC-BY-SA 3.0 IGO 

.)/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo(

ّ المفتــوح لمنّظمــة  ي
وط اســتخدام المســتودع المعــر�ف ام بــ�ش ف باســتخدام هــذا المنشــور، يوافــق المســتخدمون عــىل اللــ�ت

بيــة والعلــوم والثقافــة. الأمــم المّتحــدة لل�ت

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
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المقّدمة

وط الأساســّية لزدهــار الديمقراطّيــة. تكفــل حّريـّـة  نســان الأساســّية، ومــن الــ�ش تُعــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي إحــدى حّريـّـات الإ
ــة العاّمــة مــن خــالل ضمــان التبــادل الحــّر للمعلومــات  الــرأي والتعبــ�ي حــدوث حــوار صّحــّي حــول المســائل ذات الأهّمّي

ي القطــاع العــاّم. 
ي عملّيــة اتّخــاذ القــرارات الحكومّيــة، والمســاءلة �ف

والأفــكار؛ مّمــا يعــّزز الشــّفافّية �ف

ام هــذا الحــّق يواجــه صعوبــات مختلفــة  ها. إّل إّن احــ�ت ي دســات�ي
تضمــن معظــم البلــدان الآن حــّق حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي �ف

امهــا. ســواء  جــم الضمانــات الدســتوريّة لحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي إل اح�ت ي ذلــك الأردّن، إذ ل ت�ت
ي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا �ف

�ف
ــة  ي هــذا الدليــل إل تقديــم لمحــة عاّم

ــة �ف ي هــذا الســياق، تســعى مجموعــة الأدوات التدريبّي
ي القانــون، أو الممارســة. و�ف

�ف
عــن المعايــ�ي الدولّيــة المّتصلــة بحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي بهــدف تعزيــز إمكانّيــة وصــول الجهــات القضائيــة الأردنيــة وقضاتهــا 

. إل هــذه المعايــ�ي

ي عــام 2013، واتّســع 
ي أمريــكا الالتينّيــة �ف

إّن هــذا الدليــل يشــّكل جــزًءا مــن جهــد واســع النطــاق مــن قبــل اليونســكو، إذ بــدأ �ف
ــة  ــز حّريّ ــة وتعزي ــة الأخــرى لحماي ــة الفاعل ــز قــدرة القضــاة والجهــات القضائّي ــا لتعزي ي عــام 2017 ليشــمل إفريقي

نطاقــه �ف
ّ التدريبّيــة، وذلــك  ي

ّ الأرد�ف ي
ي هــذا الدليــل لتلبيــة احتياجــات الجهــاز القضــا�أ

. تــّم إنتــاج مجموعــة الأدوات �ف الــرأي والتعبــ�ي
افــق مــع دورة تدريبّيــة متخّصصــة  ّ لت�ت عــالم، إذ صّممــت بشــكل أســاسي بالتعــاون مــع المؤّسســة الدولّيــة لدعــم وســائل الإ

للقضــاة. 

ــئلة  ــة بالأس ــا قائم ــة، تليه ــ�ي المختلف ــرأي والتعب ــة ال ــا حّريّ ــىل قضاي ــز ع ــدات ترّك ــّت وح ــن س ــة الأدوات م ــف مجموع تتأّل
ــة  ــياق دورة تدريبي ي س

ــذه الأدوات �ف ــتخدم ه ــالع. وإذ تس ــادة الّط ــادر لزي ــة بالمص ــن، وقائم ــائعة، وتماري ــة الش والأجوب
ي الوحــدات المالئمــة مــ�ت ســمح الوقــت. وبإتمــام هــذه الــدورة قــد يتــاح لليونســكو منــح 

فيمكــن اســتعمال التدريبــات �ف
ــا. ــهادة بحضوره ف ش ــارك�ي المش

ي 
نســان، المشــمول أيًضــا �ف ّ لحقــوق الإ ي القانــون الــدولي

ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي المضمــون �ف
تســتعرض الوحــدة الأول الحــّق �ف

. ّ ي أدبّيــات أخــرى مــن القانــون الــدولي
نســان، اّلــذي تــّم تناولــه بمزيــد مــن التفصيــل �ف معاهــدات حقــوق الإ

ــا مطلًقــا، إذ تتنــاول الوحــدة الثانيــة ســؤاًل معّقــًدا حــول القيــود المفروضــة عــىل  ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي حقًّ
ل يعــّد الحــّق �ف

. ويحــّدد اختبــار مكــّون مــن ثالثــة أجــزاء معرفــة مــا إذا كان  ّ حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي المســموح بهــا بموجــب القانــون الــدولي
ي عــدد مــن المجــالت المحــّددة، مثــل خطــاب الكراهيــة، 

ــار �ف ــق هــذا الختب ــا، ويُطّب وًع ــرأي والتعبــ�ي م�ش ــة ال تقييــد حّريّ
ــن  ــة ع ــة عاّم ــام لمح ــذه الأقس ــّدم ه ــة، وتق ــراءات المحاكم ي إج

ــة �ف وط العدال ــق �ش ، وتحقي ّ ي
ــ�ف ــن الوط ، والأم ــه�ي والتش

ي هــذه المجــالت.
ــة الرائــدة �ف قــرارات المحاكــم الدولّي

ي تهــدف إل إســكات أولئــك اّلذيــن 
ي النتهــاكات والعتــداءات اّلــ�ت

تتنــاول الوحــدة الثالثــة التحــّدي الشــائع للغايــة المتمّثــل �ف
ي المعايــ�ي الدولّيــة باســم “الرقابــة بالقتــل”. كمــا يســّلط الضــوء 

ي يشــار إليهــا �ف
، اّلــ�ت ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

يمارســون حّقهــم �ف
ف  ي تقــع مــن قبــل أطــراف خاّصــة، وتوفــ�ي الحمايــة لأولئــك المعرّضــ�ي

امــات الــدول بمنــع مثــل هــذه العتــداءات اّلــ�ت ف عــىل ال�ت
ف عــن هــذه العتــداءات إل العدالــة. لخطــر العتــداء، وضمــان تقديــم المســؤول�ي
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ــة(.  ــة )الســلطات العاّم ــا الحكوم ــا وتحتفــظ به ي تمتلكه
ــ�ت ــات اّل ي الوصــول إل المعلوم

ي الحــّق �ف
تبحــث الوحــدة الرابعــة �ف

ي حّريّــة الــرأي 
ــا كجــزء ل يتجــّزأ مــن الحــّق الأوســع �ف ًفــا بــه عالميًّ - مع�ت ف أصبــح هــذا الحــّق -عــىل مــدى العقديــن الماضيــ�ي

ــة  ــات، وثّم ــىل المعلوم ــول ع ي الحص
ــّق �ف ف الح ــ�ي ــًة قوان ــون دول ــة وثالث ــوالي مئ ــدت ح ــذا، اعتم ــا ه ّ يومن ــ�ت . وح ــ�ي والتعب

ــون المعلومــات. ي قان
ــا �ف ــا قويًّ ي تحكــم مــا يشــّكل حقًّ

ــ�ت ــة اّل ــة الواضحــة والمفّصل ــ�ي الدولّي مجموعــة مــن المعاي

ي تحكــم تنظيــم 
عــالم، إذ تحــّدد هــذه الوحــدة المبــادئ العاّمــة اّلــ�ت تتنــاول الوحــدة الخامســة موضــوع تنظيــم وســائل الإ

ــل  ــمى المتمّث ــدف الأس ــّفافًة، واله ــتقّلًة ش ــة مس ــات التنظيمّي ــح الهيئ ــة إل أن تصب ــك الحاج ي ذل
ــا �ف ــالم، بم ع ــائل الإ وس

ــدة  ــذه الوح ــث ه ــّم تبح ــة. ث ــتقاللّية التحريريّ ام الس ــ�ت ــة، واح ــب الرقاب ــة إل تجّن ــّي، والحاج عالم ــّوع الإ ــز التن ي تعزي
�ف

ــّص  ــة؛ وبالأخ ــالم المختلف ع ــات الإ ــم قطاع ــ�ي لتنظي ــرأي والتعب ــة ال ــة لحّريّ ــات الدولّي ــات الضمان ــات وانعكاس ي تداعي
�ف

ــة. ــالم العاّم ع ــائل الإ ، ووس ف ــ�ي ــة، والمذيع ــالم المطبوع ع ــائل الإ ، ووس ف ــ�ي الصحفّي

ي العــرص الرقمــّي، إذ تعــّد 
ــة الــرأي والتعبــ�ي �ف ة التحّديــات الجديــدة لحمايــة حّريّ بينمــا تتنــاول الوحــدة السادســة والأخــ�ي

ــدة. وبالرغــم مــن  ــات ووســائل اتّصــال جدي ــع مــع ظهــور تقنّي ــات متعــّددة الأوجــه، وعرضــًة للتغيــ�ي ال�ي هــذه التحّدي
هــذه ال�عــة، فإنـّـه مــن الممكــن تحديــد بعــض القضايــا القانونّيــة متكــّررة الحــدوث، إذ تتنــاول هــذه الوحــدة بعــض هــذه 
ة، والمخــاوف المتعّلقــة بالخصوصّيــة،  نــت، والقيــود عــىل المحتــوى، والحجــب، والفلــ�ت ن�ت ي ذلــك حجــب الإ

القضايــا بمــا �ف
نــت. ن�ت ، وعــدم كشــف الهويّــة، وإمكانّيــة التّصــال بالإ ، والتشــف�ي ّ ي

ودور الوســطاء، والختصــاص القضــا�أ

_ إل  ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ــة بحّريّ ــّية المتعّلق ــة الرئيس ــا القانونّي ــة القضاي ــالل مراجع ــن خ ــذه _م ــة الأدوات ه ــدف مجموع ته
ي تعــرض عليهــم؛ وبنــاء عــىل 

ي قضايــا حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي اّلــ�ت
ف القضــاة مــن فهــم المعايــ�ي الدولّيــة بصــورة أفضــل �ف تمكــ�ي

ي تفســ�ي القواعــد القانونّيــة الوطنّيــة بمــا يتــالءم مــع المعايــ�ي الدولّيــة.   
ذلــك، يصبحــون أكــ�ش قــدرة �ف

ورغــم كــون هــذه الأدوات تخاطــب القضــاة أساًســا إّل إنّهــا قــد تتيــح رؤيــة متعّمقــة ســواء لأعضــاء الحكومــة الأردنّيــة، أو 
ّ والجمهــور العــاّم، خاّصــة لمــن يهتــّم منهــم بتعزيــز حّريّــة التعبــ�ي بالبــالد. ي

أفــراد المجتمــع المــد�ف
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ن عن حرية الرأي والتعب�ي  ي لمدة يوم واحد للقضاة االأردني�ي جدول أعمال برنامج تدري�ب

اليوم االأول 

التسجيل 9:00 - 8:30

حيب 9:00 - 9:15 الفتتاح وال�ت

الوحدة الأول: الضمانات الدولية والوطنية لحرية الرأي والتعب�ي 9:45 - 9:15

ي عىل حق حرية الرأي والتعب�ي
ي والقانون المد�ف

وع لقيود القانون الجنا�أ الوحدة الثانية: النطاق الم�ش 10:30 - 9:45

التمرين 11:00 - 10:30

احة لتناول القهوة والشاي اس�ت 11:30 - 11:00

الوحدة الثالثة: الحل والتسوية القانونية لالنتهاكات والعتداءات الواقعة عىل حرية الرأي والتعب�ي 12:00 - 11:30

ي الوصول ال المعلومات العامة والحصول عليها
الوحدة الرابعة: الحق �ف 13:00 - 12:00

احة غداء اس�ت 14:00 - 13:00

عالم الحرة والمستقلة والمتنوعة عالم لتعزيز وسائل الإ الوحدة الخامسة: تنظيم وسائل الإ 15:00 - 14:00

التمرين 15:30 - 15:00

احة لتناول القهوة والشاي اس�ت 16:00 - 15:30

ي العرص الرقمي
الوحدة السادسة: تنظيم حرية الرأي والتعب�ي �ف 17:00 - 16:00

الختتام ومنح الشهادات 18:00 - 17:00
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ن عن حرية الرأي والتعب�ي  ي لمدة ثالثة أيام للقضاة االأردنّي�ي جدول أعمال برنامج تدري�ب

اليوم االأول

التسجيل 9:00 - 8:30

حيب  9:00 - 9:30 الفتتاح وال�ت

الوحدة الأول: الضمانات الدولية والوطنية لحرية الرأي والتعب�ي 10:30 - 9:30

 ، ي عىل حق حرية الرأي والتعب�ي
ي والقانون المد�ف

وع لقيود القانون الجنا�أ الوحدة الثانية: النطاق الم�ش
الجزء الأول 

11:15 - 10:30

احة لتناول القهوة والشاي اس�ت 11:45 - 11:15

التمرين 12:30 - 11:45

ي عىل
ي والقانون المد�ف

وع لقيود القانون الجنا�أ الوحدة الثانية: النطاق الم�ش

ي
، الجزء الثا�ف حق حرية الرأي والتعب�ي

13:15 - 12:30

التمرين 14:00 - 13:15

المراجعة والأسئلة والمناقشة المفتوحة 14:30 - 14:00

الغداء 15:30 - 14:30
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ي
اليوم الثا�ن

الوحدة الثالثة: الحل والتسوية القانونية لالنتهاكات والعتداءات الواقعة عىل حرية الرأي والتعب�ي 10:30 - 9:00

التمرين 11:15 - 10:30

احة لتناول القهوة والشاي اس�ت 11:45 - 11:15

ي الوصول ال المعلومات العامة والحصول عليها 
الوحدة الرابعة: الحق �ف 13:15 - 11:45

التمرين 14:00 - 13:15

المراجعة والأسئلة والمناقشة المفتوحة 14:30 - 14:00

الغداء 15:30 - 14:30

اليوم الثالث

عالم الحرة والمستقلة والمتنوعة  عالم لتعزيز وسائل الإ الوحدة الخامسة: تنظيم وسائل الإ 10:30 - 9:00

التمرين 11:15 - 10:30

احة لتناول القهوة والشاي اس�ت 11:45 - 11:15

ي العرص الرقمي 
الوحدة السادسة: تنظيم حرية الرأي والتعب�ي �ف 13:15 - 11:45

التمرين 14:00 - 13:15

المراجعة والأسئلة والمناقشة المفتوحة 14:30 - 14:00

الختتام ومنح الشهادات 15:00 - 14:30

الغداء 16:00 - 15:00



15

حيب  االفتتاح وال�ت

ف لتقديــم أنفســهم، وإجــراء نقــاش  ــة مــن الــدورة، بوصفهــا مقّدمــة غــ�ي رســمّية، المجــال للمشــارك�ي تفســح هــذه المرحل
ف  ــ�ي ــارف ب ــة تع ــة بجول ــذه المرحل ــدأ ه ــال. تب ــدول الأعم ــم، وج ــدورة، وتوّقعاته ــذه ال ــن ه ــدف م ــول اله ــب ح مقتض
ي القاعــة حيــث يقــّدم المشــاركون أنفســهم بإيجــاز، 

، بــدًءا بالتعــرّف عــىل ميــّ� الــدورة )المــدرّب(، وتليهــا جولــة �ف ف المشــارك�ي
شــارة إل أّن  شــارة إل مــكان عملهــم وطبيعتــه. كمــا يعــرض المشــاركون توّقعاتهــم للــدورة التدريبّيــة )تجــدر الإ ورة الإ مــع �ف
ي ختــام الــدورة، يتطــّرق ميــّ� الــدورة 

ّ لالآخريــن إبــداء توّقعاتهــم(. و�ف ّ يتســ�ف ف ذكــر توّقــع واحــد فقــط، حــ�ت عــىل المشــارك�ي
ف لتوّقعاتهــم. إل هــذه التوّقعــات؛ لمعرفــة مــدى تحقيــق المشــارك�ي

: ي
ي تتمّثل بالآ�ت

بعد ذلك، يقّدم الميّ� أهداف الدورة اّل�ت

. ي حّريّة الرأي والتعب�ي
. زيادة الوعي بالمعاي�ي والتطّورات الدولّية المّتصلة بالحّق �ف

 ّ ي
طــار القانــو�ف ف الإ ف مــن القضــاة لتمكينهــم، وتطويــر أدائهــم بطريقــة تــؤّدي إل موائمــة أفضــل بــ�ي . مســاعدة المشــارك�ي

ــة. ، والمعايــ�ي الدولّي ــة الــرأي والتعبــ�ي ّ لحّريّ ي
الأرد�ف

ة الــدورة التدريبّيــة وإدارتهــا. وهــذه اللمحــة  ي ســتتّم فيهــا مبــا�ش
يقــّدم الميــّ� بعــد ذلــك لمحــة عاّمــة عــن الطريقــة اّلــ�ت

تشــتمل عــىل النقــاط الرئيســة الآتيــة:

اك أنفســهم بالمشــاركة من خالل الستفســارات،  ّدد وإ�ش ف عــدم الــ�ت . إّن هــذه الــدورة تفاعلّيــة بطبيعتهــا، وعــىل المشــارك�ي
ي تلــك المرحلــة المحــّددة مــن التدريــب. بينمــا يقــوم 

ــا يحــدث �ف أو التعليقــات، أو المالحظــات، بغــّض النظــر عّم
ورة مشــاركة الجميــع. واّلــذي يســاعد بــدوره عــىل ضمــان اســتجابة  ي ذهنــه �ف

الميــّ� بــإدارة الــدورة يجــب أن يضــع �ف
ي تّمــت تغطيتهــا.

ف للمــواّد اّلــ�ت ، وفهــم المشــارك�ي ف مــكان لحتياجــات المشــارك�ي الــدورة قــدر الإ

ــة، والمناقشــات  ــة مختلفــة تشــمل العــروض التقديمّي ــة ســتقوم باســتخدام أســاليب منهجّي ــدورة التدريبّي . إّن هــذه ال
ــا مختلفــة مــن التماريــن. المفتوحــة، وأنواًع

ة لمناقشــة  ف بالعمــل ضمــن مجموعــات صغــ�ي ي تســمح للمشــارك�ي
ــ�ت ــن العديــد مــن التماريــن اّل . إّن هــذه الــدورة تتضّم

ــن  ــة م ــات مؤّلف ي مجموع
ــل �ف ف العم ــارك�ي ــن المش ــن م ــب التماري ــا، تتطّل ــا. وغالًب ــل له ــم أفض ــق فه ــاّدة وتحقي الم

ي التدريــب. ويعقــب ذلــك مناقشــة عاّمــة حــول هــذه الإجابــات، لذا 
، أو ثالثــة، لالإجابــة عــن الســؤال الــوارد �ف ف شــخص�ي

 . ف بــداء رأي مجموعتــه والنقــاش اّلــذي دار بينهــم أمــام جميــع المشــارك�ي ف عــىل كّل مجموعــة أن تختــار مقــّرًرا لإ
ّ يتعــ�ي

ف فرصة تقديم المالحظات والتعليقات بشأنه. ي هذا الصدد، يقّدم الميّ� جدول الأعمال بإيجاز، ويتيح للمشارك�ي
و�ف

نقطة نقاش

هل لديك أهداف أخرى مهّمة توّد إضافتها؟ هل يّتفق هذا 
الهدف إل حّد كب�ي مع توّقعاتك؟
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الَوحدة االأوىل: الضمانات الدولّية والوطنّية لحريّة الرأي والتعب�ي

االأهداف التدريبّية 

. . أهّمّية حّريّة الرأي والتعب�ي

. ي تحكم حّريّة الرأي والتعب�ي
ّ ذات الصلة اّل�ت . التعرّف عىل مصادر القانون الدولي

 . ي تقّدمها الضمانات الدولّية لحّريّة الرأي والتعب�ي
. دراسة نطاق الحماية اّل�ت

رات حماية حّريّة الرأي والتعب�ي ّ أ- م�ب

ورّي لأّي  ــا �ف ــك لأّن كليهم ــرد، وذل ّ للف ي
ــذا�ت ــّور ال ــا للتط ً عنهم ــ�ف ف ل غ ــ�ي ط ــ�ي �ش ــة التعب ــرأي وحّريّ ــة ال ــن حّريّ ــّد كّل م يُع

ــع حــّر وديمقراطــّي. ــكّل مجتم ــا يشــّكالن حجــر الأســاس ل ــع؛ فهم مجتم

نسان، التعليق العام رقم 34 لجنة الأمم المّتحدة لحقوق الإ

ورة لمجتمــع حــّر منفتــح، ولأنظمــة حكومّيــة خاضعــة للمســاءلة...  عــالم المســتقّلة القائمــة عــىل التعّدديـّـة �ف إّن وســائل الإ
ي حــّد ذاتهــا فقــط، ولكــن لهــا تداعيــات وانعكاســات عــىل 

نســان �ف ا مــن حقــوق الإ ــا أساســيًّ ل تعــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي حقًّ
ــاد  ــور إل الفس ــاه الجمه ــه انتب ي توجي

ــل �ف ــة” تتمّث ــة “تصحيحّي ــوم بوظيف ــالم تق ع ــائل الإ ــا. فوس ــة أيًض ــة القتصاديّ التنمي
ــا مــا يــؤّدي إل ركــود اقتصــادّي، وممارســات  عــالم الحــرّة غالًب والممارســات غــ�ي العادلــة. إّن الفتقــار إل وجــود وســائل الإ

كات. غــ�ي مالئمــة لــدى الحكومــات والــ�ش

، وممّثــل منّظمــة الأمــن والتعــاون  ّ بحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي ي
ك صــادر عــن المقــّرر الخــاّص لالأمــم المّتحــدة المعــ�ف إعــالن مشــ�ت

 ، ــة الــرأي والتعبــ�ي ّ بحّريّ ي
ــة المعــ�ف عــالم، والمقــّرر الخــاّص لمنّظمــة البلــدان الأمريكّي ــة وســائل الإ ّ بحّريّ ي

ي أوروبــا المعــ�ف
�ف

.1999

ا من عنارص المجتمع الديمقراطّي... عالم المتنّوعة المستقّلة الحرّة عنرصًا أساسيًّ . أ. تعّد وسائل االإ

عالم العربّية المستقّلة القائمة عىل التعّددية - إعالن صنعاء حول تعزيز وسائل الإ

بية والعلوم والثقافة 4.3(  )نقالً عن قرار المؤتمر العاّم لمنّظمة الأمم المّتحدة لل�ت
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طــان متكامــالن  ــة التعبــ�ي عــن الــذات كليهمــا �ش ــة الــرأي وحّريّ ف بــأّن حّريّ نســان تعــ�ت إّن المعاهــدات الدولّيــة لحقــوق الإ
ــا لممارســة  وريًّ ــا مســّبًقا �ف ًط ــا �ش ــة وازدهــاره. كمــا تعــّد هــذه الحقــوق أيًض يّ نســان داخــل المجتمعــات الب�ش لتطــّور الإ
ــا  ــه كم ــات(، فإنّ ــة تأســيس الجمعّي ــن )حّريّ ــة مــع الآخري ــات مدنّي حقــوق أخــرى: كالمشــاركة السياســّية، أو تأســيس جمعّي
نســان الأخــرى”1. نســان: “إّن كالًّ مــن حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي تشــّكالن أساًســا للتمّتــع الكامــل بحقــوق الإ أشــارت لجنــة حقــوق الإ

ــر_ نظــام حكــم ديمقراطــّي كفــؤ شــّفاف. إذ يعتمــد كــون الحكومــة  ــة _وتطوي ي صيان
ــ�ي دوًرا حاســًما �ف ــة التعب ــؤّدي حّريّ ت

قابلــة للمحاســبة ومســؤولة عّمــا تّتخــذه مــن قــرارات عــىل وجــود آراء أخــرى مــن خارجهــا يمكنهــا مناقشــة وانتقــاد الإجــراءات 
ــة.  ــاوزات الحكوم ــن تج ــور م ــب المنظ ــىل تصوي ــالم ع ع ف والإ ــ�ي ــّص الصحفّي ــوم وبالأخ ــوم العم ــمّية. يق ــرارات الرس والق
ــود ل  ــرض قي ــات لف ــل الحكوم ــرات فتمي ــد حــّدة التوتّ ــد تزي ــرارات، أو مؤّسســات ق ــاس سياســات، أو ق ــد أن ــا ينتق فعندم
، لضمــان أّل تقــوم الحكومــات بعقــاب  ــة التعبــ�ي ورّي وجــود ســبل فّعالــة لحمايــة حّريّ ــه مــن الــرصف موجــب لهــا. لــذا فإنّ
ــّو القتصــادّي،  ــا النم ــ�ي تدعــم أيًض ــرأي والتعب ــة ال ــا أّن حّريّ ــزاع. كم ، أو ن ف

ّ ــار جــدل معــ�ي ي غم
ــا �ف ــف له الخطــاب المخال

ف لعــام 1999. ــن الخاّصــ�ي ك، الصــادر مــن المقّرري عــالن المشــ�ت ي الإ
ــا لمــا جــاء �ف ــة المســتديمة وفًق والتنمي

ف بمعلومــات مؤّكــدة، وذلــك مــن خــالل تشــجيع  ي تزويــد المواطنــ�ي
ــا؛ وبالأخــّص �ف عــالم الحــرّة دوًرا مهمًّ تلعــب وســائل الإ

ي تؤثـّـر عــىل السياســة العاّمــة، إذ إنّهــا تعــّزز المشــاركة وتبــادل الأفــكار مــن خالل 
المناقشــة الفّعالــة النشــطة حــول الأمــور اّلــ�ت

عــالم المســتقّلة أن يشــمل الخطــاب  ــم مجموعــة متنّوعــة مــن مصــادر المعلومــات للشــعب، كمــا تكفــل وســائل الإ تقدي
ام  _ باحــ�ت ف فــ�ي ف _بصفتهــم مح�ت ام الصحفّيــ�ي ف شــارة إل الــ�ت ي هــذا الصــدد، تجــدر الإ

العــاّم أصــوات الأقّلّيــات وآراءهــا. و�ف
ام هــذه المعايــ�ي  ي تذهــب لأبعــد مــن حــدود القانــون الصارمــة. وينبغــي عليهــم احــ�ت

، أو القواعــد الأخالقّيــة اّلــ�ت المعايــ�ي
اماتهــم الطوعّيــة، أو المهنّيــة، ولكــن دون حســاب هــذه المعايــ�ي ملزمــًة قانونًــا. ف ي تشــّكل جــزًءا مــن ال�ت

اّلــ�ت

.ّ ، توّضح هذه الوحدة الحماية القائمة لهذا الحّق بموجب القانون الدوىلي نظًرا الأهّمّية حّريّة الرأي والتعب�ي

 : ن ن االآتي�ي ي الجانب�ي
، يتمّثل �ن ي حماية حّريّة الرأي والتعب�ي

ا للغاية �ن يلعب القضاة دوًرا مهمًّ

ا، أو دستوريًّا،  ي يتجاوز بها القانون ويتعّدى ما هو مسموح به دوليًّ
ي تحديد، ومن ثّم معالجة، القضايا اّل�ت

أّواًل: للقضاة دور �ف
عىل سبيل المثال: تقييد استخدام هذه الحّريّة الأساسّية. 

وع. مع الأخذ  ف بتخّطي حدود التعب�ي الم�ش وعّية القضايا المرفوعة ضّد المّتهم�ي ا: يحتاج القضاة إل تقييم مدى م�ش ثانيًّ
ف العتبار، أّن الأصل هو الممارسة الحرّة للحّق، وأّن القيود هي استثناء عىل ذلك. وبينما أنّه من المعروف أّن دور القضاة  بع�ي

ي تعقيدات تفس�ي القانون، لذلك فإّن معرفة المعاي�ي الدولّية 
ي أيًضا أن ينخرط القضاة �ف

هو تطبيق القانون إّل إّن ذلك يع�ف
عامل مساعد عىل هذا الفهم. 

1. UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of opinion and expression, 12 September 2011, 
CCPR/G/GC/34, para. 3. Available in all six UN languages at: http://undocs.org/ccpr/c/gc/34.

نقطة نقاش

لماذا تعتقد أّن حّريّة الرأي والتعب�ي مهّمة؟ ما الخصائص المتأّصلة لحّريّة 
ي تدعمها 

يجابيات المجتمعية ال�ت ؟ ولماذا هي مهّمة؟ ما هي الإ التعب�ي
، وسلبّياتها؟ حرية التعب�ي إيجابيات حّريّة الرأي والتعب�ي
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ي 
وبموجــب هــذه القاعــدة، لحظــت الجهــات الفاعلــة الرســمّية أهّمّيــة حفــاظ القضــاة عــىل معرفتهــم فيمــا يخــّص الحــّق �ف

 ّ ي
نســانّية. عــىل ســبيل المثــال، تــدّل القيمــة 6.4 مــن مبــادئ بنغالــور للســلوك القضا�أ حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي وكاّفــة الحقــوق الإ

: ا عــام 2006_ عــىل مــا يــىلي ف بهــا المجلــس القتصــادّي والجتماعــّي التابــع لالأمــم المّتحــدة رســميًّ ي اعــ�ت
_اّلــ�ت

ــة،  ــات الدولّي ــك التّفاقّي ي ذل
ــا �ف ، بم ّ ــدولي ــون ال ي القان

ــة �ف ــّورات ذات الصل ــىل التط ــالع ع ــىل اّط ــى ع ي أن يبق
ــا�ف ــىل الق ع

ــؤولية. ــفافية والمس ــم بالش نسان2.تس ــوق الإ ــ�ي حق ــرسي معاي ي تُ
ــ�ت ــرى ال ــوك الأخ والصك

. ب-الضمانات الدولّية لحّريّة الرأي والتعب�ي

ــة  ها المحّلّيــة، نظــًرا لقيمتهــا الجوهريّ ي دســات�ي
ــة الــرأي والتعبــ�ي �ف ــا حّريّ ، تضمــن معظــم الــدول تقريًب ي الوقــت الحــا�ف

�ف
نســانّية  ــوق الإ ي الحق

ــا هــو الحــال �ف ّ _كم ــدولي ــون ال ــر القان ــة الشــّفافّية والمســاءلة. يوّف ــز حكوم ي تشــتمل عــىل تعزي
ــ�ت اّل

ّ يتيــح الحــّد مــن التجــاوزات  ي القانــون الــدولي
نســان �ف . إّن إدراج حقــوق الإ الأخــرى_ ضمانــات قويّــة لحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

، ويمّثــل تأكيــًدا لحقــوق الأشــخاص بمواجهــة حكوماتهــم. كمــا يتطّلــب  ّ ي تخضــع للقانــون الــدولي
المحتملــة لــدى الــدول اّلــ�ت

ي حقوقهــم.
أن تقــوم الــدول بحمايــة الأفــراد مــن تدّخــل أطــراف ثالثــة، خاّصــة �ف

: ّ عىل النحو التالي ي العموم، تُلّخص مصادر القانون الدولي
و�ف

1( المعاهدات الدولّية،

2( الأعراف الدولّية، 

 ، ّ 3( المبادئ العاّمة للقانون الدولي

ف بوصفهما مصادر ثانويّة3.  اء الدولّي�ي 4( القرارات القضائّية، وكتابات الخ�ب

نســان، تعــّد المعاهــدات الدولّيــة ذات أهّمّيــة قصــوى، وكذلــك تلــك المتعّلقــة بحريــة الــرأي والتعبــ�ي  ي ســياق حقــوق الإ
�ف

ي 
اء، والتّفاقّيــات غــ�ي الملزمــة أيًضــا �ف عالنــات الدولّيــة الأخــرى، وآراء الخــ�ب الملّخصــة أدنــاه. بالرغــم مــن ذلــك، أســهمت الإ

نســان. تعــّد البيانــات الصــادرة عــن الهيئــات الدولّيــة، المســؤولة عــن تنفيــذ _أو دعــم_  فهمنــا للقانــون الــدولي لحقــوق الإ
نــّص المعاهــدة ذي الصلــة، كفــؤًة للغايــة؛ لأّن هــذه الهيئــات تســتطيع تقديــم أفضــل تفســ�ي مرجعــّي لنــّص المعاهــدة.

ي المعاهدات الدولّية
 أّوالً: الحّق �ن

نســان4، اّلــذي اعتمدتــه الجمعّيــة  عــالن العالمــّي لحقــوق الإ نســان إل الإ ّ الحديــث لحقــوق الإ تعــود أصــول القانــون الــدولي
ي 

ي عــام 1948. ول تعــّد هــذه الوثيقــة معاهــدًة، كمــا إنّهــا غــ�ي ملزمــة قانونـًـا، إّل إّن الحقــوق اّلــ�ت
العاّمــة لالأمــم المّتحــدة �ف

ف بهــا  ضافــة إل ذلــك، يوجــد العديــد مــن الأحــكام، المعــ�ت حّددتهــا، قــد شــّكلت الأســاس لـــّلغة المعاهــدة الالحقــة. بالإ
ي أصبحــت ملزمــة للــدول، بوصفهــا مــن إحــدى 

ــ�ت ، اّل ــة الــرأي والتعبــ�ي ي تكفــل حّريّ
ــ�ت عــىل نطــاق واســع بمــا فيهــا تلــك اّل

نســان عــىل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي  عــالن العالمــّي لحقــوق الإ ّ، حيــث تنــّص المــاّدة 19 مــن الإ ي
ّ العــر�ف مســائل القانــون الــدولي

: ي
كالآ�ت

2. The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as 
revised at the Round Table Meeting of Chief Justices held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002. Available at: 
https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.

3. See Statute for the International Court of Justice, Article 38(1).
4. UN General Assembly Resolution 217A (III), 10 December 1948.
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ــن  ــث ع ــة، والبح ــاق الآراء، دون مضايق ي اعتن
ــة �ف ــل الحّريّ ــذي يكف ، اّل ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ي حّريّ

ــّق �ف ــرد بالح ــع كّل ف )يتمّت
ــدود(. ــار للح ــا اعتب ــالم، دون م ع ــائل الإ ــن وس ــيلة م ــأّي وس ــا ب ــا، ونقله ــكار، وتلّقيه ــات والأف المعلوم

نســان، ل ســّيما  ّ لحقــوق الإ ّ للقانــون الــدولي ي تحــّدد المحتــوى الأســاسي
اعتمــدت الــدول عــىل عــدد مــن المعاهــدات اّلــ�ت

ّ الخــاّص بالحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة  ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية5، والعهــد الــدولي العهــد الــدولي
نســان.  عــالن العالمــّي لحقــوق الإ ف تعمــالن مًعــا عــىل تفصيــل _وتجســيد_ الأحــكام، ووضــع أحــكام الإ ــة6، الّلتــ�ي والثقافّي
 ّ ــدولي ــد ال ــن العه ــاّدة 19 م ــل الم ــان”. تكف نس ــوق الإ ــة لحق ــة الدولّي ع ّ ــم “ال�ش ــا، باس ــة مًع ــق الثالث ــذه الوثائ ــار إل ه يش

 : ي
ــ�ي عــىل النحــو الآ�ت ــرأي والتعب ــة ال ــة والسياســّية حّريّ ــوق المدنّي الخــاّص بالحق

ي اعتناق االآراء دون تدّخل.
الحّق �ن

ي اســتقاء والتمــاس مختلــف المعلومــات والأفــكار، أيًّــا 
. يشــمل هــذا الحــّق حّريّتــه �ف ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

لــكّل فــرد الحــّق �ف
ي قالــب 

ا، أو عــىل شــكل مكتــوب، أو مطبــوع، أو �ف كان نوعهــا، وتلّقيهــا ونقلهــا لالآخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء شــفهيًّ
، أو بأيـّـة وســيلة أخــرى يختارهــا. ّ ي ّ

فــ�ف

ي طّيهــا واجبــات ومســؤولّيات خاّصــة، وعــىل 
ي الفقــرة 2 مــن هــذه المــاّدة تحمــل �ف

 إّن ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا �ف
وريّــة: يطــة أن تكــون محــّددة بنــّص القانــون وأن تكــون �ف ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود، لكــّن �ش

ام حقوق الآخرين، أو سمعتهم، )أ( لح�ت

، أو النظام العاّم، أو الصّحة العاّمة، أو الأخالق العاّمة. ّ ي
)ب( لحماية الأمن الوط�ف

ــوق  ــة بحق ي ســياق المســائل المتعّلق
نســان هــذا الحــّق �ف ــوق الإ ي مجــال حق

ــة �ف ــة الالحق ــدت المعاهــدات الدولّي ــد أّك وق
ــات أخــرى. ــل وجماع ــرأة والطف ــوق الم نســان، كحق الإ

أمثلة 

ــة  ــن اتّفاقّي ــاّدة 5 م ــو الم ــال7. تدع ــ�ي لالأطف ــرأي والتعب ــة ال ي حّريّ
ــّق �ف ــة الح ــىل حماي ــل ع ــوق الطف ــة حق ــن اتّفاقّي ــاّدة 13 م ــد الم تؤّك

ي 
ّ”، �ف ي

ثــ�ف ف بســبب العــرق، أو اللــون، أو الأصــل القومــّي والإ ف العنــرصّي الــدول إل ضمــان حــّق كّل فــرد، “دون تميــ�ي القضــاء عــىل التميــ�ي
عاقــة،  8. توّضــح المــاّدة 21 مــن اتّفاقّيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإ المســاواة أمــام القانــون، فيمــا يخــّص التمّتــع بحــّق الــرأي والتعبــ�ي
، مثــل إتاحــة المعلومــات للجمهــور  ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

عاقــة لحّقهــم �ف ام الــدول بــأن تكفــل ممارســة الأشــخاص ذوي الإ ف أهّمّيــة الــ�ت
شــارة، أو طريقــة بريــل للقــراءة9.  العــاّم بأشــكال يســّهل الوصــول إليهــا، وتيســ�ي اســتخدام وســائل التّصــال البديلــة مثــل لغــات الإ
ف  ف ضــّد المــرأة عــىل عاتــق الــدول مســؤولّية اتّخــاذ تدابــ�ي لمنــع التميــ�ي تضــع المــاّدة 1 مــن اتّفاقّيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التميــ�ي
10. ي حّريّــة التعبــ�ي

ي ذلــك الحــّق �ف
ي قدرتهــا عــىل التمّتــع بحقــوق أساســّية مســاوية للرجــل، بمــا �ف

ف �ف ضــّد المــرأة، واّلــذي يشــمل أّي تميــ�ي

5. UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), adopted 16 December 1966, in force 23 March 1976.
6. UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), adopted 16 December 1966, in force 3 January 1976.
7. Adopted 20 November 1989, in force 2 September 1990.
8. Adopted 21 December 1965, in force 4 January 1969.
9. Adopted 13 December 2006, in force 3 May 2008.
10. Adopted 18 December 1979, in force 3 September 1981.
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ــة الــرأي  ــًة مماثلــة لحّريّ ــا13، حماي 12 وأوروب ف
مريكّيتــ�ي

أ
ــا11 وال ي إفريقي

نســان �ف ــة لحقــوق الإ قليمّي ــن المعاهــدات الإ كمــا تتضّم
ــة الــرأي والتعبــ�ي حيــث تنــص المــادة 32 عــىل: نســان14 الحــّق �في حّريّ ّ لحقــوق الإ ي . كمــا يحمــي الميثــاق العــر�ب والتعبــ�ي

ي اســتقاء والتمــاس المعلومــات والأفــكار 
، وكذلــك الحــّق �ف ــة الــرأي والتعبــ�ي عــالم وحّريّ ي الإ

 يضمــن هــذا الميثــاق الحــّق �ف
وتلّقيهــا ونقلهــا إل الآخريــن، بــأّي وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود الجغرافّيــة.

ام  ــا احــ�ت ي يفرضه
ــ�ت ــود اّل ــات الأساســّية للمجتمــع، ول تخضــع إّل للقي ي إطــار المقّوم

ــات �ف ــوق والحّريّ ــارس هــذه الحق تم
ــة. ــة، أو الآداب العاّم ــة العاّم ــاّم، أو الصّح ــام الع ، أو النظ ّ ي

ــ�ف ــن الوط ــة الأم ــمعتهم، أو حماي ــن، أو س ــوق الآخري حق

ي صادقــت عليــه، 
ا للــدول اّلــ�ت ي عــام 2008، ملزًمــا رســميًّ

ف التنفيــذ �ف
ّ ، بصفتــه معاهــدة دولّيــة دخلــت حــ�ي ّ ي يعــّد الميثــاق العــر�ب

ي 28 أكتوبــر 200415.
ي صادقــت عــىل الميثــاق �ف

إذ تعــّد الأردّن الدولــة الأول اّلــ�ت

ّ ثانًيا: مصادر أخرى ذات صلة بالقانون الدولي

ي تفســ�ي لغــة 
شــاد بهــا �ف ي أنشــئت بموجــب معاهــدات حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي مــن المصــادر الرئيســة لالس�ت

تعــّد الهيئــات اّلــ�ت
اف عــىل تنفيــذ المعاهــدة. وفيمــا  �ش ، كمــا أّن هــذه الهيئــات مســؤولة بشــكل عــاّم عــن الإ معاهــدات حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ًا  نســان مــن 18 خبــ�ي ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية، تتأّلــف لجنــة الأمــم المّتحــدة لحقــوق الإ يّتصــل بالعهــد الــدولي

ف لحكوماتهــم(. ــا يعملــون فيهــا بصفتهــم الشــخصّية )ليســوا ممّثلــ�ي دوليًّ

ّ الخــاّص بالحقــوق  نســان التقاريــر المنتظمــة مــن الــدول بشــأن تنفيذهــا للعهــد الــدولي تتلّقــى اللجنــة المعنّيــة بحقــوق الإ
اف. تصــدر اللجنــة  �ش ي قبلــت بنظــام الإ

ي قضايــا للــدول اّلــ�ت
المدنّيــة والسياســّية، وتعّلــق عليهــا. كمــا أنّهــا تصــدر قــرارات �ف

ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية عــىل شــكل ما يدعــى بـــ “التعليقات  ات لالأحــكام القانونّيــة للعهــد الــدولي أيًضــا تفســ�ي
، واّلــذي تــّم اعتمــاده ســنة 1983، يشــتمل فقــط عــىل بضــع  العاّمــة”. إّن التعليــق العــاّم الأّول عــىل حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي
نســان العــاّم رقــم 34 اّلــذي يقــّدم  ة16.  وقــد تــّم اســتبداله �في عــام 2011 بتعليــق اللجنــة المعنّيــة بحقــوق الإ فقــرات قصــ�ي
ــة  ــرارات اللجن ــن ق ــا م ــتمّدة جزئيًّ ــ�ي المس ــرأي والتعب ــة ال ي حّريّ

ــّق �ف ــ�ي الح ــأن تفس ــوح بش ــة بوض ــة مفّصل ــادئ توجيهّي مب
ــدول17.  ــر ال ــأن تقاري ــة بش ــا الحالّي وتعليقاته

11. African Charter on Human and People’s Rights, adopted 26 June 1981, in force 21 October 1986, Article 9.While the African 
Charter’s language on permissible restrictions is less clear than that of the ICCPR, later jurisprudence has affirmed the internation-
al test. See Box 1.
12. American Convention on Human Rights, adopted 22 November 1969, in force 18 July 1978, Article 13.
13. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted 4 November 1950, in force 3 
September 1953, Article 10.
14. Adopted 22 May 2004, in force 15 March 2008. Translation as printed in 12 International Human Rights Report 893 (2005). 
Available at: http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html.
15. A full list of countries which have ratified the Charter is available at: http://unipd-centrodirittiumani.it/en/spilli/Ratifica-
tion-and-signature-status-of-the-Arab-Charter-on-Human-Rights-2004/147.
16. UN Human Rights Committee, General Comment 10, Article 19 (Freedom of opinion and expression), 29 June 1983, HRI/GEN/1/
Rev.9 (Vol. 1). Available at: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2f-
GEC%2f6627&Lang=en.
17. UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, note1.

نقطة نقاش

ي الماّدة 19 من العهد 
ف ضمانات حّريّة الرأي والتعب�ي �ف هل تالحظ أّي اختالفات ب�ي

ّ؟ هل  ي ّ الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية والماّدة 32 من الميثاق العر�ب الدولي
؟ ترى أنّها مهّمة؟ أّي وثيقة تعتقد أنّها توّفر حماية أقوى لحّريّة الرأي والتعب�ي
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نســان، ولكّنهــا  ، هيئــات مماثلــة لّلجنــة حقــوق الإ ف ي إفريقيــا، وأوروبــا، والأمريكّيتــ�ي
قليمّيــة �ف نســان الإ لــدى أنظمــة حقــوق الإ

ــات إصــدار  ي لهــا صالحّي
ــ�ت نســان، اّل ــة لحقــوق الإ ــدى كّل منهــا محكمــة فّعال تختلــف مــن جهــة درجــة ســلطتها. كمــا أّن ل

ي بــه هــذه المحاكــم ل يمتــّد إل مناطــق أخــرى، إّل إّن هــذه المحاكــم لعبــت 
أحــكام ملزمــة عــىل الــدول. مــع أّن مــا تقــ�ف

ي تطويــر المزيــد مــن القواعــد التفصيلّيــة فيمــا 
نســان. كمــا ســاهمت قراراتهــا �ف ي تطويــر فهمنــا لقانــون حقــوق الإ

دوًرا رئيًســا �ف
ــر التعليقــات والمعايــ�ي غــ�ي الملزمــة الصــادرة عــن هيئــات  طــار رقــم 1(. كمــا توّف ــة الــرأي والتعبــ�ي )انظــر الإ يخــّص حّريّ

ــا آخــر لتفســ�ي لغــة المعاهــدة. قليمّيــة مصــدًرا تكميليًّ نســان الإ حقــوق الإ

نســان، وعــىل الرغــم  ّ لحقــوق الإ ي ــا الهيئــة الوحيــدة المرتبطــة بالميثــاق العــر�ب نســان حاليًّ  تعــّد اللجنــة العربّيــة لحقــوق الإ
نســان؛ إّل أّن المحكمــة غــ�ي عاملــة ول يــزال ذلــك موضًعــا للجــدل18. قّدمــت  ّ لمحكمــة حقــوق الإ مــن وجــود نظــام أســاسي
ي عــام 2009 مالحظــات ختامّيــة بشــأن العديــد مــن تقاريــر الــدول كمــا أنّهــا 

نســان منــذ إنشــائها �ف اللجنــة العربّيــة لحقــوق الإ
ــة اللجنــة محــدودة، كمــا أّن مالحظاتهــا موجــزة بشــكل عــاّم،  تمّثــل هيئــة رقابّيــة مهّمــة. ومــع ذلــك، فــإّن ســلطة وصالحّي
ي الميثــاق بمــا فهــا حّريـّـة 

ّ الآن إرشــادات محــدودة فقــط حــول تفســ�ي الحقــوق الــواردة �ف وقــد قّدمــت هــذه المالحظــات حــ�ت
.19 الــرأي والتعبــ�ي

18. One criticism is that there is no mechanism for non-State parties (i.e. victims) to bring a complaint.
19. See HosseinEsmaeili, IrmgardMarboe, JavaidRehman, The Rule of Law, Freedom of Expression and Islamic Law (2017, Oxford, 
Hart Publishing), p. 105; Mohamed Y. Mattar, “Article 43 of the Arab Charter on Human Rights: Reconciling National, Regional, 
and International Standards”, 26 Harvard Human Rights Journal 91, 143 (2013), available at: http://harvardhrj.com/wp-content/
uploads/2013/05/V26-Mattar.pdf; and GIZ, “The Arab Human Rights System: Annex to the ABC of Human Rights for Development 
Cooperation”, December 2017, available at: 
https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2015-en-annex-abc-human-rights-for-dc-africa-bf.pdf.

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2015-en-annex-abc-human-rights-for-dc-africa-bf.pdf
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نسان عىل االأحكام القضائّية  قليمّية لحقوق االإ طار االأول: تأث�ي الهيئات االإ االإ

لحّريّة الرأي والتعب�ي
ي 

ّ �ف ي
ي غالًبا ما يكون لها أثر عىل تطوير القانون الوط�ف

ات ملزمة لمعاهداتها الخاّصة اّل�ت نسان تفس�ي قليمّية لحقوق الإ تقّدم الهيئات الإ
ي مجال 

تهم المتخّصصة �ف ي عدد من الأحيان، فإّن لهذه الهيئات أثًرا يتعّدى حدود إقليمها نتيجة صالحّيتهم وخ�ب
مناطقها، ومع ذلك، و�ف

نسان. تفس�ي وتطبيق معاهدات حقوق الإ

ي جميع أنحاء العالم20 بقضّية هاندي سايد ضّد المملكة المّتحدة اّل�تي 
ًا ما استشهدت المحاكم الوطنّية والدولّية �ف *عىل سبيل المثال، كث�ي

 ّ ّ بتوزيع كتاب يتضّمن محتوى جنسي نسان لعام 197621،  و�في هذه القضّية قام نا�ش بريطا�في نُظرت أمام المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ
ف المواّد المخّلة بالآداب وأمرته بدفع  ي هذا الصدد، صادرت المملكة المّتحدة هذا الكتاب كما أدانت النا�ش لمخالفته قوان�ي

. و�ف ف للمراهق�ي
غرامة.

. وعىل الرغم من  ي التعب�ي
وعّية تقييد حّريّة النا�ش �ف ي ضوء وقائع القضّية إل م�ش

ي حكمها، �ف
نسان �ف وأشارت المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ

 : ي
ذلك فقد وضع هذا الحكم مبادئ ذات أثر وعىل النحو الآ�ت

... ل تنطبق  ي هذه الحالة فقد أّكد الحكم -أّن “حّريّة الرأي والتعب�ي
أوًل: عىل الرغم من أّن المحكمة سمحت بتقييد حّريّة الرأي والتعب�ي �ف

ء، أو تصدم، أو تزعج الدولة،  ي تسي
... ولكن أيًضا عىل تلك الأفكار اّل�ت ّ ي ي يجري قبولها بشكل إيجا�ب

فقط عىل” المعلومات “ أو” الأفكار “اّل�ت
أو أّي قطاع من الناس22“.

. ي يسمح فيها بتقييد حّريّة الرأي والتعب�ي
ثانًيا: وضعت المحكمة اختباًرا صارًما لمعرفة الحالت اّل�ت

ي المجتمع 
ورّي �ف ي أن تقّرر الدول فيما إذا كان فرض القيود أمر �ف

ي العتماد عىل “هامش السلطة التقديريّة” �ف
ثالًثا: سمحت المحكمة �ف

 . ّ قليمّي والدولي الديموقراطّي لحماية الأخالق”23. أثّرت جميع هذه المبادئ �في تطوير المبادئ الالحقة عىل الصعيدين الإ

ف  ي نقابة الصحفّي�ي
نسان -فيما يخّص القانون اّلذي ينّص عىل إلزامّية العضويّة �ف *أصبح الرأي الستشارّي لمحكمة الدول الأمريكّية لحقوق الإ

ف �في النقابات المهنّية و�في مناقشتها لحّريّة الرأي والتعب�ي عموًما25. 
ف من جهة استبعاد إلزامّية العضويّة للصحفّي�ي

مريكّيت�ي
أ

24 مؤثًّرا للغاية �في ال

ف يتعارض مع الماّدة 13 من التّفاقّية الأمريكّية  لزامّي للصحفّي�ي خيص الإ ا عىل طلب كوستاريكا_ “أّن ال�ت فقد قّررت المحكمة بالإجماع _ردًّ
عالم الإخباريّة بشكل كامل كوسيلة للتعب�ي عن الآراء، أو نقل  ي استخدام وسائل الإ

نسان إذا كان ينكر عىل أّي من الأفراد حّقهم �ف لحقوق الإ
المعلومات26“.

نسان وحقوق الشعوب - فقد نظرت بعض القضايا البارزة.  *عىل الرغم من حداثة نشأة المحكمة الإفريقّية لحقوق الإ

( ضّد جمهوريّة بوركينا فاسو تعّد من أهّم هذه القضايا27 وهي اّل�تي تضّمنت إدانة أ “لوهي”  ي
 وبال شّك فإّن قضّية )لوهي عيس كونا�ت

ه مقالت اّدعى فيها وجود فساد لدى المّدعي العاّم وآخرين، وكان  ، وانتهاك حرمة المحكمة؛ لن�ش ّ ي
، والقذف، والسّب العل�ف بسبب التشه�ي

ف فرنك( )ما يعادل 12000 دولر(، بالإضافة إل وقف الصحيفة  ار )6 مالي�ي ي ع�ش شهًرا وغرامة عن الأ�ف
قد حكم بها عليه بالسجن لمّدة اث�ف

يرها مطلًقا بسبب  نسان وحقوق الشعب أّن عقوبة السجن ل يمكن ت�ب فريقّية لحقوق الإ الأسبوعّية لمّدة سّتة أشهر. وقد عّدت المحكمة الإ
، وأّن الحكم بالغرامة والتعويضات، فضاًل عن تعليق عمل الصحيفة الأسبوعّية لمّدة سّتة أشهر أمر مبالغ به. وقد اتّبعت  تهمة التشه�ي

فريقّية الأخرى هذا القرار. العديد من البلدان الإ

20. December 1976, Application No. 5493/72. Available at: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499a;vha;vh 
21. See Global Freedom of Expression Columbia University, “Handyside v. United Kingdom”, giving a partial list of cases that have 
cited Handyside v. United Kingdom. Available at:  https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/handyside-v-uk/.
22. Handyside v. United Kingdom, note, para. 49.
23. Handyside v. United Kingdom, note, para. 47.
24. Advisory Opinion OC-5/85 of 13 November 1985, Series A, No. 5. Available at: http://www.worldcourts.com/iacthr/eng/deci-
sions/1985.11.13_Compulsory_Membership.pdf.
25. Thomas Buergenthal, “Remembering the Early Years of the Inter-American Court of Human Rights”, Center for Human Rights 
and Global Justice Working Paper No. 1, 2005, p. 8, available at: https://chrgj.org/wp-content/uploads/2015/01/s05buergenthal.
pdf; and OAS Special Rapporteurship for Freedom of Expression, Mandatory membership in a professional association for the 
practice of journalism: http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=154&lID=1.
26. Note 23, para. 85.
27. 5 December 2014, Application No. 004/2013. Available at: http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Judgment%20
Appl.004-2013%20Lohe%20Issa%20Konate%20v%20Burkina%20Faso%20-English.pdf.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499a;vha;vh
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/handyside-v-uk/
https://chrgj.org/wp-content/uploads/2015/01/s05buergenthal.pdf
https://chrgj.org/wp-content/uploads/2015/01/s05buergenthal.pdf
http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Judgment%20Appl.004-2013%20Lohe%20Issa%20Konate%20v%20Burkina%20Faso%20-English.pdf
http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Judgment%20Appl.004-2013%20Lohe%20Issa%20Konate%20v%20Burkina%20Faso%20-English.pdf
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ــن  ــة الأخــرى: مكاتــب مقّرري قليمّي نســان الإ نســان وبعــض منظومــات حقــوق الإ ــة الأمــم المّتحــدة لحقــوق الإ أنشــأت لجن
، وكانــت أولهــا مكتــب  ف بحّريّــة التعبــ�ي مــع ســلطة وصالحّيــة للتعامــل مــع قضايــا حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي ف معنّيــ�ي خاّصــ�ي
نســان  المقــّرر الخــاّص لالأمــم المّتحــدة لحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي اّلــذي تــّم تشــكيله مــن قبــل لجنــة الأمــم المّتحــدة لحقــوق الإ
قليمّيــة فيمــا بعــد بمقــّرر خــاّص بمنّظمــة البلــدان الأمريكّيــة حــول حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي  عــام 1993. أتبعــت المنظومــات الإ
ــّرر الخــاّص  ي عــام 1997، والمق

عــالم �ف ــة وســائل الإ ــا، حــول حّريّ ي أوروب
ــل منّظمــة الأمــن والتعــاون �ف ي عــام 1997، وممّث

�ف
ي 

نســان والشــعوب حــول حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي والوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا �ف فريقّيــة لحقــوق الإ باللجنــة الإ
عــام 200428.

ــات  ــّدة بيان ــام 1999 ع ــذ ع ــد أصــدروا من ف بترصيحاتهــم وأقوالهــم الشــخصّية، فق ــ�ي ــن الخاّص ــة إل إدلء المقّرري ضاف بالإ
عــالم والنتخابــات”، و “حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي  كة ســنويًّا؛ بشــأن الموضوعــات ذات الأهّمّيــة الدولّيــة التاليــة: “وســائل الإ مشــ�ت
ــة  ــمّية وموثوق ــ�يات رس ــا تفس ــة29“. بصفته ــا الرقمّي ــرص التكنولوجي ي ع

ــّوع �ف ــالم، والتن ع ــائل الإ ــتقالل وس ــت”، و”اس ن ن�ت والإ
ــات خاّصــة محــّددة للتعامــل مــع  اء ذوي ســلطات وصالحّي نســان الملــزم، وتــّم تطويرهــا بواســطة خــ�ب لقانــون حقــوق الإ
ف المــرنة غــ�ي الملزمــة ))soft laws ولكّنهــا  ــا للقوانــ�ي ات مصــدًرا مهمًّ ، فقــد مّثلــت هــذه التفســ�ي قضايــا حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ف الملزمــة نظــًرا لأنّهــا تعــّد مرجعّيــة، وتعتمــد عليهــا المحاكــم الدولّيــة والوطنّيــة. ــا إل أن تصبــح مــن القوانــ�ي تتطــّور تدريجيًّ

عالنــات والقــرارات والبيانــات الأخــرى الصــادرة عــن الهيئــات الدولّيــة إرشــادات مهّمــة. عــىل ســبيل المثال: أســفرت  احتــوت الإ
بيــة والعلــوم والثقافــة عــام 1991 عــن إعــالن ويندهــوك )Windhoek( مــن  ي دعمتهــا منّظمــة الأمــم المّتحــدة لل�ت

النــدوة اّلــ�ت
ــا مؤثـّـًرا، وأعقبتــه إعالنــات مماثلــة �في مناطــق  أجــل تنميــة صحافــة إفريقّيــة مســتقّلة ومتعــّددة30 واّلــذي أصبــح معيــاًرا دوليًّ

أخرى.

28. Toby Mendel, “History of the Joint Declarations” in OSCE, “Joint Declarations of the representatives of intergovernmental 
bodies to protect free media and expression (2013, Vienna, OSCE). Available at: https://www.osce.org/fom/99558?download=true. 
For more information, see the websites of the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression 
(https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/opinionindex.aspx), the ACHPR Special Rapporteur on Freedom of 
Expression and Access to Information (http://www.achpr.org/mechanisms/freedom-of-expression), the OAS Special Rapporteur 
for Freedom of Expression (http://www.oas.org/en/iachr/expression/index.asp), and the OSCE Representative on Freedom of the 
Media (https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media).
29. These are all online at OSCE, Joint Declarations:: https://www.osce.org/fom/66176.
30. UNESCO Seminar on Promoting an Independent and Pluralistic African Press, Windhoek, Namibia, 29 April – 3 May 1991. 
Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000931/093186EB.pdf.

نقطة نقاش

قليمّية لحقوق  هل تشعر بالرتياح عند الرجوع إل حكم صادر عن المحاكم الإ
ي أحد قراراتك الخاّصة؟

نسان �ف  الإ
عالنات  ي الإ

لماذا تشعر بذلك؟، أو لماذا ل تشعر بذلك؟ ماذا عن الترصيح الوارد �ف
؟ ف كة للمقّررين الخاّص�ي المش�ت

https://www.osce.org/fom/99558?download=true
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/opinionindex.aspx
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مثال

شــارة إل حمايــة حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي  عــالم العربّيــة المســتقّلة القائمــة عــىل التعّدديـّـة، اّلــذي خــرج بعــد الإ إعــالن صنعــاء حــول تعزيــز وســائل الإ
عــالم: ي وســائل الإ

ف �ف نســان، وإدانــة النتهــاكات والعتــداءات عــىل العاملــ�ي عــالن العالمــّي لحقــوق الإ ي الإ
�ف

ينبغــي عــىل الــدول العربّيــة توفــ�ي وتعزيــز الضمانــات الدســتوريّة والقانونّيــة لحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي وحّريّــة الصحافــة حيثمــا وجــدت، كمــا عليهــا 
ي 

ي تحــّد مــن حّريـّـة الصحافــة، كمــا أّن الميــول الحكومّيــة لوضــع قيــود / “خطــوط حمــراء” خــارج نطــاق القانــون واّلــ�ت
ف والإجــراءات اّلــ�ت إلغــاء القوانــ�ي

تقّيــد هــذه الحّريـّـات تعتــ�ب غــ�ي مقبولــة31.

ج- نطاق الحق ومضمونه

ي حّريـّـة الــرأي 
ي ذلــك الحــّق �ف

. وتعــّد الــدول مســؤولة عــن حمايــة الحقــوق )بمــا �ف يتمّتــع الجميــع بحــّق حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ام  ف ي تنــّص )عــىل الــدول اللــ�ت

ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية واّلــ�ت ( بموجــب المــاّدة 2 مــن العهــد الــدولي والتعبــ�ي
ف مــن أّي نــوع عــىل  ــة، بــدون تميــ�ي ف لوليتهــا القضائّي ي أراضيهــا، والخاضعــ�ي

ــن يقيمــون �ف ــة حقــوق الأشــخاص اّلذي “بحماي
، أو الــرأي، أو الأصــل القومــّي، أو المنشــأ الجتماعــّي، أو الملكّيــة، أو المولــد، أو غــ�ي ذلــك”. وهــذا  ّ أســاس الوضــع الســياسي
ــجناء،  ــن32، والس ّدي ــن، والم�ش ــال، والمهاجري ، والعّم ف ــ�ي ــك الالجئ ي ذل

ــا �ف ف بم ــ�ي ــ�ي المواطن ــمل غ ــّق يش ــذا الح ي أّن ه
ــ�ف يع

والأطفــال(. 

ي تنــدرج تحــت مفهــوم “أّي وســيلة مــن وســائل 
ــ�ت يشــمل مصطلــح التعبــ�ي بمفهومــه الواســع كاّفــة وســائل التّصــالت، اّل

ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية. ويتضّمــن  ي المــاّدة )2/19( مــن العهــد الــدولي
عــالم الأخــرى” المنصــوص عليــه �ف الإ

، كمــا تتضّمــن جميــع أشــكال  ي تحمــل معــ�ف
يمــاءات اّلــ�ت ذلــك، التّصــالت غــ�ي اللفظّيــة مثــل الصــور، أو المالبــس، أو الإ

ــل  ــّورة مث ــدة والمتط ــائل الجدي ــك الوس ــات(، وكذل ذاع ــف، والإ ــب، والصح ــل )الكت ــة مث ــواء التقليديّ ــالم س ع ــائل الإ وس
صــدارات القانونّيــة شــكاًل مــن أشــكال التعبــ�ي عــن الــرأي )وتوصــل  ونّيــة(. كمــا تشــّكل الإ لك�ت هــا مــن النظــم الإ نــت وغ�ي ن�ت )الإ
ــراءات  ي الإج

ــم �ف ــتماع إليه ــري الس ــة ليج ــم الفرص ــن لديه ــال اّلذي ــر لالأطف ــذا الأم ــة ه ــل برصاح ــوق الطف ــة حق اتّفاقّي
ــة(33.  داريّ ــة، أو الإ القضائّي

ّ الخــاّص بالحقــوق  إّن التعبــ�ي أيًضــا محمــّي بغــّض النظــر عــن موضوعــه، كمــا تنــّص عليــه المــاّدة 19 )2( مــن العهــد الــدولي
المدنّيــة والسياســّية تحــت تعبــ�ي “بجميــع أنواعــه”. ويشــمل ذلــك الكالم عــن الأمــور السياســّية، والدينّيــة، والعاّمــة، والتعب�ي 
ء للغايــة” فإنـّـه  ّ الخطــاب “المــسي ، والبحــث العلمــّي، والتكنولوجــّي، والصحافــة، وأّي محتــوى آخــر. وحــ�ت ّ ي ّ

ّ، والفــ�ف ي
الثقــا�ف

ورة( تقييــد هــذا الحــّق، بمــا يّتفــق  ي بعــض حــالت الــرصف
تــّم تغطيتــه بهــذا الحــّق بداهــًة عــىل الرغــم مــن جــواز )وذلــك �ف

نســان34.  ي قانــون حقــوق الإ
تماًمــا مــع المعايــ�ي الدولّيــة المنصــوص عليهــا �ف

ــب  ــوق طل ــي حق ــا تحم ــة أيًض ــذه الحّريّ ــإّن ه ــّدث، ف ا للمتح ــيًّ ــا أساس ــ�ب حقًّ ــ�ي تعت ــرأي والتعب ــة ال ــم أّن حّريّ ــا يفه بينم
نســان، يعــّد هــذا الحــّق  والحصــول عــىل المعلومــات والأفــكار. وكمــا أوضحتــه وصاغتــه محكمــة الــدول الأمريكّيــة لحقــوق الإ
ي الحصــول عــىل أّي معلومــات مهمــا كانــت، والوصــول إل الأفــكار والــرؤى 

ي التعبــ�ي مرتبًطــا مــع “حــّق جماعــّي �ف
الفــردّي �ف

ي معرفــة آراء الآخريــن، والحصــول عــىل المعلومــات؛ تماًمــا كمــا 
ّ عنهــا الآخــرون. يملــك المواطــن العــادّي الحــّق �ف ي يعــ�ب

اّلــ�ت
ي حّريّــة الــرأي35 والتعبــ�ي عنــه. وبنــاء عــىل ذلــك، أّن الحــّق �في الحصــول عــىل المعلومــات �في المجــال العــاّم 

أّن لــه الحــّق �ف
ي الوحــدة الرابعــة.

ّ مــن حقــوق حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي كمــا ســيجري الحديــث عــن ذلــك �ف حــّق أســاسي

31. UNESCO Seminar on Promoting Independent and Pluralistic Arab Media, Sana’a, Yemen, 7-11 January 1996. Available at: 
https://al-bab.com/documents-reference-section/sanaa-declaration-arab-media.
32. Human Rights Committee, General Comment No. 31, The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties 
to the Covenant, 29 March2004,CCPR/C/21/Rev.1/Add.13,para.10(General Comment No. 31). Available at://tbinternet.ochr.org/_lay-
outs/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRey.1%2fAdd.13%&Lang=en
33. General Comment No. 34, note12, para. 12; Convention on the Rights of the Child, note 7, Article 12.
34. General Comment No. 34, note1, para. 11.
35. Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, note 23, paras. 30, 32.

https://al-bab.com/documents-reference-section/sanaa-declaration-arab-media
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ي النفــاذ والوصــول إل المعلومــات والحصــول 
تشــمل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي أيًضــا “بغــّض النظــر عــن الحــدود” حــّق الأفــراد �ف

ي البلــدان الأخــرى.
عليهــا مــن الخــارج والتواصــل مــع الأشــخاص �ف

ــب  ــث تتطّل ام هــذا الحــّق، حي ــق باحــ�ت ــا يتعّل ــىل حــّد ســواء، فيم ــة ع ــات ســلبّية وإيجابّي ام ف ــدول ال�ت ــق ال ــىل عات ــع ع يق
. وهــذا يشــمل كالًّ مــن القيــود واســعة  امــات الســلبّية مــن الــدول المتنــاع عــن أّي عمــل ينتهــك حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي ف الل�ت
ي وبشــكل غــ�ي مناســب تمنــع، أو تجــرّم الخطــاب والــكالم( 

ف اّلــ�ت وعــة )مثــل القوانــ�ي النطــاق والصارمــة وغــ�ي الم�ش
ــراد. ــد لالأف ــتهداف المتعّم والس

دراك  ــة يجــب عــىل الــدول اتّخاذهــا لضمــان الإ ــة هــي خطــوات تأكيديّ يجابّي امــات الإ ف وعــىل النقيــض مــن ذلــك، فــإّن الل�ت
ــة  ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّي ي العهــد الــدولي

ف بهــا �ف ــة الحقــوق المعــ�ت . وفيمــا يخــّص كاّف ــرأي والتعبــ�ي ــة ال الكامــل لحّريّ
هــا مــن التدابــ�ي المناســبة  يعّيــة وقضائّيــة وإداريّــة وتعليمّيــة وغ�ي ف عــىل الــدول “اعتمــاد تدابــ�ي ت�ش

ّ والسياســّية فإنّــه يتعــ�ي
حيــان أن تّتخــذ 

أ
ــة36“. وإّن الفكــرة الرئيســة مــن هــذا أّن عــىل هــذه الــدول �في بعــض ال اماتهــا القانونّي ف مــن أجــل الوفــاء بال�ت

ي المجتمــع.
ــق الحــّر للمعلومــات والأفــكار �ف التدابــ�ي الالزمــة لضمــان التدّف

ي أن تقــّرر 
يجابّيــة عــىل الــدول تصــاغ عــادة بصيغــة عاّمــة وذلــك لــ�ي يكــون لــدى الــدول بعــض المرونــة �ف امــات الإ ف إّن الل�ت

امــات الخاّصــة المتعّلقــة  ف ، فــإّن بعــض الل�ت ي ســياق حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ام بهــا. وعــىل أيـّـة حــال، و�ف ف كيفّيــة تنفيذهــا واللــ�ت

ف مــن التعــرّض  امــات المحــّددة: تعزيــز إعــالم قائــم عــىل التنــّوع، وحمايــة المتحّدثــ�ي ف بحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي ومــن هــذه الل�ت
ي 

امــات الأخــرى ســيجري بحثهــا بشــكل مفّصــل �ف ف ــة معّينــة، والل�ت ّ عــن معلومــات حكومّي ي
فصــاح الســتبا�ت لالعتــداءات، والإ

الوحــدات الالحقــة.

ــدول  ــق ال ــع عــىل عات ــه يق ــا أنّ ــا عاًم ــح فهًم ــد أصب ــة؛ فق ــن وســائل التواصــل المهيمن ــت كوســيلة م ن ن�ت  ونظــًرا لتطــّور الإ
امــات إضافّيــة تفــرض �في بعــض الحــالت الخاّصــة. فمثــاًل  نــت37. قــد يكــون ثّمــة ال�تف ن�ت تعزيــز الوصــول الشــامل إل شــبكة الإ
نســان والشــعوب إل  فريقّيــة لحقــوق الإ ام الأوســع نطاًقــا لتعزيــز التنــّوع، دعــت المفّوضّيــة الإ ف ي إفريقيــا وكجــزء مــن اللــ�ت

�ف
عــالم باللغــات المحّلّيــة38“،  فريقّيــة مــن خــالل وســائل الإ “تعزيــز وحمايــة الأصــوات الإ

36. General Comment No. 31, note32, para. 8.
37. See, for example, International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression, Joint Declaration on Freedom of Expres-
sion and the Internet (2011), para. 6(a), available at: https://www.osce.org/fom/78309?download=true.

38. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Declaration of Principles on the Freedom of Expression in Africa, adopted 
at the 32nd Ordinary Session, 17-23 October 2002. Available at: http://www.achpr.org/sessions/32nd/resolutions/62.
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ــت  ــن انتهك ــك اّلذي ــة لأولئ ــة الفّعال ــة القانونّي ــراءات التصحيحّي ــ�ي والإج ــة التداب ــل إتاح ــدول أن تكف ــىل ال ف ع
ّ ــ�ي ــا يتع كم

ــن الأشــخاص اّلذيــن يطالبــون بتلــك التدابــ�ي والإجــراءات مــن الوصــول إل الســلطات المختّصــة؛ لتّخــاذ  حقوقهــم؛ لتمّك
ــال  ــن أفع ــة ع ــؤولّية الكامل ــل المس ــدول ل تتحّم ــًرا لأّن ال ــا. ونظ نفاذه ــتخدمة لإ ــرق المس ــا، والط ــر به ــأنها والأم ــرار بش ق
ــن  ــاكات م ــون لالنته ــن يتعرّض ــك اّلذي ــة أولئ ــة لحماي ــة معّين ــات إيجابّي ام ــا ال�تف ــىل عاتقه ــع ع ــذا يق ــة39، ل ــراف الخاّص الأط

ــدة 3(.  ــر الوح ــ�ي )انظ ــرأي والتعب ــة ال ي حّريّ
ــم �ف ــة حّقه ــرّد ممارس ــة لمج ــراف الخاّص الأط

ــدات  ــ�ي المعاه ــا لتفس ــا عامًّ اًم ف ــر ال�ت ــذا الأم ــّد ه ــث يع ــة، حي ــن نّي ــدة بحس ــات المعاه ام ف ــذ ال�ت ــدول تنفي ــىل ال ف ع
ّ ــ�ي يتع

ــة فيينــا لقانــون المعاهــدات40، ولكّنهــا تنطبــق أيًضــا عــىل وجــه التحديــد عــىل  ي المــاّدة 26 مــن اتّفاقّي
المنصــوص عليهــا �ف

امــات عــىل جميــع  ف ي هــذا الصــدد، تنطبــق الل�ت
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية. �ف ي العهــد الــدولي

الحقــوق الــواردة �ف
يعّيــة والقضائّيــة كمــا تنطبــق عــىل أعمــال الكيانــات شــبه الحكومّيــة41. ي ذلــك الســلطات التنفيذيـّـة والت�ش

أجهــزة الدولــة بمــا �ف

ــود يعــّد مناســًبا )انظــر المــاّدة )3/19( مــن  ــ�ي واســًعا، فــإّن فــرض بعــض القي ــرأي والتعب ــة ال بينمــا يعــّد نطــاق حــّق حّريّ
ــود:  ــة والسياســّية(. يجــب أن تكــون هــذه القي ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّي ــدولي ــد ال العه

. منصوص عليها قانونًا،

وعة،  . تهدف إل حماية مصلحة م�ش

وريّة لحماية هذه المصلحة. . �ف

ــوق  ام حق ــ�ت ــي اح ــّية وه ــة والسياس ــوق المدنّي ــاّص بالحق ّ الخ ــدولي ــد ال ــب العه ــّددة بموج ــة مح وع ــح الم�ش إّن المصال
، أو النظــام العــاّم، أو الصّحــة العاّمــة، أو الآداب العاّمــة، وهــذا النــّص  ّ ي

الآخريــن، أو ســمعتهم، وحمايــة الأمــن الوطــ�ف
ــة  ــ�ي دولّي ــر معاي ــود أّدى إل تطوي ــذه القي ــ�ي وه ــة التعب ف حّريّ ــ�ي ــوازن ب ــق الت ــل بتحقي ــّدي المتمّث ــزم. إّن التح ــق بح يطّب

ــة.  ي الوحــدة الثاني
ــة �ف ــه بصــورة مفّصل ــا ســيجري تناول ــود، م ــة القي عّي ــة حــول �ش وســوابق قضائّي

39. ICCPR, Article 2(3).
40. General Comment No. 31, note 32, para. 3.
41. General Comment No. 31, note31, para. 4; General Comment No. 34, note1, para. 7.

نقطة نقاش

هل اتّخذت المملكة الأردنّية الهاشمّية خطوات إيجابّية تعزيز حّريّة الرأي 
والتعب�ي والدفاع عنها؟ اذكر بعض الأمثلة عىل ذلك؟ هل تعتقد أّن المملكة 

ي هذا الصدد أم أنّها تفعل ما يكفي لذلك؟ 
بحاجة إل بذل المزيد �ف
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: حّريّة الرأي والتعب�ي للقضاة ي
طار الثا�ن االإ

ي حّريّة الرأي والتعب�ي عىل الرغم من أّن مبدأ نزاهة القضاء قد يتطّلب من القضاة عناية 
يتمّتع القضاة أيًضا بالحّق �ف

ي مبادئ الأمم المّتحدة الأساسّية بشأن استقالل السلطة القضائّية أّن” 
خاّصة عند ممارسة هذا الحّق. فقد ورد �ف

ي حّريّة الرأي والتعب�ي عىل أن يمارسوا هذا الحّق بطريقة 
ف لهم الحّق �ف هم من المواطن�ي أعضاء السلطة القضائّية كغ�ي

تحافظ عىل كرامتهم وهيبة منصبهم وحياد واستقالل السلطة القضائّية42.

ي التعب�ي عن الرأي. ففي عام 2015، حكمت محكمة 
نسان عىل حّق القضاة �ف قليمّية لحقوق الإ وتؤّكد المنظومات الإ

ي أعرب فيها قضاة هندوراسّيون 
ف لون وآخرين ضّد هندوراس. واّل�ت ي قضّية لوب�ي

نسان �ف الدول الأمريكّية لحقوق الإ
عن معارضتهم لالنقالب اّلذي حدث عام 200943. ووفًقا لوقائع هذه القضّية فقد شارك قاضيان �في الحتجاجات 

ي رفع دعوى لتطبيق حّق دستورّي نيابة عن الرئيس المخلوع، كما قام 
المناهضة لالنقالب، كما شارك قاض ثالث �ف

ة مجادًل بها إّن هذا النقالب يشّكل حيازة غ�ي دستوريّة للسلطة، نتيجة لذلك،  قاض رابع بكتابة مقالة وإلقاء محا�ف
تّم اتّخاذ إجراءات إّما بعزل بعضهم، أو اتّخاذ إجراءات تأديبّية بحّق الآخرين. ورأت المحكمة أّن هذه الأفعال هي 

ف القرار أنّه 
ّ 44. ويب�ي ي التعب�ي

ر عىل حّقهم �ف ّ حّق خطابة محمّي. وأّن الإجراءات المّتخذة ضّد القضاة تشّكل قيًدا غ�ي م�ب
ام  ف ام يعّلق أثناء النقالبات عندما يضطرّهم الل�ت ف ّ إّل أّن هذا الل�ت وإن كان القضاة ملزمون بتجّنب النشاط السياسي

ّ إل الدفاع عن النظام الديمقراطّي45. ي
ّ، أو القانو�ف ي

الأخال�ت

ي تكون بها الديمقراطّية عرضة للخطر. فقد انتقد 
، ل يقترص فقط عىل الأوقات اّل�ت ي التعب�ي

إّن حماية حّق القضاة �ف
ي كان من 

حة اّل�ت لمانّية المق�ت ف ال�ب ي قضّية باكا ضّد هنغاريا-مشاريع القوان�ي
رئيس المحكمة العليا الهنغاريّة علًنا -�ف

ت المحكمة الأوروبّّية  ي هذا الصدد، اعت�ب
ة رئاسته قبل أوانها. و�ف شأنها التأث�ي عىل القضاء إذ تّم بعد ذلك إنهاء ف�ت

46.  وقد قّدمت قضايا مماثلة لدى  ي حّريّة الرأي والتعب�ي
نسان أّن هذا يعّد بمثابة انتهاك غ�ي لئق لحقه �ف لحقوق الإ

ف الحاجة  ي تدور حول إيجاد توازن ب�ي
المحكمة الأوروبّّية كان من شأنها أن تكون فرصة لتطوير السوابق القضائّية اّل�ت

ي 
ي حّريّة الرأي والتعب�ي للقضاة. وسيجري تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل �ف

إل نزاهة القضاء وحماية الحّق �ف
الوحدة الثانية.

42. Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held in Milan 
from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly Resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 
13 December 1985, principle 8. Available at: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx.
43. 5 October 2015, Series C, No. 30. Available at: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_ing.pdf.
44. López Lone et al. v. Honduras, note42, paras. 178-183..
45. López Lone et al. v. Honduras, note42, para. 174.
46. 23 June 2016, Application No. 20261/12, paras. 172 and 175-176. Available at: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/
Hungary-CASE-OF-BAKA-v.-HUNGARY.pdf.
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ّ ي
ّ االأرد�ن ي

ي النظام القانو�ن
ّ �ن وضع القانون الدوىلي

ر  ّ ّ كمــ�ب تنــّص المــاّدة 27 مــن اتّفاقّيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات عــىل أنـّـه “ليــس للدولــة أن تحتــّج بأحــكام قانونهــا الداخــىلي
ردنّيــة الهاشــمّية ليســت مــن الــدول الموّقعــة عــىل 

أ
ام بالمعاهــدة وتطبيقهــا47“. بالرغــم مــن أّن المملكــة ال ف ي اللــ�ت

لإخفاقهــا �ف
ّ، وتنطبــق عــىل  ي

ّ العــر�ف ف بهــا كإحــدى قواعــد القانــون الــدولي اتّفاقّيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، فــإّن هــذه القاعــدة معــ�ت
نســان؛ كمــا تنطبــق عــىل المعاهــدات الأخــرى48. معاهــدات حقــوق الإ

ــون  ــج القان ــا دم ي يجــري فيه
ــ�ت ــة اّل ــة بشــأن الطريق ــدول ببعــض الســلطة التقديريّ ــع ال ام، تتمّت ف ــ�ت ــة إل هــذا الل ضاف بالإ

 . ّ ّ والقانــون المحــىّلي ف القانــون الــدولي ي حــالت تعــارض المصالــح بــ�ي
ي أطرهــا القانونّيــة الداخلّيــة، وكيفّيــة التعامــل �ف

ّ �ف الــدولي
ّ -الموصــوف بالنظــم  يقــّر البعــض، بداهــًة، أّن أحــكام المعاهــدات الدولّيــة تتســاوى مــع، أو تســمو عــىل القانــون المحــىّلي
ورة اتّخــاذ خطــوات إجرائّيــة إضافّيــة لدخــول  الأحاديّــة-؛ بينمــا يــرى آخــرون يعملــون بموجــب نظــام القضــاء المــزدوج -�ف

ّ للدســتور. امــات القانــون الــدولي ف ــا، حيــث تخضــع معظــم ال�ت ف التنفيــذ محّليًّ
ّ المعاهــدات حــ�ي

لمــان المصادقــة  ف عــىل ال�ب
ّ ّ عــىل أّن للملــك صالحّيــة إبــرام المعاهــدات والتّفاقّيــات الدولّيــة. يتعــ�ي ي

ينــّص الدســتور الأرد�ف
نســان مــن شــأنها أن  49. ورغــم أّن معاهــدات حقــوق الإ ف ي تمــّس الحقــوق العاّمــة، أو الخاّصــة لالأردنّيــ�ي

عــىل المعاهــدات اّلــ�ت
ّ الخــاّص بالحقــوق  ض المصادقــة عليهــا50 فقــد تّمــت المصادقــة عــىل العهــد الــدولي ف ومــن المفــ�ت ي حقــوق الأردنّّيــ�ي

تؤثـّـر �ف
ي هــذه 

ــة الرئيســّية الأخــرى، الــوارد ذكرهــا �ف نســان، والمعاهــدات الدولّي ّ لحقــوق الإ ي ــة والسياســّية، والميثــاق العــر�ب المدنّي
قليمّيــة، فيمــا يخــّص التوقيــع عــىل بعــض هــذه المعاهــدات، لكونهــا  ي الواقــع، احتّلــت الأردّن مركــز الصــدارة الإ

الوحــدة. �ف
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية دون تحّفظــات51. ي صادقــت عــىل العهــد الــدولي

ي المنطقــة، اّلــ�ت
مــن أوائــل البلــدان �ف

امــات بموجــب المعاهــدات  ف ف الل�ت ف كيفّيــة التعامــل مــع مســألة التعــارض بــ�ي
ّ ــا يبــ�ي ّ لــم يتضّمــن نصًّ ي

إّل إّن الدســتور الأرد�ف
ــة. ومــع  ــة والوطنّي ف الدولّي ف القوانــ�ي ــة؛ ولــم يحــّدد، أو يؤّســس تسلســل هرمــّي واضــح بــ�ي ف الوطنّي ف القوانــ�ي ــة وبــ�ي الدولّي
ــذي ل تتعــارض فيــه نصوصهــا مــع  ــة، عــىل أّن المعاهــدة تنطبــق فقــط إل الحــّد اّل ف الوطنّي ذلــك، تنــّص بعــض القوانــ�ي
ــارت  ــك، أش ــة إل ذل ضاف 52(. بالإ

ّ ي
ــد�ف ــون الم ــن القان ــاّدة 24 م ــال، الم ــبيل المث ــىل س ــر، ع ّ )انظ ي

ــ�ف ــون الوط ــوص القان نص
ّ عنــد حــدوث تعــارض بينهمــا. ي

ي العديــد مــن القضايــا أّن المعاهــدة الدولّيــة تســمو عــىل القانــون الوطــ�ف
ف �ف محكمــة التميــ�ي

47. Vienna Convention on the Law of Treaties, adopted 23 May 1969, entered into force 27 January 1980.
48. See, for example, General Comment No. 31, note31, para. 4 (citing to the Vienna Convention on the Law of Treaties).
49. Constitution of Jordan, 2011, Article 33.
50. Ratification Status for Jordan, OHCHR,
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=88&Lang=EN.
51. Ratification Status for Jordan, OHCHR, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Country-
ID=88&Lang=EN.
52. As translated in the National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council Resolu-
tion 16/21: Jordan, 29 July 2013, A/HRC/WG.6/17/JOR/1. Available at: undocs.org/A/HRC/WG.6/17/JOR/1.

نقطة نقاش

ف  ي محكمتك نشأ خالله نزاع وتعارض ب�ي
هل سبق لك أن واجهت موقًفا �ف

امات القانونّية الدولّية والمحلّية؟ إذا كان الأمر كذلك، ماذا فعلت لحّل  ف الل�ت
ح لحّله؟ اع؟ إذا لم يكن كذلك، فماذا تق�ت ف هذا ال�ف
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ي تمنح 
طار الثالث: االستناد إىل المعاي�ي الدولّية لمعالجة النصوص اّل�ت االإ

نسان فريقّي لحقوق االإ ي النظام االإ
ي الوقت ذاته �ن

الحّق وتسلبه �ن

، ثّم  ي كون بنودها حول ضمان حّق التعب�ي
نسان والشعوب إشكالّية �ف فريقّي لحقوق الإ تضّمن الميثاق الإ

ها ضمن  ّ عن أفكاره وين�ش ي الماّدة )9/2( “يحّق لكّل إنسان أن يع�ب
ي وضع القيود عليه، عندما نّص �ف

تتوّسع �ف
فريقّي. ي الميثاق الإ

إطار القانون”. تعرّض هذا النّص إل انتقادات واسعة كونه نقطة ضعف جوهريّة �ف

ي قضّية 
فريقّي إمكانّية إساءة استخدام هذا النّص. و�ف وبالرغم من ذلك، قّيدت الهيئات الرقابّية للميثاق الإ

يا،  عالم ضّد نيج�ي وع الحقوق الدستوريّة، منّظمة الحّريّات المدنّية ومنّظمة أجندة حقوق وسائل الإ م�ش
نسان والشعوب إل أنّه: فريقّية لحقوق الإ أشارت الهيئة الإ

 ّ ي
ي أّن القانون الوط�ف

)تنّص الماّدة )9/2( من الميثاق أّن ن�ش الآراء قد يتقّيد بموجب القانون. وأّن ذلك ل يع�ف
ا، لأّن من شأن ذلك أن يجعل حماية حّق التعب�ي غ�ي  بإمكانه تحييد حّق التعب�ي ون�ش الرأي المكفول دوليًّ
ف بعض  ّ من شأنه إبطال الغاية من تقن�ي ّ أن يسمو عىل القانون الدولي ي

فّعال. وإّن السماح للقانون الوط�ف
ّ والغاية الجوهريّة من إبرام المعاهدات(53. ي القانون الدولي

الحقوق �ف

ورة حتمّية ل�ي تحّقق الهدف  ذهبت المفّوضّية إل التأكيد عىل أّن القيود يجب أن تكون متناسبة و�ف
وع. الم�ش

ي إفريقيا، عىل “أّن أّي قيود عىل 
ي إعالن مبادئ حّريّة الرأي والتعب�ي �ف

فريقّية �ف وتوافًقا مع ذلك أّكدت اللجنة الإ
ي مجتمع ديمقراطّي54“. وبناء 

وريّة �ف وعة، و�ف ، تخدم مصلحة م�ش ّ ي
حّريّة التعب�ي يجب أن تكون بنّص قانو�ف

ّ يسمح بالقيود بما يتناسب والمعاي�ي الدولّية. عىل ذلك فإّن هذا يعّد مثاًل قويًّا عىل كيفّية تفس�ي نّص إشكالي

النقاط الرئيسة للوحدة االأوىل 

ي صادقــت عليهــا الأردّن ضمانــات قويّــة لحّريّــة 
نســان بمــا فيهــا تلــك اّلــ�ت ّ لحقــوق الإ . لــدى معاهــدات القانــون الــدولي

. الــرأي والتعبــ�ي

ــة الــرأي  نســان، بمــا فيهــا تلــك المتعّلقــة بحّريّ ّ لحقــوق الإ . بينمــا تمّثــل المعاهــدات المصــدر الرئيــس للقانــون الــدولي
ــوق  ــات حق ــن هيئ ــا م ه ــدات وغ�ي ــب معاه ــاؤها بموج ــرى إنش ي ج

ــ�ت ــات اّل ف الهيئ ــ�ي ــة قوان ــإّن مجموع ؛ ف ــ�ي والتعب
اء الموثــوق بهــم، هــي ســلطة إقناعّيــة قويّــة حــول مــا تعنيــه حّريّــة الــرأي  قليمّيــة، وبيانــات وآراء الخــ�ب نســان الإ الإ

. ــ�ي والتعب

ــل_ كّل  ــي، ونق ــاس، وتلّق ي اســتقاء _والتم
ــث يشــمل الحــّق �ف ــ�ي واســًعا، بحي ــرأي التعب ــة ال ي حّريّ

ــّد نطــاق الحــّق �ف . يع
ــة وســلبّية عــىل الــدول  امــات إيجابّي ف ه، كمــا يفــرض ويضــع ال�ت ــة نــ�ش ّي، بغــّض النظــر عــن كيفّي المحتــوى التعبــ�ي

ــار صــارم. ــا لختب ــده وفًق ــده وتحدي ــذي يجــوز تقيي ــة هــذا الحــّق، اّل لحماي

53. Communications Nos. 140/94, 141/94 and 145/95, 5 November 1999, para. 40. Available at: http://www.achpr.org/files/ses-
sions/26th/comunications/140.94-141.94-145.95/achpr26_140.94_141.94_145.95_eng.pdf.
54. Adopted at the 32nd Ordinary Session, 17-23 October 2002, Principle II(2). Available at: http://www.achpr.org/sessions/32nd/
resolutions/62.
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ــة  ّ عــىل حــّق حّريّ ي
ــون المــد�ن ّ والقان ي

ــا�أ ــون الجن ــود القان وع لقي ــة: النطــاق المــ�ش الوحــدة الثاني

ــ�ي ــرأي والتعب ال

االأهداف

. تحقيــق فهــم لختبــار مكــّون مــن ثالثــة أجــزاء، خــاّص بالقيــود المفروضــة عــىل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي بموجــب القانــون 
نســان. ّ لحقــوق الإ الــدولي

ي يجري فيها تقييد حّريّة التعب�ي عموًما. 
ي المناطق ال�ت

. دراسة المعاي�ي الدولّية �ف

وطه ّ للقيود عىل حّريّة التعب�ي و�ش  أّوالً: متطّلبات القانون الدوىلي

ــود  ــات ومســؤولّيات خاّصــة. لذلــك، قــد تخضــع هــذه الممارســة لقي ــ�ي تنطــوي عــىل واجب ــة التعب ي حّريّ
ممارســة الحــّق �ف

ــود هــي:  ــون، وهــذه القي ــة ومحــّددة بموجــب القان وريّ يطــة أن تكــون هــذه القيــود �ف ــة �ش معّين

ام حقوق الآخرين، أو سمعتهم.   أ- اح�ت

، أو النظام العاّم، أو الصّحة العاّمة، أو الآداب العاّمة. ّ ي
ب- حماية الأمن الوط�ف

ّ الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية.  -  الماّدة )19/3( من العهد الدولي

ي 
ي عــدم جــواز تقييدهــا تحــت أّي ظــرف. عــىل ســبيل المثــال، فــإّن الحــّق �ف

نســان مطلقــة، مّمــا يعــ�ف تعــّد بعــض حقــوق الإ
ان مــن الحقــوق المطلقــة بموجــب  ي عــدم إخضــاع الأشــخاص للــرّق، أو العبوديـّـة يعتــ�ب

عــدم التعــرّض للتعذيــب، والحــّق �ف
خــرى، ولكــن عندمــا يتــّم 

أ
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية55. إّل إنّــه يجــوز للدولــة تقييــد الحقــوق ال العهــد الــدولي

الوفــاء ببعــض المتطّلبــات.

ــذا  ــباب. وه ــن الأس ــبب م ــا لأّي س ــوز تقييده ي ل يج
ــ�ت ــوق اّل ــن الحق ــق، م ــّق مطل ــ�ي ح ــرأي والتعب ــة ال ي حّريّ

ــّق �ف إّن الح
ي أنـّـه ل يجــوز للــدول تجريــم اعتنــاق آراء معّينــة، ول يمكنهــا اعتقــال شــخص، أو ســجنه، أو توجيــه التّهــام إليــه، أو 

يعــ�ف
راء �في ظــروف 

آ
ــة الــرأي والتعبــ�ي عــن هــذه ال مضايقتــه، أو ترهيبــه لمجــرّد اعتناقــه لآراء معّينــة56. إّل إنّــه يجــوز تقييــد حّريّ

ي 
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية _اّلــ�ت معّينــة معرّفــة بوضــوح. وضعــت وصاغــت المــاّدة 19\3 مــن العهــد الــدولي

_ اختبــاًرا مكّونـًـا مــن ثالثــة أجــزاء )ت: القيــود يجــب أن ينــّص عليهــا القانــون، ويجــب أن  تســمح بتقييــد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
وريـّـة لحمايــة هــذه المصلحــة. يجــري فحــص كّل خطــوة مــن هــذا الختبــار  وعــة ويجــب أن تكــون �ف تحمــي مصلحــة م�ش

بالتفصيــل أدنــاه. 

55. ICCPR, Articles 7 and 8.
56. General Comment No. 34, para. 9.

نقطة نقاش

؟ هل تبدو تلك  ي حّريّة الرأي والتعب�ي
وط لتقييد الحّق �ف ما رأيك بهذه ال�ش

وط أخرى، أو حذف أّي منها؟ وط منطقّية؟ هل توّد إضافة أّي �ش ال�ش
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ف هــو مســموح بــه. ولكــن عنــد حــدوث أّي 
ّ اض واســع عنــد تطبيــق الختبــار الموصــوف أدنــاه أّن أّي تعبــ�ي معــ�ي ثّمــة افــ�ت

ثبــات اســتيفاء القيــود القانونّيــة لمعايــ�ي  ّ لإ ي
ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي عــىل الــدول أن تتحّمــل العــبء القانــو�ف

انتهــاك للحــّق �ف
ضافــة إل ذلــك، ل يجــوز للقيــود أن تمــّس الحــّق �في حــّد ذاتــه كمــا ل يجــوز أن يصبــح هــذا الســتثناء هــو  الختبــار57. بالإ

القاعــدة والمعيــار58.

، أنـّـه عنــد تطبيــق الختبــار عــىل هــذه الفئــات والتصنيفــات  ي
بعــض أنــواع الخطــاب يحتــاج إل حمايــة مشــّددة. وهــذا يعــ�ف

ــالي  ــاش؛ وبالت ــكالم والخطــاب محــّل النق ــة ال ــام خــاّص لحماي ــالء اهتم ــك يســتوجب إي ــإّن ذل ــكالم والخطــاب، ف ــن ال م
ــه  ــىل وج ــتهدف ع ي تس

ــ�ت ف -اّل ــ�ي ــّد القوان ــل. تع ــبء ثقي ــاب ع ــن الخط ــوع م ــذا الن ــىل ه ــة ع ــود المفروض ــر القي ي ــإّن ت�ب ف
وعــة؛ كمــا أّن الــكالم  -غــ�ي م�ش ف ف البيئّي�ي ، أو الناشــط�ي ف نســان، أو الباحثــ�ي ف عــن حقــوق الإ ، أو المدافعــ�ي ف التحديــد الصحفّيــ�ي
ّ اّلــذي تتبّنــاه الحكومــة” محمــّي دائًمــا59. أوضــح مجلــس  والخطــاب اّلــذي ينتقــد الحكومــة، أو “النظــام الجتماعــّي الســياسي
ــود ل تّتفــق مــع أحــكام  ــدول فــرض أّي قي ــع فيهــا عــىل ال ي يمتن

ــ�ت ــة اّل نســان المجــالت التالي الأمــم المّتحــدة لحقــوق الإ
ــة والسياســّية: ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّي المــاّدة 19/3 مــن العهــد الــدولي

ي 
نســان وأنشــطة الحكومــة والفســاد �ف بــالغ عــن انتهــاكات حقــوق الإ ؛ والإ ّ مناقشــة السياســات الحكومّيــة والنقــاش الســياسي

ــة، أو المظاهــرات الســلمّية، أو الأنشــطة السياســّية لأغــراض منهــا الدعــوة إل  ي الحمــالت النتخابّي
اك �ف الحكومــة؛ والشــ�ت

ي ذلــك مــن جانــب الأشــخاص اّلذيــن 
الســالم، أو الديمقراطّيــة؛ والتعبــ�ي عــن الــرأي والختــالف والديــن، أو المعتقــد، بمــا �ف

ينتمــون إل أقّلّيــات، أو إل فئــات ضعيفــة60؛

أ- وجوب أن يُنصَّ القانون عىل القيود 

ــرأي والتعبــ�ي يجــب أن “ينــّص  ــة ال ــة والسياســّية، أّن أّي قيــود عــىل حّريّ ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّي ي العهــد الــدولي
يقتــ�ف

نســانّية الأساســّية يجــب “أن يتــّم  نســان، أّن أّي قيــد عــىل الحقــوق الإ عــالن العالمــّي لحقــوق الإ ي الإ
عليهــا القانــون” ويقتــ�ف

؛ ولكــّن هــذا يتطّلــب أيًضــا أن يســتو�في  ّ ورة وجــود أســاس لهــذا القيــد �في القانــون المحــىّلي تحديدهــا بالقانــون”61. مّمــا يعــ�في �ف
القانــون معايــ�ي جــودة محــّددة62.

57. General Comment No. 34, para. 27.
58. General Comment No. 34, para. 21.
59. General Comment No. 34, paras. 30 and 42.
60. Resolution 12/16, Freedom of Opinion and Expression, 12 October 2009, U.N. Doc. A/HRC/RES/12/16, para. 3(p)(i). Available at: 
http://undocs.org/ A/HRC/RES/12/16.
61. ICCPR, Article 19(3); UDHR, Article 29.
62. SanomaUitgevers B.V. v. the Netherlands, 14 September 2010, Application No. 38224/03, para. 81. Available at: http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-100448.
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ي رأيهــا 
نســان �ف يعــات الأساســّية. تحــّدد محكمــة الــدول الأمريكّيــة لحقــوق الإ ” بشــكل عــاّم: الدســتور والت�ش ف تشــمل “القوانــ�ي

ّ عــاّم مرتبط  ي
نســان عــىل أنّهــا معيــار قانو�ف ي المــاّدة 30 مــن التّفاقّيــة الأمريكّيــة لحقــوق الإ

” �ف ف الستشــارّي حــول كلمــة “القوانــ�ي
ــا جــرى إنشــاؤها بموجــب الدســتور، وتــّم صياغتــه  ــة منتخبــة ديمقراطيًّ يعّي ــّم إقــراره مــن هيئــات ت�ش بالصالــح العــاّم، ت
يعّيــة هــي اّلــ�تي  ساســّية هنــا أّن الهيئــة الت�ش

أ
ي الدســات�ي المحّلّيــة ذات الصلــة63. تكمــن الفكــرة ال

وفًقــا لالإجــراءات المحــّددة �ف
يعّيــة مــن تفويــض هــذه الســلطة والصالحّيــة، وهــذا  ، وهــذا ل يمنــع الهيئــة الت�ش تملــك ســلطة تقييــد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ام تنــّوع الأنظمــة  نســان، إنـّـه يجــب احــ�ت مرهــون بقيــود معّينــة )انظــر أدنــاه(. كمــا لحظــت المحكمــة الأوروبّّيــة لحقــوق الإ

ي بلــدان القانــون العــاّم واّلــذي ينظــر إليــه بصفتــه “قانونـًـا”64.
ي �ف

القانونّيــة، مثــل: القاعــدة الموضوعــة مــن قبــل القــا�ف

ــة، أو الجهــات  ــا الســلطة التنفيذيّ ي وضعته
ــ�ت ــ�ي الأخــرى اّل ، أو المعاي ف ــ�ي ــة لهــذه القوان ــة الفرعّي ــح التنظيمّي تخضــع اللوائ

وط صارمــة. ســتث�ي هــذه التفويضــات المشــكالت عندمــا تمنــح وتعطــي  الفاعلــة الأخــرى بموجــب صالحّيــات مفّوضــة إل �ش
ف بتنفيذهــا65“.  ي تقييــد حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي لأولئــك المكّلفــ�ي

“ســلطة تقديريّــة مطلقــة �ف

أمثلة 

نسان: حسب ما أشارت إليه المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ

ي 
ي المجتمــع الديمقراطــّي واّلــ�ت

ي تتعّلــق بالحقــوق الأساســّية فإنّــه يتعــارض مــع مبــدأ ســيادة القانــون وهــو أحــد مبــادئ الأساســّية �ف
ي الأمــور اّلــ�ت

�ف
ّ عنهــا بأنّهــا ســلطة مطلقــة؛ لذلــك فــإّن عــىل القانــون أن يشــ�ي بوضــوح إل  كرّســتها التّفاقّيــة... أن يكــون للســلطة التنفيذيـّـة ســلطة تقديريـّـة يعــ�ب

ي تمنــح للســلطات المختّصــة وطريقــة مزاولتهــا لختصاصهــا66.
نطــاق الســلطة التقديريّــة اّلــ�ت

ي 
نســان أّن تفويــض الســلطة مرّصًحــا بــه إذا نــّص عليــه الدســتور، عــىل أن يمــارس ضمــن القيــود اّلــ�ت كمــا أشــارت محكمــة الــدول الأمريكّيــة لحقــوق الإ

عاقــة، أو إضعــاف الطبيعــة الأساســّية  ّ ل تســتخدم لإ يفرضهــا الدســتور والقانــون المفــّوض وتخضــع ممارســة الســلطة المفّوضــة لقيــود فّعالــة حــ�ت
للحقــوق والحّريـّـات المحمّيــة بموجــب المعاهــدة67. 

ي المــاّدة 9 مــن الميثــاق 
يــا، البنــد الــوارد �ف وع الحقــوق الدســتوريّة” ضــّد نيج�ي ي قضّيــة “مــ�ش

نســان والشــعوب �ف فريقّيــة لحقــوق الإ وفــّ�ت اللجنــة الإ
ي نطــاق القانــون” عــىل النحــو 

ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي يجــب أن تكــون “�ف
نســان والشــعوب، أّن القيــود المفروضــة عــىل الحــّق �ف فريقــّي لحقــوق الإ الإ

: لتالي ا

ــا  ي كفله
ــ�ت ــل مــن الحقــوق الأساســّية اّل ــة تجــاوز الأحــكام الدســتوريّة، أو الني ــق باســتخدام هــذا الحــّق، ل يجــوز للســلطات المختّص ــا يتعّل فيم

ــة. نســان الدولّي ــوق الإ ــة لحق ــ�ي الدولّي الدســتور والمعاي

ف عــىل الحكومــة تجّنــب فــرض 
ّ . يتعــ�ي بنــاء عــىل ذلــك، ذكــرت اللجنــة مبــدأ عاًمــا ينطبــق عــىل جميــع الحقــوق ول يقتــرص فقــط عــىل حّريـّـة التعبــ�ي

نســان. ل توجــد أّي  ّ لحقــوق الإ ي يحميهــا القانــون الدســتورّي، أو القانــون الــدولي
قيــود عــىل الحقــوق وعليهــا إيــالء عنايــة خاّصــة لتلــك الحقــوق اّلــ�ت

ي ســيادة القانــون 
ي الواقــع، تقــّوض القيــود العاّمــة المفروضــة عــىل الحقــوق الثقــة �ف

نســان. �ف ر النتهــاكات الهائلــة لحقــوق الإ ّ طــالق تــ�ب حالــة عــىل الإ

ي بنتائــج عكســّية68.
ًا مــا تــأ�ت وكثــ�ي

63. The Word “Laws” in Article 30 of the American Convention on Human Rights, 9 May 1986,Advisory Opinion OC-6/86, para. 38.
64. Sunday Times v. United Kingdom, 26 April 1979, Application No. 6537/74. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-57584.
65. General Comment No. 34, para. 25.
66. Sanoma Uitgevers B.V. v. the Netherlands, note62, para. 82.
67. The Word “Laws” in Article 30 of the American Convention on Human Rights, note62, para. 36.
68. 31 October 1998, Application 102/93, paras. 57-58. Available at: http://www.achpr.org/files/sessions/24th/comunica-
tions/102.93/achpr24_102_93_eng.pdf.
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، أل تكــون مبهمــة للغايــة، وعليهــا  ي
ف تلبيــة معايــ�ي جــودة معّينــة لجتيــاز هــذا الجــزء مــن الختبــار. مّمــا يعــ�ف عــىل القوانــ�ي

نســان العــاّم رقــم 34، “أن يتــّم صياغــة  ي تعليــق اللجنــة المعنّيــة بحقــوق الإ
تســهيل الحصــول عــىل المعلومــات. كمــا ورد �ف

ف مــن تنظيــم ســلوكهم وفًقــا لهــا، ويجــب إتاحتهــا لعاّمــة الجمهــور69”،  ف المواطنــ�ي ف بشــكل دقيــق بمــا يكفــي لتمكــ�ي القوانــ�ي
ــث  ــا، بحي ــّ�ة وملموســة وواضحــة ول لبــس فيه ــوًدا أن تكــون متاحــة ومي ي تفــرض قي

ــ�ت ف اّل ــ�ي ــارة أخــرى، “عــىل القوان بعب
ــال  ــوع والمتث ــه، الخض ــم، نفس ــون المنّظ ــىل القان ا، ع ــ�يً ــار 4(. وأخ ط ــر الإ ــا70”. )انظ ــا وتطبيقيه ــع فهمه ــتطيع الجمي يس
ــة، أو  يّ ف ف التمي�ي ــة القوانــ�ي عّي نســان. وكمثــال عــىل ذلــك، عــدم �ش ّ لحقــوق الإ امــات الأخــرى بموجــب القانــون الــدولي ف لالل�ت
نســان، عــىل ســبيل المثــال، بســبب  ّ لحقــوق الإ ي تفــرض عقوبــات غــ�ي مســموح بهــا بموجــب القانــون الــدولي

ف اّلــ�ت القوانــ�ي
أنّهــا قاســية وغــ�ي اعتياديّــة71”.

 .

69. General Comment No. 34, para. 25.
70. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of expression, 20 April 2010, UN 
Doc. A/HRC/14/23, para. 79. Available at: http://undocs.org/A/HRC/14/23.
71. General Comment No. 34, para. 26.
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ي تنظّم التعب�ي
ن ال�ت ي القوان�ي

طار الرابع: التحديد �ن االإ

ي حال عدم وضوحها 
ي تفرض القيود عىل حّريّة التعب�ي متاحة واضحة، إذ إنّه �ف

ف اّل�ت يجب أن تكون القوان�ي
وإتاحتها لن يتمّكن الأفراد من مالحظة ما التعب�ي اّلذي يمتنع عليهم، ولأّن الأفراد غ�ي متأّكدين فيما إذا كان 

ي ممارسة الرقابة الذاتّية. يسّمى هذا “بالتأث�ي المثّبط” لأّن 
ا، ما سيؤّدي إل مبالغة الأفراد �ف خطابهم محميًّ

ي عن ممارسة حّريّة التعب�ي لحّد أبعد مّما يمنعه القانون فعاًل. 
القانون غ�ي الواضح يثّبط ويث�ف

عىل الرغم من أنّه يتوّجب أن يكون القانون محّدًدا إّل أّن مدى هذا التحديد قد يعّد من الأسئلة الأك�ش 
تّبة عىل  نسان اختباًرا لمعرفة ما إذا كانت النتائج الم�ت صعوبة. وتستخدم المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ
ة ضّد المملكة المّتحدة: ي قضّية صنداي تايمز الشه�ي

الفعل، يمكن التنّبؤ بها بنسبة معقولة، كما ورد �ف

ف المواطن  ل يمكن النظر إل الأمور المعتادة عىل أنّها بمثابة “قانون”، ما لم تتّم صياغتها بتحديد كاف لتمك�ي
ي هذه الحالة ومعرفة العواقب 

من تنظيم سلوكه. عىل المواطن أن يكون قادًرا عىل التنّبؤ بنسبة معقولة �ف
تّبة عن أّي فعل، وليس بحاجة أن تكون هذه العواقب متوّقعة حتًما، إذ إّن التجربة أثبتت عدم تحّقق  الم�ت

ذلك ومرّة ثانية مع أّن الحتمّية هي أمر مرغوب به إّل أّن ذلك قد يؤّدي إل جمود القانون، والقانون يجب أن 
 .72 يوائم التغي�ي

ّ لمنعها من ن�ش مقال، إذ صدر هذا  ي
وعّية أمر قضا�أ ي تقييم م�ش

 فقد كانت صحيفة “صاندي تايمز” معنّية �ف
ّ منصوص عليه  ي

الأمر بناًء عىل مبدأ القانون العاّم لنتهاك حرمة المحكمة. قّررت المحكمة أّن الأمر القضا�أ
ي المملكة المّتحدة، عّدت أّن انتهاك حرمة المحكمة 

ي القانون. بعد مراجعة المحكمة السلطات القانونّية �ف
�ف

ف كانت لديهم القدرة عىل التنّبؤ بحّد معقول  ي المملكة المّتحدة كان واضًحا بما فيه الكفاية بإذ إّن المّدع�ي
�ف

من خالل )مشورة قانونّية( أّن هذا النوع من المقالت من الممكن أن يعت�ب انتهاًكا لهذه القواعد وعىل الرغم 
ي هذه القضّية وكان 

ي تّم تطبيقها �ف
من أّن قواعد انتهاك حرمة المحكمة لم يسبق وأن تّم تطبيقها بالدّقة اّل�ت

هناك نظريّات قانونّية متنافسة حول كيفّية تطبيق هذه القواعد فإّن المحكمة اقتنعت بأّن الأساس الجوهرّي 
للقواعد القانونّية راسخ معروف بدرجة كافية73. إّن القيد من المحتمل قد نّص عليه القانون بطريقة صحيحة، 

ي هذه.
ومع ذلك فقد وجدت المحكمة الأوروبّّية أّن هذا القيد غ�ي مقبول عىل حّريّة التعب�ي �ف

ي قضّية ألتوغ تانر أكجام ضّد تركّيا، أّن متطّلب “وفق ما 
نسان �ف بينما رأت المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ

ي 
ي صنداي تايمز، حيث وّجهت تركّيا �ف

نّص عليه القانون” لم يجر تطبيقه مستخدمة ذات النهج الوارد �ف
. ووّجهت إليه تهًما  ّ ي

، كتب مقاًل منتقًدا به مالحقة صحفّي أرم�ف ّ هذه القضّية تهًما جنائّية إل مؤّرخ تركي
كّية، أو دولة جمهوريّة تركّيا،  هانة العلنّية لالأّمة ال�ت بموجب الماّدة 301 من قانون العقوبات، اّلذي يحظر الإ

يعّية. إّل أّن المحكمة هنا استخدمت نهًجا معّدًل، أّن  أو الحكومة، أو السلطة القضائّية، أو السلطة الت�ش
يك” إل عبارة “الأّمة  ّ عبارة “الت�ت ّ المذكور أعاله وغ�ي ي

ع حاول تقييد إساءة استخدام النّص القانو�ف ّ
الم�ش

ع  ّ
وروبّّية أنّه وعىل الرغم من نّية الم�ش

أ
كّية” و”الجمهوريّة” إل “دولة جمهوريّة تركّيا”74. لحظت المحكمة ال ال�ت

ها بالطريقة السابقة، وهذا التفس�ي اّلذي أشار  كّية استمرّت بتفس�ي ي تقييد تفس�ي النّص إّل أّن المحاكم ال�ت
�ف

ا مبهًما، لذلك لم يتمّكن الأفراد من التنّبؤ مسّبًقا  إل القيم الوطنّية العاّمة، والتقاليد والمشاعر كان مّطاطيًّ
بأّن أفعالهم قد تقع ضمن نطاق الحظر أم ل75.

72. Sunday Times v. United Kingdom, note 64, paras. 49.
73. . Sunday Times v. United Kingdom, note 64, paras. 46-53

74. .25 October 2011, Application No. 27520/07, paras. 43-44. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107206
75. Ibid., paras. 45, 92-96

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107206
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وعة  ب- يجب أن تحمي القيود مصلحة م�ش

 ّ ــدولي ــد ال ي العه
ــا �ف ــوص عليه ــة المنص وع ــداف الم�ش ــد الأه ــا لأح ــ�ي حامًي ــة التعب ــد لحّريّ ــون المقّي ــون القان ــب أن يك يج

، أو النظــام  ّ ي
الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية وعــىل وجــه الخصــوص حقــوق الآخريــن، أو ســمعتهم، أو الأمــن الوطــ�ف

نســان يشــتمل نســخة أوســع  عــالن العالمــّي لحقــوق الإ العــاّم، أو حمايــة الصّحــة العاّمــة، أو الآداب العاّمــة76. ومــع أّن الإ
ي المقتضيــات العادلــة لــالآداب العاّمــة والنظــام  ّ امهــا و... يلــ�ب اف بحقــوق وحّريـّـات الآخريــن واح�ت بقليــل، إذ أشــار إل “العــ�ت

ي مجتمــع ديمقراطــّي77“. 
العــاّم والصالــح العــاّم �ف

ــرأي  ــة ال ــرًصا عــىل حّريّ ــع الحقــوق، وليــس مقت ــق عــىل جمي نســان ينطب ــّي لحقــوق الإ عــالن العالم ي الإ
ــا ورد �ف لحــظ أّن م

ي تضــع 
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية هــي اّلــ�ت ي العهــد الــدولي

؛ وذلــك لــ�ي تكــون اللغــة الأكــ�ش تحديــًدا �ف والتعبــ�ي
. ّ العــاّم لحــّق التعبــ�ي المعيــار الــدولي

ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية )حقــوق الآخريــن، أو  ي العهــد الــدولي
يجــب أن تســتند القيــود فقــط عــىل مــا ورد �ف

ســمعتهم، أو الأمــن القومــّي، أو النظــام العــاّم، أو الصحــة العاّمــة، أو الآداب العاّمــة(، ل يمكــن أن تســتند قيــود حّريّــة 
التعبــ�ي إل أســباب قانونّيــة أخــرى غــ�ي تلــك المذكــورة78. إنـّـه عــىل ســبيل المثــال إذا حــّد قانــون مــن حّريـّـة التعبــ�ي لحمايــة 
ّ الخــاّص  ــدولي ــا للعهــد ال ــا وفًق وًع ــا م�ش ــة” فــإّن هــذا ل يعــّد هدًف ــدأ “الوحــدة الوطنّي ــاء عــىل مب صــورة الحكومــة، أو بن

بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية.

 ّ ــدولي ــون ال ــاه، فــإّن القان ــل أكــ�ب أدن ــات تعــّد واســعة النطــاق، كمــا هــو موّضــح بتفصي ــا أّن هــذه الفئ ــا ذكرن وطالمــا أنّن
ي معظــم القضايــا الدولّيــة المتعّلقــة 

ي ســياقات معّينــة. �ف
نســان ســعى لتطويــر معايــ�ي لتقييــد إســاءة اســتخدامها �ف لحقــوق الإ

وعــة وعــىل الأغلــب  بحّريـّـة التعبــ�ي تتقّبــل المحاكــم فكــرة أّن القيــود مــن الممكــن أن تخــدم حمايــة إحــدى المصالــح الم�ش
ــة أحــد  ــل عــىل حماي ــود تعم ــم أّن القي ــرى المحاك ــار ت ــن الختب ف م ــ�ي ف الأخري ــ�ي ــىل النقطت ــد ع ــة يعتم ــإّن فصــل القضّي ف

 . وعــة فيمــا يخــّص معظــم القضايــا الدولّيــة المتعّلقــة بحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي المصالــح الم�ش

وعــة فيمــا يخــّص معظــم القضايــا الدولّيــة المتعّلقــة  تــرى المحاكــم أّن القيــود تعمــل عــىل حمايــة إحــدى المصالــح الم�ش
. تفــرض هــذه الفئــات بعــض التقييــدات والتحديــدات عــىل القيــود المســموح بهــا. عىل ســبيل المثال،  بحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ي المــاّدة 19 )3(. توجــد بعــض التعليقــات المعّللــة والمفــّ�ة هنــا، عــىل الرغــم مــن أّن 

المصالــح كالقتصــاد غــ�ي المــدّرج �ف
ّ” وعنــا� “حقــوق الآخريــن، أو ســمعتهم” ستجــري مناقشــتها بالتفصيــل كمــا  ي

الخطــوط العريضــة لمفهــوم “الأمــن الوطــ�ف
هــو موّضــح أدنــاه. 

76. ICCPR, Article 19(3).
77 UDHR, Article 29(2).

78. General Comment No. 34, para. 22.

نقطة نقاش

هل تعتقد أّن هذه المبادئ والأسس الخاّصة بتقييد حّريّة الرأي والتعب�ي واسعة 
بما فيه الكفاية؛ أم هل تستدعي الحاجة إل وجود مبادئ وأسس أخرى؟ إذا 

حها؟ ي تق�ت
كنت تشعر بهذه الحاجة، ما هي المبادئ والأسس الأخرى اّل�ت
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نســان79. وهــو  ّ لحقــوق الإ ي القانــون الــدولي
ف بهــا �ف تشــمل حقــوق الآخريــن عــىل ســبيل المثــال، ل الحــرص، الحقــوق المعــ�ت

ف حــّق محمــّي بموجــب  . ومــع ذلــك، عندمــا يكــون هنــاك تنــازع بــ�ي ّ ــا أخــرى يحميهــا القانــون المحــىّلي يشــمل أيًضــا حقوًق
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية  نســان وحــّق غــ�ي محمــّي، ينبغــي إيــالء اعتبــار لكــون العهــد الــدولي قانــون حقــوق الإ

يســعى إل حمايــة “أهــّم الحقــوق والحّريّــات الأساســّية”.80

إّن تعريــف الصّحــة العاّمــة والأخــالق مــن الأمــور الصعبــة كمــا أّن الأخــالق عرضــة للتغيــ�ي بمــرور الوقــت وعــ�ب الثقافــات. 
نســان التابعــة لالأمــم المّتحــدة: “أّن مفهــوم الأخــالق مســتمّد مــن العديــد مــن التقاليــد الجتماعّية  لحظــت لجنــة حقــوق الإ
ي عــىل مبــادئ غــ�ي منبثقــة مــن تقليــد 

والفلســفّية والدينّيــة. وبالتــالي يجــب عــىل القيــود... مــن أجــل حمايــة الأخــالق أن تنبــ�ف
، وبالتــالي ل يمكــن للقيــود عــىل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي  ف

خــالق لــزوم مبــدأ عــدم التميــ�ي
أ

واحــد81. عــىل القيــود القائمــة عــىل ال
ي ذلــك حّريـّـة وجــود أقّلّيــة. بينمــا تتمّتــع الــدول ببعــض المرونــة لتحديــد كيفّيــة تطبيــق القيــود 

أن تمــّس حّريـّـة الديــن، بمــا �ف
المحتملــة عــىل حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي “لتعكــس تقاليدهــا وثقافتهــا وقيمهــا”، يوجــد أيًضــا “القيــم الجوهريّــة لحّريّــة الــرأي 
” بحيــث ل يمكــن للــدول تقييــد هــذه القيــم الجوهريـّـة بســبب الســتناد إل القيــم المحّلّيــة82. وإّن “النظــام العــاّم”  والتعبــ�ي

هــي عبــارة واســعة غامضــة غــ�ي واضحــة المعالــم.

أمثلة

ي المجتمــع بشــكل 
نســان نطــاق واســع لعبــارة “النظــام العــاّم”، فلــم يشــتمل فقــط عــىل النظــام العــاّم �ف ــة لحقــوق الإ أقــرّت المحكمــة الأوروبّّي

مريكّيــة لحقــوق 
أ

عــاّم، ولكــن أيًضــا عــىل “النظــام اّلــذي يجــب أن يســود ضمــن حــدود فئــة اجتماعّيــة محــّددة83“. كمــا لحظــت محكمــة الــدول ال
ــة اســتخدام هــذا  شــارة إل إمكانّي ــد النتهــاكات والإ ــق لمفهــوم “النظــام العــاّم”. وســعًيا لتقيي ــد الدقي ي التحدي

ــة �ف ــات المتأّصل نســان الصعوب الإ
يــر فــرض قيــود عــىل ممارســة تلــك الحقــوق باســم المصالــح الجماعّيــة “، تــرى  المفهــوم “لتأكيــد حقــوق الفــرد ضــّد ممارســة الســلطة الحكومّيــة لت�ب

المحكمــة أّن عــىل النظــام العــاّم “أن يخضــع لتفســ�ي يقتــرص بشــكل صــارم عــىل” المطالــب العادلــة “ “للمجتمــع الديمقراطــّي84“.

ي الســياق مــع الأجــزاء الأخــرى مــن 
ــا �ف ــد وضعه ــعة، عن وعــة عــىل بصــورة موّس ــح الم�ش ــك المصال ــا يمكــن تفســ�ي تل بينم

ي حالــة ِعــداد 
ّ �ف ورة”، فحــ�ت ة. إّن هــذا صحيــح بشــكل خــاّص عنــد تطبيــق جــزء “الــرصف الختبــار، فإنّهــا ُمقّيــدة بدرجــة كبــ�ي

ــتجابة  ــل اس ــه يمّث ــىل أنّ ــب ع ــوء المتطّل ي ض
ــّد �ف ــة إل أن يَُع ــى بحاج ــه يبق ــة، فإنّ وع ــارات م�ش ــات والعتب ــدى الهتمام إح

: ــالي ي القســم الت
ــة ومتناســبة، حســبما ســتجري مناقشــته �ف وريّ �ف

79. General Comment No. 34, para. 28.
80. Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 
1 July 1984, Principle 36. Available at: https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submis-
sion-1985-eng.pdf (Siracusa Principles).
81. General Comment No. 34, para. 32 (citing to General Comment No. 22).
82. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2014 Joint Declaration on Universality and the Right to Freedom of 
Expression, paras. 1(d)-(e). Available at: https://www.osce.org/fom/118298.
83. Engel v. the Netherlands, 8 June 1976, Application Nos. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 and 5370/72, para. 98. Available at: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57478.
84. Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, 13 November 1985, Advisory 
Opinion OC-5/85, Series A, No. 5, para. 67. Available at: http://www.worldcourts.com/iacthr/eng/decisions/1985.11.13_Compulso-
ry_Membership.pdf.
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وريّة ج- القيود يجب أن تكون رصن

ي أّن عــىل 
وعــة المذكــورة أعــاله؛ مّمــا يعــ�ف وريّــة” لحمايــة إحــدى المصالــح والهتمامــات الم�ش يجــب أن تكــون القيــود “�ف

ورة الإجــراء المّتخــذ  ، “أن يثبــت بطريقــة محــّددة وفرديّــة الطبيعــة الدقيقــة للتهديــد، بمــا يتناســب مــع �ف ّ أّي طــرف دولي
ف احتمــال وقــوع  ي ســيعرب عنهــا الجميــع وبــ�ي

ف الآراء اّلــ�ت ة بــ�ي وتحديــده، كمــا عليــه أن يثبــت وجــود صلــة �يحــة ومبــا�ش
ــة ملّحــة”؛  ى”، أو “احتياجــات عاّمــة، أو اجتماعّي ”85. ينبغــي أن يقــوم هــذا التقييــد عــىل “مصلحــة عاّمــة كــ�ب ف

ّ تهديــد معــ�ي
، أو النظــام العــاّم، أو الصّحــة العاّمــة، أو الآداب العاّمــة86.  ّ ي

لحمايــة حقــوق الآخريــن، أو ســمعتهم، أو الأمــن الوطــ�ف

ف التقييــد وقدرتــه عــىل حمايــة المصلحــة العاّمــة المهــّددة. بحيــث، وجــب  ورة” وجــود رابــط وثيــق بــ�ي ي متطّلــب “الــرصف
يقتــ�ف

ورّي”، عــىل أنّهــا ليســت بقــّوة ومعــ�ف كلمــة “ل غــ�ف عنهــا”، ولكّنهــا أقــوى مــن كلمــة “مفيــدة”، أو “معقولة”،  تفســ�ي كلمــة “�ف
وط هــذا الجــزء مــن الختبــار87. أو “مرغوبــة”، وذلــك، لمعرفــة مــا إذا كان التقييــد يحّقــق معايــ�ي و�ش

، أّن القيــد يجــب أن يكــون متناســًبا مــع حمايــة  ي
ورة” مــن الختبــار؛ وهــذا يعــ�ف ي جــزء “الــرصف

ط التناســب �ف ف �ش تــّم تضمــ�ي
ــب  ــة88“، ويج ــة الحمائّي ــا الوقائّي ــق وظيفته ــة لتحقي ــود “مالئم ــون القي ــب أن تك ــرى، يج ــارة أخ ــة. بعب وع ــة الم�ش المصلح
ــال،  ه89. فعــىل ســبيل المث ، ووســائل نــ�ش ــار مبــدأ التناســبّية، وشــكل التعبــ�ي ف العتب ــة وتأخــذ بعــ�ي أيًضــا، أن تراعــي الدول
ي المجــال 

ي حــالت الــرأي العــاّم اّلــذي يتعّلــق بشــخصّيات عاّمــة �ف
تتجــىّل القيمــة الموضوعــة عــىل حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي �ف

ّ بصــورة خاّصــة90. الســياسي

ف  ، يجــب أّل يكــون مبالًغــا بطبيعتــه: أي أن يكــون الأقــّل تدّخــاًل مــن بــ�ي ــر اللجنــة، بــأّن أّي تقييــد لحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي وتذكِّ
ف اتّبــاع النهــج 

ّ ي يمكــن أن تحّقــق الحمايــة المطلوبــة، وأن يكــون متناســًبا مــع المصلحــة المــراد حمايتهــا91. يتعــ�ي
التدابــ�ي اّلــ�ت

ــارات  ــة وجــود عــّدة خي ي حال
ــل، �ف ــة. وبالمث ــة المعنّي ــة المصلحــة العاّم ــة لحماي ــة بديل ــارات فّعال ــد وجــود خي ــل، عن البدي

لتحقيــق ذلــك الهــدف، يفّضــل الخيــار اّلــذي يقّيــد الحــّق ويضعــه موضـــع الحمايــة الأقــّل تقييــًدا92.

85. General Comment No. 34, para. 35.
86. IACtHR, Claude Reyes and Others v. Chile, 19 September 2006, Series C., No. 151, para. 91. Available at: http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.pdf. See also Siracusa Principles, note 79, Principle 10(b).
87. IACtHR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, note 83, para. 46 and 
ECtHR, Sunday Times v. United Kingdom, note 63, para. 59.
88. General Comment No. 34, para. 34.
89. Ibid.
90. Ibid.

91. IACtHR, Claude Reyes and Others v. Chile, note 85, para. 91. See also Siracusa Principles, note 79., Principle 10(b).
92. IACtHR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, note84, para. 46.

نقطة نقاش

ي عنا� فرعّية 
ورة” مصطلح عام إل حّد ما، لذا هل يمكنك التفك�ي �ف إّن “الرصف

محّددة لهذا المصطلح تفهم عىل أنّه ستكون جزًءا منه؟ بعبارة أخرى، كيف 
ينبغي علينا فهم الآثار والنعكاسات الخاّصة لهذا الجزء من الختبار؟

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.pdf
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، عــىل  ي
. وهــذا يعــ�ف ــد حريــة الــرأي والتعبــ�ي ي بموجبهــا تُقيَّ

ي العقوبــات المفروضــة الــ�ت
ط أيضــا، مراعــاة مبــدأ التناســبية �ف يشــ�ت

َدة. كمــا ف فــرض العقوبــات الجنائيــة، والمصلحــة العامــة الُمهــدَّ ســبيل المثــال، وجــوب الموازنــة بــ�ي

نسان:  ذكرت محكمة الدول الأمريكّية لحقوق الإ

ي المجتمــع الديمقراطــّي_ ســلطتها وصالحّيتهــا فقــط بالحــّد المســموح بــه لحمايــة الحقــوق 
ــة _�ف تمــارس الســلطة القضائّي

ــك،  ــن ذل ــس م ــل المعاك ــا للخطــر. والبدي ــا، أو تعرّضه ــد تضعفه ي ق
ــ�ت ة، اّل ــداءات الخطــ�ي ــن العت ــة الأساســّية م القانونّي

ــة بشــأن حــّق إبــالغ، أو  ــة جنائّي ــرى المحكمــة أّن أّي عقوب ــة... ول ت ــة للدول ســيؤّدي إل إســاءة اســتخدام الســلطة العقابّي
إبــداء الفــرد لرأيــه تتعــارض مــع فحــوى أحــكام التّفاقّيــة. ومــع ذلــك، يجــب تحليــل هــذا الحتمــال تحليــاًل متأنًّيــا بالتفكــ�ي 
ر غــ�ي العــادل الناجــم عــن ذلــك،  ّ وصفــات الــرصف ي الخطــورة الشــديدة لســلوك الفــرد اّلــذي أعــرب عــن رأيــه وخبثــه الفعــىلي

�ف
ي تــدّل عــىل الأهّمّيــة المطلقــة لّلجــوء إل الإجــراءات الجنائّيــة كاســتثناء93. 

والعديــد مــن المعلومــات اّلــ�ت

93. Kimel v. Argentina, 2 May 2008, Series C, No. 177, paras. 76 and 78. Available at: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_177_ing.pdf.
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قراءات لالختبار المكّون من ثالثة أجزاء لمعرفة العديد من االأحكام العاّمة 
نسان والشعوب فريقّي لحقوق االإ : الميثاق االإ المّتصلة بحّريّة التعب�ي

؛ ولكّنه، وعىل خالف  ي حّريّة الرأي والتعب�ي
نسان والشعوب الحّق �ف فريقّي لحقوق الإ يضمن الميثاق الإ

ط التقييد اّلذي يوّضح الختبار، أو المعيار  قليمّية الأخرى، ل يحتوي عىل �ش المعاهدات الدولّية، أو الإ
ي التعب�ي عن 

لتقييد هذا الحّق. وبدًل من ذلك، تنّص الماّدة 9؛ عىل أنّه يجب أن يتمّتع كّل الأفراد بالحّق �ف
ي الماّدة 27، يحّدد أّن جميع 

ها ضمن إطار القانون. يحتوي الميثاق، أيًضا، عىل بند تقييد عاّم، �ف آرائهم ون�ش
ام حقوق الآخرين، والأمن الجماعّي، والأخالق،  ي ظّل اح�ت

ي الميثاق، يجب أن تمارس �ف
الحقوق الواردة �ف

كة. والمصالح المش�ت

ي جميع أنحاء إفريقيا تطّبق اختبار الأجزاء الثالثة، أو أشكال 
نسان �ف ومع ذلك، لم تزل هيئات حقوق الإ

فريقّي بالعتماد عىل نفس المبادئ الأساسّية  متعّددة ومتباينة من ذلك الختبار عند تفس�ي الميثاق الإ
نسان  فريقّية لحقوق الإ وعّية قانونّية. أعلنت اللجنة الإ وع، أو م�ش ورة”، بهدف تحقيق هدف م�ش “للرصف

فريقّية وآخرون ضّد موريتانيا94، وكينيث  ي قضّية رابطة مالوي الإ
ي قراراتها بشأن التّصالت �ف

والشعوب، �ف
غود ضّد جمهوريّة بوتسوانا95، معّللة: “يجب تفس�ي عبارة ’�في إطار القانون‘ �في ظّل المعاي�ي الدولّية”. توّفر 

 .96 عّية القيود عىل حّريّة الرأي والتعب�ي هذه المعاي�ي الدولّية بدورها أسًسا لتقييم �ش

ي الحكم التاريخّي والبارز 
نسان”، �ف نسان والشعوب “بحقوق الإ فريقّية لحقوق الإ واستشهدت المحكمة الإ

فريقّية هذه للتأكيد عىل انطباق المعاي�ي الدولّية  لوهي عيس كوناتيه ضّد بوركينا فاسو، بقرارات اللجنة الإ
ي مناقشاتها 

ي تحديد ما إذا كان التقييد “ينّص عليه القانون”. ولدى اتّخاذ المحكمة قرارها، فقد صاغت مًعا �ف
�ف

ّ الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية  حول ما إذا كانت بوركينا فاسو قد انتهكت الماّدة 19 من العهد الدولي
ي ذلك عىل نهج الختبار المكّون من ثالثة أجزاء لكليهما. وهذا 

فريقّي، معتمدة �ف والماّدة 9 من الميثاق الإ
يعكس اعتماًدا واضًحا لالختبار المكّون من ثالثة أجزاء باعتباره المعيار المناسب لتفس�ي القيود المفروضة عىل 

حّريّة التعب�ي بموجب الماّدة 9 من الميثاق.

وحذت هيئات إفريقّية إقليمّية أخرى حذوها. فعىل سبيل المثال، أشارت محكمة العدل التابعة للمجموعة 
ي إعالن مبادئ حّريّة الرأي 

القتصاديّة لدول غرب إفريقيا إل صياغة اختبار مكّون من ثالثة أجزاء، المذكور �ف
 : ي عام 2002، واّلذي ينّص عىل ما يىلي

ي إفريقيا الصادر عن المفّوضّية، واّلذي أعتمد لأّول مرّة �ف
والتعب�ي �ف

عّية  “عىل أّن أّي قيود تفرض عىل حّريّة الرأي والتعب�ي يجب أن تكون محّددة بالقانون وتخدم مصلحة �ش
ي مجتمع ديموقراطّي97“. وكانت هذه المبادئ أيًضا مفتاًحا رئيًسا لّلجنة والمحكمة 

وريّة �ف ي تكون �ف
واّل�ت

ي تفس�ي الماّدة 9 من الميثاق.
فريقّية �ف الإ

فريقّي أّن  ي كيفّية تفس�ي القيود المفروضة عىل حقوق الميثاق الإ
ق إفريقيا عند البّت �ف لحظت محكمة �ش

ي 
ي كينيا �ف

ي هذا الصدد. لذلك قّررت أن تحذو حذو المحكمة العليا �ف
المعاهدة ذاتها لم تقّدم توجيًها واحًدا �ف

ي قضّية ر. ضّد أوكس، باعتماد ما 
ي اتّبعت بدورها المحكمة العليا لكندا �ف

قضّية كورد ضّد كينيا وآخرون، اّل�ت
يسّمى “اختبار أوكس98“ )من القضّية اّل�تي تحمل هذا السم(. يتطّلب اختبار أوكس أن يكون القيد محّدًدا �في 

م مبدأ  ا للمجتمع، كما يجب عليه أن يح�ت ي أن يكون مهمًّ
وريًّا، وهذا يع�ف ا �ف القانون، وأن يكون القانون ملحًّ

التناسبّية. هذا الختبار-وبالرغم من اختالفه قلياًل عن الختبار التقليدّي ذو الثالثة أجزاء اّلذي يجري تطبيقه 
نسان-يعكس عدًدا من نفس المبادئ  ّ لحقوق الإ تحديًدا عىل حّريّة الرأي والتعب�ي حسب القانون الدولي

ق إفريقيا عىل سلطات دولّية أخرى  والعتبارات المضّمنة. بالإضافة إل ذلك، اعتمدت محكمة العدل ل�ش
يّة، إذ إّن تطبيقها لختبار أوكس يجعلها أقرب إل  رشادات التفس�ي نسان؛ للحصول عىل مزيد من الإ لحقوق الإ
ّ الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية بموجب  ي الختبار المكّون من ثالثة أجزاء للعهد الدولي

النهج الموجود �ف
نسان99. ّ لحقوق الإ القانون الدولي

94. 11 May 2000, Communication Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97-196/97 and 210/98 (1998), para. 102. Available at: https://www.
escr-net.org/sites/default/files/Malawi_African_Assoc_v_Mauritania_ACHPR_Decision.html.
95. 12-26 May 2010, Communication No. 313/05, para. 188. Available at: https://www.achpr.org/sessions/descions?id=195.
96. 5 December 2014, Application No. 004/2013, para. 129. Available at: http://en.african-court.org/images/Cases/ Judgment/Judg-
ment%20Appl.004-2013%20Lohe%20Issa%20Konate%20v%20Burkina%20Faso%20-English.pdf.
97. Ogwuche v. Nigeria, 11 December 2018, Judgment No. ECW/CCJ/JUD/31/18, para. 63 (citing African Commission on Human and Peo-
ples’ Rights, Declaration of Principles on Freedom of expression in Africa ( 32nd Session, 17-23 October, 2002) Banjul, The Gambia, Article 
XII (2)). Available at: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2019/09/ECW_CCJ_JUD_31_18.pdf. 
98. Media Council of Tanzania et al. v. Tanzania, Reference No. 2 of 2017, 28 March 2019, para. 60, available at: 
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2019/05/Referene-No.2-of-2017.pdf; and Burundian Journalists 
Union v. Attorney General of the Republic of Burundi, Reference No. 7 of 2013, 15 May 2015, para. 85, available at: https://www.eacj.org//
wp-content/uploads/2015/05/Reference-No.7-of-2013-Final-15th-May-2c-2015-Very-Final.pdf.
99. See, for example, their citation to General Comment No. 34 in Media Council of Tanzania et al. v. Tanzania, note98, para. 79.

http://en.african-court.org/images/Cases/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2019/09/ECW_CCJ_JUD_31_18.pdf
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2019/05/Referene-No.2-of-2017.pdf
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ثانًيا - االأنواع الشائعة للقيود 

ي اعتمــدت عليهــا 
ليــس مــن الممكــن ضمــن نطــاق هــذه الوحــدة أن نســتعرض _ونّطلــع عــىل_ الأنــواع المختلفــة للقيــود اّلــ�ت

. ومــع ذلــك، فــإّن معظــم الــدول تفــرض  يــر القيــود المفروضــة عــىل حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي يــر، أو محاولــة ت�ب الــدول لت�ب
أنواًعــا معّينــة مــن القيــود _عــىل ســبيل المثــال، تملــك كّل دولــة تقريًبــا، قانــون التشــه�ي الخــاّص بهــا_ حيــث ستســتعرض 

ي تحكمهــا.
الأقســام التاليــة تلــك القيــود لتقديــم المعايــ�ي الدولّيــة الرئيســّية اّلــ�ت

. أ- خطاب الكراهية

ــّص عــىل هــذه  ــه ل ين ــ�ي لكّن ــرأي والتعب ــة ال ــة عــىل حّريّ ــود معّين نســان بفــرض قي ــون حقــوق الإ بشــكل عــاّم، يســمح قان
ّ الخــاّص بالحقــوق  القيــود، أو يقتضيهــا، هنــاك اســتثناءان لهــذه القاعــدة حســبما تنــّص عليــه المــاّدة 20 مــن العهــد الــدولي

ــة والسياســّية: المدنّي

1. يحظر بالقانون القيام أّي دعاية وترويج للحرب.

، أو  ن 2. تحظر بالقانون أيّة دعوة تنطوي عىل كراهية عنرصيّة، أو قومّية، أو عرقّية، أو دينّية، تشّكل تحريًضا عىل التمي�ي
االعتداء، أو العنف100.

ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية عــىل أنــواع ثالثــة مــن خطــاب الكراهّيــة وهــي: القومــّي والعنــرصّي  رّكــز العهــد الــدولي
ايــد الوعــي بالحتيــاج  ف ّ )الصنــدوق بالأســفل(. وي�ت ي

. وتوّســعت التّفاقــات الأخــرى لتشــمل أنواًعــا أخــرى مثــل العــر�ت ّ ي
والديــ�ف

ا، أو المرتبــط بالنــوع. ف جنســانيًّ
ّ ي ســياقات أخــرى، خاّصــة خطــاب الكراهيــة المتحــ�ي

لحظــر خطــاب الكراهيــة �ف

ــ�ي  ــة” كتعب ــا لســتخدام “خطــاب الكراهي ــه تجّنًب ــذا يجــب التنّب ــة، ل عّي ــة �ش ــن خطــاب الكراهي ــات أخــرى م ــون فئ ــد تك ق
ــادئ الموّضحــة بهــذا  ــة بالمب ــوع مــن الخطــاب المنحــاز. ويجــب أن يحكــم حظــر خطــاب الكراهي فضفــاض ليشــمل أّي ن

الجــزء.

100. For purposes of this Toolkit, hate speech shall be understood as speech falling within the scope of Article 20(2) of the ICCPR. 
However, it should be noted that the term is often used to describe a broader range of speech. Inasmuch as States impose crim-
inal restrictions which go beyond Article 20(2), they are not legitimate, although other measures should be employed to address 
racist speech which falls short of the definition of hate speech.

نقطة نقاش

ي تلتصق بخطاب الكراهّية؟ بالنظر إل 
برأيك، ما هي السمات الأساسّية ال�ت

ي العديد من البلدان يحظر خطاب الكراهّية، كيف يمكننا 
ّ �ف ي

أّن القانون الجنا�أ
تعريف خطاب الكراهّية بطريقة محصورة كافية لضمان أن يقترص عىل تغطية 

البيانات والترصيحات العنرصيّة فقط؟ 
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أمثلة 

ــادة  ب ــة الإ ــت اتّفاقّي ــث نّص ــة، حي ــن خطــاب الكراهي ــة م ــواع معّين ــدول بحظــر أن ــات ال ام ف ــة الأخــرى نطــاق ال�ت ــع المعاهــدات الدولّي ــد وتوّس تؤّك
ــع أشــكال  ــة للقضــاء عــىل جمي ــة الدولّي ي التّفاقّي ــة101“. تقتــ�ف ــادة الجماعّي ب ــكاب الإ ّ عــىل ارت ي

ــ�ف ــا�ش والعل ــم “التحريــض المب ــة عــىل تجري الجماعّي
ف العنــرصّي، وكّل  ف العنــرصّي والكراهيــة العنرصيـّـة”، وكّل تحريــض عــىل التميــ�ي ف العنــرصّي أن تجــرّم الــدول نــ�ش “الأفــكار القائمــة عــىل التميــ�ي التميــ�ي
ي عــام 2013، 

ّ آخــر102“. و�ف ي
عمــل مــن أعمــال العنــف، أو تحريــض عــىل هــذه الأعمــال يرتكــب “ضــّد أّي عــرق، أو أيـّـة جماعــة مــن لــون، أو أصــل إثــ�ف

ي تشــّكل 
ــ�ت ــة اّل ــة، أو الدينّي ــة، أو العنرصيّ تــّم اعتمــاد خّطــة عمــل الربــاط تحــت رعايــة الأمــم المّتحــدة بشــأن حظــر الدعــوة إل الكراهيــة القومّي

هــا مــن  امــات القانونّيــة وغ�ي ف ، أو العــداء، أو العنــف. حيــث وضعــت هــذه الخّطــة قواعــد مفّصلــة بشــأن نطــاق وطبيعــة الل�ت ف تحريًضــا عــىل التميــ�ي

ي تقــع عــىل عاتــق الــدول لمكافحــة خطــاب التحريــض عــىل الكراهيــة العنرصيّــة103.
امــات اّلــ�ت ف الل�ت

ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة  ي المــاّدة 20 )2( مــن العهــد الــدولي
إّن الــدول ملزمــة بحظــر خطــاب الكراهيــة، كمــا هــو محــّدد �ف

ي 
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية اّلــ�ت ام ل يتجــاوز أحــكام المــاّدة 19 مــن العهــد الــدولي ف والسياســّية، إّل إّن هــذا اللــ�ت

هــا مــن القيــود المفروضــة  . يجــب أن تتوافــق القيــود المفروضــة عــىل خطــاب الكراهيــة -كغ�ي يحمــي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي
ّ الخــاّص  ي المــاّدة 19 )3( مــن العهــد الــدولي

-مــع الختبــار المكــّون مــن ثالثــة أجــزاء للقيــود المنصــوص عليهــا �ف عــىل التعب�ي
ــون  ــة، وأن تك وع ــة الم�ش ــي المصلح ــون، وأن تحم ي القان

ــا �ف ــّص عليه ــب أن ين ــود يج ــّية: القي ــة والسياس ــوق المدنّي بالحق
ــمل  ، ل تش ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ــد حري ــة لتقيي وع ــس الم�ش س

أ
ــن ال ــن” م خري

آ
ــوق ال ــة104. إّن “حق ــة المصلح ــة لحماي وريّ �ف

ــد  ــه، يجــوز تقيي ــة. وعلي ــا بصــورة جماعي ــد حقوقه ي تؤك
ــ�ت ــات ال ــا المجموع ــل تشــمل أيًض ــراد فحســب، ب “الآخــرون” الأف

خطــاب الكراهيــة الــذي يســتهدف مجموعــات مــن الأشــخاص بنــاًء، عــىل، عرقهــم، أو دينهــم عــىل ســبيل المثــال.

ي أّن عــىل القيــود 
ــا يعــ�ف ، مّم ــة التعبــ�ي ّ الأجــزاء لتقييــد حّريّ ي

رغــم ذلــك، يجــب اســتيفاء المعايــ�ي الأخــرى لالختبــار الثــال�ش
المفروضــة عــىل الخطــاب اّلــذي يحــّض عــىل الكراهيــة أن تكــون واضحــة ومحــّددة بدّقــة وغــ�ي فضفاضــة وقائمــة عــىل مبــدأ 
ورة يســتوجب  ــة بالــرصف ــة، أو العنرصيّ خالقّي

أ
ــة ال ورة، أّن كّل كالم وخطــاب خاطــئ مــن الناحي ي بالــرصف

التناســبّية105. ل يعــ�ف
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية.  ي المــاّدة 20 )2( مــن العهــد الــدولي

فــرض العقوبــات القانونّيــة المنصــوص عليهــا �ف
ك لعــام 2006:  ي إعالنــه المشــ�ت

ي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي �ف
ّ بتعزيــز وحمايــة الحــّق �ف ي

كمــا صــدر عــن المقــّرر الخــاّص المعــ�ف

ي 
وعّيــة المعاقبــة عــىل الدعــوة إل التحريــض عــىل الكراهيــة لكــن ل يجــوز حظــر أســاليب التعبــ�ي اّلــ�ت وعــىل الرغــم مــن م�ش

يعــات  ، أو مــا يكفــي، عــىل أقــّل تقديــر، مــن الت�ش ل تعــدو عــن كونهــا خطابًــا مســيًئا. أّن غالبّيــة البلــدان لديهــا قــدر وفــ�ي
ء أصحــاب الســلطة  ي هــذا الصــدد ويــسي

ــا �ف ــغ فيه ــدان قواعــد مبال ــد مــن البل ي العدي
ــة”. و�ف المتعّلقــة بـ”خطــاب الكراهي

اســتعمال هــذه القواعــد مــن أجــل الحــّد مــن الأصــوات غــ�ي التقليديـّـة، المنشــّقة، أو المنتقــدة، أو المنتميــة إل أقّلّيــات، أو 
ي تشــّكل تحّديًــا106.

مــن أجــل تقييــد المناقشــة بشــأن القضايــا الجتماعّيــة اّلــ�ت

101. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted 9 December 1948, in force 12 January 1951, 
Article III(c).
102. Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, adopted 21 December 1965, in force 4 January 1969, 
Article 4(a).
103. 11 January 2013. Available at: http://undocs.org/A/HRC/22/17/Add.4.
104. General Comment 34, para. 50; and Ross v. Canada, 18 October 2000, Communication No. 736/1997, paras. 11.1-11.2, available 
at: http://hrlibrary.umn.edu/undocs/736-1997.html.
105. Article 19, Camden Principles on Freedom of Expression and Equality, April 2009. Available at: https://www.article19.org/data/
files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf (Camden Principles).
106. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2006 Joint Declaration. Available at: https://www.osce.org/
fom/99558?download=true. Overbroad hate speech rules, for example, may be used improperly against minority ethnic groups 
who are discussing their culture or those who question policies related to governance of culturally diverse regions. They may also 
be applied to those who are trying to raise awareness about racism or other hateful conduct, instead of against those who are 
inciting hatred

https://www.osce.org/fom/99558?download=true
https://www.osce.org/fom/99558?download=true
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ء ومــا يشــّكل خطــاب  ف مــا يشــّكل مجــرّد خطــاب مــسي ف بــ�ي ونقــّدم هنــا بعــض المعايــ�ي الرئيســة المهّمــة مــن أجــل التميــ�ي
كراهيــة، وهــو اّلــذي يجــب تقييــده: 

ّ الخــاّص  ي تعاقــب عــىل خطــاب الكراهيــة عــىل متطّلبــات النّيــة: يشــ�ي العهــد الــدولي
ف اّلــ�ت أوًل، يجــب أن تتضّمــن القوانــ�ي

ي تنــّص عــىل تحّمــل المــرء مســؤولّية نــ�ش خطــاب الكراهيــة. كمــا أشــار المقّرر 
بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية إل “الدعــوة” اّلــ�ت

ك لعــام 2001 بشــأن العنرصيّــة ووســائل  ي البيــان المشــ�ت
ي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي �ف

ّ بتعزيــز وحمايــة الحــّق �ف ي
الخــاّص المعــ�ف

ــد  ــك بقص ــوا ذل ــم فعل ــت أنّه ــة” إذا ثب ــاب الكراهي ــ�ش “خط ــن ين ــة م ــة معاقب ــاب الكراهي ف خط ــ�ي ــىل قوان ــه ع ــالم أنّ ع الإ
، أو العــداء، أو العنــف107. ف التحريــض عــىل التميــ�ي

طار الخامس: أهمية إثبات النّية والقصد عند تجريم خطاب الكراهّية االإ

ف مكافحة خطاب الكراهية العنرصيّة يمنع من استخدامها ضّد الأشخاص،  ي قوان�ي
إّن متطّلب “الّنّية والقصد” �ف

، اّلذين يسعون إّما إل تسليط الضوء عىل العنرصيّة، أو المجموعات العنرصيّة، أو  ف وخاّصة الصحفّي�ي
ي قضّية المحكمة 

ي حوار حول منع خطاب الكراهية والتصّدي له. ويمكن مالحظة ذلك �ف
يسعون إل الدخول �ف

ا، لرتكابه جريمة  سيلد ضّد الدنمارك، حيث أدانت الدنمارك صحفيًّ ي قضّية ج�ي
نسان �ف الأوروبّّية لحقوق الإ

ي هذا الصدد، 
ي برنامجه ترصيحات عنرصيّة، أدل بها بعض الشباب اّلذين قابلهم. و�ف

جنائّية، بعد أن أدرج �ف
خلصت المحكمة إل أنّه بالرغم من أّن ترصيحات الشباب تشّكل خطاب كراهية غ�ي محمّي، إّل أنّه ل جدال 
نامج لم يكن عنرصيًّا )بالعكس من ذلك، فقد سّلط الصحفّي الضوء عىل  ي أّن غرض الصحفّي من إعداد ال�ب

�ف
.108) ّ ي المجتمع الدنماركي

” لتوضيح مدى عمق مشكلة العنرصيّة �ف ف آراء “مجموعة من الشباب المتطرّف�ي

ّ الخــاّص بالحقــوق  ــدولي ــد ال ط العه ــة. يشــ�ت ــج معّين ــا عــىل نتائ ــا تحريًض ــة عموًم ــا، يجــب أن يشــّكل خطــاب الكراهي ثانًي
ــكال  ــع أش ــىل جمي ــاء ع ــة للقض ــة الدولّي ــر التّفاقّي ــف. تحظ ــداء والعن ف والع ــ�ي ــىل التمي ــض ع ــّية التحري ــة والسياس المدنّي
ّ خاّصــة الأفــكار القائمــة عــىل التفــّوق العنــرصّي،  ي

ف العنــرصّي، أو العــر�ت ف العنــرصّي التحريــض عــىل العنــف والتميــ�ي التميــ�ي
ــة109. ــىل أّي نتيجــة معّين ــض ع اط التحري ــة دون اشــ�ت أو الكراهي

ــرى بعــض  ــف. ي ، أو العن ف ــ�ي ّ والعــداء، أو التمي ي
ف الخطــاب المعــ�ف ــ�ي ــة ب ــة وثيق ــاك صل ــون هن ــض” أن تك ــب “التحري يتطّل

، أو العــداء، أو العنــف ضــّد  ف ي التميــ�ي
ف أّن “التحريــض” يجــب أن يفــّ� كترصيحــات وأقــوال تشــّكل خطــًرا وشــيًكا �ف المدافعــ�ي

أشــخاص ينتمــون إل هــذه الفئــات110.

. فعــىل ســبيل  ف نســان عــىل عوامــل ظرفّيــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك صلــة كافيــة لحــدوث تميــ�ي اعتمــدت لجنــة حقــوق الإ
ي حالــة 

ف عندمــا يكــون المتحــّدث مدرًّســا لطلبــة صغــار الســّن111، و�ف المثــال رأت المحكمــة ازديــاد احتمالّيــة حــدوث التميــ�ي
ــكار  ــكار الهولوكوســت )المحرقــة( ومعــاداة الســامّية ســبًبا مناســًبا لتطبيــق قانــون إن ف إن ــة الوثيقــة بــ�ي أخــرى، رأت أّن الصل

ي المربّــع أدنــاه112(.
بــادة الجماعّيــة )انظــر المناقشــة �ف الإ

107. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2001 Joint Statement on Racism and the Media. Available at: 
https://www.osce.org/fom/40120?download=true.
108. 23 September 1994, Application No. 15890/89, paras. 24 and 35-36. Available at:  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57891.
109. ICCPR, Article 20(2); Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, note100, Article III(c); and 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, note102, Article 4(a).
110. Camden Principles, note104, Principle 12.1.iii.
111. Ross v. Canada, note104.
112. Faurisson v. France, 8 November 1996, Communication no. 550/1993, available at: 
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/VWS55058.html; and Ross v. Canada, note104.
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ف  ــؤول�ي ــور، إّل أّن المس ــة المحظ ــاب الكراهي ــتوى خط ــا إل مس ــر�ت دائًم ــد ل ي ء ق ــسي ــاب الم ــن أّن الخط ــم م ــىل الرغ ع
ي هــذا 

ف للدولــة يعــ�ف ي هــذا المجــال. أّوًل، بصفتهــم ممّثلــ�ي
ي ذلــك القضــاة( قــد يخضعــون لمعايــ�ي أعــىل �ف

ف )بمــا �ف الحكومّيــ�ي
ي أدلــوا 

نســان فقــد تكــون الترصيحــات، اّلــ�ت ي قانــون حقــوق الإ
ف الــواردة �ف ام مبــادئ عــدم التميــ�ي أنّهــم مســؤولون عــن احــ�ت

هــا مــن الجماعــات، غــ�ي جائــزة  ثنّيــة، أو غ�ي ي تســتهدف الجماعــات الدينّيــة، أو العرقّيــة، أو الإ
بهــا بصفتهــم الرســمّية، واّلــ�ت

ــادئ كامــدن  ي مب
ــا. كمــا ورد �ف ــة لوضــع معايــ�ي علّي امــات أخالقّي ف ــا، أنّهــم يخضعــون لل�ت ّ وإن ســمح بهــا لالأفــراد. ثانًي حــ�ت

بشــأن حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي والمســاواة:

ــّوض  ، أو تق ف ــ�ي ــرّوج للتمي ــد ت ــات ق دلء بترصيح ــدم الإ ــع ع ي المجتم
ــرى �ف ــة الأخ ــخصّيات القياديّ ف والش ــّي�ي ــىل السياس ع

ــك  ــا يكــون ذل اض عندم ــق العــ�ت ــات عــن طري ف الثقاف ــ�ي ــز التفاهــم ب المســاواة وعليهــم الســتفادة مــن مواقعهــم لتعزي
ــة113. يّ ف ــلوكّيات تمي�ي ــات وس ــىل ترصيح ــًبا ع مناس

113. Camden Principles, note105, Principle 10.1.
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بادة الجماعّية خطاب الكراهّية وإنكار االإ

بصفة عاّمة، تحظى الترصيحات، أو الممارسات حول الأحداث التاريخّية بحماية مشّددة بموجب القانون 
نسان، ويعود السبب وراء ذلك لأهّمّية إجراء مناقشات مفتوحة حول الأحداث التاريخّية  ّ لحقوق الإ الدولي

ي تحظر التعب�ي عن الآراء حول الحقائق 
ف اّل�ت لأسباب أكاديمّية واجتماعّية وثقافّية. لذلك ستواجه القوان�ي
ي اجتياز الختبار المكّون من ثالثة أجزاء114.

التاريخّية تحّديات �ف

بادة الجماعّية بشكل مناسب بصفته  ي بعض الظروف، قد يجري تقييد حّريّة الكالم اّلذي ينكر الإ
ومع ذلك، �ف

ي قضّية فوريسون 
ي هذه المشكلة �ف

نسان �ف من أشكال خطاب الكراهية. نظرت لجنة الأمم المّتحدة لحقوق الإ
تها المحاكم  ي اعت�ب

ي وجود أفعال للنظام النازّي واّل�ت
ضّد فرنسا سنة عىل إثرها فرنسا قانونًا يجرم التشكيك �ف

ف  ي أوشي�ت
نسانّية. وبموجب هذا القانون، أدانت فرنسا أستاًذا جادل بأّن غرف الغاز النازيّة �ف جرائم ضّد الإ

دانة شّكلت قيًدا مقبوًل  ف للجنة أّن هذه الإ
ّ ومعسكرات العتقال الأخرى استخدمت للتطه�ي ل لقتل الناس. تب�ي

وريًّا لحماية حقوق  عىل حّريّة الرأي والتعب�ي لأنّها سعت إل حماية حقوق الآخرين. لذا، أصبح التقييد �ف
ي فرنسا لتبقى بمنأى عن الخوف وبعيدة عنه. ويعود السبب وراء ذلك إل أّن إظهار إنكار 

الجالية اليهوديّة �ف
ي أدل بها 

ي فرنسا كما أّن الترصيحات اّل�ت
الهولوكوست)المحرقة( من “الأسباب الرئيسّية لمعاداة السامّية” �ف

ت بمثابة وسيلة لتحقيق هذا الهدف115. ي اعت�ب
ي فرنسا من شأنها أن تعّزز مشاعر معاداة السامية اّل�ت

الأستاذ �ف

ي قضّية 
دانة-�ف ي الإ

نسان �ف وعىل أيّة حال، فإّن هذا هو تصنيف ضّيق. فقد نظرت المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ
ي الحرب العالمّية الثانية 

ّ �ف ف صورة قائد فرنسي كت فيها فرنسا مرّة أخرى-بسبب منشور هدف إل تحس�ي اش�ت
ي ترحيل يهود فرنسا إل معسكرات 

ي إظهار دور القائد �ف
واّلذي أدين بعد الحرب بالخيانة. فشل المنشور �ف

رة-أّن هذه الترصيحات لم تندرج  ّ دانة غ�ي م�ب ي ارتأت أّن الإ
العتقال مع علمه بذلك. لحظت المحكمة -اّل�ت

ي حّريّة الرأي 
دانة عىل أنّها تقييد للحّق �ف ير هذه الإ ي أنّه ل يمكن ت�ب

تحت فئة خطاب الكراهية مّما يع�ف
: والتعب�ي

ف  ي تشّكل جزًءا من الجدل المستمّر ب�ي
ي تسوية هذه المسألة، اّل�ت

تش�ي المحكمة أّن مهّمتها ل تنحرص �ف
ها. وعىل هذا النحو، فإنّها ل تعود إل الحقائق التاريخّية الثابتة  ف حول الأحداث المذكورة وتفس�ي المؤرّخ�ي

ي سيجري إبعاد إنكارها، أو تنقيحها من قانون الحماية، الماّدة 
بوضوح -مثل الهولوكوست )محرقة اليهود( -اّل�ت

ي 
ف حاولوا إنكار _أو مراجعة_ ما أشاروا إليه �ف ي هذه القضّية، لم يظهر أّن المّدع�ي

10 بموجب الماّدة 17. و�ف
وتهم”116. منشوراتهم عىل أنّه “الفظائع والضطهاد النازّي”، أو “همجّية الألمان وج�ب

ي سّلطت 
نسان قضّية )إنجاب�ي فيكتوار أوموهوزا( ضّد )رواندا(، اّل�ت فريقّية لحقوق الإ كما تناولت المحكمة الإ

ي 
ف اّل�ت ف السياسّي�ي بادة الجماعّية كسالح ضّد المعارض�ي ي تستخدم بها اتّهامات إنكار الإ

الضوء عىل الطريقة اّل�ت
بادة الجماعّية. تعود  واجهت بسببها زعيمة معارضة سياسّية روانديّة تهًما جنائّية للتقليل والستخفاف بالإ

بادة الجماعّية لضحايا  ي نصب تذكارّي لالإ
ي أدّلت بها �ف

هذه التّهامات إل جملة من الترصيحات خاّصة تلك اّل�ت
ي رواندا عام 1994 حينما أفادت أنّه من المهّم تذّكر ضحايا الهوتو للجرائم 

بادة الجماعّية �ف التوتسي لالإ
ي هذا البيان )الترصيحات( “ما ينكر، أو 

. قّررت المحكمة أنّه ل يوجد �ف نسانّية وكذلك ضحايا التوتسي ضّد الإ
ي حّريّة الرأي 

(، ورأت أّن التهم الجنائّية انتهكت حّقها �ف بادة الجماعّية، المرتكبة ضّد )التوتسي يستخّف بـ” الإ
.117 والتعب�ي

114. General Comment No. 34, para. 49. 
115. Faurisson v. France, 8 November 1996, Communication no. 550/1993, paras. 9.6-9.7.. Available at: http://hrlibrary.umn.edu/
undocs/html/VWS55058.html.
116. Lehideux & Isorni v. France, 23 September 1998, Judgment, 55/1997/839/1045, para. 47. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58245. 
117. Application No. 003/2014, 24 November 2017, paras. 158-159. Available at: http://www.african-court.org/en/images/Cases/
Judgment/003-2014-Ingabire%20Victoire%20Umuhoza%20V%20Rwanda%20-%20Judgement%2024%20November%202017.pdf. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58245
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58245
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Judgment/003-2014-Ingabire%20Victoire%20Umuhoza%20V%20Rwanda%20-%20Judgement%2024%20November%202017.pdf
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Judgment/003-2014-Ingabire%20Victoire%20Umuhoza%20V%20Rwanda%20-%20Judgement%2024%20November%202017.pdf
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ب- التشه�ي 

ــة_  ــع _وصياغ ــمح بوض ، يس ــالي ، وبالت ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ــد حّريّ وع لتقيي ــ�ش ــاس م ــو أس ــن”، ه ــمعة الآخري ام “س ــ�ت إّن اح
ف التشــه�ي بعنايــة لضمــان  ، والقــذف، والقــدح، والــذّم. مــع ذلــك، “يجــب أن تصــاغ قوانــ�ي ف تعاقــب عــىل التشــه�ي قوانــ�ي
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية، و” لضمــان أّل تســتخدم مــن  وط المــاّدة 19 )3( مــن العهــد الــدولي خضوعهــا “ لــ�ش

.118 ــة الــرأي والتعبــ�ي ــة لكتــم حّريّ الناحيــة العملّي

ف حمايــة الســمعة  ف المتعّلقــة بالتشــه�ي توازنًــا مناســًبا بــ�ي نســان معايــ�ي لضمــان أن تحّقــق القوانــ�ي وضــع قانــون حقــوق الإ
 ، ــة الــرأي والتعبــ�ي ي ّحريّ

ــة الحــّق �ف ّ بتعزيــز وحماي ي
. وقــد لّخــص المقــّرر الخــاّص، المعــ�ف ــة الــرأي والتعبــ�ي ام حّريّ واحــ�ت
: ف المتعّلقــة بالتشــه�ي عــىل النحــو التــالي الحــّد الأد�ف لمعايــ�ي القوانــ�ي

ــة المرتبطــة  ــة، بمــا يتوافــق مــع المعايــ�ي الدولّي ف المدنّي ، لصالــح القوانــ�ي ّ ي
ف التشــه�ي الجنــا�أ ي إلغــاء قوانــ�ي

ينبغــي النظــر �ف
بهــا. 

 يجــب منــع الدولــة، وأشــياء كالأعــالم والرمــوز العاّمــة، والهيئــات الحكومّيــة، والســلطات العاّمــة، بجميــع أنواعهــا وأشــكالها؛ 
.119 . مــن رفــع دعــاوى تشــه�ي

، أهّمّيــة النقــاش المنفتــح حــول قضايــا الــرأي العــاّم، والمبــدأ القائــل بــأّن الشــخصّيات  ف التشــه�ي يجــب أن تعكــس قوانــ�ي
ــة خاّصــة  ــر حماي ي توّف

ــ�ت ف اّل ــ�ي ــول النقــد بدرجــة أكــ�ب مــن المواطــن العــادّي، والقوان ــة( يطلــب منهــا قب ــة )العتباريّ العاّم
ــة” يجــب أن تلغــى.  ف ديســكاتو “الزدراء، أو هــدر الهيب ــ�ي ــل قوان ــة( مث ــة )العتباريّ للشــخصّيات العاّم

ي قضايا الرأي العاّم.
اء أّي ترصيحات تتعّلق بالوقائع �ف ف عىل المّدعي تحمل عبء إثبات كذب واف�ت

ّ يتع�ي

 . ل يجوز تحميل أّي شخص مسؤولّية التعب�ي عن رأيه، بموجب قانون التشه�ي

ي ظّل ظروف معّينة 
ا أّن الن�ش كان معقوًل �ف ي تشّكل قلًقا عامًّ

ي المسائل اّل�ت
ر الدفاع �ف ّ يجب أن ي�ب

ــم  ــا أن تصّم ؛ وعليه ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ــر ســلًبا عــىل حّريّ ــث تؤثّ ة، بحي ــ�ي ــة للتشــه�ي كب ــات المدنّي ويجــب أّل تكــون العقوب
ــه  ــىل وج ــه؛ ع ــى علي ــة المّدع ــي، أو لمعاقب ــض المّدع ــس لتعوي ر)ة(، ولي ّ

ــرصف ــة( مت ــخص )مؤّسس ــمعة الش ــتعادة س لس
ــون أن  ــىل القان ــب ع ــم ويج ّ الناج ــىلي ر الفع ــرصف ــع ال ــا م ــبة تماًم ــون متناس ــة أن تك ــات المالّي ــىل التعويض ــوص، وع الخص

ــة120.  ــ�ي المالّي ــاف غ نص ــبل الإ ــتخدام س ــة لس ــي الأولويّ يعط

118. General Comment No. 34, para. 47.
119. This follows from the principle that restrictions on freedom of expression under the ICCPR should protect the rights and repu-
tations of persons. Symbols or institutions do not have reputations that can be harmed in the same way as individuals. Defamation 
laws which prohibit defaming the flag, government bodies and so on are therefore not appropriate.
120. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2010 Joint Declaration on Current Challenges to Media Freedom. 
Available at: https://www.osce.org/fom/99558?download=true.

نقطة نقاش

؟ هل هي مناسبة أم أنّها حماية صارمة أك�ش من الالزم  ي تلك المعاي�ي
ما رأيك �ف

عىل الكالم والخطاب، ول تكفي للحفاظ عىل سمعة الآخرين؟ إل أّي مدى ير�ت 
؟ ّ إل هذه المعاي�ي ي

القانون الأرد�ف
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، عــىل أنـّـه يتوّجــب التأّكــد  ف التشــه�ي ي تحكــم قوانــ�ي
يمّثــل مــا ســبق ذكــره، دراســة اســتقصائّية شــاملة للمعايــ�ي الرئيســة اّلــ�ت

مــن بعــض العنــا� الأساســّية:

. فعــىل ســبيل المثــال، ل يجــوز أن يرفــع  ف
ّ ّ إل شــخص معــ�ي ي

، يجــب أن يشــ�ي البيــان المعــ�ف أوًل: لــ�ي تقبــل قضّيــة التشــه�ي
ــة دولــدن وكيســلوف ضــّد  ي يعمــل بهــا. ففــي قضّي

ــ�ت مســؤول دعــوى عــىل شــخص مــا لمجــرّد انتقــاده للســلطة العاّمــة اّل
ــدأت الســلطات  ــة: “ب ــارة التالي ــن العب ــان تضم نســان اســتندت التهــم إل بي ــوق الإ ــة لحق ــة الأوروبّّي ــام المحكم روســيا أم
ي حّريـّـة 

عــالم المســتقّلة”. وخلصــت المحكمــة إل وجــود انتهــاك واعتــداء عــىل الحــّق �ف ي النتقــام مــن وســائل الإ
قليمّيــة �ف الإ

: ، وذلــك لأســباب منهــا أّن هــذه العبــارة لّلــم تحمــل تهمــة التشــه�ي الــرأي والتعبــ�ي

. لــو  ف
ّ ي الترصيحــات إل شــخص معــ�ي

ّ لقانــون التشــه�ي مــن أجــل المالحقــة أن يشــار �ف ط الأســاسي تكــّرر ]المحكمــة[ أّن الــ�ش
ي ل 

ي الحــالت اّلــ�ت
ّ �ف ســمح لكاّفــة مســؤولي الدولــة برفــع دعــوى تشــه�ي بســبب أّي ترصيــح ينتقــد إدارة شــؤون الدولــة حــ�ت

ي 
ف اّلــ�ت داد الدعــاوي القضائّيــة ضــّد الصحفّيــ�ي ف يشــار بهــا إل المســؤول بالســم، أو بطريقــة يمكــن بهــا التعــرّف بهــا عليــه ســ�ت

اكهــا  ّ فحســب، بــل ســتؤّدي إل إجهــاد مواردهــا وإ�ش ي
عــالم عبًئــا ثقيــاًل وغــ�ي قانــو�ف لــن تــؤّدي فقــط إل تحميــل وســائل الإ

ــىل  ــب ع ــات وكرقي ــ�ي المعلوم ي توف
ــة �ف ــا المتمّثل ــث أداء مهّمته ــن حي ــة م ــتهّدد الصحاف ــا س ــا، كم ــة له ــاوى ل نهاي ي دع

�ف
الجمهــور121.

ا عــىل البيانــات والترصيحــات الكاذبــة، أي أّن توضيــح حقيقــة البيــان والترصيــح  ف التشــه�ي ردًّ ــا: يجــب أن تكــون قوانــ�ي ثانًي
ف التشــه�ي التعبــ�ي والخطــاب اّلــذي ل يمكــن أن  يجــب أن يكــون بشــكل دائــم هــو أســاس الدفــاع، ويجــب أّل تقّيــد قوانــ�ي
وروبّّيــة لحقــوق 

أ
يخضــع بطبيعتــه للتحقيــق )مثــل الآراء122(. ففــي قضّيــة كاســتلز ضــّد إســبانيا المنظــورة لــدى المحكمــة ال

ي جرائــم 
نســان-لم تســمح المحاكــم المحّلّيــة لمقــّدم الدعــوى بإثبــات صّحــة اّدعائــه بــأّن الحكومــة رفضــت التحقيــق �ف الإ

ــة. رّكــزت المحكمــة عــىل هــذا الرفــض مــن قبــل المحاكــم  قتــل معّينــة، لعتقادهــا أّن الضحايــا ينتمــون إل حركــة انفصالّي
ــة: المحّلّي

ي ســعى المّدعــي 
ومــن المســتحيل بيــان مــا كانــت ستســفر عنــه الإجــراءات لــو قبلــت المحكمــة العليــا بالبّينــات والأدّلــة اّلــ�ت

ي بيانهــا وترصيحاتهــا بمــا ينــّص عــىل رفــض ورد المحكمــة لهــذا النــوع مــن 
ة �ف لتقديمهــا، حيــث تــوّلي المحكمــة أهّمّيــة كبــ�ي

البّينــات والأدّلــة بمــا يتعّلــق الجريمــة المعنّيــة123.

ف ضــد النمســا_  والنتيجــة الطبيعيــة لذلــك هــو أل يُطالــب المدعــى عليــه بإثبــات صحــة الآراء. ففــي القضيــة الأول _لينجيــ�ف
ــام  ف باته ــ�ي ــد الصحفي ــام أح ــا، ق ــىل أثره ــان، وع نس ــوق الإ ــة لحق ــة الأوروبي ــدى المحكم ــورة ل ــه�ي المنظ ــة بالتش المتعلق
”، و “ل كرامــة فيــه”، حيــث أدانــت المحاكــم النمســاوية  ي

مستشــار النمســا “بأســوأ أشــكال النتهازيــة”، وبســلوك “ل أخــال�ت
ي هــذا الصــدد، ســلطة المحكمــة الأوروبيــة الضــوء عــىل 

الصحفــي، لأســباب تتعلــق جزئيــاً بعــدم إثبــات صحــة أقوالــه. و�ف
ف بيانــات الوقائــع والأحــكام التقييميــة: الختالفــات المهمــة بــ�ي

ف الحقائــق والآراء فمــن الممكــن إثبــات وجــود الحقائــق بينمــا ل يمكــن إثبــات  ف بدّقــة بــ�ي ف التميــ�ي
ّ ــه يتعــ�ي تــرى المحكمــة أنّ

ــة.  الآراء. التقييمّي

ي هــذه الحالــة الهــروب مــن 
ف �ف نــة مــع الفقــرة 2 ل يمكــن للصحفّيــ�ي ّ مق�ت ي

بموجــب الفقــرة 3 مــن المــاّدة 111 مــن القانــون الجنــا�أ
ي الفقــرة 1 مــا لــم يتمّكنــوا مــن إثبــات صّحــة أقوالهــم )انظــر الفقــرة 20 أعــاله(.

دانــة كمــا هــو منصــوص عليــه �ف الإ

ا مــن الحقــوق  ــا أساســيًّ ي تعــّد حقًّ
ط لنتهاكــه حّريّــة التعبــ�ي اّلــ�ت  فيمــا يتعّلــق بــالآراء التقييمّيــة، يتعــّذر الوفــاء بهــذا الــ�ش

ي المــاّدة 10 مــن التّفاقّيــة124. 
المنصــوص عليــه �ف

121. Dyuldin and Kislov v. Russia, 7 June 2007, Application No. 1914/02, para. 43.
122. General Comment No. 34, para. 47.
123. 23 April 1992, Application No. 11798/85, para. 48.
124. 8 July 1986, Application No. 9815/82, para. 46. See also Dichand and others v. Austria, 26 February 2002, Application No. 
29271/95, para. 42.
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ــة( مــن النتقــاد، أو تقييــد النقــاش حــول الشــؤون  ــة )العتباريّ ف التشــه�ي الشــخصّيات العاّم ــا: يجــب أّل تحمــي قوانــ�ي ثالًث
ي تهــّم المصلحــة العاّمــة. وعليــه، يتوّجــب زيــادة معايــ�ي القيــود المفروضــة عــىل التشــه�ي عنــد وجــود شــخصّيات عاّمــة 

اّلــ�ت
ي قضّيــة 

نســان �ف )اعتباريـّـة(، أو مســائل تتعّلــق بالمصلحــة العاّمــة، وليــس تقليلهــا. كمــا ذكــرت المحكمــة الأوروبّّيــة لحقــوق الإ
ف “بشــكل مبــا�ش ومقصــود” يجعلــون أنفســهم عرضــة للــرأي العــاّم، وبالتــالي عليهــم  ف ضــّد النمســا، بــأّن السياســّي�ي لينجيــ�ف
، أكــ�ش مّمــا يتقّبلــه الأفــراد العاديـّـون125. وينبغــي عــىل موّظفــي  ّ ي

“أن يتحّلــوا بقــدر أكــ�ب مــن التســامح وتقّبــل” النتقــاد العلــ�ف
ــدود  ــا للح ــدًرا رحًب ــروا ص ــا، وأن يظه ــتجيبوا له ــم، وأن يس ــة له ــادات الموّجه ــع النتق ــوا جمي ــة، أن يتقّبل ــة المدنّي الخدم
القصــوى لالنتقــاد المقبــول، وذلــك بدرجــة أكــ�ب مّمــا يظهــره الشــخص العــادّي، وعــىل الحكومــة نفســها أن تتحّمــل درجــًة 
؛  ي صــدد انتقــاد المســؤول�يف

: و�ف ف توفــ�ي حمايــة أكــ�ب لقضايــا الــرأي العــاّم، ضــّد قوانــ�يف التشــه�ي
ّ أعــىل مــن النقــد126، يتعــ�ي

ي ســياق النتقــاد، باعتبــاره وســيلة للدفــاع127“.
اف بالــرأي العــاّم، �ف ينــّص التعليــق العــاّم رقــم 34 عــىل أنّــه “ينبغــي العــ�ت

طار السادس: انتقاد القضاة والتشه�ي االإ

ي قرارها الصادر عام 2010 بشأن قضّية موريس ضّد فرنسا، أّن 
نسان �ف وجدت المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ

ي خطاب 
ي �ف

؛ حيث اتّهم المحامي القا�ف ي التعب�ي
، ينتهك حّريّة المحامي �ف ي

إدانة محام بتهمة التشه�ي بقا�ف
نصاف128.  اهة والإ ف ي إحدى الصحف_ بعدم ال�ف

ه �ف وبيان _جرى ن�ش

أقرت المحكمة بأّن نظام العدالة يعمل فقط عند وجود ثقة الجمهور ودعمه، وينبغي حماية السلطة 
ي ل أساس لها من الصّحة129“. ومع ذلك، من المهّم أن يتمّكن 

ة اّل�ت القضائّية من “العتداءات الخط�ي
ف ينبغي حماية  ي ح�ي

المحامون من الدفاع عن موّكليهم والتحّدث من أجل المصلحة العاّمة عند القتضاء. و�ف
ر لها ول أساس لها”، يجب أن تخضع أيًضا “لحدود أوسع من  ّ ي ل م�ب

السلطة القضائّية من “العتداءات اّل�ت
. شّكلت تعليقات المحامي جزًءا من النقاش حول مسألة  ف ف العاديّ�ي النتقادات المقبولة مقارنة بالمواطن�ي

تتعّلق بالمصلحة العاّمة وعىل الرغم من قسوة التعليقات إّل أنّها شّكلت أحكاًما قيمّية مبنّية عىل “أساس 
وقائعّي” كاف، لجعل تهم التشه�ي غ�ي مالئمة130.

، المنظورة لدى محكمة الدول  ف ي قضّية كيميل ضّد الأرجنت�ي
توّصلت المحكمة إل استنتاج مماثل، �ف

نسان. وتعّلقت القضّية بصحفّي ن�ش كتابًا عن مقتل خمسة من رجال الدين أثناء الحكم  الأمريكّية لحقوق الإ
ي تلك المجزرة. وإزاء ذلك، 

ي اّلذي توّل التحقيق �ف
. وانتقد الكتاب القا�ف ف ي الأرجنت�ي

الديكتاتورّي العسكرّي �ف
ي 

ّ دعاوى جنائّية ضّد الصحفّي بتهمة التشه�ي والقدح والذّم. وعليه، تّم إدانة الصحفّي �ف ي
ي المع�ف

رفع القا�ف
نهاية المطاف، وحكم عليه بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ وبغرامة مالّية131. 

ي حماية سمعتهم. غ�ي أّن النتقادات ضّد 
وأّكدت المحكمة أّن لجميع الناس، بمن فيهم القضاة، الحّق �ف

ي منصب عام، تتمّتع بحماية مشّددة132. عالوة عىل ذلك، ازداد اهتمام 
ي يقوم بها شخص ما، �ف

الأفعال اّل�ت
ي المجزرة133. وعليه، وجدت 

ي بشأن التحقيق �ف
ي اتّخذها القا�ف

ي هذه القضّية بمعرفة الإجراءات اّل�ت
الجمهور �ف

ي التعب�ي غ�ي متناسبة مقارنة بالنتهاكات المحتملة لسمعة 
المحكمة أّن القيود المفروضة عىل حّريّة الصحفّي �ف

.134
ي

القا�ف

125.  8 July 1986, Application No. 9815/82, para. 41. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57523.
126. ECtHR, Castells v. Spain, 23 April 1992, Application No. 11798/85, para. 46; and ECtHR, Thoma v. Luxembourg, 29 March 2001, 
Application No. 38432/97, para. 47.
127. General Comment No. 34, para. 47.
128. 23 April 2015, Application No. 29369/10, para. 128. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154265.
129. Ibid., paras. 131 and 134.
130. Ibid., para. 174.
131. Judgment of 2 May 2008, Series C No. 177, paras. 41-45. Available at: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_
ing.pdf. 
132. Ibid., para. 86.
133. Ibid., paras. 89-90.
134. Ibid., para. 94.

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_ing.pdf
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_ing.pdf
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عــالم  عــالم إذا ثبــت بــأّن عمــل وممارســات الإ ف بالدفــاع عــن وســائل الإ رابًعــا: وضعــت عــّدة جهــات وطنّيــة مبــادئ تعــ�ت
ــة  ــد المحكم ــم تؤيّ ــادّي. ل ــان انتق ــح، أو بي ــ�ش ترصي ي ن

ــة، �ف ــات المهنّي ــا لالأخالقّي ــح، أو وفًق ــّي وصحي ــكل منطق ــ�ي بش يس
ي 

ي الممارســة. عــىل ســبيل المثــال أقــرّت المحكمــة _�ف
الأوروبّّيــة �احــة مثــل هــذا المبــدأ إّل أنّهــا وضعــت معايــ�ي مماثلــة �ف

ّ يقبــل  ي
عــالم بحاجــة إل “هامــش زمــ�ف ثبــات الحقيقــة صــارم للغايــة وأّن وســائل الإ ط لإ قضّيــة دالبــان ضــّد رومانيــا_ أّن الــ�ش

: فيــه قــدر مــن الخطــأ”، وعليــه نّصــت عــىل مــا يــىلي

ــت مخّصصــة  ــا كان ــا، أو أنّه ــة كّليًّ ــن الصّح ــه م ــالت ل أســاس ل ي المق
ــواردة �ف ــىل أّن وصــف الأحــداث ال ــل ع ل يوجــد دلي

ــاة  ــان عــن جوانــب الحي . لــم يكتــب الســّيد دالب ي
ــة التشــه�ي وتشــويه الســمعة ضــّد جــي إس والســناتور آر �ت ــة حمل لتغذي

ــا عــن الشــعب135 )انظــر الفقرتــ�يف 13 و14  ــاًل منتخًب ، لكّنــه كتــب عــن ســلوكه ومواقفــه بصفتــه ممّث ي
الخاّصــة لـــسيناتور آر �ت

أعــاله(.

ي الوقــت 
ف لتقديــم التقاريــر �ف فــت المحكمــة بالضغــوط المفروضــة عــىل الصحفّيــ�ي ي هــذا الصــدد، وكمــا لوحــظ أعــاله، اع�ت

�ف
المناسب136. 

ي ظــّل ظــروف معّينــة العتمــاد عــىل الشــائعات عنــد تقديــم تقاريــر 
ف �ف كمــا وافقــت المحكمــة أيًضــا عــىل أنـّـه يجــوز للصحفّيــ�ي
عــن مســائل تتعّلــق بالمصلحــة العاّمــة بطريقــة مقبولة:

طــة. وقــد أدانتــه محكمــة ريكيافيــك الجنائّيــة عــن  قــّدم المّدعــي بالًغــا موّضًحــا بــه مــا قالــه الآخــرون بشــأن وحشــّية ال�ش
يــر مزاعمــه الخاّصــة أّن  ي ت�ب

ــا إل إخفاقــه �ف ارتــكاب جريمــة بموجــب المــاّدة 108 مــن قانــون العقوبــات، ويعــود ذلــك جزئيًّ
ــر  وي ف ة أّدت إل إعاقــة ضحاياهــم فضــاًل عــن ال�ت طــة ريكيافيــك قــد ارتكبــوا اعتــداءات خطــ�ي أفــراًدا غــ�ي محّدديــن مــن �ش
ي الأعــىل(. تــرى المحكمــة أّن المّدعــي قــد واجــه مهّمــة 

والجرائــم الجنائّيــة الأخــرى )انظــر الفقــرات 9 )9( - )10( 10 )15( و24. �ف
ثبــات صّحــة أقوالــه137.  غــ�ي معقولــة أإن لــم تكــن مســتحيلة لإ

ــال،  ــد مــن دّقتهــا. فعــىل ســبيل المث ــر الرســمّية، دون التأّك هــا العتمــاد عــىل التقاري عــالم وغ�ي ــا: يحــّق لوســائل الإ خامًس
 : ي ضــّد فرنســا_ مــا يــىلي

ــا�ف ــة كولومب ي قضّي
نســان _�ف ــة لحقــوق الإ ذكــرت المحكمــة الأوروبّّي

ي الــرأي والنقــاش العــاّم حــول المســائل ذات الهتمــام، العتمــاد 
ــه يحــّق للصحافــة عنــد المســاهمة �ف وتــرى المحكمــة أنّ

ــض  ــري تقوي ــد يج ــه ق ــك، فإنّ ــالف ذل ــا. وبخ ــتقّل عنه ــث مس ــراء بح ــوء إل إج ــمّية دون اللج ــر الرس ــوى التقاري ــىل محت ع
ــه كان مــن المعقــول أن  ، وجــدت المحكمــة أنّ ــة. وبالتــالي ــة عاّم عــالم كجهــة رقابّي ــذي تلعبــه وســائل الإ الــدور الحيــوّي اّل
تعتمــد صحيفــة لومونــد عــىل تقريــر مكتــب المفّتــش العــاّم )إدارة حكومّيــة( دون أن تحتــاج إل التحّقــق بنفســها مــن دّقــة 

شــارات(138. ــّم حــذف الإحــالت والإ ي يحتويهــا )ت
ــ�ت المعلومــات اّل

ه آخــرون، واّلــذي  ف المســؤولّية، لمجــرّد تكــرار ترصيــح نــ�ش ورة تحميــل الصحفّيــ�ي كمــا قــّررت المحكمــة أنّــه ل ينبغــي بالــرصف
 ، ــن صحفــّي بتهمــة التشــه�ي ــة تومــا ضــّد لوكســمبورغ، أدي ي قضّي

ي هــذا الصــدد، و�ف
يًّا. و�ف مــن المحتمــل أن يكــون تشــه�ي

ف عــن  ف )المســؤول�ي وذلــك بســبب اقتباســه مــن مقــال صحفــّي، يزعــم أّن مســؤوًل واحــًدا فقــط مــن مســؤولي الغابــات الثمانــ�ي
ي 

ي لوكســمبورغ، لــم يكــن فاســًدا. ورأت المحكمــة أّن هــذا يعــّد انتهــاًكا لحّقــه �ف
ق آســيا( �ف ي رابطــة أمــم جنــوب �ش

الغابــات �ف
ة إل: ، مشــ�ي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

ــل بشــكل خطــ�ي  ــن شــأنها أن تعرق ــا شــخص آخــر... م ــ�ش ترصيحــات أدل به ي ن
ــّي عــىل المســاعدة �ف ــة الصحف إّن معاقب

ي مناقشــة قضايــا الــرأي العــاّم، ول ينبغــي تصــّور ذلــك إّل إذا كانــت هنــاك أســباب قويـّـة بشــكل خــاّص 
مســاهمة الصحافــة �ف

للقيــام بذلــك139. 

135. 28 September 1999, Application No. 28114/95, para. 50.
136. Observer and Guardian v. the United Kingdom, 26 November 1991, Application No. 13585/88, para. 60.
137. Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, 25 June 1992, Application No. 13778/88, para. 65.
138. Colombani v. France, 25 June 2002, Application no. 51279/99, para. 65.
139. Thoma v. Luxembourg, 29 March 2001, Application No. 38432/97, para. 62.
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ي فــرض العقوبــات، أمــر حتمــّي. ينــّص التعليــق العــاّم رقــم 34 
، وخاّصــة �ف ف التشــه�ي ي تطبيــق قوانــ�ي

ًا، فــإّن التناســب �ف أخــ�ي
. عــالوة  ي إلغــاء تجريــم التشــه�ي وهــو يســتبعد تماًمــا الســجن كعقوبــة عــىل التشــه�ي

عــىل أنّــه يجــب عــىل الــدول النظــر �ف
ي حــّد ذاتــه. وعــىل أد�ف 

عــىل ذلــك، تشــ�ي القواعــد الالحقــة إل أّن فــرض عقوبــات جنائّيــة عــىل التشــه�ي أمــر غــ�ي مناســب �ف
ي 

نســان قضّيــة كونــا�ت فريقّيــة لحقــوق الإ تقديــر، تعتــ�ب عقوبــة الســجن غــ�ي مناســبة140. كمــا ذكــر أعــاله، تناولــت المحكمــة الإ
ي تــّم فيهــا ســجن الصحفــّي بتهمــة التشــه�ي نتيجــة اتّهامــه المّدعــي العــاّم بالفســاد. حيــث وجــدت 

ضــّد بوركينــا فاســو واّلــ�ت
ف عــىل دولــة بوركينــا فاســو امتثــاًل 

ّ ي التعبــ�ي ويتعــ�ي
ّ ينتهــك حّريّــة الصحفــّي �ف ي

ّ المعــ�ف ي
المحكمــة أّن قانــون التشــه�ي الجنــا�أ

فريقــّي تعديــل القانــون مــن أجــل إلغــاء عقوبــة الســجن141. ونتيجــة صــدور هــذا القــرار فقــد ألغــت  لمتطّلبــات الميثــاق الإ
 ّ ي

ف التشــه�ي الجنــا�أ لغــاء قوانــ�ي فريقّيــة لإ ي العديــد مــن الــدول الإ
ّ مّمــا دفــع المحاكــم �ف ي

بوركينــا فاســو قانــون التشــه�ي الجنــا�أ
لوصفهــا بأنّهــا غــ�ي دســتوريّة142. 

ّ ي
ر الحاصل من التشه�ي المد�ن التعويضات غ�ي المتناسبة وحجم الرصن

. ومع ذلك، قد تكون الغرامات المالّية،  من خالل المعاي�ي الدولّية، يّتضح أّن عقوبة السجن هي غ�ي مناسبة للتشه�ي
ي قضّية تولستوي 

ار المدنّية غ�ي متناسبة وبشكل مبالغ فيه أيًضا. عىل سبيل المثال، طالب المّدعي �ف أو األ�ض
نسان بدفع 1500000 جنيًها  ميلوسالفس�ي ضّد المملكة المّتحدة المنظورة أمام المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ

ي الجيش بإرسال 70 ألًفا من أ�ى 
ا كتعويض عن ن�ش كتّيب يّتهم مسؤول عسكرّي رفيع المستوى �ف لينيًّ

إس�ت
ف إل السلطات السوفيتّية دون الحصول عىل تفويض، وبعد ذلك تّم ذبحهم، أو إرسالهم إل  الحرب والالجئ�ي

معسكرات العمل. عىل ما يبدو أّن التّهام يتعّلق بشكوى شخصّية ولم يتمّكن المّدعي من تقديم دليل عىل 
يطانّية. الحقيقة أمام المحاكم ال�ب

ر فرض جزاءات صارمة. ومع ذلك، تفّوق  ّ ّي الخط�ي ي�ب فت المحكمة الأوروبّّية أّن هذا البيان التشه�ي اع�ت
ي تاريخ المملكة المّتحدة كما أنّها أعىل 

تّبة عىل هذه القضّية ثالث أضعاف أّي قرار تشه�ي سابق �ف ار الم�ت الأ�ف
. همال اّلذي يؤّدي إل إيذاء جسدّي خط�ي ي قد تفرض بسبب الإ

ار اّل�ت بكث�ي من الأ�ف

ها من القيود المفروضة عىل حّريّة الرأي والتعب�ي عليها أن تراعي “عالقة  وأوضحت المحكمة أّن العقوبات كغ�ي
ر اّلذي لحق بالسمعة”. تناسب معقولة مع الرصف

ي يمكن أن 
ف أّن الدول تتمّتع بصالحّية تقديريّة من حيث مستوى التعويضات اّل�ت ي ح�ي

ورأت المحكمة أنّه �ف
ي هذه الحالة لم يستوف بالنظر إل الحجم الكب�ي للتعويضات، فضاًل عن 

ط التناسب �ف تختار فرضها، فإّن �ش
ار143.  ي بوجوب التعويض عن الأ�ف

ي بريطانيا يق�ف
ّ �ف ي

ط قانو�ف غياب وجود �ش

140. General Comment No. 34, para. 47.
141. 5 December 2014, Application No. 004/2013, para. 176(8). Available at: http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/
Judgment%20Appl.004-2013%20Lohe%20Issa%20Konate%20v%20Burkina%20Faso%20-English.pdf.
142. See Misa-Zimbabwe and Others v. Minister of Justice and Others, Case No. CCZ/07/15 (Zimbabwe); Okuta v. Attorney-Gen-
eral, 6 February 2017, Petition No. 397 of 2016 (Kenya), available at: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/
uploads/2017/02/Petition_397_of_2016.pdf; Peta v. Minister of Law, Constitutional Affairs and Human Rights and Others, 18 May 
2018, Case No. CC 11/2016 (Lesotho), available at: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2018/05/
Peta.pdf; and Gambia Press Union and Others v. the Attorney General, 9 May 2018, SC Civil Suit No. 1/2014, available at: https://
www.mediadefence.org/sites/default/files/blog/files/201805%20Judgment%20GPU%20and%20ors%20v.%20AG_0.docx.
143. Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom, 13 July 1995, Application No. 18139/91, para. 49.

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2018/05/Peta.pdf
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2018/05/Peta.pdf
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ّ يحمــي  ــا _بعيــًدا عــن الســياق المحــّدد للتشــه�ي وبعــض الســياقات الأخــرى )مثــل الحتيــال(_ أّن القانــون الــدولي يظهــر جليًّ
ي ممارســة حّريـّـة 

ي هــذا الصــدد، يــكاد أن يكــون مــن الطبيعــّي �ف
ي ل تعــدو كونهــا خاطئــة )زائفــة(. و�ف

عموًمــا الترصيحــات اّلــ�ت
ي 

ي بتعزيــز وحمايــة الحــّق �ف
التعبــ�ي أن يرتكــب الفــرد أخطــاء ول يجــوز معاقبــة الأفــراد عــىل ذلــك المقــّرر الخــاص المعــ�ف

ــات  ــة” والمعلوم ــار المزيّف ــ�ي و “الأخب ــرأي والتعب ــة ال ــام 2017 بشــأن حّريّ ك لع ــم المشــ�ت ي إعالنه
ــ�ي �ف ــرأي والتعب ــة ال حّريّ

المضّللــة والدعايــة:

ي ذلــك “الأخبــار الكاذبــة”، أو “المعلومــات 
الحظــر العــاّم عــىل نــ�ش معلومــات مبنّيــة عــىل أفــكار يكتنفهــا الغمــوض بمــا �ف

ي الفقــرة 1 )أ( 
ف �ف

ّ غــ�ي الموضوعّيــة” يتعــارض مــع المعايــ�ي الدولّيــة للقيــود المفروضــة عــىل حّريّــة التعبــ�ي حســبما هــو مبــ�ي
لــذا ينبغــي إلغــاؤه144. 

ج- الخصوصّية والحياة الخاّصة

، مــن المفاهيــم غــ�ي المتناقضــة بطبيعتهــا، حيــث يعــّزز الحــّق  ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ي الخصوصّيــة والحــّق �ف

يعــّد الحــّق �ف
ي 

. وعــىل ســبيل المثــال، قــد تســاعد حمايــة البيانــات والمعلومــات الشــخصّية �ف ي الخصوصّيــة حــّق حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي
�ف

ــة، غــ�ي أّن هــذه الحقــوق يمكــن أن تتعــارض عندمــا يســعى  منــع النتقــام مــن الأشــخاص اّلذيــن يعربــون عــن آراء جدلّي
ــد إخفاءهــا وإبقاءهــا �ًّا. يبحــث هــذا القســم  هــم للكشــف عــن معلومــات خاّصــة عــن شــخص يري ــون، أو غ�ي الصحفّي

ف هــذه الحقــوق بــدًءا مــن الشــخصّيات العاّمــة ثــّم انتهــاء بالشــخصّيات غــ�ي العاّمــة. ي كيفّيــة الموازنــة بــ�ي
بإيجــاز، �ف

نســان، إّل أنـّـه عندمــا يتعّلــق الأمــر بقضايــا الــرأي العــاّم المتعّلقــة  إّن الشــخصّيات العاّمــة محمّيــة بموجــب قانــون حقــوق الإ
ــة بالغــة 145“ لتحقيــق التــوازن بــ�يف حقــوق  ــد ترتفــع وتحظــى بأهّمّي ــة، فــإّن قيمــة “التعبــ�ي غــ�ي المقّي بالشــخصّيات العاّم
ــة  ة لحّريّ ــة كبــ�ي ــة أهّمّي قليمّي نســان الإ ــة، أولــت هيئــات حقــوق الإ ــرأي والتعبــ�ي للشــخصّيات العاّم ــة ال ــة وحّريّ الخصوصّي

الــرأي والتعبــ�ي بشــكل خــاّص.

144. 3 March 2017, para. 2(a). Available at: https://www.law-democracy.org/live/legal-work/standard-setting/.
145. General Comment No. 34, para. 34.
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مثال

ــق  ــ�ي الموضوعــة فيمــا يتعّل ــأّن المعاي ، ب ف ــ�ي ي و داميكــو( ضــّد الأرجنت
ي فيــسش

ــ�ت ــة )فون ي قضّي
نســان -�ف ــة لحقــوق الإ ــدول الأمريكّي قــّررت محكمــة ال

ــا ول  ي الخصوصّيــة للشــخصّيات العاّمــة146. وعليــه، لــم يكــن قانونيًّ
بالتشــه�ي بســمعة الأفــراد ينبغــي أن تنطبــق عــىل القضايــا المّتصلــة بالحــّق �ف

. وارتــأت المحكمــة أّن الســبب اّلــذي يكمــن وراء التوّصــل إل  ف عــّي لرئيــس الأرجنتــ�ي مناســًبا فــرض عقوبــة عــىل نــ�ش معلومــات عــن البــن غــ�ي ال�ش
ي أماكــن أخــرى، وأضافــت أّن الرئيــس )رئيــس التحريــر/

ــا ســابًقا �ف ي إطــار المصلحــة العاّمــة-، أنّــه قــد تــّم نــ�ش المعلومــات فعليًّ
هــذا الســتنتاج -�ف

ث لحمايــة المعلومــات، بصفتهــا مهّمــة للغايــة147. المجّلــة(، نفســه، لــم يكــ�ت

ــك  ــا ينتهــك ذل ّ عندم ، حــ�ت ف ــكالم العــاّم حــول السياســّي�ي ــة الخطــاب وال ــّدر أهّمّي ــا تق ــا أنّه نســان أيًض ــوق الإ ــة لحق ــة الأوروبّّي ــرت المحكم أظه
ان مــن ال�طــان بمــا  ّ الســابق ميتــ�ي خصوصّيتهــم. تضّمنــت قضّيــة إديتيشــن بلــون ضــّد فرنســا نــ�ش مخّطــط لكتــاب عــن مــرض الرئيــس الفرنــسي
. نتيجــة لذلــك، ســعت زوجتــه وأطفالــه بعــد وفاتــه للحصــول عــىل أمــر  ف ي تــّم الحصــول عليهــا مــن أحــد أطّبائــه الشــخصّي�ي

ي ذلــك التفاصيــل اّلــ�ت
�ف

ــا لمنــع نــ�ش الكتــاب، لكّنهــا أيًضــا  ــا زجريًّــا مؤّقًتــا أّوليًّ ّ زجــرّي لمنــع نــ�ش الكتــاب كونــه ينتهــك خصوصّيتــه. أصــدرت المحكمــة أمــًرا قضائيًّ ي
قضــا�أ

وع قانونًــا، إذ إنّــه “كّلمــا انقــ�ف الوقــت، كّلمــا زاد اهتمــام الــرأي  رأت أّن القــرار الالحــق بمواصلــة ذلــك الأمــر بعــد أقــّل مــن عــام هــو غــ�ي مــ�ش
ي تغّلبــت عــىل المتطّلبــات المتعّلقــة بحمايــة حقــوق الرئيــس فيمــا 

، واّلــ�ت ف ان لمرّتــ�ي العــاّم والمصلحــة العاّمــة بمناقشــة تاريــخ وليــة الرئيــس ميــ�ت
ــة الطّبّيــة148“.  يتعّلــق بالّ�يّ

أصــدرت المحكمــة أمــًرا قضائيــاً زجريــا مؤقتــاً أوليــاً لمنــع نــ�ش الكتــاب، لكنهــا أيضــا رأت أن القــرار الالحــق بمواصلــة ذلــك الأمــر بعــد اقــل مــن عــام 
ان  وع قانونــا، حيــث انــه »كلمــا انقــ�ف الوقــت، كلمــا زاد اهتمــام الــرأي العــام والمصلحــة العامــة بمناقشــة تاريــخ وليــة الرئيــس ميــ�ت هــو غــ�ي مــ�ش

ي تغلبــت عــىل المتطلبــات المتعلقــة بحمايــة حقــوق الرئيــس فيمــا يتعلــق بال�يــة الطبيــة “.149
، والــ�ت ف لمرتــ�ي

ي تخــدم 
لتقييــم مــا إذا كان نــ�ش بيــان محــّدد يمّثــل انتهــاًكا للحيــاة الخاّصــة، رّكــزت المحاكــم الدولّيــة عــىل المجــالت اّلــ�ت

ــة  ــرت المحكم ــو، ذك ة موناك ــ�ي ف أم ــ�ي ة كارول ــ�ي ــور لالأم ــ�ش ص ــة بن ــا المتعّلق ــدى القضاي ي إح
ــا. و�ف ــة عموًم ــة العاّم المصلح

: نســان مــا يــىلي ــة لحقــوق الإ الأوروبّّي

ــة -القــادرة عــىل  ّ وإن كانــت وقائــع جدلّي بــالغ عــن الوقائــع -حــ�ت ف الإ ّ بــ�ي ف بشــكل أســاسي ــه يجــب التميــ�ي تــرى المحكمــة أنّ
ــل  ــالغ عــن تفاصي ب ف لوظائفهــم -كمثال-والإ ــق بممارســة السياســّي�ي ــا يتعّل ي مجتمــع ديمقراطــّي فيم

ي النقــاش �ف
المســاهمة �ف

ــة150.  ي هــذه الحال
ــذي ل يمــارس وظائــف رســمّية كمــا �ف ــاة الخاّصــة للفــرد اّل الحي

ة موناكــو العوامــل  ف أمــ�ي ة كارولــ�ي أوضحــت المحكمــة الأوروبّّيــة فيمــا يتعّلــق بالقضّيــة الثانيــة المتعّلقــة بنــ�ش صــور لالأمــ�ي
: ي الخصوصّيــة وحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

ف الحــّق �ف التاليــة باعتبارهــا ذات صلــة بالتــوازن بــ�ي

ي مناقشة المصلحة العاّمة.
. المساهمة �ف

. ّ ي
. مدى شهرة الشخص المع�ف

. موضوع التقرير.

. ّ ي
. الترصّف والسلوك المسبق للشخص المع�ف

 . . محتوى وشكل ونتائج الن�ش

ي تّم فيها التقاط الصور151.
. الظروف اّل�ت

146. 29 November 2011, Series C, No. 238, para. 59. Available at: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_238_ing.
pdf.
147. Ibid., paras. 61-65.
148. Éditions Plon v. France, 18 May 2004, Application No. 58148/00, para. 53. Available at: http://www.oas.org/en/iachr/expres-
sion/docs/jurisprudence/european/CASE%20OF%20%C3%89DITIONS%20PLON%20v.%20FRANCE.doc. 
149. Éditions Plon v. France, 18 May 2004, Application No. 58148/00, para. 53. Available at: http://www.oas.org/en/iachr/expres-
sion/docs/jurisprudence/european/CASE%20OF%20%C3%89DITIONS%20PLON%20v.%20FRANCE.doc. 
150. Von Hannover v. Germany, 24 June 2004, Application No. 59320/00, para. 63.
151. Von Hannover v. Germany (No. 2), 7 February 2012, Applications Nos. 40660/08 and 60641/08 (summarising headings 
contained in paras. 108-113). Available at: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2012/02/CASE-OF-
VON-HANNOVER-v.-GERMANY-No.-2.pdf.

http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/jurisprudence/european/CASE%20OF%20%C3%89DITIONS%20PLON%20v.%20FRANCE.doc
http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/jurisprudence/european/CASE%20OF%20%C3%89DITIONS%20PLON%20v.%20FRANCE.doc
http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/jurisprudence/european/CASE%20OF%20%C3%89DITIONS%20PLON%20v.%20FRANCE.doc
http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/jurisprudence/european/CASE%20OF%20%C3%89DITIONS%20PLON%20v.%20FRANCE.doc
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ف  ــ�ي ــ�ش صورت ــة أّن ن ــ�ي مخطئ ــة رأت غ ــة الألمانّي ــادئ_ إل أّن المحكم ــذه المب ــق ه ــّص تطبي ــا يخ ــة _فيم ــارت المحكم أش
ــة.  ي مناقشــة المصلحــة العاّم

ــه أّي مســاهمة �ف ي إجــازة لــم يقــّدم ل هــو ول المقــالت المصاحبــة ل
ة �ف توّضحــان أّن الأمــ�ي

ي ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بالمقــال اّلــذي 
ورأت أّن المحكمــة الألمانّيــة ترّصفــت بشــكل صحيــح بعــدم منــع نــ�ش صــورة ثالثــة اّلــ�ت

ة )وهــي مســألة تهــّم الجمهــور(. لــذا، منــع نــ�ش هــذه الصــورة لــم يكــن حــالًّ مناســًبا152.  ناقــش صّحــة الأمــ�ي

ي قــد ل تحظــى معلوماتهــم الخاّصــة بمســتوى عــال مــن اهتمــام الــرأي العــاّم-
ينبغــي إعطــاء الشــخصّيات غــ�ي العاّمــة –اّلــ�ت

نســان  وزنـًـا أكــ�ب للمعايــ�ي المذكــورة أعــاله؛ لحمايــة الخصوصّيــة. فعــىل ســبيل المثــال، أشــارت المحكمــة الأوروبّّية لحقوق الإ
ــدرج ضمــن نطــاق  ــذي يمكــن أن ين ــد مــدار التفاعــل اّل ــة الشــخص العــادّي تزي ــا_ “أّن مكان ــة ســكاكا ضــّد إيطالي ي قضّي

_�ف
الحيــاة الخاّصــة153“.

نــت والمخــاوف المتعّلقــة بحّريّــة  ن�ت ي الخصوصّيــة عــىل الإ
مــن الجديــر بالذكــر، أّن هــذا القســم ل يتنــاول مســألة الحــّق �ف

ي العــرص 
ي الخصوصّيــة �ف

ي تنفيــذ الحــّق �ف
. ســتتناول الوحــدة السادســة بشــكل كامــل التحّديــات المواجهــة �ف الــرأي والتعبــ�ي

ي الخصوصّيــة لضمــان حــّق الحصــول عــىل المعلومــات. 
الرقمــّي، كمــا ســتتناول الوحــدة الرابعــة القضايــا المّتصلــة بالحــّق �ف

ي والنظام العام
. د-االأمن الوط�ن

ف  ف الخيانــة، أو الفتنــة، وقوانــ�ي ّ بعــّدة أســماء مثــل قوانــ�ي ي
ــة التعبــ�ي لحمايــة الأمــن الوطــ�ف ــدة لحّريّ ف المقّي تســّمى القوانــ�ي

ف  هــا. يجــب توّخــي الحــرص الشــديد مــع كاّفــة هــذه القوان�ي ، وغ�ي ّ ي
ا�ف رهــاب، والأمــن الســي�ب ف مكافحــة الإ أ�ار الدولــة، وقوانــ�ي

لضمــان كتابتهــا وإنفاذهــا وتطبيقهــا بطريقــة تتوافــق مــع اختبــار القيــود المكــّون مــن ثالثــة أجــزاء154.

ف أمــر شــديد الأهّمّيــة، فمــن المحتمــل إل حــّد  ي القوانــ�ي
ّ والوضــوح �ف ي

ولضمــان ذلــك، فــإّن التعريــف الدقيــق لالأمــن الوطــ�ف
ّ عندمــا يصبــح مفهومهمــا مبهــم وغــ�ي واضــح: ي

كبــ�ي أن يســاء اســتخدام الأمــن الوطــ�ف

ي تســتهدف 
يــر الأعمــال اّلــ�ت ه الــدول، وتســتخدم ذلــك كأداة لت�ب يُعــرَّف المفهــوم بصــورة واســعة، حيــث تتالعــب بتفســ�ي

. كمــا تســتخدم الــدول ذلــك، أيًضــا،  ف ، أو الناشــط�ي ف نســان، أو الصحفّيــ�ي ف عــن حقــوق الإ الفئــات الضعيفــة مثــل المدافعــ�ي
، بمــا  ف ف بتنفيــذ وتفعيــل القوانــ�ي ي كثــ�ي مــن الأحيــان حــول التحقيقــات، أو أنشــطة المكّلفــ�ي

ــة غــ�ي الالزمــة �ف ــر الّ�يّ ي لت�ب
يقــّوض مبــادئ الشــّفافّية والمســاءلة155.

152. Ibid., para. 117.
153. 1 November 2005, Application No. 50774/99, para. 29. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67930.
154. General Comment No. 34, para. 30.
155. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of expression, 17 April 2013, A/
HRC/23/40, para. 60. Available at: http://undocs.org/A/HRC/23/40.

نقطة نقاش

ف  ي العتبار عند الموازنة ب�ي
ي عوامل أخرى ينبغي أخذها �ف

هل يمكنك التفك�ي �ف
؟ الخصوصّية وحّريّة التعب�ي
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ّ”، و “التطــرّف”، و “التحريــض عــىل الكراهية”، بشــكل واضــح ومحصور،  ي
ينبغــي تعريــف المصطلحــات التاليــة: “الأمــن الوطــ�ف

ر  ّ ّ”، كمــ�ب ي
ف ل ينبغــي اســتخدام المفاهيــم والمصلحــات الغامضــة بطبيعتهــا مثــل: “أمــن المعلومــات”، و”الأمــن الثقــا�ف ي حــ�ي

�ف
ي تــدّل عــىل الجرائــم 

رهــاب، ل ينبغــي اســتخدام المصطلحــات اّلــ�ت ي ســياق مكافحــة الإ
156. و�ف لتقييــد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

ي 
رهــاب، أو التطــرّف157“. يجــب أن تشــ�ي قوانــ�يف الّ�يـّـة بوضــوح إل المعايــ�ي اّلــ�ت ويــج” لالإ الغامضــة مثــل “تمجيــد”، أو “ال�ت

ي تحديــد كــون المعلومــات ّ�يـّـة، أم ل158“. 
ينبغــي اســتخدامها �ف

ي القانــون، ينبغــي عــىل الــدول عنــد تطبيــق هــذه 
ورة تجّنــب المصطلحــات الغامضــة والعبــارات المطاطّيــة �ف ضافــة إل �ف بالإ

وع وأّن صــدور الترصيحــات  ّ مــ�ش ي
، أن تحــرص عــىل ضمــان وجــود أمــن وطــ�ف ف

ّ ي أّي ســياق معــ�ي
القواعــد لتقييــد التعبــ�ي �ف

ّ ومخاطــر الأمــن  ي
ف الخطــاب المعــ�ف ، كمــا عليهــا أن تحــرص عــىل وجــود ارتبــاط وثيــق بــ�ي ّ ي

ار بالأمــن الوطــ�ف يرمــي إل الإ�ف
. ّ ي

الوطــ�ف

ــ�ي  ــك، تشــ�ي المعاي ــع ذل . وم ّ ي
ــن الوطــ�ف ــة لالأم وع ي تشــّكل مصلحــة م�ش

ــ�ت ــة الشــؤون اّل ّ بدّق ــدولي ــون ال ــم يحــّدد القان ل
قليمّيــة، أو  ي تهــّدد بهــا القــّوة وجــود دولــة مــن الــدول، أو ســالمتها الإ

الدولّيــة، إل أنـّـه ينبغــي أن يقتــرص عــىل الحــالت اّلــ�ت
ّ وحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي  ي

مــن الوطــ�ف
أ

غ -وهــي مجموعــة مــن المبــادئ المتعّلقــة بال 159. فمبــادئ جوهانســ�ب
ّ اســتقاللها الســياسي

: وعــة عــىل النحــو التــالي ّ الم�ش ي
- حــّددت مصلحــة الأمــن الوطــ�ف ف اء الدولّيــ�ي ي اعتمدهــا مجموعــة مــن الخــ�ب

اّلــ�ت

، مــا لــم يكــن غرضهــا الحقيقــّي حمايــة  ّ ي
يــر القيــود المفروضــة عــىل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي بحّجــة الأمــن الوطــ�ف ل يمكــن ت�ب

ــة مــن اســتخدام القــّوة، أو التهديــد بهــا، أو قدرتهــا عــىل التصــّدي عــىل التهديــد، أو  قليمّي وجــود الدولــة، أو ســالمتها الإ
طاحــة بالحكومــة عــن طريــق العنــف160. ّ كالإ القــّوة ســواء مــن مصــدر خارجــّي مثــل التهديــد العســكرّي، أو مــن مصــدر داخــىلي

ــع  ــ�ي قم ــذه التداب ــمل ه . وتش ّ ي
ــ�ف ــن الوط ــىل الأم ــًدا ع ــا تهدي ــّكل عموًم ــن تش ي ل

ــ�ت ــالت اّل ــن المج ــد م ــا العدي ــة أيًض ثّم
ف ونشــطاء البيئــة  ف والباحثــ�ي ، ويســتخدم كأداة لمقاضــاة “الصحفّيــ�ي ّ ي

ّ بالأمــن الوطــ�ف
خطــاب المصلحــة العاّمــة اّلــذي ل يــرصف

مــن 
أ

ون مثــل هــذه المعلومــات161. كمــا يجــب عــدم اســتخدام ال هــم” اّلذيــن ينــ�ش نســان، أو غ�ي ف عــن حقــوق الإ والمدافعــ�ي
ر لحمايــة الحكومــة مــن الإحــراج، أو إخفــاء التجــاوزات، أو حجــب المعلومــات المتعّلقــة بالقطــاع التجــارّي،  ّ ّ كمــ�ب ي

الوطــ�ف
اعــات التجاريـّـة، أو اســتخدامها كأســاس لرتــكاب ممارســات قمعّيــة، أو قمــع  ف ّ، أو الأغــراض العلمّيــة، أو قمــع ال�ف ي

أو المــرص�ف
نســان162.  ي تــؤّدي إل حــدوث انتهــاكات لحقــوق الإ

المعارضــة اّلــ�ت

156. Special Rapporteursfor Promoting Freedom of Expression, 2018 Joint Declaration on Media Independence and Diversity in 
the Digital Age. Available at: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/JointDeclaration2May2018_EN.pdf.
157. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2008 Joint Declaration on Defamation of Religions, and Anti-Ter-
rorism and Anti-Extremism Legislation. Available at: https://www.osce.org/fom/99558?download=true.
158. . Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration on Access to Information and on Secrecy 
Legislation. Available at: https://www.osce.org/fom/99558?download=true.
159. Siracusa Principles, note 80, Principle 29.
160. The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, 1 October 1995, Princi-
ple 2(a). Available at: https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf.
161. General Comment No. 34, para. 30.
162. See General Comment No. 34, para. 30; Siracusa Principles, note 79, Principle 32; and Johannesburg Principles, note 159, 
Principle 2(b).

نقطة نقاش

ي يجب إدراجها تحت 
ي النقاط والعتبارات الرئيسة، اّل�ت

هل يمكنك التفك�ي �ف
ي تقييد حّريّة الرأي والتعب�ي 

، لتجّنب إساءة استخدامها �ف ّ ي
مفهوم الأمن الوط�ف

بقائها ضمن الحدود المناسبة؟ ر؟، أو بطرق أخرى لإ ّ دون م�ب
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ي 
ف الخطــاب والتهديــد لالأمــن القومــّي مــن إحــدى أهــّم الوســائل اّلــ�ت اط وجــود صلــة وثيقــة بمــا فيــه الكفايــة بــ�ي يعــّد اشــ�ت

ي 
. يســتلزم المعيــار �ف ّ ي

ــق بالأمــن الوطــ�ف ي تطبيــق القيــود عــىل التعبــ�ي لأســباب تتعّل
فــراط �ف تســتخدمها المحاكــم لمنــع الإ

ف التعبــ�ي واحتمــال، أو حــدوث عنــف وشــيك163. يســتخدم التعليــق  ة وفوريّــة” بــ�ي ج وجــود “صلــة مبــا�ش مبــادئ جوهانســ�ب
ــىل  ــاّدة 19 )3( ع ي الم

ــوارد �ف ــدأ التناســبّية ال ــة ومب ورة العاّم ــرصف ــات ال ــد وصــف متطّلب ــارة نفســها عن ــم 34 العب ــاّم رق الع
164“. مــن المهــّم أن يؤخــذ بعــ�يف العتبــار مــا إذا كان هــذا الخطــاب  ــة الــرأي والتعبــ�ي اختبــار القيــود المفروضــة عــىل حّريّ
مونــت ضّد فرنســا،  ي قضّيــة ب�ي

نســان �ف وروبّّيــة لحقــوق الإ
أ

ــا أن يحــرّض عــىل العنــف165. نظــرت المحكمــة ال مــن المحتمــل فعليًّ
ي مظاهــرة. حيــث لحظــت 

يــا الفرنســّية، بعــد أن تحّدثــت �ف ف ّ مــن بولين�ي ّي لمــان الأورو�ب ي ال�ب
المتعّلقــة بطــرد عضــو )نائبــة( �ف

ّ قــد يكــون تحريًضــا،  ي
لمــا�ف المحكمــة أنـّـه عــىل الرغــم مــن أّن البيئــة السياســّية كانــت متوتـّـرة، وأّن ســلوك الســّيدة النائــب ال�ب

ي الواقــع. 
ي ســياق مظاهــرة ســلمّية لــم يحــدث فيهــا أّي عنــف �ف

ًا للفــو�ف وقــد أدّلــت بــه �ف فــإّن خطابهــا نفســه لــم يكــن مثــ�ي
.166 ي التعبــ�ي

ّ عــىل حّريّتهــا �ف ي
وبنــاء عليــه، كان الطــرد تقييــًدا غــ�ي قانــو�ف

أمثلة 

ي قضّيــة كوين-تــاي كيــم ضــّد جمهوريّــة كوريــا عندمــا تــّم إدانــة أحــد منتقــدي حكومــة كوريــا الجنوبّيــة بموجــب 
نســان �ف نظــرت لجنــة حقــوق الإ

ّ لتوزيعــه كتّيبــات انتقــدت الحكومــة ودعــت إل إعــادة التوحيــد مــع كوريــا الشــمالّية. فقــد أديــن أديــن عــىل وجــه التحديــد  ي
قانــون الأمــن الوطــ�ف

شــادة، أو التشــجيع عــىل أنشــطة، أو توزيــع منشــورات تعــود بالفائــدة عــىل منّظمــة مناهضــة للدولــة. بموجــب بنــد يجــرّم الإ

ي مــن شــأنها 
وجــدت اللجنــة أّن كوريــا الجنوبّيــة لــم تظهــر كيــف ســتعود أنشــطة الناقــد بالفائــدة عــىل كوريــا الشــمالّية، أو بالأحــرى الطريقــة اّلــ�ت

ان تشــّكل خطــًرا عــىل الأمــن العــاّم:

ي تســمح 
ّ لصاحــب البــالغ وتوزيعــه للوثائــق السياســّية ذات طبيعــة تســتدعي القيــود اّلــ�ت ف عــىل اللجنــة أن تنظــر مــا إذا كان الخطــاب الســياسي

ّ يتعــ�ي
ــة  ي الدول

ــًدا داخــل أرا�ف ــا الشــمالّية كانــت معروفــة جّي ّ والقومــّي. ومــن الواضــح، أّن سياســات كوري ي
ــة الأمــن الوطــ�ف بهــا المــاّدة 19 )3(، أي حماي

ــة نتيجــة  ــة كوريــا الشــعبّية الديمقراطّي ي قــد تنشــأ بالنســبة لجمهوريّ
ــ�ت ــة والمنفعــة” غــ�ي المحــّددة( اّل الطــرف ولــم يّتضــح بعــد كيــف أّن “الأهّمّي

. كمــا أنـّـه لــم يّتضــح مــا هــي طبيعــة ومــدى أّي خطــر مــن هــذا القبيــل. وليــس ثّمــة  ّ ي
ي شــّكلت خطــًرا عــىل الأمــن الوطــ�ف

لوجــود آراء مماثلــة لهــم اّلــ�ت
ّ عــىل الجمهــور،  ي

مــا يثبــت أّن المحاكــم قــد تناولــت هــذه الأســئلة وعالجتهــا، أو نظــرت فيمــا إذا كان لمحتويــات الخطــاب، أو الوثائــق أّي تأثــ�ي إضــا�ف
ي إطــار أحــكام العهــد حســب القتضــاء. وعليــه، تــرى اللجنــة أّن الدولــة الطــرف لــم 

ر حمايتــه التقييــد �ف ّ أو القــّراء كتهديــد لالأمــن العــاّم، اّلــذي تــ�ب
167... ي التعبــ�ي

تحــّدد الطبيعــة المحــّددة للتهديــد اّلــذي تزّعــم أنـّـه ناتــج عــن ممارســة صاحــب البــالغ لحّريّتــه �ف

ي حّريـّـة التعبــ�ي لمالــك ومحــّرر صحيفــة 
ي جوربــوز وبايــر ضــّد تركّيــا، أّن تركّيــا قــد انتهكــت الحــّق �ف

نســان، �ف وجــدت المحكمــة الأوروبّّيــة لحقــوق الإ
، وهــي منّظمــة مســّلحة غــ�ي قانونّيــة. ولحظــت المحكمــة أنّــه عــىل الرغــم  ّ ي

هــم بيانــات مــن حــزب العّمــال الكردســتا�ف ــة تــّم تغريمهــم لن�ش تركّي
ي الصحيفــة ل تدعــو إل العنــف. بــل عــىل النقيــض مــن 

ت �ف ي نــ�ش
وع، فــإّن البيانــات اّلــ�ت رهابّيــة هــو هــدف مــ�ش مــن أّن تقييــد الرســائل والبيانــات الإ

ي إيجــاد حــّل ســلمّي للمشــكالت السياســّية. ولذلــك، فــإّن ســياق البيــان مهــّم للنظــر فيمــا إذا كان فــرض 
ذلــك، فقــد تضّمنــت إعرابهــا عــن رغبتهــا �ف

ي الواقــع بموجــب الجــزء الثالــث مــن الختبــار168.
وريًّــا” �ف رهــاب “�ف قيــد باســم منــع الإ

163. Johannesburg Principles, note 159, Principle 6(c).
164. General Comment No. 34, para. 35.
165. Johannesburg Principles, note 159, Principle 6(b).
166. 27 April 1995, Application Nos. 15773/89 and 15774/89, para. 77. Available at: http://www.legal-tools.org/doc/b99fd2/pdf/.
167. Keun Tae Kim v. Republic of Korea, 4 January 1999, Communication No. 574/1994, paras 12.4-12.5. Available at: https://www.
refworld.org/cases,HRC,3f588eff7.html.
168. 27 November 2012, Application No. 37569/06. Not available in English but a summary in English is available at: https://global-
freedomofexpression.columbia.edu/cases/bayar-v-turkey/. 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/bayar-v-turkey/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/bayar-v-turkey/
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. هـ- إدارة العدالة 

بــالغ عــن إجــراءات المحاكــم، وتقــّر بأهّمّية وصــول الجمهــور إل هــذه المعلومات،  تحمــي حّريـّـُة الــرأي والتعبــ�ي التعليــق والإ
ي 

ّ بتعزيــز وحمايــة الحــّق �ف ي
ك لعــام 2002 الصــادر عــن المقــّرر الخــاّص المعــ�ف عــالن المشــ�ت ي الإ

ــا �ف حيــث يظهــر ذلــك جليًّ
ي تحكــم حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي وإقامــة العــدل:

، اّلــذي يحــّدد المبــادئ التاليــة اّلــ�ت حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

ا  ــا رئيســيًّ يــره حيــث يلعــب القضــاء دوًرا عامًّ . إّن فــرض قيــود محــّددة عــىل التعليــق عــىل المحاكــم والقضــاة ل يمكــن ت�ب
لذلــك يجــب أن يخضــع للرقابــة العاّمــة.

ًرا  ــود �ف ــت هــذه القي ــة إّل إذا ألحق ــة الجاري ــن الإجــراءات القانونّي ــالغ ع ب ــود المفروضــة عــىل الإ ــر القي ي . ل يجــوز ت�ب
اءة  ــ�ب ــه ال ــذي تحدث ر اّل اض أّن الــرصف ــة وافــ�ت ي محاكمــة عادل

ــد الحــّق �ف ــك الإجــراءات وتهدي جســيًما عــىل نزاهــة تل
. ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ر الالحــق بحّريّ ــرصف يفــوق ال

بــالغ عــن الإجــراءات القانونّيــة إّل بعــد محاكمــة عادلــة وعلنّيــة مــن قبــل محكمــة  . ل يجــب تطبيــق أّي عقوبــات عــىل الإ
ي تنطــوي عــىل انتقــاد 

ــ�ت ــا اّل ي القضاي
ــة الموجــزة المطبقــة �ف ــة؛ كذلــك إّن ممارســة العدال مختّصــة ومســتقّلة وحياديّ

الإجــراءات القضائّيــة أمــر غــ�ي مقبــول.

فصــاح والكشــف الأقــ� عــن  هــا مــن الوظائــف العاّمــة الأخــرى إل مبــدأ الإ . تخضــع المحاكــم والإجــراءات القضائّيــة كغ�ي
اءة169. اض الــ�ب ي محاكمــة عادلــة، أو افــ�ت

ورة لحمايــة الحــّق �ف ي ل يمكــن التغّلــب عليهــا إّل عنــد الــرصف
المعلومــات اّلــ�ت

 . ف ــ�ي ــة للمحام ــ�ي وخاّص ــرأي والتعب ــة ال ــب حّريّ ــة بموج ــة محمّي ــراءات المحاكم ــاء إج ــا أثن دلء به ــري الإ ي يج
ــ�ت ــات اّل البيان

ف بالدفــاع عــن موّكليهــم داخــل وخــارج قاعــة المحكمــة والتحــّدث مــن أجــل المصلحــة العاّمــة عنــد  يجــب الســماح للمحامــ�ي
نســان فــإّن هــذه الحمايــة  وروبّّيــة لحقــوق الإ

أ
ورة والتعليــق علًنــا مــن أجــل إدارة العدالــة170. وكمــا لحظــت المحكمــة ال الــرصف

هــا مــن اعتبــارات العدالــة  ، فــإّن تكافــؤ وســائل الدفــاع “وغ�ي تعمــل عــىل “تعزيــز إقامــة العــدل عــىل نحــو منصــف”، وبالتــالي
ي حّريـّـة الــرأي 

ف الأطــراف171“. عــالوة عــىل ذلــك، فــإّن حــّق القضــاة �ف تعمــل أيًضــا لصالــح الحّجــة والجــدل الحــّر والقــوّي بــ�ي
وريـّـة لحمايــة اســتقاللهم وحيادهــم172“.  والتعبــ�ي “ينبغــي أّل يخضــع ســوى لمــا يلــزم مــن قيــود ضّيقــة محــدودة �ف

ي الحصــول عــىل المحاكمــة العادلــة المحمّيــة بموجــب القانــون 
ومــع ذلــك، يجــب أيًضــا تــوازن هــذه المبــادئ مــع الحــّق �ف

ي تنــّص عــىل مــا 
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية اّلــ�ت نســان عمــاًل بالمــاّدة 14 مــن العهــد الــدولي ّ لحقــوق الإ الــدولي

: يــىلي

ي التهــم 
ــة و�ف ــة دعــوة مدنّي ي أيّ

ــه �ف امات ف ــه وال�ت ي حقوق
ــد الفصــل �ف ــرد عن ــكّل ف ــا ســواء أمــام القضــاء. يحــّق ل ــاس جميًع الن

ــأة  ــة منش ــتقّلة وحياديّ ــة ومس ــة مختّص ــام محكم ــة أم ــة وعلنّي ــة عادل ــىل محاكم ــول ع ي الحص
ــّده �ف ــة ض ــة الموّجه الجنائّي

ــا لأســباب تتعّلــق بالأخــالق،  ــا، أو جزئيًّ بموجــب القانــون. يجــوز اســتبعاد حضــور الصحافــة والجمهــور مــن المحاكمــة كّليًّ
ي مصلحــة الحيــاة الخاّصــة لالأطــراف ذلــك، 

ي مجتمــع ديمقراطــّي، أو عندمــا تقتــ�ف
ّ �ف ي

أو النظــام العــاّم، أو الأمــن الوطــ�ف
ي 

ي تؤثـّـر فيهــا العلنّيــة عــىل مصلحــة العدالــة. وجــاء �ف
ي الظــروف الخاّصــة اّلــ�ت

ي رأي المحكمــة �ف
ورة القصــوى �ف أو مــدى الــرصف

ي قضّيــة جزائّيــة، أو دعــوى مدنّيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنّيــة، إّل إذا كان الأمــر يّتصــل بأحــداث 
العهــد أّن “أّي حكــم �ف

ــق بالوصايــة عــىل أطفــال”.  ، أو تتعّل ف ف زوجــ�ي ي مصلحتهــم خــالف ذلــك، أو كانــت الدعــوى تتنــاول خالفــات بــ�ي
تقتــ�ف

169. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2002 Joint Declaration. Available at: https://www.osce.org/fo-
m/39838?download=true.
170. ECtHR, Morice v. France, note126, paras. 134 and 138.
171. Nikula v. Finland, 21 March 2002, Application No. 31611/96, para. 49. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60333.
172. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2002 Joint Declaration. Available at: https://www.osce.org/fo-
m/39838?download=true.
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اهــة( وســلطة المحاكــم.  ف ف أّل وهمــا الحيــاد )ال�ف ي هــذا المجــال بشــكل عــاّم عــىل أنّهــا تحمــي أحــد المصلحتــ�ي
تفّهــم القيــود �ف

ي 
ــث �ف ــا كحظــر الحن وريًّ ــًرا �ف ــ�ب أم ــ�ي يعت ــرأي والتعب ــة ال ــود عــىل حّريّ ــاد يفهــم أن فــرض بعــض القي ــق بالحي ــا يتعّل فيم

ي يــدلي بهــا محامــو الدفــاع، نظــًرا لأهّمّيــة 
ي ســياق البيانــات اّلــ�ت

ــا �ف ، أو تخويــف الشــهود. وتثــار مســائل أكــ�ش تحّديً ف اليمــ�ي
ضمــان محاكمــة عادلــة.

أمثلة

ي ســياق المحاكمــة ليســت مطلقــة، 
ي التعبــ�ي �ف

نســان إّن حّريـّـة محامــي الدفــاع �ف ي قضّيــة نيكــول ضــّد فنلنــدا قالــت المحكمــة الأوروبّّيــة لحقــوق الإ
�ف

نســان  ّ عندمــا تكــون العقوبــة مخّففــة173. عــالوة عــىل ذلــك، وكمــا لحظــت لجنــة حقــوق الإ ي “الحــالت الســتثنائّية” حــ�ت
ولكــن يجــب تقييدهــا فقــط �ف

ي الحفــاظ عــىل إجــراءات 
ي ممارســة ســلطة المحكمــة �ف

رة �ف ّ ــة المفروضــة مــ�ب ــات أّن هــذه الإجــراءات والعقوب التابعــة لالأمــم المّتحــدة: “يجــب إثب

ي الدفــاع174“.
وعــة �ف منّظمــة. وينبغــي أّل تســتخدم هــذه الإجــراءات بــأّي حــال مــن الأحــوال لتقييــد ممارســة الحقــوق الم�ش

ي معظــم 
ي تقييــد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي لحمايــة ســلطة المحكمــة، نظــًرا لأّن هــذا أمــر راســخ �ف

يجــب توّخــي الحــذر والدّقــة �ف
ي النقطــة 

، و�ف ي القســم الخــاّص بالتشــه�ي
الــدول، ول يتعــرّض لالنتهــاك بســبب النتقــاد والنقــد فقــط. وكمــا ذكــر ســابًقا �ف

ــه أعــاله، عــىل أن يخضــع القضــاء “لأقــ� درجــات النقــد المقبــول،  ك لعــام 2002 المشــار إلي عــالن المشــ�ت الأول مــن الإ
175“. كمــا ينبغــي نــ�ش القــرارات القضائّيــة الفعلّيــة دائًمــا.  ف ف العاديّــ�ي مقارنــة بالمواطنــ�ي

173. Note 170, para. 55.
174. General Comment No. 34, para. 31.
175. ECtHR, Morice v. France, note 128, para. 131.
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 : ّ ي
ي الخطاب المع�ن

انتهاك حرمة المحكمة إذا وجدت مصلحة عاّمة عليا �ن
نسان  ي المحكمة االأوروبّية لحقوق االإ

قضّية صنداي تايمز �ن

إّن قضّية صنداي تايمز ضّد المملكة المّتحدة، إحدى القضايا البارزة السابقة للمحكمة الأوروبّّية لحقوق 
ي تنتقد 

ت صحيفة صنداي تايمز، سلسلة من المقالت اّل�ت ، حيث ن�ش نسان بشأن حّريّة الرأي والتعب�ي الإ
ي الإجراءات القانونّية فيما يخّص مصّنعي عقار الثاليدومايد اّلذي يوصف للنساء 

حة �ف الحلول التسويات المق�ت
ا، بسبب انتهاك  ة. أصدرت محكمة بريطانّية أمًرا قضائيًّ ي حدوث تشّوهات خلقّية خط�ي

الحوامل وقد يسّبب �ف
حرمة المحكمة، وذلك، بمنع صحيفة صنداي تايمز من ن�ش مقال آخر حول الموضوع، اّلذي أعلنت أنّه عىل 

وشك الحدوث. انصّب الهتمام الرئيس عىل أّن المقالة ستشّكل حكًما مسبًقا عىل المسائل القانونّية المعنّية، 
وستخّل بحياديّة الرأي العاّم، اّلذي يؤثّر عىل إدارة العدالة بصورة منصفة176.

ف من الختبار المكّون من ثالثة أجزاء: نسان أّن القيد اجتاز جزئ�ي قّررت المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ

ي نظام القانون العاّم راسخ بما فيه الكفاية بحيث “ينّص عليها القانون”177. 
أّوًل: أّن انتهاك حرمة المحكمة �ف

ف وبالتالي كان  ف انتهاك حرمة المحكمة عىل سلطة ونزاهة القضاء، وكذلك حقوق المتقاض�ي ثانًيا: تحافظ قوان�ي
ّ الزجرّي ل يجتاز  ي

وع. ومع ذلك، وجدت المحكمة أّن الأمر القضا�أ الدافع وراء ذلك هو تحقيق هدف م�ش
ي هذا الصدد، أّن هذه المعلومات 

الجزء الثالث من الختبار، والسبب اّلذي قّدمته المحكمة بشكل مفّصل �ف
ى للجمهور. حيث تفوق هذه المصلحة العاّمة العليا عىل مصالح الحفاظ عىل سلطة القضاء؛  تقّدم فائدة ك�ب

  : وريًّا. وقد أوضحت المحكمة ذلك عىل النحو التالي ، أّن التقييد لم يكن �ف ي
مّما يع�ف

ي مجتمع 
وريًّا �ف لتقييم ما إذا كان التدّخل المشكّو منه والمذكور يستند إل أسباب “كافية” تجعله “�ف

ي القضّية... سّببت فاجعة 
ديمقراطّي”، يجب بالتالي مراعاة أّي جانب من جوانب المصلحة العاّمة �ف

ا ل جدال فيه. وعليه، هنالك ثّمة سؤال قد يتبادر إل أذهان العديد من الأشخاص عّما  الثاليدومايد قلًقا عامًّ
ي قامت بتسويق العقار تتحّمل مسؤولّية قانونّية، أو أخالقّية تجاه مئات الأفراد 

كة القويّة اّل�ت إذا كانت ال�ش
ي الحصول عىل 

ي المطالبة، أو أملهم �ف
اّلذين يعانون من مأساة شخصّية مرّوعة، أو عن إمكانّية الضحايا �ف

تعويض من المجتمع ككّل.

صابات الناتجة عن التطّورات العلمّية والتعويض عنها.  ت القضايا الأساسّية المتعّلقة بالحماية من الإ أث�ي
ّ بشأن هذه الموضوع. ي العديد من جوانب القانون الحالي

وعليه، تّم التشكيك �ف

ي إعالم الجمهور، ولكّنها تضمن 
وعىل نحو ما لحظت اللجنة أّن الماّدة 10 ل تضمن فقط حّريّة الصحافة �ف

ي هذه القضّية، كان لأ� العديد من ضحايا 
ي الحصول عىل المعلومات المناسبة. �ف

أيًضا حّق الجمهور �ف
ي معرفة 

ي ينطوي عليها الأمر، مصلحة حيويّة �ف
المأساة، واّلذين لم يكونوا عىل علم بالصعوبات القانونّية اّل�ت

ي 
كاّفة الوقائع والحقائق الأساسّية والخفّية وكاّفة الحلول الممكنة. ول يمكن حرمانهم من هذه المعلومات اّل�ت

فصاح عن هذه المعلومات يشّكل  تكتسب أهّمّية حاسمة بالنسبة لهم، إّل إذا بدا من المؤّكد تماًما أّن الإ
تهديًدا عىل “السلطة القضائّية178“.

176. Sunday Times, note64, para. 57.
177. Sunday Times, note64, para. 53.
178. Sunday Times, note64, paras. 65-66
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و-الدين واالأخالق 

ف والعدائّيــة والعنــف، يجــب  ي نقــاش خطــاب الكراهّيــة، والخطــاب العنــرصّي فمــا يشــّكل تحريًضــا عــىل التميــ�ي
كمــا ســبق �ف

ّ الخــاّص  ي العهــد الــدولي
حظــره مــن قبــل الدولــة. ومثــل هــذا الحظــر يجــب أن يتــواءم مــع حمايــة حّريـّـة التعبــ�ي كمــا ورد �ف

بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية، همــا مًعــا يهدفــان لســالمة الجماعــات الدينّيــة والمســاواة بينهــا، ويــ�ي ذلــك أيًضــا عــىل 
الأفــراد مّمــن تتشــّكل منهــم الجماعــة. وبينمــا مــن المهــّم الحفــاظ عــىل ســالمة الجماعــات الدينّيــة والمســاواة بينهــا، فــإّن 

ي حمــل خطــاب الكراهّيــة.
ي صورتــه المجــرّدة_ ليــس لــه الحــّق ككيــان �ف

الديــن _أّي ديــن كان �ف

ي معــرض خطــاب الكراهيــة المدفــوع بدافــع الديــن، 
ي أنـّـه بينمــا أّن حّريـّـة التعبــ�ي مــن الممكــن تقييدهــا إذا كانــت �ف

هــذا يعــ�ف
، وحّريـّـة  ، هــذا الأمــر يخــدم كالًّ مــن حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي ف

ّ ي حــال انتقادهــا مبــادئ ديــن معــ�ي
إّل إّن حّريـّـة التعبــ�ي ل تقّيــد �ف

الديــن والمعتقــد لالأقّلّيــات الدينّية.

ف ضــّد أنــاس بنــاء عــىل دينهــم، لكــن ل يجــب  ع قانــون يحظــر التحريــض عــىل العنــف، أو التميــ�ي ّ
عــىل ســبيل المثــال قــد يــ�ش

ــة  ــه لغــة كراهي ــع إصــدار مســتخدًما في ــًدا بتوزي ــه. فــإذا قــام أحدهــم متعّم ــن محــّدد بذات ــون انتقــاد دي أن يحظــر القان
صــدار يشــّكل خطــاب كراهيــة.  ف ضّدهــا، فــإّن هــذا الإ بخصــوص جماعــة دينّيــة حاثـًـا آخريــن عــىل إســاءة معاملتهــا، أو التميــ�ي
ي ذلــك عبــارات قاســية، فإنّــه ل يعــّد خطــاب 

ّ لــو اســتعمل �ف صــدار عــن معارضــة ركائــز ذلــك الديــن، حــ�ت بينمــا إذا عــ�ب الإ
كراهّيــة.

ي ذلــك قانــون التجديــف يتعــارض مــع العهــد إّل 
ام للديــن، أو أّي معتقــد بمــا �ف ونظــًرا لهــذا، فــإّن “منــع إظهــار قّلــة احــ�ت

شــارة إليــه، إضافــة إل ذلــك فــإّن قوانــ�يف  ي حــالت معّينــة” بّينتهــا المــاّدة 2/20 المتعّلقــة بخطــاب الكراهيــة179، كمــا تــّم الإ
�ف

 ، ف ف الديانــات والنظــم العقائديـّـة، ويجــب أّل تســتخدم لمنــع، أو تجريــم القــادة الدينّيــ�ي ف بــ�ي
ّ خطــاب الكراهيــة يجــب أّل تمــ�ي

ف ذوي النفــوذ وإحبــاط  ــة انتقــادات للزعمــاء الدينّيــ�ي ف التجديــف بالمقابــل عــادة لمنــع أيّ أو المعتقــدات، “تســتخدم قوانــ�ي
ضافــة إل ذلــك فــإّن قوانــ�يف التجديــف لهــا أثــر خانــق عــىل التمّتــع بحّريّــة الديــن والمعتقــد  آراء الأقّلّيــات الدينّيــة180“، بالإ
عّيــة أن تقــوم الــدول بتوجيــه الثقافــة المحّلّيــة، أو القيــم لــ�ي تقّيــد حّريـّـة التعبــ�ي  والحــوار الصّحــّي حولــه181. ليــس مــن ال�ش

ي تحمــي الديانــات مــن أيـّـة انتقــادات، أو تمنــع وتعــارض معتقــًدا دينّيــا182. 
ف اّلــ�ت حــول القوانــ�ي

179. General Comment No. 34, para. 48.
180. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2008 Joint Declaration on Defamation of Religions, and Anti-Ter-
rorism and Anti-Extremism Legislation. Available at: https://www.osce.org/fom/99558?download=true.
181. Rabat Plan of Action, 11 January 2013, para. 25. Available at: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/
Rabat_draft_outcome.pdf.
182. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2014 Joint Declaration on Universality and the Right to Freedom 
of Expression, para. 1(f). Available at: https://www.osce.org/fom/118298.

نقطة نقاش

بصفتكم قضاة، هل توافقون عىل هذه المعاي�ي أم تشعرون أن القضاة بحاجة 
إل مزيد من الحماية؟ إذا شعرتم بذلك، فلماذا يجب حماية القضاة بالرغم من 

ف الآخرين؟ عدم حماية المسؤول�ي
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. عــىل ســبيل المثــال، أشــارت أحــكام المحكمــة  ي
ف التجديــف عــىل مــدى العقــد المــا�ف ــة ابتعــاد عــن قبــول قوانــ�ي كان ثّم

نســان183. اتّفقــت  ــوق الإ ــون حق ــع قان ورة م ــرصف ــا�ف بال ــف ل تتن ف التجدي ــ�ي نســان الســابقة إل أّن قوان ــوق الإ ــة لحق الأوروبّّي
ي الوقــت نفســه عــىل حمايــة 

، مــع الحّفــاظ �ف ّ ي
الآراء عــىل أّن خطــاب قواعــد الكراهيــة كاف للتصــّدي لخطــاب الكراهيــة الديــ�ف

ــة. ي الممارســة العملّي
ف التجديــف �ف ــا مــا تســتهدفها قوانــ�ي ي غالًب

ــ�ت ــة المخالفــة اّل المعتقــدات الدينّي

نســان التابعــة لالأمــم المّتحــدة بشــأن المفهــوم الأوســع لـــ “الأخــالق” كأســاس لتقييــد حّريـّـة الــرأي  أوضحــت لجنــة حقــوق الإ
وعــة إذا اســتندت القيــود المفروضــة... بغــرض حمايــة الأخــالق إل مبــادئ غــ�ي مســتمّدة  والتعبــ�ي عــىل أّن القيــود تصبــح م�ش
ي هــذا الصــدد، ذكــرت 

. �ف ف حــرًصا مــن تقليــد واحــد، لأّن فــرض الأخــالق المرتبطــة فقــط بتقليــد واحــد يعــّد مــن أشــكال التميــ�ي
للجنة: ا

ي التعليــق العــاّم رقــم 22 أّن “مفهــوم الأخــالق مســتمّد مــن تقاليــد اجتماعّيــة وفلســفّية ودينّيــة عديــدة؛ 
لحظــت اللجنــة �ف

وعليــه، يجــب أن تســتند القيــود المفروضــة... بغــرض حمايــة الأخــالق إل مبــادئ غــ�ي مســتمّدة حــرًصا مــن تقليــد واحــد “. 
 .“184 ف نســان ومبــدأ عــدم التميــ�ي ي ضــوء عالمّيــة حقــوق الإ

ويجــب أن تفهــم هــذه القيــود �ف

ي حاالت الطوارئ العامة
- ثالًثا، االستثناءات والتقييدات �ن

ــه يجــوز للــدول  ــة والسياســّية، عــىل أنّ ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّي عــىل وجــه العمــوم، تنــّص المــاّدة 4 مــن العهــد الــدولي
ي تهــّدد حيــاة الأّمــة”. 

ــ�ت نســان أثنــاء حالــة “الطــوارئ العاّمــة اّل اماتهــا المتعّلقــة بحقــوق الإ ف ــد بشــكل كامــل بال�ت عــدم التقّي
ّ المشــكالت القتصاديّــة هــي ليســت كافيــة للوصــول إل هــذا  اعــات الداخلّيــة، أو حــ�ت ف يجــدر التنويــه أّن الضطرابــات وال�ف
ــم عــىل الــدول تبليــغ وإشــعار  ا لحالــة الطــوارئ، ويتحّت ــا رســميًّ ــد المذكــور يجــب أن يتبــع إعالنً المســتوى185. عــدم التقّي

ــد بهــا وأســباب القيــام بذلــك. ي لــن يجــري التقّي
ــ�ت ف العــاّم لالأمــم المّتحــدة بالأحــكام، اّل الأمــ�ي

ــع  ــن أن تتعــارض م ــة”، ول يمك ــات الحال ــه مقتضي ــذي تتطّلب ــد “عــىل النحــو اّل يجــب أن تكــون الســتثناءات وعــدم التقّي
ًا عــىل أســاس العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن،  ف ّ الأخــرى، أو أن يتضّمــن تميــ�ي امــات القانــون الــدولي ف ال�ت
ورة القصــوى” كمــا يجــب ألّ تّتخــذ تلــك  أو الأصــل الجتماعــّي186. يجــب تقييــم أّي تقييــد بشــكل فــردّي، وفًقــا لمبــدأ “الــرصف
التدابــ�ي والإجــراءات إّل بالقــدر اّلــذي تقتضيــه الحالــة، وإّل تنطبــق القيــود العاديـّـة عــىل الحقــوق بــدًل مــن مــن ذلــك187. إّن 

عــدم التقّيــد “ذو طبيعــة اســتثنائّية مؤّقتــة188“. 

ي التحــّرر مــن العبوديـّـة 
، ل تخضــع لهــذا الحكــم. ومــن هــذه الحقــوق الحــّق �ف بعــض الحقــوق “غــ�ي قابلــة للتقييــد”، وبالّتــالي

ي العهــد 
ي الحيــاة، وحّريـّـة الديــن.. عــىل الرغــم مــن أّن حّريـّـة الــرأي لــم تذكــر بشــكل �يــح �ف

)الــرّق والتعذيــب(، والحــّق �ف
هــا ضمــن هــذه  نســان تعت�ب ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية كحــّق غــ�ي قابــل للتقييــد، فــإّن لجنــة حقــوق الإ الــدولي
يطــة اســتيفاء  نقــاص منهــا بموجــب هــذا الحكــم، �ش ــل والإ ــ�ي والتقلي ــرأي والتعب ــة ال ــد حّريّ ــه، يجــوز تقيي ــة189. وعلي الفئ
ّ لــو  المتطّلبــات الصارمــة المذكــورة أعــاله. ونظــًرا لأنّهــا تقتــرص عــىل متطّلبــات حالــة الطــوارئ، فــإّن حالــة الطــوارئ _وحــ�ت
ف العــاّم لالأمــم المّتحــدة_ ليســت شــيًكا عــىل بيــاض  جــاءت اســتجابًة لتهديــد حقيقــّي لحيــاة الأّمــة مــع التبليــغ الــالزم لالأمــ�ي

طــار 7(. . )انظــر الإ للتجــاوز عــىل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

183. See, for example, ECtHR, Otto-Preminger-Institut v. Austria, 20 September 1994, Application No. 13470/87. Available at: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897.
184. General Comment No. 34, note1, para. 32.
185. Siracusa Principles, note80, Principle 40.
186. ICCPR, Article 4.
187. Siracusa Principles, note80, Principles 52-54.
188. Human Rights Committee, General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency, CCPR/C/21/Rev.1/
Add.11, 31 August 2001.
189. General Comment No. 34, para. 5.
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ي ظل حاالت الطوارئ
طار السابع: حرية الرأي والتعب�ي �ن االإ

نسان الضوء عىل كيفّية أّن إعالن حالة الطوارئ بشكل  سّلطت قضّيتان من المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ
 ، ف

ْ ف بصحفيَّ�ي . تتعّلق كال القضّيت�ي ورة فرض قيود إضافّية عىل حّريّة الرأي والتعب�ي ر بالرصف ّ وع، لن ي�ب م�ش
ي انتمائهما إل منّظمة إرهابّية بناء عىل مقالت وبيانات أصدراها 

ُوِضعا رهن الحبس الحتياطّي، لالشتباه �ف
ي تركّيا. وافقت 

ي عام 2016 �ف
ي سياق أعقاب محاولة النقالب الفاشلة �ف

ف �ف تنتقد الحكومة، حدثت كال القضّيت�ي
عالن حالة الطوارئ،  وًعا لإ ف عىل أّن محاولة النقالب العسكرّي قد تشّكل سبًبا م�ش ي كلتا القضّيت�ي

المحكمة �ف
نسان. غ�ي أنّها لحظت  وأّن تركّيا قد أكملت إجراءات الإخطار المناسبة بموجب التّفاقّية الأوروبّّية لحقوق الإ
 ،“190

ّ أّن وجود حالة طوارئ عاّمة، “ينبغي أّل تستخدم كذريعة لتقييد حّريّة الرأي والتعب�ي والنقاش السياسي
ي حالت الطوارئ، رأت المحكمة أنّه “ينبغي بذل كّل جهد ممكن لحماية قيم المجتمع الديمقراطّي”، 

ّ �ف وح�ت
ي هذا السياق تعّد 

ي هذا السياق، فإّن التهم الجنائّية بارتكاب جرائم مثل النتماء إل منّظمة إرهابّية هي �ف
و�ف

ي تعرض المصالح الوطنّية للخطر191.
ّ عىل انتقاد الحكومة، أو ن�ش المعلومات اّل�ت ي

رّد غ�ي مناسب وغ�ي قانو�ف

النقاط الرئيسة للوحدة الثانية:

مــكان  ، أن يتوافــق مــع متطّلبــات الختبــار المكــّون مــن ثالثــة أجــزاء، ليكــون بالإ يجــب عــىل كّل تقييــد لحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
: ّ يــره تحــت مظّلــة القانــون الــدولي ت�ب

يجب أن ينّص عليها القانون.

، أو النظــام العــاّم، أو  ّ ي
ــن الوطــ�ف ــن، أو ســمعتهم، أو الأم ــة: حقــوق الآخري ــح التالي ــة المصال يجــب أن تهــدف إل حماي

ــة. ــة، أو الآداب العاّم ــة العاّم الصّح

ــة  ي ذلــك أن تســتجيب التدابــ�ي والإجــراءات لحاجــة اجتماعّي
ــة أحــد تلــك المصالــح، بمــا �ف ــة لحماي وريّ يجــب أن تكــون �ف

ــة،  ــت غامض ــوق، وليس ــاس بالحق ــن المس ــة م ــة ممكن ــّل درج ــي أق ــة، وتراع ــة المصلح ــة لحماي ــة بعناي ــة، ومصّمم وريّ �ف
ــة. ــة معّين ي أّي حال

ــا �ف ــة وتطبيقه ــة المعنّي ــة الإجــراءات القانونّي ــق هــذا عــىل كاّف ــدأ التناســبّية، وينطب وتقــوم عــىل مب

ي تقّيــد الــدول 
ي عــدد مــن المجــالت اّلــ�ت

توّفــر المعايــ�ي الدولّيــة والســوابق القضائّيــة إرشــادات حــول تطبيــق هــذا الختبــار �ف
ي كثــ�ي مــن الأحيــان بطــرق ل تفــي بالختبــار. وفيمــا يــىلي بعــض 

، ولكّنهــا، تفعــل ذلــك �ف فيهــا عــادة حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي
: ي وضعتهــا هــذه المعايــ�ي

العنــا� الرئيســّية اّلــ�ت

ــن يطبقــون هــذه  ــالزم لّلذي ــ�ب مــن ال ــة أك ــح ســلطة تقديريّ ّ ل تمن ــق حــ�ت ــة بشــكل واضــح، وضي تصــاغ الأحــكام القانونّي
ــد. القواع

ر. ي حالة عدم وجود نّية محّددة لإحداث �ف
لًّ يخضع الفرد للمساءلة الجنائّية �ف

ار من إحدى العتبارات الرئيسّية. ف الخطاب ومخاطر حدوث الأ�ف ا ما تعّد العالقة الوثيقة ما ب�ي وكث�ي

ه من التهم الجنائّية. يجب أن تتوّفر وسائل الدفاع المناسبة لكّل من التشه�ي وغ�ي

190. Şahin Alpay v. Turkey, 20 March 2018, Application No. 16538/17, paras. 180-181, available at: http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-181866; and Mehmet Hasan Altan v. Turkey, 20 March 2018, Application No. 13237/17, paras. 210-211, available at: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181862.
191. Ibid.
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الوحدة الثالثة: حلول قانونّية لالنتهاكات واالعتداءات عىل حّريّة الرأي والتعب�ي

االأهداف التدريبية

 . ف عالمّي�ي ف والإ ي ذلك الصحفّي�ي
ي حّريّة الرأي والتعب�ي بما �ف

. تسليط الضوء عىل تهديد سالمة اّلذين يمارسون حّقهم �ف

ــاة  ــا ومقاض ــق فيه ــا والتحقي ــ�ي وحمايته ــرأي والتعب ــة ال ــّد حّريّ ــة ض ــم المرتكب ــع الجرائ ــة بمن ــات الدول ام ف ــد ال�ت . تحدي
ــا.  مرتكبيه

أوال- القرارات الدولّية والحلول القانونّية حول االعتداءات عىل حّريّة الرأي والتعب�ي

ي ذلك التهديدات تجاه االأمن والسالمة
أ- “الرقابة بالقتل” بما �ن

، لتشــمل الخطــاب والــكالم المثــ�ي للجــدل، أو اّلــذي ل يحظــى بشــعبّية، أو اّلــذي يثــ�ي غضــب  تمتــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ــة، مــن  ي الديمقراطّي

ا �ف ــة هــذا النــوع مــن الخطــاب يلعــب دوًرا رئيســيًّ ف أّن حماي
ّ الحكومــة، أو مــن طــرف ثالــث. كمــا يتبــ�ي

، أو الأحــزاب والأطــراف الخاّصــة عــن  ف ف الحكومّيــ�ي خــالل جملــة مــن الأمــور منهــا الســماح بتوجيــه النقــد البّنــاء إل المســؤول�ي
. غــ�ي أنّــه عندمــا يهــّدد هــذا الخطــاب  أ ّ وعــة والفســاد وغــ�ي ذلــك مــن أشــكال الســلوك الســ�ي ارتكابهــم لالأفعــال غــ�ي الم�ش
المصالــح القويّــة، فقــد تحــاول تلــك المصالــح إســكات المتكّلــم بالعتــداءات، أو التهديــد بالعتــداءات. يقّيــد هــذا النــوع 

مــن النتقــام حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي مــن خــالل تهيئــة منــاخ ل يكــون فيــه التعبــ�ي عــن الــذات آمًنــا.

ــر  ــا إزاء الأث ــن قلقه ــ�ي ع ــرأي والتعب ــة ال ــأن حّريّ ــة بش ــة الخاّص ــات الدولّي ــت الهيئ ــام 2012، أعرب ك لع ــ�ت ــالن المش ع ي الإ
�ف

 ، ف ي ذلــك الصحفّيــ�ي
، بمــا �ف ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

المخيــف اّلــذي يحــدث عندمــا يتعــرّض أولئــك اّلذيــن يمارســون حّقهــم �ف
ــىل  ــات ع ــذه الهيئ ــت ه ــث أطلق ــداء، حي ــان لالعت نس ــوق الإ ــن حق ف ع ــ�ي ــالم، والمدافع ع ــائل الإ ي وس

ــة �ف ــات الفاعل والجه
ــة لأحــداث العنــف،  ــوا عــن “اســتنكارهم للمعــّدلت والنســب غــ�ي المقبول ــل”. كمــا أعرب ــة بالقت هــذا الأمــر مســّمى “الرقاب
ــل،  ــدات بالقت ــل، والتهدي ــك، القت ي ذل

ــا �ف ، بم ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ــّد حّريّ ــرى، ض ــم الأخ ــداءات، والجرائ ــف، والعت والتعني
والختفــاء والختطــاف، واحتجــاز الرهائــن، والعتقــالت التعّســفّية، والمحاكمــات، والســجن، والتعذيــب، والمعاملــة 

ــكات 192“.  ــّدات والممتل ــالف المع ــادرة وإت ــل، ومص حي ــب، وال�ت هي ــات، وال�ت ــة، والمضايق ــانّية والمهين الالإنس

نســان التابعــة لالأمــم المّتحــدة، عــىل أنـّـه ل يجوز تحــت أّي ظرف  وبالمثــل، يشــّدد التعليــق العــاّم رقــم 34 للجنــة حقــوق الإ
، ســواء ذلــك عــن طريــق العتقــال  ي الــرأي والتعبــ�ي

مــن الظــروف أن تكــون “مهاجمــة أّي شــخص بســبب ممارســته لحّريّتــه �ف
التعّســفّي، والتعذيــب، وتهديــد حيــاة الأفــراد، والقتــل، متوافقــة مــع المــاّدة 19 193“. وتلفــت اللجنــة النتبــاه بوجــه خــاّص إل 
هيــب بســبب ممارســتهم مهنتهــم مثلمــا  ي كثــ�ي مــن الأحيــان لالعتــداء وللعنــف والمضايقــة وال�ت

ف يتعرّضــون �ف أّن الصحفّيــ�ي
نســان بمــن فيهــم القضــاة  ون المعلومــات المتعّلقــة بحقــوق الإ هــو الحــال بالنســبة إل الأشــخاص اّلذيــن يجمعــون وينــ�ش

والمحامون194.

192. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, 
preamble. Available at: https://www.osce.org/fom/91595?download=true.
193. General Comment No. 34, para. 23.
194. Ibid.
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، عــن ظهــور العديــد مــن قــرارات الأمــم المّتحــدة  ف أســفرت المخــاوف بشــأن الســالمة العاّمــة، ول ســّيما، ســالمة الصحفّيــ�ي
حــول هــذا الموضــوع، ومــن بينهــا قــرارات مجلــس الأمــن التابــع لالأمــم المّتحــدة 1738 و2222 -نظــًرا لوليــة مجلــس الأمــن 
اعــات المســّلحة. هــذه القــرارات  ف ــة ال�ف ف عــىل خلفّي ــ�ي ي ســّلطت الضــوء عــىل ســالمة الصحفّي

ــ�ت ــا الســالم والأمن-اّل ي قضاي
�ف

اعــات صفــة مدنّيــة، وحمايتهــم عــىل هــذا النحــو. كمــا تطالــب الــدول  ف ي مناطــق ال�ف
ف �ف ف العاملــ�ي تشــّدد عــىل منــح الصحفّيــ�ي

ف عــن هــذه الأعمــال، وإعــادة  ، وبمحاكمــة المســؤول�ي ف ــ�ي ــة ضــّد الصحفّي ّ المرتكب ــدولي ّ ال ي
نســا�ف ــون الإ ــع انتهــاكات القان بمن

اعــات المســّلحة 195.  ف ف وحقوقهــم، أثنــاء ال�ف ّ للصحفّيــ�ي ي
التأكيــد عــىل الســتقالل المهــ�ف

نجــاز  ك لالإ ــار مشــ�ت ــة المســتدامة كمعي ــام 2015 أهــداف التنمي ي ع
ي الأمــم المّتحــدة �ف

ــدول الأعضــاء �ف ــع ال اعتمــدت جمي
ــات  ــور إل المعلوم ــان وصــول الجمه ــم 16.10 إل: “ضم ــة المســتدامة رق ــو هــدف التنمي . يدع ّ ي

ــا�أ نم ــّدم الإ ــن أجــل التق م
ــات  ّ الأّول 16.10.2 إل عملّي ــة”. يشــ�ي المــؤ�ش ــات الدولّي ــة والتّفاقّي يعــات الوطنّي ــا للت�ش ــات الأساســّية وفًق ــة الحّريّ وحماي
ف إل جانــب آخريــن، حيــث يشــ�ي إل: “عــدد مــا تــّم التحّقــق منــه مــن حــالت القتــل والختطــاف والختفــاء  قتــل الصحفّيــ�ي
عالمــّي والنقابّيــون  ي تعــرّض لهــا الصحفّيــون والعاملــون المرتبطــون بالوســط الإ

القــ�ّي والحتجــاز التعّســفّي والتعذيــب اّلــ�ت
ي عــ�ش شــهًرا الماضيــة”.

نســان خــالل الثــ�ف والمدافعــون عــن حقــوق الإ

أمثلة 

ــاّم مــع ســالمة  ــرارات تتعامــل بشــكل ع ــع لالأمــم المّتحــدة ق نســان التاب ــة لالأمــم المّتحــدة ومجلــس حقــوق الإ ــة العاّم ــذت كّل مــن الجمعّي اتّخ
ــداءات  ــق إزاء انتشــار العت ــ�يف عــن القل نســان 12/21 5/27/196 197/ 2/33 198 بشــأن ســالمة الصحفّي . تعــرب قــرارات مجلــس حقــوق الإ ف ــ�ي الصحفّي
عــالم، وتديـّـن هــذه العتــداءات، داعيــة الــدول إل اتّخــاذ تدابــ�ي لمعالجتهــا وتقديــم أفضــل الممارســات  ي وســائل الإ

ف �ف ف والعاملــ�ي عــىل الصحفّيــ�ي
للقيــام بذلــك.

عــراب عــن تلــك المشــاغل والتوصيــات الــواردة  تعكــس قــرارات الجمعّيــة العاّمــة لالأمــم المّتحــدة 163199/68 185200/69 162201/70 هــذه اللغــة، وتكــّرر الإ
ــة لالأمــم المّتحــدة 175/72 عــن  ــة العاّم نســان رقــم 2/33 وقــرار الجمعّي نســان. كمــا يعــرب قــرار مجلــس حقــوق الإ ي قــرارات مجلــس حقــوق الإ

�ف
ف لمنــع العنــف وإجــراءات  ف الجنســ�ي اتيجّيات تراعــي الفــوارق بــ�ي شــارة إل الحاجــة إل اســ�ت ــات مــن خــالل الإ القلــق إزاء العتــداءات عــىل الصحفّي

.202 ف ف الجنســ�ي ي تراعــي الفــوارق بــ�ي
التحقيــق اّلــ�ت

195. UN Security Council Resolution 1738, 23 December 2006, paras. 2, 6-8, available at: https://undocs.org/S/RES/1738(2006); 
and UN Security Council Resolution 2222, 27 May 2015, paras. 3, 6, 13, available at: https://undocs.org/S/RES/2222.
196. 9 October 2012. Available at: http://undocs.org/A/HRC/RES/21/12.
197. 2 October 2014. Available at: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/27/5.
198. 6 October 2016. Available at: http://undocs.org/A/HRC/RES/33/2.
199. 21 February 2014. Available at: https://undocs.org/A/RES/68/163.
200. 11 February 2015. Available at: https://undocs.org/A/RES/69/185.
201. 10 February 2016. Available at: https://undocs.org/A/RES/70/162.
202. UN General Assembly Resolution 72/175, 29 January 2018, para. 11. Available at: https://undocs.org/A/RES/72/175.

نقطة نقاش

هم، نتيجة لما  ف وغ�ي ي تجعل العتداءات عىل الصحفّي�ي
ي الأسباب اّل�ت

هل يمكنك التفك�ي �ف
وه، أك�ش خطورة وتهديًدا من العتداءات الأخرى؟ بشكل عاّم، هل يمكنك  كتبوه، أو ن�ش

ي أّي تداب�ي وإجراءات خاّصة تّتخذها الدول للتصّدي لهذه العتداءات؟
التفك�ي �ف



63

ب-االتّجاهات الحديثة والتحّديات المستمرّة

فــالت  ــك الإ ــّررة، وكذل ــ�ي والخطاب-ظاهــرة مســتمرّة ومتك ــن التعب ــام م ي تهــدف إل النتق
ــ�ت ــة -اّل ــداءات العنيف تعــّد العت

تهــا ضــّد  مــن العقــاب عــىل تلــك العتــداءات. ومّمــا يجــدر التنويــه إليــه، أّن “المضايقــات والتنّمــر والعنــف قــد ازدادت وت�ي
ف أثنــاء تأديتهــم لعملهــم، واّلذيــن بلــغ  ي حــوادث قتــل الصحفّيــ�ي

ف عامــي 2012 و2017، خاّصــة �ف ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
” �ف ف الصحفّيــ�ي

خــرى ضــّد الصحفّيــ�يف مثــل: الختطــاف، والختفــاء 
أ

ــا203. كمــا ازدادت أشــكال العنــف ال عددهــم مــا ل يقــّل عــن 530 صحفيًّ
ي 

ــ�ت نســان، واّل ف عــن حقــوق الإ ــداءات مرتفعــة عــىل المدافعــ�ي ــزال العت ــب. ول ت ــفّي، والتعذي القــ�ّي، والحتجــاز التعّس
ف  ، وتقــّدر إحــدى المنّظمــات أّن أكــ�ش مــن 300 مــن المدافعــ�ي ي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

غالًبــا مــا تســتند إل ممارســة حّقهــم �ف
204. تعــّد 

ّ ي
ي عــام 2017، مــع إفــالت منّفــذي العتــداءات مــن العقــاب بشــكل روتيــ�ف

نســان قــد تــّم قتلهــم �ف عــن حقــوق الإ
ي تعــّد مرتبطــة بعــدد مــن 

ي أمريــكا الالتينّيــة واّلــ�ت
نســان مــن أكــ�ش العملّيــات شــيوًعا �ف ف عــن حقــوق الإ عملّيــات قتــل المدافعــ�ي

ــة. مــن ناحيــة أخــرى، ترتبــط عملّيــات قتــل  أشــكال النشــاط خاّصــة فيمــا يتعّلــق بحقــوق الأرض والبيئــة والشــعوب الأصلّي
اعــات المســّلحة205. 206. ف ف أثنــاء ال�ف اعــات المســّلحة، حيــث قتــل %56 مــن الصحفّيــ�ي ف ف بشــكل خــاّص بال�ف الصحفّيــ�ي

ي هــذه الجرائــم مرتفعــة، وهــذا مــا يفاقــم خطــورة المشــكلة. فوفًقــا لبيانــات اليونســكو، 
فــالت مــن العقــاب �ف تعــّد نســبة الإ

ّ لقضّيــة واحــدة فقــط مــن أصل تســعة  ي
ف عامــي 2006 إل 2017. تــّم الحســم القضــا�أ ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت

ف �ف قتــل حــوالي 1009 صحفّيــ�ي
ف القتــىل برســالة مخيفــة إل جميــع  ة بالمائة-يبعــث هــذا العــدد المرتفــع مــن مجمــوع الصحفّيــ�ي -أي بمعــّدل أقــّل مــن عــ�ش

فــالت مــن العقــاب207.  أفــراد المجتمــع مفادهــا الإ

ــوريا  ــت س . كان ف ــ�ي ــات الصحفّي ــن وفي ــة م ــّدلت مرتفع ــي 2012-2017 مع ف عام ــ�ي ــا ب ة م ــ�ت ي الف
ــة �ف ــة العربّي ــهدت المنطق ش

ــذروة  ــات مــن ال ــك، فقــد انخفــض عــدد الوفي ــن. ومــع ذل ــن البلدي ف هذي ــ�ي ــًكا إزاء الــرصاع المســتمّر ب والعــراق الأشــّد فت
ي عــام 2012. ومــن ناحيــة أخــرى، ل تــزال هنــاك معــّدلت عاليــة مــن الختطــاف والتعذيــب، ل ســّيما مــن 

ي وصــل إليهــا �ف
اّلــ�ت

208. تــّم حــّل _وتســوية_ %1.5 فقــط مــن الجرائــم  ف جانــب الجماعــات المتمــرّدة فضــاًل عــن الحتجــاز التعّســفّي للصحفّيــ�ي
ف مختلــف  ــ�ي فــالت مــن العقــاب ب ــة أعــىل معــّدل لالإ ي المنطقــة حيــث تمتلــك المنطقــة العربّي

ف �ف ــ�ي ــة ضــّد الصحفّي المرتكب
مناطــق العالــم.

203. UNESCO, World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Global Report 2017/2018 (2018, Paris), p. 130. 
Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002610/261065e.pdf.
204. Front Line Defenders, Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 2017, p. 6. Available at: https://www.frontlinede-
fenders.org/sites/default/files/annual_report_digital.pdf.
205. Front Line Defenders, Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 2017, note 201, p. 6; and UNESCO, World Trends 
in Freedom of Expression and Media Development: Global Report 2017/2018, note 200, p. 140.
206. Only around 7% of journalists killed between 1992-2020 were women, although there is no good data available which eval-
uates how this compares to women’s overall participation among journalists during that time. Report of the Special Rapporteur on 
Violence against Women, Combating Violence against Women Journalists, 6 May 2020, para. 23, undocs.org/A/HRC/44/52.
207. Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, ibid.
208. UNESCO, World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Global Report 2017/2018 note 200, p. 130.

نقطة نقاش

هم، انتقاًما لمنشوراتهم  ، أو غ�ي ف ما رأيك بالعتداءات عىل الصحفّي�ي
ي الأردّن؟ هل ترى أنّه يشّكل تهديًدا لحّريّة الرأي والتعب�ي 

وترصيحاتهم �ف
مستقباًل؟

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002610/261065e.pdf
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ــا إل أّن الأدوات  ــارة هن ش ــدر الإ ــه تج ــة، فإنّ ــدة السادس ي الوح
ــاّم �ف ــكل ع ــّي بش ــرص الرقم ــات الع ــننظر إل تحّدي ــا س بينم

هــم مّمــن  ف وغ�ي ي يقّدمهــا العــرص الرقمــّي لحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي تشــّكل أيًضــا تهديــدات جديــدة للصحفّيــ�ي
الجديــدة اّلــ�ت

ف لممارســة  وريـّـة للصحفّيــ�ي يتحّدثــون عــن قضايــا حّساســة. عــىل ســبيل المثــال، أصبحــت أدوات التشــف�ي وإخفــاء الهويـّـة �ف
ــّكل  ــرى، تش ــة أخ ــن ناحي ــادر209. م ــة المص ــة ّ�يّ ــالت وحماي ف التّص ــ�ي ــق تأم ــن طري ، ع ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ي حّريّ

ــم �ف حّقه
ــة  ــت، وخاّص ن ن�ت ــ�ب الإ ــات ع ــفّية والمضايق ــة التعّس ــوا للمراقب ــن تعرّض ف اّلذي ــ�ي ــًدا للصحفّي اي ف ــا م�ت ــة تحّديً ــالمة الرقمّي الس
ي 

، وقــد تزايــد هــذا �ف ّ ي
و�ف لكــ�ت ســاءة والتحــرش الإ اســتهداف الصحفّيــات، فقــد أبلغــن عــن تعرضهــّن لمعــّدلت مرتفعــة مــن الإ

العقــد الأخــ�ي وفًقــا لمــا تشــ�ي إليــه الدلئــل 210. 

امات الدولة بشأن االنتهاكات واالعتداءات الخاّصة والعاّمة ن ثانًيا- ال�ت

نســان،  ي تصــادق عــىل المعاهــدات ذات الصلــة الموضــوع الرئيــس لقانــون حقــوق الإ
تعــّد الــدول والهيئــات والمنّظمــات اّلــ�ت

امــات الــواردة فيهــا،. ومــع  ف بمــا لهــا مــن كيانــات تصــادق عــىل التّفاقّيــات، فتكــون المســؤولة عــن الخضــوع والمتثــال لالل�ت
امــات ســلبّية بالمتنــاع عــن انتهــاك الحقــوق فحســب؛ بــل  ف نســان ل تفــرض عــىل الــدول ال�ت ذلــك، فــإّن ضمانــات حقــوق الإ
ــدول غــ�ي مســؤولة عــن  ــإّن ال ــه، ف ــا بالكامــل211. وعلي ــق أعماله ــة لتحقي ــة مواتي ــة بيئ ــة لتهيئ امــات إيجابّي ف ــا ال�ت تفــرض أيًض
ي 

اًمــا بتنظيــم ترّصفــات هــذه الأطــراف. وهــذا يعــ�ف ف ي تقــوم بهــا الأطــراف الخاّصــة لكّنهــا تتحّمــل ال�ت
جميــع الإجــراءات اّلــ�ت

أنـّـه يتوّجــب عــىل الــدول “أن تكفــل حمايــة الأشــخاص مــن أّي أعمــال وأفعــال يقــوم بهــا أشــخاص، أو كيانــات خاّصــة يكــون 
، إل درجــة أّن هــذه الحقــوق مــن المعاهــدة صالحــة للتطبيــق  مــن شــأنها النتقــاص مــن تمّتعهــم بحّريـّـات الــرأي والتعبــ�ي

ف الأفــراد والكيانــات212“.  والممارســة بــ�ي

ي يتســّبب بهــا.... 
ار اّلــ�ت ام الــدول بتنظيــم الســلوك الخــاّص، يتطّلــب منهــا أن تبــذل “العنايــة الواجبــة لمنــع الأ�ف ف إّن الــ�ت

هــا”. وفًقــا لذلــك، يتنــاول هــذا القســم كّل مــن  أشــخاص، أو كيانــات213 خاّصــة، أو للمعاقبــة عليهــا، أو التحقيــق فيهــا، أو ج�ب
ي هنــا منــع الجرائــم ضــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي والمعاقبــة عليهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا. 

امــات بشــكل مســتقّل، ونعــ�ف ف هــذه الل�ت

209. . UN Human Rights Council Resolution 33/2, note 197, para. 13.
210. Julie Posetti, et al., Online Violence against Women Journalists: A Global Snapshot of Incidence and Impacts, UNESCO, p. 5. 
Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136/PDF/375136eng.pdf.multi.
211. General Comment No. 31, paras. 6 and 8.
212. General Comment No. 34, para. 7.
213. General Comment No. 31, para. 8.

نقطة نقاش

ي سياق العتداءات عىل حّريّة 
ي يمكن أن تكون �ف

يجابّية للدول اّل�ت امات الإ ف ما هي الل�ت
ي التصّدي 

ي تعتقد أّن الدول قد تّتخذها �ف
؟ ما هي التداب�ي الخاّصة اّل�ت الرأي والتعب�ي

لذلك النوع من العتداءات؟ كيف يمكن لهذه التداب�ي أن تراعي المتطّلبات الخاّصة 
للنساء والمجموعات المهّمشة؟

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375136/PDF/375136eng.pdf.multi
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ف عــن أّي نــوع مــن العتــداءات  ة، للتأّكــد مــن أّن ممّثليهــم ليســوا مســؤول�ي يقــع عــىل عاتــق الــدول تحّمــل المســؤولّية المبــا�ش
ام  امهــا باحــ�ت ف ضافــة إل ال�ت . بالإ ي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

ي قــد تحــدث ضــّد أولئــك اّلذيــن يمارســون حّقهــم �ف
النتقامّيــة اّلــ�ت

ي الحيــاة وعــدم التعــرّض للتعذيــب 
نســان الأخــرى مثــل الحــّق �ف امــات حقــوق الإ ف ــة الــرأي والتعبــ�ي المســتمّد مــن ال�ت حّريّ

ًا  ، فــإّن هــذا يمّثــل “انتهــاًكا خطــ�ي ولالحتجــاز التعّســفّي، عندمــا ترتكــب ســلطات الدولــة جرائــم ضــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
 .“214 ي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

بشــكل خــاّص للحــّق �ف

ف  ف فحســب، بــل يشــمل أيًضــا أولئــك اّلذيــن يعملــون بشــكل فّعــال كممّثلــ�ي ف الحكومّيــ�ي ل يشــمل ممّثــل الدولــة المســؤول�ي
ــح  ــا يصب ــة” عندم ــف بالوكال ــع والتخوي ــق ؤخققثؤفهخىخخ”القم ــة خخرث ــ�ي الحكومّي ــة غ ــات الفاعل ــرض الجه ــة. وتف للدول

ــع المنظــورة215.  ــه مــن الوقائ الأشــخاص المتورّطــون لهــم “انتمــاء واضــح إل الحــزب الحاكــم”، أو يمكــن الســتدلل علي

عندمــا ل يكــون للــدول ســيطرة فعلّيــة عــىل أراضيهــا، عــىل ســبيل المثــال، بســبب المنازعــات المســّلحة الداخلّيــة، فقــد ل 
، والتحقيــق فيهــا ومقاضــاة منّفذيهــا بالشــكل  ــة الــرأي والتعبــ�ي تكــون قــادرة بشــكل صحيــح عــىل منــع الجرائــم ضــّد حّريّ
امــات طويلــة المــدى، بالحــرص والعنايــة وتوّخــي الحــذر الواجــب حالًمــا  ف المطلــوب. ومــع ذلــك ل يــزال يقــع عــىل الدولــة ال�ت
يصبــح ذلــك ممكًنــا. ل يجــب عــىل الــدول، بينمــا تحــاول الســيطرة عــىل أراضيهــا، أن تّتخــذ إجــراءات تنتهــك حقــوق الأبريــاء 

ريــن مــن الــرصاع216.  ّ
المترصف

ف  ــة المتحــّدث. ولأّن الصحفّيــ�ي ــة الــرأي والتعبــ�ي بغــّض النظــر عــن هويّ امــات عــىل الجرائــم ضــّد حّريّ ف تنطبــق هــذه الل�ت
ف بشــكل متكــّرر، فقــد أشــارت بعــض  هــم مــن الشــخصّيات البــارزة هــم المســتهدف�ي نســان وغ�ي ف عــن حقــوق الإ والمدافعــ�ي
ي المقــام الأّول إل هــذه الجهــات الفاعلــة. ومــع ذلــك، ل ينبغــي تفســ�ي ذلــك بشــكل محــدود، 

القــرارات والوثائــق الدولّيــة �ف
امــات. وبالمثــل، ل ينبغــي قــراءة مصطلــح  ف أو أن يفهــم ضمًنــا عــىل عــدم اســتفادة الجهــات الفاعلــة الأخــرى مــن هــذه الل�ت
“صحفــّي” بطريقــة رســمّية بشــكل مبالــغ، إذ إّن “وضــع الشــخص كصحفــّي يحــّدده العمــل اّلــذي يقــوم بــه هــذا الشــخص، 

ول يخضــع لأّي لقــب، أو مســّمى وظيفــّي، أو شــكل مــن أشــكال التســجيل217“. 

مثال

ي التعليــق العــاّم رقــم 34، “أّن الصحافــة مهنــة تتقاســمها طائفــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة بمــن فيهــا المراســلون المهنّيــون 
وفًقــا لمــا جــاء �ف

ــوع، أو عــىل شــبكة  ّ المطب ي
ــذا�ت ــ�ش ال ي أشــكال الن

ــن يشــاركون �ف هــم مّم ــة وغ�ي ونّي لك�ت ــات الإ ــون، فضــاًل عــن أصحــاب المدّون ف ــون المح�ت والمحّلل

ي مواضــع أخـــرى218“.
نــت، أو �ف ن�ت الإ

214. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, 
note 191, preamble.
215. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 13 Feb-
ruary 2001, para. 51. Available at: http://undocs.org/E/CN.4/2001/64.
216. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, note 211, 
para. 52.
217. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 20 April 
2010, para. 95. Available at: http://undocs.org/A/HRC/14/23.
218. General Comment No. 34, para 44.
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ام بمنع االعتداءات ن االل�ت

ي التعبــ�ي “ل ينبغــي أن تكــون مقتــرصة عــىل الإجــراءات 
ــن يمارســون حّريّتهــم �ف هــم مّم ف وغ�ي ــ�ي ــز ســالمة الصحفّي إّن تعزي

الالحقــة بعــد حــدوث الواقعــة. وبــدًل مــن ذلــك، يســتلزم الأمــر اتّخــاذ آلّيــات وإجــراءات وقائّيــة لمعالجــة بعــض الأســباب 
ام بمنــع الجرائــم ضــّد حّريّــة  فــالت مــن العقــاب219“. يقــع عــىل عاتــق الــدول اللــ�تف ف والإ الجذريّــة للعنــف ضــّد الصحفّيــ�ي
ي حــالت ومواقــف 

ي يوجــد فيهــا خطــر حــدوث مثــل هــذه الجرائــم بشــكل عــاّم، وكذلــك �ف
ي البلــدان اّلــ�ت

الــرأي والتعبــ�ي �ف
ف عليهــا مســبًقا معرفــة وجــود خطــر حقيقــّي وفــورّي لمثــل هــذه الجرائــم220“. 

ّ خاّصــة حيــث “تعّلــم الســلطات، أو يتعــ�ي

نســان التابــع لالأمــم المّتحــدة بتعزيــز  ي خلــق واســتخدام لغــة مجلــس حقــوق الإ
تتمّثــل أحــد جوانــب منــع العتــداءات �ف

ف مــن ممارســة عملهــم عــىل نحــو مســتقّل ودون تدّخــل ل داعــي لــه221“. وهــذا  “تهيئــة بيئــة آمنــة ومواتيــة تمّكــن الصحفّيــ�ي
 . ي الجرائــم المرتكبــة ضــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

ّ يعالــج بشــكل وا�ف ي
طــار القانــو�ف ء_ ضمــان أّن الإ ي

يتطّلــب _أّوًل وقبــل كّل سش
وتــو�ي الوليــات والســلطات الخاّصــة بحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي باتّخــاذ التدابــ�ي القانونّيــة التاليــة:

، إّمــا بشــكل �يــح، أو بصفتهــا ظرًفــا مشــّدد  ّ ي
ي القانــون الجنــا�أ

اف بفئــة الجرائــم ضــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي �ف  ينبغــي العــ�ت
ف العتبــار لطابعهــا الخطــر؛ و يــؤّدي إل فــرض عقوبــات أشــّد عــىل مثــل هــذه الجرائــم، مــع الأخــذ بعــ�ي

، وجريمــة إعاقــة ســ�ي العدالــة )عرقلــة العدالــة( فيمــا يتعّلــق بهــذه  يجــب أن تخضــع الجرائــم ضــّد حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي
ي تمنــع بعدهــا المالحقــات القضائّيــة222. 

ف غــ�ي محــدودة، أو موّســعة الحــدود )أي المــّدة القانونّيــة اّلــ�ت الجرائــم، إّمــا لقوانــ�ي

ف  ّ الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء للــدول الأعضــاء بشــأن حمايــة الصحافــة وســالمة الصحفّيــ�ي ّي تتضّمــن توصيــة التّحــاد الأورو�ب
. وتــو�ي بالتدابــ�ي  ف امــات لضمــان ســالمة الصحفّيــ�ي ف ، إرشــادات حــول كيفّيــة تنفيــذ الل�ت ف عالمّيــ�ي ف الإ هــم مــن الناشــط�ي وغ�ي

يعّيــة التاليــة بصفتهــا جــزًءا مــن عنــرص “الوقايــة”: والإجــراءات الت�ش

ــن المســاهمة  ــة الأخــرى م عالمّي ــات الإ ف والجه ــ�ي ــن الصحفّي ــا شــاماًل يمك يعيًّ ــدول الأعضــاء أن تضــع إطــاًرا ت�ش ينبغــي لل
ي هــذا 

ــادئ المنصــوص عليهــا �ف طــار عــىل المب ــة ودون خــوف. يجــب أن يشــتمل هــذا الإ ــرأي والنقــاش العــاّم بفعالّي ي ال
�ف

الملحــق وبالتــالي يضمــن وصــول الجمهــور إل “المعلومــات والخصوصّيــة وحمايــة البيانــات وّ�يـّـة وأمــن التّصــالت وحمايــة 
ف عــن المخالفــات223“.  ــة والمبلغــ�ي المصــادر الصحفّي

عالمّيــة مــن الطــرد  ي تحمــي الجهــات الإ
ف العمــل والتوظيــف، اّلــ�ت تؤّكــد المبــادئ التوجيهّيــة، أيًضــا، عــىل أهّمّيــة وضــع قوانــ�ي

ــاءة  ــع إس ــة لمن ف المراقب ــ�ي ــح قوان ــة، وتوضي ــ�ي الدولّي ــع المعاي ــه�ي م ــون التش ــق قان ــان تواف ــام وضم ــفّي، أو النتق التعّس
ــات  ــد مــن أّن الضمان ــة ومســتقّلة للتأّك ــه “لمراجعــة موضوعّي يعــّي بأكمل طــار الت�ش اســتخدامها. يجــب أن يخضــع هــذا الإ
ــة إنفــاذ  يــع مدعــوم بآلّي ــة وأّن الت�ش ي الممارســة العملّي

ــة ونافــذة �ف ــة الــرأي والتعبــ�ي قويّ ي حّريّ
الخاّصــة بممارســة الحــّق �ف

ــة224“.  فّعال

219. UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, CI-12/CONF.202/6, para. 1.6. Available at: https://
en.unesco.org/sites/default/files/un-plan-on-safety-journalists_en.pdf.
220. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, 
note 191, para. 2(a).
221. Human Rights Council Resolution 21/12, note 193, para. 8.
222. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, 
note 191, para. 2(b).
223. Appendix to Recommendation CM/Rec (2016)4 of the Committee of Ministers to Member States on the protection of jour-
nalism and safety of journalists and other media actors, 13 April 2016, para. I(2). Available at: https://search.coe.int/cm/Pages/
result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1.
224. Ibid., paras. I(3), (6) and (7).
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ــد  ــة والرص ــب التوعي ــا تلع ــة. كم يعّي ــ�ي الت�ش ــاوز التداب ــ�ي تتج ــرأي والتعب ــة ال ــّد حّريّ ــم ض ــع الجرائ ــإّن من ــك، ف ــع ذل وم
ــا225. كما  دانــة العلنّيــة للهجمــات وتخصيــص المــوارد للتحقيــق والمقاضــاة دوًرا وقائيًّ بــالغ عــن العتــداءات والهجمــات والإ والإ

.226 ينبغي للدول توف�ي سبل الوصول الفّعالة إل المعلومات المتعّلقة بالجرائم المرتكبة ضّد حّريّة الرأي والتعب�ي

ن لخطر االعتداءات ام بحماية أصحاب الرأي المعرّض�ي ن ب- االل�ت

ي 
ي تهــدف إل إســكات أولئــك اّلذيــن يمارســون حّقهــم �ف

عــىل الــدول أن “تّتخــذ تدابــ�ي فّعالــة للحمايــة مــن العتــداءات، اّلــ�ت
ــب  ولئــك المعرّضــ�يف لخطــر الســتهداف228. وتتطّل

أ
227“. يجــب أن يكــون هــذا متاًحــا بصفــة عاجلــة ل ــة الــرأي والتعبــ�ي حّريّ

نفــاذ مــع القــدرة  -نظــًرا لأّن هــذه العتــداءات بمثابــة جرائم-بمــا يشــمل “آلّيــات الإ ّ ي
طــار القانو�ف الحمايــة التنفيــذ الفّعــال لالإ

بــالغ عــن العتــداءات  ي أيًضــا المراقبــة المنتظمــة والإ
ف للخطــر229. وتعــ�ف عــىل تقديــم اهتمــام منتظــم” لســالمة المعرّضــ�ي

نــذار المبّكــر عــىل ســبيل المثــال230.  وضمــان الســتجابة ال�يعــة للتهديــدات بواســطة أنظمــة الإ

نســان _لتقييــم مــا إذا كانــت  نســان ومحكمــة الــدول الأمريكّيــة لحقــوق الإ اعتمــدت كّل مــن المحكمــة الأوروبّّيــة لحقــوق الإ
ــلطة  ــة الس ــة ومعرف ــ�ي المعقولّي ــىل معاي ــد_ ع ــرّض للتهدي ــا مع ــخص م ــة ش ــة لحماي ــوًدا كافي ــت جه ــد بذل ــلطات ق الس
نســان بتقييــم مــا يمكــن “توّقعــه عــىل نحــو معقــول،  بالمخاطــر. عــىل ســبيل المثــال، قامــت المحكمــة الأوروبّّيــة لحقــوق الإ
لتجّنــب وقــوع خطــر حقيقــّي ومحــدق عــىل الحيــاة إذ كان لديهــا علــم بــه، أو ينبغــي أن يكــون لديهــا علــم بــه، ول يمكــن 
طــار الثامــن(. وبالمثــل، ذكــرت محكمــة  ي ضــوء جميــع ظــروف أّي قضّيــة معّينــة 231“. )انظــر الإ

الإجابــة عــىل هــذا الســؤال إّل �ف
ي عالقاتهــم مــع بعضهــم 

امــات الدولــة باعتمــاد تدابــ�ي الوقايــة والحمايــة لالأفــراد �ف ف نســان إّن ال�ت الــدول الأمريكّيــة لحقــوق الإ
مكانّيــة المعقولــة  ، أو مجموعــة مــن الأفــراد والإ ف

ّ وطــة بالوعــي بحالــة الخطــر الحقيقــّي والوشــيك عــىل فــرد معــ�ي البعــض م�ش
ّ يتــّم تفعيــل _وتطبيــق_ تلــك  ط أن يطلــب الفــرد الحمايــة حــ�ت لمنــع هــذا الخطــر وتالفيــه 232“. يجــدر التنويــه أنـّـه ل يشــ�ت

امــات233.  ف الل�ت

225. Human Rights Council Resolution 21/12, note 193, para. 8.
226. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, 
note 191, para. 2(c)(iv).
227. General Comment No. 34, para. 23.
228. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, 
note 191, para. 3(a).
229. Human Rights Council Resolution 33/2, note 195, para. 7.
230. Human Rights Council Resolution 33/2, note 195, para. 6.
231. Osman v. United Kingdom, 28 October 1998, Application No. 23452/94, para. 116. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58257.
232. Pueblo Bello Massacre v. Colombia, 31 January 2006, Series C, No. 140, para. 123. Available at: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_140_ing.pdf.
233. IACtHR, Vélez Restrepo and Family v. Colombia, 3 September 2012, Series C, No. 248, para. 201. Available at: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_248_ing%20.pdf.

نقطة نقاش

ي منع العتداءات عىل 
ي تساعد �ف

ما هي برأيك الإجراءات والتداب�ي الأخرى اّل�ت
؟ هل يحتاج إل  ؟ هل طّبق الأردّن أّي نوع من هذه التداب�ي حّريّة الرأي والتعب�ي

ذلك؟ 
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طار الثامن: أوزغور غوندم ضد تركّيا  االإ

ي عام 1994 إل هجمات كالقتل، والعتداءات، 
ّ إغالقها �ف تعرّضت أوزغور غوندم )صحيفة تركية كردية( ح�ت

ي شملت الصحيفة نفسها، وكذلك الأشخاص 
ها من حوادث العنف ال�ت وهجمات الحرق العمد، وغ�ي

ي تحديد ما 
ها234. وعند البحث �ف ف بها. ورأت الصحيفة أنّها تعرّضت لحملة منّظمة تهدف إل وقف ن�ش المرتبط�ي

نسان  إذا كانت السلطات قد استجابت بشكل مناسب لهذه الحوادث، تعاملت المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ
ي تتحّملها الدول:

بشكل مستفيض مع السؤال المتعّلق بدرجة المسؤولّية اّل�ت

وط المسبقة لقيام ديمقراطّية  تش�ي المحكمة إل الأهّمّية الرئيسّية لحّريّة الرأي والتعب�ي بوصفها إحدى ال�ش
ي عدم التدّخل فحسب، 

فّعالة. ل تعتمد الممارسة الحقيقّية والفّعالة لهذه الحّريّة فقط عىل واجب الدولة �ف
ف الأفراد... ولتحديد مدى وجود  ّ فيما يتعّلق بالعالقات ب�ي ولكّنها قد تتطّلب اتّخاذ تداب�ي إيجابّية للحماية ح�ت

ف المصلحة العاّمة للمجتمع ومصالح الفرد.  ، يجب مراعاة التوازن العادل الواجب تحقيقه ب�ي ّ ي ام إيجا�ب ف ال�ت
ي ظّل الظروف المختلفة 

ام حتًما �ف ف ي التّفاقّية. يختلف نطاق هذا الل�ت
وعليه، يعت�ب البحث عنها متأّصاًل �ف

ف 
ّ ي يتع�ي

ي المجتمعات الحديثة والخيارات اّل�ت
ي ينطوي عليها حفظ النظام �ف

للدول المتعاقدة والصعوبات اّل�ت
ام بطريقة تفرض عبًئا مستحياًل، أو  ف تبّنيها فيما يتعّلق بالأولويّات والموارد. كما يجب أّل يفّ� مثل هذا الل�ت

غ�ي متناسب عىل السلطات235“.

ي هذه القضّية أّن السلطات كانت تعلم أّن الصحيفة قد تعرّضت لهجمات عنيفة 
لحظت المحكمة �ف

ّ واحد. علًما بأّن هذه  ي
ومضايقات، وعىل الرغم من ذلك لم تستطع الحكومة القيام سوى بإجراء وقا�أ

الإجراءات لم تشّكل “استجابات كافية، أو فّعالة” عندما زعمت الصحيفة وجود حملة منّظمة ضّدها، لذلك 
يجابّية لحماية حّريّة الرأي  اماتها الإ ف نسان أّن الحكومة لم تف بال�ت وجدت المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ

.236 والتعب�ي

قد تستدعي الحاجة إنشاء برامج، أو آلّيات حماية متخّصصة لدى بعض البلدان237 لتوف�ي حماية فّعالة.

يجــب وضــع برامــج حمايــة متخّصصــة تســتند إل الحتياجــات والتحّديــات المحّلّيــة كّلمــا اشــتّد الخطــر بوقــوع جرائــم ضــّد 
امــج المتخّصصــة مجموعــة مــن تدابــ�ي الحمايــة المصّممــة وفًقــا للظــروف  . يجــب أن تتضّمــن هــذه ال�ب حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ي متابعــة ذات الأنشــطة المهنّيــة 

ي الســتمرار �ف
ي ذلــك جنســه، أو حاجتــه، أو رغبتــه �ف

الفرديـّـة للشــخص المعــرّض للخطــر بمــا �ف
ــة والقتصاديّة.  والظــروف238 الجتماعّي

234. ECtHR, Özgur Gündem v. Turkey, 16 March 2000, Application No. 23144/93, para. 41. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58508.
235. Ibid., para. 43.
236. Ibid., paras. 44 and 46. 
237. For a detailed discussion about how to establish such a mechanism, see Toby Mendel, Supporting Freedom of Expression: 
A Practical Guide to Developing Specialised Safety Mechanisms (April 2016, UNESCO and Centre for Law and Democracy). 
Available at: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/Supporting-Freedom-of-Expression_
Guide-Safety-Mechanisms.pdf.
238. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, 
note 191, para. 3(b).
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ــة متطــّورة حيــث أنشــأت المكســيك وحــدات خاّصــة  ــا برامــج أمــان وطنّي عــىل ســبيل المثــال، أنشــأت المكســيك وكولومبي
ــا  ي يطلبه

ــ�ت ــة اّل ــ�ي الحماي ــة بتداب ــم المخاطــر والتوصي ــة لتقيي ــا لجن ــا أنشــأت كولومبي ــق والرصــد، بينم للمقاضــاة والتحقي
ــا239.  الضحاي

ــان  ــة لضم ــوات خاّص ــاذ خط ــة إل اتّخ ــات معّين ات اضطراب ــ�ت ــداث، أو ف ــض الأح ــالل بع ــدول خ ــاج ال ــد تحت ًا، ق ــ�ي وأخ
ف عــىل الــدول أثنــاء التغطيــة 

ّ ف للخطــر. عــىل ســبيل المثــال، يتعــ�ي هــم مــن الأشــخاص المعرّضــ�ي ، أو غ�ي ف ســالمة الصحفّيــ�ي
ــم للخطــر وضعفهــم  ف الخــاّص وتعرّضه ــ�ي ــار “دور الصحفّي ف العتب ــات، أو المظاهــرات أن تأخــذ بعــ�ي ــة لالنتخاب عالمّي الإ
نســان حمايــة  ّ وقانــون حقــوق الإ ّ الــدولي ي

نســا�ف ف عــىل الــدول بموجــب القانــون الإ
ّ بصفــة خاّصــة240“. وبشــكل مماثــل، يتعــ�ي

ي قــراره رقــم 2222 
اعــات المســّلحة. وعليــه، ذكــر مجلــس الأمــن التابــع لالأمــم المّتحــدة �ف ف ف أثنــاء ال�ف ف المســتهدف�ي الصحفّيــ�ي

: مــا يــىلي

ي تنطبــق عليهــم بموجــب 
ــ�ت امــات اّل ف اعــات المســّلحة لالل�ت ف ي ال�ف

ــة الأطــراف �ف ورة خضــوع كاّف يشــ�ي مجلــس الأمــن عــىل �ف
ف  ف والأفــراد المرتبطــ�ي عالمّيــ�ي ف والإ اعــات المســّلحة، شــاماًل ذلــك الصحفّيــ�ي ف ي ال�ف

ف �ف ّ المختــّص بحمايــة المدنّيــ�ي القانــون الــدولي
بهــم241. 

ي االعتداءات ومالحقتها  
ام بالتحقيق �ن ن ج-االل�ت

فــالت مــن العقــاب يــؤّدي إل تكــرار الجرائــم  عندمــا تمــّر الجرائــم المرتكبــة ضــّد حّريّــة التعبــ�ي دون عقــاب، فــإّن هــذا الإ
ي الوقــت المناســب” 

242. يجــب “اتّخــاذ إجــراءات شــديدة أثنــاء التحقيــق بهــذه الجرائــم و�ف المرتكبــة ضــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ــون  ــات أن تك ــق المســاءلة، يجــب عــىل التحقيق ــان تحقي ــض المناســب243. ولضم ــا التعوي ــح الضحاي ي ومن

ومقاضــاة الجــا�ف
 .245 “محايــدة، و�يعــة، وشــاملة، ومســتقّلة، وفّعالــة244“. وينبغــي توجيــه التهــم الجنائّيــة ضــّد المســؤول�يف

239. For an in-depth discussion of these programmes, as well as specialised protective measures generally, see Natalia Torres, 
Institutional Design and Effectiveness of the Agencies Charged with Protecting Journalists and Investigating Crimes against the 
Press: Mexico, Colombia and. Guatemala (2012, Buenos Aires, Centro de Estudios. en Libertad de Expresión y Acceso a la Infor-
mación). Available at:. http://www.palermo.edu/cele/pdf/english/Internet-Free-of-Censorship/Institutional-Design.pdf.
240. Human Rights Council Resolution 33/2, note 197, para. 10.
241. UN Security Council Resolution 2222, note 194, para. 7.
242. Human Rights Council Resolution 27/5, note 196, para. 2.
243. General Comment No. 34, para. 23.
244. Human Rights Council Resolution 27/5, note 196, para. 3
245. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 20 April 
2010, para. 95. Available at: http://undocs.org/A/HRC/14/23.

نقطة نقاش

ي أّي مرحلة من الخطر 
بما أن تداب�ي الحماية تكّلف ماًل، ل سّيما آلّيات الحماية، �ف

؟ ما مدى الهجمات الذي يجب عنده  ورّي تفعيل هذه التداب�ي ترى أنّه من الرصف
أن تقوم الدولة بإيجاد آلّيات متخّصصة؟ هل يمكنك تخّيل قيام محكمة بإلزام 

الدولة بذلك؟
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ًا قويًّــا”، عــىل أّن الدولــة ل تنّفــذ  ّ ي الوقــت المناســب يعتــ�ب “مــؤ�ش
ي توفــ�ي التحقيقــات والمالحقــات القضائّيــة �ف

إّن الإخفــاق �ف
نســان246. يجابّيــة لحمايــة حقــوق الإ اماتهــا الإ ف ال�ت

أمثلة 

ة آنــا بوليتكوفســكايا، أّن روســيا لــم تقــّدم “أســبابًا مقنعــة كافيــة  ي قضّيــة اغتيــال الصحفّيــة الشــه�ي
نســان �ف أشــارت المحكمــة الأوروبّّيــة لحقــوق الإ

يــر طــول مــّدة الإجــراءات” بحيــث كان التأخــ�ي المبالــغ فيــه، أثنــاء التحقيــق، بحــّد ذاتــه، أساًســا كافًيــا لالعتقــاد بــأّن روســيا قــد أخلــت  ومعقولــة لت�ب
جــراءات  ي الإ

نســان أّن “التقاعــس �ف مريكّيــة لحقــوق الإ
أ

نســان247. وبالمثــل، رأت محكمــة الــدول ال اماتهــا بموجــب التّفاقّيــة الأوروبّّيــة لحقــوق الإ ف بال�ت
نســان والشــعوب  فريقّيــة لحقــوق الإ ر” هــو عامــل يــؤّدي لــ�ي تســتنج أّن التحقيقــات لــم تكفــل حقــوق الضحايــا248. خلصــت المحكمــة الإ ّ غــ�ي المــ�ب
ّ مناســب بعــد مقتــل الســّيد زونغــو بســبب  ي

اماتهــا بعــدم إجراءهــا تحقيــق قانــو�ف ف ي قضّيــة نوربــرت زونغــو ضــّد بوركينــا فاســو، أّن الدولــة أخّلــت بال�ت
�ف

ي مقتــل ســائق شــقيق رئيــس الجمهوريـّـة، وعــىل إثرهــا، ارتــأت المحكمــة أّن دولــة بوركينــا فاســو وقــع عــىل 
تقاريــره وخاّصــة المتعّلقــة بإجــراء تحقيــق �ف

ي القضّيــة بشــكل صحيــح 249.
عاتقهــا مســؤولّية عــدم التحقيــق �ف

ــق أن تكــون شــاملة  ــة التحقي ، يجــب عــىل عملّي ّ ي
ي الوقــت المناســب وفــق جــدول زمــ�ف

ــق والمالحقــة �ف وفضــاًل عــن التحقي
ي نظــام الوليــات والســلطات الخاّصــة لحّريّــة الــرأي التعبــ�ي “ينبغــي توفــ�ي المــوارد 

وصارمــة بمــا فيــه الكفايــة. كمــا جــاء �ف
 ، ي الجرائــم ضــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

الكافيــة ومــا يكفــي مــن التدريــب للتأّكــد مــن شــمولّية و�امــة وفعالّيــة التحقيقــات �ف
نســان  وروبّّيــة لحقــوق الإ

أ
حــت المحكمــة ال وأن يجــري استكشــاف جميــع جوانــب هــذه الجرائــم عــىل النحــو الواجــب250“. اق�ت

ي فيمــا إذا كانــت حّريـّـة التعبــ�ي تشــّكل 
أّن أحــد جوانــب التحقيــق الصــارم والفّعــال، هــو أن تفّحــص الســلطات بالقــدر الــكا�ف

دافًعــا لوقــوع الجرائــم، )مثــل، إذا كانــت جريمــة قتــل صحفــّي مرتبطــة بعملــه كصحفــّي(251. 

ي المالحقــة القضائّية للجرائــم المرتكبة 
اهــة لتحقيــق اســتقاللّية القضاة والحياديـّـة �ف ف يجــب أن تّتســم الإجــراءات القضائّيــة بال�ف

، والشــهود  ف ، والمحامــ�ي ف ف العاّمــ�ي ف عــىل الــدول “ضمــان ســالمة القضــاة، والمّدعــ�ي
ّ . كمــا يتعــ�ي ضــّد حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

ف  هــم مــن العاملــ�ي ف وغ�ي ون المحاكمــات والمالحقــات القضائّيــة المتعّلقــة بالجرائــم المرتكبــة ضــّد الصحفّيــ�ي اّلذيــن يحــرصف
وريـّـة لمــن يــدلي بشــهادته ضــّد الجنــاة253. عــىل ســبيل المثــال، وّجهــت  عــالم 252“. قــد تكــون حمايــة الشــهود �ف ي وســائل الإ

�ف
ي قضّيــة اغتيــال صحفــّي اللــوم إل وكالــة الســتخبارات الغامبّيــة 

محكمــة عــدل المجموعــة القتصاديـّـة لــدول غــرب إفريقيــا، �ف
ف تــاّم أّن شــهود العيــان قــد تــّم تخويفهــم”  ي وضــع الدعــوى جانًبــا والتخــىّلي عنهــا، وهــي عــىل يقــ�ي

لكونهــا “كانــت �يعــة �ف
بــدًل مــن تقديــم ضمانــات بشــأن ســالمتهم254.

246. ECtHR, Mazepa and Others v. Russia, 17 July 2018, Application No. 15086/07, para. 80. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-184660.
247. Ibid., paras. 80-82.
248. Rios v. Venezuela, 28 January 2009, Series C, No. 194, para. 331. Available at: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_194_ing.pdf.
249. 28 March 2014, Application 013/2011. Available at: http://en.african-court.org/images/Cases/Judgment/Nobert%20Zongo%20
Judgment-%20English.pdf.
250. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, 
note 191, 4(c)(i)
251. Huseynova v. Azerbaijan, 14 April 2017, Application No. 10653/10, para. 115. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-172661.
252. Appendix to Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to Member States on the protection of journal-
ism and safety of journalists and other media actors, note219, para. II(22).
253. Medellin Declaration, UNESCO Conference on Press Freedom, Safety of Journalists and Impunity, 3-4 May 2007. Available 
at: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-
day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000/medellin-declaration/.
254. Hydara v. The Gambia, 10 June 2014, Case No. ECW/CCJ/APP/30/11, p. 10. Available at: https://www.opensocietyfoundations.
org/sites/default/files/Hydara%20Judgment.pdf.
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ّ بالنتصــاف  ي
ام قانــو�ف ف ي الجرائــم المرتكبــة ضــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي ومقاضــاة مرتكبيهــا، هنــاك الــ�ت

فضــاًل عــن التحقيــق �ف
ّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية  امــات العاّمــة بموجــب العهــد الــدولي ف ي هــذه القضايــا. وينجــم عــن الل�ت

للضحايــا �ف
ــىل  ــن ع ــا قادري ــون الضحاي ــي أن يك ــا ينبغ ــان255. كم نس ــوق الإ ــاكات حق ــا انته ــاف لضحاي نص ــض والإ ــرص التعوي ــة ف إتاح
. ومــع ذلــك، يجــب أيًضــا وضــع  ّ عنــد وقــوع جرائــم ضــّد حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي ي

نصــاف المــد�ف التمــاس ســبل العدالــة والإ
ــىل  ف ع

ّ ــ�ي ــتقّلة256. يتع ــة مس ــوى قانونّي ــع دع ــة إل رف ــاف، دون الحاج نص ــبل الإ ــىل س ــا ع ــول الضحاي ــان حص ــة لضم أنظم
نصــاف، أن تكــون “متناســبة مــع خطــورة النتهــاكات” وأن تشــمل كالًّ مــن التدابــ�ي المالّيــة، وتدابــ�ي إعــادة التأهيــل  ســبل الإ
ي حالــة 

لتســهيل العــودة الآمنــة للضحايــا إل منازلهــم، أو عملهــم عنــد رغبتهــم بذلــك257. يجــب أن ينتفــع ورثــة الضحّيــة �ف
ون مليــون فرنــك إفريقــّي  ي قضّيــة زونغــو تعويضــات قدرهــا خمســة وعــ�ش

نصــاف258. منحــت المحكمــة �ف مقتلــه مــن ســبل الإ
ي 

ّ �ف ي ذلــك الوقــت( للــزوج وخمســة عــ�ش مليــون فرنــك إفريقــّي )حــوالي 32000 دولر أمريــ�ي
ّ �ف )حــوالي 53000 دولر أمريــ�ي

ي ذلــك الوقــت( لأحــد الوالديــن259. 
ّ �ف ف فرنــك إفريقــّي )حــوالي 21000 دولر أمريــ�ي ة ماليــ�ي ذلــك الوقــت( للطفــل وعــ�ش

ي التصّدي لالعتداءات الواقعة عىل حّريّة الرأي والتعب�ي
ثالًثا: دور القضاة �ن

ــ�ي التنســيق  ــرأي والتعب ــة ال ــة ضــّد حّريّ ــم المرتكب ــة( عــىل الجرائ فــالت مــن العقــاب )الحصان ــال لالإ نهــاء الفّع يســتلزم الإ
ــة  ي دعــم قيــم الحياديّ

ا �ف ــة دوًرا رئيســيًّ ــة القضائّي ــة. ومــع ذلــك، تلعــب الهيئ ــر الحكومّي ف مختلــف المؤّسســات والدوائ ــ�ي ب
ضافــة إل ذلــك، يمكــن للقــرارات القضائّيــة أن تخلــق ســوابق مهّمــة فيمــا  والســتقاللّية أثنــاء محاكمــات هــذه القضايــا. بالإ
ــن  ــة ع ــار 9 أمثل ط ــّدم الإ ــا. يق ــبة للضحاي ــاف مناس ــبل إنص ــح س ــاة ومن ــة ومقاض ــع وحماي ــدول بمن ــات ال ام ف ــق بال�ت يتعّل

ــك. ي قامــت بذل
ــ�ت ــم اّل ي كّل أنحــاء العال

ــة �ف ــة والوطنّي ــم المحّلّي المحاك

255. ICCPR, Article 2(3).
256. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, 
note 191, para. 5.
257. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, 
note 191, para. 5(b).
258. General Comment No. 34, para. 23.
259. Norbert Zongo v. Burkina Faso, 15 June 2015 (reparations), Application 013/2011. Available at: http://en.african-court.org/imag-
es/Cases/Ruling%20on%20Reparation/Application%20No%20013-2011%20-%20Beneficiaries%20of%20late%20Norbert%20%20
Zongo-Ruling%20on%20Reparation.PDF.

نقطة نقاش

ي هذه القضايا؟ إذا كان الأمر 
هل تشعر أّن عىل القضاة مسؤولّيات خاّصة �ف

كذلك، فما اّلذي يجب عليهم فعله للتأّكد وفائهم بتلك المسؤولّيات؟ هل 
تشعر بارتياح تجاه هذا؟
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طار التاسع: المحاكم المحّلّية والجرائم ضّد حّريّة الرأي والتعب�ي االإ

ي قضّية أرماندو دوك )رئيس كولومبيا( ضّد وزارة الداخلّية والعدل 
حكمت المحكمة الدستوريّة الكولومبّية �ف

ي استفادت 
ي عام 2008، حيث رفعت الصحفّية دعوى، بعد أن ألغت الحكومة تداب�ي الحماية الخاّصة اّل�ت

�ف
ي تتعرّض لها الصحفّية، 

منها. ونتيجة لذلك، أصدرت المحكمة حكًما عىل الحكومة بإجراء دراسة للمخاطر اّل�ت
ي خطر وإعادة اتّخاذ 

ي يعتقد الأشخاص فيها أّن حياتهم �ف
ام المواقف اّل�ت ف إل أهّمّية اح�ت وتوجيه المسؤول�ي

ي  ّ الإجراءات الأمنّية لمقّدم اللتماس واللتقاء مع الصحيفة حول استيعابها وتأقلمها مع هذه الأمور ل�ي تل�ب
احتياجاتها الحالّية260. 

ف  ست” مجموعة من الصحفّي�ي ّ لجنوب إفريقيا ضّد “منّظمة بالك لند ف�ي ي
يضّم منتدى المحّررين الوط�ف

ك فيه مجموعة من  ي أعقاب حادث وقع خارج أحد منازلهم. حيث اش�ت
اّلذين انتابهم القلق بشأن سالمتهم �ف

ف أنّها عنرصيّة.  ست” اّلذين احتّجوا عىل تقارير المنتدى، مّدع�ي ف بمنّظمة “بالك لند ف�ي الأشخاص المرتبط�ي
تعرّض صحفّيان، خالل المظاهرة الحتجاجّية، لالعتداء من قبل متظاهرين، إذ تّم العتداء عىل ممتلكاتهم 
ي جنوب إفريقيا أوامر قضائّية بمنع 

وإتالفها، وتّم أيًضا مالحقتهما إل دور العبادة. أصدرت المحكمة العليا �ف
؛  ف المنّظمة من توجيه أّي أعمال ترهيب، أو مضايقة، أو هجمات، أو تهديدات، أو اعتداءات تجاه المّدع�ي
بخصوص العودة إل منازلهم، أو أّي سلوك آخر من شأنه أن ينتهك حّريّتهم الشخصّية، ومن التهديد، أو 

ي تش�ي إل العنف والأذى والتهديدات261. 
هيب عىل وسائل التواصل الجتماعّي، اّل�ت إشارات التهديد وال�ت

ا، حيث خلصت المحكمة  ي قضّية سوفتك ضّد مونتيغريتو عن محكمة الجبل الأسود مهمًّ
يعّد القرار الصادر �ف

نسان، يقع ضمن  ّ لحقوق الإ ر المعنوّي، الناجم عن انتهاكات القانون الدولي إل أّن منح تعويضات عن الرصف
. تضّمنت القضّية اعتداءين يهّددان حياة صحفّي كتب عن تهريب المخّدرات والتّجار  ّ ي

اختصاصها القضا�أ
ي 

ع �ف ي العتداءات ولم ت�ش
ي إجراء تحقيق بصورة متعّمدة �ف

بها. أخفقت السلطات عىل مدى سبع سنوات �ف
نسان بشكل مكّثف،  إجراء أّي مالحقات قضائّية. وبإشارتها إل السوابق القضائّية للمحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ

ي محاولت القتل بشكل فّعال 
ي الجبل الأسود أّن السلطات ملزمة بالتحقيق �ف

وجدت المحكمة الدستوريّة �ف
ف لم يّتخذوا كاّفة الخطوات المعقولة لمتابعة التحقيق. وبناء عليه، حكمت بدفع  ف العاّم�ي وشامل وأّن المّدع�ي

تعويض قدره 7000 يورو262.

260. 23 October 2008, Case No. T-1037/08, as summarised in “Duque v. Ministry of the Interior and Justice”, Global Freedom of 
Expression, Colombia University. Available at: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/duque-v-ministerio-del-inte-
rior-y-de-justicia/.
261. High Court of South Africa, Gauteng Local Division, Johannesburg, South African National Editors Forum and others v. Black 
Land First and others, 7 July 2017, Case No. 23897/17, para. 29. Available at: http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2017/179.pdf.
262. As summarised in “Softić v. Montenegro (Constitutional Court)”, Global Freedom of Expression, Colombia University. Avail-
able at: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/softic-v-montenegro ( judgment in Montenegrin only).
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النقاط الرئيسة للوحدة الثالثة:

ــل”( مشــكلة  ــة بالقت ــ�ي )“الرقاب ــرأي والتعب ــة ال ي حّريّ
ــن يمارســون الحــّق �ف هــم، مّم ف وغ�ي ــ�ي ــداءات عــىل الصحفّي تعــّد العت

ــم. ــف أنحــاء العال ي مختل
ــة �ف ة متنامي خطــ�ي

امــات إيجابّيــة لمنــع الأطــراف العاّمــة  ف يقــع عــىل الــدول، فضــاًل عــن المتنــاع عــن انتهــاك حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي نفســها، ال�ت
. والخاّصــة مــن ارتــكاب الجرائــم ضــّد حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

ــاّص  ــام خ ــالء اهتم ــر وإي ف للخط ــ�ي ــة المعرّض ــكلة، وحماي ــح مش ــل أن تصب ــداءات قب ــع العت ــات من ام ف ــذه الل�ت ــمل ه تش
ــا. ــد وقوعه ــا عن ــة مرتكبيه ــم ومالحق ــذه الجرائ ي ه

ــق �ف للتحقي
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ي الوصول إىل المعلومات العاّمة والحصول عليها 
الوحدة الرابعة: الحّق �ن

االأهداف:

ي القانــون 
ي الوصــول إل المعلومــات العاّمــة والحصــول عليهــا عــىل الصعيــد العالمــّي، و�ف

معرفــة التطــّور التاريخــّي للحــّق �ف
نســان. ّ لحقــوق الإ الــدولي

اســتعراض خصائــص القانــون اّلــذي يضمــن حــّق الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا وفًقــا للمعايــ�ي الدولّيــة النافــذة 
والمعمــول بهــا.

أّواًل: التطّورات الدولّية فيما يتعّلق بحّق الوصول إىل المعلومات والحصول عليها

ــة  ــة ومراقب دارة العاّم ــة والإ ــة عــىل الدول ــة والرقاب ــا للمشــاركة الديمقراطّي ي الوصــول إل المعلومــات أمــًرا مهمًّ
يعــّد الحــّق �ف

ــول إل  ي الوص
ــّق �ف ــّد الح ــه، يع ــّفافّية، وعلي ــالن والش ع ــة لالإ ــلوك الدول ــع س ــة، يخض ــم الديمقراطّي ــي النظ ــاد. فف الفس

ــؤون  ــّفافة للش ــدة والش دارة الجّي ــة، والإ ــاركة الديمقراطّي ــان المش ا لضم ــيًّ ــا أساس ــة مطلًب ــوزة الدول ي ح
ي �ف

ــ�ت ــات اّل المعلوم
ّ النظــر  ي

اف الــرأي العــاّم عــىل الحكومــة والســلطات والهيئــات العاّمــة، إذ إنّهــا تمّكــن المجتمــع المــد�ف العاّمــة، ورقابــة وإ�ش
ــات263.  ــك الســلطات والهيئ ي أعمــال تل

ــب �ف عــن كث

نسان( ، لجنة البلدان الأمريكّية لحقوق الإ )مكتب المقّرر الخاّص لحّريّة الرأي والتعب�ي

ي 
الهيئــات العاّمــة ل تحتفــظ بالمعلومــات لنفســها، بــل تقــوم بذلــك بوصفهــا راعيــة للمصلحــة العاّمــة، ولــكّل فــرد الحــّق �ف

الوصــول إل هــذه المعلومــات والحصــول عليهــا ضمــن قواعــد محــّددة بوضــوح يحّددهــا القانــون264. 

ي إفريقيا، المبدأ الرابع )1(
إعالن مبادئ حّريّة الرأي والتعب�ي �ف

نسان المتعّلقة )بالتماس( و)الحصول( عىل المعلومة الجذور التاريخّية لحقوق الإ

263. Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Inter-American Commission on Human Rights, Report 2009: The 
right of access to information. Available at: http://www.oas.org/dil/access_to_information_iachr_guidelines.pdf. 
264. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Declaration of Principles on the Freedom of Expression in Africa, 
adopted at the 32nd Ordinary Session, 17-23 October 2002. Available at: http://www.achpr.org/sessions/32nd/resolutions/62.

نقطة نقاش

؛ ما المنطق  ّ ، بموجب القانون الدولي استناًدا إل نّص ضمان حّريّة الرأي والتعب�ي
ي الوصول إل المعلومات 

اّلذي تعتقد بأّن عىل المحاكم استخدامه لجعل الحّق �ف
ي أسس 

؟ هل يمكنك التفك�ي �ف والحصول عليها، كجزء من حّريّة الرأي والتعب�ي
وقواعد أخرى لهذا الحّق؟ كيف يمكن للمحاكم مراعاة حّق الوصول إل المعلومة 

. باعتبارها جزًءا من حّريّة الرأي والتعب�ي
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ي اســتقاء المعلومــات والحصــول عليهــا، وهــو 
ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا إل الحــّق �ف

تكمــن جــذور الحــّق �ف
ّ الخــاّص  نســان والعهــد الــدولي عــالن العالمــّي لحقــوق الإ ي الإ

ي ضمانــات حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي الــواردة �ف
مــا تــّم تضمينــه �ف

حــكام عــىل أنّهــا تشــ�ي بشــكل 
أ

نســان265. فــّ�ت هــذه ال ّ لحقــوق الإ ي ي الميثــاق العــر�ب
بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية وكذلــك �ف

ي قــرار عــام 1946، 
عــاّم إل التدّفــق الحــّر للمعلومــات. عــىل ســبيل المثــال، وصفــت الجمعّيــة العاّمــة لالأمــم المّتحــدة، �ف

: حّريـّـة المعلومــات عــىل النحــو التــالي

ي أّي مــكان وبــدون أّي 
ي جمــع ونقــل ونــ�ش المعلومــات �ف

تتضّمــن حّريّــة الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا الحــّق �ف
ي العالــم266. 

ي أّي جهــد جــاّد لتعزيــز الســالم والتقــّدم �ف
ّ �ف قيــد. وعليــه، فــإّن حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي تعــّد بمثابــة عامــل أســاسي

ــة الــرأي والتعبــ�ي  ي حّريّ
ي عــىل أّن الحــّق �ف

ّ تســعينّيات القــرن المــا�ف ي الآراء حــ�ت
ــه لــم يبــدأ التوّصــل إل التوافــق �ف غــ�ي أنّ

ي تحتفــظ بهــا الســلطات العاّمــة.
ــ�ت ي الوصــول إل المعلومــات اّل

يشــمل أيًضــا الحــّق �ف

 أمثلة

اًما عىل السلطات العاّمة بالكشف  ف اف �احة بأّن حّريّة الرأي والتعب�ي تفرض ال�ت نسان عن الع�ت ي عام 1987، امتنعت المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ
و�ف

ّ بتعزيز  ي
ي عام 2004 حيث كرّس المقّرر الخاّص المع�ف

ي التسعينّيات و�ف
ّ حول هذا الموضوع بشكل كب�ي �ف عن المعلومات267. تطّور الخطاب الدولي

اف  ي تحتفظ بها السلطات العاّمة268. كما بدأ الع�ت
ي الوصول إل المعلومات اّل�ت

ًكا سنويًّا بشأن الحّق �ف ي حّريّة الرأي والتعب�ي إعالنًا مش�ت
وحماية الحّق �ف

دارة العاّمة )انظر اتّفاقّية  ي الأمور البيئّية )انظر، عىل سبيل المثال، اتّفاقّية آرهوس(269.، أو الإ
ي سياقات معّينة ومحّددة، كما �ف

بهذا الحّق نفسه �ف

الأمم المّتحدة لمكافحة الفساد(270.

ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي 
نســان قــراًرا بــارًزا، ورّد فيــه أّن الحــّق �ف ي عــام 2006، أصــدرت محكمــة الــدول الأمريكّيــة لحقــوق الإ

و�ف
ــف  ــّور موق ــا تط ــار 10(. كم ط ــر الإ ــة. )انظ ــلطات العاّم ــا الس ــظ به ي تحتف

ــ�ت ــات اّل ــول إل المعلوم ي الوص
ــّق �ف ــمل الح يش

ــاد الهنغــارّي  ــة التّح ي قضّي
ــام 2009 �ف ــرار ع ــع صــدور ق ــذا الحــّق م اف به ــ�ت ي الع

نســان �ف ــوق الإ ــة لحق ــة الأوروبّّي المحكم
ي الوصــول إل المعلومــات 

نســان �احــة بالحــّق �ف ي عــام 2011، أقــرّت لجنــة حقــوق الإ
للحّريـّـات المدنّيــة ضــّد هنغاريــا271. و�ف

ي التعليــق العــاّم رقــم34272. 
والحصــول عليهــا كجــزء مــن حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي �ف

265. UDHR, Article 19; ICCPR, Article 19(2); and Arab Charter on Human Rights, Article 32(2).
266. UN General Assembly Resolution 59(I), Calling of an International Conference on Freedom of Information, 14 December 1946. 
Available at: http://undocs.org/A/RES/59(I).
267. Leander v. Sweden, 26 March 1987, Application No. 9248/81. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519.
268. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration. Available at: https://www.osce.org/
fom/99558?download=true.
269. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental 
Matters, adopted 25 June 1998, in force 30 October 2001. Available at: https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html.
270. UN Convention against Corruption, adopted 31 October 2003, in force 14 December 2005, Article 10. 
271. 14 April 2009, Application No. 37374/05, available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92171.
272. General Comment No. 34, para. 19.



76

: كلود رييس ضد تشيىلي طار العا�ش االإ

 - ي تشيىلي
طلب )مارسيل كلود رييس( -المدير التنفيذّي لمؤّسسة تعمل عىل تعزيز التنمية المستدامة �ف

ًا  وع استغالل الغابات اّلذي كان مث�ي ي تشيىلي حول م�ش
ّ �ف ي الحصول عىل معلومات من لجنة الستثمار الأجن�ب

ّ المحتمل، وإزاء ذلك قّدمت اللجنة القليل من المعلومات المطلوبة، ولم تقّدم  ي
ه البي�أ للجدل بسبب تأث�ي

مريكّية لحقوق 
أ

فصاح والكشف عن المعلومات المتبّقية273. أقرّت محكمة الدول ال أّي سبب عن عدم الإ
ي التّفاقّية 

ي ضمانات حّريّة الرأي والتعب�ي �ف
ي الوصول إل المعلومات والحصول عليها �ف

نسان إدراج الحّق �ف الإ
نسان: الأمريكّية لحقوق الإ

ي 
بالنظر إل وقائع القضّية الحالّية، رأت المحكمة بأّن الماّدة 13 من التّفاقّية تنّص �احة عىل الحّق �ف

ي الوصول إل المعلومات والحصول عليها 
“استقاء” و“تلّقي” المعلومات، فهي بذلك تحمي حّق جميع الأفراد �ف

ف بوضوح أّن 
ّ ي التّفاقّية. وعليه، فقد تب�ي

ي تسمح بها القيود المفروضة �ف
ي بحوزة الدولة مع الستثناءات اّل�ت

اّل�ت
ّ بتقديم هذه  ي يجا�ب ام الدولة الإ ف ي الوصول إل المعلومات والحصول عليها وال�ت

هذه الماّدة تحمي حّق الفرد �ف
لمام بها، وتقييمها، وبهذه الطريقة،  ي المجتمع، والإ

المعلومات... يتيح حصول فرد عىل المعلومات انتشارها �ف
ي 

ي بحوزة الدولة، واّل�ت
ي الوصول إل المعلومات اّل�ت

ي حّريّة الفكر والتعب�ي يشمل حماية الحّق �ف
فإّن الحّق �ف

ي آن 
ي حّريّة الفكر والتعب�ي اّلذين يجب أن تكفلهما الدولة �ف

تشمل أيًضا البعدين الفردّي والجتماعّي للحّق �ف
واحد274. 

ي الوصول إل المعلومات 
واستطردت المحكمة إل أّن القيود المفروضة عىل حّق مارسيل كلود رييس �ف

رها. ومن جملة أسباب أخرى، فإّن هذه القيود ليس مستندة عىل أّي قانون،  ّ والحصول عليها ليس هناك ما ي�ب
ي 

يع ينّظم القيود المفروضة عىل حّق الوصول إل المعلومات اّل�ت إذ إّن تشيىلي ليس لديها أّي قانون، أو ت�ش
بحوزة الدولة275.

نســان  ّ لحقــوق الإ امــات إيجابّيــة بموجــب القانــون الــدولي ف ي الوحــدة الثالثــة، فــإّن عــىل الــدول ال�ت
كمــا نوقــش ذلــك ســابًقا �ف

ي ســياق حــّق الوصــول إل المعلومــات 
امــات ســلبّية، وهــذا كّلــه تــّم الســتناد إليــه والحتجــاج بــه بوضــوح �ف ف ضافــة إل ال�ت بالإ

ي الوصــول عــىل المعلومــات 
يعــات المتعّلقــة بالحــّق �ف ، فــإّن الــدول ملزمــة “بضمــان تنفيــذ الت�ش والحصــول عليهــا. وبالتــالي

فصــاح عــن المعلومــات  امــات إيجابّيــة للكشــف ولالإ ي تحتفــظ بهــا الســلطات العاّمــة276. كمــا تقــع عــىل عاتــق الــدول ال�تف
اّلــ�ت

ي التعليــق العــاّم رقــم 34: 
ّ ووضــع نظــام للتعامــل مــع طلبــات المعلومــات والســتجابة لهــا. وكمــا ورد �ف ي

بشــكل اســتبا�ت

ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا_ أن تتيــح للعمــوم بصــورة 
ي اتّفاقّيــة إعمــال الحــّق �ف

ينبغــي للــدول الأطــراف _�ف
اســتباقّية معلومــات حكومّيــة ذات أهّمّيــة عاّمــة وأن تبــذل كاّفــة الجهــود لضمــان الحصــول عــىل هــذه المعلومــات بطريقــة 
ي يمكــن مــن خاللهــا الوصــول إل المعلومــات، 

ســهلة وفوريّــة وفّعالــة وعملّيــة. كمــا عليهــا أن تســّن الإجــراءات الالزمــة اّلــ�ت
يعــات حّريّــة المعلومــات277.  بواســطة وســائل مثــل ت�ش

273. Marcel Claude Reyes v. Chile, 19 September 2006, Series C, No. 151, paras. 57(12), 57(13) and 66. Available at: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_ing.pdf.
274. Ibid., para. 77. 
275. Ibid., para. 94.
276. 2018 Joint Declaration on Media Independence and Diversity in the Digital Age, para. 1(a). Available at: https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Opinion/JointDeclaration2May2018_EN.pdf
277. Para. 19.
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ــدف  ي ه
ــوظ �ف ــذا ملح ــتدامة، وه ــة المس ــداف التنمي ي أه

ــا �ف ــول عليه ــات والحص ــول إل المعلوم ي الوص
ــّق �ف ــا أدرج الح كم

: “ضمــان وصــول الجمهــور والعمــوم إل المعلومــات وحصولهــم عليهــا، وحمايــة الحّريـّـات  16,10، اّلــذي ينــّص عــىل مــا يــىلي
ــة المســتدامة 16,10,2،  ّ أهــداف التنمي ــة”. ويقــاس هــذا بمــؤ�ش ــات الدولّي ــة والتّفاقّي يعــات الوطنّي ــا للت�ش الأساســّية وفًق
ــة و/أو سياســّية مــن أجــل وصــول الجمهــور  يعّي ــات دســتوريّة وت�ش ــذ ضمان ّ وتنّف ي تتبــ�ف

ــ�ت ــذي يقيــم: “عــدد البلــدان اّل اّل
ــة بالغــة  ف المعايــ�ي والأعــراف الوطنّيــة والدولّي إل المعلومــات وحصولهــم عليهــا”. ولهــذا الغــرض، قــد تكــون العالقــة بــ�ي

ــة.  الأهّمّي

ن حق الوصول إىل المعلومات والحصول عليها ب- التنامي العالمي لقوان�ي

ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، فــإّن 
نســان بالحــّق �ف ّ لحقــوق الإ ف فيــه القانــون الــدولي ي الوقــت اّلــذي يعــ�ت

و�ف
ي أقــرّت قوانيًنــا لحــّق الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا. 

يعّيــة الوطنّيــة اّلــ�ت ايــًدا مــن الهيئــات الت�ش ف هنالــك عــدًدا م�ت
ي الوصــول 

ف الحــّق �ف ــا: ففــي عــام 1990، لــم يكــن هنــاك ســوى 14 دولــة فقــط قــد أقــرّت قوانــ�ي وكان هــذا التوّجــه �يًعــا ومهمًّ
.278 ف إل المعلومــات والحصــول عليهــا؛ وبحلــول عــام 2018، أصبــح لــدى أكــ�ش مــن 120 دولــة تلــك القوانــ�ي

أمثلة

ف أصبحت الآن ظاهرة  ي الدول الغربّية. بيد أّن هذه القوان�ي
ي الوصول إل المعلومات والحصول عليها �ف

ف الحّق �ف وقد حدثت أول موجات قوان�ي
ي عام 2000 شهدت مناطق أمريكا الالتينّية، 

. ثّم �ف ف ي تلك القوان�ي ّ
ي إقرار وتب�ف

قّية والوسطى، وآسيا بحدود عام 1995؛ �ف عالمّية، وبدأت دول أوروبا ال�ش
ي تفعيل وسّن 

. وعىل النقيض من ذلك، كانت المنطقة العربّية بطيئة �ف ف ي تلك القوان�ي ّ
ي إقرار وتب�ف

، وإفريقيا توّجهات مهّمة �ف ّ ي ومنطقة البحر الكاري�ب
ي الوصول إل المعلومات والحصول عليها، وكانت أول 

ف الحّق �ف ّ وقت كتابة هذا المنشور، لم تعتمد سوى سّت دول عربّية قوان�ي ، وح�ت ف تلك القوان�ي

تلك الدول هي الأردّن279.

278. “Access to Information Laws”, Right 2 Info, available at: https://www.right2info.org/access-to-information-laws; and the RTI 
Rating, available at: https://www.rti-rating.org.
279. Centre for Law and Democracy and Access Info Europe, RTI Rating Data Analysis Series: Overview of Results and Trends, 28 
September 2013, pp. 8-9. Available at: http://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2013/09/Report-1.13.09.Overview-
of-RTI-Rating.pdf.

نقطة نقاش

ي الوصول إل المعلومات 
هل تستطيع ذكر أّول دولة أقرّت قانون الحّق �ف

والحصول عليها، وم�ت كان ذلك؟ من هي أّول دولة عربّية تعتقد أنّها أقرّت ذلك 
ي 

ف الحّق �ف ي قوان�ي ّ
ي تب�ف

القانون؟ فيما عدا الدول الغربّية، أّي دولة كانت الأول �ف
الحصول عىل المعلومات؟

https://www.right2info.org/access-to-information-laws
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ــًرا  ــّم إقرارهــا مؤّخ ي ت
ــ�ت ف اّل ــ�ي ي أّن القوان

ف بشــكل عــاّم مــع مــرور الوقــت؛ وهــذا يعــ�ف ــ�ي ــّوة_ القوان لقــد ازدادت شــّدة _وق
ي 

ف الحــّق �ف ي وقــت مبّكــر وســابق. ونتيجــة لذلــك، تميــل قوانــ�ي
ي تــّم إقرارهــا �ف

ف اّلــ�ت وحديًثــا هــي أكــ�ش شــّدة وقــّوة مــن القوانــ�ي
ف جــودة. وعــىل النقيــض مــن  ف أقــّل القوانــ�ي ي أوروبــا الغربّيــة إل أن تكــون مــن بــ�ي

الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا �ف
280 عــىل الصعيــد العالمــّي وجميعهــا خــارج الــدول الغربّيــة، مثــل: أفغانســتان،  ف ة قوانــ�ي ذلــك، توجــد أقــوى _وأشــّد_ عــ�ش
ــول إل  ي الوص

ــّق �ف ف الح ــ�ي ــوى قوان ــس بأق ــى تون ، تحظ ّ ي ــر�ب ــن الع ي الوط
ــلوفينيا. و�ف ــكا، وس ــا، و�يالن ــيك، و�بي والمكس

المعلومــات والحصــول عليهــا.

ــا  ــول عليه ــات والحص ــول إىل المعلوم ــق الوص ــة ح ــىل حماي ــادر ع ــون الق ــارص القان ــاً: عن ثاني
يــة ن نجل�ي يــة ال يتناســب مــع المحتــوى باللغــة االإ ن نجل�ي ي النســخة االإ

العنــوان الــوارد �ن

ي تتيحهــا الســلطات العاّمــة، تطــّورات عــدد مــن المعايــ�ي 
ي الوصــول إل المعلومــات اّلــ�ت

اف بحــّق الأفــراد �ف وقــد رافــق العــ�ت
ّ يمكــن وصفــه بالقانــون  ي ينبغــي أن يحتــوي281 عليهــا القانــون حــ�ت

ي تحــّدد العنــا� اّلــ�ت
ف النموذجّيــة، واّلــ�ت الدولّيــة والقوانــ�ي

. وفيمــا يــىلي مراجعــة لهــذه العنــا�.  ّ المثــالي

حق الوصول إىل المعلومات ونطاق القانون 

ــة:  ــق عــن المعلوم فصــاح الفائ ــدأ الإ ــات، مب ي الحصــول إل المعلوم
ــا الحــّق �ف ي يقــوم عليه

ــ�ت ــادئ الأساســّية، اّل ــن المب وم
ي يجــري التغّلــب عــىل صعوبــات الوصــول إل 

اض يحّبــذ تيســ�ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، واّلــ�ت ثّمــة افــ�ت
ــّد وأن يجــري تطبيقــه عــىل نطــاق واســع عــىل  ، أّن هــذا الحــّق لب ي

ي ظــروف282 محــدودة. وهــذا يعــ�ف
المعلومــات فقــط �ف

ي الوصــول إل 
كّيــة بشــأن الحــّق �ف كاّفــة أشــكال وأنــواع المعلومــات؛ وكمــا نّصــت عليــه مبــادئ اللجنــة القانونّيــة للبلــدان الأم�ي

ي يجــري تعريفهــا عــىل نطــاق واســع، 
المعلومــات والحصــول عليهــا، فــإّن الحــّق “ينطبــق عــىل كاّفــة المعلومــات المهّمــة، اّلــ�ت

عــالم283“. ي أّي مــن وســائل الإ
ي أّي شــكل، أو �ف

بحيــث تشــمل كّل المعلومــات المتاحــة، أو المســّجلة، أو المحتفــظ بهــا �ف

نســان الأساســّية الأخــرى، ل بــّد أن يكــون هــذا الحــّق هــو حــّق لجميــع الأفــراد. فهــذا أمــر ثابــت  وكمثــل أّي مــن حقــوق الإ
ي طلــب الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا؛ ل بــّد أن يشــمل 

ي تنــّص عــىل أّن الحــّق �ف
ي المعايــ�ي الدولّيــة اّلــ�ت

وراســخ �ف
ف  ف عــىل أّي أرض، ويشــمل المواطنــ�ي قليــم”، أو “كّل فــرد”، أو “جميــع الأفــراد... بــدون تميــ�ي ي الدولة/الإ

“أّي شــخص موجــود �ف
. كمــا ينبغــي أن تكــون الهيئــات والكيانــات  ، هــذا يشــمل غــ�ي المواطنــ�يف جميًعــا بغــّض النظــر عــن أصولهــم284“. وبالتــالي
ي المصلحــة والشــأن العــاّم بالحصــول 

ي تعمــل �ف
القانونّيــة قــادرة عــىل تقديــم الطلبــات، كــون ذلــك يســمح للمنّظمــات اّلــ�ت

عــىل المعلومــات.

280. RTI Rating. Available at: https://www.rti-rating.org.
281. See, for example, Organization of American States, General Assembly AG/RES. 2607 (XL-)/10), adopting a “Model Inter-
American Law on Access to Public Information”, 8 June 2010, available at: https://www.oas.org/dil/AG-RES_2607-2010_eng.pdf; 
and African Commission on Human and Peoples’ Rights, Model Law on Access to Information in Africa, available at: http://www.
achpr.org/files/instruments/access-information/achpr_instr_model_law_access_to_information_2012_eng.pdf.
282. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration, note 270; and Article 19, Principles on 
Freedom of Information Legislation, June 1999, Principle 1, available at: http://undocs.org/E/CN.4/2000/63.
283. Resolution 147 of the 73rd regular period of sessions, 7 August 2008, Principle 3. Available at: https://www.oas.org/en/sla/dil/
docs/CJI-RES_147_LXXIII-O-08_eng.pdf.

284. Principles on Freedom of Information Legislation, note 278., Principle 1; OAS Special Rapporteur for Freedom of Expression, 
Declaration of Principles on Freedom of Expression, Principle 4, available at: http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.
asp?artID=26; and Recommendation Rec(2002)2 of the Committee of Ministers to the Member States on Access to Official 
Documents, para. III, available at: https://rm.coe.int/16804c6fcc.

http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=26
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=26
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ي ينطبق عليها القانون واسعة النطاق أيًضا:
وبشكل مشابه، ينبغي أن تكون السلطات العاّمة اّل�ت

فصــاح عــن المعلومــات، ينبغــي أن يرّكــز تعريــف الهيئــة العاّمــة عــىل نــوع الخدمــة المقّدمــة بــدًل  ولأغــراض الكشــف والإ
مــن التعريفــات والتســميات الرســمّية. ولتحقيــق هــذه الغايــة، ينبغــي أن تشــمل جميــع فــروع ومســتويات الحكومــة، بمــا 
، والصناعــات  ّ ي

ي تعمــل بموجــب تفويــض دســتورّي وقانــو�ف
ي ذلــك الحكومــة المحّلّيــة، والهيئــات المنتخبــة، والهيئــات اّلــ�ت

�ف
كات العاّمــة، والهيئــات غــ�ي التابعــة للــوزارات، أو “غــ�ي الوزاريّــة” )المنّظمــات شــبه الحكومّيــة(، والهيئــات  المؤممــة والــ�ش
ــة الطــرق، أو تشــغيل خطــوط  ــة )مثــل صيان ي تقــوم بتنفيــذ بالأهــداف والمهــاّم العاّم

ــ�ت ــة، والهيئــات الخاّصــة اّل القضائّي
الســكك الحديديـّـة(. ول بــّد أيًضــا مــن دمــج الهيئــات الخاّصــة مــع تلــك الهيئــات، إذا كانــت تحتفــظ، أو تملــك المعلومــات 
ر بالمصالــح العاّمــة الرئيســّية، مثــل البيئــة  فصــاح عنهــا إل الحــّد مــن خطــر الــرصف ي مــن المرّجــح أن يــؤّدي الكشــف والإ

واّلــ�ت
والصّحــة285.

ي تملكهــا وتحتفــظ بهــا الدوائــر 
ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا تلــك المعلومــات الــ�ت

وينبغــي أن يشــمل الحــق �ف
ــة مــع  ــ�ي الدولي ــة فحســب، وحــ�ت وإن اختلفــت بعــض المعاي ــة، وليــس الســلطة التنفيذي يعي ــة والت�ش ــات القضائي والهيئ
ي بشــأن الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، عــىل ســبيل  هــذه النقطــة. تنــص التوصيــة الصــادرة عــن مجلــس الأورو�ب
ي ضــوء قوانينهــا وممارســاتها الداخليــة” -مــدى إمكانيــة تطبيــق مبــادئ 

المثــال، عــىل أنــه لبــد وأن تقــوم الــدول بتجربــة - “�ف
ــق  ، الممارســة والتطبي ف ي حــ�ي

ــة. �ف ــة والقضائي يعي ــات الت�ش ــا عــىل الهيئ ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليه
الحــق �ف

يعيــة والقضائيــة.  ي إدراج الفــروع والهيئــات الت�ش
الأفضــل هــو �ف

 ّ ي
فصاح االستبا�ت ب-الكشف واالإ

ام الحكومــة بالســتجابة إل طلبــات الوصــول  ف ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا هــو الــ�ت
ورغــم أّن جوهــر الحــّق �ف

ّ عــن المعلومــات، بغــّض النظــر  ي
فصــاح الســتبا�ت إل المعلومــات والحصــول عليهــا، فــإّن الــدول ملزمــة، أيًضــا، بالكشــف والإ

 ّ ي
ــتبا�ت ــكل اس ــادر بش ــراف أن تب ــدول الأط ــي لل ــم 34: “ينبغ ــاّم رق ــق الع ي التعلي

ــا ورد �ف ــة أم ل. وكم ــت مطلوب ــا إذا كان عّم
ف عــىل الــدول الأطــراف 

ّ ك لّطــالع الجمهــور والعمــوم. ويتعــ�ي بتوفــ�ي المعلومــات الحكومّيــة ذات الهتمــام العــاّم والمشــ�ت
ــول  ــات والحص ــذه المعلوم ــول إل ه ّ الوص ــىلي ــكل عم ــة وبش ــة وفعالّي ــهولة و�ع ــان س ــا لضم ــارى جهوده ــذل قص أن تب
عليها286“. وهــذا مــن شــأنه، أن يضمــن تمكــ�يف الجمهــور والعمــوم مــن الوصــول إل المعلومــات العاّمــة المهّمــة والحصــول 
عليهــا عــىل نطــاق واســع، وخاّصــة أولئــك اّلذيــن قــد ل تتوّفــر لديهــم المعرفــة، أو القــدرة عــىل تقديــم طلــب للوصــول 
ّ أيًضــا، إل تقليــل عــبء الســتجابة للطلبــات  ي

ّ الروتيــ�ف ي
فصــاح الســتبا�ت إل المعلومــات بأنفســهم. وقــد يــؤّدي الكشــف والإ

طــار 11(.  الفرديّــة عــىل المــدى البعيــد )انظــر الإ

285. Principles on Freedom of Information Legislation, note278, Principle 1.
286. General Comment No. 34, para. 19.

نقطة نقاش

ي تقديم طلبات الوصول 
ًا ما تحتّج وتجادل الحكومات ضّد شمولّية الحّق �ف كث�ي

. هل تعتقد بأحّقّية هذا  ف إل المعلومات والحصول عليها لغ�ي المواطن�ي
الحتجاج والجدل؟ لماذا؟ 
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طار 11: قضّية “الرابطة النمساويّة لحفظ وتعزيز وإنشاء أراض زراعّية  االإ
وحرجّية صّحّية واقتصاديّة” ضّد النمسا

وقد نجمت هذه القضّية عن رفض السلطة النمساويّة العاّمة، تقديم معلومات عن عملّيات نقل ملكّية 
نسان، وبعد أن وجدت أّن ذلك القيد  ي الزراعّية والغابات. وقد لحظت المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ

الأرا�ف
ًرا، أّن فشل  ّ المفروض عىل قدرة الجمهور والعموم عىل الوصول إل المعلومات والحصول عليها لم يكن م�ب
ّ عن المعلومات قد خلقت احتكاًرا وحرصيّة فّعالة لنفسها للمعلومات،  ي

فصاح الستبا�ت ي الكشف والإ
السلطة �ف

ي الستجابة لطلب الوصول إل المعلومات 
ي مصاعب السلطة المزعومة �ف

وهذا كان السبب الحقيقّي �ف
والحصول عليها:

ي الماّدة 
ي إطار معا�ف

اعات حول “الحقوق المدنّية”، �ف ف ي ال�ف
وبما أّن اللجنة هي سلطة عاّمة، هدفها البّت �ف

ف ضّد النمسا، رقم 29477/95، الفقرة 20، اللجنة الأوروبّّية  السادسة من التّفاقّية )انظر قضّية إيزنستيك�ي
ة، وجدت  ي هي أيًضا ذات مصلحة عاّمة معت�ب

نسان 2000، مع مراجع ومصادر أخرى(، واّل�ت لحقوق الإ
ونّية، أو بأّي  ي قاعدة بيانات إلك�ت

المحكمة بشكل مث�ي لالنتباه، أنّه لم ين�ش أّي من قرارات اللجنة، سواء �ف
ي أشارت إليها اللجنة كأحد الأسباب لرفضها 

ًا من الصعوبة المتوّقعة اّل�ت شكل آخر. ونتيجة لذلك، فإّن كث�ي
ة طويلة، هي ناتجة عن  ي صدرت عىل مدى ف�ت

تزويد مقّدم الطلب )الرابطة(، بنسخ من قرارات عديدة اّل�ت
اختيارها عدم ن�ش أّي من قراراتها287.

 ّ ي
فصاح الستبا�ت ي الإ

ي نتجت عن فشلها �ف
وبعبارة أخرى، لم يكن بوسع السلطة أن تعتمد عىل الصعوبات اّل�ت

ر لرفض طلبات الحصول عىل المعلومات. ّ عن المعلومات، كم�ب

ى288“.  ّ عنهــا، “معلومــات مهّمــة ذات مصلحــة عمومّيــة كــ�ب ي
فصــاح الســتبا�ت ي ينبغــي الكشــف والإ

وتتضّمــن المعلومــات اّلــ�ت
ي تشــّجع 

ــ�ت ــة، أو اّل دارة العاّم ي الإ
ــاءة �ف ــا، الشــّفافّية والكف فصــاح عنه ي يعــّزز الكشــف والإ

ــ�ت ــات اّل إّن هــذا يشــمل المعلوم
ــة289. ي المســائل والأمــور المتعّلقــة بالمصلحــة العمومّي

ة �ف ــة المســتن�ي المشــاركة العاّم

287. 28 November 2013, Application No. 39534/07, para. 46. Available at http://hudoc.echr.coe.int/eng ?i=001 - 139084.
288. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Declaration of Principles on the Freedom of Expression in Africa, note 
260, Principle IV(2).
289. Recommendation Rec(2002)2 of the Committee of Ministers to the Member States on Access to Official Documents, para. XI. 
Available at: https://rm.coe.int/16804c6fcc.

نقطة نقاش

ي الحصول عىل المعلومة عىل 
ّ الخاّص بالحّق �ف ي

ى لحًقا، ل ينّص القانون الأرد�ف  كما س�ف
ي 

ّ، لكّن ذلك ليس يمنع للسلطات العاّمة الأردنّية أن تقوم بأداء جّيد �ف ي
فصاح الستبا�ت الإ

هذا الصدد. هل تشعر أّن السلطات العاّمة الأردنّية تفصح عن كث�ي من المعلومات؟ هل 
فصاح عنها؟ ثّمة نوع من المعلومات ترى وجوب الإ

http://hudoc.echr.coe.int/eng
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أمثلة

ّ، مثل المعلومات  ي
ي ينبغي، عىل الأقّل، أن تكشف ويفصح عنها بشكل استبا�ت

وقد قّدمت بعض المعاي�ي توجيهات ودللت بشأن المعلومات اّل�ت
ي القرارات 

اض، أو تقديم رأيهم وإسهاماتهم �ف التنفيذيّة والتشغيلّية عن السلطات العاّمة، والمعلومات عن كيفّية قيام عاّمة الأفراد بالنقد والع�ت
: مريكّية ما يىلي

أ
ح اللجنة القانونّية للبلدان ال ي تؤثّر وتنعكس عليهم. تق�ت

السياسة العاّمة290 ومحتوى القرارات، أو السياسات اّل�ت

ي ذلك، عىل سبيل المثال ل الحرص، سياساتها، وفرص التشاور، 
ف عىل الهيئات العاّمة، أن تن�ش المعلومات عن وظائفها وأنشطتها - بما �ف

ّ ويتع�ي
ي حال عدم وجود 

ّ �ف ّ، ح�ت ي
ّ واستبا�ت ي

انّيتها، والمساعدات والمنح، والفوائد والعقود... عىل أساس روتي�ف ف ي تؤثّر عىل عاّمة الأفراد، وم�ي
وأنشطتها اّل�ت

طلب محّدد، وبطريقة تكفل وتضمن إتاحة الوصول إل المعلومات وفهمها291.

ّ الأكــ�ش شــمولّية قــد ل يكــون ممكًنــا لكاّفــة الســلطات العاّمــة  ي
، فــإّن الكشــف الســتبا�ت  مــا يتجــاوز التوّقعــات بحّدهــا الأد�ف

ف عــىل الــدول عــىل مــدى الوقــت وضــع أنظمــة؛ “لزيــادة كّمّيــة 
ّ مكانــات والقيــود عــىل المصــادر. ورغــم ذلــك، يتعــ�ي نظــًرا لالإ

 .“292
ّ ي

فصــاح الروتيــ�ف المعلومــات الخاضعــة ا للكشــف والإ

ج- إجراءات طلب المعلومات

ي الإجــراء 
ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا بشــكل كامــل؛ إّل إذا كانــت هنالــك ســهولة �ف

ول يمكــن ممارســة الحــّق �ف
، فإنـّـه ل بــّد لالإجــراءات أن تكــون “بســيطة، و�يعــة، ومّجانّيــة،  الخــاّص بطلــب المعلومــات )ســهولة الســتخدام(. وبالتــالي
ــون(،  ــ�يف )ل يقــرؤون ول يكتب ّمّي

أ
ــل ال ــات، مث ــا خاّصــة ببعــض الفئ ــك أحكاًم أو منخفضــة الكلفة293“. وينبغــي أن يشــمل ذل

أو اّلذيــن ل يتقنــون، أو ل يتكّلمــون لغــة الســجّل، أو أولئــك مــن يعانــون مــن إعاقــات مثــل فاقــدي البرص294. وينبغــي ألّ 
يــًرا لهــذه الحقــوق، ولذلــك، ل يتوّجــب أن يطلــب مــن الأشــخاص اّلذيــن يطلبــون  تتطّلــب ممارســة الحقــوق الأساســّية ت�ب

ي تدفعهــم إل تقديــم ذلــك الطلــب295.
روا الأســباب اّلــ�ت ّ المعلومــات؛ أن يــ�ب

ف عــىل الســلطات أن تســتجيب خاللهــا للطلبــات “واضحــة ومنطقّيــة”296. حيــث 
ّ ي يتعــ�ي

ول بــّد أن تكــون الجــداول الزمنّيــة اّلــ�ت
ورة  ي تنّظــم الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا المتعّلقــة بالمســائل البيئّيــة، عــىل �ف

تنــّص اتّفاقّيــة آرهــوس، واّلــ�ت
ة إل  ي غضــون شــهر واحــد كحــّد أقــ�. وتنــّص أيًضــا، عــىل تمديــد297 الفــ�ت

ي أقــرب وقــت ممكــن”، و�ف
توفــ�ي المعلومــات “�ف

ي هــذه الحالــة وجــب تبليــغ ذلــك لمــن 
ر لذلــك، وهــو “حجــم المعلومــات، وتعقيداتهــا”، و�ف ّ ي حــال وجــود مــ�ب

شــهرين؛ �ف
طلــب المعلومــات.

وعــىل الرغــم، مــن عــدم وجــود أّي تكاليــف عــىل طلــب المعلومــات وتلّقيهــا مــن أجــل تســهيل الوصــول إل المعلومــات 
ــة-  ي - استنســاخ وتوليــد المعلومــات -مــن الناحيــة الواقعّي

ــة المتمّثلــة �ف والحصــول عليهــا بشــكل عــادل، فــإّن الأعبــاء المالّي
ــق العــاّم رقــم 34، عــىل أّن رســوم طلــب  ــّص التعلي ــة. وين ر فــرض بعــض الرســوم المحــدودة مــن الســلطات العاّم ّ ــ�ب ت
الوصــول إل المعلومــات الحكومّيــة والحصــول عليهــا؛ ل ينبغــي أن تشــّكل عائًقــا غــ�ي منطقــّي للوصــول إل المعلومــات298“. 

290. Principles on Freedom of Information Legislation, note278, Principle 2.
291. Resolution 147, note285, Principle 4.
292. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration, note 270. Available at: https://www.osce.
org/fom/38632?download=true.
293. International Mandates for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration, note 270.
294. Principles on Freedom of Information Legislation, note278, Principle 5.
295. Recommendation Rec(2002)2 of the Committee of Ministers to the Member States on Access to Official Documents, 
note291, para. (1).
296.  Inter-American Juridical Committee, Resolution 147, note 285, Principle 5
297.  Note265, Article 4(2).
298. General Comment No. 34, para. 19.
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، أّن تلــك الرســوم  ي
ًا أكــ�ش تحديــًدا لمــا يشــّكل “عائًقــا غــ�ي منطقــّي”، وهــذا يعــ�ف وقــد شــّكلت معايــ�ي دولّيــة أخــرى، معايــ�ي

ل ينبغــي أن تتجــاوز تكاليــف نســخ وإرســال المعلومــات المطلوبــة299.

ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا لــه أبعــاد اجتماعّيــة وفرديـّـة. وعندمــا يطلــب 
ًا، هنالــك فهــم بــأّن الحــّق �ف وأخــ�ي

ــة لهــذا الحــّق، ويزيــدون مــن قــدرة عاّمــة الأفــراد  ي الأبعــاد الجتماعّي
الأفــراد معلومــات، ويتشــاركونها، فإنّهــم يســهمون �ف

إجمــاًل عــىل الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا.

ي قامــت الســلطات 
ــ�ت ــات اّل ــك المعلوم ــد اســتخدام تل ــة أن تشــارك، أو تعي ــة وبحّريّ ــك، يحــّق للجهــة الطالب ونتيجــة لذل

ــا. فصــاح عنه ــة300 بالكشــف والإ العاّم

د-الستثناءات وقرارات الرفض

ــة  ــح الجوهري ــة المصال ــة، لحماي ــد مــن وجــود “نظــام اســتثناءات محــدد، ومضبــوط بدقــة متناهي ــه ل ب ومــن الواضــح أن
ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول 

العامــة والخاصــة301“، وبخــالف ذلــك، فــإن نظــام الســتثناءات قــد يقــوض الحــق �ف
ــا والمســائل، ينطبــق الختبــار العــام المكــون مــن ثالثــة أجــزاء للقيــود المفروضــة عــىل  عليهــا بشــكل كامــل. كأول القضاي
ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول 

، بموجــب القانــون الــدولي أيضــاً عــىل الســتثناءات مــن الحــق �ف حريــة الــرأي والتعبــ�ي
وريــة لحمايــة  وعــة، وأن تكــون �ف ي القانــون، وأن تحمــي المصالــح الم�ش

عليها. ويجــب أن تكــون أي قيــود منصــوص عليهــا �ف
تلــك المصالــح302.

، تــّم نقــل ذلــك وترجمتــه إل اختبــار -مكــّون مــن ثالثــة أجــزاء )تقييــم RTI( مختلــف قليــاًل، ومتعّلق  ّ وبموجــب القانــون الــدولي
: ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، وعــىل النحــو التــالي

تحديــًدا، بمــا يتعّلــق بالســتثناءات مــن الحــّق �ف

ي قد تتجاوز حّق الوصول إل المعلومات والحصول عليها.
وعة، اّل�ت  ينبغي أن يحّدد القانون بوضوح المصالح الم�ش

فصــاح عــن هــذه المعلومــات؛  ي حــال كان الكشــف والإ
يتوّجــب منــع ورفــض الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، �ف

وعــة. يشــّكل تهديــًدا عــىل المصالــح الم�ش

فصــاح  ي يكــون فيهــا الكشــف والإ
ــ�ت ي الحــالت اّل

ــة �ف ي تتجــاوز المصلحــة العاّم
ينبغــي أن ينــّص القانــون عــىل الســيادة الــ�ت

ر بالمصالح  فصــاح عــن المعلومات إل إلحــاق الــرصف ي يــؤّدي فيهــا الكشــف والإ
ي الحــالت اّلــ�ت

ّ �ف مفيــًدا للمصلحــة العاّمــة، حــ�ت
وعــة. الم�ش

ّ واســع النطــاق حــول مــا اّلــذي تحميــه اســتثناءات المصالــح بشــكل  وفيمــا يتعّلــق بالجــزء الأّول مــن الختبــار، ثّمــة اتّفــاق دولي
. عّي �ش

299. Inter-American Juridical Committee, Resolution 147, note285, Principle 4.

300. Marcel Claude Reyes v. Chile, note 275, para. 77.

301. International Mandates for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration, note 270.
302. Ibid., para. 77.

نقطة نقاش

ا بالنسبة لك؟ وإن لم يكن كذلك، فما هي مشكالته؟ من  هل يعّد هذا الختبار منطقيًّ
ف حّق الوصول  ي معظم قوان�ي

ا، أك�ش مواطن الضعف �ف الناحية العملّية، أين تعتقد، فرضيًّ
إل المعلومات والحصول عليها بالنسبة لهذا الختبار؟
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أمثلة

: ّ بشأن هذه المسألة عىل ما يىلي ّي وتنّص توصية مجلس الأورو�ب

ي مجتمع 
وريّة �ف ي القانون بدّقة متناهية، وأن تكون �ف

  يجوز للدول الأعضاء أن تحّد من حّق الوصول إل الوثائق الرسمّية. وينبغي أن تحّدد القيود �ف
ديمقراطّي، ومناسبة لهدف الحماية:

، والدفاع والعالقات الدولّية؛ ّ ي
  الأمن الوط�ف

  السالمة العاّمة؛

  منع الأنشطة الإجرامّية، والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها؛

وعة؛ ها من المصالح الخاّصة الم�ش   الخصوصّية، وغ�ي

ها من المصالح القتصاديّة، سواء كانت خاّصة، أو عاّمة؛   المصالح التجاريّة، وغ�ي

ف الأطراف بما يتعّلق بإجراءات المحاكم؛ . العدل والمساواة ب�ي

  الطبيعة 

اف؛ �ش   قيام السلطات العاّمة بالتفتيش، والرقابة والإ

  سياسات الدولة القتصاديّة والنقديّة، وسياسات سعر الرصف؛

ات الداخلّية لمسألة ما303.   �يّة التداولت داخل السلطات العاّمة، أو فيما بينها، أثناء التحض�ي

نسان نهًجا أك�ش عمومّية: وتّتخذ لجنة البلدان االأمريكّية لحقوق االإ

نسان ل بّد من  ي الإ
ّ لكّل فرد... ويسمح هذا المبدأ فقط بفرض قيود استثنائّية، واّل�ت ي تحتفظ بها الدولة هو حّق أساسي

إّن الوصول إل المعلومات اّل�ت

ي المجتمعات الديمقراطّية304.
ّ �ف ي

ي حالة وجود خطر حقيقّي وشديد، يهّدد الأمن الوط�ف
وضعها مسبًقا بموجب القانون �ف

ــه يقــع ضمــن نطــاق  ي يجــري حمايتهــا، ل ينبغــي رفــض الوصــول، لمجــرّد أنّ
ــ�ت وبغــّض النظــر عــن المصلحــة المحــّددة اّل

فصــاح  ــا يشــّكل الإ ــات إّل عندم ــث ل يجــوز رفــض الوصــول إل المعلوم ر حي ــرصف ــار ال ــق معي ــل ينبغــي تطبي الســتثناء. ب
ي تنطــوي عــىل ذلــك التهديــد، ينبغــي 

ي الحــالت اّلــ�ت
ّ �ف ر عــىل المصلحــة305. وعــالوة عــىل ذلــك، وحــ�ت ــا بالــرصف تهديــًدا حقيقيًّ

ر اّلــذي يلحــق بالمصلحــة  ــة عــىل ذلــك أكــ�ب مــن الــرصف تّب فصــاح عــن المعلومــات، حيثمــا تكــون الفوائــد الم�ت الكشــف والإ
ي ضمــان تطبيــق الســتثناءات بطريقــة محــّددة وبشــكل مناســب.

ــة. ومــن شــأن هــذا النهــج، أن يســاعد �ف المحمّي

ام بضعــة مبــادئ أخــرى كواحــدة مــن أجــزاء نظــام الســتثناءات. أّوًل، ينبغــي نــ�ش المعلومــات المطلوبــة،  وينبغــي احــ�ت
ــة  ي الوصــول إل المعلومــات بمبــدأ قابلّي

ف الحــّق �ف بمجــرّد توّقــف العمــل بالســتثناء وتطبيقــه. وينبغــي، أن تتضّمــن قوانــ�ي
فصــاح عــن  التجزئــة، بحيــث إذا كان فقــط جــزء مــن المســتند حّســاس، فيجــب تنقيــح وحجــب ذلــك الجــزء، مــع الكشــف والإ

ا، ينبغــي أن يطلــب مــن الســلطات، أن تقــّدم أســبابًا لرفــض أّي طلــب307. ً ي المعلومــات306. وأخــ�ي
بــا�ت

303. Recommendation Rec(2002)2 of the Committee of Ministers to the Member States on Access to Official Documents, 
note285, para. IV.
304. Inter-American Commission on Human Rights, Declaration of Principles on Freedom of Expression, note286, Principle 4.
305. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration, note 270.
306. Recommendation Rec(2002)2 of the Committee of Ministers to the Member States on Access to Official Documents, 
note285, para. VII(2).
307. General Comment No. 34, para. 19.
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طــار  ومــن أجــل ضمــان تطبيــق نظــام اســتثناءات محــّدد بدّقــة متناهيــة عــىل نحــو مناســب، مــن المهــّم أيًضــا، أن يعكــس الإ
ّ الأوســع )فيمــا يتجــاوز قانــون حــّق الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا نفســه( مبــادئ النفتــاح والشــّفافّية.  ي

القانــو�ف
ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول 

، ينبغــي أن يســود الحــّق �ف ف ــ�ي ف القوان ــ�ي ــة وجــود تعــارض ب ي حال
ــه �ف ، أنّ ي

وهــذا يعــ�ف
ــا  ــات وتنقيحه يع ــتعراض الت�ش م باس ــ�تف ــدول أن تل ــي لل ــل، ينبغ ــدى الطوي ــىل الم ــات الأخرى308. وع يع ــىل الت�ش ــا ع عليه
309 حــّق الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا. وينبغــي  ورة، لــ�ي تتمــاسش عموًمــا مــع معايــ�ي ومراجعتهــا حســب الــرصف

ف الّ�يّــة امتثــاًل لمبــادئ310 حــّق الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا. تحديــًدا تعديــل القوانــ�ي

ي لجنة 
فصاح عن المعلومات �ن طار 12: التعامل مع رفض الكشف واالإ االإ

نسان حقوق االإ

ي تحتفظ 
ي الوصول إل المعلومات والحصول عليها اّل�ت

نسان الحّق �ف  تناولت لجنة الأمم المّتحدة لحقوق الإ
ة. وتضّمنت  ي السنوات الأخ�ي

امات إيجابّية من جانب الدول، �ف ف بها وتتيحها السلطات العاّمة، وما يقابلها من ال�ت
ي الوصول إل المعلومات والحصول عليها، حول عدد الأفراد اّلذين 

ستان طلًبا �ف ف غ�ي قضّية توتكانوف ضّد ق�ي
ستان عىل أساس ّ�يّة المعلومات. وأشارت اللجنة، مستشهدة  ف عدام، وهو ما رفضته قرغ�ي حكم عليهم بالإ

ي الوصول إل 
وعة �ف نسان بشأن هذه المسألة، إل أّن “عاّمة الأفراد لديهم مصالح م�ش بقرارات لجنة حقوق الإ

ي غياب أّي تفس�ي لأسباب الحفاظ عىل ّ�يّة 
عدام”، و�ف المعلومات والحصول عليها عن استخدام عقوبة الإ

وعة، بموجب  وريًّا لحماية مصالح م�ش هذه المعلومات، فقد وجدت اللجنة أّن فرض القيود لم يكن �ف
ّ الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية311. العهد الدولي

ي قضّية كاستانيدا-
نسان بأّن حّريّة الرأي والتعب�ي لم تنتهك �ف وعىل النقيض من ذلك، قّررت لجنة حقوق الإ

اع بعد النتخابات، وهو  ف الحصول عىل أوراق الق�ت ي هذه الحالة، طلب أحد الصحفّي�ي
ضّد المكسيك. و�ف

اع الورقّية، بعد انتهاء  ما رفضته المكسيك )لأسباب من بينها، أنّه بواسطة القانون تّم إتالف بطاقات الق�ت
ي تتضّمن 

العملّية النتخابّية(. ولحظت اللجنة وجود آلّية قانونّية للتحّقق من عملّية فرز الأصوات، واّل�ت
ي أعطي الصحفّي حّق الوصول إليها. ونظًرا لذلك، و”بسبب طبيعة المعلومات، 

اع اّل�ت حسابات بطاقات الق�ت
والحاجة إل الحفاظ عىل سالمتها؛ وبسبب تعقيدات عملّية توف�ي القدرة عىل الوصول إل المعلومات 

ي طلبها ذلك الصحفّي“، فقد وجدت اللجنة أّن الستثناء “كان المقصود منه ضمان نزاهة 
والحصول عليها اّل�ت

.312 ي مجتمع ديمقراطّي”. ونتيجة لذلك، لم يحدث أّي انتهاك لحّريّة الرأي والتعب�ي
العملّية النتخابّية �ف

308.  Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration, note 270.
309. Principles on Freedom of Information Legislation, note284, Principle 8.
310.  African Commission on Human and Peoples’ Rights, Declaration of Principles on the Freedom of Expression in Africa, note 
266, Principle IV(2).
311.  Human Rights Committee, 28 March 2011, Communication No. 1470/2006, para. 7.7. Available at: http://www.bayefsky.com//
pdf/kyrgyzstan_t5_iccpr_1470_2006.pdf.
312. Human Rights Committee, 9 August 2013, Communication No. 2202/2012, paras. 7.6 and 7.7 Available at: http://hrlibrary.umn.
edu/undocs/2202-2012.html.
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هـ- الطعن واالستئناف

وينبغــي أن تكــون إجــراءات الطعــن والســتئناف قائمــة نافــذة عندمــا يرفــض طلــب الوصــول إل المعلومات والحصــول عليها، 
أو عندمــا ل تتــّم معالجــة طلــب المعلومــات بطريقــة متوافقــة مــع القواعــد والأحــكام313. ول بــّد أن تكــون إجــراءات الطعــن 
جــراءات متاحــة، أّولً، عــىل صعيــد الطعــن والســتئناف  والســتئناف هــذه “�يعــة وغــ�ي مكلفــة314“. وينبغــي أن تكــون الإ
ــن داخــل الســلطة  ف م

ّ ــة إل ســلطة عليا/مســؤول أعــىل معــ�ي ــه الســلطات العاّم ، أن ترفعــه وتوّجه ي
. وهــذا يعــ�ف ّ الداخــىلي

.315
ــرار الأّولي ــة وســلطة مراجعــة واســتعراض الق ــك صالحّي ي تل

ــ�ت نفســها اّل

ي تقديــم طلــب التمــاس واســتئناف إل “هيئــة مســتقّلة، تتمّتــع بكامــل الســلطات 
وينبغــي للجهــة الطالبــة أن تملــك الحــّق �ف

ي تلــك الشــكاوى وحّلهــا”.316  ومــن المهــّم أيًضــا، أن يجــري تعيــ�يف أعضــاء هــذه الهيئــة المســتقّلة 
والصالحّيــات، للتحقيــق �ف

بطريقــة شــّفافة و�يحــة، وأن يملكــوا معايــ�ي صارمــة وشــديدة مــن المهنّيــة، والســتقاللّية، والكفــاءة317. وينبغــي أن تكــون 
الهيئــة قــادرة عــىل إصــدار أوامــر ملزمــة، بشــأن المســائل المعروضــة عليهــا318. 

ي المحاكــم، ضــّد قــرارات هيئــة الرقابــة 
ي الطعــن والســتئناف �ف

ي النهايــة، ينبغــي أن تملــك الجهــة الطالبــة، أيًضــا، الحــّق �ف
�ف

ي القضّيــة، ضمــن اختصاصهــا 
ي هــذه الحالــة، يتوّجــب أن تمتلــك المحاكــم صالحّيــة وســلطة إعــادة النظــر �ف

داريّــة319. و�ف الإ
ــن الكشــف  ــاع ع ــرار بالمتن ّي ق

أ
ــر ل ي ــل، عــبء الت�ب ــة أن تتحّم ــب عــىل الحكوم ــه يتوّج ــا320. تجــدر المالحظــة؛ بأنّ وأحّقّيته

ــات  ــول إل المعلوم ي الوص
ــّق �ف ــون321 الح ــب قان ــا بموج ي اتّخذته

ــ�ت ــرى، اّل ــراءات الأخ ــات، والإج ــن المعلوم ــاح ع فص الإ
والحصــول عليهــا.

313. General Comment No. 34, para. 19.
314.  Recommendation Rec(2002)2 of the Committee of Ministers to the Member States on Access to Official Documents, 
note291, para. IX.
315. Principles on Freedom of Information Legislation, note 284, Principle 5.
316. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration, note 270.
317. Principles on Freedom of Information Legislation, note284, Principle 5.
318. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Model Law on Access to Information for Africa (2012), Article 81. Available 
at: http://www.achpr.org/files/instruments/access-information/achpr_instr_model_law_access_to_information_2012_eng.pdf.
319. Inter-American Juridical Committee. Resolution 147, note 285, Principle 8.
320. Principles on Freedom of Information Legislation, note284, Principle 5.
321. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration, note 270.

نقطة نقاش

داريّة  ي كث�ي من الدول التأّكد من استقاللّية الهيئة الإ
ي هذا المجال �ف

من أك�ب التحّديات �ف
ي الأردّن إنشاء هيئة إداريّة رقابّية مستقّلة؟ ما هي 

الرقابّية. هل ترى أنّه من الممكن �ف
ف أعضائها؟ ي يمكن تبّنيها لتعي�ي

نشائها، والإجراءات اّل�ت الإجراءات الضامنة لإ
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و- العقوبات والحماية

ــلطات/  ــعي الس ــد س ــبة عن ــاءلة والمحاس ــن المس ــدر كاف م ــود ق ــات وج ــول إل المعلوم ــال للوص ــام الفّع ــب النظ يتطّل
، أو عرقلــة الوصــول إليهــا. وبنــاء عــىل ذلــك، فــال بــّد للقانــون أن ينــّص  ّ ي

ف إل إخفــاء المعلومــات بشــكل غــ�ي قانــو�ف المســؤول�ي
ي معظــم 

عــىل، فــرض العقوبــات عــىل هــؤلء اّلذيــن “يعرقلــون قصــًدا، الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا322“.  �ف
ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، عــىل أّن إعاقــة الوصــول إل الســجاّلت، أو 

ف الحــّق �ف ــ�ي ــّص قوان الحــالت، تن
ا. ــة لمــن يمنــع حــّق الوصــول؛ قــد تكــون أيًضــا مفيــدة جــدًّ داريّ ــا323، لكــّن العقوبــات الإ إتالفهــا قصــًدا تعــّد عمــاًل جرميًّ

ضافــة إل معاقبــة المخطــئ، ينبغــي أن تّتخــذ تدابــ�ي وإجــراءات الحمايــة القانونّيــة لــكّل مــن يــزّود ويتيــح المعلومــات  وبالإ
ف عــن المخالفــات. ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، وللمبلغــ�ي

بحســن نّيــة، عمــاًل بقانــون الحــّق �ف

أمثلة

نسان والشعوب، فال ينبغي لأحد أن “يخضع لأّي عقوبة بسبب ن�ش معلومات تتضّمن تجاوزات طالما كان وراء ذلك  فريقّية لحقوق الإ وفًقا للجنة الإ
ي تفرض فيها العقوبات 

ي تكشف عن تهديد خط�ي للصّحة، أو السالمة، أو حماية البيئة، عدا الحالت اّل�ت
نّية حسنة، أو بسبب ن�ش المعلومات اّل�ت

ك  ي البيان المش�ت
، �ف ي حّريّة الرأي والتعب�ي

ّ بتعزيز وحماية الحّق �ف ي
ي مجتمع ديمقراطّي.”324 المقّرر الخاّص المع�ف

وريّة �ف وعة و�ف لحماية مصلحة م�ش

.325
ّ ي
نسا�ف نسان، أو القانون الإ ي عام 2004، حول حماية اّلذين يكشفون _ويبلغون عن_ انتهاكات حقوق الإ

الصادر �ف

داريّة والوظيفّية326. ، الحماية من العقوبات الجزائّية القانونّية والإ ف وينبغي أن توّفر الأحكام المتعّلقة بالمبلغ�ي

ز- تداب�ي ترويجّية 

ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا إل دعــم ليجــري تطبيقهــا عــىل نحــو صحيــح، ولذلــك، 
ف الحــّق �ف تحتــاج قوانــ�ي

ورّي  ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا فعىل ســبيل المثال، مــن الرصف
امــات تتمّثــل بتعزيــز الحــّق �ف ف فعــىل الــدول ال�ت

يعــات الحــّق  ي يمكــن أن تقــّوض ت�ش
فــالت مــن العقــاب والّ�يـّـة، اّلــ�ت تثقيــف عاّمــة الأفــراد بحقوقهــم، ومكافحــة ثقافــة الإ

ــا  ــدول، تبًع ــ�يف ال ــا ب ــة المناســبة، فيم ويجّي ــ�ي ال�ت ــف التداب ــا327. وســوف تختل ــات والحصــول عليه ي الوصــول إل المعلوم
�ف

ي القانــون، وتنفيذهــا 
ي ينبغــي وضعهــا �ف

للســياقات والحتياجــات المحّلّيــة. رغــم ذلــك، توجــد بعــض العنــا� المحــّددة اّلــ�ت
ــا. عــىل أرض الواقــع عمليًّ

ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا. ويشــمل ذلــك، 
أّوًل، ل بــّد مــن إنشــاء بنيــة أساســّية مؤّسســّية لتعزيــز الحــّق �ف

ي 
ــّق �ف ــون الح ــذ قان ــة إل تنفي ــؤولّيات هادف ( بمس ّ ي

ــا�ت ــؤول/ضابط معلوم ف )مس ــؤول�ي ف مس ــ�ي ــة، بتعي ــلطة عاّم ــف كّل س تكلي
ي 

ــز الحــّق �ف ــة عــن تعزي ــة المســؤولّية العاّم ــة مركزيّ ــح هيئ ــا ينبغــي أن تمن ــا. كم ــات والحصــول عليه الوصــول إل المعلوم
ــا328.  ــات والحصــول عليه الوصــول إل المعلوم

322. Ibid., note 270.
323. Principles on Freedom of Information Legislation, note284, Principle 1.
324. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Declaration of Principles on the Freedom of Expression in Africa, note 
266, Principle IV(2).
325. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration, note 270.

326. Ibid., note 270.
327. Principles on Freedom of Information Legislation, note284, Principle 3.
328. See RTI Indicators 54 and 55, under “Scoring”, Global Right to Information Rating. Available at: https://www.rti-rating.org/
country-data/scoring/.
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ي الحــّد الأد�ف مــن معايــ�ي إدارة الســجاّلت. وينبغــي، أيًضــا، وضــع  ّ ــة أن تلــ�ب ــا، ينبغــي أن يطلــب مــن الســلطات العاّم ثانًي
ي هــذا المجــال بمــرور الوقــت329؛ ويتوّجــب عــىل الــدول وضــع قواعــد واضحــة، لحفــظ الوثائــق 

نظــم لتعزيــز معايــ�ي علّيــا �ف
وإتالفها330. ويتوّجــب، أيًضــا، عــىل الســلطات العاّمــة تخصيــص مــوارد كافيــة؛ لضمــان مســتويات كافيــة مــن حفــظ الســجالّت 
مــور، أو 

أ
مــكان، المعلومــات عــن ال العاّمــة وتخزينها331. ومــن المهــّم، أيًضــا، أن “توّفــر وتتيــح الســلطات العاّمــة، بقــدر الإ

ي تحتفــظ 
ــ�ت ــق اّل ــال، مــن خــالل وضــع قوائــم، أو ســجاّلت بالوثائ ــل مســؤولّيتها، فعــىل ســبيل المث ي تتحّم

ــ�ت الأنشــطة، اّل
بهــا332“. 

ي الوصــول 
ف عــىل الحــّق �ف ثالًثــا، ينبغــي أن يتطّلــب القانــون جهــود زيــادة الوعــي العــاّم، فضــاًل عــن برامــج تدريــب المســؤول�ي

ي 
إل المعلومــات والحصــول عليهــا. وبشــكل مماثــل، ينبغــي للســلطات العاّمــة أن تقــّدم تقاريــر إلزامّيــة، عــن التدابــ�ي اّلــ�ت

ي ذلــك، معالجــة طلبــات الوصــول إل المعلومــات 
ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، بمــا �ف

اتّخذتهــا لتنفيــذ الحــّق �ف
، ينبغــي عــىل الهيئــة المركزيّــة أن تعــّد تقريــًرا ســنويًّا موّحــًدا، يعــرض ويقــّدم لمحــة عاّمــة،  ي حــ�يف

والحصــول عليهــا333، �ف
ي هــذا الصــدد.

عــن كّل مــا تــّم القيــام بــه �ف

)RTI( ن حّق الوصول إىل المعلومات: تقييم ثالًثا: تقييم قوان�ي

إّن معيــار تقييــم وتصنيــف حــّق الوصــول إل المعلومــات هــو منهجّيــة وضعتهــا وطّورتهــا منّظمتــان مــن منّظمــات المجتمــع 
، وهمــا: مركــز القانــون والديمقراطّيــة، ومنّظمــة الوصــول إل المعلومات-أوروبــا. وهــي توّفــر وســائل معياريـّـة لتقييــم  ّ ي

المــد�ف
ي عــام 

ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا. وقــد تــّم إطالقهــا وتطبيقهــا لأّول مــرّة، �ف
ّ للحــّق �ف ي

طــار القانــو�ف قــّوة الإ
ي الوقــت 

ف المحّلّيــة لحــّق الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا؛ بحيــث تشــمل، �ف 2011، وقــد طّبقــت عــىل جميــع القوانــ�ي
ي أكــ�ش مــن 120 دولــة334. 

ف �ف ، تقييــم وتصنيــف القوانــ�ي الحــا�ف

ــة، والممارســة  ــ�ي الدولّي ا مــن المعاي ًا منفصــاًل، مســتمدًّ ّ ف اســتناًدا إل 61 مــؤ�ش ــ�ي ــف القوان ــم والتصني ــار التقيي ــم معي ويقي
ــع  ــ�ي م ــّد كب ــق إل ح ــة، تتواف ــات رئيس ــبع فئ ــا لس ــّم تجميعه ــا، ت ات، بدوره ّ ــؤ�ش ــك الم ــىل. تل ــة الفض ــة المحّلّي الوطنّي
ي القســم ب )أعــاله( مــن هــذه الوحــدة. فئــات معيــار تقييــم وتصنيــف حــّق الوصــول إل المعلومــات 

العناويــن الــواردة �ف
والحصــول عليهــا هــي:

حّق الوصول إل المعلومات والحصول عليها

نطاق الحّق

طلب الإجراءات والتداب�ي

الستثناء ورفض الطلبات

 الطعن والستئناف

 العقوبات والحمايات

ويجّية التداب�ي ال�ت

329. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2004 Joint Declaration, note 270.
330. Recommendation Rec(2002)2 of the Committee of Ministers to the Member States on Access to Official Documents, 
note291, para. X(2)(ii).
331. Principles on Freedom of Information Legislation, note284, Principle 1.
332. Recommendation Rec(2002)2 of the Committee of Ministers to the Member States on Access to Official Documents, note 
291, para. X(2)(iii).
333. Inter-American Juridical Committee, Resolution 147, note285, Principle 10.
334. Available at: https://www.rti-rating.org/.
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ي التنفيــذ 
ينبغــي التشــديد عــىل أّن معيــار تقييــم وتصنيــف قانــون حــّق الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا ل ينظــر �ف

ي حــّق الوصــول  ّ مــكان أن يكــون لدولــة قانــون ضعيــف، ومــع ذلــك، أن يوجــد فيهــا نظــام عــادل وصــارم يلــ�ب والتطبيــق. وبالإ
ــّق  ــة لح ــات قويّ ــر سياس ــن تطوي ــن الممك ــه م ــّور، فإنّ ّ متط ي

ــو�ف ــار قان ــاب إط ّ بغي ــ�ت ــا. ح ــول عليه ــات والحص إل المعلوم
الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا. ومــن الممكــن أيًضــا، أن تخفــق دولــة لديهــا قانــون قــوّي عندمــا يتعّلــق الأمــر 

بتنفيــذ ذلــك القانــون.

ي المعلومــات، وهــي مصّممــة بوصفهــا طريقــًة 
طــور مركــز القانــون والديموقراطّيــة منهجّيــة لتقييــم تطبيــق قانــون الحــّق �ف

ي المعلومــات. لمزيــد مــن المعلومــات انظــر:
ي تطبيــق الجوانــب المتعــّددة لنظــام الحــّق �ف

شــاملة لتقييــم التقــّدم �ف

www.rti-evaluation.org

النقاط الرئيسة للوحدة الرابعة:

ــا مــن  ي تحتفــظ بــه الســلطات العاّمــة وتمتلكــه، بوصفــه حقًّ
ي الوصــول إل المعلومــات اّلــ�ت

اف بالحــّق �ف جــرى مؤّخــًرا العــ�ت
امــات إيجابّيــة عــىل الــدول للكشــف  ف . وهــذا يفــرض ال�ت ي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

نســان، ل ســّيما كجــزء مــن الحــّق �ف حقــوق الإ
ا، والســتجابة لطلبــات الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا. فصــاح عــن المعلومــات اســتباقيًّ والإ

ام. وتشــ�ي  ف ي تحقيــق هــذا الل�ت
يعــات لحــق الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، أن يســاعد �ف مــن شــأن تفعيــل ت�ش

ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا.
ي قانــون قــوي للحــق �ف

ي ينبغــي إدراجهــا �ف
المعايــ�ي الدوليــة إل العنــا�، الــ�ت

نقطة نقاش

 ما هو تقييمك لقانون ضمان حّق الحصول عىل 
ّ؟ ي

المعلومات الأرد�ف
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عالم الحّر المستقّل المتنّوع عالم، لتعزيز االإ الوحدة الخامسة: تنظيم وسائل االإ

االأهداف: 

عالم. ي تحكم تنظيم وسائل الإ
ّ السائدة، اّل�ت فهم معاي�ي القانون الدولي

عــالم المطبوعــة،  عــالم، وهــي: الصحافــة، ووســائل الإ ي مختلــف قطاعــات الإ
دراســة واســتعراض تطبيــق المعايــ�ي الدولّيــة �ف

عــالم العاّمــة. ذاعــة، ووســائط الإ والإ

عالم ي تحكم تنظيم وسائل االإ
 أّواًل: المبادئ العاّمة اّل�ت

ــة الــرأي والتعبــ�ي بشــكل عــاّم  ي هــذا الدليــل عــىل الحاجــة إل حمايــة حّريّ
ــز الكثــ�ي مــن محتــوى الوحــدات الســابقة �ف يرّك

. ويعــّد ذلــك صحيًحــا  وحمايــة حّريـّـة تدّفــق المعلومــات، إضافــة إل التطبيــق الضّيــق لأّي قيــود عــىل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
: نســان، عــىل مــا يــىلي عــالم. وينــّص التعليــق العــاّم رقــم 34 للجنــة الأمــم المّتحــدة لحقــوق الإ ي مجــال وســائل الإ

�ف

ي أّي مجتمــع، من أجل 
ورّي �ف إّن وجــود صحافــة حــرّة وغــ�ي خاضعــة للرقابــة وغــ�ي مقّيــدة، أو أّي وســيلة إعــالم أخــرى هــو �ف

، والتمّتــع بالحقــوق الأخــرى للعهــد. إّن هــذا، يشــّكل أحــد أحجــار الزاويــة لبنــاء المجتمــع  أن يكفــل حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي
ف  الديمقراطــّي... إّن التواصــل والتبــادل الحــّر للمعلومــات والأفــكار فيمــا يتعّلــق بالقضايــا والمســائل العاّمــة والسياســّية بــ�ي

 .335
ّ ورّي وأســاسي ، هــو أمــر �ف ف ف المنتخبــ�ي ف والممّثلــ�ي ف والمرّشــح�ي المواطنــ�ي

ــض  ــياق بع ي س
ــّد �ف ــه يع ــل وإنّ ــب؛ ب ــه فحس ــموًحا ب ــس مس ــالم، لي ع ــائل الإ ــب لوس ــم المناس ــإّن التنظي ــك، ف ــع ذل وم

ي المجتمــع. إّن هــذه الوحــدة، تســتعرض النطــاق 
ورة لضمــان التبــادل الحــّر والحيــوّي للمعلومــات والأفــكار �ف المجــالت �ف

ي هــذا الصــدد.
ــق �ف ي تطّب

ــ�ت ــة الرئيســّية اّل ــ�ي العاّم عــالم، وتراجــع المعاي المناســب لتنظيــم وســائل الإ

335. Para. 13.

نقطة نقاش

عالم؟  ي ينبغي لها أن تحكم تنظيم وسائل الإ
هل تستطيع إيراد أّي من المبادئ العاّمة اّل�ت

ما تلك المبادئ؟
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اف هيئــة مســتقّلة؛ وأن تعمــل هــذه الهيئــة بشــفافّية، لتجّنــب التقييــد  �ش عــالم لإ ينبغــي أن يخضــع أّي تنظيــم لوســائل الإ
وعــة وغــ�ي  ات غــ�ي م�ش ، أو الســماح بتأثــ�ي رة، أو تعّســفّية عــىل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي ّ وعــة وغــ�ي مــ�ب وفــرض قيــود غــ�ي م�ش
ــة، بشــكل خــاّص أن تّتخــذ  ــات التنظيمّي ف عــىل الهيئ

ّ هــا. ويتعــ�ي ــت سياســّية أم غ�ي عــالم ســواء كان رة عــىل وســائل الإ ّ مــ�ب
ــه  ي إعالن

، �ف ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ي حّريّ
ــّق �ف ــة الح ــز وحماي ّ بتعزي ي

ــ�ف ــاّص المع ــّرر الخ ــد المق ــا أّك ــة. وكم ــة ونزيه ــرارات عادل ق
ــة  عّي ــة ال�ش ــات التنظيمّي ــارس الصالحّي ي تم

ــ�ت ــة اّل ــلطات العاّم ــة الس ــة كاّف ــن حماي ــّد م ــه “ل ب ــام 2003 فإنّ ي ع
ك �ف ــ�ت المش

ــة، أو السياســّية336“.  ــل ذو الطبيعــة القتصاديّ ــة التدّخ ــا، وخاّص ــل به عــالم، مــن التدّخ والرســمّية عــىل وســائل الإ

تختلــف الأســاليب ضمــان ذلــك الســتقالل تبًعــا للســياق ولالأنظمــة السياســّية لدولــة بعينهــا. وعــىل أيـّـة حــال، هنــاك عــّدة 
ّ بشــأن  ّي تدابــ�ي وإجــراءات عاّمــة يمكــن اتّخاذهــا لتعزيــز الســتقاللّية والشــّفافّية، فهنــاك توصيــات متعــّددة للمجلــس الأورو�ب
ــة،  ــة تنظيمّي ــة المســاءلة والمحاســبة لأّي هيئ ــي الضــوء عــىل أهّمّي عــالم تلّخــص هــذه المخــاوف وتلّق ــم وســائل الإ تنظي
تــان بأهّمّيــة  خ�ي

أ
ف أعضائهــا، وطريقــة توفــ�ي التمويــل لهــا337. وتّتســم النقطتــان ال وتوّضــح مرجعّيتهــا وهيكلتهــا، وعملّيــة تعيــ�ي

ي هــذا الصــدد.
خاّصــة �ف

أمثلة

عالم، ول سّيما، فيما يتعّلق بالهيئات المسؤولة للمحّطات  ي مختلف المعاي�ي الدولّية، المتعّلقة بالهيئات التنظيمّية لوسائل الإ
تكّرر تأكيد هذه النهج �ف

ف أعضاء أّي هيئة تنظيمّية؛  ي حّريّة الرأي والتعب�ي إل عملّية تعي�ي
ّ بتعزيز وحماية الحّق �ف ي

ذاعّية. فعىل سبيل المثال، يدعو المقّرر الخاّص المع�ف الإ
338. وبشكل مماثل، يدعو  ف ّ مع�ي بشكل يّتسم بالشّفافّية، وتتضّمن مدخالت عاّمة ومساهمات ومشاركات العموم، ول يسيطر عليها حزب سياسي

ذاعّية لـ “لتكون عرضة للمساءلة أمام عاّمة الناس من خالل هيئة  ي إفريقيا، السلطات المسؤولة عن المحّطات الإ
إعالن المبادئ بشأن حّريّة التعب�ي �ف

متعّددة الأطراف339“.

336. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2003 Joint Declaration. Available at: https://www.osce.org/fo-
m/28235?download=true.
337. See, for example, Recommendation (2000) 23 of the Committee of Ministers to Member States on the Independence and 
Functions of Regulatory Authorities for the Broadcasting Sector, 20 December 2000, available at: https://www.ebu.ch/files/
live/sites/ebu/files/Publications/Reference%20texts/CoE%20-%20Media%20Freedom%20and%20Pluralism/REF%20COE-CM-
Rec(2000)23.pdf; and Recommendation (2012) 1 of the Committee of Ministers to Member States on Public Service Media Gover-
nance, 15 February 2012, available at: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cb4b4.
338. 2003 Joint Declaration, note 338.
339. African Commission on Human and Peoples’ Rights, adopted at the 32nd Ordinary Session, 17-23 October 2002, Principle 
VII(2). Available at: http://www.achpr.org/sessions/32nd/resolutions/62.

نقطة نقاش

عالم؟ ما هو الوضع  ورّي وجود هيئة مستقّلة لتنظيم وسائل الإ هل تعتقد أنّه من الرصف
؟ ف ف الحالّي�ي ؟ ما الذي يلزم فعله لزيادة استقاللّية المنّظم�ي ّ الحالي
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عالم وتنّوعها  ب- تعزيز تعّدديّة وسائل االإ

ــه. وكمــا  ي تحــّري واســتقاء المعلومــات وتلّقيهــا، فضــاًل عــن التعبــ�ي عــن آرائ
ــرأي والتعبــ�ي حــّق الفــرد �ف ــة ال ــن حّريّ وتتضّم

ي تحتفــظ بهــا 
ــ�ت ــا لتوفــ�ي الوصــول إل المعلومــات اّل اًم ف ي الوحــدة الرابعــة؛ فــإّن هــذا يفــرض عــىل الــدول ال�ت

ــّم نقاشــه �ف ت
ــا عــىل الــدول بتشــجيع تدّفــق متنــّوع للمعلومــات والأفــكار  اًمــا إيجابيًّ ف الســلطات العاّمــة وتمتلكهــا. ولكّنــه يفــرض أيًضــا ال�ت
ي تحــّري واســتقاء المعلومــات وتلّقيهــا. وبنــاء عــىل ذلــك، فــإّن تعزيــز التنــّوع 

ي المجتمــع؛ ل ســّيما كجــزء مــن حــّق كّل فــرد �ف
�ف

عــالم. ــا لأّي نظــام لتنظيــم وســائل الإ عالمــّي، ل بــّد، وأن يكــون هدًفــا مهمًّ الإ

ي المجتمــع؛ والوصــول 
ــادل المعلومــات �ف ي تب

ــات وأصواتهــا، �ف إّن ذلــك أمــر مهــّم، بالدرجــة الأول؛ لضمــان مشــاركة الأقّلّي
نســان: “إّن حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي تتطّلــب مــن حيــث المبــدأ.. أنّــه ل يجــري  إليهــا. وكمــا ذكــرت اللجنــة الدولّيــة لحقــوق الإ
عالم340. ومــن الممكــن أن يــؤّدي تعزيــز وســائل  اســتثناء _وإقصــاء_ أّي أفــراد، أو جماعــات مــن حــّق الوصــول” إل وســائل الإ
ي ذلــك، الأقّلّيــات العرقّيــة واللغويـّـة341. 

عــالم، بمــا �ف إعــالم متنّوعــة، إل ضمــان حمايــة حقــوق جميــع مســتخدمي وســائل الإ

ورّي مــن الخطــاب والحــوار  ي تعزيــز ذلــك النمــط الــرصف
عــالم المتنّوعــة دوًرا رئيًســا �ف وعــىل نحــو مماثــل، تلعــب وســائل الإ

نســان: لدعــم الديمقراطّيــة الســليمة. وكمــا ذكــرت اللجنــة الأوروبّّيــة لحقــوق الإ

ــة  ي ظــّل حّريّ
ــة �ف ــة. حيــث، تزدهــر الديمقراطّي ــدون التعّدديّ ــة ب ــه ل وجــود لديمقراطّي ــا مــا لحظــت ]المحكمــة[، بأنّ وغالًب

ّ تلــك الأســئلة  اح ومناقشــة برامــج سياســّية متنّوعــة، حــ�ت ــة أن يســمح باقــ�ت . وإنّــه لمــن جوهــر الديمقراطّي الــرأي والتعبــ�ي
ــة ذاتهــا وتؤذيهــا342. يطــة أّل تنعكــس ســلًبا عــىل الديمقراطّي ــة، �ش ــة الحالّي ي تشــّكك وتنتقــد طــرق تنظيــم الدول

ــ�ت اّل

ورّي والمناســب أن تّتخــذ الدولــة تدابــ�ي وإجــراءات للحــّد  عــالم، مــن الــرصف ي وســائل الإ
ولضمــان مشــاركة تنــّوع الأصــوات �ف

ي التعليــق العــاّم رقــم 34:
عــالم. وكمــا جــاء �ف مــن احتــكارات وســائل الإ

عــالم، وعليهــا أن تعــّزز تعّدديّتهــا. وبذلــك، يتوّجــب عــىل دول الأطــراف اتّخــاذ تدابــ�ي  ل ينبغــي أن تحتكــر الدولــة وســائل الإ
ي أيــدي جهــات 

هــا �ف ف عــالم، أو ترك�ي وع لوســائل الإ وإجــراءات مناســبة تتوافــق مــع العهــد، بهــدف منــع الحتــكار غــ�ي المــ�ش
ّ بتنــّوع المصــادر والآراء343. 

ي أوضــاع احتكاريـّـة، تــرصف
إعالمّيــة موّجهــة، �ف

ــا  ــة، فإنّه ذاعّي ــق بالمحّطــات الإ ي القســم المتعّل
ــّم تلخيصــه �ف ــّوع بطــرق أخــرى. وكمــا ت ــز التن والــدول ملزمــة أيًضــا بتعزي

ــّوع مخرجــات  عــالم، وتن ــّوع وســائط الإ ــة )تن ذاعّي ــف الأشــكال والأنمــاط الإ ي تشــّجع مختل
ــ�ت ــ�ي والإجــراءات اّل تشــمل التداب

طــار 14(.  ــوى )انظــر الإ ــّوع المحت ــة(، وتن ــّوع المصــادر )الملكّي عــالم(، وتن الإ

340. IACtHR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, Advisory Opinion OC-
5/85, 13 November 1985, Series A, No. 5, para. 34. Available at: http://www.worldcourts.com/iacthr/eng/decisions/1985.11.13_Com-
pulsory_Membership.pdf.
341. General Comment No. 34, para. 14.
342. Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano v. Italy, 7 June 2012, Application No. 38433/09, para. 129. Available at: http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-111399.
343. General Comment No. 34, para. 40.
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ي جــزء 
ــة.�ف عــالم، وخاّصــة الســتقاللّية التحريريّ ام اســتقاللّية وســائل الإ ــة عــىل الــدول لضمــان احــ�ت امــات إيجابّي ف ــة ال�ت ثّم

عــالم،344 وألّ  م اســتقاللّية وســائل الإ ــه يعتــ�ب امتــداًدا لفكــرة الهيئــات المســتقّلة. فينبغــي عــىل الــدول أن تحــ�ت منــه، فإنّ
ي سلوك يقّوض _أو يضعف_ ذلك.

تنخرط �ف

ي اتّخــاذ قــرارات 
عــالم؛ لهــا صالحّيــة بــأن تقــّرر النــ�ش مــن عدمــه، وصالحّيــة �ف ي الســتقاللّية التحريريّــة بــأّن وســائل الإ

تعــ�ف
عالمّيــة نفســها )عــىل ســبيل المثــال، أّل  أخــرى تتعّلــق بالمحتــوى. وينبغــي أن تّتخــذ هــذه القــرارات مــن جانــب الكــوادر الإ
عــالم “حكومّيــة”. وبصــورة مثالّيــة، أّل تكــون بوســاطة مالــ�ي وســائل  تكــون بوســاطة الهيئــات التنظيمّيــة، إذ تكــون وســائل الإ
عــالم الخاّصــة(. وقــد يجــري تقويــض _وإضعــاف_ اســتقاللّية التحريــر بإســاءة اســتخدام ســلطة الدولــة وصالحّياتهــا، أو  الإ

عــالم رســائل مــن بعــض الشــخصّيات السياســّية345. عــالن والدعايــة الحكومّيــة، أو متطّلباتهــا بــأن تحمــل وســائل الإ الإ

ولتحقيــق التبــادل الحــّر لالأفــكار حــول القضايــا والمســائل العاّمــة، فــال بــّد أيًضــا مــن وجــود “صحافــة حــرّة، ووســائل إعــالم 
ي 

ة اّلــ�ت أخــرى، قــادرة عــىل التعليــق والحديــث حــول القضايــا والمســائل العاّمــة دون رقابــة346“. إّن الرقابــة الســابقة والمبــا�ش
عالمّيــة للقضايــا والمســائل السياســّية، أو الجتماعّيــة الحّساســة هــي غــ�ي مناســبة إذا كانــت خــارج  صّممــت لتحــّد التغطيــة الإ
ــرت  ــا ذك . وكم ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ــود المفروضــة عــىل حّريّ ّ للقي ي

ــال�ش ــار الث ــ�ي الختب ــا معاي ي تتطّلبه
ــ�ت الحــالت المحــّددة، اّل

نســان: اللجنــة الأوروبّّيــة لحقــوق الإ

ي القيــود الســابقة 
ل تحظــر التّفاقّيــة فــرض قيــود مســبقة عــىل النــ�ش مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فــإّن المخاطــر الكامنــة �ف

ــار  ــا الأخب ــق الصحافــة، أّم ــا تســتدعي أقــ� درجــات التمحيــص والتدقيــق مــن قبــل المحكمــة. وهــذا فيمــا يتعّل هــو أنّه
ة، قــد يفقدهــا قيمتهــا كاملــة، ومقاصدهــا أيًضــا347.  ة قصــ�ي هــا، ولــو لفــ�ت والأنبــاء فتعــّد ســلعة قابلــة للتلــف، وإّن تأخــ�ي ن�ش

344. . Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2018 Joint Declaration on Media Independence and Diversity in 
the Digital Age, para. 1(b)(ii). Available at: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/JointDeclaration2May2018_EN.pdf.
345. 2003 Joint Declaration, note 338; and Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2010 Tenth Anniversary 
Joint Declaration: Ten Key Challenges to Freedom of Expression in the Next Decade, para. 1(d), available at: https://www.osce.org/
fom/41439?download=true.
346. General Comment No. 34, para. 13.
347. Observer and Guardian v. United Kingdom, 26 November 1991, Application No. 13585/88, para. 60. Available at: http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-57705.

نقطة نقاش

ي 
عالم �ف عالمّي للمجتمع؟ هل ترى أّن تنّوع الإ ي يحّققها التنّوع الإ

 برأيك، ما هي الفوائد اّل�ت
، أم أنّه يجب إيالء هذا الأمر مزيًدا من الهتمام؟ ّ ي

الأردن غ�ف
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 ّ ي
ــق مشــكلة أيًضــا. فكمــا ذكــر المقــّرر الخــاّص لالأمــم المّتحــدة المعــ�ف ة تخل ــا�ش ــة غــ�ي المب كمــا أّن أنمــاط وأشــكال الرقاب

 ّ ي تعــ�ب
ــ�ت ــة اّل عالمّي ــوات الإ ــة، أو إغــالق القن ة للرقاب ــا�ش : “لجــأت عــّدة حكومــات إل طــرق غــ�ي مب ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال بحّريّ

ي 
ّ لهــذه السياســات، هــو خلــق بيئــة غــ�ي موثوقــة وغــ�ي مســتقرّة لممتهــ�ف عــن أصــوات وآراء مســتقّلة... أّن التأثــ�ي الرئيــسي

ــة  ــة للسياســات الحكومّي ــادات هادف ــة انتق ــب أيّ ــة، وتجّن ــة الذاتّي ــز الرقاب ــات بتعزي ــك، تقــوم هــذه الحكوم عــالم؛ لذل الإ
ة، أيًضــا، شــّكل إســاءة اســتخدام وســائل أخــرى للتحّكــم بوســائل  والســلطات العاّمــة348. وقــد تّتخــذ الرقابــة غــ�ي المبــا�ش
ــب، أو  ائ ــة بالرصف ــة المتعّلق داريّ ــق القواعــد الإ ــد تطبي ــدول، عن ف عــىل ال

ّ ــك، يتعــ�ي ــا. ونتيجــة لذل عــالم والســيطرة عليه الإ
هــا، تطويــر “معايــ�ي صارمــة مــن نــوع خــاّص” لضمــان أّن مثــل هــذه القواعــد ل يســاء اســتخدامها لمضايقــة  التســجيل، أو غ�ي

عــالم349. وســائل الإ

عالم المختلفة ي تنظيم قطاعات االإ
ثانًيا، مخاوف خاصة �ن

ي 
ــ�ت ــالم اّل ع ــائل الإ ــواع_ وس ــاط _وأن ــا لأنم ــف وفًق ــكل مختل ورة بش ــرصف ــق بال ــاله، تطّب ــة أع ــة، الموّضح ــادئ العاّم إّن المب

عــالم  ّ للصحافــة ووســائل الإ يتــّم تنظيمهــا. يتنــاول هــذا القســم النطــاق المســموح بــه للتنظيــم بموجــب القانــون الــدولي
ي الوحــدة السادســة.

ــوارد �ف ــت ال ن ن�ت ــم الإ ــة، ل حــول تنظي عــالم العاّم ــة، ووســائل الإ ذاعّي المطبوعــة، والإ

الصحافة

ــك،  ــع ككّل350. وبذل ــة والمجتم ي الديمقراطّي
ــا �ف ــطة” دوًرا مهمًّ ــات( النش ــة التحقيق ــتقصائّية )صحاف ــة الس ــب “الصحاف تلع

خيــص والإجــازة  ف إل إعاقــة هــذا الــدور. يتنــاول هــذا القســم برامــج ال�ت فإنـّـه حتًمــا، ل يجــب أن يــؤّدي تنظيــم الصحفّيــ�ي
ــة. ف وحمايــة المصــادر الّ�يّ ــ�ي للصحفّي

ّ تســجيل أنفســهم، ول يجــب عــىل القانــون أن  ف كأفــراد أن يحصلــوا عــىل ترخيــص، أو حــ�ت ف المســتقّل�ي وًل ينبغــي للصحفّيــ�ي
ي أنشــطة صحفّيــة351. ول تدخــل أنظمــة الدولــة لتســجيل الصحفّيــ�يف ضمــن النطــاق المســموح بــه 

يقّيــد مــن قــد ينخــرط �ف
ســاس عــىل حقيقــة أّن مــا يقــوم بــه الصحفّيــون _بخــالف 

أ
352. وهــذا يســتند بال للقيــود المفروضــة عــىل حّريـّـة الــرأي والتعب�ي

. كمــا أنـّـه يعكــس حقيقــة، أّن أنشــطة وممارســات  ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ي حــّد ذاتــه ممارســة للحــّق �ف

المهــن الأخــرى_ هــو �ف
ف تتــّم متابعتهــا مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن الساســة والجهــات الفاعلــة، تذهــب إل مــدى أبعــد مــن فئــات  الصحفّيــ�ي
ــىل  ــا )ع ونيًّ

ــات إلك�ت ــة مدّون ــه_، أو بكتاب ــ�ش _بنفس ــوم بالن ــن يق ــل إل م ، لتص ف ــ�ي ف ف المح�ت ــ�ي ــّي المهنّي ف الصحف ــل�ي المراس
، أو أن  ّ ي

ــم ذا�ت ي تنظي
ــة أن تنخــرط �ف ف ــة المح�ت عــالم المهنّي ــات ومنّظمــات وســائل الإ ــا يمكــن لهيئ ــت(353. بينم ن ن�ت شــبكة الإ

ف أن ينتمــوا إل أّي مــن تلــك الهيئــات،  ط عــىل الصحفّيــ�ي تضــع معايــ�ي داخلّيــة لكوادرهــا وأعضائهــا، ل ينبغــي للدولــة أن تشــ�ت
نســان مناقشــة مســتفيضة، لالأســاس  ــة لحقــوق الإ ــة الأمريكّي ــون. وقــد قّدمــت المحكمــة الدولّي ــّص القان أو المنّظمــات بن

طــار 13(. ي عــام 1985 )انظــر الإ
ي فتــوى الــرأي الستشــارّي للمحكمــة، �ف

المنطقــّي لذلــك �ف

348. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of expression, 28 February 2008, 
para. 21. Available at: http://undocs.org/A/HRC/7/14.
349. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2018 Joint Declaration on Media Independence and Diversity in 
the Digital Age, note 346, paras. 1(b)(iv) and 3(e).
350. 2003 Joint Declaration, note338.
351. Ibid.
352. General Comment No. 34, para. 44.
353. Ibid.
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ي نقابة 
لزامّية �ن طار 13: فتوى محكمة الدول االأمريكّية بشأن العضويّة االإ االإ

فة الصحافة المهنّية المح�ت

ي ينّص عليها القانون لممارسة 
ي النقابة؛ اّل�ت

لزامّية �ف ي الفتوى )الرأي الستشارّي( للمحكمة بشأن العضويّة الإ
�ف

ف بالنضمام إل نقابة  نسان؛ أّن إلزام الصحفّي�ي الصحافة، فقد قّررت المحكمة الدول الأمريكّية لحقوق الإ
ي أنشطة صحفّية، ل يتوافق ول ينسجم مع ضمان حّريّة الرأي والتعب�ي 

الصحافة المهنّية قبل انخراطهم �ف
ي التّفاقّية الأمريكّية.

الواردة �ف

نسان مهنة الصحافة عن المهن  فت محكمة الدول الأمريكّية لحقوق الإ
ّ للوصول إل هذا الستنتاج، فقد م�ي

ا من حقوق  الأخرى، مثل القانون والطّب، وذلك عىل أساس، أّن ممارسة تلك المهن، ل تعّد بحّد ذاتها حقًّ
 ، ف حّريّة الرأي والتعب�ي ف ب�ي ا. وعىل النقيض من ذلك، ليس من الممكن “التمي�ي نسان المحمّية عالميًّ الإ

-خالًفا  ي ّ ؛ ل بّد أن تل�ب ف ، فإّن القيود المفروضة عىل أنشطة الصحفّي�ي والممارسة المهنّية للصحافة”، وبالتالي
ي 

. و�ف للقيود المماثلة والمفروضة عىل المهن الأخرى-معيار اختبار القيود المفروضة عىل حّريّة الرأي والتعب�ي
لزامّي لمهن أخرى،  خيص الإ ر الهتمام بالنظام العاّم، واّلذي هو مفهوم عىل نطاق واسع، ال�ت ّ ، قد ي�ب ف ح�ي

وط معّينة، مثل الحصول  ّ تلبية �ش ف بالنضمام إل جمعّية مهنّية بعينها، أو ح�ت لذا، فإّن إلزام الصحفّي�ي
ي يقوم عليها النظام الديمقراطّي العاّم”. 

عىل درجة جامعّية؛ من شأنه أن “يشّكل انتهاًكا للمبادئ الأساسّية اّل�ت
ولكن بدًل من ذلك، فإّن الهدف من النظام العاّم قد تّم تحقيقه بشكل أفضل من خالل السماح لأّي شخص 

ي أنشطة صحفّية354.
بالنخراط �ف

وعة للدولة، فإّن  ” لضمان استقاللّيتهم، هو مصلحة م�ش ف ف أّن تقوية وتعزيز “النقابة المهنّية للصحفّي�ي ي ح�ي
�ف

وريًّا لضمان هذا الهدف. بل، يمكن بذل جهود أخرى  اط عضويّة هذه المنّظمات بحكم القانون، ليس �ف اش�ت
 .355 ا من حّريّة الرأي والتعب�ي لتعزيز مثل هذه النقابات، بشكل ل يحّد تعّسفيًّ

ي الصحافة يتطّلب تطبيق تدريب ومعرفة خاّص، من 
وانتقدت المحكمة بشكل خاّص، فكرة أّن النخراط �ف

ي أنشطة صحفّية:
ة من أجل المشاركة والنخراط �ف ير وجود متطّلبات الخ�ب شأنها ت�ب

ي هذا الصدد، وضمن هذا السياق، تمّثل الصحافة المظهر الجوهرّي الرئيس لحّريّة الرأي والتعب�ي عن 
و�ف

ي هي حّق أصيل 
، فال يمكن مساواة الصحافة، واّل�ت الفكر. ولهذا السبب، ولأنّها ترتبط بحّريّة الرأي والتعب�ي

لكّل فرد، بمهنة أخرى تقّدم مجرّد خدمة للجمهور من خالل تطبيق بعض المعرفة، أو التدريب، اّلذي يتّم 
ي “كّلّية” مهنّية معّينة356.

ي إحدى الجامعات، أو من خالل اللتحاق �ف
اكتسابه �ف

354. IACtHR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism, note336, paras. 73 and 74.
355. Ibid., paras. 78 and 79.
356. Ibid., para. 71.
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ي بعــض 
خيــص قــد يكــون مناســًبا �ف خيــص للصحفــّي غــ�ي مناســبة وغــ�ي مالئمــة، فــإّن ال�ت وط ال�ت ف أّن متطّلبــات و�ش ي حــ�ي

و�ف
ي مجــالت وســياقات يكــون فيهــا وصــول الجمهــور وعاّمــة النــاس إل موقــع مــا محصــوًرا، أو مقّيــًدا، 

الأحيــان. ويحــدث هــذا �ف
 ، ف عــىل حــّق الوصــول إل ذلــك الموقــع، وبالتــالي ي ضمــان حصــول الصحفّيــ�ي

خيــص عامــاًل مســاعًدا �ف حينهــا، يكــون توفــ�ي ال�ت
ي 

ــات، و)�ف لمان ــن ال�ب ــة” تتضّم ــاك إل جمهــور أوســع. “الأمثل يســتطيعون نقــل الصــورة وإرســال تقاريرهــم لمــا يحــدث هن
مجــالت محــّددة( المحاكــم.

مثال

ف بامتيازات الوصول إل  ويد الصحفّي�ي ف ورة، ل�ت خيص المحدودة يجوز فقط عند الرصف ي التعليق العاّم رقم 34، فإّن “إصدار نظم الإجازة وال�ت
كما ورد �ف

مواقع و/أو أحداث معّينة357“.

، وأن تأخــذ  ف ّ للقيــود، ويجــب أن تخلــو مــن التميــ�ي ي
خيــص متوافقــًة مــع الختبــار الثــال�ش ويجــب أن تكــون نظــم الإجــازة وال�ت

ي الصحافــة358. ول بــّد أن تكــون الهيئــات 
ي تشــارك �ف

ف العتبــار المجموعــة الواســعة مــن الهيئــات والجهــات الفاعلــة اّلــ�ت ي عــ�ي
�ف

خيــص مســتقّلة، وأن تّتخــذ القــرارات وفًقــا لعملّيــة “عادلــة شــّفافة، اســتناًدا إل معايــ�ي  ف عــىل نظــم الإجــازة وال�ت ي تــ�ش
اّلــ�ت

خيــص بســبب محتــوى  جــازة وال�ت يّــة تنــ�ش ســابًقا359“. ول ينبغــي أبــًدا، أن يجــري إلغــاء _وســحب_ الإ ف واضحــة وغــ�ي تمي�ي
عمــل صحفــّي فــردّي فقــط360.  

357. General Comment No. 34, para. 44.
358. Ibid.
359. 2003 Joint Declaration, note338.
360. Ibid

نقطة نقاش

ي الأردّن، حيث يجادل بعضهم بأّن القواعد 
ثّمة نقاشات عديدة حول هذه القضّية �ف

؛ ل بّد أن يتّم  ف ف الأردنّي�ي ف بالنضمام والنتماء إل نقابة الصحفّي�ي ي تلزم الصحفّي�ي
اّل�ت

التخّلص منها وإزالتها، أّما بعضهم الآخر فقد جادل بأّن هذا أمر طبيعّي بالنسبة 
لأّي مهنة. ما هي وجهة نظرك حول هذا؟ هل هناك طرق لحماية الطبيعة المهنّية 

ي هذا الصدد؟
ّ �ف افّية للصحافة، ل تنتهك القانون الدولي الح�ت
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مثال

لمان قد  ف لتغطية اجتماعات ال�ب نسان تقييم ما إذا كان نظام الإجازة الكندّي للصحفّي�ي قضّية غوتييه ضّد كندا تطّلبت من اللجنة المعنّية بحقوق الإ
. ي حّريّة الرأي والتعب�ي

م الحّق �ف اح�ت

ت اللجنة أّن هذا النظام غ�ي كاف بقولها:  وقد حّدد النظام حّق الولوج لأعضاء معرض الصحافة الكندّي، وهي نقابة صحفّية خاّصة. واعت�ب

رة لتحقيق  ّ وًعا للنظام العاّم، ومن ثّم يمكن أن يكون نظام الإجازة وسيلة م�ب لمانّية يمكن عّدها هدًفا م�ش تؤيّد اللجنة أّن حماية الإجراءات ال�ب
ي الماّدة 19، فإنّه يجب أن ينظر إل عمله وتطبيقه عىل 

هذا الهدف. رغم ذلك، وبما أّن نظام الإجازة يعمل كقيد عىل الحقوق المنصوص عليها �ف
خيص محّددة  ورّي ومتناسب مع الهدف المقصود، وليس بشكل تعّسفّي واعتباطّي... وينبغي أن تكون المعاي�ي المتعّلقة بنظم الإجازة وال�ت أنّه �ف

ي هذه الحالة، سمحت الدولة الطرف لمنّظمة خاّصة، بالسيطرة عىل الوصول إل مواقع ومرافق 
وعادلة ومنطقّية، وأيًضا أن يكون تطبيقها شّفاًفا. و�ف

ي ظّل تلك 
لمانّية. و�ف عالمّية ال�ب لمانّية، دون تدّخل. ول تضمن هذه النظم عدم وجود استبعاد تعّسفّي للوصول إل المواقع والمرافق الإ الصحافة ال�ب

ي الفقرة 3 من الماّدة 19 من 
وريًّا ومتناسًبا مع الحقوق بحسب المع�ف المقصود �ف ف أنّها ستكون قيًدا �ف

ّ الظروف، ترى اللجنة أّن نظام الإجازة لم يب�ي

لمان وسالمة أعضائه361. العهد، من أجل ضمان فّعالّية عمل ال�ب

ــق  ــا لحــظ التعلي ــة. وكم ف الّ�يّ ــ�ي ــة لمصــادر الصحفّي ف الحماي ــ�ي ــّي للصحفّي ــم الحكوم ــر التنظي ــا أن يوّف ــا ينبغــي أيًض كم
العــاّم رقــم 34، فــإّن عبــارة “المتيــاز الصحفــّي المحــدود المتمّثــل بعــدم الكشــف عــن مصــادر المعلومــات” تشــّكل جــزًءا 
ي الحفــاظ عــىل ّ�يـّـة المصــادر إل مــا هــو أكــ�ش مــن 

362. ول بــّد، أن يشــمل هــذا الحــّق �ف ل يتجــّزأ مــن حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
، اّلذيــن يشــاركون بشــكل منتظــم،  ف ف والعتباريـّـ�ي /القانونّيــ�ي ف ، بــل يشــمل أيًضــا “الأشــخاص الطبيعّي�ي ف ف التقليديـّـ�ي الصحفّيــ�ي

ي جمــع ونــ�ش المعلومــات إل عاّمــة الأفــراد، مــن خــالل أّي وســيلة اتّصــال363“.
، �ف ّ ي

أو مهــ�ف

ــة  ــة حماي ــا لأهّمّي ــن ضــّد المملكــة المّتحــدة، معــ�ف واضًح ــة غودوي ي قضّي
نســان �ف ــة لحقــوق الإ قّدمــت المحكمــة الأوروبّّي

ــة: المصــادر الّ�يّ

ــك المصــادر  ــردع تل ــد ت ــا، ق ــة... وبدونه ــة الصحاف وط الأساســّية لحّريّ ــ�ش ــة، تشــّكل أحــد ال ــة المصــادر الصحفّي إّن حماي
ي اّطــالع الجمهــور )عاّمــة الأفــراد( عــىل القضايــا والمســائل المتعّلقــة بالمصلحــة العاّمــة. 

مــن تقديــم مســاعدة الصحافــة �ف
ي مجــال الرقابــة العاّمــة؛ إذ قــد تتأثّــر ســلًبا، قــدرة 

ونتيجــة لذلــك، قــد يضعــف الــدور الحيــوّي، اّلــذي تلعبــه الصحافــة �ف
الصحافــة عــىل تقديــم معلومــات دقيقــة موثوقــة364. 

ف  ي عــىل وجــه التحديد، ضمــان حصــول الصحفّي�ي
والواقــع أنـّـه تــّم تصميــم كلٍّ مــن تدابــ�ي _وإجــراءات_ الحمايــة تلــك _ونع�ف

خيــص؛ وتوفــ�ي الحمايــة لمصــادر المعلومــات  عــىل حــّق وصــول خــاّص إل مواقــع وأماكــن محــّددة مــن خــالل الإجــازة وال�ت
ف عــىل تقديــم وتزويــد المعلومــات لعاّمــة النــاس. وعــىل هــذا النحــو، فهــي ليســت حقوًقــا  الّ�يـّـة_ لدعــم قــدرة الصحفّيــ�ي

ي تلّقــي المعلومــات.
ف بحــّد ذاتهــا؛ بــل هــي تدابــ�ي وإجــراءات تهــدف إل حمايــة أحّقّيــة كّل فــرد �ف خاّصــة لصالــح الصحفّيــ�ي

361. Communication No. 633/1995, 5 May 1999, para. 13.6. Available at: http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session65/view633.htm.
362. General Comment No. 34, para. 45.
363. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2015 Joint Declaration on Freedom of Expression and Responses 
to Conflict Situations, para. 5(a). Available at: https://www.osce.org/fom/154846?download=true..
364. 27 March 1996, Application No. 17488/90, para. 39. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57974.
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عالم المطبوعة وسائل االإ

؛ ويعــود ذلــك، إل أّن هــذا يتيــح  ّ عــالم المطبوعــة غــ�ي مقبولــة بموجــب القانــون الــدولي خيــص لوســائل الإ إّن متطّلبــات ال�ت
وعــة للدولــة. وقــد  ورة لتحقيــق أّي مصالــح م�ش عــالم المطبوعــة، وليــس بالــرصف إمكانّيــة فــرض رقابــة شــاملة عــىل وســائل الإ
خيــص، المشــكالت  نســان، بالنظــر إل القانــون اّلــذي كان وبشــكل فّعــال متطّلــب لل�ت فريقّيــة لحقــوق الإ لّخصــت اللجنــة الإ
: “إّن حّريّــة التــرّصف  ة إل مــا يــىلي اخيــص، مشــ�ي عــالم المطبوعــة للحصــول عــىل ال�ت ي تواجههــا وســائل الإ

والصعوبــات اّلــ�ت
ــع نــ�ش أّي  ــة وســلطة لمن ــال صالحّي ــح الحكومــة بشــكل فّع ــذي يمن ــة التســجيل، اّل ــة قــرار هيئ ــار بالكامــل وقطعّي والختي
ــي  ي تلّق

ــراد �ف ــة الأف ــوق عاّم ــّدي لحق ــد ج ــة، وتهدي ــرض الرقاب ــه ف ــج عن ــتدعي وينت ــا.... يس ــة يختارونه ــة، أو مجّل صحيف
المعلومــات365“.

ي تتكــّون أساًســا 
داريـّـة التقنّيــة، اّلــ�ت خيــص؛ لأنّهــا تّتســم بالقانونّيــة الإ وط _ومتطّلبــات_ التســجيل عــن أنظمــة ال�ت تختلــف �ش

وط ومتطّلبــات تســتوجب مــن مقــّدم الطلــب تقديــم معلومــات معّينــة إل الســلطات مقارنــة بطلــب الموافقــة عــىل  مــن �ش
ف يســمح بنظــم التســجيل بشــكل نظــرّي، فإنـّـه ينبغــي تجّنــب نظــم التســجيل الخاّصــة لوســائل  ي حــ�ي

. و�ف ف
ّ إجــراء نشــاط معــ�ي

ــة رفــض  ي “تعطــي صالحّي
ــ�ت ــة إســاءة الســتخدام. إّن الأنظمــة اّل ــق إمكانّي ــة، وتخل وريّ ــا غــ�ي �ف عــالم المطبوعــة؛ لأنّه الإ

ف عليهــا هيئــات غــ�ي مســتقّلة عــن  ي تــ�ش
عــالم المطبوعــة، أو اّلــ�ت وًطــا جوهريـّـة عــىل وســائل الإ ي تفــرض �ش

التســجيل، واّلــ�ت
الحكومــة” هــي أنظمــة غــ�ي مقبولــة366.  

ــول  ــ�ي مقب ــكل غ ــة بش ــا تقييديّ ــون أيًض ــن أن تك ــا، يمك ــا مرهًق ــت عبًئ ــجيل، إذا كان ــة بالتس ــة المرتبط وط التقنّي ــ�ش إّن ال
ــة  داريّ وغــ�ي معقــول. وعــىل ســبيل المثــال، “ل ينبغــي أن تكــون رســوم التســجيل أكــ�ش مــن الــالزم، لضمــان النفقــات الإ
عــالم الإخباريـّـة367“. كمــا أّن أشــكال  ي الأســاس قيــًدا عــىل النــ�ش لوســائل الإ

للتســجيل... ذلــك أّن الرســوم الباهظــة تشــّكل �ف
ــة368.  وع ــة ليســت م�ش يّ ف ــب التمي�ي ائ الرصف

365. Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, Application Nos. 105/93, 128/94 and 152/96, 31 October 1998, para. 57. Available 
at: http://www.achpr.org/files/sessions/24th/comunications/105.93-128.94-130.94-152.96/achpr24_105.93_128.94_130.94_152.96_
eng.pdf.
366. 2003 Joint Declaration, note338.
367. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, note361, para. 56.
368. The Sana’a Declaration on the Arab Media, UNESCO Seminar on Promoting Independent and Pluralistic Arab Media, Sana’a, 
Yemen, 7-11 January 1996. Available at: https://al-bab.com/documents-reference-section/sanaa-declaration-arab-media

نقطة نقاش

عالم المطبوعة؟ وما هو الهدف اّلذي  ورّي ترخيص وسائل الإ هل تعتقد أنّه من الرصف
خيص، واّلذي ل يمكن حمايته بشكل منصف وعادل بطرق أخرى؟ يؤّديه ذلك ال�ت
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الأمثلة

ي بتسجيل أي منشورات مطبوعة، يبلغ عددها 
طاً يق�ف نسان، �ش وتناولت قضية لبتسفيتش ضد بيالروسيا، وهي قضية منظورة لدى لجنة حقوق الإ

ط.369 ف سببا يوجب هذا ال�ش
ّ ؛ نظرا لأن بيالروسيا لم تب�ي ها. وقررت اللجنة، أن هذا يشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعب�ي ، قبل ن�ش 200 نسخة، أو أك�ش

ي برفض 
ط ومتطلب التسجيل البولندي الذي يق�ف نسان إل أن �ش ي قضية غاويدا ضد بولندا، خلصت اللجنة الأوروبية لحقوق الإ

وبشكل مماثل، �ف
التسجيل قد استند إل أن عنوان أحد الدوريات )منشور مطبوع( غ�ي مناسب.370

، للقيــود عــىل حريــة الــرأي  ي
ي إطــار الختبــار الثــال�ش

عــالم المطبوعــة؛ إل �ف ل يمكــن قبــول منــع النــ�ش لوســائل الإ
وعــة  ــوى عــىل مــادة، يمكــن تقييدهــا بصــورة م�ش ــا ل يجــوز منعــه؛ إل إذا احت اً معين ــ�ش ــك الشــكل، فــإن ن . وبذل والتعب�ي

ــور371. ــن المنش ــا م ــن حذفه ، ول يمك ــدولي ــون ال ــب القان بموج

ًا مــا تكــون قيــود المحتــوى  ، وكثــ�ي ّ ي
كمــا هــو دارج، يجــب أن تتوافــق القيــود عــىل المحتــوى بشــكل صــارم مــع الختبــار الثــال�ش

ــة  ــز وحماي ّ بتعزي ي
ــذي يفــّ�ه المقــّرر الخــاّص المعــ�ف ــة، عــىل النحــو اّل وريّ عــالم المطبوعــة غــ�ي �ف الخاّصــة بوســائل الإ

: ي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي
الحــّق �ف

عــالم قيــود المحتوى  ف الخاّصــة بوســائل الإ تخلــق القيــود المفروضــة عــىل المحتــوى مشــكلة، حيــث يتوّجــب أّل تكــّرر القوانــ�ي
وط  وريًّــا، وقــد يــؤّدي إل ســوء الســتخدام. كمــا أّن �ش ي القانــون؛ لأّن ذلــك ليــس �ف

ي هــي بالأصــل منصــوص عليهــا �ف
اّلــ�ت

ي تنــّص عــىل عقوبــات شــبه جنائّيــة، مثــل الغرامــات، أو 
عــالم المطبوعــة، واّلــ�ت ومتطّلبــات المحتــوى المتعّلقــة بوســائل الإ

، هــي ذات طبيعــة جدلّيــة مســّببة للمشــكالت372.  إيقــاف النــ�ش

ذاعّي( ذاعّية )محطّات البّث االإ عالم االإ 3( وسائل االإ

ذاعــّي مقبــوًل فحســب؛ بــل  خيــص الإ عــالم المطبوعــة ليســت مناســبة، ل يعــّد ال�ت خيــص لوســائل الإ ، أّن نظــم ال�ت ف ي حــ�ي
و�ف

ي هــذا القطــاع. ومــن الجانــب التاريخــّي، 
ــا لتعزيــز التنــّوع �ف وريًّ ــا يكــون �ف ــة، بــل وربّم هــو ممارســة راســخة للديموقراطّي

ّددات، تســتدعي حاجــة إل التنظيــم، لضمــان وصــول مجموعــة متنّوعــة مــن الأصــوات والآراء  فــإّن قيــود وحــدود أرقــام الــ�ت
خيــص  ّددات هــو محــّدد ومــوّزع بصــورة عادلــة. وعــالوة عــىل ذلــك، يعــّد ال�ت ، وأّن الوصــول إل تلــك الــ�ت إل موجــات الأثــ�ي
هــا مــن الأدوات  نــت وغ�ي ن�ت ًرا، بســبب حقيقــة أّن موجــات الأثــ�ي هــي مصــدر عــاّم. ورغــم أّن ظهــور شــبكة الإ ّ وًعــا ومــ�ب م�ش
ــّث  ــّوة الب ــك ق ي ذل

ــا �ف ــص، بم اخي ــح ال�ت ــى الأســس الأخــرى لمن ــة، تبق ــدرة والقّل ي حــّل مشــكلة الن
ــة ســاعدت �ف التكنولوجّي
ذاعــّي، نقطــة مهّمــة. الإ

ذاعّيــة، هــي إنشــاء هيئــة وســلطة ترخيــص مســتقّلة373. حيــث  إّن أفضــل ممارســات تخصيــص وتوزيــع تراخيــص المحّطــات الإ
ــا،  ذاعــّي، أو التخصيــص والتوزيــع مــن قبــل هيئــة غــ�ي مســتقّلة قانونيًّ خيــص الإ ة عــىل ال�ت تشــّكل ســيطرة الحكومــة المبــا�ش
ــ�يف أعضــاء الســلطات  ــك، ينبغــي تعي ــاء عــىل ذل 374. وبن ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ــا لحّريّ ــًدا جذريًّ ــق، تهدي ي الممارســة والتطبي

أو �ف
، ول يتحّكــم بــه  ّ ي

ذاعــّي، مــن خــالل عملّيــة منفتحــة وشــّفافة، تخّصــص دوًرا للمجتمــع المــد�ف ي تنّظــم البــّث الإ
العاّمــة اّلــ�ت

.375
ّ أّي حــزب ســياسي

369. Communication No. 780/1997, 13 April 2000, para. 8.5. Available at: http://hrlibrary.umn.edu/undocs/session68/view780.htm.
370. 13 March 2002, Application No. 26229/95, para. 43. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60325
371. General Comment No. 34, para. 39.
372. 2003 Joint Declaration, note338.
373. General Comment No. 34, para. 39.
374. 2010 Joint Declaration, note347, para. 1(c).
375. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa, note335, 
Principle VII(2).
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ــن  ــة”، و “أن تضم ــ�ي الديمقراطّي ــىل “المعاي ــد ع ــدول أن تعتم ــىل ال ف ع
ّ ــ�ي ــة، يتع ذاعّي ّددات الإ ــ�ت ــع ال ــص وتوزي ي تخصي

و�ف
عالمــّي مــن خــالل  خــذ بعــ�يف العتبــار تعزيــز التنــّوع الإ

أ
ّددات376“. وينبغــي أيًضــا، ال الفــرص العادلــة للولــوج إل هــذه الــ�ت

ذاعــّي  عــالم الإ ط تســجيل وســائل الإ طــار 14(. ول ينبغــي للــدول، أن تشــ�ت ذاعّيــة )انظــر الإ ّددات الإ تخصيــص وتوزيــع الــ�ت
خيص والرســوم  وط ال�ت ذاعــّي377، ول ينبغي أن تكــون �ش ضافــة إل الحصــول عــىل ترخيــص للبــّث الإ ذاعّيــة(؛ بالإ )المحّطــات الإ

باهظــة بشــكل تعّســفّي378. 

376. 2003 Joint Declaration, note338.
377. Ibid
378. General Comment No. 34, para. 39.

نقطة نقاش

ذاعّية مستقّلة؟ هل  ي تلزم أن تكون الهيئات التنظيمّية للمحّطات الإ
ي القاعدة اّل�ت

ما رأيك �ف
ف غ�ي  ي الأردّن بشكل عادل بما يكفي، رغم أن المنظم�ي

ترى أنّه جرى تنظيم هذا القطاع �ف
تامي الستقالل، ل سّيما أّن الرأي الفصل يرجع للحكومة؟
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ي البث
طار 14: التنوع �ن االإ

 .  
ي عام 

ك، الصادر �ف ي إعالنه المش�ت
، �ف ي حّريّة الرأي والتعب�ي

ّ بتعزيز وحماية الحّق �ف ي
يؤّكد المقّرر الخاّص المع�ف

ذاعّي: ي البّث الإ
2007، عىل أهّمّية تعزيز ثالثة أنماط من التنّوع �ف

عالمّية(: ينبغي أن تحصل مختلف أنواع هيئات ومحّطات البّث  تعّدد القنوات والمحّطات )المخرجات الإ
ذاعّي. وينبغي أن  ( عىل إمكانّية الوصول إل منّصات البّث الإ ّ )التجاريّة، والخدمات العاّمة، والمجتمع المحىّلي

خيص البسيطة والمخّفضة. ذاعة المجتمعّية المحّلّية، أيًضا، من إجراءات ال�ت تستفيد محّطات الإ

عالم بأيدي قّلة من الأفراد بشكل تعّسفّي.  تنّوع المصدر )الملكّية(: ل ينبغي أن تنحرص ملكّية وسائل الإ
ضافة إل ذلك، قد يكون من المناسب  لذا تعت�ب القواعد الخاّصة لمكافحة الحتكار مناسبة ومقبولة379، وبالإ
يطة أن يحدث ذلك، بتطبيق أسس من المعاي�ي المنصفة،  عالم الجديدة، �ش تقديم الدعم إل وسائل الإ

. ف
ّ ، أو تح�ي ف والعادلة، والموضوعّية، بطريقة تخلو من أّي تمي�ي

عالم وداخلها، مثل  ف وسائل الإ تنّوع المحتوى: يجب استخدام أدوات السياسة، لتعزيز تنّوع المحتوى ب�ي
ا. إّن متطّلبات المحتوى  نة سياسيًّ ف ّ ط عىل هيئات ومحّطات البّث أن تكون محايدة وم�ت ي تش�ت

القواعد اّل�ت
ي تطلب من هيئات ومحّطات البّث بتقديم ونقل ومشاركة مضمون وحصص المحتوى 

يجابّية-مثل تلك اّل�ت الإ
ي يعّدها منتجون مستقّلون-، أو الأخبار، تكون مناسبة، ومرّة أخرى، إذا استندت إل تطبيق أسس من 

اّل�ت
.380 ف

ّ ، أو تح�ي ف المعاي�ي المنصفة، والعادلة، والموضوعّية، بطريقة تخلو من أّي تمي�ي

ذاعّيــة، إل معايــ�ي موضوعّيــة، ومقاصــد  اخيــص المحّطــات الإ ي نهايــة المطــاف، ينبغــي أن تســتند القــرارات المتعّلقــة ب�ت
�ف

ي قضّيــة جرانــر 
عــالم(، بــدًل مــن إســكات أصــوات منتقــدي الحكومــة. و�ف وعــة للمصلحــة العاّمــة )مثــل تنــّوع وســائل الإ م�ش

ويــال، بعــدم تجديــد رخصــة البــّث  ف نســان أّن قــرار ف�ف ويــال، وجــدت محكمــة الــدول الأمريكّيــة لحقــوق الإ ف وآخــرون ضــّد ف�ف
عالمــّي، كمــا زعمــت الحكومــة؛ بــل إل حقيقــة انتقــاد  ذاعــّي، لــم يكــن مســتنًدا إل مخــاوف تتعّلــق بالحفــاظ عــىل التنــّوع الإ الإ
، واّلــذي  ة عــىل ممارســة حّريـّـة الــرأي التعبــ�ي ذاعّيــة للحكومــة. ورأت المحكمــة، أّن ذلــك يفــرض قيــوًدا غــ�ي مبــا�ش المحّطــة الإ

يشــّكل انتهــاًكا للحــق381.  

ويــال، تعّســًفا واضًحــا، إذ أّن تنظيمــات مــواّد ومحتــوى المحّطــة  ف ي قضّيــة جرانــر وآخــرون ضــّد ف�ف
لقــد كان فــرض القيــود �ف

يجابّيــة،  وعــة. ويمكــن لقواعــد المحتــوى الإ ي تــّم ســّنها وإصدارهــا بشــكل مناســب، قــد تخــدم أهداًفــا م�ش
ذاعّيــة، اّلــ�ت الإ

ــوى  ــّوع المحت ــز تن ــدف تعزي ــّزز ه ّ، أن تع ي
ــا�ف ــّي ثق ــوى برامج ــص محت ، أو حص ــّد الأد�ف ّ بالح ــىّلي ــوى مح ــرض محت ــل ف مث

يجابّيــة بنقــل وحمــل رســائل إعالمّيــة محــّددة، وخاّصــة  امــات الإ ف طــار 14(. ومــن جانــب آخــر، فــإّن الل�ت عالمــّي )انظــر الإ الإ
ي اســتقاللّية التحريــر.

، مــن شــأنها أن تتدّخــل �ف ّ ي تّتســم بطابــع ســياسي
ــ�ت تلــك اّل

ي إطــار وســياق 
وقــد تكــون القيــود الخاّصــة عــىل المحتــوى بالنســبة لهيئــات ومحّطــات البــّث مناســبة ومقبولــة، ل ســّيما �ف

حمايــة الأقّلّيــات. لكــن وكمــا هــو دارج، فــإّن قيــود المحتــوى المســتندة إل إســكات أصــوات، أو آراء معّينــة، ليســت مناســبة، 
. ّ للقيــود عــىل الــرأي والتعبــ�ي ي

ي معايــ�ي الختبــار الثــال�ش
وأّي قيــود يجــب أن تحّقــق وتســتو�ف

379. See Toby Mendel, Ángel Garcia Castillejo and Gustavo Gómez, Concentration of Ownership and Freedom of Expression: 
Global Standards and Implications for the Americas (2017, Paris, UNESCO).
380. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2007 Joint Declaration on Diversity in Broadcasting. Available at: 
https://www.osce.org/fom/29825?download=true.
381. 22 June 2015, Series C, No. 293, paras. 197-199. Available at: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_293_esp.
pdf (in Spanish only).
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مثال

عالم؛ لحماية الأطفال من  ي سياق وسائل الإ
عالم، يجب وضع وتطوير مبادئ توجيهّية مناسبة، �ف ي سياق وسائل الإ

تش�ي اتّفاقّية حقوق الطفل أنّه و�ف

“المواّد الضارّة لرفاهيتهم382“.

عالم العاّمة 4( وسائل االإ

 ، ــا، مشــكلة بــارزة ومهّمــة لحّريـّـة الــرأي والتعب�ي عــالم، تاريخيًّ عــىل الصعيــد العالمــّي، تعــّد ســيطرة الحكومــة عــىل وســائل الإ
ــة  ــ�ي دولّي ــن معاي ــالً ع ــاء، فض ــالن صنع ــو إع ــك، يدع ــدول383. وبذل ــدان وال ــن البل ــد م ي العدي

ــتمرًّا �ف ــا مس ــل اهتماًم وتمّث
ف خاّصــة بالســتقالل  ي تمتلكهــا الدولــة، “قوانــ�ي

أخــرى، كنتيجــة لذلــك، إل منــح هيئــات ومحّطــات البــّث، ووكالت الأنبــاء اّلــ�ت
الصحفــّي والتحريــرّي؛ باعتبارهــا مؤّسســات عاّمــة منفتحــة384“.

ــر،  ــث التحري ــن حي ــه م ــت ذات ي الوق
ــتقّلة �ف ــا مس ــا-، ولكّنه ــة له ــة- المملوك ــة للدول ــّث العاّم ــات الب ــات ومحّط ــع هيئ وتتب

وتملــك تفويًضــا محــّدًدا بوضــوح حــول المصلحــة العاّمــة. ويمكــن لهيئــات ومحّطــات البــّث العاّمــة، أن تلعــب دوًرا حاســًما 
، عــن طريــق توفــ�ي برامــج عاليــة الجــودة، وموثوقــة؛ تخــدم جميــع  ف مــن حيــث تعزيــز تنــّوع المحتــوى المتــاح للمواطنــ�ي

قطاعــات وفئــات المجتمــع.

ــة  ــّد وأن يكــون لديهــم “تفويــض وولي ــال؛ فالب ــدور عــىل نحــو فّع ــة ذلــك ال ــّث العاّم ــات الب ــات ومحّط ــ�ي تلعــب هيئ ول
: “ل بــّد  ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

ّ بتعزيــز وحمايــة الحــّق �ف ي
ي المقــّرر الخــاّص المعــ�ف

واضحــة للخدمــة العاّمة”385. وكمــا جــاء �ف
ف أمــور أخــرى، المســاهمة  ي القانــون، متضّمنــة، ومــن بــ�ي

مــن تحديــد صالحّيــات هيئــات ومحّطــات البــّث العاّمــة بوضــوح �ف
امــج وبحيــث تتضّمــن أصــوات كاّفــة قطاعــات المجتمــع وتلبيــة  ي التنــّوع، بحيــث تتعــّدى تقديــم أنمــاط مختلفــة مــن ال�ب

�ف
ي إفريقيــا: “ل بــّد مــن تحديــد مــدى 

عــالن مبــادئ حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي �ف مصالحهــا واحتياجهــا مــن المعلومــات386“، وطبًقــا لإ
ــّم كاف مــن  ــراد عــىل ك ــة الأف ــا يضمــن حصــول عاّم اًم ف ــن ال�ت ــث تتضّم ــة بوضــوح، بحي ــّث العاّم ــة الب ــة ومحّط ونطــاق هيئ

ات النتخابّيــة387“.  ي الفــ�ت
ا، وخاّصــة �ف نــة سياســيًّ ف ّ المعلومــات، والم�ت

ف عــىل 
ّ ولضمــان اســتقالل هيئــات ومحّطــات البــّث العاّمــة، ينبغــي للــدول أن تكفــل وتضمــن لهــم حّريـّـة التحرير388. ويتعــ�ي

عــالم العاّمــة، وبالتــالي  ي يكــون فيهــا “نفــوذ، أو ســيطرة سياســّية عــىل وســائل الإ
الــدول، أن تتجّنــب وتمنــع الحــالت، اّلــ�ت

تســتخدم كأدوات تنطــق باســم الحكومــة بــدًل مــن أن تكــون هيئــات مســتقّلة تعمــل مــن أجــل الصالــح العــاّم389“. نتيجــةً 
: “لبــّد وأن تخضــع هيئــات ومحّطــات البــّث  ي إفريقيــا عــىل مــا يــىلي

لذلــك، ينــّص إعــالن المبــادئ لحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي �ف
.“390

ّ العاّمــة لهيئــة محمّيــة مــن التدّخــالت، خاّصــة ذات الطابــع القتصــادّي، أو الســياسي

ــة ل تضعــف اســتقاللّيتها391. وحيثما وجــدت  ــة بطريق ــة العاّم ي الخدم
عــالم �ف ــل لوســائل الإ ــ�ي التموي ــدول توف وينبغــي لل

عقبــات متكــّررة بمــا يتعّلــق بدعــم التمويــل العــاّم لهيئــات ومحّطــات البــّث العاّمــة، فــإّن ذلــك مــن شــأنه أن يهــّدد إمكانّيتهــا 
ــّد مــن استكشــاف طــرق مبتكــرة  ي بعــض الحــالت، “ل ب

ــة الأفــراد مــن المعلومــات392. و�ف لتلبيــة احتياجــات الجمهــور وعاّم
ي مجــال 

لتمويــل هيئــات ومحّطــات البــّث العاّمــة، بحيــث تكــون كافيــة لتمكينهــا مــن إيصــال خدماتهــا وتفعيــل صالحّيتهــا �ف
الخدمــة العاّمــة، وأن تكــون مضمونــة مســبًقا لعــّدة ســنوات، مــع مراعــاة التضّخــم393“. 

382. Adopted 20 November 1989 through UN General Assembly Resolution 44/25, entered into force 2 September 1990, Article 17(e).
383. 2010 Joint Declaration, note347, para. 1.
384. Note370.
385. 2010 Joint Declaration, note347, para. 7(b).
386. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2007 Joint Declaration on Diversity in Broadcasting, note 382.
387. African Commission on Human and Peoples’ Rights, note341, Principle VI.
388. General Comment No. 34, para. 16.
389. 2010 Joint Declaration, note347, para. 1(a).
390. African Commission on Human and Peoples’ Rights, note341, Principle VI.
391. General Comment No. 34, para. 16.
392. 2010 Joint Declaration, note347, para. 7.
393. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2007 Joint Declaration on Diversity in Broadcasting, note 382.
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مثال

دارة العليا لهيئات ومحّطات البّث  ف زعموا أّن الإ نسان، صحفّي�ي تضّمنت قضّية مانول وآخرون ضّد مولدوفا، أمام المحكمة الأوروبّّية لحقوق الإ
ة إيّاها انتقاًدا وإحراًجا للحكومة. وقد أفيد أيًضا، بأّن ذلك يتضّمن قائمة من  ي مولدوفا، قد أرغمتهم عىل تجّنب تناول مواضيع معّينة معت�ب

العاّمة �ف
نسان خالل العهد  ف رومانيا ومولدوفا، وانتهاكات حقوق الإ كة ب�ي ي تش�ي إل ثقافة مش�ت

ي ينبغي عدم استخدامها، منها تلك اّل�ت
الكلمات والعبارات، اّل�ت

: . وقد لحظت المحكمة ما يىلي ّ ي
السوفيا�ت

هم من الأفراد مّمن يخرجون عىل شاشات التلفاز المحّلّية  ف وغ�ي ي تضّم كلمات ومواضيع، ل يسمح للصحفّي�ي
إّن قائمة من هذا النوع، واّل�ت

؛ ولكّن الحكومة لم تقّدم أيّة  يًرا قويًّا لتتوافق مع حّريّة الرأي والتعب�ي باستخدامها، أو ذكرها، تتطّلب وبأّي شكل من الأشكال توضيًحا مفّصاًل وت�ب
ي مولدوفا بما يتعّلق بالهويّة 

ي سياق المناقشة والجدل الجاري �ف
أسباب لتوضيح كيف أّن هذه القيود يمكن أن تكون متوافقة مع متطّلبات الماّدة 10. و�ف

ي تجري مناقشتها بشكل 
ا عىل تلك القضايا اّل�ت يًّا منصبًّ ، وأك�ش من ذلك، ترى المحكمة أّن هناك اهتماًما جماه�ي ّ ّ السياسي ي

ف الجغرا�ف
ّ الوطنّية والتح�ي

، مع منح الوقت لطرح وتناول جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة394.  ّ ّ عىل شاشات التلفاز المحىّلي ي
منفتح وعل�ف

 : ي هذا السياق، ذكرت المحكمة ما يىلي
امات إيجابّية بشأن ضمان بيئة إعالمّية تعّدديّة. و�ف ف ولحظت المحكمة أيًضا، أّن الدول عليها ال�ت

ي تقّدم برامج 
ذاعّية المولدوفّية الوحيدة اّل�ت -راديو TRM( هي المنّظمة الإ ة المعنّية قيد النظر، كانت )تيىلي ي معظم الف�ت

تالحظ المحكمة أنّه �ف
ي المناطق الريفّية، ول يمكنهم 

ي جميع أنحاء البلد... فضاًل عن ذلك، فإّن ما يقرب من 60% من السّكان يعيشون �ف
تلفزيونّية يمكن مشاهدتها �ف

ي ظّل تلك الظروف، كان من الأهّمّية الحيويّة لس�ي 
الوصول، أو يمكنهم الوصول بشكل محدود إل محّطات التلفاز الفضائّية، أو محّطات الكيبل... �ف

-راديو TRM( - المنّظمة الذاعّية- أخبار وأنباء ومعلومات دقيقة ومتوازنة، وأن تعكس برامجها النطاق الكامل  ي مولدوفا، أن تنقل )تيىلي
الديمقراطّية �ف

ّ قوّي لتفعيل وتهيئة الظروف للسماح بحدوث ذلك395.   ي ام إيجا�ب ف ي الدولة، وأّن سلطات الدولة كانت تحت ال�ت
ّ القائم �ف للرأي والنقاش السياسي

ي مولدوفا، فضاًل عن الرقابة عىل المحتوى، فقد 
ّ” للبّث السمعّي والبرصّي �ف ي

ا�ف ذاعّي من “احتكار اف�ت ونظًرا لما تتمّتع به هيئات ومحّطات البّث الإ

.396 ي حّريّة الرأي والتعب�ي
ي يفرضها الحّق �ف

يجابّية والسلبّية اّل�ت امات الإ ف خلصت المحكمة، أّن مولدوفا انتهكت كالًّ من الل�ت

394. 17 September 2009, Application No. 13936/02, para. 104. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94075.
395. Ibid., para. 108.
396. Ibid., paras. 106 and 111.

نقطة نقاش

 ما رأيك بتطوير محطة “المملكة” التلفزيونّية؟ هل تعتقد أنّه سيكون لها إسهام بارز 
ذاعة  ي المملكة؟ هل كان من الأفضل تحويل مؤّسسة التلفزيون والإ

عالمّي �ف ي التنّوع الإ
�ف

الأردنّية لمؤسسة بّث مستقّلة عاّمة؟
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النقاط الرئيسة للوحدة الخامسة:

عالم يجب أن يكون بواسطة هيئات تنظيمّية مستقّلة وتعمل بطريقة شّفافة. إّن تنظيم وسائل الإ

ــائل  ــّوع وس ــز تن ــم لتعزي ــتخدام التنظي ــة إل اس ــن: الحاج ــالم، وتتضّم ع ــائل الإ ــة وس ــم عملّي ــة تحك ــادئ مهّم ــاك مب هن
ــة. ــب الرقاب ــة لتجّن ــة، والحاج ــتقاللّية التحريريّ ام الس ــ�ت ــة إل اح ــالم، والحاج ع الإ

ــة ووســائل  ــك الصحاف ي ذل
ــا �ف ــالم، بم ع ــات الإ ــف قطاع ــم مختل ــم تنظي ي تحك

ــ�ت ــادئ المحــّددة اّل ــن المب ــدد م ــاك ع وهن
ــة. ذاعّي ــات الإ ــة والمحّط ــالم المطبوع ع الإ

وينبغي تحويل أّي وسائل إعالم تحتكرها وتتحّكم فيها الدولة إل وسائل إعالم عاّمة.
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ي العرص الرقمي
الوحدة السادسة: تنظيم حّريّة الرأي والتعب�ي �ن

االأهداف: 

ي مجال التّصالت الرقمّية، وكيف تؤثّر عىل بيئة التّصالت العاّمة.
فهم التّجاهات العاّمة �ف

ي أحدثتها التكنولوجّيات الرقمّية.
ات، اّل�ت نسان عىل التغي�ي دراسة آثار حقوق الإ

ّ ي العرص الرقمّي عىل الصعيد الدوىلي
االتّجاهات الحديثة �ن

 . ًا عميًقــا عــىل ممارســة حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي كان لتحــّولت العــرص الرقمــّي للوســائل العالمّيــة للمعلومــات والتّصــالت تأثــ�ي
ــا عــىل تعزيــز التدّفــق الحــّر للمعلومــات عــ�ب الحــدود  فمــن ناحيــة، تعمــل المنّصــات الجديــدة لتبــادل الآراء والأفــكار عالميًّ
؛ مــن أجــل التنظيــم  ّ ي

ــرت، أيًضــا، تلــك المنّصــات فرًصــا جديــدة للمجتمــع المــد�ف هــا مــن الحــدود. كمــا وّف ــة وغ�ي المحّلّي
عــداد المحتــوى ومشــاركته. ف لإ والدعــوة إل الإصــالح، وأنشــأت وســائل جديــدة للصحفّيــ�ي

ي بدايتهــا ليتــّم اكتشــافها بالكامــل. ل تعتــ�ب 
ــا، ل تــزال �ف ــة تمّثــل تحّديــات جديــدة، مــع أنّه ات التكنولوجّي ّ إّن هــذه التغــ�ي

ــ�ي تكــون قــادرة عــىل مجــاراة واســتيعاب  ــا ل ــة عموًم ــال، مناســبة ومقبول ــة، عــىل ســبيل المث ــة والتنظيمّي الأنظمــة القانونّي
نّــه تماًمــا كمــا عملــت وســائل 

النقلــة التطّوريّــة ال�يعــة لتكنولوجّيــات المعلومــات. وهــو أمــر وشــاغل يدعــو إل القلــق، لأ
؛ فإنّهــا عملــت أيًضــا عــىل تضخيــم وتمــّدد تأثــ�ي  التّصــال الجديــدة عــىل تعزيــز الممارســة الكاملــة لحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي
ــىل  ــد. وع اي ف ــق م�ت ــدر قل ــت، مص ن ن�ت ــ�ب الإ ــر ع ــة والتنّم ــاب الكراهي ــ�ب خط ــال، يعت ــبيل المث ــىل س ء. فع ــسي ــاب الم الخط
ي 

نحــو مماثــل، تعمــل بعــض مواقــع التواصــل الجتماعــّي، عــىل تفاقــم المشــكلة لّلذيــن يســتخدمونها، اّلذيــن يعيشــون �ف
ي وجهــات النظــر والآراء. 

ــّوع �ف ي التن
ف للتفاعــل والمشــاركة �ف ــوا معرّضــ�ي ــدًل مــن أن يكون “الصوامــع المعلومــات”؛ ب

ي الأردّن، مــع 
عالمــّي �ف ي المشــهد الإ

ــة �ف ــة نوعّي ي إحــداث نقل
ــم أجمــع، تســّبب العــرص الرقمــّي �ف ي العال

وكمــا هــو الحــال �ف
ي التطــّور 

نــت آخــذ �ف ن�ت ونّيــة397.  إّن اســتخدام الإ لك�ت ي ظــّل ازدهــار المواقــع الإ
عــالم المطبــوع التقليــدّي البقــاء �ف محاولــة الإ

ــا؛ حيــث قفــزت عــن معــّدل  نــت، أو يملكــون هاتًفــا ذكيًّ ن�ت ف الإ �يًعــا: واعتبــاًرا مــن عــام 2015، يســتخدم 67% مــن البالغــ�ي
فــراد ذو إمكانّيــة 

أ
ي مصــادر المعلومــات، بالنســبة لال

ايــد �ف ونّيــة بالتنــّوع الم�تف لك�ت 20% لعــام 2013398. وترتبــط زيــادة القــراءة الإ
ي تنظيــم المحتــوى الرقمــّي قيــوًدا عــىل جــزء مــن هــذا التنــّوع399. 

نــت؛ ولكــن فرضــت الإصالحــات القانونّيــة �ف ن�ت الوصــول إل الإ

397. UNESCO, Assessment of Media Development in Jordan (2015), pp. 23 and 24. Available at: http://unesdoc.unesco.org/imag-
es/0023/002344/234425e.pdf.
398. Jacob Pousher, “Internet Access Growing Worldwide but Remains Higher in Advanced Economies”, 22 February 2016, Pew 
Research Center. Available at: http://www.pewglobal.org/2016/02/22/internet-access-growing-worldwide-but-remains-higher-in-
advanced-economies/#internet-access-rates-vary-by-country-and-region.
399. Rana F. Sweis and Dina Baslan, Mapping Digital Media in Jordan (2013, Open Society Foundations), pp. 7-9. Available at: 
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-jordan-20131121.pdf.

نقطة نقاش

ي الثورة الرقمّية؟ هل تعتقد أنّه يمكن 
يجابّية والسلبّية �ف ات الإ برأيك، ما هي أك�ش التأث�ي

ي عملّية التنظيم؟
شمولها �ف
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القضايا القانونّية

هــا، وهــي قابلــة للتطبيــق؛ “بــرصف النظــر عــن الحــدود،  نــت، أو غ�ي ن�ت إّن حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي محمّيــة ســواء عــىل شــبكة الإ
ي تنطبــق عــىل 

ي أّن تلــك الحمايــة القانونّيــة اّلــ�ت
ي يختارهــا المــرء400“. وهــذا يعــ�ف

عــالم اّلــ�ت ومــن خــالل أّي وســيلة مــن وســائل الإ
ــا: ، تنطبــق عموًمــا عــىل المحتــوى اّلــذي يجــري تقديمــه ونقلــه رقميًّ حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

نــت، وعــىل كاّفــة وســائل التّصــال. ول تكــون القيــود المفروضــة عــىل حّريّــة  ن�ت تطّبــق حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي عــىل شــبكة الإ
ي ذلــك، 

نــت مناســبة ومقبولــة؛ إّل إذا كانــت متوافقــة مــع المعايــ�ي الدولّيــة الراســخة، بمــا �ف ن�ت الــرأي والتعبــ�ي عــىل شــبكة الإ
.) ّ ي

ّ )الختبــار الثــال�ش وعــة بموجــب القانــون الــدولي ي ينــّص عليهــا القانــون، والالزمــة لحمايــة مصالــح م�ش
المعايــ�ي اّلــ�ت

ــود عــىل  ــك القي ــ�ي تل ــإّن تأث ــت، ف ن ن�ت ــ�ي عــىل الإ ــرأي والتعب ــة ال ــود المفروضــة عــىل حّريّ ــم مــدى مناســبة القي ــد تقيي وعن
؛ لبــّد وأن يتــّم تقديــره _وتقييمــه_ مقارنــة  ي تحقيــق نتائــج إيجابّيــة فيمــا يتعّلــق بحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

نــت �ف ن�ت إمكانّيــة الإ
ــق بحمايــة مصالــح أخــرى401.  مــع عوائــده وفائدتــه فيمــا يتعّل

بالرغــم مــن ذلــك، يثــ�ي العــرص الرقمــّي عــدًدا مــن القضايــا القانونّيــة الجديــدة فيمــا يتعّلــق بكيفّيــة تطبيــق ذلــك الختبــار. 
نســان. ّ لحقــوق الإ طــار الــدولي ي ضــوء الإ

ويتنــاول هــذا القســم، بعــض القضايــا القانونّيــة الرئيســّية، �ف

غالق والقطع(  نت وحجبه )االإ ن�ت  بطء اتّصال االإ

نــت، “عــىل تدابــ�ي وإجــراءات لمنــع، أو تعطيــل، قصــًدا وعمــًدا، إمكانّيــة الوصــول إل  ن�ت ينطــوي انقطــاع اتّصــال الإ
ــذ الحكومــات  نســان402“. وتنّف ــون حقــوق الإ ي انتهــاك لقان

ــت �ف ن ن�ت هــا عــىل شــبكة الإ ــا، أو ن�ش المعلومــات والحصــول عليه
ّ ومــزّودي الشــبكات الخاّصــة، رغــم أّن قيــام بعــض الجهــات الخاّصــة بهجمــات  تلــك النقطاعــات، غالًبــا، بمســاعدة مشــغىلي
ــت  ــاًل، وإن كان ًا مماث ــ�ي ــف تأث ــن أن يخّل ــزّودة(؛ يمك ــة الم ــع وقطــع الخدم ــات من ــل هجم ــة ذات نطــاق واســع )مث ونّي إلك�ت
ــل  ــع التواص ــب، أو مواق ــع الوي ــة، أو مواق ــالت المحمول ــل التّص ــود، أو جع ــرض قي ــل ف ــت، مث ن ن�ت ــطء الإ ــة. إّن ب مؤّقت
ّ والفّعــال”، لــه تأثــ�ي مماثــل لتأثــ�ي النقطــاع، بــل وأيًضــا،  الجتماعــّي، أو تطبيقــات المراســلة “غــ�ي قابلــة لالســتخدام الفعــىلي

ــة403.  ــة مماثل ــا قانونّي يقــّدم قضاي

ــبكة  ــّي إل ش ــول العالم ــة الوص ــن إمكانّي ــّزز م ــدول، أن تع ــن ال ــب م ــا، يتطّل ــ�ي وإدراكه ــرأي والتعب ــة ال اف بحّريّ ــ�ت إّن الع
يــر حــالت  ي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي بأنّــه ل يمكــن ت�ب

ّ بتعزيــز وحمايــة الحــّق �ف ي
نــت، كمــا يشــ�ي المقــّرر الخــاّص المعــ�ف ن�ت الإ

نــت: ن�ت بــطء وانقطــاع اتّصــال الإ

نــت، أو أجــزاء منهــا، عــن كاّفــة الأفــراد، أو بعــض منهــم )قطــع  ن�ت بشــكل مطلــق، ل يمكــن تفســ�ي قطــع التّصــال بشــبكة الإ
. وينطبــق ذلــك أيًضــا، عــىل بــطء  ّ ي

ي تتعّلــق بالنظــام العــاّم، أو الأمــن الوطــ�ف
نــت(، اعتمــاًدا عــىل الأســباب اّلــ�ت ن�ت اتّصــال الإ

نــت، أو أجــزاء منــه404.  ن�ت الإ

400. Human Rights Council Resolution 38/7 on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 5 July 
2018, para. 1. Available at: undocs.org/A/HRC/RES/38/7.
401. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, 
para. 1(a)-(b). Available at: https://www.osce.org/fom/78309?download=true.
402. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 30 
March 2017, para. 8. Available at: undocs.org/A/HRC/35/22.
403. Ibid
404. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Inter-
net, note 403, para. 1(b).
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يقاف” )أي، إيقــاف كاّفة أجزاء أنظمــة التّصالت(...  كات التّصــالت زّر الإ ي أماكــن أخــرى، لوحــظ أيًضــا، أّن “اســتخدامات �ش
و�ف

نســان405“. وبشــكل مماثــل، قــام مجلــس حقــوق  ها، مطلًقــا، بموجــب قانــون حقــوق الإ هــي تدابــ�ي وإجــراءات ل يمكــن تفســ�ي
ي اتّخذتهــا الــدول قاصــدة ومتعّمــدة “لمنــع، أو تعطيــل إمكانّيــة الوصــول إل 

نســان بإدانــة تاّمــة للتدابــ�ي والإجــراءات، اّلــ�ت الإ
نســان406“. ّ لحقوق الإ ي انتهــاك للقانــون الــدولي

نــت �ف ن�ت هــا عــىل شــبكة الإ المعلومــات والحصــول عليهــا، أو ن�ش

405.  Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2015 Joint Declaration on Freedom of Expression and Respons-
es to Conflict Situations, para. 4(c). Available at: https://www.osce.org/fom/154846?download=true.
406. Human Rights Council Resolution 32/13 on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 18 July 
2016, para. 10. Available at: http://undocs.org/A/HRC/RES/32/13.

نقطة نقاش

نت؟ ما تأث�ي ذلك عىل  ن�ت وع أحيانًا قطع الإ ي ذلك؟ هل تعتقد أنّه من الم�ش
ما رأيك �ف

الأعمال التجاريّة، اذكر إحدى تلك القضايا؟
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نت ال تتوافق وال تنسجم  ن�ت طار 15: فهم كيف أّن انقطاعات وحجب اتّصال االإ االإ

ّ للقيود المفروضة عىل حّريّة الرأي والتعب�ي ي
وط االختبار الثال�ش مع معاي�ي و�ش

ي تقريره لعام 2017 قضّية 
، وبشكل موّسع، �ف ناقش المقّرر الخاّص لالأمم المّتحدة لحّريّة الرأي والتعب�ي

نت  ن�ت ي عدم اجتياز انقطاعات اتّصال الإ
نت. وقد أبرز عىل وجه التحديد، السبب �ف ن�ت انقطاع اتّصال الإ

: لالختبار المكّون من ثالثة أجزاء للقيود المفروضة عىل حّريّة الرأي والتعب�ي

ي ل تستند إل أسس قانونّية واضحة، هي انتهاك واضح 
نت الّ�يّة، أو تلك اّل�ت ن�ت  إّن انقطاعات اتّصالت الإ

ي القانون.
ي أن يكون فرض قيود عىل حّريّة الرأي والتعب�ي منصوص عليه �ف

ي تقت�ف
للمتطّلبات اّل�ت

م أيًضا بما ينّص عليه  ف ف ولوائح غامضة الصياغة، ل تل�ت ي يجري فرضها بموجب قوان�ي
إّن لنقطاعات اّل�ت

القانون من متطّلبات. 

ها من الأحداث العاّمة،  ي أثناء المظاهرات والنتخابات، وغ�ي
ي تلك النقطاعات، �ف ّ ومن غ�ي المرّجح، أن تل�ب

ي تفرض لقمع الدعوة للحقوق الديموقراطّية ل يمكن أن تكون مناسبة 
ورة. وإّن القيود اّل�ت متطّلبات الرصف

ومقبولة أبًدا.

ّ لو كانت تمنع انتشار  وريّة؛ لأنّها، ح�ت نت مع المتطّلبات الرصف ن�ت ل يمكن أن تتوافق انقطاعات اتّصال الإ
المعلومات المسيئة والضارّة، فإنّها أيًضا تمنع مشاركة المعلومات المفيدة والمساعدة. وعىل سبيل المثال، 

ي قد 
، أن يمنع، أيًضا، تبادل المعلومات، اّل�ت ّ ي يمكن للحظر الموّجه لمنع انتشار الذعر بعد وقوع هجوم إرها�ب

تقّلل من مخاوف السالمة العاّمة، أو التعرّف عىل المشتبه بهم، أو استعادة النظام العاّم.

سوف تكون النقطاعات غ�ي مناسبة وغ�ي مقبولة، عموًما؛ لأنّها تحرّم الوصول إل خدمات الطوارئ، 
بالغ عن مشكالت ونزاعات  والمعلومات حول الخدمة الصّحّية، والخدمات المرصفّية، والنقل العاّم، والإ

ها. فهي تؤثّر عىل العديد من الأنشطة والخدمات  نسان، وغ�ي بالغ عن تحقيقات حول حقوق الإ ى، والإ ك�ب
ي الحقوق الأساسّية الأخرى407.

الأساسّية، وهذا يؤّدي إل تقييد حّريّة الرأي والتعب�ي والتدّخل �ف

 2- القيود المفروضة عىل المحتوى 

ى، وخاّصــة مــن  ــة كــ�ب نــت، و�عــة مشــاركته وتطــّوره، يفــرض تحّديــات تنظيمّي ن�ت إّن الكــّم الهائــل مــن المحتــوى عــىل الإ
شــكالت. واســتجابة لذلــك، أنشــأت بعــض الــدول، أنظمــة تنظيمّيــة  حيــث الســتجابة بشــكل مناســب للمحتــوى المثــ�ي لالإ
نســان؛ لأنّهــا تهــّدد  ي ظــّل قانــون حقــوق الإ

نــت. وتمّثــل تلــك الأنظمــة إشــكاًل �ف ن�ت محــّددة، تحكــم المحتــوى عــىل شــبكة الإ
ف أّن هــذا الخطــاب والنــ�ش غــ�ي معاقــب عليــه بعيــًدا  ي حــ�ي

نــت، �ف ن�ت بفــرض عقوبــات عــىل وســائل الخطــاب والنــ�ش عــ�ب الإ
نــت، فذلــك  ن�ت ورّي مجــاراة النهــج التنظيمــّي مــع الطابــع الخــاّص بشــبكة الإ ، قــد يكــون مــن الــرصف ف ي حــ�ي

نــت. و�ف عــن الن�ت
نت408. وبذلــك، فإنّــه “ل  ن�ت يوجــب بــأن ل تكــون هنــاك قيــود خاّصــة عــىل المحتــوى بمــا يتعّلــق بالمــواّد المنشــورة عــىل الإ
نــت لقيــود تتجــاوز مــا ينطبــق عــىل وســائل أخرى لنــ�ش المحتــوى409“. ن�ت ينبغــي للــدول الأعضــاء أن تُخضــع المحتــوى عــىل الإ

407. UN Special Rapporteur, 2017 Report, note404, paras. 9 and 15.
408. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Inter-
net, note 403, para. 1(d).
409. Council of Europe Committee of Ministers, Declaration on Freedom of Communication on the Internet, 28 May 2003, Princi-
ple 1. Available at: https://rm.coe.int/16805dfbd5.
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ــّرر الخــاّص  ــم خــاّص، يشــ�ي المق ــاج إل تنظي ــد تحت ي ق
ــ�ت ــت، اّل ن ن�ت ــة عــىل الإ ونّي لك�ت ــد الأنشــطة الإ ــق بتحدي ــا يتعّل وفيم

ــكالها  ي أش
ــا �ف ــة جوهريًّ ــدة، أو المختلف ــطة الجدي ــ�ي إل أّن “الأنش ــرأي والتعب ــة ال ي حّريّ

ــّق �ف ــة الح ــز وحماي ّ بتعزي ي
ــ�ف المع

ّ SPAM((؛ هــي فقــط لبــّد وأن تخضــع لقيــود خاّصــة، مصّممــة خّصيًصــا لالتّصــالت  ي
يــد العشــوا�أ غــراق بال�ب الرقمّيــة مثــل الإ

ّي قيــد عــىل حّريـّـة 
أ

ضافــة إل ذلــك، ينبغــي أن تجتــاز تلــك القيــود دوًمــا، الختبــار المكــّون مــن ثالثــة أجــزاء ل الرقمّيــة410. وبالإ
ــ�ي عــ�ب  ــرأي والتعب ــة ال ــة، أو غــ�ي متناســبة تجــرم حّريّ وريّ ف غــ�ي �ف ــ�ي ــدول أن تعتمــد قوان ، ول ينبغــي لل ــ�ي ــرأي والتعب ال

ــت411. ن ن�ت ي ل تســتخدم الإ
ــ�ت ــا اّل ــة بمثيلته ــات أقــس، مقارن ــه عقوب ــت، أو تفــرض علي ن ن�ت الإ

ض وضعهــا وصياغتهــا بدّقــة عاليــة  ي مــن المفــ�ت
ونّيــة، اّلــ�ت لك�ت ف الجرائــم الإ ي ظهــور قوانــ�ي

هنــاك إشــكال خــاّص، يتمّثــل �ف
ي العديــد مــن الحــالت، تقــوم الــدول، أيًضــا، 

لمعالجــة الجرائــم الخاّصــة المرتبطــة بأنظمــة التّصــالت الرقمّيــة. ولكــن، �ف
نّــه تــّم شــمولها بالفعــل 

وريّــة لأ ونّيــة الخاّصــة بهــا، وهــي قيــود غــ�ي �ف لك�ت ف الجرائــم الإ ي قوانــ�ي
ف قيــود محتــوى �ف بتضمــ�ي

، تتضّمــن  ي شــكلها عنهــا. وبالتــالي
ي ل تختلــف اختالًفــا جوهريًّــا �ف

نــت، واّلــ�ت ن�ت ي ل تســتخدم الإ
عــالم اّلــ�ت ف وســائل الإ ي قوانــ�ي

�ف
، عــىل الرغــم مــن أّن القانــون العــاّم لمتعّلــق  ف جديــدة بمــا يتعّلــق بالتشــه�ي ونّيــة قوانــ�ي لك�ت ف الجرائــم الإ العديــد مــن قوانــ�ي
ف  ًا مــا تفتقــر هــذه القوانــ�ي بالتشــه�ي يغّطــي بالفعــل موضــوع التشــه�ي اّلــذي يجــري باســتخدام التّصــالت الرقمّيــة. وكثــ�ي
ف  ّ الواســع، اّلــذي اســتخدم لتطويــر القوانــ�ي ي

الجديــدة إل طــرق وســبل الحمايــة والســتثناءات، فضــاًل عــن، التفســ�ي القضــا�أ
ًا مــا تــّم تطبيقهــا عــىل مــدى عقــود مــن الزمــن. ي كثــ�ي

القائمــة، واّلــ�ت

ــلوك  ّ والس ي
و�ف ــ�ت لك ــر الإ ــرّش والتنّم ــالح للتح ــات، كس ــن المنّص ــا م ه ــّي، وغ�ي ــل الجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــل اس يمّث

ي ذلــك مــن أســاليب مثــل نــ�ش بيانــات تعريفّيــة حّساســة خاّصــة عــىل 
ي هــذا العهــد الرقمــّي، بمــا �ف

، تحّديـًـا جديــًدا �ف ّ ي
العــدوا�ف

المــالأ أو عــرض صــور حميمّيــة لأحــد الأفــراد دون موافقتــه. غالًبــا مــا تكــون النســاء عرضــة لهــذا الأســلوب مــن الهجمــات، 
412. عــادة مــا يتــّم اســتهداف الصحفّيــ�يف أيًضــا. ي حّريّــة التعبــ�ي

مّمــا يعــّوق قدرتهــّن عــىل ممارســة الحــّق �ف

ي 
ّ بــا�ت ي

ي تبــذل لمكافحــة التنّمــر الرقمــّي والعنــف الجنســا�ف
بينمــا تمّثــل هــذه التحّديــات خطــًرا جّديًّــا إّل أنـّـه عــىل الجهــود اّلــ�ت

ــ�ي  ام المعاي ي احــ�ت
ــدة كاســحة تفشــل �ف ــة جدي ــب اســتحداث محظــورات إجرامّي ــت، أن تتجّن ن ن�ت ــوى الضــاّر عــىل الإ المحت

نســان. الدولّيــة لحقــوق الإ

ّ عــادة مــا يكــون فضفاًضــا غــ�ي محــّدد بدّقــة وغــ�ي مناســب لتنــاول أنــواع  ي
و�ف لكــ�ت عــىل ســبيل المثــال فــإّن حظــر التحــرّش الإ

ــة أو  ــل المالحق ــع أفعــاًل مث ي تمن
ــ�ت ــة واّل ف القائم ــ�ي ــث القوان ي تحدي

ــد �ف ــن الأفضــل صــّب الجه ــذا فم ــن الأذى. ل ــة م معّين
التحــرّش أو التعــّدي عــىل الخصوصّيــة، تماشــًيا مــع واقــع الحقبــة الرقمّيــة. ويجــب أن تتوافــق هــذه التحديثــات مــع الختبــار 

. ّ الأجــزاء بخصــوص أّي قيــد عــىل حّريّــة التعبــ�ي ي
الثــال�ش

410. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2018 Joint Declaration on Media Independence and Diversity in 
the Digital Age, para. 3(c). Available at: https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/379351?download=true.
411. Ibid., paras. 3(a) and 3(b).
412. Human Rights Council Resolution 38/7 on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, note 
402, preamble and para. 11 (“violations and abuses of women’s rights online are a growing global concern that hinder the equal 
exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on the basis of gender…”).

نقطة نقاش

ف  ا؟ هل تعتقد بوجود حالت أخرى، تحتاج فيها إل قوان�ي هل يبدو ذلك النهج منطقيًّ
نت الكث�ي من  ن�ت ف الجرائم عىل الإ نت؟ تتضّمن معظم قوان�ي ن�ت خاّصة بالمحتوى عىل الإ

ر لذلك؟ ّ ف الحالّية. هل هناك أّي م�ب الزدواجّية مع القوان�ي
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ي 
ي تســتند فقــط إل كتــم الأصــوات والآراء اّلــ�ت

نــت، تعــدُّ القيــود اّلــ�ت ن�ت ي ل تســتخدم الإ
ي الوســائل اّلــ�ت

وكمــا هــو الحــال �ف
طــالق. نســان(، غــ�ي مناســبة، أو مقبولــة عــىل الإ زادت الحمايــة )مثــل المعلومــات حــول انتهــاكات حقــوق الإ

مثال

ّ للحقوق المدنّية والسياسّية، عىل: ل يجوز “منع وحظر أّي موقع، أو نظام لن�ش  ينّص التعليق العاّم رقم 34، عماًل بالماّدة 19 )3( من العهد الدولي

ّ اّلذي تتبّناه الحكومة413“.  المعلومات، من ن�ش المواّد والمحتوى؛ فقط بسبب أنّها قد تكون ناقدة للحكومة، أو للنظام الجتماعّي السياسي

ة المحتوى 3- حجب وفل�ت

. تمنــع  ف
ّ نــت إل محتــوى معــ�ي ن�ت ي تحــّد _وتمنــع_ مــن وصــول مســتخدمي الإ

ة_ المحتــوى مــن التقنّيــات اّلــ�ت إّن حجــب _وفلــ�ت
ي تعتــ�ب مرتبطــة بمحتــوى غــ�ي 

، مثــل: الكلمــات المفتاحّيــة، أو الصور-اّلــ�ت ف
ّ ة مــن الوصــول اســتناًدا إل محتــوى معــ�ي الفلــ�ت

ونّيــة معّينــة، أو خدمــات محــّددة أخــرى414. مناســب وغــ�ي مقبــول-، بينمــا يمنــع الحجــب الوصــول إل مواقــع إلك�ت

: ّ ّي . وكما ذكرت لجنة وزراء المجلس الأورو�ب ّ ي ضوء القانون الدولي
ة �ف ة مشكالت خط�ي ينتج عن عملّيات الحجب والفل�ت

ول ينبغــي للســلطات العاّمــة، مــن خــالل تدابــ�ي وإجــراءات الحجــب العــاّم، أو التصفيــة، أن تمنــع الجمهــور، مــن الوصــول 
نــت، بغــّض النظــر عــن الحــدود. وذلــك ل يمنــع  ن�ت هــا مــن التّصــالت عــىل شــبكة الإ إل المعلومــات والحصــول عليهــا، وغ�ي

ي الأماكــن المتاحــة لهــم، مثــل: المــدارس، أو المكتبــات415. 
ة لحمايــة القا�يــن، ول ســّيما، �ف مــن تطبيــق الفلــ�ت

ــا�ش  ــا إل كتــم صــوت ن ــ�ي وإجــراءات الحجــب، فعليًّ ــؤّدي تداب ي العــرص الحديــث، فقــد ت
نــت �ف ن�ت ــة الإ وبالنظــر إل هيمن

ــة: ــراد مــن الوصــول إل وجهــة النظــر المحجوب ــة الأف ــع عاّم ــه، ومن بعين

ــوات، أو بروتوكــولت  ــة، أو القن ونّي لك�ت ــن المواقــع الإ ــة، أو عناوي ونّي لك�ت ــّي الكامــل لــــ: المواقــع الإ لزام ــ�ب الحجــب الإ يعت
ي وتعّســفي، يشــبه منــع صحيفــة، أو محّطــة 

الشــبكة، أو أنــواع الســتخدام )مثــل الشــبكات الجتماعّيــة(؛ هــو إجــراء تطــّر�ف
ه؛ إّل وفــق المعايــ�ي الدولّيــة، وعــىل ســبيل المثــال، عندمــا تدعــو الحاجــة لحمايــة الأطفــال مــن  إذاعّيــة، ول يمكــن تفســ�ي

 .416
ّ العتــداء الجنــسي

نســان417. ول بــّد أن يكــون  ة المحتــوى، اّلــذي تفرضــه الدولــة بموجــب قانــون حقــوق الإ يــر فلــ�ت وبالمثــل، ل يمكــن عموًمــا ت�ب
، أكــ�ش مــن الحكومــة. وكمــا أوضــح نظــام المقــّرر الخــاّص  ّ ي

أّي نظــام لتصفيــة المحتــوى، تحــت ســيطرة المســتخدم النهــا�أ
: ي تعزيــز حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

، �ف ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ّ بتعزيــز وحمايــة الحــّق �ف ي

المعــ�ف

413. Para. 43.
414. Article 19, Freedom of Expression Unfiltered: How Blocking and Filtering Affect Free Speech (London, 2016), p. 6. Available at: 
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38586/Blocking_and_filtering_final.pdf. 
415. Council of Europe Committee of Ministers, Declaration on Freedom of Communication on the Internet, note405, Principle 3.
416. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, 
note 403, para. 3(a).
417. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2015 Joint Declaration on Freedom of Expression and Responses 
to Conflict Situations, note 407, para. 4(c).
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ي ل تخضــع لســيطرة المســتخدم 
ــ�ت ــة، واّل ــة التجاريّ ــزّود الخدم ــة، أو م ــا الحكوم ي تفرضه

ــ�ت ــوى، اّل ة المحت ــ�ت ــة فل إّن أنظم
... يجب  ها عــىل أنّهــا قيــد مــن قيــود لحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي ؛ هــي شــكل مــن أشــكال الرقابــة الســابقة، ول يمكــن تفســ�ي ّ ي

النهــا�أ
 ، ف ــ�ي ف النهائّي ــا بمعلومــات واضحــة للمســتخدم�ي ، مصحوبً ّ ي

ة المســتخدم النهــا�أ ــ�ت ــم، لتســهيل فل ــج المصّم أن يكــون المنت
ة المفرطــة الشــاملة418.  حــول آلّيــة عمــل المنتــج، والمخاطــر المحتملــة المتعّلقــة بالفلــ�ت

ّ بشــكل  ي
ــو�ف ــ�ي القان ــوى غ ــد المحت ــة لتقيي لزامّي ة الإ ــ�ت ــا بالحجــب، أو الفل ي يســمح فيه

ــ�ت ــك الحــالت الســتثنائّية، اّل ي تل
و�ف

ــارم  ــب ص ــع لحج ــك أن “يخض ــّد لذل ــال ب ــا، ف ــّم عليه ــال الأه ــة المث باحّي ــواّد الإ ــال للم ــتخدام الأطف ــّكل اس ــح، يش واض
ــذي يســتحّق  وع، اّل ــر عــىل الخطــاب والتعبــ�ي المــ�ش ّ ل يؤثّ ــة، ومحــّدد بوضــوح؛ حــ�ت ــا بدّق ومتناســب، وأن يكــون مصّمًم
ة، أو الحجــب وتطبيقهــا، بحيــث تؤثـّـر بشــكل كامــل عــىل المحتــوى  الحمايــة. بعبــارة أخــرى، ل بــّد مــن تصميــم عملّيــة الفلــ�ت
، دون التأثــ�ي عــىل محتــوى آخــر419“. ولضمــان الحجــب بشــكله الصحيــح، فــإّن أفضــل الممارســات، هــي أن  ّ ي

غــ�ي القانــو�ف
تمتلك وحدها المحكمة، أو أّي هيئة قضائّية أخرى مستقّلة صالحّية وسلطة فرض الحجب420.

4- الخصوصّية واستخدام البيانات الشخصّية

ف حــّق الخصوصّية-اّلــذي ضّمنــه أيًضــا قانــون حقــوق  تتنــاول الوحــدة الثانيــة مــن مجموعــة الأدوات، الحاجــة إل التــوازن بــ�ي
ــة  ّن انتهــاكات خصوصّي

أ
نــت، ل ن�ت ــا بشــبكة الإ 421. وترتبــط هــذه الحقــوق، ارتباًطــا وثيًق ــة الــرأي والتعبــ�ي ف حّريّ نســان-وب�ي الإ

ي التعبــ�ي 
ي مجــال الحــّق �ف

ة �ف . وذلــك أمــر ذو صلــة كبــ�ي ا، عــىل ممارســة حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي ًا ســلبيًّ التّصــالت، تؤثـّـر تأثــ�ي
ي القســم المتعّلــق بإخفــاء الهويّــة والمراقبــة 

المجهــول )مجهــول المصــدر، المؤّلــف.... إلــخ(، واّلــذي تــّم تناولــه، أدنــاه، �ف
نــت. ن�ت . يرّكــز هــذا القســم عــىل قضّيــة جمــع البيانــات الشــخصّية واســتخدامها عــ�ب الإ والتشــف�ي

نــت الآراء  ن�ت وع مــن قبــل الحكومــة إل المعلومــات الشــخصّية؛ إل تجّنــب مســتخدمي شــبكة الإ قــد يــؤّدي الوصــول غــ�ي المــ�ش
، بطريقــة أخــرى422. ولذلــك ينبغــي  ي حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

الجدلّيــة، أو تبــادل المعلومــات الحّساســة، أو ممارســة حّقهــم �ف
وع، لجمــع البيانــات الشــخصّية واســتخدامها. للــدول أن تكفــل التنظيــم المناســب والمــ�ش

418. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, 
note 403, para. 3(b)-(c).
419. Special Rapporteur for Freedom of Expression, Inter-American Commission on Human Rights, Freedom of Expression and the Inter-
net (2013), para. 85. Available at: http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/2014_04_08_internet_eng%20_web.pdf.
420. Article 19, Freedom of Expression Unfiltered: How Blocking and Filtering Affect Free Speech, note416, Recommendation 4.
421. Special Rapporteur for Freedom of Expression, Inter-American Commission on Human Rights, Freedom of Expression and the 
Internet, note421, para. 23.
422. UN Special Rapporteur, 2017 Report, note404, para. 17.

نقطة نقاش

ي بعض الجوانب، تعّد الخصوصّية الضحّية الأول للثورة الرقمّية. وهنالك نظريّتان حول ذلك: 
�ف

تذّكر النظريّة الأول: احتياجنا إل تنظيم أك�ش �امة لحماية الخصوصّية؛ والثانية تذكر: أنّنا 
ف تؤيّد؟ ولماذا؟ ببساطة نحتاج إل تعديل توّقعاتنا حول الخصوصّية. أّي النظريّت�ي

http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/2014_04_08_internet_eng%20_web.pdf
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أمثلة

ي عام 2018،
نسان قراًرا �ف أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإ

ها من التداب�ي المتعّلقة بحماية  ، والأنظمة، والسياسات، وغ�ي ف : القوان�ي ي
ورة_ عىل اعتماد الإصالح وتنفيذه �ف يَحّث ويشّجع الدول _عند الرصف

ّ وتعّسفّي، أو غ�ي  ي
نت؛ بهدف منع، وتقليل، ومعالجة جمع البيانات والمعلومات، بشكل عشوا�أ ن�ت المعلومات الشخصّية والخصوصّية عىل الإ

نسان423. نت، قد ينتهك حقوق الإ ن�ت وع، والتخفيف من حّدتها ومعالجتها، إذ إّن استخدام، أو الكشف عن المعلومات الشخصّية عىل الإ م�ش

يعات”، فيما  ي عام 2013، دعت الجمعّية العاّمة لالأمم المّتحدة، الدول إل مراجعة “الإجراءات والممارسات والت�ش
ي قرار صادر �ف

وعىل نحو مماثل، �ف
اض وجمع المعلومات الشخصّية، و”إنشاء، أو صيانة آلّيات رقابة محّلّية فّعالة، ومستقّلة، وقادرة عىل تحقيق...  يتعّلق بمراقبة التّصالت، واع�ت

اضها، وجمع المعلومات الشخصّية424“. الرقابة والمسائلة حول مراقبة الدولة لالتّصالت، واع�ت

ــات  ــة بشــكل مناســب للبيان ــان الحماي ــق بضم ــا يتعّل ــه فيم ــن التوجي ــًدا م ــم المّتحــدة، مزي ــّرر الخــاّص لالأم ــّدم المق ويق
ــة:  ــة الخاّص ــات الفاعل ــزم الجه ي تل

ــ�ت ، اّل ف ــ�ي ًا إل أّن القوان ــ�ي ــالت، مش ــت والتّص ن ن�ت ــتخدام الإ ــة باس ــخصّية المرتبط الش
ي تســتطيع الحكومــة الوصــول إليهــا؛ تثــ�ي مخــاوف واهتمامــات 

، اّلــ�ت ف “بإنشــاء قواعــد بيانــات ضخمــة لبيانــات المســتخدم�ي
ة مــن  كات، الحتفــاظ بكّمّيــات كبــ�ي ي تتطّلــب مــن الــ�ش

ورة والتناســب425“. وعــىل ســبيل المثــال، تعــرّض القوانــ�يف اّلــ�ت الــرصف
ة  ك )SIM(، بشــكل فّعــال أقســاًما كبــ�ي لزامّيــة لوحــدة تعريــف المشــ�ت ف التســجيل الإ بيانــات ومعلومــات الخصوصّيــة، أو قوانــ�ي
ضافــة إل ذلــك، ل ينبغــي أن يطلــب مــن مقّدمــي الخدمــات تزويــد  مــن الســّكان إل أخطــار حمايــة البيانــات وتخزينهــا. وبالإ
ف إّل إذا أصــدرت الســلطات القضائّيــة أمــًرا بذلــك، حيــث صادقــوا عــىل  الســلطات بإمكانّيــة الوصــول إل بيانــات المســتخدم�ي

وعــة426.  ورّي ومتناســب مــع تحقيــق أهــداف م�ش أّن إتاحــة الوصــول إل هــذه البيانــات، هــو أمــر �ف

ــات والحصــول  ــن الوصــول إل المعلوم ــراد م ــن الأف ــات الشــخصّية، يجــب أن يتمّك ــب عــدم إســاءة اســتخدام البيان لتجّن
ــق العــاّم 17، بشــأن  ي التعلي

نســان، �ف ــة حقــوق الإ ي معلوماتهــم الشــخصّية. وتوّضــح لجن
ــم �ف ــا المتعّلقــة بمــن يتحّك عليه
: ــىلي ــة، مــا ي ي الخصوصّي

الحــّق �ف

ي المطابقــة 
ــكّل فــرد الحــّق �ف ــّد وأن يكــون ل ــة، فــال ب ــاة الفــرد الخاّص ــة لحي ــة أكــ�ش فّعالّي ومــن أجــل الحصــول عــىل حماي

ي ملّفــات البيانــات التلقائّيــة، ومــا هــو 
والتأّكــد وبشــكل مفهــوم فيمــا إًذا، كان كذلــك، مــا هــي البيانــات الشــخصّية المخزّنــة �ف

، أو  ف الهــدف مــن ذلــك. يجــب أن يكــون كّل فــرد قــادًرا عــىل التحّقــق مــن: مــن هــي الســلطات العاّمــة، أو الأفــراد المســتقّل�ي
ي تتحّكــم، أو يمكــن أن تتحّكــم بملّفاتــه. إذا كانــت هــذه الملّفــات تحتــوي عــىل بيانــات شــخصّية غــ�ي صحيحــة، 

الهيئــات اّلــ�ت
ي طلــب التصحيــح، أو 

أو تــّم جمعهــا، أو معالجتهــا بمــا يتعــارض مــع أحــكام القانــون؛ فيجــب أن يكــون لــكّل فــرد الحــّق �ف
لغــاء427.  الإ

423. Human Rights Council Resolution 38/7 on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, note402, 
para. 17.
424. UN General Assembly Resolution 68/167, 18 December 2013, para. 4(c)-(d). Available at: http://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/68/167.
425. UN Special Rapporteur 2017, Report, note404, para. 20.
426. Ibid., para. 19.
427. Human Rights Committee, General Comment No. 17, 29 July 1994, para. 10. Available at: http://undocs.org/HRI/GEN/1/Rev.1.
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4- أدوار الوسطاء ومسؤولياتهم

ي تقــدم 
نــت، الــ�ت ن�ت تقــوم عــدة جهــات فاعلــة )جهــات خاصــة، بالمجمــل(، بتســهيل حريــة الــرأي والتعبــ�ي عــىل شــبكة الإ

نــت، وتوفــ�ي خدمــات البحــث ووظائفــه،  ن�ت هــا آخــرون، وتوجيــه حركــة المــرور عــىل الإ ي ين�ش
خدمــات مثــل عــرض المــواد الــ�ت

والقيــام بــدور منصــات الشــبكات الجتماعيــة، ومــا إل ذلــك. ومــن الطبيعــي، أن يبــدر تســاؤل حــول مــدى مســؤولية هــؤلء 
. ، أو يؤســس خطابــا ل حمايــة لــه بموجــب حريــة الــرأي والتعبــ�ي ي

“الوســطاء”، عندمــا يكــون هــذا المحتــوى غــ�ي قانــو�ف

ام  ف وأول المســائل والقضايــا، “ل بــّد أن تكــون أّي مســؤولّية مفروضــة عــىل الوســطاء، متوافقــة مــع المعايــ�ي الدولّيــة وأّي الــ�ت
ونّيــة لتنظيــم المحتــوى؛ لبــّد وأن يكــون أيًضــا وفًقــا للمعايــ�ي الدولّيــة428“. فضــالً عــن ذلــك،  لك�ت ّ عــىل منّصــات الإ ي

قانــو�ف
نــت الفّنّيــة؛ ل ينبغــي لهــم  ن�ت وبموجــب “مبــدأ قنــوات المــرور فقــط”، فــإّن الوســطاء اّلذيــن ل يقّدمــون ســوى خدمــات الإ

عموًمــا أن يتحّملــوا المســؤولّية عــن محتــوى الطــرف الثالــث:

نــت تقنّيــة، مثــل توفــ�ي الوصــول، أو البحــث، أو إرســال المعلومــات، أو التخزيــن  ل أحــد مّمــن يوّفــر ببســاطة خدمــات إن�ت
ه الآخــرون، واّلــذي نــ�ش باســتخدام هــذه الخدمــات، مــا  المؤّقــت لهــا؛ يكــون مســؤوًل عــن المحتــوى اّلــذي يكتبــه وينــ�ش
ي هــذا المحتــوى، ول يرفضــون إطاعــة أوامــر المحكمــة بحــذف هــذا المحتــوى أينمــا كان لديهــم 

دامــوا ل يتدّخلــون تحديــًدا �ف
القــدرة عــىل فعــل ذلــك. )مبــدأ قنــوات المــرور فقــط(429. 

ــوا عــدم  ــّد وأن يضمن ــدول الأعضــاء؛ لب ــدأ، إذ لحظــت أّن ال ، عــىل هــذا المب ّ ّي ــس الأورو�ب ــة وزراء المجل ــدت لجن ــا أّك كم
ي حــال، اقتــرصت مهّمتهــم ووظائفهــم عــىل... إرســال 

نــت، “�ف ن�ت تحميــل مــزّودي الخدمــات المســؤولّية عــن محتــوى شــبكة الإ
نــت430“. ن�ت المعلومــات، أو توفــ�ي إمكانّيــة الوصــول إل الإ

ي نطــاق وســياق وســطاء آخريــن. ول يتوافــق نمــوذج المســؤولّية الصارمــة مــع حّريـّـة الــرأي 
وتنشــأ مســؤولّيات أكــ�ش تعقيــًدا �ف

ف أســباب أخــرى، فــإّن ذلــك يتطّلــب مــن الوســطاء، أن يقومــوا بمراجعــة كامــل المحتــوى المتدّفــق عــ�ب  . ومــن بــ�ي والتعبــ�ي
ــ�ي  ورّي للوســطاء ل ــرصف ــا الوجــود ال ــط جذريًّ ــن شــأنه أن “يحب ــة، وم ــة العملّي ــن الناحي ــر مســتحيل م ــم، وهــو أم أنظمته

نــت بخصائــص تبــادل تدّفــق والبيانــات431“. ن�ت تحتفــظ شــبكة الإ

ــة المحتــوى  ورة حــذف وإزال ــذي ينــّص عــىل �ف شــعار والحــذف”، واّل ــًدا وهــو نهــج “الإ ــة نمــوذج مســؤولّية أكــ�ش تحدي ثّم
ي بعــض الأحيــان ظــروف أخــرى، 

وط )و�ف . وإذا اســتوفيت هــذه الــ�ش ّ ي
فقــط بإعطــاء إشــعار للوســيط بــأّن المحتــوى غــ�ي قانــو�ف

ــاّص  ــّرر الخ ــ�ي أّن المق ــوى432. غ ــن المحت ــؤولّيته ع ــيط مس ــىلي الوس ــات(، يخ ــاءات والهجم س ــرار الإ ــادي تك ــع معت ــل من مث
تّبــة عــىل هــذا النهــج فيمــا يتعّلــق  ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي أعــرب عــن القلــق، إزاء الآثــار الم�ت

ّ بتعزيــز وحمايــة الحــّق �ف ي
المعــ�ف

: بحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي

428. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2018 Joint Declaration on Media Independence and Diversity in 
the Digital Age, note 412, para. 3(d).
429. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Inter-
net, note 403, para. 2(a).
430. Council of Europe Committee of Ministers, Declaration on Freedom of Communication on the Internet, note411, Principle 6.
431. Special Rapporteur for Freedom of Expression, Inter-American Commission on Human Rights, Freedom of Expression and the 
Internet, note421, paras. 26 and 27.
432. Rebecca MacKinnon, et al., Fostering Freedom Online: The Role of Internet Intermediaries (2014, Paris, UNESCO), pp. 40 and 
42. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231162e.pdf.
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ي الديباجــة، عــن المســؤولّية 
ــن �ف ــك الوســطاء المذكوري ي ذل

ــاّم، بمــا �ف ــن بشــكل ت ي عــزل الوســطاء الآخري
وينبغــي النظــر �ف

ي الفقــرة 2 )أ(. وعــىل أقــّل تقديــر، ل ينبغــي مطالبــة 
وط الــواردة �ف ي ظــّل نفــس الــ�ش

هــم، �ف عــن المحتــوى اّلــذي ينتجــه غ�ي
وط حــذف وإزالــة المحتوى  ف و�ش ه المســتخدم، ول ينبغــي أن يخضــع لقوانــ�ي الوســطاء بمراقبــة المحتــوى اّلــذي يكتبــه وينــ�ش
ف  ي ل توّفــر الحمايــة الكافيــة لحّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي )وهــذا هــو الحــال مــع العديــد مــن قوانــ�ي

المخالــف لالأطــر القانونّيــة، اّلــ�ت
ــا(433. شــعار والحــذف” المعمــول بهــا حاليًّ وط “الإ و�ش

شــعار” )NOTICE AND NOTICE(، اّلــذي يتطّلــب مــن الوســطاء _عندما يزعم،  شــعار والإ ي نظــام “الإ
وثّمــة نهــج آخــر، يتمّثــل �ف

ف  ــك الّدعــاء، وأن يمنحــوا أولئــك المســتخدم�ي ف بذل ّ_ أن يقّدمــوا إشــعار للمســتخدم�ي ي
ــو�ف ــ�ي غــ�ي قان ــأّن المنشــور والتعب ب

ي حــال عــدم قيــام المســتخدم 
ات للدفــاع عنــه. و�ف الفرصــة: إّمــا لحــذف وإزالــة المحتــوى الخــاّص بهــم، أو تقديــم تفســ�ي

ي اتّخــاذ أّي إجــراء، يجــب أن يقــوم الوســيط بحــذف المحتــوى. وذلــك يوّفــر جانًبــا آخــر لحمايــة لــكّل مــن: الوســطاء وحّريـّـة 
�ف

ّ نــوع  ف الفرصــة للدفــاع عــن مضمــون محتوياتهــم، ولــم يوّضــح القانــون الــدولي ، إذ إنـّـه يمنــح المســتخدم�ي الــرأي والتعبــ�ي
ــواع  ــإّن الأن ، ف ّ ــ�ي مناســبة بشــكل جــىلي ــة غ ــون المســؤولّية الحرصيّ ي هــذا الشــأن. رغــم ك

مســؤولّية الوســطاء المناســبة �ف
الأخــرى مــن المســؤولية يجــب أن يكــون لهــا دور فيمــا يتعّلــق بالشــواغل الموّضحــة أعــاله.

ي مجــالت أخــرى أيًضــا. فعىل ســبيل المثــال، ومن مبــدأ الهتمــام بحياديّة الشــبكات؛ 
يتحّمــل الوســطاء بعــض المســؤولّيات �ف

ي طريقــة تعاملهــم مــع حركــة وإدارة المعلومــات، ول بــّد أيًضــا، مــن إتاحــة 
نــت بالشــّفافّية �ف ن�ت “ل بــّد مــن مطالبــة وســطاء الإ

المعلومــات المتعّلقــة بتلــك الممارســات بشــكل يســّهل عــىل أصحــاب المصالــح الوصــول إليهــا434“. وتنظيــم حمايــة البيانــات 
ي يجمعهــا الوســطاء يعــّد أمــًرا مناســًبا أيًضــا )انظــر القســم المتعّلــق بالخصوصّيــة والبيانــات الشــخصّية(. 

الشــخصّية، اّلــ�ت
ّ الخــاّص  ي المــاّدة 19/3 مــن العهــد الــدولي

وط الختبــار الــوارد �ف وأّن صياغــة الأنظمــة بدّقــة، يجــب أن تعكــس معايــ�ي و�ش
. بالحقــوق المدنّيــة والسياســّية، فيمــا يتعّلــق بالقيــود المفروضــة عــىل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

 ّ ي
6- االختصاص القضا�أ

ي يمكــن مــن خاللهــا مشــاركة المعلومــات وعرضهــا وتفاعلهــا عــىل الصعيــد العالمــّي 
نــت، اّلــ�ت ن�ت تخلــق بيئــة وطابــع شــبكة الإ

ي إحــدى البلــدان بكتابــة منشــور 
. فقــد يقــوم فــرد �ف ّ ي

بســهولة و�عــة، العديــد مــن القضايــا المتعّلقــة بالختصــاص القضــا�أ
ي بــالد 

ي بلــد آخــر، فيقــرؤه أفــراد �ف
ي شــبكة واحــدة مــن شــبكات التواصــل الجتماعــّي يستشــهد فيــه بمقــال صحفــّي نــ�ش �ف

�ف
، فــإّن هــذا قــد يخلــق تعقيــدات  ي وليــة قضائّيــة أو أكــ�ش

أخــرى حــول العالــم. فــإذا كان بعــض هــذا المحتــوى ممنوًعــا �ف
ي إنفــاذ 

ــة �ف ة للتســاؤل بخصــوص المســؤولّية.  تتصــارع الســلطات المنّظمــة وســلطات التحقيــق مــع العقبــات العملّي مثــ�ي
نــت، كأفــراد، قــد ل يســتطيعون فهــم مــا الــذي يمكنهــم قولــه،  ن�ت نــت. أضــف إل ذلــك أّن مســتخدمي الإ ن�ت القانــون عــىل الإ

أو يمتنعــون عــن قولــه ليخلــوا مســؤولّيتهم القانونيــة حينمــا تتعــارض قواعــد الوليــات القضائّيــة المختلفــة.

، إل قيــود عــىل حّريـّـة  ّ ي
جــم هــذه التحّديــات المتعّلقــة بالختصــاص القضــا�أ نســان، يمكــن أن ت�ت ي ســياق قانــون حقــوق الإ

و�ف
ّ يتوّفــر  ي

ي كّل اختصــاص قضــا�أ
نــت مســؤولّية محتواهــم �ف ن�ت . وعــىل ســبيل المثــال، إذا تحّمــل مســتخدمو الإ الــرأي والتعبــ�ي

فيهــا هــذا المحتــوى؛ فــإّن ذلــك يتطّلــب منهــم تعديــل ذلــك المحتــوى بمــا يتناســب ويغّطــي أكــ�ش جزئّيــات الختصــاص 
(. وهــذا مــن شــأنه، أن يؤثـّـر ســلًبا عــىل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي  ك الأد�ف ّ تقييــًدا )مّمــا يــؤّدي إل نهــج القاســم المشــ�ت ي

القضــا�أ
نــت. ن�ت عــىل الإ

433. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Inter-
net, note 403, para. 2(b).
434. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Inter-
net, note 403, para. 5(b).
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أمثلة

: ي حّريّة الرأي والتعب�ي ما يىلي
ّ بتعزيز وحماية الحّق �ف ي

، يذكر نظام المقّرر الخاّص المع�ف ّ ي
اًفا بمشكلة الختصاص القضا�أ واع�ت

ا وجوهريًّا؛ وبشكل  ي ترتبط بها تلك القضايا واقعيًّ
نت، عىل الدول اّل�ت ن�ت ي القضايا القانونّية، المتعّلقة بمحتوى الإ

ّ �ف ي
وينبغي تحديد الختصاص القضا�أ

_ المحتوى هنالك، و/أو أّن ذلك المحتوى موّجه تحديًدا إل تلك الدولة.  اعتيادّي، ذلك أّن المؤّلف/الكاتب متواجد فيها، ويجري تحميل _ون�ش
اًرا وخسائر  ، حيث يمكنها إثبات تكّبدها أ�ف ف

ّ ّ مع�ي ي
ي اختصاص قضا�أ

وينبغي عىل الجهات والأطراف الخاّصة فقط أن تكون قادرة عىل تقديم قضّية �ف
 .435)” ّ )وهي القاعدة ضّد “سياحة التشه�ي ي

ة ضمن إطار ذلك الختصاص القضا�أ كب�ي

: ف المحاكم، الأمر اّلذي يؤّدي إل فرض قيود عىل حّريّة الرأي والتعب�ي كما تناول المقّرر الخاّص لمنّظمة البلدان الأمريكّية، أهّمّية تجّنب المفاضلة ب�ي

ي حّريّة الرأي والتعب�ي عىل 
ة تؤّدي بشكل غ�ي متناسب إل أن تضعف وتثبط، أو تقّيد الحّق �ف وبشكل فّعال، من أجل منع وجود حواجز غ�ي مبا�ش

ي ترتبط بها تلك الحالت 
ّ عىل الدول/ة اّل�ت ي

و�ف لك�ت ّ عىل القضايا المتعّلقة بالتعب�ي الإ ي
؛ وينبغي أن يقترص الختصاص القضا�أ نت بشكل مبا�ش ن�ت الإ

ه فيها، أو أن يكون المنشور موّجًها بشكل مبا�ش إل جمهور دولة  ي تلك الدول/ة، أو أنّه قام بن�ش
ارتباًطا وثيًقا، وذلك لأّن المؤّلف/الكاتب يقيم �ف

ة،  اًرا وخسائر كب�ي ، حيث تستطيع أن تثبت تكّبدها أ�ف ّ ي
ي إطار الختصاص القضا�أ

معنّية. ويحّق للجهات الخاّصة فقط، أن ترفع دعوى قضائّية �ف
ف المحاكم”. ، تمنع ما يعرف باسم “المفاضلة ب�ي وبالتالي

، أو مقاضاة الجرائم، ينبغي أّل يصبح تقييًدا غ�ي مبا�ش يهّدد حّريّة تبادل  ّ ي
ي الختصاص القضا�أ

وبذلك، فإنّه من المهّم التحذير من أّن حّق الدول �ف
ي مختلف الختصاصات القضائّية. ويرى مكتب المقّرر الخاّص، أنّه من 

ي والعقوبات �ف
ونقل المعلومات، بسبب التهديد بعّدة إجراءات من التقا�ف

ف المحاكم”،  وط قضائّية تتوافق مع مفهوم الن�ش الوحيد، اّلذي يمنع عواقب غ�ي مرغوب فيها “المفاضلة ب�ي ف و�ش المهّم، أن تعتمد السلطات قوان�ي
.436) ف والمحاكمات المكّررة لقضّية واحدة )عدم جواز المحاكمة عىل ذات الجرم مرّت�ي

، وعدم كشف الُهويّة، والرقابة ج( التشف�ي

ــة، مــن شــأنها أن تحمــي المحتــوى المجهــول )مجهــول المصــدر/ ي الخصوصّي
ــة الــرأي والتعبــ�ي والحــّق �ف ي حّريّ

إّن الحــّق �ف
نــت مــا لــم يكــن مــن  ن�ت ورة حمايــة عــدم الكشــف عــن الهويـّـة عــىل شــبكة الإ ي هــذا �ف

نــت، يعــ�ف ن�ت ي مجــال الإ
المؤّلــف(. و�ف

نســانّية لالآخريــن437.  ي تنتهــك الحقــوق الإ
ورّي تحديــد هويـّـة المتحــّدث، لتحديــد الأنشــطة، أو الأنشــطة الإجرامّيــة، اّلــ�ت الــرصف

: ّ ّي حــت لجنــة وزراء المجلــس الأورو�ب وكمــا �ش

435. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Inter-
net, note 403, para. 4(a).
436. Freedom of Expression and the Internet, note421, paras. 66 and 67.
437. Ibid., para. 135.

نقطة نقاش

ويمكن أن تكون الختصاصات القضائّية إحدى من أك�ش المجالت إحباًطا بالنسبة للدول؛ لأّن 
المحتوى والخطاب الرقمّي، غالًبا، ما يقع ببساطة خارج حدود قدرتها عىل اتّخاذ إجراء تجاهه. 
هل يمكنك التفك�ي بأّي طرق أخرى حول هذا الموضوع؟ هل يتوّجب علينا، ببساطة، أن نعتاد 

ي العرص الرقمّي؟
عىل ذلك �ف
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ف عــىل 
ّ ــة الــرأي والتعبــ�ي عــن المعلومــات والأفــكار، فيتعــ�ي ــز حّريّ نــت، ولتعزي ن�ت ولضمــان الحمايــة ضــّد المراقبــة عــىل الإ

ــدول  ــع ال ــم. وهــذا ل يمن ــن هويّته ــدم الكشــف ع ي ع
ــت �ف ن ن�ت ــات مســتخدمي الإ م إرادة ورغب ــدول الأعضــاء؛ أن تحــ�ت ال

ــا للقانــون  ــة وفًق ف عــن الأعمــال الإجرامّي الأعضــاء مــن اتّخــاذ التدابــ�ي والإجــراءات، والتعــاون مــن أجــل تعّقــب المســؤول�ي
ــة  ي المجــالت العدلّي

ــة �ف ــات الدولّي ــن التّفاق ــا م ه ــّية، وغ�ي ــات الأساس نســان، والحّريّ ــوق الإ ــة حق ــة حماي ّ واتّفاقّي ــىّلي المح
ّة.438 ي

ــ�ف ــة(، والأم )العدال

ي الخصوصّيــة وحّريّــة الــرأي والتعبــ�ي 
ونظــًرا للقضايــا المتعّلقــة بحمايــة )مــن ل يرغــب بكشــف هويّتــه، إضافــة إل الحــّق �ف

ي مجــال 
بشــكل أعــّم، يتوّجــب عــىل الــدول، أن تحــرص عــىل أّن أطــر الحمايــة القانونّيــة توّفــر حمايــة كافيــة لتلــك الحقــوق �ف

ي تقــوم بهــا الدولــة:
وســياق ونشــاطات الرقابــة والمراقبــة اّلــ�ت

ي مراقبــة 
ــا �ف ّ لأدوات التكنولوجي ي

ــة الســتخدام الســتثنا�أ ، والأنشــطة الإجرامّي ّ ي
ــا المتعّلقــة بالأمــن الوطــ�ف ر القضاي ّ وقــد تــ�ب

ــة  ي مراقب
ــة والنســبّية �ف عّي ــة وال�ش وريّ ــة الرصف ــا يشــّكل مشــاركة الدول ــم م ي تنّظ

ــ�ت ــة، اّل ف الوطنّي ــ�ي ــد أّن القوان ــالت. بي التّص
ًا مــا تكــون غــ�ي كافيــة، أو غــ�ي موجــودة. إّن نقــص الأطــر القانونّيــة المحّلّيــة والوطنّيــة، يخلــق أرًضــا خصبــة  التّصــالت، كثــ�ي
ي حّريّــة 

؛ يهــّدد أيًضــا، حمايــة الحــّق �ف ي التّصــالت؛ وبالتــالي
ي الخصوصّيــة �ف

لالنتهــاكات التعّســفّية وغــ�ي القانونّيــة للحــّق �ف
 .439 الــرأي والتعبــ�ي

، ضمــن  ي
نســان. وذلــك يعــ�ف ّ لحقــوق الإ ويجــب أن يتوافــق ويتطابــق أّي برنامــج للمراقبــة بشــكل تــاّم مــع القانــون الــدولي

ي حالــة الظــروف 
مجــالت أخــرى، أنـّـه “ل بــّد للقانــون أن يســمح بالوصــول إل التّصــالت والمعلومــات الشــخصّية؛ فقــط، �ف

الأكــ�ش اســتثنائّية... وســوف تتــوّل هيئــة رقابّيــة مســتقّلة مهّمــة مراقبــة جمع هــذه المعلومــات، وتحكمهــا ضمانــات الإجراءات 
ي أّي مجتمــع ديمقراطــّي440“. 

عــّي للقيــود �ف القانونّيــة الالزمــة والكافيــة، وأيًضــا، المراقبــة القضائّيــة، ضمــن إطــار �ش

عالمّية ن والقنوات االإ طار 16: مراقبة الصحفّي�ي االإ

نسان  ي غياب تداب�ي وإجراءات الحماية القانونّية المشّددة، يتعرّض الصحفّيون ومنا�و حقوق الإ
و�ف

والناشطون السياسّيون، بشكل خاّص، لأنشطة المراقبة التعّسفّية441. وعندما يخضع الصحفّيون للمراقبة، 
ها، وكسب ثقة المصادر الّ�يّة. يالحظ  ة للجدل ون�ش بالغ عن المسائل المث�ي ي الإ

فإّن هذا يحّد من قدرتهم �ف
: ي حّريّة الرأي والتعب�ي ما يىلي

ّ بتعزيز وحماية الحّق �ف ي
المقّرر الخاّص المع�ف

؛ ما لم  ف عالم، أو الصحفّي�ي ي ذلك، المراقبة الرقمّية ضّد وسائل الإ
ل ينبغي للدول أن تقوم بالمراقبة، بما �ف

وعة للدولة. وريًّا ومتناسًبا لحماية المصالح الم�ش ينّص القانون عىل ذلك؛ وما لم يكن ذلك �ف

وينبغي للدول أن تّتخذ تداب�ي وإجراءات عملّية وفّعالة وقابلة للتنفيذ لتجّنب تحديد وكشف هويّة المصادر 
ة باستخدام الوسائل الرقمّية، وأن تتجّنب اتّخاذ إجراءات تؤّدي إل  الصحفّية الّ�يّة بطريقة غ�ي مبا�ش

ة لمتابعة التحقيقات الجنائّية442. ف كوسيلة غ�ي مبا�ش عالم، أو الصحفّي�ي استخدام وسائل الإ

438. Declaration on Freedom of Communication on the Internet, note419, Principle 7.
439. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 17 April 
2013, para. 3. Available at: undocs.org/A/HRC/23/40.
440. UN and OAS Special Rapporteurs on freedom of expression, Joint Declaration on Surveillance Programs and their Impact on 
Freedom of Exchange, 21 June 2013, para. 9. Available at: http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=927&.
441. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, note434, 
para. 51.
442. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2018 Joint Declaration on Media Independence and Diversity in 
the Digital Age, note 412, paras. 5(a) and 5(b).
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ي مناقشــات تّتســم بالحساســّية( لحمايــة عــدم 
هــم مّمــن يشــاركون �ف ف وغ�ي ومــن الأدوات المهّمــة لالأفــراد )وخاّصــة الصحفّيــ�ي

. وتســمح تلــك التكنولوجيــا �يعــة التطــّور لمســتخدمي  /التشــف�ي ف م�ي الكشــف عــن الهويـّـة والخصوصّيــة هــي تكنولوجيــا ال�ت
ونّيــة: لك�ت مكانّيــات والقــدرات �يعــة التطــّور لطــرف آخــر مــن مراقبــة التّصــالت الإ نــت بحمايــة المعلومــات ضــّد الإ ن�ت الإ

ــل للقــراءة،  ــات، إل نمــوذج غــ�ي قاب ــل الرســائل، أو المعلومــات، أو البيان ــة حســابّية لتحوي /التشــف�ي _”عملّي ف م�ي يقــوم ال�ت
ــة المحتــوى وســالمته مــن الوصــول إل طــرف آخــر، أو التالعــب بــه.  بواســطة أّي جهــة باســتثناء المســتلم” _ بحمايــة ّ�يّ
ي القــّوات العســكريّة وخدمــات الســتخبارات، 

ــا محصــوًرا �ف ــوم اختصاًص ــذي كان ذات ي ــح التشــف�ي القــوّي، اّل والآن، أصب
ــة، والصــور،  ــالت الصوتّي ، والتّص ّ ي

و�ف لكــ�ت ــد الإ ي ف ال�ب ــن أجــل تأمــ�ي ــة م ــة مطلق ــاح اســتخدامه بحّريّ ــع، ويت ــا للجمي متاًح
ــة443.  ونّي لك�ت ــع الإ ــح المواق ــة، ومتصّف ــراص الصلب ومحــّركات الأق

ي 
ي اســتخدام أدوات التشــف�ي وعــدم الكشــف عــن الهويـّـة، و�ف

نســان الــدول إل عــدم التدّخــل �ف وقــد دعــا مجلــس حقــوق الإ
نســان444.  ّ لحقــوق الإ ــة متوافقــة وممتثلــة للقانــون الــدولي أن تكــون أّي قيــود يجــري فرضهــا عــىل تلــك الأدوات التكنولوجّي
، عــىل تقويــض أمــن التّصــالت وعــدم  ف الأفــراد مــن فــّك التشــف�ي ي بتمكــ�ي

ي تقــ�ف
، اّلــ�ت ف وعــىل ســبيل المثــال، تعمــل القوانــ�ي

 . ــا التشــف�ي ــة بتشــجيع الوصــول إل أدوات تكنولوجي ــات إيجابّي ام ــدول ال�تف ــك، فعــىل ال ــة445. وعــالوة عــىل ذل كشــف الهويّ
وعــىل ســبيل المثــال، ينبغــي لهــا، أن تشــّجع قطــاع الأعمــال عــىل تطويــر حلــول تقنّيــة لمشــكلة حمايــة ّ�يّــة التّصــالت 

الرقمّيــة446. 

نت والمنّصات والمواقع الجديدة لتبادل المعلومات ن�ت ح( الوصول إىل االإ

ــالت  ــب التّص ــن جوان ــب م ي كّل جان
ــودة �ف ــة وموج ــدة مدمج ــات الجدي ــا المعلوم ــت تكنولوجي ، أصبح ّ ــالي ــت الح ي الوق

�ف
ي كثــ�ي مــن الأحيــان الوصــول إل 

ي المجتمــع تتطّلــب �ف
ي التدّفــق الحــّر للمعلومــات �ف

الحديثــة تقريًبــا، ومثــل هــذه التشــاركّية �ف
امــات بتعزيــز الوصــول  ف ي الظهــور الآن، يذكــر بــأّن عــىل الــدول، بنــاء عــىل ذلــك، ال�ت

ي الآراء �ف
هــذه التكنولوجيــا. وبــدأ توافــق �ف

: نــت. وينــّص التعليــق العــاّم رقــم 34 عــىل مــا يــىلي ن�ت إل هــذه التكنولوجيــا، ول ســّيما، الإ

ف العتبــار أّن المــدى الــذي تطــّورت بــه تكنولوجيــا المعلومــات والتّصــالت مثــل  ي عــ�ي
ينبغــي للــدول الأطــراف أن تأخــذ �ف

ــم.  ّ بشــكل جوهــرّي وتطبيقــات المعلومــات حــول العال ــة، قــد غــ�ي ّ للهواتــف المحمول ي
و�ف لكــ�ت نــت ونظــم النــ�ش الإ ن�ت الإ

عــالم التقليديّــة.  ورة عــىل وســطاء وســائل الإ ي ل تعتمــد بالــرصف
ًا، ظهــرت شــبكة عالمّيــة لتبــادل الأفــكار والآراء، اّلــ�ت

وحــا�ف
عالمّيــة الجديــدة وضمــان  وينبغــي للــدول الأطــراف أن تّتخــذ جميــع الخطــوات الالزمــة؛ لتعزيــز اســتقاللّية تلــك الوســائل الإ

وصــول الأفــراد إليهــا447. 

443. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 22 May 
2015, para. 7 (citing SANS Institute, “History of Encryption”, 2001). Available at: undocs.org/A/HRC/29/32.
444. Human Rights Council Resolution 38/7 on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, note402, 
para. 9.
445. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, note 
447, para. 71.
446. Human Rights Council Resolution 38/7 on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, note 
402, para. 9.
447. Para. 15.
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اًمــا  ف ، إل أّن عــىل الــدول ال�ت ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي
ّ بتعزيــز وحمايــة الحــّق �ف ي

وبنــاء عــىل ذلــك، أشــار المقــّرر الخــاّص المعــ�ف
نــت448.  ن�ت ــا بتســهيل وصــول عالمــّي إل شــبكة الإ إيجابيًّ

أمثلة

ي يمكن للدول بواسطتها أن تعّزز زيادة إمكانّية 
ي حّريّة الرأي والتعب�ي عدًدا من الطرق اّل�ت

ّ بتعزيز وحماية الحّق �ف ي
وقد طرح المقّرر الخاّص المع�ف

ًا عن طريق: مراكز مجتمعّية، أو نقاط وصول عاّمة، وتعزيز الستخدام 
ح، أن يشمل ذلك آلّيات تنظيمّية، ودعًما مبا�ش نت. إذ يق�ت ن�ت الوصول إل الإ

نت، ووضع إجراءات خاّصة لضمان الوصول المنصف والعادل لم حرموا من تلك الخدمات. وتختلف طريقة تشجيع الدول  ن�ت لمام بشبكة الإ والإ
ّ خطط عمل تفصيلّية-متعّددة-السنوات،  ف عىل الدول أن تتب�ف

ّ نت، باختالف القدرات والثقافة والظروف المحّلّية. ولكن، “يتع�ي ن�ت عىل الوصول إل الإ
بالغ، وأنظمة المراقبة  ي تشتمل عىل أهداف واضحة ومحّددة، فضاًل عن معاي�ي الشّفافّية، والن�ش العاّم والإ

نت، واّل�ت ن�ت لزيادة إمكانّية الوصول إل الإ
والرصد449“.

ي التعليم، ودعا الدول إل تعزيز المعرفة الرقمّية، 
ي تعزيز الحّق �ف

نت من دور �ف ن�ت نسان بما تلعبه شبكات الإ وعىل نحو مماثل، أقّر مجلس حقوق الإ
نت، وبذل أق� الجهود “لسّد الفجوة الرقمّية المتعّددة الأشكال”. ولوحظ عىل وجه  ن�ت وتسهيل الوصول إل المعلومات والحصول عليها عىل الإ

عاقة إل التكنولوجيا، ونظم المعلومات،  ، وتشجيع الدول عىل تعزيز وصول ذوي الإ ف ف الجنس�ي التحديد، الحاجة إل سّد الفجوة الرقمّية ب�ي
والتّصالت450.

451

نت ن�ت اخيص لوسائل الخطاب والتعب�ي ع�ب االإ ط( منح ال�ت

ــة  ــة مماثل ــت، بطريق ن ن�ت ــ�ش عــىل الإ ــات والن ــة مــن الخطاب ــدول ترخيــص الأشــكال المختلف ي بعــض الحــالت، تحــاول ال
�ف

ذاعّيــة  ّددات الإ ذاعّيــة. ولكــن، برغــم أّن الــ�ت نــت مثــل المحّطــات الإ ن�ت عــالم غــ�ي المّتصلــة بالإ لكيفّيــة ترخيصهــا لوســائل الإ
خيــص وســائل الخطــاب والنــ�ش عــ�ب  ــا محــدوًدا، فــال وجــود لســبب منطقــّي مماثــل ل�ت وموجــات الأثــ�ي تشــّكل مــورًدا عامًّ
ّ بتعزيــز  ي

ك للمقــّرر الخــاّص المعــ�ف عــالن المشــ�ت ي الإ
نــت. وكمــا جــاء �ف ن�ت نــت، إذ ل تعــد القّلــة والنــدرة مــن ســمات الإ ن�ت الإ

نــت: “ل يمكــن ببســاطة نقــل نهــج  ن�ت ي عــام 2011، بشــأن حّريـّـة التعبــ�ي وشــبكة الإ
، �ف ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

وحمايــة الحــّق �ف
نــت، بــل يجــب  ن�ت ذاعّيــة_ إل الإ ي تــّم تطويرهــا لوســائل التّصــال الأخــرى _مثــل التّصــالت الهاتفّيــة، أو الإ

التنظيــم، اّلــ�ت
أن تكــون مصّممــة خّصيًصــا لذلــك الهــدف452“.

448. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Inter-
net, note 403, para. 6.
449. Special Rapporteurs for Promoting Freedom of Expression, 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Inter-
net, note 403, para. 6.
450. Human Rights Council Resolution 32/13 on the promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, 
note408, paras. 4 and 7.
451. 451. See, for example, Sahar Khamis and Eliza Campbell, “Info-Deficiency in an Infodemic: The Gender Digital Gap, Arab 
Women and the COVID-19 Pandemic”, 27 September 2020, Arab Media and Society. Available at: https://www.arabmediasociety.
com/info-deficiency-in-an-infodemic-the-gender-digital-gap-arab-women-and-the-covid-19-pandemic/#_ftn2. 
452. 1 June 2011, note403, para. 1(c).

نقطة نقاش

ي الأردّن؟ 
نت �ف ن�ت ي تعتقد أنّها يجب أن تتوّل دور تعزيز الوصول الشامل إل الإ

من هي الجهة اّل�ت
نت كاٍف؟ هل تعتقد أّن  ن�ت ولماذا؟ هل تعتقد أّن ما يقوم به الأردّن لتعزيز الوصول العاّم إل الإ
ت  ي هذا المجال، أم أن الدور الأك�ب هو للدولة؟ وإذا اخ�ت

القطاع الخاّص يمكنه أداء دور ريادّي �ف
الدولة فما الذي يجب عمله؟ بما أّن الفجوة الرقمية تشكل تحّديًا قويًّا أمام المرأة العربية451، كيف 

ي الجماعات المهّمشة؟
يجب أن يتعامل الأردّن مع هذه الحقيقة؟ ماذا عن با�ت
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النقاط الرئيسة للوحدة السادسة:

ي تنظيمهــا ضمــن الحــدود 
  جلــب العــرص الرقمــّي فرًصــا جديــدة لتعزيــز حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي فضــاًل عــن تحّديــات جديــدة �ف

نســان. المناســبة لقانــون حقوق الإ

ــة،  ــة، ورفــع الكشــف عــن الهويّ ــت، وبرامــج المراقب ن ن�ت ــوى الإ ــم لمحت ــ�ي الصارمــة عــىل: أّي تنظي ــق المعاي ــّد أن تنطب ل ب
ــؤولّية الوســطاء. ومس

 تتطّلب التكنولوجّيات المتطّورة بصورة دائمة تنظيمات جديدة ومحّدثة.
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المالحق

الملحق االأّول: االأسئلة الشائعة وإجاباتها

؟ ما هي حّريّة الرأي والتعب�ي

ــا. وأكــ�ش  ــة تقريًب ــع الدســات�ي المحّلّي نســان، وجمي ّ لحقــوق الإ ــدولي ــون ال ــة، بموجــب القان ــ�ي محمّي ــرأي والتعب ــة ال إّن حّريّ
ي حّريـّـة الــرأي 

ّ للحقــوق المدنّيــة والسياســّية تحمــي الحــّق �ف ي هــذه الصــدد، هــو أّن المــاّدة 19 مــن العهــد الــدولي
ز �ف مــا يــ�ب

ــا، بغــّض النظــر عــن الحواجــز  ــة أشــكالها-وتلّقيها ونقله ــات والأفكار-بكاّف ــة اســتقاء المعلوم ــك، “حّريّ ي ذل
ــا �ف ، بم ــ�ي والتعب

ــك،  ــة “. ونتيجــة لذل عالمّي ــ�ب أّي الوســائل الإ ، أو ع ّ ي ّ
ــ�ف ــة، بشــكل ف ــة، أو مطبوع ــت شــفويّة، أو كتابّي والحــدود، ســواء أكان

يجــري تعريــف التعبــ�ي عــىل نطــاق واســع، بحيــث يشــمل جميــع وســائل التّصــال، ويمتــّد ليشــمل الجميــع، بغــّض النظــر 
عــن المواطنــة، أو الآراء السياســّية، أو أّي أشــكال أخــرى. فهــو ل يحمــي المتحــّدث فحســب؛ بــل ويحمــي، أيًضــا، حقــوق 
امــات ســلبّية عــىل الــدول، بالمتنــاع عــن  ف ي “البحــث” عــن المعلومــات والأفــكار و”تلّقيهــا”. ويفــرض هــذا الحــّق ال�ت

المســتمع �ف
امــات إيجابّيــة، وذلــك باتّخــاذ خطــوات إيجابّيــة لتعزيــز فهمــه وإدراكــه بشــكل كامــل  ف ، وال�ت ي حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

التدّخــل �ف
ي المجتمــع(.

)أي عــن طريــق ضمــان التدّفــق الحــّر للمعلومــات والأفــكار �ف

؟ ّ للقيود المفروضة عىل حّريّة الرأي والتعب�ي ي
ما هو االختبار الثال�ش

. بيــد أّن حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي ليســت مطلقــة،  ء بشــّدة محمــّي بحــّق حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي ّ الخطــاب الكراهيــة المــسي حــ�ت
وط والمعاي�ي  ي ظــّل حــالت وظــروف معّينــة ومحــّددة بدّقــة. وتتلّخــص هــذه الــ�ش

، تقييدهــا �ف ّ ويمكــن، وفًقــا للقانــون الــدولي
ــح  ــون عــىل فــرض القيــود، 2( يحمــي مصال ــّص القان ، إّل إذا كان: 1( ين ــد التعبــ�ي ــه ل يجــوز تقيي ، أي أنّ ّ ي

ــار الثــال�ش ي الختب
�ف

ام حقــوق الآخريــن  وعــة عــىل: احــ�ت ورّي، حمايــة تلــك المصالــح. إذ تقتــرص تلــك المصالــح الم�ش وعــة، و3( مــن الــرصف م�ش
ف أّن التقييــد اّلــذي  ي حــ�ي

، أو النظــام العــاّم، أو الصّحــة العاّمــة، أو الآداب العاّمــة. و�ف ّ ي
وســمعتهم، أو حمايــة الأمــن الوطــ�ف

وط ومعايــ�ي هــذا الختبــار يعتــ�ب مناســًبا ومقبــوًل؛ فإنـّـه يجــب توّخــي الحــذر، لضمــان عــدم تحــّول الســتثناء إل  يحّقــق �ش
وعــة. ف المصّممــة لحمايــة المصالــح الم�ش قاعــدة، وعــدم إســاءة اســتخدام القوانــ�ي

ــون  ــه القان ــرض في ــة. وهــذا مجــال، يف ــم خطــاب الكراهي ــة ومســألة تنظي ــًدا، هــي قضّي ــ�ش تعقي ــا الأك ف القضاي ــ�ي ــن ب وم
ف  وًطــا واضحــة لقوانــ�ي ّ أيًضــا �ش نســان عــىل الــدول تقييــد الخطــاب. رغــم ذلــك، يضــع القانــون الــدولي ّ لحقــوق الإ الــدولي
ي شــمولّيتها، ول ينبغــي أن تطّبــق إّل عندمــا يهــدف المتحــّدث 

ف مبالغــة �ف خطــاب الكراهيــة. وينبغــي أّل تكــون هــذه القوانــ�ي
ي يحــرّض فيهــا التعبــ�ي والخطــاب الآخريــن عــىل: 

قصــًدا التحريــض عــىل الكراهيــة، وينبغــي أن تقتــرص عــىل الحــالت اّلــ�ت
ف بهــا مــرّة أخــرى كأحــد  ي يعــ�ت

، اّلــ�ت ف التشــه�ي ، أو الكراهيــة. وهنــاك قضّيــة أخــرى معّقــدة، وهــي قوانــ�ي ف العنــف، أو التميــ�ي
، ل ينبغــي لهــا أن تضعــف الحــوار العــاّم بشــأن القضايــا  ف عّيــة القانونّيــة لفــرض القيــود. بيــد أّن هــذه القوانــ�ي المجــالت ال�ش
 ّ ي

هــا، وينبغــي أن تكــون ذات طابــع مــد�ف ذات الأهّمّيــة العاّمــة، ول ينبغــي أن توّفــر حمايــة أكــ�ب للشــخصّيات العاّمــة عــن غ�ي
. ّ ي

ل جنــا�أ

ي الوصول إىل المعلومات والحصول عليها؟
ما هو الحّق �ن

ي اســتقاء المعلومــات وتلّقيهــا، )وكذلــك نقلهــا(. وهــذا ل 
ــة الــرأي والتعبــ�ي الحــّق �ف ، تشــمل حّريّ ّ بموجــب القانــون الــدولي

وع؛ بــل يفــرض  امــات عــىل الــدول بالمتنــاع عــن فــرض قيــود عــىل حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي بشــكل غــ�ي مــ�ش ف يفــرض فحســب ال�ت
ي تحتفــظ بهــا الســلطات العاّمــة وتمتلكهــا. ويعــرف ذلــك، بحّريـّـة 

فصــاح عــن المعلومــات اّلــ�ت أيًضــا، بشــكل عــاّم الكشــف والإ
ي الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا.

الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، أو الحــّق �ف
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ي قانون المعلومات؟
ما هي سمات قانون الحّق القوّي �ن

ف الوصول إل المعلومات والحصول عليها، وفًقا للمجالت السبعة التالية: ي قوان�ي
ويمكن تقييم الحّق القوّي �ف

ــة الشــاملة(.  ، التغطيــة القانونّي ي الوصــول، اســتناًدا إل مبــدأ “الكشــف الأقــ�”، )أي بمعــ�ف
 ينــّص القانــون عــىل الحــّق �ف

اض واضــح، يؤيّــد الوصــول إل المعلومــات والحصــول عليهــا، وتغطيــة جميــع أنــواع المعلومــات،  وهــذا ينطــوي عــىل افــ�ت
وأيًضــا جميــع فــروع، ومســتويات، وســلطات الحكومــة )الســلطات العاّمــة(.

ّ، أي بالمبــادرة بالكشــف عــن المعلومــات ذات الهتمامــات والمصالــح العاّمــة  ي
ام الســلطات العاّمــة بالكشــف الســتبا�ت ف  الــ�ت

المهّمــة.

ّ واضــح ومنطقــّي،  ي
ي ذلــك، وجــود إطــار زمــ�ف

 أن تكــون إجــراءات الطلــب ســهلة الســتخدام، ويمكــن الوصــول إليهــا؛ بمــا �ف
و أن تكــون تكلفــة الحصــول عــىل المعلومــات أقــّل مــا يمكــن.   

أن تكون الستثناءات مصّممة بدّقة متناهية، لحماية المصالح الطاغية والغالبة فقط. 

ي إطــار الســلطة العاّمــة المســؤولة(، 
أن يشــمل نظــام الطعــن والســتئناف: الطعونــات والســتئنافات الداخلّيــة )أي �ف

داريّــة المســتقّلة. والطعونــات والســتئنافات المقّدمــة أمــام المحاكــم والهيئــات الإ

ــ�ي  ــا. وتوف ــول عليه ــات والحص ــول إل المعلوم ــة الوص ــل عملّي ــدون تعطي ــن يتعّم ف الذي ــؤول�ي ــىل المس ــات ع ــرض عقوب ف
ــات. ــن المخالف ف ع ــ�ي ــة، والمبلغ ــن نّي ــة وبحس ــورة قانونّي ــات بص ــف المعلوم ــ�ش ويكش ــن ين ــكّل م ــة ل الحماي

ي ذلــك تدابــ�ي تثقيــف الأفــراد 
تفعيــل اتّخــاذ التدابــ�ي التشــجيعّية المناســبة لضمــان تنفيــذ القانــون بشــكل صحيــح، بمــا �ف

بذلــك الحــّق.

ــداء عليهــم، بســبب  ــراد، أو العت ــد الأف ــوم أطــراف أخــرى بتهدي ــا تق ــدول، عندم ــات المفروضــة عــىل ال ام ف ــا هــي الل�ت م
(؟ ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ــم ضــّد حّريّ ــم )الجرائ ــم وآرائه أقواله

ســكاتهم  ي محاولــة لإ
ي يقــوم فيهــا أفــراد بتهديــد الآخريــن، أو مهاجمتهــم؛ بســبب مــا يقولــون، أو �ف

ويشــار إل الحــالت اّلــ�ت
ي المقــام الأّول، بضمــان عــدم قيــام أّي مــن ممّثليهــا، أو موّظفيهــا 

م الــدول، �ف ف ”. وتلــ�ت ــة التعبــ�ي بأنّهــا “جرائــم ضــّد حّريّ
ي مثــل تلــك الحــالت حيــث يشــمل 

ــة أشــمل �ف امــات إيجابّي ف . كمــا أّن لديهــا ال�ت ــة الــرأي والتعبــ�ي بارتــكاب جرائــم ضــّد حّريّ
ــم،  ي هــذه الجرائ

ــق �ف ف للخطــر، والتحقي ف المعرّضــ�ي ــ�ي ــة المتحّدث ــداءات، وحماي ــك العت ــع تل ــ�ب لمن ــذل جهــود أك هــذا، ب
ــا عنــد وقوعهــا. ومالحقتهــا قضائيًّ

عالم؟ ي تحكم تنظيم وسائل االإ
ما هي المبادئ العاّمة االأساسّية اّل�ت

عــالم مــن قبــل هيئــات مســتقّلة وتعمــل بطريقــة شــّفافة وتطّبــق المســائلة.  وينبغــي أن تُمــارََس أّي ســلطة لتنظيــم وســائل الإ
ــان  ــك، ضم ي ذل

ــا �ف ــّي، بم عالم ــّوع الإ ــز التن ي تعزي
ــالم �ف ع ــم وســائل الإ ــل أحــد الأهــداف الرئيســّية لتنظي وينبغــي أن يتمّث

ــل  ــن أن تعم ــا، أن تضم ــدول، أيًض ــي لل ــالم. وينبغ ع ــائل الإ ــكار لوس ــع الحت ــالم، ومن ع ــائل الإ ــات إل وس ــول الأقّلّي وص
ام اســتقاللّية التحريــر. وعــة، واحــ�ت ــز الأهــداف الم�ش ــة عــىل تعزي القواعــد التنظيمّي
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ّ؟ وع، بموجب القانون الدوىلي ذاعّية م�ش عالم المطبوعة و/أو المحطّات االإ ن ووسائل االإ هل ترخيص الصحفّي�ي

ــن أجــل  ــا؛ م ف بعينه ــ�ي ــة الصحفّي ــام إل نقاب ّ تســجيل، أو النضم ــص، أو حــ�ت ف بالحصــول عــىل ترخي ــ�ي ــزام الصحفّي إّن إل
. ــ�ي ــرأي والتعب ــة ال ي حّريّ

ممارســة مهنتهــم، ل يتوافــق مــع الحــّق �ف

عــالم  ّ نظــم التســجيل الخاّصــة لوســائل الإ ــا أيًضــا. بــل وحــ�ت وًع عــالم المطبوعــة، ليــس م�ش كمــا أّن ترخيــص وســائل الإ
ــك  ــك، قــد تكــون تل ــة وعرضــة للتشــويه وإســاءة الســتخدام. رغــم ذل وريّ ــا غــ�ي �ف المطبوعــة هــي غــ�ي مشــّجعة؛ لأنّه
عــالم المطبوعــة أن تقــّدم المعلومــات المطلوبــة والمتعّلقــة،  وعــة، طالمــا أنّهــا تتطّلــب فقــط مــن وســائل الإ اخيــص م�ش ال�ت

ــا مفرًطــا، وأنّهــا ل تمنــح الســلطات أّي صالحّيــة تقديريّــة لرفــض التســجيل. وأنّهــا ل تتضّمــن عبًئ

ورّي أيًضــا.  وًعــا فحســب، بــل إنـّـه �ف خيــص م�ش ذاعّيــة، حيــث ل يكــون ال�ت ويختلــف الأمــر عنــد الحديــث عــن المحّطــات الإ
ذاعّيــة وموجات  ّددات الإ ــا محــدوًدا، كمــا أّن ترخيــص الوصــول إل الــ�ت ذاعّيــة وموجــات الأثــ�ي مصــدًرا عامًّ ّددات الإ وتعتــ�ب الــ�ت
ــّدد  ــص وتح ــي أن تخّص ــك، ينبغ ــع ذل ــّي. وم ذاع ــّث الإ ي الب

ــّوع �ف ــز التن ــّية لتعزي ــيلة الأساس ــو الوس ــتخدامها ه ــ�ي واس الأث
ــة بحيــث تكفــل فرًصــا عادلــة للوصــول  وط ديمقراطّي اخيــص مــن قبــل هيئــة ترخيــص مســتقّلة، تســتند إل معايــ�ي و�ش ال�ت

. ّ ي ذلــك المجتمــع المحــىّلي
ذاعّيــة، بمــا �ف لمختلــف أنــواع المحّطــات الإ

ذاعّية الخدماتّية العاّمة؟ ما هي هيئات ومحطّات البّث االإ

ذاعّيــة الخدماتّيــة العاّمــة، بأنّهــا مؤّسســات إذاعّيــة ذات ملكّيــة عاّمــة، تتمّتــع باســتقالل  تعــرف هيئــات ومحّطــات البــّث الإ
ــة، أو  ــة الحكومّي ذاعّي ــات الإ ــن المحّط ــف ع ــي تختل ، فه ــالي ــمل. وبالت ــع والأش ــة الأوس ــح العاّم ــدم المصال ــرّي، وتخ تحري
ي ســلطتها فقــط. وينبغــي لهــا، أن توّفــر محتــوى عــالي الجــودة، ل يتأثـّـر 

ي تخــدم الحكومــة والدولــة �ف
التابعــة للدولــة، واّلــ�ت

ف عــىل 
ّ ذاعّيــة. ويتعــ�ي ي المحّطــات الإ

ي التنــّوع �ف
عالنــات، وبالتــالي تســهم �ف ي ذلــك الإ

بشــكل تعّســفّي بالمصالــح الخاّصــة، بمــا �ف
ي تمتلــك هيئــات ومحّطــات بــّث إذاعّيــة حكومّيــة، أن تحّولهــا إل محّطــات إذاعّيــة للخدمــة العاّمــة.

الــدول اّلــ�ت

ها من التكنولوجّيات المعلوماتّية الحديثة؟ نت وغ�ي ن�ت هل تنطبق حّريّة الرأي والتعب�ي عىل االإ

نــت )بــل  ن�ت ي تحمــي بهــا التعبــ�ي بوســائل غــ�ي الإ
نــت بنفــس الطريقــة اّلــ�ت إّن حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي تحمــي التعبــ�ي عــ�ب الن�ت

نــت لــن يكــون مناســًبا مــا  ن�ت ــا للتعبــ�ي عــ�ب الإ ي أّن تنظيًمــا خاصًّ
ه(. وهــذا يعــ�ف وكاّفــة التعبــ�ي بغــّض النظــر عــن طريقــة نــ�ش

نــت. ونظــًرا  ن�ت ة والخاّصــة بالإ ف
ّ لــم يجــِر تصميــم هــذا التنظيــم عــىل النحــو الصحيــح، بحيــث يتناســب والخصائــص الممــ�ي

نــت ليــس بالخيــار  ن�ت نــت مــع التّصــالت الحديثــة وكاّفــة مجــالت الحيــاة تقريًبــا، فــإّن حجــب شــبكة الإ ن�ت لمــدى تكامــل الإ
ّ بشــكل واضــح، كمــا  ي

نــت فقــط عــىل المحتــوى غــ�ي القانــو�ف ن�ت المناســب. وينبغــي أن يقتــرص حجــب ومنــع المحتــوى عــ�ب الإ
نــت. ن�ت امــات إيجابّيــة بتعزيــز الوصــول العالمــّي إل الإ ف ي الوقــت نفســه، تقــع عــىل الــدول ال�ت

تحّددهــا المحاكــم. و�ف

نت؟ ن�ت نت وما هي حدود الرقابة ع�ب االإ ن�ت كيف ينبغي حماية الخصوصّية ع�ب االإ

ي التعبــ�ي المجهــول )مجهــول المصــدر(، 
ي المشــاركة �ف

ــة حــّق الأفــراد �ف ــرأي والتعبــ�ي والخصوصّي ــة ال ي حّريّ
يحمــي الحــّق �ف

، يجــب الســماح بتقنّيــات إخفــاء الهويـّـة الرقمّيــة والتشــف�ي وحمايتهــا مــا لم يكــن تحديد  . وبالتــالي واســتخدام أدوات التشــف�ي
ــا لتعريــف حالــة معّينــة مــن الســلوك الإجرامــّي المشــتبه بــه. وينبغــي للــدول أيًضــا، أن تكفــل مطابقــة  وريًّ المتحــّدث �ف
ّ المتعّلقــة بالقيــود المفروضــة عــىل حّريّــة الــرأي والتعبــ�ي والخصوصّيــة،  أّي مراقبــة بشــكل تــاّم لختبــارات القانــون الــدولي
ي جمــع البيانــات الشــخصّية لمســتخدميها بشــكل عشــوائّية.

وأن تتجّنــب مطالبــة الوســطاء مــن القطــاع الخــاّص بالمشــاركة �ف
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: التمارين ي
ب -الملحق الثا�ن

. كّل تمريــن يقابــل ويتوافــق مــع  ف ة، مكّونــة مــن ثالثــة، أو أربعــة مشــارك�ي ي كّل تمريــن، تقّســم الشــعبة إل مجموعــات صغــ�ي
�ف

ي القيــود عــىل حّريـّـة 
ف 1 و2، الّلــذان يقابــالن ويتوافقــان مــع الوحــدة الثانيــة �ف ي مجموعــة الأدوات؛ باســتثناء التمرينــ�ي

وحــدة �ف
الــرأي والتعبــ�ي )وبالتــالي ل يوجــد تمريــن للوحــدة الأول(.

ي 
ف �ف ي كّل تمريــن، يجّهــز أحــد أعضــاء المجموعــة نفســه لعــرض وتقديــم النتائــج الرئيســّية لمجموعتــه إل جميــع المشــارك�ي

و�ف
. ّ ي نامــج التدريــ�ب ال�ب

التمرين االأّول: القيود عىل حّريّة الرأي والتعب�ي )الخصوصّية(

ة. ي مجموعات صغ�ي
ف �ف ي هذا التمرين، قّسم المشارك�ي

�ف

ــة، هــي: أخــذ  ــع القضّي ــة. ووقائ ــا ضــّد صحيفــة بوغــل، بتهمــة انتهــاك الخصوصّي ــة يوتوبي ي دول
ــر الدفــاع �ف ي وزي

ويقــا�ف
ة إل  ت بوجــل قّصــة عــن إجازتــه، مشــ�ي ف الحــرصّي. وقــد نــ�ش ي فنــدق ريــ�ت

ي باريــس، حيــث أقــام �ف
الوزيــر إجــازة عائلّيــة �ف

أّن الحكومــة الفرنســّية، قــد دفعــت كلفــة إقامــة الوزيــر بغرفــة بالفنــدق. وتــّم كشــف تلــك المعلومــات، بدفــع رشــوة إل 
ي أثنــاء حــدوث ذلــك، كانــت يوتوبيــا عــىل 

ي الفنــدق، وتــّم إعطاؤهــم مســتندات إثبــات لهــذه الواقعــة. و�ف
موّظــف يعمــل �ف

اء الأســلحة الفرنســّية. واتّهمــت صحيفــة بوجــل الوزيــر بالفســاد لســماحه  ى مــع فرنســا، لــ�ش وشــك إبــرام صفقــة أســلحة كــ�ب
ي الفنــدق.

للحكومــة الفرنســّية أن تدفــع تكلفــة إقامتــه بغرفــة �ف

ي بعــض 
ي فرنســا، وتظهــر زوجتــه وطفــالن �ف

ي إجازتــه �ف
تهــا صحيفــة بوجــل، بعــض صــور الوزيــر �ف ي ن�ش

وتتضّمــن القّصــة اّلــ�ت
ي كانــت غرفــة فاخــرة 

، اّلــ�ت ف ي فنــدق ريــ�ت
ي أقــام فيهــا �ف

مــن تلــك الصــور. كمــا عملــوا عــىل الحصــول عــىل صــورة للغرفــة اّلــ�ت
ي 

ــا. وقــد فعلــوا ذلــك، بدفــع رشــوة للخادمــة اّلــ�ت للغايــة، تحتــوي أزهــاًرا طبيعّيــة وحلــوى شــوكالتة تــزّود بهــا الغرفــة يوميًّ
كانــت تنّظــف الغرفــة

قم بتحليل الأسئلة التالية:

؟ هل يعت�ب ذلك السيناريو قيًدا عىل حّريّة الرأي والتعب�ي

ّ للقيــود المفروضــة عــىل  ، بموجــب القانــون الــدولي ّ ي
وط ومعايــ�ي الختبــار الثــال�ش  إذا كان الأمــر كذلــك، فهــل يحّقــق القيــد �ش

؟ حّريـّـة الــرأي والتعبــ�ي

ّ بحيــث يتوافــق مــع معايــ�ي  ي الأردّن، فهــل هنــاك طــرق يمكــن بهــا تطبيــق القانــون المحــىّلي
اض حــدوث تلــك القّصــة �ف وبافــ�ت

ــالءم  ــكل يت ه بش ــ�ي ــري تفس ــث يج ــّص بحي ي الن
ــوض �ف ــكالّية، أو غم ــاك أّي إش ــرى إذا كان هن ــارة أخ ــار؟ وبعب وط الختب و�ش

ّ؟ ويتوافــق مــع القانــون الــدولي

: القيود المفروضة عىل حّريّة الرأي والتعب�ي )إدارة العدل( ي
التمرين الثا�ن

ــا بموجــب  عيًّ ي كّل عبــارة، قــم بإجــراء نقــاش فيمــا إذا كان التعبــ�ي الــوارد بالســؤال، يمكــن تقييــده �ش
اقــرأ العبــارات التاليــة. �ف

؟ ّ ي
ي القانــون الأرد�ف

ّ؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فكيــف ينبغــي تطبيــق مثــل هــذا التقييــد؟ مــاذا عــن تطبيقــه �ف القانــون الــدولي
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ــاده، إّن الحجــج  ي انتق
ــًرا. وورد �ف ــه المحكمــة مؤّخ ــراًرا أصدرت ــا، ق ــة علًن ف المحّلّي ــة المحامــ�ي ــار أعضــاء نقاب ــد أحــد كب  ينتق

ي نزاهــة القضــاة. 
ــه يشــّكك �ف ــا”، وإنّ ــرار “ل أســاس له ي الق

ــواردة �ف ــة ال ــات القانونّي والبّين

ي التاريــخ الإجرامــّي 
ف قّصــة، حــول قضّيــة جاريــة لجريمــة قتــل بــارزة. إذ اكتشــف وقائــع فاضحــة �ف  يكتــب أحــد الصحفّيــ�ي

ه وعرضــه للمــالأ. وبعــد أســبوع، يحصــل عــىل حــّق الوصــول إل وثيقــة مختومــة )أصــدرت المحكمــة  للمّتهــم، ويقــوم بنــ�ش
هــا أيًضــا. قــراًرا بإبقائهــا ّ�يّــة(، ليقــوم بن�ش

ي قاعــة المحكمــة بالــرصاخ بشــعارات سياســّية وملّوًحــا بعلــم ومطلًقــا 
أثنــاء مجريــات دعــوى قضائّيــة، أخــذ ناشــط يجلــس �ف

ي سياســّية مــن جهــاز راديــو.
أغــا�ف

ي مقابلة تلفزيونّية، يّتهم محامي الدفاع المّدعي العاّم؛ بعدم الكشف عن بّينات وأدّلة تتعّلق بموّكله.
و�ف

ــم  م حك ــ�ت ــم، ل يح ّ الحاك ــياسي ــزب الس ــد: أّن الح ــا تعتق ض بأنّه ــ�ت ــا، اف ــر فيه ة، تذك ــا�ف ــات مح ــدى القاضي ــي إح تلق
ا عــىل ســؤال مــن الجمهــور، أخــذت تذكــر أســماء عــّدة وزراء، باعتقادهــا، أنّهــم فاســدون، وحســب  القانــون. بعــد ذلــك، وردًّ

اضهــا، ذكــرت أّن أّي إجــراء يّتخذونــه هــو مقابــل رشــوة مدفوعــة. اف�ت

التمرين الثالث: كيفّية التصّدي للجرائم المرتكبة ضّد حّريّة الرأي والتعب�ي

ي الممكنــة 
ي كّل ســيناريو منهــا، ناقــش: 1( مــا هــي طــرق التقــا�ف

ي الأردّن. �ف
ض أّن كالًّ مــن الســيناريوهات الآتيــة تحــدث �ف افــ�ت

ي حــال توّفــر أيًّــا مــن 
ّ المنصــف، اّلــذي يمكــن أن تأمــر بــه المحكمــة �ف ي

؛ 2( مــا هــو شــكل الحكــم القضــا�أ ّ ي
للشــخص المعــ�ف

ــا يمكــن أن  ــة، ولكّنه ي المحاكــم الأردنّي
ــا �ف ــر حاليًّ ، ل تتوّف ي

ــك طــرق وســبل للتقــا�ف ــا إذا كان هنال ؛ 3( فيم ي
طــرق التقــا�ف

تطــرح حلــوًل فّعالــة للمشــكالت.

ــى رســائل  ــت تتلّق ــث، كان ــا. حي ــة حوله ــة قّص ــة؛ بهــدف كتاب ــود الحكومّي ــع العق ي توزي
ــة فســاد �ف ي قضّي

ــة �ف ــق صحفّي تحّق
ــك الرســائل.  ــن مصــدر تل ــدة م ــ�ي متأّك ــا غ ــا-، ولكّنه ــة بموضــوع تحقيقاته ة-متعّلق ــ�ب الرســائل القص�ي ــد ع تهدي

 تقــوم منّظمــة مــن النســاء الناشــطات بعمــل مشــاركات ومنشــورات عــن أنشــطتهّن، مــن خــالل مواقــع مختلفــة عــىل شــبكة 
ــا مــا يتعرّضــن لتعليقــات مســيئة، ولكــن، زادت حــّدة هــذه التعليقــات،  نــت عــىل مواقــع التواصــل الجتماعــّي. وغالًب ن�ت الإ
. فبعضهــا يحتــوي عــىل تهديــدات محــّددة باعتــداء مقصــود ومتعّمــد لأعضــاء المنّظمــة،  مؤّخــًرا، بنســبة متكــّررة وعــدد أكــ�ب
لهــا إل العمــل. وقــد قّدمــت المنّظمــة عــّدة  ف ــا يراقبهــا ويالحقهــا مــن م�ف ــا تعتقــد أّن شــخًصا م كمــا ذكــرت إحداهــّن، إنّه

طــة لــم تأخــذ مخاوفهــا عــىل محمــل الجــّد.  طــة، ولكّنهــا تقــول إّن ال�ش تقاريــر لل�ش

 . ام كبــ�ي ّ يحظــى بشــعبّية واســعة واحــ�ت ي
ت إحــدى الصحــف عــّدة مقــالت، تحمــل تعليقــات ســاخرة حــول زعيــم وطــ�ف نــ�ش

ي 
ي ذلــك العديــد مــن العتــداءات والقتحامــات لمقــّر الصحيفــة، واّلــ�ت

حيــث، أثــارت تلــك المقــالت ردود فعــل ســلبّية، بمــا �ف
ة. وتمــّر الصحيفــة بضائقــة مالّيــة، وباتــت مهــّددة  هــا مــن الأشــياء ذات القّيمــة الكبــ�ي دّمــرت خاللهــا أجهــزة الكمبيوتــر وغ�ي

غالق.  بالإ

ي مــن 
لــه. ونتيجــة لذلــك الهجــوم، تــّم إســعافه إل المستشــفى، وهــو يعــا�ف ف ي م�ف

هوجــم ناشــط معــروف، ومثــ�ي للجــدل، �ف
ة. ولــم يعــرف ســبب الهجــوم والمعتديــن. ة تهــّدد حياتــه، وتكبــد خســائر نفقــات طّبّيــة كبــ�ي إصابــات خطــ�ي
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ي يتعــرّض لهــا الصحفّيــون 
ّ، ناقــش مــا تــراه بوجهــة نظــرك، مــن التهديــدات والمخاطــر الرئيســّية اّلــ�ت ي

إذا تبّقــى وقــت إضــا�ف
ــا هــو  ــة إل م ضاف ــدة )بالإ ــا هــي السياســات والطــرق الجدي ي الأردّن. م

ــ�ي �ف ــرأي والتعب ــة ال ــن يمارســون حّريّ هــم، مّم وغ�ي
ي تــو�ي بهــا للتعامــل مــع تلــك التهديــدات والمخاطــر؟

متوّفــر بالفعــل(، اّلــ�ت

ي القانــون 
التمريــن الرابــع: الوصــول إىل المعلومــات والحصــول عليهــا، واالســتثناء الــوارد عليهــا �ن

ّ ي
االأرد�ن

فيمــا يــىلي نــّص مقتبــس مــن قانــون ضمان حــّق الوصــول إل المعلومــات لســنة 2007، هــذا القانون يحــّدد ويوجز الســتثناءات 
مــن الكشــف عــن المعلومات:

الماّدة )13(:

: يعات النافذة، عىل المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعّلقة بما يىلي مع مراعاة أحكام الت�ش

يع آخر.  الأ�ار والمستندات المحمّية بموجب ت�ش

ي يجري الحصول عليها باتّفاق مع دولة أخرى.
الوثائق المصّنفة عىل أنّها ّ�يّة ومحمّية واّل�ت

، أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجّية. ّ ي
الأ�ار الخاّصة بالدفاع الوط�ف

احــات، أو استشــارات تقــّدم للمســؤول قبــل أن يّتخــذ قــرار بشــأنها،  ي تتضّمــن تحليــالت، أو توصيــات، أو اق�ت
المعلومــات اّلــ�ت

دارات الحكومّيــة المختلفــة حولها. ف الإ ويشــمل ذلــك المراســالت والمعلومــات المتبادلــة بــ�ي

المعلومــات والملّفــات الشــخصّية المتعّلقــة بســجاّلت الأشــخاص التعليمّيــة، أو الطّبّيــة، أو الســجاّلت الوظيفّيــة، أو 
الحســابات، أو التحويــالت المرصفّيــة، أو الأ�ار المهنّيــة.

المراســالت ذات الطبيعــة الشــخصّية والّ�يّــة ســواء كانــت بريديّــة، أو برقّيــة، أو هاتفّيــة، أو عــ�ب أّي وســيلة تقنّيــة أخــرى 
مــع الدوائــر الحكومّيــة والإجابــات عليهــا.

ف المملكة واي دولة، أو جهة أخرى. ي المفاوضات ب�ي
ي يؤّدي الكشف عنها إل التأث�ي �ف

المعلومات اّل�ت

ــة ضمــن  ــة، بشــأن أّي جريمــة، أو قضّي ــة، أو الأجهــزة الأمنّي ــة، أو الضابطــة العدلّي ــة العاّم ي تجريهــا النياب
ــ�ت التحقيقــات اّل

ــة، أو  ــة، أو الجمركّي ي تقــوم بهــا الســلطات المختّصــة للكشــف عــن المخالفــات المالّي
ــ�ت اختصاصهــا وكذلــك التحقيقــات اّل

البنكّيــة مــا لــم تــأذن الجهــة المختّصــة بالكشــف عنهــا.

ــة والمعلومــات، عــن العطــاءات، أو البحــوث  ــة، أو القتصاديّ ــة، أو المالّي ــة، أو الصناعّي المعلومــات ذات الطبيعــة التجاريّ
ي يــؤّدي الكشــف عنهــا إل الإخــالل بحــّق المؤّلــف والملكّيــة الفكريّــة، أو بالمنافســة العادلــة 

العلمّيــة، أو التقنّيــة اّلــ�ت
ــخص. ف لأّي ش ــ�ي وع ــ�ي م�ش ــارة غ ــح، أو خس ــؤّدي إل رب ي ت

ــ�ت ــة، أو اّل وع والم�ش

ــة.  ــ�ي الدولّي ــا للمعاي ــالث نقــاط ضعــف وفًق ي نظــام الســتثناءات، وث
ــّوة �ف ــالث نقــاط ق ــد ث حســب اعتقــادك، قــم بتحدي

ــة واقعّيــة، بحيــث يصبــح نظــام الســتثناءات متوافًقــا مــع  اح تحســينات جوهريّ وفيمــا يتعّلــق نقــاط الضعــف، قــم باقــ�ت
ــة. ــ�ي الدولّي المعاي
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عالم التمرين الخامس: الهيئات التنظيمّية لوسائل االإ

عــالم  وينبغــي عــىل كّل مجموعــة أن تختــار أحــد القطاعــات التاليــة، ليكــون موضــوع نقــاش لهــا: الصحفّيــون، ووســائل الإ
ذاعّيــة. فيمــا يتعّلــق بالقطــاع اّلــذي اختارتــه مجموعتــك، قــم بتصميم هيئــة تنظيمّيــة “نموذجّية”.  المطبوعــة، والمحّطــات الإ

ي تتمّتــع بهــا؟ كيــف يجــري تمويلهــا؟... وهكــذا.
ف أعضائهــا؟ مــا هــي الصالحّيــات والســلطات اّلــ�ت كيــف يجــري تعيــ�ي

ي الأردّن. ثــّم فيمــا يتعّلــق 
ــا �ف ف هــذه الهيئــة التنظيمّيــة “النموذجّيــة” مــع الهيئــات التنظيمّيــة الموجــودة حاليًّ ثــم قــارن بــ�ي

ّ ليتوافــق  ــة، مــا هــي أفضــل طريقــة ســتكون لمواءمــة النهــج الحــالي ّ والمعايــ�ي الدولّي ي
ف النهــج الأرد�ف بأوجــه الختــالف بــ�ي

بشــكل أقــرب للمعايــ�ي الدولّيــة؟

نت ن�ت التمرين السادس: تنظيم وسائل الخطاب والتعب�ي ع�ب االإ

ــات. ويســتخدم  ــ�ش التعليق ، بإنشــاء مجموعــات مناقشــة ون ف ــّي للمســتخدم�ي ــات التواصــل الجتماع تســمح مواقــع ومنّص
ّ تلــك المواقــع، لتبــادل المعلومــات ومناقشــة قضايــا الــرأي  ي

ف ومنّظمــات المجتمــع المــد�ف ف السياســّي�ي عــدد كبــ�ي مــن الناشــط�ي
: ي تمّثــل إشــكاًل، وتشــمل مــا يــىلي

العــاّم. ومــع ذلــك، تــّم أيًضــا نــ�ش بعــض المحتويــات اّلــ�ت

.  إذ اشــتملت عــىل التعليقــات العنرصيّة،  ّ ي
و�ف لك�ت ســاءة والتنّمــر الإ ف )الأفــراد( لحمالت الإ تعــرّض عــدد قليــل مــن المســتخدم�ي

، ونــ�ش معلوماتهم الشــخصّية علًنا. ّ ف الجنــسي
ّ والتحــ�ي

ثنّيــة والعرقّية، ن�ش بعــض الأعضاء مــن المجموعة  ي مجموعــة مخّصصــة لالحتفــاء بثقافــة المجموعــة أ الإ
فضــاًل عــن ذلــك، و�ف

ي بعــض الحــالت، تدعــو تلــك المنشــورات إل إثــارة واســتدعاء العنــف 
ثنّيــة والعرقّيــة. و�ف ب تعليقــات مســيئة للمجموعــة الإ

ثنّيــة والعرقّية ب. ضــّد أعضــاء المجموعــة الإ

ــه  ــىل وج ــش ع ــوى. ناق ــك المحت ــق بذل ــا يتعّل ــة فيم ــات الفاعل ــف الجه ــق مختل ــىل عات ــع ع ي تق
ــ�ت ــؤولّيات اّل ــش المس ناق

: ــىلي ــا ي ــوص م الخص

ــاط  ــك الأنم ــ�ش تل ــاول ون ي تن
ــل �ف ــا الفاع ــار دوره ــان، باعتب نس ــوق الإ ــال حق ي مج

ــؤولّية �ف ــات، أّي مس ــل المنّص ــل تتحّم ه
ــه؟  ــا أن تفعل ــي له ــذي ينبغ ــا اّل ــك، فم ــر كذل ــلوكّية؟ وإذا كان الأم الس

ي مواجهــة هــذا النــوع مــن المحتــوى؟ وإذا جعلــت 
امــات قانونّيــة عــىل تلــك المنّصــات �ف ف  هــل ينبغــي للدولــة أن تفــرض أّي ال�ت

؟  ة عــن هــذا المحتــوى، فكيــف ســيؤثر ذلــك عــىل حّريـّـة الــرأي والتعب�ي الدولــة المواقــع والمنّصــات مســؤولة مســؤولّية مبــا�ش

ــاب  ــن )أصح ي ــىل النا�ش ة، ع ــا�ش ــة المب ــؤولّية القانونّي ــرض المس ــوم بف ــة، أن تق ي الدول
ــة �ف ــات الفاعل ــي للجه ــل ينبغ  ه

ي يمكنــك 
المحتــوى(؟ وإن كان كذلــك، فمــا تلــك المســؤولّيات )مثــاًل: المســؤولّية الجنائّيــة، أو المدنّيــة(؟ مــا التحّديــات اّلــ�ت

ي هــذا الســياق؟
ــا �ف مواجهته

ّ الجتماعــّي؟ مــاذا  هــل ثّمــة أّي نهــج تنظيمّيــة أخــرى )بديلــة(، للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن المحتــوى ذو المحتــوى الجــدلي
عــن الخيــارات غــ�ي القانونّيــة؟
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