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   19منظمة المادة 
  
  

حمايــــــــة حريــــــــة التعبيــــــــر : ليبيــــــــا
ــــــــــــــي  ــــــــــــــة المعلومــــــــــــــات ف وحري

  الدستور الجديد
 2013يوليو 1

  
  لالسترشاد موجز
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  :ملخص عام
 

علــــــى  القــــــائمنيعمــــــل األشــــــخاص  ومــــــن أجــــــل دعــــــم قريبــــــاً  ليبيــــــاصــــــياغة الدســــــتور اجلديــــــد يف ســــــوف تبــــــدأ عمليــــــة  
د كيـــــف ينبغــــــي أن حيمــــــي دّ ز شـــــامل عــــــن السياســـــات ُحيــــــبإعــــــداد مــــــوج 19صـــــياغة الدســــــتور قامـــــت منظمــــــة املـــــادة 

  .الدستور اجلديد احلق يف حرية التعبري وحرية املعلومات

  

إن هــــــذا املــــــوجز مبــــــين علــــــى املعــــــايري الدوليــــــة القانونيــــــة املتعلقــــــة حبريــــــة التعبــــــري مبــــــا يف ذلــــــك قــــــرارات احملــــــاكم الدوليــــــة 
للقــــــانون الــــــدويل املتعلــــــق حبقــــــوق اإلنســــــان مــــــن قبــــــل  مســــــيالر  واإلقليميــــــة املتعلقــــــة حبقــــــوق اإلنســــــان وكــــــذلك التفســــــري

جلنــــــة حقــــــوق اإلنســــــان التابعــــــة لألمــــــم املتحــــــدة واآلليــــــات اإلقليميــــــة واجلهــــــات األخــــــرى مثــــــل املقــــــرر اخلــــــاص حــــــول 
كمـــــا حيتـــــوي هـــــذا امللخـــــص علـــــى أمثلـــــة معينـــــة مـــــن نصـــــوص دســـــتورية يف العديـــــد مـــــن الـــــدول .حريـــــة الـــــرأي والتعبـــــري

الـــــــيت حتتـــــــوي أفضـــــــل أن تكـــــــون املعـــــــايري واألمثلـــــــة املقارنـــــــة الدوليـــــــة واإلقليميـــــــة  19ادة تأمـــــــل منظمـــــــة املـــــــ .األخـــــــرى
للقـــــائمني علـــــى وملهمـــــة املتعلقـــــة حبمايـــــة احلـــــق يف حريـــــة التعبـــــري وحريـــــة املعلومـــــات مبثابـــــة مراجـــــع مفيـــــدة املمارســـــات 

  .ليبياصياغة الدستور اجلديد يف 

  

اجلديـــــد ينبغـــــي أن يشـــــتمل علـــــى بـــــاب أو قســـــم كامـــــل  ليـــــيببشـــــكل خـــــاص أن الدســـــتور ال 19تعتقـــــد منظمـــــة املـــــادة 
ـــــة حقـــــوق اإلنســـــان  ـــــكخمصـــــص حلماي ـــــاق حقـــــوق أو مـــــا شـــــابه ذل ـــــة ميث ـــــى هيئ ـــــة حقـــــوق . عل ينبغـــــي أن تكـــــون محاي

لب الدســـــتور اجلديـــــد كمـــــا أنـــــه مـــــن األمهيـــــة مبكـــــان أن يـــــنص الدســـــتور اجلديـــــد علـــــى أن كافـــــة اإلنســـــان تلـــــك يف ُصـــــ
ـــــيت صـــــادقت  ـــــة ال ـــــاعليهـــــا املعاهـــــدات الدولي ـــــدويل العـــــام مجيعهـــــا  ليبي ـــــدويل العـــــريف والقـــــانون ال نافـــــذة وكـــــذا القـــــانون ال

عتـــــرب وثـــــائق تُ  ليبيـــــاوأن املعاهـــــدات الدوليـــــة الرئيســـــية املتعلقـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان والـــــيت صـــــادقت عليهـــــا  ليبيـــــاقانونـــــاً يف 
  .لزمة للقانون احملليسارية املفعول ومُ 

  

ـــــــى صـــــــياغة الدســـــــتور أن  ةكـــــــذلك بشـــــــدّ  19منظمـــــــة املـــــــادة  كمـــــــا حتـــــــثّ  الدســـــــتور  احتـــــــواء يضـــــــمنواالقـــــــائمني عل
املعلومـــــــات احلـــــــق يف طلـــــــب واســـــــتالم ونشـــــــر  يشـــــــمل التعريـــــــفاجلديـــــــد علـــــــى تعريـــــــف واســـــــع حلريـــــــة التعبـــــــري حبيـــــــث 

ينبغــــــي أن ميــــــنح الدســــــتور هــــــذا احلــــــق . واألفكـــــار وأن يشــــــمل ذلــــــك كافــــــة أنــــــواع طــــــرق التعبــــــري ووســـــائل االتصــــــاالت
رتط صـــــراحة أن تكـــــون أي قيـــــود علـــــى احلـــــق يف حريـــــة التعبـــــري متوافقـــــة بشـــــكل صـــــارم لكـــــل شـــــخص وينبغـــــي أن يشـــــ

  .مع االختبار ذو ثالثة أجزاء املنصوص عليه يف القانون الدويل
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جمموعـــــة كاملـــــة مـــــن التوصـــــيات احملـــــددة حلمايـــــة احلـــــق يف حريـــــة التعبـــــري وحريـــــة املعلومـــــات مبـــــا يف  املـــــوجزيطـــــرح هـــــذا 
ريــــــة وســــــائل اإلعــــــالم وحريــــــة بكيفيــــــة محايــــــة الدســــــتور اجلديــــــد حلفاصــــــيل تتعلــــــق ذلــــــك احلصــــــول علــــــى املعلومــــــات وت

ـــــى مقرتحـــــات بآليـــــات إلنفـــــاذ تلـــــك  التعبـــــري عـــــرب تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت كمـــــا حيتـــــوي هـــــذا امللخـــــص عل
  .احلقوق

  

اجلديــــــد  ليــــــيبعمليــــــة صــــــياغة الدســــــتور التكــــــون إىل ضــــــمان أن  ليبيــــــةكــــــذلك احلكومــــــة ال  19تــــــدعو منظمــــــة املــــــادة و 
ــــة تشــــاركية حقيقيــــة تُ  شــــرك كافــــة الفئــــات يف اتمــــع مبــــا يف ذلــــك املــــرأة وأن تكــــون تلــــك العمليــــة شــــفافة حبيــــث عملي

  .يكون هناك شعور حقيقي مبلكية النص النهائي للدستور

  

واألطــــــــراف ) جلنــــــــة الســــــــتني ( أن تســــــــتمر يف تقــــــــدمي املســــــــاعدات للجمعيــــــــة التأسيســــــــية  19تأمــــــــل منظمــــــــة املــــــــادة 
وحبيـــــث يكـــــون ذلـــــك اإلطـــــار ملبيـــــاً  الليـــــيبمـــــن أجـــــل صـــــياغة أفضـــــل إطـــــار دســـــتوري ممكـــــن للشـــــعب  ليبيـــــاة يف املعنيـــــ

عــــل محايـــــة ودعــــم حقــــوق اإلنســـــان جــــزء ال يتجــــزأ مـــــن احليــــاة اليوميـــــة جيا ممـــــ لليبيــــةلاللتزامــــات الدوليــــة علـــــى الدولــــة ا
  .والضمري االجتماعي يف البلد
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   19حول البرنامج القانوني لمنظمة المادة 
  

يـــــة التعبـــــري واحلصـــــول علـــــى إىل مناصـــــرة إجيـــــاد معـــــايري تقدميـــــة حـــــول حر  19يســـــعى الربنـــــامج القـــــانوين ملنظمـــــة املـــــادة 
وقــــــد قــــــام الربنــــــامج القــــــانوين  .املعلومــــــات علــــــى املســــــتوى الــــــدويل وتنفيــــــذ هــــــذه املعــــــايري يف األنظمــــــة القانونيــــــة احملليــــــة

بإعـــــــداد العديـــــــد مـــــــن املطبوعـــــــات الـــــــيت توضـــــــح هـــــــذه املعـــــــايري والـــــــيت تشـــــــري إىل القـــــــوانني الدوليـــــــة واملقارنـــــــة وأفضـــــــل 
  . التشهري واحلصول على املعلومات والبث املمارسات يف جماالت مثل قوانني

  

ينشــــــر الربنــــــامج القــــــانوين العديــــــد مــــــن  19وبنــــــاًء علــــــى هــــــذه املطبوعــــــات واخلــــــربة القانونيــــــة الشــــــاملة ملنظمــــــة املــــــادة 
التحلـــــيالت القانونيـــــة كـــــل ســـــنة معلقـــــاً علـــــى القـــــوانني املقرتحـــــة وكـــــذلك القـــــوانني احلاليـــــة الـــــيت تـــــؤثر علـــــى حـــــق حريـــــة 

ــــــيالت اسرتشــــــادية ووثــــــائق أخــــــرىقــــــوم يو التعبــــــري  م  1998وقــــــد بــــــدأ تنفيــــــذ هــــــذا النشــــــاط منــــــذ العــــــام . بإعــــــداد حتل
كوســــيلة لــــدعم اجلهــــود اإلجيابيــــة إلصــــالح القــــوانني حــــول العــــامل ويــــؤدي حتليلنــــا القــــانوين عــــادة إىل حتســــينات كبــــرية 

ــــــــــــــــــع حتليالتنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى املوقــــــــــــــــــع ا إللكــــــــــــــــــرتوين يف التشــــــــــــــــــريعات احملليــــــــــــــــــة املقرتحــــــــــــــــــة أو احلاليــــــــــــــــــة وتتــــــــــــــــــوفر مجي
http://www.article19.org/resources.php/legal/  

  

بشـــــــــكل مســـــــــتفيض أو إذا كـــــــــان لـــــــــديكم أي مالحظـــــــــات  هـــــــــذا املـــــــــوجز االسرتشـــــــــاديإذا مـــــــــا رغبـــــــــتم يف مناقشـــــــــة 
انكم أن تكتبـــــــــــوا لنـــــــــــا عـــــــــــرب الربيـــــــــــد اإللكـــــــــــرتوين بإمكـــــــــــ 19لتقـــــــــــدميها إىل الربنـــــــــــامج القـــــــــــانوين يف منظمـــــــــــة املـــــــــــادة 

.legal@article19.org  
  

ســـــيجال بـــــارمر، مســـــئول قـــــانوين أعلــــــى  بالـــــدكتوررشـــــادي، يرجــــــى االتصـــــال ملعلومـــــات أكثـــــر حـــــول هـــــذا املـــــوجز اإل
ـــــــــــــوان 19مبنظمـــــــــــــة املـــــــــــــادة  ـــــــــــــى العن +. 44 20 7324 2500: أو هـــــــــــــاتف رقـــــــــــــم sejal@article19.org: عل

 املــــــادة مستشــــــار الســــــلمي، بســــــعيد .يرجــــــى االتصــــــال  ،ليبيــــــا يف  19ملعلومــــــات أكثــــــر حــــــول عمــــــل منظمــــــة املــــــادة 
    said@article19.orgإفريقيا ومشال األوسط الشرق يف ١٩
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  ملخص التوصيات 
 

ـــــيبلب الدســـــتور الينبغـــــي أن تكـــــون محايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان يف ُصـــــ • ـــــى  لي ـــــد مبعـــــىن أن يشـــــتمل الدســـــتور عل اجلدي
 ).ميثاق احلقوقمثل (قسم كامل يتعلق حبماية حقوق اإلنسان أو باب 

والقـــــــانون  ليبيـــــــاعلـــــــى أن كافـــــــة املعاهـــــــدات الدوليـــــــة الـــــــيت صـــــــادقت عليهـــــــا  اجلديـــــــد ينبغـــــــي أن يـــــــنص الدســـــــتور •
ــــدويل العــــريف والقــــانون الــــدويل العــــام مجيعهــــا ســــارية املفعــــول قانونــــاً  وأن املعاهــــدات األساســــية املتعلقــــة  ليبيــــايف ال

واتفاقيـــــة مبـــــا يف ذلـــــك العهـــــد الـــــدويل للحقـــــوق املدنيـــــة والسياســـــية  ليبيـــــاحبقـــــوق اإلنســـــان والـــــيت صـــــادقت عليهـــــا 
حقـــــــــوق الطفـــــــــل واتفاقيـــــــــة حقـــــــــوق األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــــة واتفاقيـــــــــة اللجنـــــــــة األفريقيـــــــــة حلقـــــــــوق اإلنســـــــــان 

 .لزمة يف القانون احملليومُ والشعوب مجيعها تكون سارية املفعول 

إذا كـــــان مـــــن الضـــــروري اإلشـــــارة . ال ينبغـــــي أن تـــــتم اإلشـــــارة إىل الـــــدين أو القـــــانون الـــــديين يف الدســـــتور اجلديـــــد •
ــــــــدين أو القــــــــيم الدينيــــــــة ينبغــــــــي أن تكــــــــون تلــــــــك اإلشــــــــارة أن ال ) 2(فقــــــــط يف ديباجــــــــة الدســــــــتور ) 1: (إىل ال

أن تشـــــري إىل الـــــدين بطريقـــــة حياديـــــة وباعتبـــــاره داعمـــــاً حلقـــــوق ) 3) (مـــــثًال اإلســـــالم(تشـــــري إىل أي ديـــــن معـــــني 
 .اإلنسان

ـــــــد ف الدســـــــتور عـــــــرّ ينبغـــــــي أن يُ  • ـــــــب واســـــــتالم ونشـــــــر اجلدي ـــــــري بشـــــــكل واســـــــع لتشـــــــمل احلـــــــق يف طل حريـــــــة التعب
املعلومــــــــات واألفكــــــــار وحبيــــــــث يغطــــــــي كافــــــــة أنــــــــواع التعبــــــــري ووســــــــائل االتصــــــــاالت وملــــــــنح هــــــــذا احلــــــــق جلميــــــــع 

 .األشخاص

إىل أنـــــه باإلمكـــــان فــــــرض قيـــــود علـــــى حريـــــة التعبـــــري إذا كانـــــت تلـــــك القيــــــود اجلديـــــد شـــــري الدســـــتور ينبغـــــي أن يُ  •
حلمايــــــة األمــــــن ) ب(الحـــــرتام حقــــــوق أو مسعــــــة اآلخــــــرين أو ) أ: (عليهــــــا بالقــــــانون وضــــــرورية ملــــــا يلــــــي اً منصوصـــــ

 .الوطين أو النظام العام أو حلماية الصحة واألخالق العامة

 . خمتلف اآلراء بدون أي قيودمحاية احلق يف تبّين اجلديد  ينبغي بشكل خاص يف الدستور •

حريـــــــة املعلومـــــــات واحلصـــــــول علـــــــى املعلومـــــــات الـــــــيت حتـــــــتفظ ـــــــا اجلهـــــــات اجلديـــــــد ينبغـــــــي أن حيمـــــــي الدســـــــتور  •
العموميـــــة وكـــــذلك احلصـــــول علـــــى املعلومـــــات الـــــيت حتـــــتفظ ـــــا األطـــــراف اخلاصـــــة والـــــيت تكـــــون ضـــــرورية إلنفـــــاذ 

 .حق ما

أن  )أ: (علـــــى أن احلصـــــول علـــــى املعلومـــــات ينبغـــــي أن يكـــــون مضـــــموناً مـــــاملاجلديـــــد دســـــتور ينبغـــــي أن يـــــنص ال •
أن يفـــــــوق ذلـــــــك ) ب(يـــــــؤدي اإلفصـــــــاح عـــــــن املعلومـــــــات إىل إحلـــــــاق ضـــــــرر جســـــــيم مبصـــــــلحة مشـــــــروعة حمميـــــــة 

 .الضرر املصلحة العامة يف الكشف عن املعلومات

اإلعـــــــالم وأن حيمـــــــي بشـــــــكل خـــــــاص  علـــــــى محايـــــــة صـــــــرحية حلريـــــــة وســـــــائلاجلديـــــــد ينبغـــــــي أن يـــــــنص الدســـــــتور  •
 : العناصر التالية من حرية اإلعالم



 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org – +44 20 7324 2500 
 8 

o ينبغي أن يكون هناك رقابة مسبقة ال. 

o  إلصدار الرتاخيص أو تسجيل وسائل اإلعالم املطبوعةضوابط ال ينبغي أن يكون هناك. 

o  أو اشــــــــرتاطات مســــــــبقة ال ينبغــــــــي أن يكــــــــون هنــــــــاك نظــــــــام إلصــــــــدار الرتاخــــــــيص للصــــــــحفيني األفــــــــراد
 .سة املهنةملمار 

o  ينبغـــــــي ضـــــــمان اســـــــتقاللية كافـــــــة اجلهـــــــات ذات الســـــــلطات الناظمـــــــة لوســـــــائل اإلعـــــــالم مبـــــــا يف ذلـــــــك
 .اجلهات الناظمة لوسائل اإلعالم العمومية

o  م سرّيةينبغي ضمان حق الصحفيني يف محايةمصادر معلوما. 

o  همهنية حسب اختيار امل اهليئات إىل االنضمامينبغي أن يكون الصحفيني أحرار يف. 

علــــــى أن كافــــــة أشــــــكال التعبــــــري ووســــــائل التعبــــــري مبــــــا يف ذلــــــك التعبــــــري مــــــن  اجلديــــــد ينبغــــــي أن يــــــنص الدســــــتور •
أو مــــــــن خــــــــالل اإلنرتنــــــــت أو الوســــــــائل اإللكرتونيــــــــة أو وســــــــائل (خــــــــالل تكنولوجيــــــــا املعلومــــــــات واالتصــــــــاالت 

 .ة حتت احلق يف حرية التعبريحمميّ ) نشر املعلومات األخرى

ــــــى تكنولوجيــــــا املعلومــــــات واالتصــــــاالت مبــــــا يف اجلديــــــد الدســــــتور كمــــــا ينبغــــــي أن يــــــنص  • علــــــى أن أي قيــــــود عل
ذلــــــك القيــــــود علــــــى مقــــــدمي خــــــدمات اإلنرتنــــــت ينبغــــــي أن تفــــــي باالشــــــرتاطات املتعلقــــــة بــــــالقيود املســــــموح ــــــا 

 .على حرية التعبري كما أشري إىل ذلك سابقاً 

ة حبريــــة التعبـــــري وحريـــــة املعلومـــــات وأن تكـــــون علــــى ضـــــمانات دســـــتورية متعلقـــــاجلديـــــد ينبغــــي أن يـــــنص الدســـــتور  •
تلـــــك الضـــــمانات قابلـــــة لإلنفـــــاذ بشـــــكل مباشـــــر ضـــــد الدولـــــة وكـــــذلك األطـــــراف األخـــــرى مـــــن خـــــارج الدولـــــة أو 

ـــــة الـــــيت تكـــــون غـــــري متوافقـــــة  ينبغـــــي أن تكـــــون هـــــذه الضـــــمانات. األطـــــراف اخلاصـــــة ســـــائدة علـــــى القـــــوانني احمللي
 .معها يف حال وجود أي تعارض

يتضــــــمن صــــــراحة اإلشــــــارة إىل تضــــــمني احلقــــــوق املضــــــمونة اجلديــــــد فكــــــري يف كتابــــــة نــــــص يف الدســــــتور ينبغــــــي الت •
 .اللييبيف املعاهدات الدولية مثل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف القانون 

ــــــة ا • ــــــى كافــــــة أفــــــرع الدول ــــــة والقضــــــائية( لليبيــــــةيتوجــــــب عل ــــــأن تُ ) األفــــــرع التشــــــريعية والتنفيذي ــــــك الدســــــنّف تور ذ ذل
كمــــــــا . بالشــــــــكل املناســــــــب مــــــــن خــــــــالل التشــــــــريعات والسياســــــــات والقــــــــرارات واملمارســــــــات القضــــــــائيةاجلديــــــــد 

ــــــمن االلتـــــــزام بالدســـــــتور اجلديـــــــد مـــــــن خـــــــالل الدعايـــــــة يف كافـــــــة   لليبيـــــــةينبغـــــــي علـــــــى احلكومـــــــة ا كـــــــذلك أن تضـ
 .عددةوسائل اإلعالم ومحالت التوعية وتوسيع برامج التوعية القضائية والوسائل األخرى املت

شــــــرك كافــــــة الفئــــــات يف اجلديــــــد عمليــــــة تشــــــاركية حقيقيــــــة تُ  الليــــــيبينبغــــــي أن تكــــــون عمليــــــة صــــــياغة الدســــــتور  •
اتمــــع مبــــا يف ذلـــــك املــــرأة وأن تكــــون تلـــــك العمليــــة شــــفافة حبيـــــث يكــــون هنــــاك شـــــعور حقيقــــي مبلكيــــة الـــــنص 

 .النهائي للدستور

فيــــــــذ قــــــــانون حقــــــــوق اإلنســــــــان مبــــــــا يف ذلــــــــك علــــــــى املمارســــــــات القضــــــــائية وتن ليــــــــيبينبغـــــــي تــــــــدريب القضــــــــاء ال •
 .الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ليبياالتزامات 
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تقـــــوم بتضـــــمني مبـــــادئ حقـــــوق اإلنســـــان يف نظامهـــــا القـــــانوين احمللـــــي وأن توجـــــد وأن أن  الليبيـــــةعلـــــى احلكومـــــة  •
قــــاً مألوفــــة تغــــرس ثقافــــة حقــــوق اإلنســــان يف اتمــــع حبيــــث ال تكــــون تلــــك احلقــــوق غريبــــة وإمنــــا أن تصــــبح حقو 

 .يتطلب هذا األمر محالت توعية حبقوق اإلنسان للجمهور. اتمعيعرفها كل فرد يف 

ينبغـــــي أن تقـــــوم املنظمــــــات غـــــري احلكوميـــــة واملنظمــــــات املكونـــــة مــــــن عـــــدة حكومـــــات ووســــــائل اإلعـــــالم مبراقبــــــة  •
ــــــة  ــــــد وكــــــذلك التزاماــــــا  الليبيــــــةالتــــــزام أفــــــرع الدول ــــــة بالدســــــتور اجلدي ــــــة املتعلقــــــة حبقــــــوق واجلهــــــات العمومي الدولي

 .اإلنسان
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  مقدمة
إىل  حمكمـــــة مشـــــال بنغـــــازي إىل قمتهـــــا يف ميـــــدان  العربيـــــةة ظـــــاليق فيـــــه وصـــــلتوهـــــي البلـــــد الـــــذي  ليبيـــــاوصـــــلت  .1

ــــدميقراطي يف البلــــد مرحلــــة حامســــة مــــن التحــــول  ــــاكمــــا أن .ال تارخيهــــا  مــــنحلظــــة فارقــــة  يفكــــذلك   أصــــبحت ليبي
ذلــــــك ألن  .اإلنســــــان مبــــــا يف ذلــــــك حريــــــة التعبــــــري وحريــــــة املعلومــــــات الدســــــتوري وتوجههــــــا حنــــــو محايــــــة حقــــــوق

ـــــى مشـــــارف ليبيـــــا ـــــة أصـــــبحت عل ـــــة عملي ـــــد جصـــــياغة دســـــتور  بداي ّـــــســـــوف ميُ . هلـــــادي ـــــد ث ل هـــــذا الدســـــتور اجلدي
 . وكيفية ضمان احلقوق األساسية ليبيااإلطار القانوين األساسي لشكل احلكم يف 

اجلديــــــد جيــــــب أن حيتــــــوي علــــــى بــــــاب أو قســــــم كامــــــل خمصــــــص  لليــــــيبأن الدســــــتور ا 19تعتقــــــد منظمــــــة املــــــادة  .2
وهـــــذا االعتقـــــاد لـــــيس مبـــــين فقـــــط علـــــى حقيقـــــة أن معظـــــم الدســـــاتري  للقضـــــايا املتعلقـــــة حبمايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان

 انطلـــــــقم قـــــــد 2011/م2010يف  بـــــــالربيع العـــــــريبحتتـــــــوي علـــــــى محايـــــــات لتلـــــــك احلقـــــــوق أو ألن مـــــــا يســـــــمى 
وكـــــــذلك تـــــــدهور الظـــــــروف املعيشـــــــية والفســـــــاد واالرتفـــــــاع (ياســـــــية بســـــــبب غيـــــــاب حريـــــــة التعبـــــــري واحلريـــــــات الس

ينبغــــــي أن يكونــــــوا يف  ليبيــــــاوإمنــــــا علــــــى حقيقــــــة أن القــــــادة اجلــــــدد واملســــــتقبليني يف ) الكبــــــري يف أســــــعار األغذيــــــة
ـــــق حبقـــــوق اإلنســـــان  ـــــه مـــــن خـــــالل وضـــــع يســـــمح هلـــــم بالوفـــــاء بالوعـــــد املتعل ـــــذي ميكـــــن الوفـــــاء ب وهـــــو الوعـــــد ال

حيتـــــــوي . محايـــــــات وضـــــــمانات دســـــــتورية مناســـــــبة مـــــــن بـــــــني أشـــــــياء أخـــــــرى عديـــــــدة ضـــــــمان أن يكـــــــون هنـــــــاك
وعلـــــى  مبيثـــــاق احلقـــــوقم علـــــى بـــــاب خـــــاص يتعلـــــق 1996لغـــــى التمييـــــز يف جنـــــوب أفريقيـــــا يف أالدســــتور الـــــذي 

 لليـــــيباجلديـــــد ممارســـــات املاضـــــي القمعيـــــة وأن يســـــمح للشـــــعب ا الليـــــيبنفـــــس املنـــــوال ينبغـــــي أن يقـــــاطع الدســـــتور 
حـــــول القـــــيم األساســـــية وإحـــــداث تغيـــــري إجيـــــايب جـــــذري يف االجتـــــاه حنـــــو حتقيـــــق  وااللتفـــــافنفســـــه بـــــالتعبري عـــــن 

ضـــــــفي الدســـــــتور صـــــــفة املشـــــــروعية علـــــــى أفـــــــرع كمـــــــا ينبغـــــــي أن يُ . ليبيـــــــااحلمايـــــــة الفعليـــــــة حلقـــــــوق اإلنســـــــان يف 
الدســــــتور  ولــــــذلك فــــــإن اإلشــــــارة القويــــــة الــــــيت يرســــــلها. احلكومــــــة املختلفــــــة يف دولــــــة حقبــــــة مــــــا بعــــــد الدكتاتوريــــــة

ســـــوف تضـــــع األســـــس "كامـــــل يتعلـــــق حبمايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان   قســـــممـــــن خـــــالل احتوائـــــه علـــــى بـــــاب أو  الليـــــيب
 1".هي السياسات املشروعة وغري املشروعة السليمة ليس فقط للقوانني وإمنا كذلك ستحدد ما

خــــــــص اجلديــــــــد وعلـــــــى األ الليـــــــيبإىل دعــــــــم وحتفيـــــــز احلــــــــوار حـــــــول الدســــــــتور  هـــــــذا املــــــــوجز اإلرشـــــــادييهـــــــدف  .3
ــــد القضــــايا الرئيســــية الــــيت ينبغــــي أن  نصوصــــه املتعلقــــة بــــاحلق يف حريــــة التعبــــري وحريــــة املعلومــــات مــــن خــــالل حتدي

كمــــا يــــوفر مــــوجز السياســــة هــــذا حتلــــيًال للقــــانون الدســــتوري الــــدويل واملقــــارن . فيهــــا جلنــــة صــــياغة الدســــتورتنظــــر 
قــــانون الــــدويل املتعلــــق حبقــــوق اإلنســــان مبــــا يف فيمــــا يتعلــــق ــــذه املواضــــيع ولــــذلك فــــإن هــــذا املــــوجز مبــــين علــــى ال

ذلــــــك قــــــرارات احملــــــاكم الدوليــــــة واإلقليميــــــة املتعلقــــــة حبقــــــوق اإلنســــــان وكــــــذلك التفســــــري الرمســــــي للقــــــانون الــــــدويل 
املتعلـــــق حبقـــــوق اإلنســـــان مـــــن قبـــــل جلنـــــة األمـــــم املتحـــــدة اخلاصـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان واملقـــــرر اخلـــــاص حـــــول حريـــــة 

 .هذا املوجز كذلك إىل أمثلة معينة لنصوص دستورية من دساتري خمتلفة شريكما يُ . الرأي والتعبري

أيضــــــاً أن تؤكــــــد علــــــى احلاجــــــة إىل مزيــــــد مــــــن الشــــــفافية ومشــــــاركة أوســــــع للمجتمــــــع  19ترغــــــب منظمــــــة املــــــادة  .4
. ومشـــــــاورات أكثـــــــر يف عمليـــــــة صـــــــياغة الدســـــــتور اجلديـــــــد كشـــــــرط أساســـــــي لنجـــــــاح الدســـــــتور بصـــــــيغته النهائيـــــــة

العمليــــات األخـــــرى يف الــــدول األخــــرى الــــيت عـــــربت مــــؤخراً يف مرحلــــة التحــــول الـــــدميقراطي ظهــــر التجــــارب مــــن تُ 
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أو تغيـــــري الدســــــتور مثــــــل جنـــــوب أفريقيــــــا وكينيــــــا بــــــأن مشـــــاركة عمــــــوم الشــــــعب يف عمليـــــة صــــــياغة الدســــــتور قــــــد  
تســـــــمح تلـــــــك العمليـــــــة . كانـــــــت ضـــــــرورية مـــــــن أجـــــــل املشـــــــروعية الدميقراطيـــــــة للنســـــــخة النهائيـــــــة مـــــــن الدســـــــتور

ركية بتقـــــــــدمي مـــــــــدخالت مـــــــــن املـــــــــواطنني كمـــــــــا تزيـــــــــد أيضـــــــــاً مـــــــــن اهتمـــــــــام املـــــــــواطنني بـــــــــنص الدســـــــــتور التشـــــــــا
 :تشري العاملة السياسية مىن ندلو إىل ما يلي. وباملؤسسات الدميقراطية يف البلد

ينبغــــي أن يكــــون الدســــتور ناجتــــاً عــــن تكامــــل األفكــــار مــــن خمتلــــف األطــــراف الرئيســــية املعنيــــة يف 
ــــــد  حــــــزاب السياســــــية داخــــــل وخــــــارج الربملــــــان واتمــــــع املــــــدين املــــــنظم واألفــــــراد أي كافــــــة األ(البل

ـــــــذي يُ لبالنســـــــبة لـــــــيس مـــــــن احملتمـــــــل )... العـــــــاديني يف اتمـــــــع ـــــــه لدســـــــتور ال ـــــــى أن نظـــــــر إليـــــــه عل
ـــــن الســـــــكان أو أنـــــــه مت تبنيــــــــه عـــــــرب التالعـــــــب بعمليـــــــة صــــــــياغة  مفـــــــروض علـــــــى قطـــــــاع واســــــــع مــ

ــــــل بعــــــض األطــــــراف الرئيســــــية  ــــــيت ظــــــى أن حيالدســــــتور مــــــن قب ــــــة أو املشــــــروعية ال بالشــــــعبية الكافي
  2.متكنه من النجاح على املدى الطويل

عمليــــــة تشــــــاركية حقيقيــــــة  لليــــــيبا جلنــــــة صــــــياغة الدســــــتوربشــــــدة أن تضــــــمن  19ولــــــذلك توصــــــي منظمــــــة املــــــادة  .5
كمــــا ينبغــــي أن تكــــون العمليــــة شــــفافة كــــذلك حبيــــث   املكونــــاتتضــــم كافــــة فئــــات اتمــــع مبــــا يف ذلــــك النســــاء و 

 .ن هناك شعور حقيقي مبلكية املواطنني للنص النهائي للدستوريكو 

ــــــى  .6 ــــــة الــــــيت يتوجــــــب عل ــــــة صــــــياغة الدســــــتور مبعــــــزل عــــــن اجلهــــــود األخــــــرى املطلوب ــــــتم تنفيــــــذ عملي ينبغــــــي أن ال ي
أن تقـــــوم بتضـــــمني مبـــــادئ  الليبيـــــةعلـــــى احلكومـــــة . بـــــذهلا يف ســـــبيلها لالنتقـــــال حنـــــو الدميقراطيـــــة الليبيـــــةاحلكومـــــة 

ن يف نظامهــــــا القـــــانوين احمللـــــي وأن توجــــــد وأن تغـــــرس ثقافـــــة حقــــــوق اإلنســـــان يف اتمـــــع حبيــــــث حقـــــوق اإلنســـــا
يتطلــــب هــــذا . اتمــــعغريبــــة وإمنــــا أن تصــــبح حقوقــــاً مألوفــــة يعرفهــــا كــــل فــــرد يف حقوقــــاً ال تكــــون تلــــك احلقــــوق 

علـــــــــى  اللييبينبغـــــــــي بشـــــــــكل خـــــــــاص تـــــــــدريب القضـــــــــاء. األمـــــــــر محـــــــــالت توعيـــــــــة حبقـــــــــوق اإلنســـــــــان للجمهـــــــــور
ــــــااملمارســــــات القضــــــائية وتنفيــــــذ قــــــانون حقــــــوق اإلنســــــان مبــــــا يف ذلــــــك التزامــــــات  الدوليــــــة املتعلقــــــة حبقــــــوق  ليبي

مـــــــن املهــــــم كـــــــذلك أن تقــــــوم املنظمـــــــات غــــــري احلكوميـــــــة واملنظمــــــات املكونـــــــة مــــــن عـــــــدة حكومـــــــات . اإلنســــــان
جلديــــــد وكــــــذلك التزاماــــــا واجلهــــــات العموميــــــة بالدســــــتور ا الليبيــــــةووســــــائل اإلعــــــالم مبراقبــــــة التــــــزام أفــــــرع الدولــــــة 

 .الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

يطـــــرح اجلـــــزء التـــــايل احلجـــــج املتعلقـــــة حبمايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان : علـــــى مـــــا يلـــــي هـــــذا املـــــوجز االسرتشـــــاديحيتـــــوي  .7
ــــري وحريــــة املعلومــــات مــــن خــــالل النصــــوص الدســــتورية مــــن مث يُ  شــــري هــــذا املــــوجز إىل وبشــــكل خــــاص حريــــة التعب

ـــــة املتعلقـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان يف جمـــــال حريـــــة التعبـــــري وحريـــــة  األحكـــــام ذات الصـــــلة يف القـــــوانني الدوليـــــة واإلقليمي
مـــــن . املعلومــــات ومــــن مث يـــــتم طــــرح بعـــــض األمثلــــة الدســــتورية اجلديـــــدة الــــيت حتمـــــي هــــذه احلقــــوق بطـــــرق خمتلفــــة

خالهلـــــا مـــــع  مـــــنليبيـــــا مث تطـــــرح األجـــــزاء الالحقـــــة خمتلـــــف الطـــــرق الـــــيت ينبغـــــي أن يتعامـــــل أي دســـــتور جديـــــد يف 
نطـــــاق وحـــــدود احلقـــــوق املعنيـــــة وهـــــي حريـــــة املعلومـــــات وحريـــــة وســـــائل اإلعـــــالم وحريـــــة التعبـــــري : القضـــــايا التاليـــــة

ــــــك احلقــــــوق ــــــة تكنولوجيــــــا املعلومــــــات واالتصــــــاالت وكــــــذا إنفــــــاذ تل ــــــة كــــــل قســــــم ســــــيكون هنــــــاك . وحري يف اي
ـــــد أن ينظـــــروا ف ـــــى صـــــياغة الدســـــتور اجلدي ـــــيت حنـــــث القـــــائمني عل يهـــــا بدقـــــة وأن يتبعوهـــــا يف املرحلـــــة توصـــــيات وال

 .ليبياالقادمة من التحول الدميقراطي يف 
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  تضمين حقوق اإلنسان في الدستور 
  

  م1951 ليبيالدستور ال
 وبانتظــــــــار تبــــــــّين  3.م1951دســــــــتور الــــــــبالد الصــــــــادر يف  جملــــــــس قيــــــــادة االنقــــــــالبق م علّــــــــ1969 ســــــــبتمربيف  .8

لــــك املراســــيم والقــــرارات ســــارية املفعــــول حــــىت بــــالرغم مــــن عــــدم دســــتور جديــــد الزالــــت القــــوانني احلاليــــة مبــــا يف ذ
 .ات االنقالبينيتنفيذ البعض منها من قبل حكوم

ـــــــات األساســـــــية وحقـــــــوق اإلنســـــــان يف دســـــــتور العـــــــام  .9 مـــــــن املهـــــــم أن نعـــــــرتف بوجـــــــود محايـــــــات دســـــــتورية للحري
وحريــــــة الصــــــحافة ) 22املــــــادة (حكامــــــاً تتعلــــــق حبمايــــــة حريــــــة الفكــــــر حيتــــــوي ذلــــــك الدســــــتور علــــــى أ. م1951

مـــــن بـــــني أشـــــياء ) 26املـــــادة (وحريـــــة تكـــــوين اجلمعيـــــات )  25املـــــادة (وحريـــــة التجمـــــع الســـــلمي ) 23املـــــادة (
الـــــيت قيـــــدت احلقـــــوق املدنيـــــة والسياســـــية مـــــن خـــــالل  القـــــذايفومـــــع ذلـــــك فـــــإن ممارســـــات نظـــــام . أخـــــرى عديـــــدة

 .ا مسي سلطة الشعبالقوانني القمعية املتعلقة مب

اجلديـــــد بشـــــكل مناســـــب حقـــــوق اإلنســـــان حســـــب املعـــــايري الدوليـــــة وأن  اللييبي الدســـــتور مـــــن الضـــــروري أن حيمـــــ .10
يـــــــــتم كـــــــــذلك تنفيـــــــــذ أحكـــــــــام الدســـــــــتور بالشـــــــــكل املناســـــــــب مـــــــــن خـــــــــالل القـــــــــوانني والسياســـــــــات والقـــــــــرارات 

 . واملمارسات القضائية

  
  الحجج المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان في الدستور الجديد

علـــــى افـــــرتاض أن تضـــــمني الضــــــمانات املتعلقـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان يف الدســــــتور  مبــــــين هـــــذا املـــــوجز اإلرشـــــاديإن  .11
لقــــــد كــــــان إدراج محايــــــات  4.مــــــة لضــــــمان حتقيــــــق تلــــــك احلقــــــوقعتــــــرب وســــــيلة قيّ يُ ) مبــــــا يف ذلــــــك حريــــــة التعبــــــري(

ــــاق احلقــــــوق أحــــــد خصــــــائص التســــــويات الدســــــتورية علــــــى األقــــــل منــــــذ  احلريــــــات الوطنيــــــة عــــــادة مــــــن خــــــالل ميثــ
م واإلعـــــــــــالن 1787وهــــــــــي موجـــــــــــودة يف دســــــــــتور الواليـــــــــــات املتحــــــــــدة منـــــــــــذ  1215 أول ميثــــــــــاق عظـــــــــــيم يف

بعــــــد احلــــــرب العامليــــــة الثانيــــــة قامــــــت اليابــــــان وأملانيــــــا وإيطاليــــــا بــــــإدراج . م1787الفرنســــــي حلقــــــوق املــــــواطنني يف 
ــــدول الــــيت  ــــري مــــن ال ــــك بفــــرتة قصــــرية ورثــــت الكث ــــة حقــــوق اإلنســــان يف دســــاتريها وبعــــد ذل نصــــوص تتعلــــق حبماي

ـــــق احلقـــــوق الدســـــتورية كجـــــزء مـــــن تركـــــة االســـــتعمارحتـــــرر  ـــــة احلـــــرب . ت مـــــن احلكـــــم االســـــتعماري مواثي بعـــــد اي
البـــــاردة تبنـــــت العديـــــد مـــــن الـــــدول الناشـــــئة حـــــديثاً أو املتحولـــــة يف وســـــط وشـــــرق أوروبـــــا مواثيـــــق حقـــــوق بســـــبب 

ــــــأيرغبتهــــــا يف  ــــــع الدســــــات. بنفســــــها عــــــن تعســــــفية احلكــــــم الشــــــيوعي الن ــــــيس مجي ــــــالرغم مــــــن أنــــــه ل ري تضــــــمن وب
ــــــــة مثــــــــل الدســــــــتور الكيــــــــين  والدســــــــتور البــــــــوليفي ) م2010(حقــــــــوق اإلنســــــــان الفرديــــــــة إال أن الدســــــــاتري احلديث

والدســــــــــــــتور النيبــــــــــــــايل ) م2008(والدســــــــــــــتور األكــــــــــــــوادوري ) م2008(والدســــــــــــــتور الكــــــــــــــامريوين ) م2009(
 قـــــــــد اشـــــــــتملت علـــــــــى ضـــــــــمانات تتعلـــــــــق حبقـــــــــوق) م2007(ودســـــــــتور مجهوريـــــــــة اجلبـــــــــل األســـــــــود ) م2007(
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اإلنســــــان بــــــالرغم مــــــن اخــــــتالف درجــــــات احلمايــــــة املــــــوفرة حلقــــــوق اإلنســــــان وعــــــدم تضــــــمينها دائمــــــاً يف ميثــــــاق 
م 2010أغســـــــطس  3ر يف اإلعـــــــالن الدســـــــتوري الليـــــــيب الصـــــــادمـــــــن اجلـــــــدير باملالحظـــــــة أن  .حقـــــــوق مســـــــتقل

 .مت بطريقة حمدودةقوق واحلريات بالرغم من أن ذلك العديد من احل حيمي

اجلديــــد ينبغــــي  الليــــيبرئيســــية تــــدعم الــــرأي القائــــل بــــأن الدســــتور  أن هنــــاك أربــــع حجــــج 19 تــــرى منظمــــة املــــادة .12
أن حيمـــــــي بشـــــــكل مناســـــــب حقـــــــوق اإلنســـــــان مثـــــــل احلـــــــق يف حريـــــــة التعبـــــــري واحلـــــــق يف حريـــــــة املعلومـــــــات مـــــــن 

" ميثــــاق أو إعــــالن احلقـــــوق"ميكــــن تســــمية ذلـــــك القســــم . خــــالل قســــم خــــاص يتعلــــق حبمايـــــة حقــــوق اإلنســــان
 .آخر مشابه أو أي اسم

ثقافـــــة "أوًال عنـــــد وجـــــود محايـــــة دســـــتورية حلقـــــوق اإلنســـــان يف قســـــم أو بـــــاب مســـــتقل سيســـــاهم ذلـــــك يف إجيـــــاد  .13
علـــــــى وجـــــــود ثقافـــــــة " احلمايـــــــة الدســـــــتورية الفاعلـــــــة حلقـــــــوق اإلنســـــــان"تعتمـــــــد  5.ليبيـــــــابشـــــــكل عـــــــام يف " احلريـــــــة

 دســــــتور جديــــــد يتضــــــمن د تبــــــّين بعــــــ 6.دســــــتورية مناســــــبة لضــــــمان تلقــــــي وتنفيــــــذ ميثــــــاق احلقــــــوق بطريقــــــة بنــــــاءة
أن تبــــذل جهــــوداً ومــــوارداً مــــن أجــــل ضــــمان انتشــــار وترعــــرع  الليبيــــةميثــــاق حقــــوق ســــيكون لزامــــاً علــــى احلكومــــة 

علـــــى ســـــبيل املثـــــال تقـــــوم احلكومـــــات الفيدراليـــــة واحملليـــــة يف كنـــــدا بتنفيـــــذ العديـــــد مـــــن األنشـــــطة ". ثقافـــــة احلريـــــة"
ـــــــذي يتضـــــــمن امليثـــــــاق الكنـــــــدي 1982انون الدســـــــتوري يف لتعزيـــــــز هـــــــذا الشـــــــعور باحلريـــــــة بعـــــــد تبـــــــين القـــــــ م وال

ـــــــاق وتنفيـــــــذ  ـــــــف القـــــــوانني لضـــــــمان توافقهـــــــا مـــــــع امليث ــــــديل خمتل ـــــــك اجلهـــــــود تعـ ـــــــات وتشـــــــمل تل للحقـــــــوق واحلري
األنشــــــــطة الدعائيــــــــة مــــــــن خــــــــالل الصــــــــحف ووســــــــائل اإلعــــــــالم اإللكرتونيــــــــة املشــــــــهورة وتنفيــــــــذ بــــــــرامج التمييــــــــز 

ـــــة ال ـــــرامج التوعي ـــــاز القضـــــائي اإلجيـــــايب وتوســـــيع ب ـــــالتمييز املنهجـــــي واالحني قضـــــائية لالعـــــرتاف بالقضـــــايا املتعلقـــــة ب
 7.ضد فئات األقليات

مـــــن التعـــــاطي مـــــع  الليـــــيبســـــوف يـــــؤدي تضـــــمني محايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان يف الدســـــتور إىل متكـــــني القضـــــاء  :ثانيــــاً  .14
ـــــة ح ـــــيت ال ميكـــــن إغفاهلـــــا يف القـــــدرات التشـــــريعية اجلديـــــدة مـــــن أجـــــل محاي قـــــوق كافـــــة أفـــــراد جوانـــــب القصـــــور ال

إىل  أكثـــــر مـــــيالً  بصـــــفتهم ممثلـــــني للشـــــعب ليبيـــــاأعضـــــاء الســـــلطة التشـــــريعية اجلديـــــدة يف  يصـــــبحســـــوف . اتمـــــع
ـــــــات الـــــــيت تســـــــتطيع إيصـــــــال صـــــــوا إلـــــــيهم وممارســـــــة الضـــــــغط علـــــــيهم . االســـــــتجابة الحتياجـــــــات األفـــــــراد والفئ

عية ســــــــتكون معاقــــــــة بالتأكيــــــــد وباإلضــــــــافة إىل ذلــــــــك وكمــــــــا هــــــــو احلــــــــال يف دول أخــــــــرى فــــــــإن الســــــــلطة التشــــــــري
ولــــــذلك ســــــوف تســــــمح . بســــــبب هيمنــــــة الســــــلطة التنفيذيــــــة وتــــــأرجح سياســــــات األحــــــزاب وتــــــأثري البريوقراطيــــــة

بــــــأن تراقــــــب أي ممارســــــات قمعيــــــة للســــــلطة السياســــــية وبــــــذلك ســــــوف  لليبيــــــةاحلمايــــــات الدســــــتورية للمحــــــاكم ا
قضـــــاء الـــــيقظ والنشـــــط واملســـــتقل حموريـــــاً مـــــن يعتـــــرب دور ال. متـــــارس دورهـــــا املشـــــروع يف تـــــوازن الســـــلطات الـــــثالث

أجــــل ضــــمان أن يــــتم تفســــري احلقــــوق املكتوبــــة علــــى الــــورق يف الدســــتور بشــــكل يتناســــب مــــع الغــــرض مــــن تلــــك 
أن تتــــوفر لديــــه الرغبــــة والقــــدرة  ليــــيبولــــذلك ســــيكون علــــى القضــــاء ال8.احلقــــوق وأن يــــتم تطبيقهــــا بشــــكل عــــادل

ــــــة وأن يكــــــون ذلــــــك القضــــــاء مــــــدرباً  ليبيــــــاتور والتزامــــــات علــــــى التعامــــــل مــــــع احلقــــــوق املتضــــــمنة يف الدســــــ الدولي
باإلضــــــافة إىل ذلـــــك ينبغـــــي أن يكـــــون للفئــــــات احملرومـــــة واملهمشـــــة قـــــدرة علــــــى . بالشـــــكل الكـــــايف هلـــــذا الغـــــرض
املراجعـــــة إن . اجلوانـــــب األشـــــد حاجـــــةاحلمايـــــات الدســـــتورية علـــــى  أن يـــــتم تركيـــــزالوصـــــول إىل احملـــــاكم لضـــــمان 

ن ّكــــــيف احلســــــبان حقـــــوق اإلنســــــان واملقرتنــــــة جبهــــــود سياســـــية موازيــــــة ميكنهــــــا فعليــــــاً أن متُ  خــــــذالدســـــتورية الــــــيت تأ
 9.الذين يفتقرون إىل املوارد والقدرات الكافية للمنافسة يف الساحة السياسية ليبيااألفراد واجلماعات يف 
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علــــــى حمتويــــــات  إجيــــــاد حمفــــــل حيــــــوي وفاعــــــل بــــــديل للســــــلطة التشــــــريعية بشــــــكل كبــــــري يفتعتمــــــد قــــــدرة احملــــــاكم  .15
خبــــــالف ميثــــــاق احلقــــــوق الكيــــــين يف حقبــــــة مــــــا بعــــــد االســــــتعمار . الدســــــتور وعلــــــى صــــــياغة احلقــــــوق املعنيــــــة فيــــــه

والــــــذي متــــــت صــــــياغته بشــــــكل خمتصــــــر مــــــن قبــــــل مكتــــــب ومســــــئويل االســــــتعمار الربيطــــــاين يف مكتــــــب املــــــدعي 
لدســـــتور الكيــــــين اجلديـــــد حيتــــــوي العـــــام الكيـــــين بــــــدون أي اعتبـــــار للسياســــــة أو الثقافـــــة أو اتمــــــع الكيـــــين فــــــإن ا

وبنــــاًء علــــى . علــــى درجــــة عاليــــة مــــن املــــدخالت مــــن اتمــــع املــــدين وهــــو مبــــين علــــى احتياجــــات اتمــــع الكيــــين
اجلديـــــد ضـــــمان أن  ليـــــيبهـــــذا األســـــاس فإنـــــه ينبغـــــي أن يكـــــون مـــــن أولويـــــات القـــــائمني علـــــى صـــــياغة الدســـــتور ال

 . اجلديد ييبالل يف الدستور لييبيتم تضمني مصاحل اتمع ال

. رســــالة حقــــوق اإلنســــان ليــــيبســــوف يســــهل وجــــود محايــــة دســــتورية حلقــــوق اإلنســــان أن يفهــــم املــــواطن ال :ثالثــــاً  .16
رقيبــــــاً بــــــدون شــــــك "كتــــــب هارولــــــد الســــــكي فيمــــــا يتعلــــــق مبواثيــــــق احلقــــــوق الدســــــتورية أن تلــــــك املواثيــــــق تعتــــــرب 

لكفــــاح مــــن أجــــل حتقيــــق بعــــض ســــلطات علــــى أي جتــــاوزات حمتملــــة يف حكومــــة اليــــوم وهــــي تــــذكرنا أنــــه قــــد مت ا
إن مشــــروعية تلــــك احلمايــــات متثــــل حارســــاً . الشــــعب وأنــــه رمبــــا ينبغــــي الكفــــاح لتحقيــــق املزيــــد منهــــا مــــرة أخــــرى

ــــــة ــــــادئ احلري ــــــذين تعنــــــيهم مب ــــــك ال ــــــع أولئ ــــــل نقطــــــة انطــــــالق للدولــــــة جلمي ــــــول الرمســــــي  10".للشــــــعب ومتث إن القب
ـــــة وامل ـــــه قيمـــــة لاللتزامـــــات الناجتـــــة عـــــن املعاهـــــدات الدولي ـــــةعـــــايري الدوليـــــة ل ـــــه ال يعتـــــرب كافيـــــاً  معياري ورمزيـــــة إال أن

ــــــك االلتزامــــــات واملعــــــايري بالشــــــكل املناســــــب أو . مطلقــــــاً  ــــــة"ينبغــــــي ترمجــــــة تل مــــــن خــــــالل اإلطــــــار " جعلهــــــا حملي
يف اتمــــــع وأن ال تكــــــون " ثقافــــــة حقــــــوق اإلنســــــان"القــــــانوين احمللــــــي وأن يــــــتم زرعهــــــا يف اتمــــــع حبيــــــث تســــــود 

ولـــــذلك . غريبـــــة علـــــى اتمـــــع بـــــل تصـــــبح مـــــن االســـــتحقاقات املألوفـــــة للمـــــواطن العـــــاديحقوقـــــاً وق تلـــــك احلقـــــ
اشــــرتاك اتمــــع ككــــل ولــــيس فقــــط احملــــامني والنخبــــة احلاكمــــة هــــو أمــــر مطلــــوب مــــن أجــــل زيــــادة الشــــعور "فــــإن 

ــــــول وصــــــلة وفا ــــــنص عليهــــــا الدســــــتور حلقــــــوق اإلنســــــان وللمســــــاعدة يف ضــــــمان قب ــــــيت ي ــــــة ال ــــــة احلماي عليــــــة مبلكي
 11".تلك احلماية

ــــاب كامــــل يتعلــــق بتلــــك  :رابعــــاً وأخــــرياً  .17 ســــوف ختــــدم احلمايــــة الدســــتورية حلقــــوق اإلنســــان مــــن خــــالل قســــم أو ب
حبقـــــوق اإلنســـــان ورغبتهـــــا يف االلتـــــزام بالقـــــانون الـــــدويل وتأكيـــــد ذلـــــك للمجتمـــــع  ليبيـــــااحلقـــــوق يف تأكيـــــد التـــــزام 

يف حقبــــــة مــــــا بعــــــد  ليبيــــــةبشــــــكل خــــــاص ألن املؤسســــــات العتــــــرب هــــــذا األمــــــر هامــــــاً يف هــــــذه املرحلــــــة يُ . الــــــدويل
الثــــورة تســـــعى كمــــا هـــــو متوقــــع منهـــــا الكتســـــاب املصــــداقية واملشـــــروعية مــــن خـــــالل الدميقراطيــــة وســـــيادة القـــــانون 

ـــــة ال. وحقـــــوق اإلنســـــان الـــــيت افتقرهـــــا النظـــــام الســـــابق ـــــى أفـــــرع الدول أن تعطـــــي االهتمـــــام الكـــــايف  ليبيـــــةينبغـــــي عل
د تلـــــك الرقابــــــة اخلارجيـــــة املســــــتمرة بشـــــكل كبـــــري علــــــى الرقابـــــة مــــــن خـــــالل املنظمــــــات لســـــمعتها الدوليـــــة وتعتمــــــ

 .غري احلكومية واملنظمات املتألفة من عدة حكومات واملنظمات املعنية بوسائل اإلعالم

  
  

  الحجج المتعلقة بإيجاد حماية دستورية للحق في حرية التعبير وحرية المعلومات
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أعـــــــاله مــــــن أجـــــــل تضـــــــمني محايـــــــات حقــــــوق اإلنســـــــان يف الدســـــــتور بشـــــــكل باإلضــــــافة إىل األســـــــباب املـــــــذكورة  .18
ـــــة وقـــــوانني خاصـــــة تتعلـــــق بـــــاحلق يف  19عـــــام توصـــــي منظمـــــة املـــــادة  بشـــــدة أن يـــــتم تبـــــين أحكـــــام دســـــتورية معين

 .ألسباب متعددة ومتداخلة ليبياحرية التعبري وحرية املعلومات يف 

ـــــايفـــــرض ســـــجل  :أوالً  .19 ـــــتم ليبي ـــــة القانونيـــــة هلـــــذه احلقـــــوق باعتبارهـــــا  يف جمـــــال حقـــــوق اإلنســـــان أن ي تعزيـــــز احلماي
ـــــذي أوجـــــب . حقوقـــــاً دســـــتورية يف هـــــذا الســـــياق ســـــيكون مـــــن الصـــــعب أن نتجاهـــــل خلفيـــــة الســـــياق الثـــــوري ال

ــــذي أطلــــق  ــــة والفســــاد ال ــــالقمع والرقاب ــــذي يتســــم ب ــــذلك التــــاريخ ال ــــد ونعــــين ب الشــــروع يف صــــياغة الدســــتور اجلدي
عـــــربت العديـــــد مـــــن منظمـــــات حقـــــوق . البـــــة حبريـــــة التعبـــــري ومكافحـــــة الفســـــاداملط ليبيـــــا شـــــرارة االحتجاجـــــات يف

واالحتـــــاد الـــــدويل  ةرايـــــتس وتـــــش ومنظمـــــة العفـــــو الدوليـــــ ومنظمـــــة هيـــــومن 19اإلنســـــان مبـــــن فـــــيهم منظمـــــة املـــــادة 
ــــة اإلعــــالم يف  ــــة التعبــــري وحري ــــة حري ــــاحلقــــوق اإلنســــان عــــن خماوفهــــا طويلــــة األجــــل والعميقــــة حــــول محاي ــــل  ليبي قب

 . ةليبية الالثور 

ــــــة ينبغــــــي .20 ــــــيب يف هــــــذه املرحل ــــــد علــــــى أن نصــــــوص الدســــــتور اللي املؤقــــــت متــــــنح ضــــــمانات عامــــــة وغامضــــــة  التأكي
وتفشــــــل يف محايــــــة احلــــــق يف حريــــــة التعبــــــري بشــــــكل شــــــامل وال حتمــــــي حريــــــة املعلومــــــات علــــــى اإلطــــــالق حيــــــث 

 :ينص الدستور املؤقت على ما يلي

 

  م2011ي المؤقت الصادر ف ليبيال يالدستور األعالن 

  :14املادة 

تضـــــــمن الدولـــــــة حريـــــــة الـــــــرأي وحريـــــــة التعبـــــــري الفـــــــردي واجلمـــــــاعي ، وحريـــــــة البحـــــــث العلمـــــــي 
ــــــة  ــــــة التنقــــــل ، وحري ــــــة الصــــــحافة واإلعــــــالم والطباعــــــة والنشــــــر ، وحري وحريــــــة األتصــــــال ، وحري

  .التجمع والتظاهر واالعتصام السلمي ، ومبا ال يتعارض مع القانون 

  

حنـــــو  مفيـــــداً زمخـــــاً  منـــــذ انـــــدالع الثـــــورة حـــــىت هـــــذا التـــــاريخ الـــــيت نفـــــذا ليبيـــــا صـــــالحاتولـــــذلك وبينمـــــا تـــــوفر اإل .21
االنتقـــــال الـــــدميقراطي إال أـــــا ال تكـــــاد يف موضـــــوعها تبـــــدأ مبعاجلـــــة القضـــــايا املشـــــروعة املتعلقـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان 

. املعلومـــــاتوحريـــــة وســـــائل اإلعـــــالم واحلصـــــول علـــــى  التعبـــــريوعلـــــى األخـــــص يف جمـــــاالت حريـــــة  ليـــــيبللشـــــعب ال
 .يف أصل الدستور" متجذرة"ينبغي أن تكون اإلصالحات ذات املعىن 

ــــع ويف جمــــال متصــــل تُ  :ثانيــــاً  .22 ــــة وللتمت ــــة املعلومــــات كــــذلك مــــن األمــــور احلامســــة للدميقراطي ــــري وحري ــــة التعب ــــرب حري عت
ــــــل احملكمــــــة األمري. بــــــاحلقوق األخــــــرى ــــــري مــــــن قب ــــــة التعب ــــــى أمهيــــــة حري ــــــة لقــــــد مت التأكيــــــد بشــــــكل خــــــاص عل كي

 : حلقوق اإلنسان واليت أكدت على ما يلي

وجــــود اتمــــع الــــدميقراطي وهــــي ال غــــىن عنهــــا  ابــــىن عليهــــ يُ يتعتــــرب حريــــة التعبــــري حجــــر الزاويــــة الــــتُ 
عتـــــــرب شـــــــرطاً مســـــــبقاً لتطـــــــور األحـــــــزاب السياســـــــية مـــــــن أجـــــــل تشـــــــكيل الـــــــرأي العـــــــام كمـــــــا أـــــــا تُ 

عمومــــاً كافـــــة اجلهـــــات الــــيت ترغـــــب يف التـــــأثري والنقابــــات العماليـــــة واجلمعيــــات العلميـــــة والثقافيـــــة و 
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ن اتمــــــع عنــــــد ممارســــــة حقــــــه يف ّكــــــثــــــل باختصــــــار الوســــــيلة الــــــيت متُ كمــــــا أــــــا متُ . علـــــى اجلمهــــــور
كامـــــل وبالنتيجـــــة فـــــيمكن القـــــول أن اتمـــــع الـــــذي   التعبـــــري عـــــن الـــــرأي يف أن يكـــــون علـــــى وعـــــيّ 

  12.يةكامل هو جمتمع ال يتمتع باحلرية احلقيق  ال يكون على وعيّ 

إذا مل يكــــــن النــــــاس أحــــــرار يف قــــــول مــــــا يريــــــدون ونشــــــر املعلومــــــات والتعبــــــري عــــــن آرائهــــــم يف القضــــــايا السياســــــية  .23
يف  واحلصـــــول علـــــى املعلومـــــات واألفكـــــار مـــــن خمتلـــــف املصـــــادر عندئـــــذ لـــــن يتمكنـــــوا مـــــن التصـــــويت بشـــــكل واعّ 

لتعبـــــــري وحريـــــــة احلصـــــــول علـــــــى عتـــــــرب احلـــــــق يف حريـــــــة ايُ . االنتخابـــــــات أو املشـــــــاركة يف احلكـــــــم بـــــــالطرق األخـــــــرى
ــــة ودعــــم متتــــع املــــواطنني بكافــــة حقــــوق اإلنســــان  املعلومــــات مــــن احلقــــوق األساســــية يف أي نظــــام مــــن أجــــل محاي

ــــــــة والثقافيــــــــة ــــــــة أو السياســــــــية أو احلقــــــــوق االقتصــــــــادية واالجتماعي مــــــــن املهــــــــم . األخــــــــرى ســــــــواًء احلقــــــــوق املدني
ســــــاعد حريــــــة التعبــــــري يف مكافحــــــة بينمــــــا تُ  ســــــرّيةنــــــاخ الاإلشــــــارة إىل أن انتهاكــــــات حقــــــوق اإلنســــــان تــــــزداد يف م

االنتهاكــــات مــــن خــــالل متكـــــني الصــــحفيني وغــــريهم وعلـــــى األخــــص منظمــــات اتمـــــع املــــدين مــــن التحقيـــــق يف 
كمـــــا أن حلريـــــة . واإلبـــــالغ عـــــن االنتهاكـــــات ومـــــن خـــــالل جعـــــل مؤسســـــات احلكومـــــة خاضـــــعة لرقابـــــة اجلمهـــــور

ــــة أكــــرب كحــــق قــــائم ب ــــه حيــــث ينبغــــي أن تُ التعبــــري كــــذلك أمهي ــــاح لكــــل شــــخص حريــــة احلــــديث عمــــا جيــــول ذات ت
ال ميكـــــن . يف تفكـــــريه حبريـــــة يف األمـــــور الـــــيت مـــــه وهـــــو أمـــــر حمـــــوري مـــــن أجـــــل احلفـــــاظ علـــــى الكرامـــــة البشـــــرية

ويف هــــذا الســــياق فــــإن . فعــــالً  اعتبــــار الشــــخص الــــذي ال يســــتطيع احلــــديث حبريــــة عــــن أفكــــاره أنــــه شــــخص حــــرّ 
ميتـــــــد ليتجـــــــاوز الســـــــاحة السياســـــــية وهــــــو حـــــــق لـــــــه جـــــــذور يف وجـــــــدان الشـــــــعب كحـــــــق احلــــــق يف حريـــــــة التعبـــــــري 

ــــبعض علــــى خمتلــــف املســــتويات مــــن خــــالل ّكــــاجتمــــاعي ميُ  ن األشــــخاص مــــن التواصــــل والتفاعــــل مــــع بعضــــهم ال
ــــري عــــن أنفســــهم ــــة هامــــة . قــــدرم علــــى التعب ــــق وظيفــــة اجتماعي ــــة احلصــــول علــــى املعلومــــات إىل حتقي تــــؤدي حري

ــــــأن ــــــيس مــــــن حقهــــــم فقــــــط احلــــــديث وإمنــــــا أن مــــــن حــــــق اتمــــــع ككــــــل أيضــــــاً أن  وهــــــي االعــــــرتاف ب األفــــــراد ل
نعـــــين هنـــــا أن حريــــــة احلصـــــول علـــــى املعلومـــــات تشـــــمل ضـــــمان التـــــدفق احلــــــر . يســـــتمع إىل مـــــا يقولـــــه اآلخـــــرون

إن محايـــــة حـــــق الفـــــرد يف طلـــــب املعلومـــــات واإلطـــــار القـــــانوين لإلفصـــــاح عـــــن . للمعلومـــــات واألفكـــــار يف اتمـــــع
ل الفســــــاد أحـــــد أكــــــرب أعــــــداء ثّـــــمـــــات مجيعهــــــا تعتـــــرب أدوات حيويــــــة مـــــن أجــــــل مكافحــــــة الفســـــاد حيــــــث ميُ املعلو 

ويف نفـــــــس الوقــــــــت فـــــــإن حريــــــــة التعبـــــــري واحلــــــــق املـــــــرتبط بــــــــذلك وهـــــــو حــــــــق احلصـــــــول علــــــــى  13.لليبيــــــــةالثـــــــورة ا
ــــود عليهــــا يف ظــــروف معيّ   نــــة حمــــددة كمــــا هــــو موضــــح يفاملعلومــــات ليســــت حقوقــــاً مطلقــــة وإمنــــا ميكــــن وضــــع قي

 .اجلزء التايل

مــــــن اإلعــــــالن  19حتمــــــي املــــــادة . لزمــــــة بتنفيــــــذ هــــــذه احلقــــــوق كمســــــألة تتعلــــــق بالقــــــانون الــــــدويلمُ  ليبيــــــا :ثالثــــــاً  .24
العــــــــاملي حلقــــــــوق اإلنســــــــان واألحكــــــــام املقابلــــــــة لــــــــذلك يف العهــــــــد الــــــــدويل للحقــــــــوق املدنيــــــــة والسياســــــــية هــــــــذه 

ــــــــد ليبيــــــــاعــــــــت وقّ . احلقــــــــوق وكنتيجــــــــة  م1970 مــــــــايو 15سياســــــــية يفويل للحقــــــــوق املدنيــــــــة والعلــــــــى العهــــــــد ال
ـــــةالدولـــــة اللمصـــــادقة علـــــى العهـــــد الـــــدويل للحقـــــوق املدنيـــــة والسياســـــية فـــــإن  لزمـــــة فقـــــط بأحكـــــام ليســـــت مُ  لليبي

العهــــد الــــدويل للحقــــوق املدنيــــة والسياســــية كمســــألة تتعلــــق بالقــــانون الــــدويل وإمنــــا هــــي ملزمــــة أيضــــاً بإنفــــاذ تلــــك 
ــــــدابري وطن يــــــة مبــــــا يف ذلــــــك ســــــن التشــــــريعات وإصــــــدار القــــــرارات القضــــــائية ذات املعاهــــــدة مــــــن خــــــالل اختــــــاذ ت

هنـــــاك طـــــرح قائـــــل بـــــأن أحـــــد أكثـــــر الطـــــرق فاعليـــــة لضـــــمان التنفيـــــذ القـــــانوين هلـــــذه احلقـــــوق هـــــو مـــــن  14.الصـــــلة
ـــــــق . خـــــــالل االعـــــــرتاف ـــــــا ومحايتهـــــــا يف الدســـــــتور ـــــــة إن إجيـــــــاد نصـــــــوص دســـــــتورية جديـــــــدة تتعل ـــــــاحلق يف حري ب
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يف جانـــــب  ليبيـــــةســـــيكون هـــــو اخلطـــــوة األوىل ملعاجلـــــة الفجـــــوة بـــــني القـــــوانني الوطنيـــــة ال التعبـــــري وحريـــــة املعلومـــــات
 .وااللتزامات الدولية يف اجلانب اآلخر

الدوليــــــة واإلقليميــــــة واملقارنــــــة وتفســــــري حريــــــة  التوجهــــــاتإىل بالتفصــــــيل يف األجــــــزاء التاليــــــة بينمــــــا ســــــيتم التطــــــرق  .25
أكيــــد هنــــا علــــى أن اتمــــع الــــدويل قــــد أدرك منــــذ فــــرتة طويلــــة أن التعبــــري وحريــــة املعلومــــات إال أنــــه مــــن املهــــم الت

حريــــة املعلومــــات هــــي مــــن احلقــــوق األساســــية لإلنســــان وأــــا ضــــرورية مــــن أجــــل محايــــة احلقــــوق األخــــرى حيــــث 
عتـــــــــرب حريـــــــــة تُ "م إىل مـــــــــا يلـــــــــي 1946شـــــــــري اجلمعيـــــــــة العامـــــــــة لألمـــــــــم املتحـــــــــدة يف جلســـــــــتها األوىل يف عـــــــــام تُ 

س األمــــــم كــــــرّ مــــــن حقــــــوق اإلنســــــان وهــــــي ضــــــرورية لكافــــــة احلريــــــات األخــــــرى الــــــيت تُ  املعلومــــــات حقــــــاً أصــــــيالً 
ـــــري وباإلضـــــافة إىل ذلـــــك أقـــــرّ  15".املتحـــــدة نفســـــها هلـــــا ت جلنـــــة حقـــــوق اإلنســـــان بـــــاألمم املتحـــــدة أن حريـــــة التعب

 16.تشمل حق األشخاص يف احلصول على املعلومات اليت حتتفظ ا احلكومات

ــــــة: رابعــــــاً  .26 اجلديــــــد هــــــو  ليــــــيبالتعبــــــري وحريــــــة احلصــــــول علــــــى املعلومــــــات يف الدســــــتور ال إن تضــــــمني احلــــــق يف حري
ونشـــــــري هنـــــــا بشـــــــكل خـــــــاص إىل . مبـــــــدأ تعـــــــززه كـــــــذلك املعـــــــايري الدوليـــــــة واإلقليميـــــــة املتعلقـــــــة حبقـــــــوق اإلنســـــــان

ـــــة وكـــــذلك  ـــــة والعربي ـــــة(أنظمـــــة حقـــــوق اإلنســـــان األفريقي ـــــة ) ألغـــــراض املقارن ـــــة حلماي ـــــة واألمريكي األنظمـــــة األوروبي
 .ق اإلنسانحقو 

بــــأن تنضــــم  ليبيــــا محايــــة قانونيــــة دســــتورية حلريــــة احلصــــول علــــى املعلومــــات لســــوف يســــمح تبــــّين  :خامســــاً وأخــــرياً  .27
ـــــى  ـــــة التعبـــــري وحريـــــة احلصـــــول عل إىل اتمـــــع الـــــدويل للـــــدول الـــــيت أدرجـــــت يف دســـــاتريها محايـــــات للحـــــق يف حري

يف الدســـــــاتري منـــــــذ التعـــــــديل األول  التعبـــــــرية عتـــــــرب مـــــــن الشـــــــائع إدراج أحكـــــــام تتعلـــــــق حبريـــــــبينمـــــــا يُ . املعلومـــــــات
ــــــق حبريــــــة املعلومــــــات الزالــــــت ممارســــــة أقــــــل شــــــيوعاً  . للدســــــتور األمريكــــــي إال أن تضــــــمني الدســــــتور أحكــــــام تتعل

ـــــ وقتنـــــا احلاضـــــر وحـــــىتومـــــع ذلـــــك  ـــــة تبّن ـــــر مـــــن تســـــعني دولـــــة أحكـــــام دســـــتورية أو قـــــوانني أو لـــــوائح وطني ت أكث
باإلضــــافة إىل ذلــــك فهنــــاك عــــدد متزايــــد مــــن اهليئــــات املؤلفــــة مــــن عــــدة تتعلــــق حبريــــة احلصــــول علــــى املعلومــــات و 

الـــــــيت قامـــــــت كـــــــذلك بتبـــــــين سياســـــــات تتعلـــــــق  18وبنـــــــك التنميـــــــة اآلســـــــيوي 17حكومـــــــات مثـــــــل البنـــــــك الـــــــدويل
تشـــــــمل قائمـــــــة الـــــــدول الـــــــيت تبنـــــــت قـــــــوانني تتعلـــــــق حبريـــــــة املعلومـــــــات دوًال . بقضـــــــية احلصـــــــول علـــــــى املعلومـــــــات

ــــــــدة متنوعــــــــة مثــــــــل أجنــــــــوال  كمــــــــا تشــــــــمل   21).م1766(والســــــــويد  20)م2008(وتشــــــــيلي  19)م2002(عدي
 والـــــــيمن )م1120(تـــــــونسو  )م2007(القائمــــــة دوًال يف منطقـــــــة الشـــــــرق األوســـــــط ومشــــــال أفريقيـــــــا مثـــــــل األردن 

ـــــــى املعلومـــــــات يف لبنـــــــان   .)م1220( واألراضـــــــي كمـــــــا أن هنـــــــاك مشـــــــاريع قـــــــوانني تتعلـــــــق حبريـــــــة احلصـــــــول عل
تعــــــين احلمايــــــة الدســــــتورية حلريــــــة احلصــــــول علــــــى املعلومــــــات أن يــــــتم . البحــــــرينوالكويــــــت واملغــــــرب و  الفلســــــطينية

ـــــار احلكومـــــة ال ـــــتم إجب ـــــى وأن ي ـــــك احلـــــق وضـــــعية أعل ـــــإعطـــــاء ذل ـــــى تبـــــين قـــــانون شـــــامل يتعلـــــق ليبي ـــــدة عل ة اجلدي
 .حبرية املعلومات

  

  

  مكان الدين في الدستور الجديد 
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اإلســـــالم ديـــــن  : "م تـــــنص علـــــى مـــــا يلـــــي1971ام أن املـــــادة الثانيـــــة مـــــن دســـــتور العـــــ 19تـــــدرك منظمـــــة املـــــادة  .28
وأن هــــــــذه العبــــــــارة قــــــــد اســــــــتخدمت " للتشــــــــريع ي، ومبــــــــادئ الشــــــــريعة اإلســــــــالمية املصــــــــدر الرئيســــــــ...الدولــــــــة، 

أنـــــــه ال ينبغـــــــي ذكـــــــر اإلســـــــالم أو  19إن مـــــــن رأي منظمـــــــة املـــــــادة . حبـــــــذافريها يف اإلعـــــــالن الدســـــــتوري املؤقـــــــت
اجلديـــــــد حيـــــــث ال تنبغـــــــي اإلشـــــــارة إىل اإللـــــــه أو  ليـــــــيبيف الدســـــــتور الالشـــــــريعة اإلســـــــالمية أو الفقـــــــه اإلســـــــالمي 

  .إن وجه النظر هذه مبنية على املخاوف املتعلقة حبماية املرأة . الدين

مــــع ذلـــــك إذا مـــــا اعتــــرب القـــــائمني علـــــى صــــياغة الدســـــتور اجلديـــــد أنــــه مـــــن الضـــــروري قطعــــاً أن تـــــتم اإلشـــــارة إىل  .29
حنـــــث علـــــى أن تكـــــون تلـــــك اإلشـــــارة مقتصـــــرة علـــــى ديباجـــــة الدســـــتور املبـــــادئ الدينيـــــة يف نـــــص الدســـــتور فإننـــــا 

ميكــــن علــــى ســــبيل . اجلديــــد فقــــط وأن تــــتم اإلشــــارة إىل ذلــــك بعبــــارة حياديــــة ال تشــــري إىل ديــــن أو معتقــــد بعينــــه
مســــــتوحاة مــــــن املـــــوروث الثقــــــايف والــــــديين "املثـــــال أن تشــــــري ديباجــــــة الدســـــتور اجلديــــــد إىل أن نصــــــوص الدســـــتور 

 والــــيت تتجــــذر يف حيــــاة اتمــــع وتلعــــب دوراً حموريــــاً يف حيــــاة ليــــيبوالقــــيم املتأصــــلة يف الــــرتاث ال يــــاليبواإلنســــاين ل
 ."الشعب وحقوقه اليت ال ميكن انتهاك حرمتها أو حتويلها واحرتام سيادة القانون

  : التوصيات
الفئــــات  الجديــــد عمليــــة تشــــاركية حقيقيــــة تشــــرك كافــــة يليبــــينبغــــي أن تكــــون عمليــــة صــــياغة الدســــتور ال •

ـــاك شـــعور حقيقـــي  ـــة شـــفافة بحيـــث يكـــون هن ـــي ذلـــك المـــرأة وأن تكـــون تلـــك العملي فـــي المجتمـــع بمـــا ف
 .بملكية النص النهائي للدستور

ـــانون حقـــوق اإلنســـان بمـــا فـــي ذلـــك  يليبـــينبغـــي تـــدريب القضـــاء ال • ـــى الممارســـات القضـــائية وتنفيـــذ ق عل
 .الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ليبياالتزامات 

ة أن تقـــــوم بتضـــــمين مبـــــادئ حقـــــوق اإلنســـــان فـــــي نظامهـــــا القـــــانوني المحلـــــي وأن ليبيـــــالحكومـــــة العلـــــى  •
ــــث ال تكــــون تلــــك الحقــــوق  ــــة حقــــوق اإلنســــان فــــي المجتمــــع بحي ــــة حقوقــــاً توجــــد وأن تغــــرس ثقاف غريب

يتطلـــــب هـــــذا األمـــــر حمـــــالت توعيـــــة . المجتمـــــعوإنمـــــا أن تصـــــبح حقوقـــــًا مألوفـــــة يعرفهـــــا كـــــل فـــــرد فـــــي 
 .للجمهور بحقوق اإلنسان

ينبغــــي أن تقــــوم المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة والمنظمــــات المكونــــة مــــن عــــدة حكومــــات ووســــائل اإلعــــالم  •
ــــة ال ــــة التــــزام أفــــرع الدول ــــة بالدســــتور الجديــــد وكــــذلك التزاماتهــــا الدوليــــة ليبيــــبمراقب ة والجهــــات العمومي

 .المتعلقة بحقوق اإلنسان

إذا كــــان مــــن الضــــروري . لــــديني فــــي الدســــتور الجديــــدال ينبغــــي أن تــــتم اإلشــــارة إلــــى الــــدين أو القــــانون ا •
ــــة ينبغــــي أن تكــــون تلــــك اإلشــــارة ــــدين أو القــــيم الديني ــــى ال فقــــط فــــي ديباجــــة الدســــتور ) 1: (اإلشــــارة إل

ــــــن معــــــين  ) 2( ــــــى أي دي ــــــاره داعمــــــاً ) 3(أن ال تشــــــير إل ــــــة وباعتب ــــــدين بطريقــــــة حيادي ــــــى ال أن تشــــــير إل
 .لحقوق اإلنسان
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دولية واإلقليمية قوانين حقوق اإلنسان ال
فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية 

  المعلومات 
  

  القانون الدولي 
  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

مـــــن خــــــالل العديـــــد مــــــن الوثـــــائق الدوليــــــة املتعلقـــــة حبقــــــوق  إن احلـــــق يف حريــــــة التعبـــــري وحريــــــة املعلومـــــات حممــــــيّ  .30
تضـــــمن . خـــــرى يف منطقـــــة الشـــــرق األوســـــط ومشـــــال أفريقيـــــاوالـــــدول األ ليبيـــــااإلنســـــان وامللزمـــــة للـــــدول مبـــــن فيهـــــا 

 : من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان احلق يف حرية التعبري بالنص التايل 19املادة 

لكـــــل شـــــخص احلـــــق يف حريـــــة الـــــرأي والتعبـــــري، ويشـــــمل هـــــذا احلـــــق حريـــــة اعتنـــــاق اآلراء دون أي 
وســــــيلة كانــــــت دون تقيــــــد باحلــــــدود  تــــــدخل، واســــــتقاء األنبــــــاء واألفكــــــار وتلقيهــــــا وإذاعتهــــــا بأيــــــة

  22.اجلغرافية

ــــــراراً مُ ال يُ  .31 ــة العامــــــة لألمــــــم املتحــــــدة ق ــــ ــــــرب اإلعــــــالن العــــــاملي حلقــــــوق اإلنســــــان كقــــــرار صــــــادر عــــــن اجلمعي لزمــــــاً عت
عتــــرب أـــــا قــــد اكتســـــبت قـــــوة تُ  19للــــدول بشـــــكل مباشــــر إال أن بعـــــض أجــــزاء ذلـــــك القــــرار مبـــــا يف ذلــــك املـــــادة 

عطـــــــي العهـــــــد الـــــــدويل للحقـــــــوق املدنيـــــــة والسياســـــــية تفاصـــــــيل أكثـــــــر يُ  23.ويل عـــــــريفقانونيـــــــة باعتبارهـــــــا قـــــــانون د
 20حبلـــــول . ويـــــوفر قـــــوة قانونيـــــة للعديـــــد مـــــن احلقـــــوق املنصـــــوص عليهـــــا يف اإلعـــــالن العـــــاملي حلقـــــوق اإلنســـــان

ـــــــاير  ـــــــة والسياســـــــية 2012ين ـــــــدويل للحقـــــــوق املدني دولـــــــة  167م أصـــــــبح عـــــــدد الـــــــدول األطـــــــراف يف العهـــــــد ال
مـــــــن العهـــــــد الـــــــدويل  19تضـــــــمن املـــــــادة  24.ام أحكامـــــــه وتنفيـــــــذ إطـــــــاره علـــــــى املســـــــتوى الـــــــوطينملتزمـــــــة بـــــــاحرت 

 :للحقوق املدنية والسياسية حرية التعبري وحرية املعلومات بالصياغة التالية

  لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة. 1    

تلــــف ضـــــروب ويشــــمل هــــذا احلــــق حريتــــه يف التمــــاس خم. لكــــل إنســــان حــــق يف حريــــة التعبــــري. 2
املعلومــــــات واألفكــــــار وتلقيهــــــا ونقلهــــــا إىل آخــــــرين دومنــــــا اعتبــــــار للحــــــدود، ســــــواء علــــــى شـــــــكل 

  .مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها
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مــــــــــن هــــــــــذه املــــــــــادة واجبــــــــــات  2تســــــــــتتبع ممارســــــــــة احلقــــــــــوق املنصــــــــــوص عليهــــــــــا يف الفقــــــــــرة . 3
ــــــ. ومســــــئوليات خاصــــــة ــــــك جيــــــوز إخضــــــاعها ل ــــــى ذل ــــــود ولكــــــن شــــــريطة أن تكــــــون وعل بعض القي

  :ةحمددة بنص القانون وأن تكون ضروري

  الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم،) أ(

  .حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب(

دويل للحقـــــوق مثلهـــــا مثــــل غالبيـــــة الـــــدول يف املنطقــــة قـــــد صـــــادقت علــــى العهـــــد الـــــ ليبيـــــاكـــــر أعـــــاله فــــإن وكمــــا ذُ  .32
 25.لزمة بتنفيذ أحكامه من خالل قوانينها الوطنيةاملدنية والسياسية وهي مُ 

تشـــــــمل احلــــــــق يف ) 2( 19وكمـــــــا مت تأكيـــــــده صــــــــراحة مـــــــؤخراً مـــــــن قبــــــــل جلنـــــــة حقــــــــوق اإلنســـــــان فـــــــإن املــــــــادة  .33
 26.احلصول على املعلومات اليت حتتفظ ا اجلهات احلكومية

  

  المواثيق الدولية األخرى

 ذلـــــــك حتمـــــــي العديـــــــد مـــــــن املواثيـــــــق الدوليــــــة األخـــــــرى املتعلقـــــــة حبقـــــــوق اإلنســـــــان احلـــــــق يف حريـــــــة باإلضــــــافة إىل .34
ـــــة حقـــــوق األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــات  ـــــري وحريـــــة املعلومـــــات حيـــــث تشـــــتمل اتفاقي والـــــيت متـــــت  27م2006التعب

ـــــل  ـــــيت صـــــادقت عليهـــــا يف ( ليبيـــــادولـــــة طـــــرف مبـــــن فيهـــــا  109املصـــــادقة عليهـــــا مـــــن قب ـــــل  14ال ) م2008أبري
مــــــن اتفاقيــــــة حقــــــوق  21أحكــــــام تفصــــــيلية تتعلــــــق حبريــــــة التعبــــــري وحريــــــة املعلومــــــات حيــــــث تــــــنص املــــــادة  علــــــى

 : األشخاص ذوي اإلعاقات على ما يلي

تتخــــــذ الــــــدول األطــــــراف مجيــــــع التــــــدابري املناســــــبة الــــــيت تكفــــــل ممارســــــة األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة 
ــــــب معلومــــــ ــــــرأي، مبــــــا يف ذلــــــك احلــــــق يف طل ات وأفكــــــار، وتلقيهــــــا، حلقهــــــم يف حريــــــة التعبــــــري وال

واإلفصـــــاح عنهـــــا، علـــــى قـــــدم املســـــاواة مـــــع اآلخـــــرين، وعـــــن طريـــــق مجيـــــع وســـــائل االتصـــــال الـــــيت 
ــــــك مــــــا  2خيتاروــــــا بأنفســــــهم، علــــــى النحــــــو املعــــــرف يف املــــــادة  ــــــة، مبــــــا يف ذل مــــــن هــــــذه االتفاقي

  :يلي

كال تزويـــــــد األشـــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــة باملعلومـــــــات املوجهـــــــة لعامـــــــة النـــــــاس باســـــــتعمال األشـــــــ) أ(
والتكنولوجيـــــــات الســـــــهلة املنــــــــال واملالئمـــــــة ملختلــــــــف أنـــــــواع اإلعاقــــــــة يف الوقـــــــت املناســــــــب ودون 

  حتميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية؛

قبـــــــــول وتيســـــــــري قيـــــــــام األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــــة يف معـــــــــاملتهم الرمسيـــــــــة باســـــــــتعمال لغـــــــــة ) ب(
ســــــــائل وطــــــــرق وأشــــــــكال اإلشــــــــارة وطريقــــــــة برايــــــــل وطــــــــرق االتصــــــــال املعــــــــززة البديلــــــــة ومجيــــــــع و 

  االتصال األخرى سهلة املنال اليت خيتاروا بأنفسهم؛

حـــــث الكيانـــــات اخلاصـــــة الـــــيت تقـــــدم خـــــدمات إىل عامـــــة النـــــاس، مبـــــا يف ذلـــــك عـــــن طريـــــق ) ج(
ـــــت، علـــــى تقـــــدمي معلومـــــات وخـــــدمات لألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة بأشـــــكال ســـــهلة  شـــــبكة اإلنرتن

  املنال واالستعمال؛
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ـــــق شـــــبكة  تشـــــجيع وســـــائط اإلعـــــالم) د( ـــــك مقـــــدمو املعلومـــــات عـــــن طري اجلمـــــاهريي، مبـــــا يف ذل
  اإلنرتنت، على جعل خدماا يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 .االعرتاف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها) هـ(

والــــيت ( ليبيــــادولــــة طــــرف مبــــن فيهــــا  193والــــيت متــــت املصــــادقة عليهــــا مــــن قبــــل  28حتمــــي اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل .35
ــــــى ــــــة يف  صــــــادقت عل ــــــل 15االتفاقي ــــــنص ) م1993 ابري ــــــة املعلومــــــات لألطفــــــال ب ــــــري وحري احلــــــق يف حريــــــة التعب

مـــــــن اتفاقيـــــــة  13مـــــــن العهـــــــد الـــــــدويل للحقـــــــوق املدنيـــــــة والسياســـــــية حيـــــــث تـــــــنص املـــــــادة  19مشـــــــابه للمـــــــادة 
 : حقوق الطفل على ما يلي

 اعونأ جميع طلب حرية لحقا اذه يشملو ،لتعبيرا حرية في لحقا للطفل نيكو. ١
لكتابة ا أو لبالقو اءسو ود،للحد رعتباا أي دون ،عتهاوإذا تلقيهاو رألفكاوا تلمعلوماا

  .   لطفلا اهر يختا ىخرأ سيلةو بأية، أو لفنا أو ،لطباعةا أو

عليها  نلقانوا ينص أن طبشر د،لقيوا لبعض لحقا اذه سةرمما عخضاإ زيجو. ٢
  :   يلي ما لتأمين مةزال نتكو وأن

  ، أو،   سمعتهمأو لغير ا ققوح امحترا) أ(

  لعامةا دابآلأو العامة ا لصحةم، أو العاا ملنظاأو الوطني ا ألمنا حماية) ب(

  
  المواثيق اإلقليمية

  االتحاد األفريقي 

وهــــــي موقعــــــة علــــــى الوثيقــــــة األساســــــية املتعلقــــــة حبقــــــوق اإلنســــــان يف  29دولــــــة عضــــــو يف االحتــــــاد األفريقــــــي ليبيــــــا .36
ــــــة وهــــــي امليثــــــ ــــــاق  30.اق األفريقــــــي حلقــــــوق اإلنســــــان والشــــــعوبالقــــــارة األفريقي تضــــــمن املــــــادة التاســــــعة مــــــن امليث

 : األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب احلق يف حرية التعبري بالصياغة التالية

 .لكل فرد احلق يف استالم املعلومات .1

 .لكل فرد احلق يف التعبري عن آرائه ونشرها يف حدود القانون .2

الــــذي مت تبنيــــه مــــن قبــــل اللجنــــة ) اإلعــــالن األفريقــــي(حريــــة التعبــــري يف أفريقيــــا كمــــا يؤكــــد إعــــالن املبــــادئ حــــول  .37
 : يف املادة الثانية منه على ما يلي 31م2002األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف 

 .ال جيوز أن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي يف حرية التعبري عن أفكاره. 1

التعبـــــري قيـــــوداً منصوصـــــاً عليهـــــا بالقـــــانون وأن  ينبغـــــي أن تكـــــون أي قيـــــود ُتفـــــرض علـــــى حريـــــة. 2
  .تستهدف حتقيق مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية يف اتمع الدميقراطي

 : ينص اإلعالن األفريقي يف مادته الثانية عشر املتعلقة حبماية السمعة على ما يلي .38
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 : ملعايري التاليةينبغي أن تضمن الدول أن تكون قوانينها املتعلقة بالتشهري متوافقة مع ا. 1

ـــــــــات صـــــــــحيحة أو آراء أو  • ـــــــــه مســـــــــئول عـــــــــن بيان ـــــــــرب أي شـــــــــخص أن ال ينبغـــــــــي أن يُعت
ــــــــك  بيانــــــــات تتعلــــــــق بالشخصــــــــيات العامــــــــة والــــــــيت كــــــــان مــــــــن املعقــــــــول طرحهــــــــا يف تل

  .الظروف

يتوجــــــب علــــــى الشخصــــــيات العامــــــة أن تتســــــاهل مــــــع االنتقــــــادات بشــــــكل أكــــــرب مــــــن  •
 .غريها

 .ىل درجة تثبط احلق يف حرية التعبريال ينبغي أن تكون العقوبات صارمة إ •

  .ال ينبغي أن تؤدي قوانني اخلصوصية إىل تثبيط نشر املعلومات اليت م اجلمهور. 2

لــــزم اإلعــــالن األفريقـــــي يف مادتــــه الثالثــــة عشــــرة املتعلقـــــة بــــاإلجراءات اجلنائيــــة الــــدول األعضـــــاء وبشــــكل مشــــابه يُ  .39
ت مـــــن أجـــــل ضـــــمان أن تكـــــون تلـــــك القيـــــود تســـــتهدف حتقيـــــق بـــــأن تراجـــــع كافـــــة القيـــــود اجلنائيـــــة علـــــى احملتويـــــا

ــــــدميقراطي ــــــري ال ينبغــــــي أن   .مصــــــلحة مشــــــروعة يف اتمــــــع ال ــــــة التعب ــــــى أن حري كمــــــا يؤكــــــد اإلعــــــالن كــــــذلك عل
قيــــد مبــــربرات النظــــام العــــام أو األمــــن الــــوطين مــــامل يكــــن هنــــاك خطــــر حقيقــــي يتمثــــل يف إحلــــاق ضــــرر مبصــــلحة تُ 

 .سببية وثيقة بني خطر الضرر وحرية التعبريمشروعة وأن يكون هناك عالقة 

ّــــــكمــــــا يعــــــاجل اإلعــــــالن األفريقــــــي بشــــــكل مُ  .40 ــــــع مــــــن كث ــــــى املعلومــــــات ففــــــي اجلــــــزء الراب ف احلــــــق يف احلصــــــول عل
اإلعــــــــالن يــــــــنص اإلعــــــــالن علــــــــى أن اجلهــــــــات احلكوميــــــــة حتــــــــتفظ باملعلومــــــــات لــــــــيس لنفســــــــها وإمنــــــــا كحــــــــارس 

حيصـــــــل علـــــــى تلـــــــك املعلومـــــــات حســـــــب قواعـــــــد  للمعلومـــــــات للمصـــــــلحة العامـــــــة وأنـــــــه حيـــــــق لكـــــــل شـــــــخص أن
يتطــــــرق اإلعــــــالن األفريقــــــي إىل مبــــــادئ احلــــــق يف احلصــــــول علــــــى املعلومــــــات  و. واضــــــحة يــــــنص عليهــــــا القــــــانون

 : بالصياغة التالية

 ا اجلهات العامة لكل شخص احلق يف احلصول على املعلومات اليت حتتفظ . 

 ــــــا اجلهــــــات اخلاصــــــة لكــــــل شــــــخص احلــــــق يف الوصــــــول إىل املعلومــــــات الــــــيت حتــــــتف ظ
 فيما هو ضروري ملمارسة أو حلماية أي حق

  جيــــب أن خيضــــع أي رفـــــض للكشــــف عـــــن املعلومــــات لالســــتئناف أمـــــام جهــــة مســـــتقلة
 أو احملكمة /و

  يتوجـــــب علـــــى اجلهـــــات العامـــــة حـــــىت يف غيـــــاب طلـــــب حمـــــدد أن تنشـــــر بشـــــكل نشـــــط
 املعلومات اليت م الشأن العام 

 ي عقوبــــــات بســــــبب الكشــــــف حبســــــن نوايــــــا عــــــن ال ينبغــــــي أن خيضــــــع أي شــــــخص أل
ــات تتعلـــــق بـــــأي ممارســـــات خاطئـــــة أو معلومـــــات تكشـــــف وجـــــود ديـــــد خطـــــري  معلومـــ
للصـــــــحة أو الســـــــالمة أو البيئـــــــة مـــــــا مل يكـــــــن فـــــــرض تلـــــــك العقوبـــــــات يهـــــــدف خلدمـــــــة 

 مصلحة مشروعة وأن يكون ضرورياً يف اتمع الدميقراطي 



 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org – +44 20 7324 2500 
 24 

 ــــة حســــب الضــــرورة مــــ ســــرّيةينبغــــي تعــــديل قــــوانني ال ن أجــــل أن تتوافــــق مــــع مبــــادئ حري
  املعلومات

حــــــول الوصــــــول إىل  النمــــــودجي اإلفريقــــــي القــــــانونوفيمــــــا يتعلــــــق باملعــــــايري اإلقليميــــــة مــــــن اجلــــــدير باملالحظــــــة أن  .41
قــــــد مت  19فيهــــــا منظمــــــة املــــــادة  ااملعلومــــــات الــــــيت مت إعــــــداده مــــــؤخراً مــــــن قبــــــل منظمــــــات خمتلفــــــة يف أفريقيــــــا مبــــــ

رر اخلــــاص لألمــــم املتحــــدة حــــول حريــــة الــــرأي والتعبــــري واملقــــرر اخلــــاص حــــول حريــــة املصــــادقة عليــــه مــــن قبــــل املقــــ
ــــــري واحلصــــــول علــــــى املعلومــــــات يف اللجنــــــة األفريقيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان والشــــــعوب تــــــوفر هــــــذه املبــــــادئ . 32التعب

إرشـــــــادات للـــــــدول األفريقيـــــــة حـــــــول احلـــــــق يف حريـــــــة املعلومـــــــات مبـــــــا يف ذلـــــــك أمهيـــــــة مكافحـــــــة الفســـــــاد ومحايـــــــة 
ني وتشـــــــجيع الوصـــــــول بـــــــدون عوائـــــــق إىل تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات واالتصـــــــاالت والوصـــــــول إىل املعلومـــــــات املبلغـــــــ

 .االنتخابية

  

  جامعة الدول العربية

ــــاق العــــريب حلقــــوق اإلنســــان  .42 ــــاق العــــريب(خيلــــص امليث ــــة ) امليث ــــدول العربي ــــل جملــــس جامعــــة ال ــــه مــــن قب ــــذي مت تبني ال
يف اإلعـــــــــالن العـــــــــاملي حلقـــــــــوق اإلنســـــــــان والعهـــــــــد الـــــــــدويل  م إىل التأكيـــــــــد علـــــــــى املبـــــــــادئ املتضـــــــــمنة2004يف 

للحقــــــــوق املدنيــــــــة والسياســــــــية وكــــــــذلك العهــــــــد الــــــــدويل للحقــــــــوق االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة وميثــــــــاق 
ـــــى  33.األمـــــم املتحـــــدة وإعـــــالن القـــــاهرة حلقـــــوق اإلنســـــان يف اإلســـــالم ـــــالرغم مـــــن أن امليثـــــاق العـــــريب يـــــنص عل وب

مــــن امليثـــــاق العــــريب املعــــدل حتمـــــي حريــــة التعبـــــري  32وق األساســـــية إال أن املــــادة محايــــات أقــــل قـــــوة لــــبعض احلقــــ
 : بالصياغة التالية

يضـــــمن هـــــذا امليثـــــاق احلـــــق يف اإلعـــــالم وحريـــــة الـــــرأي والتعبـــــري وكـــــذلك احلـــــق يف اســـــتقاء األنبـــــاء  .1
  .واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية

رس هـــــذه احلقـــــوق واحلريـــــات يف إطـــــار املقومـــــات األساســـــية للمجتمـــــع وال ختضـــــع إال للقيـــــود اُمتـــــ .2
الـــــيت يفرضـــــها احـــــرتام حقـــــوق اآلخـــــرين أو مسعـــــتهم أو محايـــــة األمـــــن الـــــوطين أو النظـــــام العـــــام أو 

  .الصحة العامة أو اآلداب العامة

نشــــــــطة اإلبداعيــــــــة واحلــــــــق يف احلــــــــق يف البحــــــــث العلمــــــــي والفــــــــين واأل 42وباإلضــــــــافة إىل ذلــــــــك حتمــــــــي املــــــــادة  .43
حتمـــــي اآلن احلـــــق يف املشـــــاركة السياســـــية مبـــــا يف  24مـــــن األمهيـــــة مبكـــــان أن املـــــادة . املشـــــاركة يف احليـــــاة الثقافيـــــة

ــــك حريــــة ممارســــة النشــــاط السياســــي وتشــــكيل اجلمعيــــات واالنضــــمام إليهــــا مــــع اآلخــــرين وحريــــة التجمــــع  34.ذل
هــــو موضـــــع جــــدل حيمـــــي بعبــــارات صـــــرحية احلــــق يف حريـــــة  مــــن اجلــــدير باملالحظـــــة أنــــه حـــــىت هــــذا الـــــنص الــــذي

 .التعبري وحرية املعلومات
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  المعايير اإلقليمية األخرى
ينبغـــــي علـــــى القـــــائمني علـــــى صـــــياغة الدســـــتور مـــــن أجـــــل املقارنـــــة أن ينظـــــروا كـــــذلك يف احلمايـــــة املتعلقـــــة بـــــاحلق  .44

علقـــــــة حبقـــــــوق اإلنســـــــان مثـــــــل االتفاقيـــــــة يف حريـــــــة التعبـــــــري وحريـــــــة املعلومـــــــات يف املواثيـــــــق اإلقليميـــــــة األخـــــــرى املت
احلــــــق يف حريــــــة التعبــــــري موقــــــع  األمريكيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان واالتفاقيــــــة األوروبيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان حيــــــث حيتــــــلّ 

ـــــزمتني  ـــــالرغم مـــــن أن تلـــــك االتفـــــاقيتني غـــــري مل ـــــني ب ـــــاالصـــــدارة يف كـــــال هـــــاتني االتفـــــاقيتني اإلقليميت بشـــــكل  لليبي
الصــــــادرة عــــــن احملــــــاكم مبوجــــــب هــــــاتني اآلليتــــــني اإلقليميتــــــني تعطــــــي تفســــــرياً  مباشــــــر إال أن األحكــــــام والقــــــرارات

 .رمسياً ملبادئ حرية التعبري يف خمتلف الدول

 : حرية التعبري بالصياغة التالية 35من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 13حتمي املادة  .45

البحـــــــث عـــــــن  لكـــــــل إنســـــــان احلـــــــق يف حريـــــــة الفكـــــــر والتعبـــــــري، ويشـــــــمل هـــــــذا احلـــــــق حريتـــــــه يف .1
خمتلـــــــف أنــــــــواع املعلومـــــــات واألفكــــــــار وتلقيهـــــــا ونقلهــــــــا إىل اآلخـــــــرين، دومنــــــــا اعتبـــــــار للحــــــــدود، 

 .سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو يف قالب فين أو بأية وسيلة خيتارها

ال جيــــوز أن ختضـــــع ممارســـــة احلــــق املنصـــــوص عليـــــه يف الفقــــرة الســـــابقة لرقابـــــة مســــبقة، بـــــل ميكـــــن  .2
رض مســــــئولية الحقــــــة حيــــــددها القــــــانون صــــــراحة وتكــــــون ضــــــرورية مــــــن أن تكــــــون موضــــــوعاً لفــــــ

 :أجل ضمان

  .احرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم -أ

  .محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة -ب

ــــــــري بأســــــــاليب أو وســــــــائل غــــــــري مباشــــــــرة، كالتعســــــــف يف اســــــــتعمال  .3 ال جيــــــــوز تقييــــــــد حــــــــق التعب
ومي أو غــــــــــري الرمســــــــــي علــــــــــى ورق الصــــــــــحف، أو تــــــــــردد موجــــــــــات اإلرســــــــــال اإلشــــــــــراف احلكــــــــــ

اإلذاعيــــــــــة أو التلفزيونيــــــــــة، أو اآلالت أو األجهــــــــــزة املســــــــــتعملة يف نشــــــــــر املعلومــــــــــات، أو بأيـــــــــــة 
 .وسيلة أخرى من شأا أن تعرقل نقل األفكار واآلراء وتداوهلا وانتشارها

ــــــرغم مــــــن أحكــــــام الفقــــــرة  .4 ــــــة الســــــابقة، ميكــــــن إخضــــــاع وســــــ 2علــــــى ال ائل التســــــلية العامــــــة لرقاب
مســــــبقة يــــــنص عليهــــــا القــــــانون، ولكــــــن لغايــــــة وحيــــــدة هــــــي تنظــــــيم احلصــــــول عليهــــــا مــــــن أجــــــل 

 .احلماية األخالقية لألطفال واملراهقني

وإن أيــــــــة دعايــــــــة للحــــــــرب وأيــــــــة دعــــــــوة إىل الكراهيــــــــة القوميــــــــة أو الدينيــــــــة، واللــــــــذين يشــــــــكالن  .5
ل غــــــري قــــــانوين آخــــــر ومشــــــاة ضــــــد أي حتريضــــــاً علــــــى العنــــــف املخــــــالف للقــــــانون، أو أي عمــــــ

ــــــون أو  ــــــك ســــــبب العــــــرق أو الل ــــخاص، مهمــــــا كــــــان ســــــببه، مبــــــا يف ذل شــــــخص أو جمموعــــــة أشــ
  .الدين أو اللغة أو األصل القومي، تعترب جرائم يعاقب عليها القانون
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 م يف ســـــــابقة عامليـــــــة فارقـــــــة أن الضـــــــمان العـــــــام حلريـــــــة2006اعتـــــــربت احملكمـــــــة األمريكيـــــــة حلقـــــــوق اإلنســـــــان يف  .46
حيمـــــي حريــــــة احلصــــــول  هــــــو ضــــــمان مــــــن االتفاقيــــــة األمريكيـــــة حلقــــــوق اإلنســـــان 13التعبـــــري املتضــــــمن يف املـــــادة 

 36.على املعلومات اليت حتتفظ ا اجلهات احلكومية

لزمــــة احلــــق يف حريــــة التعبــــري وهــــذه االتفاقيــــة مُ  37حتمــــي املــــادة العاشــــرة مــــن االتفاقيــــة األوروبيــــة حلقــــوق اإلنســــان .47
 ورويباألعضـــــاء يف الـــــس األ 47ـ لكافـــــة الـــــدول الــــــــ

ُ
لزمــــــة بتنفيـــــذ االتفاقيـــــة األوروبيــــــة حلقـــــوق اإلنســـــان مــــــن  وامل

 : تنص االتفاقية على ما يلي. خالل أنظمتها القانونية الداخلية

هــــذا احلــــق يشــــمل حريــــة اعتنــــاق اآلراء وتلقــــى وتقــــدمي . لكــــل إنســــان احلــــق يف حريــــة التعبــــري .1
ــــات واألفكــــــــار دون تــــــــدخل مــــــــن ا لســــــــلطة العامــــــــة، وبصــــــــرف النظــــــــر عــــــــن احلــــــــدود املعلومــــ

ـــــــــة يف تطلـــــــــب الرتخـــــــــيص بنشـــــــــاط مؤسســـــــــات . الدوليـــــــــة وذلـــــــــك دون إخـــــــــالل حبـــــــــق الدول
  .اإلذاعة والتلفزيون والسينما

ـــــذا جيـــــوز إخضـــــاعها لشـــــكليات إجرائيـــــة، . هـــــذه احلريـــــات تتضـــــمن واجبـــــات ومســـــؤوليات .2 ل
ـــــانون حســــــــبما تقتضــــــــيه الضــــــــر  ورة يف جمتمــــــــع وشــــــــروط، وقيــــــــود، وعقوبــــــــات حمــــــــددة يف القـــ

دميقراطـــــــي، لصـــــــاحل األمـــــــن القـــــــومي، وســـــــالمة األراضـــــــي، وأمـــــــن اجلمـــــــاهري وحفـــــــظ النظـــــــام 
ومنـــــع اجلرميـــــة، ومحايـــــة الصـــــحة واآلداب، واحـــــرتام حقـــــوق اآلخـــــرين، ومنـــــع إفشـــــاء األســـــرار، 

   .أو تدعيم السلطة وحياد القضاء

مــــــدار الســــــنوات مــــــن بنــــــاء فقهــــــاً غنيــــــاً علــــــى ) احملكمــــــة األوروبيــــــة(متكنــــــت احملكمــــــة األوروبيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان  .48
دت احملكمـــــة األوروبيـــــة علـــــى وتوجيهيـــــاً حتـــــت املـــــادة العاشـــــرة مـــــن االتفاقيـــــة األوروبيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان وقـــــد أّكـــــ

 : مشرية يف أحد األحكام الصادرة عنها إىل ما يلي ةأمهية حرية التعبري يف مناسبات عد

تمــــــع وأحــــــد الشـــــــروط األساســــــية لتطـــــــور ُتشــــــّكل حريــــــة التعبـــــــري أحــــــد األســــــس اجلوهريـــــــة ألي جم
فـــــإن ) 2-10املـــــادة (حســـــب الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن املـــــادة العاشـــــرة . ومنـــــو كـــــل شـــــخص يف اتمـــــع

املالئمـــــة أو الــــيت تعتـــــرب غــــري مؤذيـــــة " املعلومـــــات أو األفكــــار"حريــــة التعبـــــري ال تنطبــــق فقـــــط علــــى 
فكـــــــار الـــــــيت تـــــــؤذي أو أو غـــــــري هامـــــــة وإمنـــــــا تنطبـــــــق حريـــــــة التعبـــــــري كـــــــذلك علـــــــى املعلومـــــــات واأل

ـــــــة  ـــــــة بالتعددي ـــــــال املطالب ـــــــى ســـــــبيل املث ـــــــة أو أي قطـــــــاع مـــــــن الســـــــكان عل ـــــــزعج الدول تصـــــــدم أو ت
  38".جمتمع دميقراطي"والتسامح واالنفتاح العقلي اليت بدوا لن يكون هناك 

الـــــــدور البـــــــارز للصـــــــحافة يف الدولـــــــة الــــــــيت "دت احملكمـــــــة األوروبيـــــــة كـــــــذلك بشـــــــكل مســـــــتمر علـــــــى كمـــــــا أّكـــــــ .49
تســـــــتحق وســـــــائل اإلعـــــــالم يف امـــــــل محايـــــــة خاصـــــــة بســـــــبب دورهـــــــا يف تشـــــــكيل ". ســـــــيادة القـــــــانون حتكمهـــــــا

املعلومــــات واألفكــــار العامــــة حــــول القضــــايا الــــيت ــــم الشــــأن العــــام فلــــيس فقــــط علــــى الصــــحافة مســــئولية نشـــــر 
 تلــــــك املعلومــــــات واألفكـــــــار وإمنــــــا مــــــن حـــــــق اجلمهــــــور كــــــذلك اســـــــتالم تلــــــك املعلومــــــات واألفكـــــــار مــــــامل فـــــــإن

 39.الصحافة لن تكون قادرة على لعب دورها احليوي كجهة رقابية ملصلحة الشعب

ت احملكمــــــة األوروبيــــــة أنــــــه عنــــــدما يكــــــون لــــــدى اجلهــــــات العامــــــة معلومــــــات حتــــــتفظ ــــــا م أقــــــرّ 2009يف العــــــام  .50
ــــــك املعلومــــــات ألولئــــــك الــــــراغبني يف احلصــــــول  ــــــك املعلومــــــات مطلوبــــــة للنقــــــاش العــــــام فــــــإن رفــــــض تــــــوفري تل وتل
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للحــــق يف حريــــة التعبــــري واملعلومــــات واحملمــــي مبوجــــب املــــادة العاشــــرة مــــن االتفاقيــــة األوروبيــــة  انتهاكــــاً عــــد يُ عليهــــا 
 40.حلقوق اإلنسان

ـــــــــس األكمـــــــــا تبـــــــــّىن  .51 ـــــــــو ورويب ال ـــــــــائق الرمسيـــــــــة يف يوني ـــــــــة الوصـــــــــول إىل الوث م وهـــــــــي أول 2009 كـــــــــذلك اتفاقي
 41.معاهدة إقليمية تتعلق بالوصول إىل الوثائق

ــادة احلاديـــــة عشـــــر مـــــن امليثـــــاق األور ورويبحتـــــاد األيف إطـــــار اال .52 وهـــــو امليثـــــاق  42يب للحقـــــوق األساســـــيةو  حتمـــــي املـــ
 احلــــــق حريــــــة التعبــــــري وحريــــــة املعلومــــــات بالصــــــياغة ورويبذو األثـــــر امللــــــزم قانونــــــاً واملســــــاوي ملعاهــــــدات االحتــــــاد األ

 : التالية

ــــك احلــــق حريــــة اعتنــــاق  اآلراء واســــتقبال ونشــــر لكــــل شــــخص احلــــق يف حريــــة التعبــــري ويشــــمل ذل
  .املعلومات واألفكار بدون تدخل من السلطة العامة وبغض النظر عن احلدود

  .ينبغي احرتام حرية وتعددية وسائل اإلعالم

ــــــروة  تُ  .53 ــــــاك ث شــــــري األطروحــــــات املــــــذكورة آنفــــــاً واملتعلقــــــة بالقــــــانون الــــــدويل واإلقليمــــــي حلقــــــوق اإلنســــــان إىل أن هن
ـــــرية مـــــن املعاهـــــدات املتعلقـــــة  ـــــيت تُ كب ـــــة التعبـــــري وحريـــــة املعلومـــــات وهـــــي املعاهـــــدات ال لزمـــــة عتـــــرب مُ بـــــاحلق يف حري

ــــد مــــن  لزمــــة رمسيــــاً إال أن هلــــا الــــيت ال تعتــــرب مُ " أشــــباه القــــوانني"للــــدول األعضــــاء فيهــــا كمــــا أن هنــــاك عــــدد متزاي
 لليبيـــــا(لومـــــات إن أهـــــم املعاهـــــدات الدوليـــــة املتعلقـــــة بقضـــــية حريـــــة التعبـــــري وحريـــــة املع. قيمـــــة مـــــن حيـــــث اإلقنـــــاع
مــــــن العهــــــد الــــــدويل للحقــــــوق املدنيــــــة والسياســــــية والــــــيت تــــــوفر إطــــــار  19هــــــي املــــــادة ) ولكافــــــة الــــــدول األخــــــرى

 .اجلديد فيما يتعلق ذه احلقوق اللييباحلد األدىن لألحكام اليت ينبغي أن يتم تضمينها يف الدستور 

 

  : التوصيات

ديــــــد بمعنــــــى أن يشــــــتمل جال الليبــــــيســــــتور لب الدينبغــــــي أن تكــــــون حمايــــــة حقــــــوق اإلنســــــان فــــــي ُصــــــ •
مثـــــل ميثـــــاق معـــــين أو إعـــــالن أو (قســـــم كامــــل يتعلـــــق بحمايـــــة حقـــــوق اإلنســــان أو الدســــتور علـــــى بـــــاب 

 ).ميثاق الحقوق

ــــــنص الدســــــتور  • ــــــد ينبغــــــي أن ي ــــــي صــــــادقت عليهــــــا الجدي ــــــة الت ــــــاعلــــــى أن كافــــــة المعاهــــــدات الدولي  ليبي
وأن  ليبيـــــــاجميعهـــــــا ســـــــارية المفعـــــــول قانونـــــــًا فـــــــي  والقـــــــانون الـــــــدولي العرفـــــــي والقـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام

بمـــــا فـــــي ذلـــــك العهـــــد  ليبيـــــاالمعاهـــــدات األساســـــية المتعلقـــــة بحقـــــوق اإلنســـــان والتـــــي صـــــادقت عليهـــــا 
الــــدولي للحقــــوق المدنيــــة والسياســــية واتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل واتفاقيــــة حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة 

ـــــة لحقـــــوق اإلنســـــان والشـــــ ـــــة األفريقي لزمـــــة فـــــي عوب جميعهـــــا تكـــــون ســـــارية المفعـــــول ومُ واتفاقيـــــة اللجن
 .القانون المحلي

ذ ذلــــــك نّفــــــأن تُ ) األفــــــرع التشــــــريعية والتنفيذيــــــة والقضــــــائية( ليبيــــــةيتوجــــــب علــــــى كافــــــة أفــــــرع الدولــــــة ال •
بالشــــــكل المناســــــب مــــــن خــــــالل التشــــــريعات والسياســــــات والقــــــرارات والممارســــــات الجديــــــد الدســــــتور 
كــــذلك أن تضــــمن االلتــــزام بالدســــتور الجديــــد مــــن خــــالل ليبيــــة  ال كمــــا ينبغــــي علــــى الحكومــــة. القضــــائية
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الدعايــــــة فــــــي كافــــــة وســــــائل اإلعــــــالم وحمــــــالت التوعيــــــة وتوســــــيع بــــــرامج التوعيــــــة القضــــــائية والوســــــائل 
 .األخرى المتعددة

شــــرك كافــــة الفئــــات الجديــــد عمليــــة تشــــاركية حقيقيــــة تُ  ليبــــيينبغــــي أن تكــــون عمليــــة صــــياغة الدســــتور ال •
ــــاك فــــي المجتمــــع بمــــ ــــث يكــــون هن ــــة شــــفافة بحي ــــك العملي ــــات وأن تكــــون تل ــــك المــــرأة واألقلي ــــي ذل ا ف

 .شعور حقيقي بملكية النص النهائي للدستور
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  أمثلة دستورية مقارنة 
 

والقـــــائمني علــــــى صـــــياغة الدســــــتور اجلديـــــد أن يســــــتفيدوا مــــــن  جلنــــــة صـــــياغة الدســــــتور 19حتـــــث منظمــــــة املـــــادة  .54
عـــــامل لضـــــمان أن يكـــــون الـــــنص النهـــــائي للدســـــتور لـــــيس متوافقـــــاً فقـــــط املمارســــات الفضـــــلى مـــــن خمتلـــــف أحنـــــاء ال

. مـــــع املعـــــايري الدوليـــــة وإمنـــــا أن يشـــــتمل كـــــذلك علـــــى محايـــــة متقدمـــــة للحـــــق يف حريـــــة التعبـــــري وحريـــــة املعلومـــــات
أوًال تظهـــــر تلـــــك األمثلـــــة كيـــــف تعـــــرتف الــــــدول . نقـــــدم أمثلـــــة مـــــن دســـــاتري خمتلفـــــة للمقارنـــــة ألســــــباب متعـــــددة

ثانيــــــــــاً ال حتـــــــــدد الدســـــــــاتري بالتفصـــــــــيل الـــــــــدقيق مجيــــــــــع . لدوليـــــــــة وتعكســـــــــها يف املمارســـــــــة العمليـــــــــةبالتزاماـــــــــا ا
االلتزامــــات وإمنــــا تــــوفر اإلطــــار مــــن أجــــل إثــــراء تلــــك احلقــــوق بشــــكل أكثــــر تفصــــيًال مــــن قبــــل احملــــاكم واألطــــراف 

أـــــا قضـــــايا  هـــــي القضـــــايا الـــــيت وجـــــدت الـــــدول األخـــــرى األخـــــرى كمـــــا أن تلـــــك األمثلـــــة املقارنـــــة تشـــــري إىل مـــــا
ثالثــــــاً تــــــوفر املــــــواد الدســــــتورية املقارنــــــة للقــــــائمني علــــــى صــــــياغة . عتــــــرب كــــــذلكهــــــي القضــــــايا الــــــيت مل تُ  هامــــــة ومــــــا
ــــــــيبالدســــــــتور  اجلديــــــــد مقرتحــــــــات وخيــــــــارات حــــــــول كيفيــــــــة ترمجــــــــة مبــــــــادئ حقــــــــوق اإلنســــــــان يف نصــــــــوص  اللي

بعــــض الــــدول محايــــات أكــــرب ممــــا هــــو وأخــــرياً يــــوفر القــــانون الدســــتوري املقــــارن أمثلــــة علــــى كيــــف تــــوفر . ملموســــة
 .مطلوب يف القانون الدويل

م أحــــــد أحــــــدث الدســــــاتري ويعكــــــس 2010أغســــــطس  27عتــــــرب الدســــــتور األخــــــري يف كينيــــــا والــــــذي صــــــدر يف يُ  .55
ـــــــري وحريـــــــة املعلومـــــــات بطريقـــــــة شـــــــاملة ـــــــة التعب ـــــــة حري ـــــاوالت محاي ـــــــذلك الدســـــــتور مـــــــن قبـــــــل . حمــ مت الرتحيـــــــب ب

ــــارزة بعــــد صــــي اغته مــــن خــــالل عمليــــة تشــــاركية بشــــكل واســــع مجعــــت طيفــــاً واســــعاً مــــن الشخصــــيات الدوليــــة الب
حيتـــــــوي ذلـــــــك الدســـــــتور علـــــــى أحكـــــــام موســـــــعة  43.األطـــــــراف املعنيـــــــة ذات الصـــــــلة ومنظمـــــــات اتمـــــــع املـــــــدين

 .نسبياً وتقدمية بشكل كبري فيما يتعلق حبرية التعبري وحرية اإلعالم والوصول إىل املعلومات

  م2010الدستور الكيين الصادر يف 

  حرية التعبري  – 33املادة 

 : لكل شخص احلق يف حرية التعبري ويشمل ذلك ما يلي .1

 حرية طلب واستقبال ونشر املعلومات أو األفكار  .أ 

 حرية اإلبداع الفين  .ب 

 احلرية األكادميية وحرية البحث العلمي  .ج 

 : ال ميتد احلق يف حرية التعبري ليشمل ما يلي .2

 الدعاية للحرب  .أ 

 التحريض على العنف  .ب 
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 حلث على الكراهيةا  .ج 

 : مناصرة الكراهية اليت  .د 

  تشــــــكل حتريضـــــــاً عرقيــــــاً أو تشـــــــويه مسعــــــة اآلخـــــــرين أو التحــــــريض علـــــــى
 .إحلاق األذى

  4( 27تكون مبنية على أي من أسس التمييز احملددة يف املادة( 

عنـــــد ممارســـــة احلـــــق يف حريـــــة التعبـــــري يتوجـــــب علـــــى كـــــل شـــــخص احـــــرتام حقـــــوق .  3
  .ومسعة اآلخرين

  

  حرية اإلعالم -34املادة 

حريـــــــة واســـــــتقالل وســـــــائل اإلعـــــــالم اإللكرتونيـــــــة واملطبوعـــــــة وكافـــــــة أنـــــــواع وســـــــائل . 1
 33ولكنهــــا ال متتــــد لتشــــمل التعبــــري املشــــار إليــــه يف املــــادة  مكفولــــةاإلعــــالم األخــــرى 

)2.( 

 : ال جيوز للدولة أي مما يلي. 2

ـــــــــث أو . أ ـــــــــى أو التـــــــــدخل يف أي شـــــــــخص يعمـــــــــل يف ب ـــــــــة عل ممارســـــــــة الرقاب
 .إنتاج أو توزيع أي مطبوعات أو نشر املعلومات بأي طريقة كانت

معاقبـــــــة أي شـــــــخص بســـــــبب أي رأي أو وجهـــــــة نظـــــــر أو حمتويـــــــات أي . ب
 .مواد مت بثها أو أي مطبوعات أو أي مواد منشورة

لوســــــــائل اإلعـــــــــالم الســــــــمعية والبصـــــــــرية واإللكرتونيــــــــة احلـــــــــق يف حريــــــــة التأســـــــــيس . 3
 : حسب إجراءات الرتخيص اليت

تكـــــون ضـــــرورية لتنظـــــيم املوجـــــات اهلوائيـــــة واألشـــــكال األخـــــرى مـــــن توزيـــــع . أ
 .اإلشارات

تكـــــــــــون مســـــــــــتقلة عـــــــــــن ســـــــــــيطرة احلكومـــــــــــة أو املصـــــــــــاحل السياســـــــــــية أو . ب
 .املصاحل التجارية

 : ينبغي على كافة وسائل اإلعالم اململوكة للدولة. 4

ـــــات التحريريـــــة لل. أ مـــــواد أن تكـــــون حـــــرة يف أن تقـــــرر بشـــــكل مســـــتقل احملتوي
 .اليت تبثها أو أي اتصاالت أخرى

 .أن تكون حيادية. ب
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أن تعطـــــــــــي فرصـــــــــــة عادلـــــــــــة لعـــــــــــرض وجهـــــــــــات النظـــــــــــر املتباينـــــــــــة واآلراء . ج
 .املعارضة

علـــــــى جملـــــــس النـــــــواب أن يســـــــن التشـــــــريعات الـــــــيت تـــــــنص علـــــــى تأســـــــيس وســـــــائل . 5
 : اإلعالم اليت تكون

ـــــة أو املصـــــــــــاحل السياســـــــــــية أو امل. أ صـــــــــــاحل مســـــــــــتقلة عـــــــــــن ســـــــــــيطرة احلكومــــــ
 .التجارية

 .أن تعكس مصاحل كافة شرائح اتمع. ب

أن تضـــــــع معـــــــايري لوســـــــائل اإلعـــــــالم وأن تـــــــنظم وتراقـــــــب االلتـــــــزام بتلـــــــك . ج
 .املعايري

ــــــة هــــــو دســــــتور  .56 ــــــني كافــــــة الدســــــاتري احلديث ــــــارة للمــــــديح مــــــن ب ــــــر إث ــــــة واألكث ــــــر مشولي رمبــــــا يكــــــون الدســــــتور األكث
والــــذي يعطــــي تفاصــــيل حــــول محايــــة احلــــق " ميثــــاق احلقــــوق"جنــــوب أفريقيــــا والــــذي يشــــتمل علــــى قســــم بعنــــوان 

يف حريـــــة التعبـــــري مبـــــا يف ذلـــــك حريـــــة املعلومـــــات كمـــــا انشـــــأ ذلـــــك الدســـــتور فقهـــــاً إجيابيـــــاً بشـــــكل خـــــاص وعلـــــى 
 .األخص فيما يتعلق باحلقوق االجتماعية واالقتصادية

  م1996) ميثاق الحقوق(دستور جنوب أفريقيا   

  حرية التعبري  – 16املادة   

 : لكل شخص احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك .1

 حرية الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى؛  - أ 

 حرية تلقي املعلومات أو األفكار أو نشرها؛  -ب 

 حرية اإلبداع الفين؛  - ج 

 .حرية التفكري األكادميي والبحث العلمي  -د 

  

 :ما يلي) 1(ال يتضمن احلق املنصوص عليه يف الفقرة  .2

 الرتويج للحرب؛ ؤ  .أ 

 القيام بعنف وشيك؛  التحريض على  .ب 

احلـــــــض علـــــــى الكراهيـــــــة القائمـــــــة علـــــــى العنصـــــــر، أو العـــــــرق أو النـــــــوع االجتمـــــــاعي أو   .ج 
 . الدين، واليت تشكل حتريضاً على إحلاق الضرر
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م والــــــــذي مت تفســــــــريه كــــــــذلك بشــــــــكل 1982كمــــــــا كــــــــان امليثــــــــاق الكنــــــــدي للحقــــــــوق واحلريــــــــات الصــــــــادر يف  .57
قـــــوق األقليـــــات يف كنـــــدا ويشـــــمل علـــــى ضـــــمان خمتصـــــر فقـــــط مـــــة يف حتســـــني محايـــــة حتقـــــدمي أحـــــد الوثـــــائق القيّ 

 للحق يف حرية التعبري

  م 1982) ميثاق الحقوق والحريات(القانون الدستوري الكندي 

  احلريات األساسية  –املادة الثانية 

 لكل فرد احلريات األساسية التالية    

  حرية املعتقد والدين؛  ) ا

ــــري  ) ب ــــرأي والتعب ــــة الصــــحافة وغريهــــا مــــن وســــائل حريــــة الفكــــر واإلميــــان وال ، مبــــا يف ذلــــك حري
  االتصال؛

  حرية التجمع السلمي؛ و  ) ج

  .حرية تكوين اجلمعيات  ) د

ـــــا .58 ـــــوي النصـــــوص الدســـــتورية املؤقتـــــة الســـــارية املفعـــــول حاليـــــاً يف ليبي ـــــث حتت ـــــى  44نتحـــــول إىل العـــــامل العـــــريب حي عل
اعتبارهـــــــا نصوصــــــــاً منوذجيـــــــة مــــــــن قبــــــــل  محايـــــــات حلريــــــــة التعبـــــــري إال أنــــــــه ال ينبغـــــــي إتبــــــــاع تلـــــــك النصــــــــوص وال

القـــــــائمني علـــــــى صـــــــياغة الدســـــــتور اجلديـــــــد ألن تلـــــــك النصـــــــوص حمـــــــدودة للغايـــــــة مـــــــن منظـــــــور معـــــــايري حقـــــــوق 
تـــــــوفر أحكـــــــام . اإلنســـــــان مبـــــــا يف ذلـــــــك القـــــــانون الـــــــدويل املمثـــــــل بالعهـــــــد الـــــــدويل للحقـــــــوق املدنيـــــــة والسياســـــــية

لغمـــــــوض وختفـــــــق يف محايـــــــة احلـــــــق يف حريـــــــة التعبـــــــري النصـــــــوص املؤقتـــــــة يف ليبيـــــــا ضـــــــمانات شـــــــديدة العموميـــــــة وا
 .بشكل شامل كما أا ال حتمي حرية املعلومات على اإلطالق

دســـــاتري بشـــــكل خـــــاص وهـــــي الدســـــاتري املغربيـــــة  ةمـــــن بـــــني الدســـــاتري العربيـــــة األخـــــرى ميكـــــن اإلشـــــارة إىل ثالثـــــ .59
 .والعراقية واألردنية

ـــــذي جـــــرى يف األول مـــــن يوليـــــو  .60 د أّكـــــ.  دســـــتور جديـــــدصـــــوت الشـــــعب املغـــــريب لتبـــــّين م 2011يف االســـــتفتاء ال
مت  45).ب( 9م علــــــــى احلــــــــق يف حريــــــــة التعبــــــــري يف املــــــــادة 1996الدســــــــتور الســــــــابق الــــــــذي مت تبنيــــــــه يف العــــــــام 

ـــــة 2011يف الدســـــتور الصـــــادر يف ) ب( 9حتســـــني املـــــادة  ـــــد مـــــن األحكـــــام املتعلقـــــة حبري ـــــى العدي ـــــوت عل م واحت
ـــــــري واملعلومـــــــات كمـــــــا حتمـــــــي املـــــــادة ـــــــري بالصـــــــياغة 2011مـــــــن دســـــــتور العـــــــام  25 التعب ـــــــة التعب م احلـــــــق يف حري

 :التالية

 .حرية الفكر والرأي والتعبري مكفولة بكل أشكاهلا

حريــــــة اإلبـــــــداع والنشـــــــر والعـــــــرض يف جمـــــــاالت اإلبـــــــداع األديب والفـــــــين والبحـــــــث العلمـــــــي والتقـــــــين 
 .مضمونة

محايـــــــة حريــــــــة الصـــــــحافة ويشــــــــمل ذلــــــــك يف املـــــــادة الثامنــــــــة والعشـــــــرون يــــــــنص الدســـــــتور املغــــــــريب كـــــــذلك علــــــــى  .61
علــــــى اســـــتقاللية الصــــــحافة إال أنـــــه ميكــــــن فـــــرض قيــــــود علـــــى تلــــــك " ويشـــــجع"ضـــــمانات ضــــــد الرقابـــــة املســــــبقة 
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ـــــيت ميكـــــن فرضـــــها  19شـــــري منظمـــــة املـــــادة تُ ". مبوجـــــب القـــــانون"احلقـــــوق  ـــــالقيود ال ـــــق ب ـــــنص املتعل إىل أن هـــــذا ال
وق املدنيـــــة والسياســـــية والـــــيت تشـــــرتط أن تكـــــون القيـــــود مـــــن العهـــــد الـــــدويل للحقـــــ) 3( 19ال يتوافـــــق مـــــع املـــــادة 

علـــــــى احلـــــــق يف حريـــــــة التعبـــــــري منصوصـــــــاً عليهـــــــا بالقـــــــانون وأن تكـــــــون خلدمـــــــة غايـــــــة مشـــــــروعة وأن تتوافـــــــق مـــــــع 
 .مبادئ الضرورة والتناسب

الصـــــــادر (والدســـــــتور األردين ) م2005الصـــــــادر يف (تعتـــــــرب احلمايـــــــات املنصـــــــوص عليهـــــــا يف الدســـــــتور العراقـــــــي  .62
ـــــة الصـــــرحية) م1952يف  ـــــوفري احلماي ـــــى . حمـــــدودة جـــــداً يف ت ـــــذكر أن الدســـــتور األردين يشـــــدد عل مـــــن اجلـــــدير بال

ينبغـــــــي عـــــــدم االعتمـــــــاد علـــــــى تلـــــــك النصـــــــوص أو اعتبارهـــــــا  . العديـــــــد مـــــــن اخليـــــــارات لتقييـــــــد وســـــــائل اإلعـــــــالم
 . منوذجية من قبل القائمني على صياغة الدستور اجلديد اً كنصوص

  م2005ر في الدستور العراقي الصاد

  36املادة 

  :تكفل الدولة، مبا ال خيل بالنظام العام واآلداب

  .حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل: اوالً 

  .حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر: ثانياً 

  .حرية االجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون: ثالثاً 

  

  م1952الدستور األردني الصادر في 

  ): 15(ادة امل

ــــــة    -1 ــــــالقول والكتاب ــــــه ب ــــــة عــــــن رأي ــــــرأي، ولكــــــل أردين أن يعــــــرب حبري ــــــة ال ــــــة حري تكفــــــل الدول
  . والتصوير وسائر وسائل التعبري بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون

  . الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون   -2

  . انونال جيوز تعطيل الصحف وال إلغاء امتيازها إال وفق أحكام الق   -3

جيـــــوز يف حالـــــة إعـــــالن األحكـــــام العرفيـــــة أو الطـــــوارئ أن يفـــــرض القـــــانون علـــــى الصـــــحف    -4
والنشـــــرات واملؤلفـــــات واإلذاعـــــة رقابـــــة حمـــــدودة يف األمـــــور الـــــيت تتصـــــل يف الســـــالمة العامـــــة 

  . وأغراض الدفاع الوطين

  .ينظم القانون أسلوب املراقبة على موارد الصحف   -5

ســــــــات الرتكيــــــــة علــــــــى العديــــــــد مــــــــن املشــــــــاكل اخلطــــــــرية املتعلقــــــــة حبريــــــــة التعبــــــــري وحريــــــــة حتتــــــــوي القــــــــوانني واملمار  .63
ــــــي الرتكــــــي حتظــــــر بشــــــكل مباشــــــر حتقــــــري  301مــــــن اجلــــــدير بالــــــذكر أن املــــــادة . املعلومــــــات مــــــن القــــــانون اجلزائ

حيمــــي الدســــتور الرتكــــي حريــــة التعبــــري مــــن خــــالل نصــــوص تفصــــيلية كمــــا أنــــه حيمــــي كــــذلك حريــــة . األمــــة الرتكيــــة
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حافة وحريـــــــة املعلومـــــــات إال أن ذلـــــــك الدســـــــتور يعتــــــــرب إشـــــــكالياً مـــــــن منظـــــــور حقـــــــوق اإلنســـــــان الدوليــــــــة الصـــــــ
بــــالنظر إىل القائمــــة الواســــعة جــــداً مــــن املــــربرات الــــيت ميكــــن مــــن خالهلــــا فــــرض قيــــود علــــى تلــــك احلقــــوق مبوجــــب 

 ".وحدة الدولة غري القابلة للتقسيم"وتشمل تلك املربرات ) 2( 26املادة 

  

  م1982التركي الصادر في الدستور 

  حرية التعبري ونشر األفكار  – 26املادة 

لكـــــل شـــــخص احلـــــق يف التعبـــــري عـــــن ونشـــــر أفكـــــاره وآرائـــــه مـــــن خـــــالل احلـــــديث أو بشـــــكل  .1
يشـــــــمل . كتـــــــايب أو مـــــــن خـــــــالل الصـــــــور أو الوســـــــائل األخـــــــرى بشـــــــكل فـــــــردي أو مجـــــــاعي

مــــــن الســــــلطات  ذلــــــك احلــــــق احلريــــــة يف اســــــتالم ونشــــــر املعلومــــــات واألفكــــــار بــــــدون تــــــدخل
ال مينـــــع هـــــذا الـــــنص مـــــن إخضـــــاع وســـــائل البـــــث اإلذاعيـــــة والتلفزيونيـــــة والســـــينمائية . الرمسيـــــة

 .وما شاها لنظام إصدار الرتاخيص

ــــوطين والنظــــام العــــام والســــالمة  .2 ــــة األمــــن ال ــــات ألغــــراض محاي ــــد ممارســــة هــــذه احلري ميكــــن تقيي
ة غــــــري القابلــــــة للتقســــــيم يف العامـــــة واخلصــــــائص األساســــــية للجمهوريــــــة ومحايــــــة وحـــــدة الدولــــــ

إطـــــــار اإلقلـــــــيم واألمـــــــة ومنـــــــع اجلـــــــرائم ومعاقبـــــــة مرتكبيهـــــــا واالحتفـــــــاظ باملعلومـــــــات املصـــــــنفة 
لآلخـــــرين أو  ســـــرّيةقانونـــــاً كأســـــرار للدولـــــة ومحايـــــة مسعـــــة وحقـــــوق واحليـــــاة اخلاصـــــة واحليـــــاة األ

ــــة حســـــــبما نــــــص عليــــــه القــــــانون أو ضـــــــمان عمــــــل القضــــــاء بالشـــــــكل  محايــــــة األســــــرار املهنيــ
 .السليم

ينبغـــــــي أن حيــــــــدد القــــــــانون إجـــــــراءات وشــــــــروط وخطــــــــوات ممارســـــــة احلــــــــق يف حريــــــــة التعبــــــــري  .3
 .ونشر األفكار

 

م مـــــــثًال منوذجيــــــــاً حلمايـــــــة حريــــــــة التعبـــــــري واحلــــــــق يف 2000يف أوروبـــــــا يقـــــــدم دســــــــتور فنلنـــــــدا الصــــــــادر يف عـــــــام  .64
أكثــــــر تفصــــــيًال احلصــــــول علــــــى املعلومــــــات يف نفــــــس الــــــنص كمــــــا يــــــنص علــــــى ضــــــرورة وجــــــود نصــــــوص قانونيــــــة 

 . لتنفيذ هذه احلقوق

  م 2000دستور فنلندا الصادر في عام 

  حرية التعبري واحلق يف احلصول على املعلومات  – 12املادة 

لكــــل شــــخص احلــــق يف حريــــة التعبــــري وتشــــمل حريــــة التعبــــري احلــــق يف التعبــــري عــــن ونشــــر واســــتالم 
ينبغـــــــي أن تـــــــنص . جهـــــــة املعلومـــــــات واألفكـــــــار واالتصـــــــاالت بـــــــدون منـــــــع مســـــــبق مـــــــن قبـــــــل أي

ميكــــــن أن تــــــنص . القــــــوانني علــــــى أحكــــــام أكثــــــر تفصــــــيًال حــــــول ممارســــــة احلــــــق يف حريــــــة التعبــــــري
ــــــرب ضــــــرورية حلمايــــــة األطفــــــال ــــــرب تُ . القــــــوانني علــــــى القيــــــود املتعلقــــــة بــــــالربامج املصــــــورة الــــــيت تعت عت
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ألســـــباب  الوثـــــائق والتســـــجيالت يف حـــــوزة اجلمهـــــور أـــــا عامـــــة مـــــامل يكـــــن نشـــــرها مقيـــــداً بقـــــانون
  .حيق لكل شخص الوصول إىل الوثائق والتسجيالت العامة. ملحة

بعــــد احلــــرب البــــاردة تبنــــت العديــــد مــــن الــــدول الشــــيوعية الســــابقة دســــاتري تشــــري بشــــكل رمســــي إىل حريــــة التعبــــري  .65
 .وحرية املعلومات كحقوق حممية

  م1991دستور سلوفينيا الصادر في 

  حرية التعبري  – 39املادة 

 عـــــن األفكـــــار وحريـــــة احلـــــديث والظهـــــور العـــــام والصـــــحافة واألشـــــكال األخـــــرى مـــــن حريـــــة التعبـــــري
ـــــــــة ـــــــــري العـــــــــام مكفول ميكـــــــــن ألي شـــــــــخص أن يقـــــــــوم جبمـــــــــع واســـــــــتالم ونشـــــــــر . االتصـــــــــال والتعب

  . املعلومات واألفكار حبرية

باســــتثناء احلــــاالت الـــــيت يــــنص عليهـــــا القــــانون لكــــل شـــــخص احلــــق يف احلصـــــول علــــى املعلومـــــات 
  .عامة اليت يكون له فيها مصلحة قانونية مثبتة مبوجب القانونذات الطبيعة ال

ـــة يف املكســــــيك وكولومبيــــــا محايــــــات معــــــززة لكــــــل مــــــن حريــــــة التعبــــــري  يتــــــنيكاألمري مــــــن  .66 ـــ تشــــــمل الدســــــاتري احلديث
 .وحرية املعلومات

  م2005دستور المكسيك الصادر في 

   6املادة 

إال عنــــــدما متثــــــل هجومــــــاً علــــــى األخــــــالق ال ينبغــــــي تقييــــــد حريــــــة احلــــــديث ال قضــــــائياً وال إداريــــــاً 
ينبغــــــي إنفــــــاذ . العامــــــة أو احلقــــــوق الفرديــــــة أو عنــــــدما تــــــؤدي إىل جرميــــــة أو إقــــــالق النظــــــام العــــــام

  .احلق يف املعلومات من قبل الدولة

  

  م 1991دستور كولومبيا الصادر في 

   20املادة 

املعلومــــــات الصــــــحيحة لكــــــل فــــــرد احلــــــق يف حريــــــة التعبــــــري ونشــــــر أفكــــــاره وآرائــــــه ونقــــــل واســــــتالم 
  .واحليادية وإنشاء وسائل اإلعالم اجلماهريية

وســــــائل اإلعــــــالم اجلماهرييــــــة حــــــرة وعليهــــــا مســــــئولية اجتماعيــــــة كمــــــا أن احلــــــق يف التصــــــحيح يف 
  .ظل الظروف العادلة مكفول ولن يكون هناك أي رقابة

ة حلريــــــة املعلومــــــات إال أن باالنتقــــــال إىل آســــــيا وبــــــالرغم مــــــن أن الدســــــتور اهلنــــــدي ال يــــــنص علــــــى محايــــــة صــــــرحي .67
احملكمــــــة العليــــــا يف اهلنــــــد قــــــد اعتــــــربت أن الوصــــــول إىل املعلومــــــات الــــــيت حتــــــتفظ ــــــا اجلهــــــات العامــــــة هــــــو حــــــق 

 46.متضمن يف احلماية اليت يوفرها الدستور حلرية احلديث والتعبري
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  م1950الدستور الهندي الصادر في 

   19املادة 

 : لكافة املواطنني احلق فيما يلي .1

 ية احلديث والتعبريحر   . أ

 .م حرية التعبري وحرية الصحافة وكذلك حرية املعلومات2007حيمي الدستور التايلندي الصادر يف  .68

  م2007الدستور التايلندي الصادر في 

  حرية التعبري الفردي والصحافة – 45املادة 

شــــر والتعبــــري يتمتــــع الشــــخص باحلريــــة يف التعبــــري عــــن رأيــــه وإلقــــاء اخلطــــب والكتابــــة والطباعــــة والن
  .بأي وسيلة أخرى

ال ينبغــــي فــــرض أي قيــــود علــــى هــــذه احلريــــة املــــذكورة يف الفقــــرة األوىل مــــامل يكــــن ذلــــك مبوجــــب 
قــــانون يصــــدر بشــــكل خــــاص لغــــرض احلفــــاظ علــــى أمــــن الدولــــة ومحايــــة حقــــوق وحريــــات وكرامــــة 

لعــــــام واحلقــــــوق اخلاصــــــة لألشــــــخاص اآلخــــــرين واحلفــــــاظ علــــــى النظــــــام ا ســــــرّيةومسعــــــة واحلقــــــوق األ
  .أو األخالق احلميدة أو منع أو إيقاف التدهور يف تفكري أو صحة اجلمهور

  احلق يف املعلومات  – 56املادة 

ــــــيت يف حــــــوزة اجلهــــــات  ــــــى املعلومــــــات العامــــــة ال حيــــــق لكــــــل شــــــخص أن يســــــتقبل وأن حيصــــــل عل
احلكوميــــــة أو ســــــلطات الدولــــــة أو الشــــــركات اململوكــــــة للدولــــــة أو الســــــلطات احملليــــــة مــــــامل يكـــــــن 
ــــــة أو الســــــالمة العامــــــة أو املصــــــاحل  اإلفصــــــاح عــــــن تلــــــك املعلومــــــات ســــــيلحق الضــــــرر بــــــأمن الدول
احملميـــــة لألشـــــخاص اآلخــــــرين أو البيانـــــات الشخصــــــية التابعـــــة ألشـــــخاص آخــــــرين حســـــبما نــــــص 

  .عليه القانون
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نطاق وحدود حرية التعبير وحرية 
  المعلومات 

  

  نطاق حرية التعبير وحرية المعلومات 
لقســــم إىل بعــــض اجلوانــــب اهلامــــة املتعلقــــة بــــاحلق يف حريــــة التعبــــري وحريــــة املعلومــــات والــــيت ســـــيكون شــــري هــــذا ايُ  .69

 .أن يأخذوها بعني االعتبار عند صياغة الدستور اجلديد للدولة جلنة صياغة الدستورلزاماً على أعضاء 

فــــــة البشــــــر ولــــــيس أوًال حريــــــة التعبــــــري وحريــــــة املعلومــــــات تعتــــــرب مــــــن حقــــــوق اإلنســــــان ولــــــذلك فهــــــي حقــــــوق لكا .70
ــــــدويل تنطبــــــق املــــــادة . فقــــــط املــــــواطنني لكــــــل (مــــــن اإلعــــــالن العــــــاملي حلقــــــوق اإلنســــــان  19مبوجــــــب القــــــانون ال

مــــــن العهــــــد الــــــدويل للحقــــــوق املدنيــــــة والسياســــــية علــــــى  19واملــــــادة ) شــــــخص احلــــــق يف حريــــــة الــــــرأي والتعبــــــري
للحقـــــــوق املدنيـــــــة والسياســـــــية مـــــــن العهـــــــد الـــــــدويل  2وباإلضـــــــافة إىل ذلـــــــك تشـــــــرتط املـــــــادة . مجيـــــــع األشـــــــخاص

ــــــى الــــــدول أن تضــــــمن احــــــرتام احلقــــــوق املكفولــــــة مــــــن جانــــــب الدولــــــة لكافــــــة األشــــــخاص  الــــــواقعني ضــــــمن "عل
ــــز علــــى أســــاس " إقليمهــــا واخلاضــــعني الختصاصــــها القضــــائي ــــك عــــدم التميي ــــوع مبــــا يف ذل ــــز مــــن أي ن ــــدون متيي ب

هـــــد الـــــدويل للحقـــــوق املدنيـــــة والسياســـــية مبـــــا يف ولـــــذلك فـــــإن احلقـــــوق املتضـــــمنة يف الع. املنشـــــأ واجلنســـــية الوطنيـــــة
ـــــة يف املـــــادة  ـــــى كافـــــة األشـــــخاص الـــــذين يتواجـــــدون  19ذلـــــك احلقـــــوق املكفول ـــــاً تنطبـــــق عل ـــــيم  مادي يف إطـــــار إقل

مـــــثًال علـــــى ســـــفينة متلكهـــــا الدولـــــة أو (الدولـــــة وكـــــذلك علـــــى األشـــــخاص الـــــواقعني حتـــــت اختصاصـــــها القضـــــائي 
 ).الفعلية للدولة بالرغم من أا غري تابعة للدولةيتواجدون على أرض تقع حتت السيطرة 

ـــــــري  .71 ـــــــاق اآلراء وكـــــــذلك احلـــــــق يف التعب ثانيـــــــاً حيمـــــــي القـــــــانون الـــــــدويل ومعظـــــــم الدســـــــاتري يف العـــــــامل احلـــــــق يف اعتن
ـــــاق اآلراء هـــــو . بشـــــكل عـــــام ـــــة املعلومـــــات فـــــإن احلـــــق يف اعتن ـــــري وحري ـــــة التعب بشـــــكل خمتلـــــف عـــــن احلـــــق يف حري

ـــــه مـــــن غـــــري املشـــــروع للدولـــــة أن حتـــــاول إمـــــا منـــــع  حـــــق مطلـــــق مبوجـــــب القـــــانون الـــــدويل آخـــــذين يف االعتبـــــار أن
مــــــن العهــــــد الــــــدويل للحقــــــوق  19حتمــــــي املــــــادة . بعــــــض اآلراء املعينــــــة أو إجبــــــار األفــــــراد علــــــى تبــــــين آراء معينــــــة
 : للجنة حقوق اإلنسان على ما يلي 34املدنية والسياسية كافة أشكال الرأي وينص التعليق العام رقم 

ــــــى هــــــذا احلــــــق. 9 ــــــود عل ــــــأي اســــــتثناءات أو قي ــــــرأي لتشــــــمل . ال يســــــمع العهــــــد ب ــــــة ال ــــــد حري متت
ـــــرأي مـــــىت مـــــا أراد الشـــــخص وألي ســـــبب أراد ال ميكـــــن إخضـــــاع أي شـــــخص . احلـــــق يف تغيـــــري ال

ــــل أي مــــن حقوقــــه مبوجــــب العهــــد علــــى أســــاس آرائــــه الفعليــــة أو املفرتضــــة كافــــة أشــــكال . لتعطي
ء ذات الطبيعــــــة السياســــــية أو العلميــــــة أو التارخييــــــة أو األخالقيــــــة الــــــرأي حمميــــــة مبــــــا يف ذلــــــك اآلرا

تشــــــكل  47.أن يــــــتم جتــــــرمي الشــــــخص العتناقــــــه أي رأي 1ال ينبغــــــي مبوجــــــب الفقــــــرة . أو الدينيــــــة
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مضــــــــايقة أو ديــــــــد أو وصــــــــم أي شــــــــخص بالعـــــــــار مبــــــــا يف ذلــــــــك االعتقــــــــال أو االحتجـــــــــاز أو 
  1.48الفقرة  19للمادة  احملاكمة أو تعطيل اآلراء اليت يعتنقوا خمالفة

ـــــن األفعــــــال إلجبــــــار شــــــخص مــــــا علــــــى اعتنــــــاق أو عــــــدم اعتنــــــاق أي ظــــــحي. 10 ر أي شــــــكل مـ
ـــــة التعبـــــري عـــــن رأي الشـــــخص بالضـــــرورة احلريـــــة يف عـــــدم التعبـــــري عـــــن  49.رأي معـــــني تشـــــمل حري

  .الرأي

ـــــري واســـــع جـــــداً وميتـــــد ليشـــــمل كـــــل شـــــيء يســـــتهدف إيصـــــال املعـــــىن  .72 . املنشـــــودثالثـــــاً نطـــــاق احلـــــق يف حريـــــة التعب
ــــة والسياســــية إىل  19تشــــري املــــادة  ". املعلومــــات واألفكــــار مــــن كافــــة األنــــواع"مــــن العهــــد الــــدويل للحقــــوق املدني

قـــــررت احملكمــــــة األوروبيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان يف أحــــــد أوىل قضـــــاياها املشــــــهورة أن املــــــواد الــــــيت اعتــــــربت مــــــن قبــــــل 
 : التعبري حيث أشارت احملكمة إىل ما يلي احملاكم الوطنية أا مواد فاحشة هي حممية باحلق يف حرية

ــــري أحــــد األســــس الضــــرورية يف اتمــــع وأحــــد الشــــروط األساســــية لتطــــور ومنــــو   تشــــكل حريــــة التعب
املعلومـــــات "فــــإن حريــــة التعبـــــري ال تنطبــــق فقـــــط علــــى ] القيــــود املشـــــروعة[حبســـــب . كــــل شــــخص

ــــة أو غــــري هامــــة وإمنــــ" أو األفكــــار ــــيت تعتــــرب غــــري مؤذي ــــة التعبــــري كــــذلك املالئمــــة أو ال ا تنطبــــق حري
علـــــى املعلومـــــات واألفكـــــار الــــــيت تـــــؤذي أو تصـــــدم أو تـــــزعج الدولــــــة أو أي قطـــــاع مـــــن الســــــكان 
علــــى ســــبيل املثــــال املطالبــــة بالتعدديــــة والتســــامح واالنفتــــاح العقلــــي الــــيت بــــدوا لــــن يكــــون هنــــاك 

  50".جمتمع دميقراطي"

ــــــدويل ومعظــــــم األنظمــــــة الدســــــعــــــرّ رابعــــــاً يُ  .73 ــــــة التعبــــــري ف القــــــانون ال ــــــاحلق يف حري ــــــري املشــــــمولة ب تورية وســــــائل التعب
حريـــــة طلـــــب واســـــتقبال ونشـــــر املعلومـــــات واألفكـــــار مـــــن  " 19تغطـــــي املـــــادة . وحريـــــة املعلومـــــات بشـــــكل واســـــع

بغـــــض النظـــــر عـــــن احلـــــدود إمـــــا شـــــفهياً أو كتابيـــــاً أو بشـــــكل مطبـــــوع أو علـــــى هيئـــــة فنيـــــة أو مـــــن كافـــــة األنـــــواع 
دت جلنـــــــة حقـــــــوق اإلنســـــــان أّكـــــــ). التأكيـــــــد مضـــــــاف" (تيـــــــار الشـــــــخصخـــــــالل أي وســـــــيلة أخـــــــرى حســـــــب اخ

 : مؤخراً أن هذه العبارات تتطلب تفسرياً واسعاً جداً وقد أشارت إىل ما يلي

مــــــن الــــــدول األطــــــراف أن تضــــــمن احلــــــق يف حريــــــة التعبــــــري مبــــــا يف ذلــــــك  2تتطلــــــب الفقــــــرة . 11
واع بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن احلـــــــق يف طلـــــــب واســـــــتالم ونشـــــــر املعلومـــــــات واألفكـــــــار مـــــــن كافـــــــة األنـــــــ

يشـــــمل ذلـــــك احلـــــق التعبـــــري عـــــن واســـــتالم املراســـــالت مـــــن أي شـــــكل كانـــــت حـــــول أي . احلـــــدود
 20.51واملـــــــادة  3الفقـــــــرة  19أفكـــــــار أو آراء ميكـــــــن نقلهـــــــا لآلخـــــــرين حبســـــــب أحكـــــــام املـــــــادة 

 54والتعليــــــق علــــــى الشــــــؤون العامــــــة 53والتعليــــــق الشخصــــــي 52ويشــــــمل ذلــــــك اخلطــــــاب السياســــــي
  59والتــــــدريس 58والتعبــــــري الثقــــــايف والفــــــين 57والصــــــحافة 56وق اإلنســــــانومناقشــــــة حقــــــ 55والنقــــــاش

كمــــــا ميكــــــن أن يشــــــمل ذلــــــك أيضــــــاً اإلعالنــــــات التجاريــــــة ويشــــــمل نطــــــاق   60اخلطــــــاب الــــــديينو 
ــــري الــــذي ميكــــن أن يُ  2الفقــــرة  ــــري مــــؤذي بشــــكل كبــــريحــــىت التعب ــــرب أنــــه تعب ــــالرغم مــــن أنــــه  61عت ب

  .20واملادة  3الفقرة  19ميكن تقييد ذلك التعبري مبوجب أحكام املادة 

كافـــــة أشـــــكال التعبـــــري ووســـــائل التعبـــــري وتشـــــمل تلـــــك األشـــــكال احلـــــديث   2حتمـــــي الفقـــــرة . 12
ــــة ــــل الصــــور والقطــــع الفني تشــــمل وســــائل  62.والكتابــــة ولغــــة اإلشــــارة والتعبــــريات غــــري الشــــفهية مث
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ــــــــل مـــــــــن الكتـــــــــب والصـــــــــحف واللبـــــــــاس  65وامللصـــــــــقات واللوحـــــــــات 64واملنشـــــــــورات 63التعبـــــــــري كـ
ويشـــــمل ذلـــــك كافـــــة األشـــــكال الســـــمعية والبصـــــرية وكـــــذلك اإللكرتونيـــــة  66.ض القانونيـــــةوالعـــــرائ

  67.واإلنرتنت املستخدمة يف التعبري

  

  القيود المسموح بها على حرية التعبير وحرية المعلومات 

عتــــــرب احلــــــق يف حريـــــة التعبــــــري وحريــــــة املعلومـــــات حقــــــاً أساســــــياً مـــــن حقــــــوق اإلنســــــان إال أنـــــه لــــــيس مــــــن بينمـــــا يُ  .74
ــــــــق حيــــــــث نشــــــــري إىل املــــــــادة احل مــــــــن العهــــــــد الــــــــدويل للحقــــــــوق املدنيــــــــة ) 3( 19قــــــــوق املكفولــــــــة بشــــــــكل مطل

 :والسياسية تسمح بفرض قيود على ذلك احلق بالصياغة التالية

مــــــــــن هــــــــــذه املــــــــــادة واجبــــــــــات  2تســــــــــتتبع ممارســــــــــة احلقــــــــــوق املنصــــــــــوص عليهــــــــــا يف الفقــــــــــرة . 3
ــــــو . ومســــــئوليات خاصــــــة ــــــبعض القي ــــــك جيــــــوز إخضــــــاعها ل ــــــى ذل د ولكــــــن شــــــريطة أن تكــــــون وعل

  :ةحمددة بنص القانون وأن تكون ضروري

  الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم،) أ(

  .حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب(

ولــــــذلك فــــــإن القيــــــود علــــــى احلــــــق يف حريــــــة التعبــــــري وحريــــــة املعلومــــــات ينبغــــــي أن تكــــــون مفصــــــلة بشــــــكل ضــــــيق  .75
مـــــن أجـــــل حتديـــــد فيمـــــا إذا كـــــان القيـــــد الـــــذي يفـــــرض علـــــى ذلـــــك . يـــــق وأن ال تعـــــرض ذلـــــك احلـــــق للخطـــــرودق

مــــــن العهــــــد الــــــدويل ) 3( 19احلــــــق قيــــــداً ضــــــيقاً مبــــــا يكفــــــي ينبغــــــي تطبيــــــق املعــــــايري الــــــيت نصــــــت عليهــــــا املــــــادة 
ـــــة والسياســـــية ـــــري أو حريـــــة املعل. للحقـــــوق املدني ـــــة التعب ومـــــات كمـــــا ينبغـــــي أن تكـــــون أي قيـــــود تفـــــرض علـــــى حري

أوًال أن تكــــــــون منصوصــــــــاً عليهــــــــا بالقــــــــانون وثانيــــــــاً أن تكــــــــون تســــــــتهدف غايــــــــة مشــــــــروعة مثــــــــل احــــــــرتام : يلــــــــي
حقــــــوق أو مسعــــــة اآلخــــــرين أو محايــــــة األمــــــن القــــــومي أو النظــــــام العــــــام أو الصــــــحة واألخــــــالق العامــــــة وثالثــــــاً أن 

 68.تكون ضرورية لتحقيق مصلحة مشروعة وأن جتتاز اختبار التناسبية

املهــــــــم أن نالحــــــــظ أن هــــــــذا االختبــــــــار نفســــــــه متضــــــــمن يف كافــــــــة املعاهــــــــدات اإلقليميــــــــة املتعلقــــــــة حبقــــــــوق مــــــــن  .76
 70.ويتم تطبيقه من قبل اجلهات الدولية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان 69اإلنسان

  

  

  

  عليه بالقانون اً منصوص

ملعلومــــــات منصوصــــــاً عليهــــــا أن تكــــــون أي قيــــــود علــــــى احلــــــق يف حريــــــة التعبــــــري وحريــــــة ا) 3( 19تشــــــرتط املــــــادة  .77
ـــــاً ألنـــــه ومـــــن أجـــــل  ـــــتم يف القـــــانون ويتطلـــــب ذلـــــك تقييمـــــاً معياري أن يـــــتم تصـــــنيف القـــــانون كمعيـــــار ينبغـــــي أن ت

ـــــــذلك فمـــــــن غـــــــري 71.صـــــــياغة القـــــــانون بالدقـــــــة الكافيـــــــة لتمكـــــــني الفـــــــرد مـــــــن تنظـــــــيم ســـــــلوكه مبوجـــــــب ذلـــــــك ول
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ــــــى حريــــــة التعبــــــري وحريــــــة وضــــــع قيــــــود غامضــــــة أو واســــــعة بشــــــكل ك) 3( 19املســــــموح مبوجــــــب املــــــادة  بــــــري عل
 .املعلومات واليت ال حتدد بشكل دقيق نطاق تلك القيود

فإنـــــه ال ميكـــــن ألي قـــــانون أن ) 3( 19كـــــذلك علـــــى أنـــــه ألغـــــراض املـــــادة   34كمـــــا يـــــنص التعليـــــق العـــــام رقـــــم  .78
 72.يعطــــي ســــلطة تقــــدير مطلقــــة مــــن أجــــل تقييــــد حريــــة التعبــــري إىل أولئــــك  املســــئولني عــــن تنفيــــذ ذلــــك القــــانون

ينبغــــي أن تعطــــي القـــــوانني إرشــــادات كافيــــة إىل أولئـــــك املســــئولني عــــن تنفيـــــذ تلــــك القــــوانني مـــــن أجــــل متكيـــــنهم 
ــــدها ــــيت ال ينبغــــي تقيي ــــواع التعبــــري ال ــــري الــــيت ميكــــن تقييــــدها بشــــكل ســــليم وأن إن اشــــرتاط . مــــن معرفــــة أنــــواع التعب

ـــــ ـــــق هـــــذا الغـــــرض هـــــو اشـــــرتاط ي ـــــق مـــــع اشـــــرتاطات أن يكـــــون القـــــانون دقيقـــــاً مبـــــا يكفـــــي لتحقي رتبط بشـــــكل وثي
فــــــرض القيــــــود علــــــى حريــــــة التعبــــــري فقــــــط ألغــــــراض مشــــــروعة الضــــــرورة والتناســــــبية وهــــــو يهــــــدف إىل ضــــــمان أن تُ 

 .من فرصة التالعب ذه القيود وتطبيقها ألغراض أخرى وأن يتم احلدّ 

تـــــنص مـــــثًال تســـــمح كافـــــة الـــــدول يف منطقـــــة الشـــــرق األوســـــط فقـــــط بـــــالقيود الـــــيت يـــــنص عليهـــــا القـــــانون حيـــــث  .79
 :من الدستور اللبناين على ما يلي 13املادة 

حريــــة إبــــداء الــــرأي قــــوًال وكتابــــة وحريــــة الطباعــــة وحريــــة االجتمــــاع وحريــــة تــــأليف اجلمعيــــات كلهــــا 
 .مكفولة ضمن دائرة القانون

 يعــــــين اجلــــــزء املتعلــــــق باشــــــرتاط أن يكــــــون القيــــــد منصوصــــــاً عليــــــه بالقــــــانون يف االختبــــــار أن ال متــــــنح القــــــوانني .80
للســـــلطات صــــــالحيات تقديريــــــة واســــــعة لتقييــــــد حريــــــة التعبــــــري ألن ذلــــــك ســــــيقوض أحــــــد األهــــــداف الرئيســــــية 

ت جلنـــــة حقـــــوق اإلنســـــان بـــــاألمم املتحـــــدة بشـــــكل متكـــــرر عـــــن خماوفهـــــا مـــــن مســـــاح لـــــوائح عـــــربّ . لتلـــــك القيـــــود
ة عـــــــن ت اللجنـــــــم عـــــــربّ 2000وســـــــائل اإلعـــــــالم بســـــــلطة تقـــــــدير رمسيـــــــة كبـــــــرية فعلـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال يف العـــــــام 

مهــــام هيئــــة االتصــــاالت الوطنيــــة التابعــــة لــــوزارة العــــدل الــــيت هلــــا صــــالحيات تقديريــــة كاملــــة يف "خماوفهــــا حــــول 
ت احملــــــاكم الوطنيــــــة كمــــــا عــــــربّ   73".مــــــنح أو رفــــــض مــــــنح الرتاخــــــيص ملؤسســــــات البــــــث اإلذاعــــــي والتلفزيــــــوين

 74.عن نفس املخاوف

  

  الغاية المشروعة

ـــــــدخل يف احلـــــــق يف ح .81 ـــــــة مشـــــــروعة حمميـــــــة حســـــــب القائمـــــــة ينبغـــــــي أن يكـــــــون أي ت ـــــــري يســـــــتهدف غاي ـــــــة التعب ري
إن . مــــــــــن العهــــــــــد الــــــــــدويل للحقــــــــــوق املدنيــــــــــة والسياســــــــــية) ب(و ) أ) (3( 19الشــــــــــاملة املتضــــــــــمنة يف املــــــــــادة 

الغايــــات املشــــروعة هــــي تلـــــك الغايــــات الــــيت حتمـــــي حقــــوق اإلنســــان التابعــــة لآلخـــــرين أو حتمــــي األمــــن القـــــومي 
صـــــحة واألخــــالق العامـــــة ولـــــذلك فســـــيكون مـــــن غــــري املســـــموح بـــــه فـــــرض أي قيـــــود أو النظــــام العـــــام أو حتمـــــي ال

علـــــــى التعبـــــــري أو املعلومـــــــات فقـــــــط بســـــــبب أـــــــا تنتقـــــــد احلكومـــــــة أو النظـــــــام السياســـــــي أو االجتمـــــــاعي الـــــــذي 
كمــــا أنــــه مــــن غــــري املســــموح بــــه أن يــــتم الســــعي لتحقيــــق تلــــك األهــــداف غــــري املشــــروعة مــــن  75.ترعــــاه احلكومــــة

عنـــــدما تقـــــوم أي دولـــــة بتقييـــــد حريـــــة التعبـــــري فـــــإن . وإخـــــراج املـــــادة عـــــن ســـــياقها) 3( 19ملـــــادة خـــــالل التـــــذرع با
العــــبء يقــــع علــــى تلــــك الدولــــة بــــأن تثبــــت أن هنــــاك صــــلة مباشــــرة ووثيقــــة بــــني التعبــــري واألســــاس املشــــروع الــــذي 

 .أوجب فرض ذلك القيد
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ـــــد صـــــياغة وتطبيـــــق القـــــوانني كـــــذلك أنـــــه ينبغـــــي بـــــذل العنايـــــة القصـــــو   34كمـــــا يشـــــري التعليـــــق العـــــام رقـــــم  .82 ى عن
ــــــة األمــــــن القــــــومي ســــــواًء أكانــــــت حتــــــت مســــــميات قــــــوانني اخليانــــــة أو  ــــــة التعبــــــري ألغــــــراض محاي ــــــيت تقيــــــد حري ال
قــــــوانني األســــــرار الرمسيــــــة أو قــــــوانني مكافحــــــة إثــــــارة الفتنــــــة والــــــيت ينبغــــــي أن تتوافــــــق مــــــع املتطلبــــــات الصــــــارمة يف 

إرشـــــادات إضــــــافية حـــــول القـــــوانني الـــــيت تقيـــــد التعبـــــري لغــــــرض  34يعطـــــي التعليـــــق العـــــام رقـــــم ). 3( 19املـــــادة 
ــــادئ ال يــــتم  ــــة علــــى مب ــــد  اســــتقائهامحايــــة األخــــالق حيــــث ينبغــــي أن تكــــون تلــــك األغــــراض مبني فقــــط مــــن تقلي

ولـــــذلك ســـــيكون مـــــن 76.واحـــــد وإمنـــــا ينبغـــــي أن تُفهـــــم علـــــى ضـــــوء عامليـــــة حقـــــوق اإلنســـــان ومبـــــدأ عـــــدم التمييـــــز
لوجهـــــة نظـــــر  تفضـــــيلق املدنيـــــة والسياســـــية علـــــى ســـــبيل املثـــــال أن يـــــتم إعطـــــاء املخـــــالف للعهـــــد الـــــدويل للحقـــــو 

 .دينية أو تارخيية معينة

يف ســـــــــياق األمــــــــــن القـــــــــومي تُعتــــــــــرب مبـــــــــادئ جوهانســــــــــربج لألمـــــــــن القــــــــــومي وحريـــــــــة التعبــــــــــري واحلصـــــــــول علــــــــــى  .83
ــــــادئ جوهانســــــربج( 77املعلومــــــات ــــــل م) مب ــــــيت مت إعــــــدادها مــــــن قب نظمــــــة وهــــــي جمموعــــــة مــــــن املعــــــايري الدوليــــــة ال

وخـــــرباء دوليـــــني يف جمـــــال حريـــــة التعبـــــري أـــــا مبـــــادئ توجيهيـــــة حـــــول القيـــــود الـــــيت ميكـــــن فرضـــــها علـــــى  19املـــــادة 
ـــــة األمـــــن القـــــومي ـــــري مـــــن أجـــــل محاي ـــــة التعب ـــــى أن القيـــــود . حري ـــــادئ جوهانســـــربج عل ـــــاين مـــــن مب ـــــدأ الث ـــــنص املب ي

ـــري مشـــــــروعة مـــــــامل يكـــــــن غرضـــــــه ا احلقيقـــــــي وتأثريهـــــــا يهـــــــدف املـــــــراد تربيرهـــــــا مبـــــــربرات األمـــــــن القـــــــومي تكـــــــون غــــ
ــــرد  حلمايــــة وجــــود البلــــد أو ســــالمة أراضــــيه ضــــد اســــتخدام القــــوة أو التهديــــد باســــتخدام القــــوة أو قــــدرا علــــى ال

ال ميكــــــــن أن يكــــــــون القيــــــــد ذريعــــــــة حلمايــــــــة احلكومــــــــة مــــــــن . علــــــــى اســــــــتخدام القــــــــوة أو التهديــــــــد باســــــــتخدامها
مـــــات حـــــول عمـــــل املؤسســـــات العامـــــة أو للـــــدفاع عـــــن اإلحـــــراج أو فضـــــح املمارســـــات اخلاطئـــــة أو إلخفـــــاء املعلو 

ــــــدأ . فكــــــر معــــــني ــــــه ال ميكــــــن معاقبــــــة الشــــــخص حتــــــت مــــــربرات األمــــــن القــــــومي بســــــبب   15يــــــنص املب علــــــى أن
إذا مل يـــــؤدي ذلـــــك الكشـــــف إىل إحلـــــاق ضـــــرر فعلـــــي وأنـــــه مـــــن غـــــري احملتمـــــل أن ) 1: (كشـــــفه عـــــن معلومـــــات

أن املصــــــلحة العامــــــة يف معرفــــــة املعلومــــــات ) 2(ومي يلحــــــق ضــــــرراً فعليــــــاً مبصــــــلحة مشــــــروعة تتعلــــــق بــــــاألمن القــــــ
 .تفوق على الضرر احلاصل بسبب الكشف عن املعلومات

  

  الضرورة

ـــــــدول األطـــــــراف يف العهـــــــد الـــــــدويل للحقـــــــوق املدنيـــــــة والسياســـــــية مُ  .84 لزمـــــــة بـــــــأن تضـــــــمن أن تكـــــــون القيـــــــود إن ال
االختبــــــار هــــــو العنصــــــر األكثــــــر إن هــــــذا اجلــــــزء مــــــن . املشــــــروعة علــــــى احلــــــق يف حريــــــة التعبــــــري ضــــــرورية ومناســــــبة

. حســــــماً وهــــــو األســــــاس الــــــذي تتخــــــذ مبوجبــــــه القــــــرارات يف الغالبيــــــة العظمــــــى مــــــن القضــــــايا الدوليــــــة والوطنيــــــة
تقتضــــي الضـــــرورة أن يكـــــون هنـــــاك حاجـــــة اجتماعيـــــة ملحـــــة لفــــرض ذلـــــك القيـــــد ويتوجـــــب علـــــى الطـــــرف الـــــذي 

تقتضـــــي التناســــــبية أن . واملصـــــلحة احملميـــــة يفـــــرض القيـــــد أن يثبـــــت أن هنـــــاك صــــــلة مباشـــــرة وفوريـــــة بـــــني التعبــــــري
يكــــــون القيــــــد علـــــــى حريــــــة التعبــــــري غـــــــري واســــــع بشــــــكل غـــــــري الزم وأن يكــــــون القيــــــد مناســـــــباً لتحقيــــــق وظيفتـــــــه 

ينبغــــي إثبــــات أن القيــــد املفــــروض هــــو قيــــد دقيــــق وفــــردي مــــن أجــــل حتقيــــق النتيجــــة املرغوبــــة وأنــــه لــــيس . احلمائيــــة
 .ميكنها حتقيق نفس النتيجة احملدودة أكثر تطفًال من الوسائل األخرى اليت
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أن احلظـــــر الشـــــامل علـــــى عمـــــل بعـــــض مواقـــــع اإلنرتنـــــت واألنظمـــــة هـــــو أمـــــر غـــــري  34يشـــــري التعليـــــق العـــــام رقـــــم  .85
 ).3( 19متناسب مطلقاً ولذلك فإنه ال يتوافق مع املادة 

ه يســـــمح كـــــر أعـــــالتســـــتخدم خمتلـــــف الدســـــاتري مصـــــطلحات خمتلفـــــة لوصـــــف هـــــذا اجلـــــزء مـــــن االختبـــــار فكمـــــا ذُ  .86
" ضـــــرورية"العهـــــد الـــــدويل للحقـــــوق املدنيـــــة والسياســـــية واملعاهـــــدات اإلقليميـــــة عـــــادة فقـــــط بـــــالقيود الـــــيت تكـــــون 

ــــــدميقراطي"أو  ــــــريات مبــــــا يف ذلــــــك " ضــــــرورية يف اتمــــــع ال ــــــد مــــــن التعب ــــــة العدي بينمــــــا تســــــتخدم الدســــــاتري الوطني
والعديــــــد " معقــــــول يف اتمـــــع الـــــدميقراطي املطلوبـــــة بشـــــكل"و " املـــــربرة بشـــــكل معقـــــول يف اتمــــــع الـــــدميقراطي"

إىل االختبـــــار هـــــو أن ذلــــــك " يف اتمـــــع الــــــدميقراطي"إن ميـــــزة إضــــــافة تعبـــــري . مـــــن التعبـــــريات األخــــــرى املشـــــاة
التعبـــــري يشـــــمل كافـــــة القـــــيم الدميقراطيـــــة ومبـــــا يضـــــمن أن يكـــــون حتليـــــل مـــــا هـــــو ضـــــروري مبـــــين علـــــى تلـــــك القـــــيم 

 .عترب كذلك يف املناخ الدميقراطيورياً يف املناخ الديكتاتوري قد يُ الدميقراطية حيث أن ما يعترب ضر 

أســــــهبت احملــــــاكم يف خمتلــــــف أحنــــــاء العــــــامل يف حتديــــــد املتطلبــــــات اخلاصــــــة هلــــــذا االختبــــــار وهنــــــاك ثالثــــــة عناصــــــر  .87
أوًال ينبغـــــــي أن تكــــــون التـــــــدابري املتخــــــذة مصـــــــممة بشــــــكل دقيـــــــق لتحقيــــــق اهلـــــــدف . مميــــــزة ميكـــــــن استخالصــــــها

ـــــةاملنشـــــود و  ـــــة أو غـــــري عقالني ـــــة مـــــن  78.ال ينبغـــــي أن تكـــــون تعســـــفية أو غـــــري عادل ـــــتمكن احلكومـــــة املعني إذا مل ت
عتــــــرب ضــــــرورياً عندئــــــذ يكــــــون ذلــــــك القيــــــد قــــــد تقــــــدمي أي إثبــــــات يؤكــــــد بــــــأن التــــــدخل املعــــــين يف حريــــــة التعبــــــري يُ 

املصـــــاحل العامــــــة بينمـــــا ميكــــــن للـــــدول وهــــــو لزامـــــاً عليهــــــا أن حتمـــــي خمتلــــــف  79.فشـــــل يف اجتيــــــاز هـــــذا االختبــــــار
صـــــــمم بشـــــــكل دقيـــــــق حبيـــــــث تكـــــــون فاعلـــــــة يف واخلاصـــــــة إال أن اإلجـــــــراءات الـــــــيت تتخـــــــذها الـــــــدول ينبغـــــــي أن تُ 

مــــــن اخلطــــــري جــــــداً أن يــــــتم تقييــــــد أي مــــــن احلقــــــوق األساســــــية وعنــــــد التفكــــــري يف . محايــــــة تلــــــك املصــــــاحل فقــــــط
 80.ملتاحة أمامهافرض أي قيود يتوجب على الدول أن تفكر بشكل دقيق يف خمتلف اخليارات ا

ــــري  .88 ــــة التعب ــــل احلــــق يف حري ــــاً ينبغــــي أن يكــــون التــــدخل مصــــمماً لتعطي إذا كــــان هنــــاك  81".بأقــــل قــــدر ممكــــن"ثاني
ــــــــل تقييــــــــداً للحــــــــق  ــــــــار اخليــــــــار األق ــــــــذ ينبغــــــــي اختي ــــــــة مصــــــــلحة مشــــــــروعة معينــــــــة عندئ خيــــــــارات متعــــــــددة حلماي

حـــــدود عمليـــــة علـــــى مـــــدى دقـــــة  عنـــــد تطبيـــــق هـــــذه القاعـــــدة أدركـــــت احملـــــاكم أنـــــه قـــــد يكـــــون هنـــــاك 82.احملمـــــي
ـــــــة إال حســـــــب تلـــــــك احلـــــــدود  اإلجـــــــراء القـــــــانوين املتخـــــــذ إال أنـــــــه ال ينبغـــــــي أن تكـــــــون القيـــــــود شـــــــديدة العمومي

 .العملية

ــــري واملنــــافع  .89 ــــاك تناســــب بــــني الضــــرر احلاصــــل بســــبب اإلجــــراء املتخــــذ علــــى حريــــة التعب ــــاً ينبغــــي أن يكــــون هن ثالث
ــــيت تتحقــــق خلدمــــة الغايــــة املشــــروعة ل خــــاص ينبغــــي أن ال يزيــــد الضــــرر احلاصــــل علــــى حريــــة التعبــــري بشــــك 83.ال

عــــن املنـــــافع الــــيت تتحقـــــق حلمايـــــة املصــــلحة املعنيـــــة فعلـــــى ســــبيل املثـــــال ال ميكــــن قبـــــول القيـــــد الــــذي يـــــوفر محايـــــة 
ـــــد يضـــــرّ  ـــــك القي ـــــة التعبـــــري  حمـــــدودة للســـــمعة يف حـــــال أن يكـــــون ذل ـــــرياً حبري تعتمـــــد اتمعـــــات الدميقراطيـــــة  84.كث

احلـــــر للمعلومـــــات واألفكـــــار وميكـــــن تربيـــــر أي قيـــــود علـــــى ذلـــــك التـــــدفق احلـــــر فقـــــط عنـــــدما يكـــــون علـــــى التـــــدفق 
ــــد مــــربراً ينبغــــي  ــــك أنــــه مــــن أجــــل أن يكــــون القي ــــد ويتضــــمن ذل ــــك القي ــــاك مصــــلحة عامــــة شــــاملة خيــــدمها ذل هن

 .همضارّ أن تكون منافعه تفوق 

  

  أمثلة دستورية مقارنة
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اتري حتتـــــوي علـــــى أنظمـــــة معينـــــة للقيـــــود علـــــى احلقـــــوق واحلريـــــات هنـــــاك العديـــــد مـــــن األمثلـــــة اإلجيابيـــــة علـــــى دســـــ .90
يـــــــوفر ميثـــــــاق احلقـــــــوق اجلنـــــــوب أفريقـــــــي مثـــــــاًال واضـــــــحاً ومفيـــــــداً للقـــــــائمني علـــــــى صـــــــياغة الدســـــــتور . األساســـــــية

ــــــه يُ  ــــــه يعكــــــس مبــــــادئ التناســــــبية والضــــــرورة يف اتمــــــع الــــــدميقراطي إال أن ــــــث أن شــــــري كــــــذلك إىل أن اجلديــــــد حي
ــــــادئ ذلــــــك اتمــــــع مبــــــين ع ــــــة"لــــــى مب عتــــــرب أدوات تفســــــريية هامــــــة والــــــيت تُ " الكرامــــــة اإلنســــــانية واملســــــاواة واحلري

 .للقضاء

  م1996، الصادر في )ميثاق الحقوق(دستور جنوب أفريقيا 

  تقييد احلقوق  – 36املادة 

مبقتضــــــى قــــــانون يطبــــــق علــــــى النــــــاس   إالال جيــــــوز تقييــــــد احلقــــــوق الــــــواردة يف وثيقــــــة احلقــــــوق  .1
ـــــوح كافـــــة بقـــــدر مـــــا يكـــــ ـــــربره يف جمتمـــــع مفت ـــــد معقـــــوًال ولـــــه مـــــا ي يقـــــوم  ودميقراطـــــيون التقيي

كـــــــل العوامـــــــل ذات الصـــــــلة، مبـــــــا   ةواملســـــــاواة واحلريـــــــة، مـــــــع مراعـــــــا اإلنســـــــانيةعلـــــــى الكرامـــــــة 
 : فيها

 طبيعة احلق ؛  - أ 

 أمهية الغرض من التقييد؛  -ب 

 طبيعة ونطاق التقييد؛  - ج 

 العالقة بني التقييد وغرضه؛  -د 

 .قيق الغرضالوسائل األقل تقييداً لتح  -ه 

ـــــه الفقـــــرة  .2 او أي حكـــــم آخـــــر مـــــن أحكـــــام الدســـــتور، ال يقيـــــد ) 1(باســـــتثناء مـــــا تـــــنص علي
 .أي قانون أي حق منصوص عليه يف وثيقة احلقوق

ـــــد احلقـــــوق والـــــيت تعكـــــس 1997حيتـــــوي الدســـــتور البولنـــــدي الصـــــادر يف  .91 ـــــد ملـــــادة تتعلـــــق بتقيي م علـــــى مثـــــال جي
 .مبادئ قانونية ومشروعية الغايات وضرورا

  م1997الدستور البولندي الصادر في 

  31املادة 

 .ينبغي توفري احلماية القانونية حلرية الشخص .1

ـــــــــار أي  .2 علـــــــــى كـــــــــل شـــــــــخص أن حيـــــــــرتم حريـــــــــات وحقـــــــــوق اآلخـــــــــرين وال ينبغـــــــــي إجب
 .شخص على القيام بأي شيء غري مطلوب قانوناً 

ميكـــــن فـــــرض أي قيـــــود علـــــى ممارســـــة احلريـــــات واحلقـــــوق الدســـــتورية فقـــــط مـــــن خـــــالل  .3
نني وفقــــــط عنــــــدما يكــــــون ذلــــــك ضــــــرورياً يف الدولــــــة الدميقراطيــــــة مــــــن أجــــــل محايــــــة قــــــوا

أمنهـــــا أو النظــــــام العــــــام أو حلمايــــــة البيئــــــة الطبيعيــــــة أو الصــــــحة أو األخــــــالق العامــــــة أو 
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ينبغـــــــي أن ال ختـــــــالف تلـــــــك القيـــــــود جـــــــوهر . حريـــــــات وحقـــــــوق األشـــــــخاص اآلخـــــــرين
 .احلريات واحلقوق

يثــــــاق الكنــــــدي للحقــــــوق واحلريــــــات فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالقيود علــــــى احلقــــــوق بــــــالرغم مــــــن أن الــــــنص املتضــــــمن يف امل .92
 .إال أنه يعكس بشكل مناسب القانون الدويل حلقوق اإلنسان اً مقتضب اً نص يبدو

  م1982الصادر في ) ميثاق الحقوق والحريات(القانون الدستوري الكندي 

  1املادة 

فيــــــه حبســــــب  عليهــــــا املنصــــــوصامليثــــــاق الكنــــــدي للحقــــــوق واحلريــــــات يكفــــــل احلقــــــوق واحلريــــــات 
احلـــــــدود املعقولـــــــة الـــــــيت تـــــــنص عليهـــــــا القـــــــوانني والـــــــيت يـــــــتم إثبـــــــات أـــــــا مـــــــربرة يف اتمـــــــع احلـــــــر 

  .والدميقراطي

م علـــــى أحكـــــام مفصـــــلة بشـــــكل خـــــاص فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالقيود علـــــى 2010حيتـــــوي الدســـــتور الكيـــــين الصـــــادر يف  .93
ـــــة  ـــــرب تلـــــك األحكـــــام إجيابي ـــــات األساســـــية وتعت ـــــدى منظمـــــة املـــــادة احلقـــــوق واحلري حتفظـــــات  19إمجـــــاًال إال أن ل

ــــتم فيهــــا تطبيــــق األحكــــام املتعلقــــة باملســــاواة واملتضــــمنة يف الدســــتور الكيــــين مقابــــل  شــــديدة علــــى الطريقــــة الــــيت ي
ــــا أن الدســــتور . القــــانون اإلســــالمي أمــــام حمــــاكم معينــــة ــــيبإن مــــن رأين ــــنهج  اللي ــــع هــــذا ال اجلديــــد ينبغــــي أن ال يتب

ــــاً بالكامــــل حبيــــث حيمــــي حقــــوق كافــــة وأن يبقــــى نصــــاً عل كمــــا . مبــــن فــــيهم النســــاء بشــــكل متســــاو الليبيــــنيماني
علـــــــى أفـــــــراد القـــــــوات املســـــــلحة " تطبيـــــــق بعـــــــض احلقـــــــوق"أننـــــــا ال نقبـــــــل أيضـــــــاً حقيقـــــــة أنـــــــه قـــــــد يـــــــتم تضـــــــييق 

 .والشرطة

  م2010الدستور الكيني الصادر في 

  القيود على احلقوق واحلريات األساسية  24املادة 

ي تقييــــــد أي حــــــق أو حريــــــة أساســــــية متضــــــمنة يف ميثــــــاق احلقــــــوق إال بقــــــانون ال ينبغــــــ .1
وفقــــــط إىل املــــــدى الــــــذي يكــــــون فيــــــه ذلــــــك القيــــــد معقــــــوًال ومــــــربراً يف اتمــــــع املفتــــــوح 
والـــــــدميقراطي بنـــــــاًء علـــــــى الكرامـــــــة اإلنســـــــانية واملســـــــاواة واحلريـــــــة وآخـــــــذين يف احلســـــــبان  

 : كافة العوامل ذات الصلة مبا يف ذلك ما يلي

 .طبيعة احلق أو احلرية األساسية  .أ 

 .أمهية الغاية املنشودة من ذلك القيد  .ب 

 . طبيعة ونطاق ذلك القيد  .ج 

احلاجـــــة للتحقـــــق مـــــن أن التمتـــــع بـــــاحلقوق واحلريـــــات األساســـــية مـــــن قبـــــل أي فـــــرد   .د 
 . ال يضر حبقوق اآلخرين وحريام األساسية

ئل أقـــــل تقييـــــداً العالقـــــة بـــــني القيـــــد والغايـــــة املنشـــــودة وفيمـــــا إذا كـــــان هنـــــاك وســـــا  .ه 
 .حتقق نفس الغاية املنشودة
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علــــــى الــــــرغم مــــــن الفقــــــرة األوىل فــــــإن أي نــــــص يف أي قــــــانون يقيــــــد أي حــــــق أو حريــــــة  .2
 :أساسية

يف حــــــــال الــــــــنص الــــــــذي مت ســــــــنه أو تعديلــــــــه يف أو بعــــــــد تــــــــاريخ النفــــــــاذ فإنــــــــه ال   .أ 
يكــــــون ســــــاري املفعــــــول مــــــامل يعــــــرب القــــــانون بشــــــكل خــــــاص عــــــن النيــــــة يف تقييــــــد 

 .احلرية األساسية وحتديد طبيعة ومدى ذلك القيد ذلك احلق أو

ال ينبغـــــي أن يفســـــر علـــــى أنـــــه يقيـــــد احلـــــق أو احلريـــــة األساســـــية مـــــامل يكـــــن الـــــنص   .ب 
واضـــــــحاً وحمـــــــدداً فيمـــــــا يتعلـــــــق بـــــــاحلق أو احلريـــــــة املـــــــراد تقييـــــــدها وحتديـــــــد طبيعـــــــة 

 .ومدى ذلك القيد

ـــــذي ي  .ج  ـــــة األساســـــية إىل احلـــــد ال ـــــد احلـــــق أو احلري ـــــك احلـــــق ال ينبغـــــي أن يقي فـــــرغ ذل
 .أو احلرية األساسية من حمتواها ومعناها

ــــــى الدولــــــة أو أي شــــــخص يســــــعى لتربيــــــر فــــــرض قيــــــد معــــــني أن يثبــــــت حملكمــــــة أو  .3 عل
 .لس حتكيم أو أي سلطة أخرى أنه قد مت الوفاء مبتطلبات هذه املادة

يـــــتم تطبيـــــق أحكـــــام هـــــذا البـــــاب املتعلـــــق باملســـــاواة إىل املـــــدى الضـــــروري فقـــــط لتطبيـــــق  .4
لقـــــــانون اإلســـــــالمي أمـــــــام حمـــــــاكم القضـــــــاة علـــــــى األشـــــــخاص الـــــــذين يعتنقـــــــون الـــــــدين ا

 .اإلسالمي يف القضايا املتعلقة باألحوال الشخصية والزواج والطالق واملرياث

بــــــأعاله ميكــــــن أن يــــــتم الــــــنص يف قــــــانون مــــــا علــــــى  2و  1علــــــى الــــــرغم مــــــن الفقــــــرات  .5
األحكـــــــــــام التاليــــــــــــة تقييـــــــــــد تطبيـــــــــــق احلقــــــــــــوق أو احلريـــــــــــات األساســـــــــــية املتضــــــــــــمنة يف 
 :لألشخاص الذين خيدمون يف قوات الدفاع الكينية أو الشرطة الوطنية

 اخلصوصية – 31املادة   .أ 

 حرية تأسيس اجلمعيات – 36املادة   .ب 

 التجمع والتظاهر واإلضراب وااللتماس – 37املادة   .ج 

 العالقات العمالية – 41املادة   .د 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية – 43املادة   .ه 

 .حقوق األشخاص احملتجزين – 49املادة   .و 

ــــنص  .94 ــــذي ي ــــد احلقــــوق يف الدســــتور الرتكــــي وال ــــة مــــن خــــالل الــــنص املتعلــــق بتقيي ــــدأ العلماني ــــد علــــى مب يــــتم التأكي
 .والتناسبية" النظام الدميقراطي"أيضاً على أن أي قيود على احلقوق ينبغي أن تليب أيضاً متطلبات 

  م1982الدستور التركي الصادر في 

  القيود على احلقوق واحلريات األساسية – 13ادة امل
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ميكــــــن تقييــــــد احلقــــــوق واحلريــــــات األساســــــية فقــــــط مبوجــــــب القــــــانون ومبــــــا يتوافــــــق مــــــع األســــــباب 
. املــــــذكورة يف املــــــواد ذات الصــــــلة مــــــن الدســــــتور وبــــــدون خمالفــــــة جــــــوهر تلــــــك احلقــــــوق واحلريــــــات

ات النظـــــــام الـــــــدميقراطي ينبغـــــــي أن ال تتعـــــــارض تلـــــــك القيـــــــود مـــــــع نـــــــص وروح الدســـــــتور ومتطلبـــــــ
  .للمجتمع واجلمهورية العلمانية ومبدأ التناسبية

  

  :التوصيات

ـــــد ف الدســـــتور عـــــرّ ينبغـــــي أن يُ  • ـــــي طلـــــب واســـــتالم الجدي ـــــر بشـــــكل واســـــع لتشـــــمل الحـــــق ف ـــــة التعبي حري
ونشـــر المعلومـــات واألفكــــار وبحيـــث يغطــــي كافـــة أنــــواع التعبيـــر ووســــائل االتصـــاالت ولمــــنح هـــذا الحــــق 

 .صلجميع األشخا

ــــد شــــير الدســــتور ينبغــــي أن يُ  • ــــك الجدي ــــت تل ــــر إذا كان ــــة التعبي ــــى حري ــــود عل ــــه باإلمكــــان فــــرض قي ــــى أن إل
) ب(الحتـــــرام حقـــــوق أو ســـــمعة اآلخـــــرين أو ) أ: (عليهـــــا بالقـــــانون وضـــــرورية لمـــــا يلـــــي اً القيـــــود منصوصـــــ

 .لحماية األمن الوطني أو النظام العام أو لحماية الصحة واألخالق العامة

 . حماية الحق في تبني مختلف اآلراء بدون أي قيودالجديد خاص في الدستور ينبغي بشكل  •
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  حرية المعلومات 
  

  الحق في الوصول إلى المعلومات 
لزمـــــاً لســـــلطات والـــــذي يعتـــــرب مُ (مـــــن العهـــــد الـــــدويل للحقـــــوق املدنيـــــة والسياســـــية  19يشـــــمل نطـــــاق املـــــادة  .95

علــــى ) زمــــة بتنفيــــذ احلقــــوق املتضــــمنة فيــــه يف قوانينهــــا احملليــــةباعتبــــاره قانونــــاً دوليــــاً والدولــــة مل ليبيــــاالدولــــة يف 
عتـــــــــرب حريـــــــــة املعلومـــــــــات أو احلـــــــــق يف اســـــــــتالم تُ . حريـــــــــة املعلومـــــــــات أو احلـــــــــق يف الوصـــــــــول إىل املعلومـــــــــات

مـــــن احلـــــق يف حريـــــة التعبـــــري أو احلـــــق يف نشـــــر املعلومـــــات إال " اجلانـــــب اآلخـــــر"املعلومـــــات والوصـــــول إليهـــــا 
عتــــرب حقــــاً مجاعيــــاً للجمهــــور يف لومــــات هــــو أيضــــاً حــــق للشــــعب ككــــل ولــــذلك فإنــــه يُ أن احلــــق يف حريــــة املع

 .ريد اآلخرين نقلها إليهماستالم املعلومات اليت يُ 

مـــــــن العهـــــــد الـــــــدويل  19دت جلنـــــــة حقـــــــوق اإلنســـــــان بـــــــاألمم املتحـــــــدة مـــــــؤخراً علـــــــى أن املـــــــادة بينمـــــــا أّكـــــــ .96
ـــــة والسياســـــية حتمـــــي احلـــــق يف الوصـــــول إىل امل ـــــة املعلومـــــات"أو (علومـــــات للحقـــــوق املدني كمـــــا نســـــميه " حري

مثـــــــل املقــــــــررين اخلاصــــــــني أو (وكـــــــذلك احلــــــــق يف حريــــــــة التعبـــــــري إال أن اهليئــــــــات الدوليــــــــة ) يف هـــــــذه الوثيقــــــــة
قـــــد ) واإلقليميــــة) األمــــم املتحـــــدة(اآلليــــات الدوليــــة حـــــول حريــــة التعبــــري يف أنظمـــــة حقــــوق اإلنســـــان الدوليــــة 

ـــــات  85.نـــــات املشـــــرتكة منـــــذ فـــــرتة طويلـــــةاعرتفـــــت بتلـــــك احلقـــــوق مـــــن خـــــالل اإلعال وقـــــد نصـــــت تلـــــك اهليئ
 : م على ما يلي2004الدولية يف بياا الصادر يف 

يعتــــــرب احلــــــق يف الوصــــــول إىل املعلومــــــات الــــــيت حتــــــتفظ ــــــا الســــــلطات العامــــــة حقــــــاً أساســــــياً مــــــن 
حقــــــوق اإلنســــــان والــــــذي ينبغــــــي تنفيــــــذه علــــــى املســــــتوى الــــــوطين مــــــن خــــــالل تشــــــريعات شــــــاملة 

بنــــــاًء علــــــى مبــــــدأ احلــــــد األقصــــــى مــــــن اإلفصــــــاح ) ني حريــــــة املعلومــــــات علــــــى ســــــبيل املثــــــالقــــــوان(
  .ووضع افرتاض أن كافة املعلومات ميكن الوصول إليها مع وجود استثناءات ضيقة

كمـــــا حتـــــدثت اهليئـــــات الدوليـــــة بشـــــكل أكثـــــر تفصـــــيًال عـــــن موقفهـــــا مـــــن خـــــالل اإلعـــــالن املشـــــرتك الصـــــادر  .97
ن االســــــتثناءات علــــــى مبــــــدأ احلــــــد األقصــــــى مــــــن اإلفصــــــاح عــــــن املعلومــــــات شــــــري إىل أم والــــــذي يُ 2006يف 

 :حسبما هو مشار إليه بأدناه" الضرر واملصلحة العامة"ينبغي أن ختضع الختبارات 

  ــــــة أم دوليــــــة باملعلومــــــات لــــــيس لنفســــــها وإمنــــــا حتــــــتفظ اجلهــــــات العامــــــة ســــــواًء أكانــــــت وطني
املعلومـــــات حســـــب اســـــتثناءات  نيابـــــة عـــــن اجلمهـــــور وينبغـــــي أن تســـــمح بالوصـــــول إىل تلـــــك

 .حمدودة

  علـــــــى اجلهــــــــات الدوليــــــــة العامــــــــة واملنظمــــــــات املشــــــــكلة مــــــــن حكومــــــــات متعــــــــددة أن تتبــــــــىن
سياســـــات ملزمـــــة تعـــــرتف حبـــــق اجلمهـــــور يف الوصـــــول إىل املعلومـــــات الـــــيت حتـــــتفظ ـــــا تلـــــك 
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ــــــى اإلفصــــــاح االســــــتباقي عــــــن املعلومــــــات  ــــــك السياســــــات عل اجلهــــــات وينبغــــــي أن تــــــنص تل
 .كذلك احلق يف احلصول على املعلومات عند الطلباألساسية و 

  ينبغـــــي أن تكــــــون االســــــتثناءات علـــــى احلــــــق يف احلصــــــول علـــــى املعلومــــــات منصوصــــــاً عليهــــــا
ـــــــتم إتاحـــــــة الوصـــــــول إىل املعلومـــــــات مـــــــامل ـــــــك السياســـــــات وأن ي يكـــــــن ) أ: (بوضـــــــوح يف تل

ــــاح عــــــن املعلومـــــات ســــــيلحق ضــــــرراً كبـــــرياً مبصــــــلحة حمميــــــة  ضــــــرر يكـــــن ذلــــــك ال) ب(اإلفصـ
 .متجاوزاً للمصلحة العامة يف الوصول إىل املعلومات

  ُتــــــــاح لألفــــــــراد احلـــــــــق يف تقــــــــدمي شــــــــكاوى إىل جهـــــــــة مســــــــتقلة يف حالــــــــة عـــــــــدم ينبغــــــــي أن ي
التطبيــــــــــــق املناســــــــــــب لسياســــــــــــة اإلفصــــــــــــاح عــــــــــــن املعلومــــــــــــات وأن يكــــــــــــون لتلــــــــــــك اجلهــــــــــــة 

 .الصالحيات للنظر يف تلك الشكاوى وتوفري املعاجلات املطلوبة

قـــــــرر اخلـــــــاص لألمـــــــم املتحـــــــدة فيمـــــــا يتعلـــــــق حبريـــــــة الـــــــرأي والتعبـــــــري علـــــــى أمهيـــــــة الوصـــــــول إىل د امللقـــــــد أّكـــــــ .98
: املعرفــــــةيف وقــــــد عكــــــس بــــــذلك حــــــق اجلمهــــــور  86املعلومــــــات يف تقــــــارير عديــــــدة خــــــالل الســــــنوات املاضــــــية

ــــــــيت قامــــــــت منظمــــــــة املــــــــادة  بصــــــــياغتها يف عــــــــام  19مبــــــــادئ قــــــــوانني حريــــــــة املعلومــــــــات، وهــــــــي املبــــــــادئ ال
 87.م1999

تطلـــــب اتفاقيـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملكافحـــــة تكـــــر أعـــــاله ج ســـــياق إطـــــار حقـــــوق اإلنســـــان العـــــاملي كمـــــا ذُ خـــــار  .99
وأخـــــرياً وكمـــــا . بشـــــكل واضـــــح أن تضـــــمن وصـــــول اجلمهـــــور بشـــــكل فاعـــــل إىل املعلومـــــات ليبيـــــاالفســـــاد مـــــن 

 89)م2008(مـــــــروراً بتشـــــــيلي  88)م2002(مـــــــن أجنـــــــوال (دولـــــــة  90ت أكثـــــــر مـــــــن كـــــــر أعـــــــاله فقـــــــد تبنّـــــــذُ 
نصوصـــــــــــاً دســـــــــــتورية وقـــــــــــوانني ولـــــــــــوائح وطنيـــــــــــة حـــــــــــول ) 91)م2007(إىل األردن  90)م1766(والســـــــــــويد 

حريـــــة املعلومـــــات حـــــىت هـــــذا التـــــاريخ كمـــــا يـــــتم مناقشـــــة مشـــــاريع قـــــوانني تتعلـــــق حبريـــــة املعلومـــــات يف العديـــــد 
مــــــن الــــــدول األخــــــرى مبــــــا يف ذلــــــك دوًال يف منطقــــــة الشــــــرق األوســــــط ومشــــــال أفريقيــــــا مثــــــل لبنــــــان واألراضــــــي 

 92.نية والكويت واليمن واملغرب والبحرينالفلسطي

ــــــــتم تفســــــــري نطاقهــــــــا بشــــــــكل واســــــــع حيــــــــث أن تعبــــــــري  .100 ــــــــة التعبــــــــري فينبغــــــــي أن ي فيمــــــــا يتعلــــــــق بنطــــــــاق حري
ـــيت حتــــتفظ ــــا اجلهــــات العامـــــة بغــــض النظــــر عــــن اهليئـــــة الــــيت ختــــزن ـــــا "يشــــمل " املعلومــــات" الســــجالت الــ

هــــــو نطــــــاق شــــــامل " اجلهــــــات العامــــــة"تعبــــــري كمــــــا أن نطــــــاق   93".املعلومــــــات ومصــــــدرها وتــــــاريخ إنتاجهــــــا
ـــــــة "يشـــــــمل  ـــــــة فـــــــروع الدول وكـــــــذلك اجلهـــــــات العامـــــــة أو احلكوميـــــــة ) التنفيذيـــــــة والتشـــــــريعية والقضـــــــائية(كاف

ــــــــيت يف موقــــــــع املســــــــئولية ــــــــايف " األخــــــــرى علــــــــى كافــــــــة املســــــــتويات الوطنيــــــــة أو اجلهويــــــــة أو احملليــــــــة ال  94.ليبي
اجلهــــــات األخــــــرى عنــــــدما تقــــــوم تلــــــك "شــــــمل كــــــذلك وباإلضــــــافة إىل ذلــــــك فــــــإن نطــــــاق اجلهــــــات العامــــــة ي

وباإلضــــــــافة إىل ذلــــــــك فإنــــــــه إذا مــــــــا مت النظــــــــر يف احلصــــــــول علــــــــى  95".اجلهــــــــات بتنفيــــــــذ وظــــــــائف عموميــــــــة
فـــــإن احلــــق يف احلصـــــول علـــــى ) املتعلقـــــة باملشــــاركة يف الشـــــئون العامــــة(مـــــن العهــــد  25املعلومــــات مـــــع املــــادة 

الم الوصــــــول إىل املعلومــــــات املتعلقــــــة بالشــــــئون العامــــــة املعلومــــــات يشــــــمل احلــــــق الــــــذي يتــــــيح لوســــــائل اإلعــــــ
 96.وحق اجلمهور يف استقبال خمرجات وسائل اإلعالم

 : دت اللجنة على ما يلييف احلكم الرمسي الصادر عن جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أكّ  .101
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مــــــــن أجــــــــل تفعيــــــــل حــــــــق الوصــــــــول إىل املعلومــــــــات يتوجــــــــب علــــــــى الــــــــدول األعضــــــــاء أن تضــــــــع 
يتوجــــــب . باقي يف حوزتــــــه اجلمهــــــور كافــــــة املعلومــــــات احلكوميــــــة الــــــيت ــــــم اجلمهــــــوربشــــــكل اســــــت

علـــــــى الـــــــدول األطـــــــراف أن تبـــــــذل كافـــــــة اجلهـــــــود لضـــــــمان الوصـــــــول الســـــــهل والســـــــريع والفاعـــــــل 
صــــــدر كافـــــــة والعملــــــي إىل تلــــــك املعلومــــــات كمــــــا يتوجــــــب علــــــى الــــــدول األطــــــراف كــــــذلك أن تُ 

وصـــــــول إىل املعلومـــــــات مثـــــــل ســـــــن قـــــــوانني اإلجـــــــراءات الضـــــــرورية الـــــــيت تســـــــمح ألي شـــــــخص بال
ينبغـــــي أن تـــــنص تلـــــك اإلجـــــراءات علـــــى أن تـــــتم معاجلـــــة طلبـــــات احلصـــــول  97.حريـــــة املعلومـــــات

كمــــــا ال . علـــــى املعلومـــــات يف وقــــــت قصـــــري حســـــب قواعــــــد واضـــــحة تتوافـــــق مــــــع العهـــــد الـــــدويل
ــــــيت تُ  ــــــث ينبغــــــي أن تكــــــون الرســــــوم ال ــــــرية حبي ــــــى املعلومــــــات كب ــــــات احلصــــــول عل ــــــى طلب فــــــرض عل

دد شــــكل عائقـــــاً غـــــري معقـــــوًال أمـــــام احلصـــــول علــــى املعلومـــــات ويتوجـــــب علـــــى الســـــلطات أن ُحتـــــت
أســـــــباب أي رفـــــــض لتقـــــــدمي معلومـــــــات معينـــــــة كمـــــــا ينبغـــــــي وضـــــــع الرتتيبـــــــات الالزمـــــــة للســـــــماح 
بتقـــــدمي الطعـــــون ضـــــد أي رفـــــض لتقـــــدمي املعلومـــــات وكـــــذلك تقـــــدمي الطعـــــون يف حالـــــة عـــــدم الـــــرد 

  .على طلب املعلومات

النصــــــوص األخــــــرى يف العهــــــد الــــــدويل للحقــــــوق املدنيــــــة والسياســــــية مســــــألة احلــــــق يف احلصــــــول كمــــــا تعــــــاجل  .102
ــــــى املعلومــــــات حيــــــث  مــــــن العهــــــد الــــــدويل للحقــــــوق  17ملــــــادة أشــــــارت جلنــــــة حقــــــوق اإلنســــــان إىل أن اعل

 لكــــل فــــرد احلــــق يف التحقــــق بشــــكل جلــــيّ "فيمــــا يتعلــــق حبمايــــة اخلصوصــــية مــــا يلــــي تعــــين املدنيــــة والسياســــية 
هــــــي  ا كــــــان هنــــــاك أي معلومــــــات شخصــــــية ختصــــــه خمزنــــــة يف ملفــــــات البيانــــــات األوتوماتيكيــــــة ومــــــافيمــــــا إذ

هــــــي  ينبغــــــي أن يــــــتمكن أي فــــــرد كــــــذلك مــــــن معرفــــــة مــــــا 98".هــــــي أغــــــراض ختزينهــــــا تلــــــك املعلومــــــات ومــــــا
الســـــلطات العامـــــة أو األفـــــراد أو اجلهـــــات اخلاصـــــة الـــــذين يســـــيطرون أو رمبـــــا يســـــيطرون علـــــى ملفاتـــــه اخلاصـــــة 

ـــــــى معلومـــــــات شخصـــــــية غـــــــري صـــــــحيحة أو مت مجعهـــــــا أو معاجلتهـــــــا وإذا كا نـــــــت تلـــــــك امللفـــــــات حتتـــــــوي عل
ويف . تـــــاح احلـــــق لكـــــل فـــــرد لتصـــــحيح ســـــجله أو ســـــجالهابشـــــكل خيـــــالف أحكـــــام القـــــانون فإنـــــه ينبغـــــي أن يُ 

ــــة(هــــذا الصــــدد ومبوجــــب املــــادة العاشــــرة مــــن العهــــد الــــدويل للحقــــوق املدنيــــة والسياســــية  ) املتعلقــــة حبــــق احلري
ـــــه يف الوصـــــول إىل ســـــجالته الطبيـــــة اخلاصـــــة فـــــإن املتعلقـــــة ( 27مبوجـــــب املـــــادة  99.الســـــجني ال يفقـــــد أحقيت

فإنــــه يف حــــال الرغبــــة يف اختــــاذ قــــرار مــــن دولــــة طــــرف والــــذي قــــد يــــؤثر بشــــكل كبــــري علــــى ) حبمايــــة األقليــــات
ـــاذ القــــــرار مــــــن خــــــالل تبــــــادل املُســــــ ــــــتم عمليــــــة اختـــ علومــــــات بل معيشــــــة وثقافــــــة جمموعــــــة أقليــــــة فينبغــــــي أن ت

وبشــــكل عــــام ومبوجــــب املــــادة الثانيــــة مــــن العهــــد الــــدويل  100.والتشــــاور مــــع اتمعــــات املتــــأثرة بــــذلك القــــرار
أن حيصــــــــل األشــــــــخاص علـــــــــى "للحقــــــــوق املدنيــــــــة والسياســــــــية املتعلقــــــــة بااللتزامــــــــات العامـــــــــة فإنــــــــه ينبغــــــــي 

 101".املعلومات املتعلقة حبقوقهم املكفولة مبوجب العهد بشكل عام
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  ورية مقارنةأمثلة دست
ــــــا احلــــــق يف الوصــــــول إىل املعلومــــــات بشــــــكل صــــــريح وبطريقــــــة شــــــاملة  .103 ــــــوب أفريقي ــــــا وجن حتمــــــي دســــــاتري كيني

اجلديـــــــد وميكــــــــن  الليــــــــيببشـــــــكل معقـــــــول وهــــــــي تعطـــــــي منـــــــاذج إجيابيــــــــة للقـــــــائمني علــــــــى صـــــــياغة الدســـــــتور 
 .االحتذاء بتلك النماذج

  م2010الدستور الكيني الصادر في 

  35املادة 

 :يف الوصول إىل لكل مواطن احلق .1

 .املعلومات اليت حتتفظ ا الدولة  . أ

ـــــة أي مـــــن   . ب ـــــة ملمارســـــة أو محاي ـــــيت حيـــــتفظ ـــــا شـــــخص آخـــــر واملطلوب املعلومـــــات ال
 .احلقوق واحلريات األساسية

حيـــــــق لكـــــــل شـــــــخص تصـــــــحيح أو شـــــــطب أي معلومـــــــات غـــــــري صـــــــحيحة أو مظللـــــــة  .2
 .تؤثر على ذلك الشخص

 . معلومات هامة تؤثر على األمةيتوجب على الدولة أن تنشر وأن تعلن عن أي  .3

  

  م1996الصادر في ) ميثاق الحقوق(الدستور الجنوب أفريقي 

  الوصول إىل املعلومات – 32املادة 

 :لكل شخص احلق يف االطالع على .1

 أيه معلومة لدى الدولة؛  . أ

 .أية معلومات لدى شخص آخر تكون ضرورية ملمارسة ومحاية أي حقوق  . ب

احلـــــق موضـــــع التنفيـــــذ، وجيـــــوز أن تـــــنص علـــــى تـــــدابري  تصـــــدر تشـــــريعات وطنيـــــة لوضـــــع هـــــذا .2
  .معقولة لتخفيف العبء اإلداري واملايل على الدولة

تـــــــوفر الســـــــويد أحــــــــد أقـــــــدم وأقــــــــوى احلمايـــــــات الدســـــــتورية للحــــــــق يف املعلومـــــــات واملبــــــــدأ األساســـــــي لــــــــذلك  .104
يــــــة متاحــــــة م هــــــو أن كافــــــة الوثــــــائق احلكوم1766والــــــذي يعــــــود تارخيــــــه إىل الدســــــتور الســــــويدي الصــــــادر يف 

ـــــنص صـــــراحة علـــــى خـــــالف ذلـــــك تضـــــمن الوثيقـــــة احلكوميـــــة وهـــــي أحـــــد . للجمهـــــور يف غيـــــاب أي قـــــانون ي
القـــــــوانني األساســـــــية والدســـــــتورية األربعـــــــة املوجـــــــودة يف الســـــــويد احلـــــــق يف حريـــــــة املعلومـــــــات يف البـــــــاب الثـــــــاين 

 ).2( 1منها املتعلق باحلقوق واحلريات األساسية، املادة 
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  الدستور السويديالوثيقة الحكومية، 

  ، الباب الثاين1املادة 

ينبغـــــي ضـــــمان احلقـــــوق واحلريـــــات التاليـــــة لكـــــل شـــــخص يف عالقتـــــه أو عالقتهـــــا مـــــع املؤسســـــات 
  :العامة

...  

ونعـــــــين بـــــــذلك حريـــــــة احلصـــــــول علـــــــى واســـــــتالم املعلومـــــــات ومعرفـــــــة مـــــــا : حريـــــــة املعلومـــــــات) 2(
  .يقوله اآلخرون

ندنافية األخــــــرى وهـــــي النـــــرويج متضــــــي بعيـــــداً وتشـــــري مــــــن الـــــدول اإلســـــك إحــــــدىمـــــن اجلـــــدير باملالحظـــــة أن  .105
ــــــة " مســــــئولية"ضــــــمن اإلطــــــار الدســــــتوري إىل  ــــــاخ مــــــن  للســــــعيالدول ــــــاك من مــــــن أجــــــل ضــــــمان أن يكــــــون هن

 .الشفافية

  م2004م، والمعدل في 1814الدستور النرويجي الصادر في 

  100املادة 

 ...  

ـــــة واإلدارة ال ـــــائق الدول ـــــة واحلـــــق يف متابعـــــة إجـــــراءات لكـــــل شـــــخص احلـــــق يف الوصـــــول إىل وث بلدي
ميكـــــن فـــــرض قيـــــود علـــــى هـــــذا احلـــــق مـــــن خـــــالل . احملـــــاكم واجلهـــــات املنتخبـــــة بشـــــكل دميقراطـــــي

  .ربرةالقانون من أجل محاية خصوصية الفرد أو ألي أسباب أخرى مُ 

ســـــــهل النقـــــــاش العــــــــام إن مـــــــن مســـــــئولية ســـــــلطات الدولـــــــة أن توجـــــــد الظــــــــروف املالئمـــــــة الـــــــيت تُ 
  .املفتوح واملستنري

م علـــــــى أحكـــــــام أكثـــــــر تقييـــــــداً نســـــــبياً فيمـــــــا يتعلـــــــق بـــــــاحلق يف 2011يشـــــــمل الدســـــــتور املغـــــــريب الصـــــــادر يف  .106
 .الوصول إىل املعلومات

  م2011الدستور المغربي الصادر في 

   27املادة 

للمــــــواطنني واملواطنـــــــات حـــــــق احلصــــــول علـــــــى املعلومـــــــات، املوجــــــودة يف حـــــــوزة اإلدارة العموميـــــــة، 
  .واهليئات املكلفة مبهام املرفق العامواملؤسسات املنتخبة، 

ـــــق بالـــــدفاع  ـــــد احلـــــق يف املعلومـــــة إال مبقتضـــــى القـــــانون، ـــــدف محايـــــة كـــــل مـــــا يتعل ال ميكـــــن تقيي
الـــــوطين، ومحايـــــة وأمـــــن الدولـــــة الـــــداخلي واخلـــــارجي، واحليـــــاة اخلاصـــــة لألفـــــراد، وكـــــذا الوقايـــــة مـــــن 

الدســــــــتور، ومحايــــــــة مصــــــــادر املــــــــس باحلريــــــــات واحلقــــــــوق األساســــــــية املنصــــــــوص عليهــــــــا يف هــــــــذا 
 .املعلومات وااالت اليت حيددها القانون بدقة
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ـــذلك علــــــى أحكــــــام أكثــــــر تقييــــــداً فيمــــــا يتعلــــــق بــــــاحلق يف الوصــــــول إىل  .107 كمــــــا يشــــــتمل الدســــــتور البلغــــــاري كـــ
 .املعلومات

  )وتعديالته(م 1991الدستور البلغاري الصادر في 

   41املادة 

 .أن ينشر املعلوماتحيق لكل شخص أن يطلب وأن حيصل على و  )1(

ـــــــة  )2( ـــــــات الدول ـــــــى املعلومـــــــات مـــــــن مؤسســـــــات وهيئ حيـــــــق لكـــــــل شـــــــخص أن حيصـــــــل عل
حــــول أي قضــــية لــــه فيهــــا مصــــلحة مشــــروعة والــــيت ال تكــــون مــــن ضــــمن أســــرار الدولــــة 

 .أو األسرار الرمسية ومبا ال يؤثر على حقوق اآلخرين

أيضــــاً بنصــــوص أكثــــر ســــهولة  حممــــيّ  وإذا مــــا جتاوزنــــا أوروبــــا فــــإن احلــــق يف الوصــــول إىل املعلومــــات هــــو حقــــي .108
ـــــــا ـــــــيت تبنتهـــــــا املكســـــــيك . يف دســـــــاتري املكســـــــيك وكولومبي ال ينبغـــــــي أن تكـــــــون هـــــــذه التوجهـــــــات احملـــــــدودة ال

اجلديــــــد والــــــذي ينبغــــــي أن يــــــربز احلــــــق يف الوصــــــول إىل املعلومــــــات  الليــــــيبوكولومبيــــــا هــــــي األســــــاس للدســــــتور 
 .بطريقة أكثر تفصيالً 

  م2005م والمعدل في 1917 الدستور المكسيكي الصادر في

   6املادة 

ــــــدما متثــــــل هجومــــــاً علــــــى األخــــــالق  ــــــة احلــــــديث ال قضــــــائياً وال إداريــــــاً إال عن ال جيــــــوز تقييــــــد حري
ـــة جنائيـــــة أو إقـــــالق للنظـــــام العـــــام . العامـــــة أو احلقـــــوق الفرديـــــة وكـــــذلك عنـــــدما ينـــــتج عنهـــــا جرميــ

  .ينبغي إنفاذ احلق يف املعلومات من قبل الدولة

  م1991ولومبي الصادر في الدستور الك

  74املادة 

  .لكل شخص احلق يف الوصول إىل الوثائق العامة يف احلاالت اليت ينص عليها القانون

ـــــد فيمـــــا يتعلـــــق بـــــاحلق يف املعلومـــــات فـــــال توجـــــد نصـــــوص  .109 يف آســـــيا وبـــــالرغم مـــــن وجـــــود نقـــــاش نشـــــط يف اهلن
ــــك أسســــت احملكمــــة اهل. صــــرحية حــــول هــــذا احلــــق يف إطــــار الدســــتور ــــد ومــــع ذل ــــا مــــن خــــالل العدي ــــة العلي ندي

مــــــن قراراــــــا مبــــــدأ أن حــــــق الفــــــرد يف املعلومــــــات مبــــــين علــــــى حقــــــني أساســــــيني اثنــــــني مكفــــــولني يف الدســــــتور 
املـــــــــادة (واحلــــــــق يف احليــــــــاة )) 1( 19املــــــــادة (م ومهــــــــا احلــــــــق يف حريـــــــــة التعبــــــــري 1949اهلنــــــــدي الصــــــــادر يف 

21.(102 

ــــــذ  .110 م علــــــى حــــــق صــــــريح يتعلــــــق بالوصــــــول 2010العــــــام يف اجلانــــــب اآلخــــــر حيتــــــوي الدســــــتور الباكســــــتاين من
 .إىل املعلومات
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  م2010م والمعدل في 1973الدستور الباكستاني الصادر في 

  أ -19املادة 

لكـــــل مـــــواطن احلـــــق يف الوصـــــول إىل املعلومـــــات حـــــول كافـــــة القضـــــايا الـــــيت ـــــم اجلمهـــــور حســـــب 
  اللوائح والقيود املعقولة اليت يفرضها القانون

 : ر الفلبيين كذلك على احلق يف املعلومات بالصياغة التاليةكما حيتوي الدستو  .111

  م1987الدستور الفلبيني الصادر في 

  )7( 3املادة 

ينبغـــــي إعطـــــاء . ينبغـــــي االعـــــرتاف حبـــــق الشـــــعب يف املعلومـــــات حـــــول األمـــــور الـــــيت ـــــم اجلمهـــــور
ــــــق يف الوصــــــــــــــول إىل الســــــــــــــجالت الرمسيــــــــــــــة وإىل الوثــــــــــــــائق واألوراق املتعلقــــــــــــــة بالتصــــــــــــــرفا ت احلـــــــ

والتعـــــــــامالت والقـــــــــرارات الرمسيـــــــــة وكـــــــــذلك بيانـــــــــات األحبـــــــــاث احلكوميـــــــــة املســـــــــتخدمة كأســـــــــاس 
  .إلعداد السياسات لكافة املواطنني حسب القيود اليت ميكن أن ينص عليها القانون

  م2007الدستور التايلندي الصادر في 

  احلق يف املعلومات وااللتماس – 56القسم 

 املعلومــــــــــات العامــــــــــة الــــــــــيت يف حــــــــــوزة اجلهــــــــــات حيــــــــــق ألي شــــــــــخص أن يســــــــــتلم وأن يصــــــــــل إىل
احلكوميـــــة أو هيئـــــات الدولـــــة أو مشـــــاريع الدولـــــة أو احلكومـــــات احملليـــــة مـــــامل يكـــــن الكشـــــف عـــــن 
تلـــــك املعلومـــــات ســـــيؤثر علـــــى أمـــــن الدولـــــة أو الســـــالمة العامـــــة أو مصـــــاحل األشـــــخاص اآلخـــــرين 

  .ا نص عليه القانوناليت ينبغي محايتها أو البيانات الشخصية لألشخاص اآلخرين حسبم

  

  :التوصيات
ــــــد ينبغــــــي أن يحمــــــي الدســــــتور  • ــــــى المعلومــــــات التــــــي تحــــــتفظ بهــــــا الجهــــــات  حــــــقالجدي الحصــــــول عل

العموميــــــة وكــــــذلك الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات التــــــي تحــــــتفظ بهــــــا األطــــــراف الخاصــــــة والتــــــي تكــــــون 
 .ضرورية إلنفاذ حق ما

 ات ينبغـــــي أن يكـــــون مضـــــموناً مـــــاعلـــــى أن الحصـــــول علـــــى المعلومـــــالجديـــــد ينبغـــــي أن يـــــنص الدســـــتور  •
ـــــم ـــــة ) أ: (ل ـــــى إلحـــــاق ضـــــرر جســـــيم بمصـــــلحة مشـــــروعة محمي ـــــات إل ـــاح عـــــن المعلوم ـــــؤدي اإلفصــ أن ي

 .أن يفوق ذلك الضرر المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات) ب(
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  حرية اإلعالم
 

راد إال أن الصـــــــحفيني عتـــــــرب احلـــــــق يف حريـــــــة التعبـــــــري واحلـــــــق يف حريـــــــة املعلومـــــــات حقوقـــــــاً لكافـــــــة األفـــــــبينمــــــا يُ  .112
ـــــى هـــــذه احلقـــــوق ـــــاديني عل ـــــر مـــــن األشـــــخاص االعتي ـــــة يعتمـــــدون أكث ـــــك ويُ . واملنظمـــــات اإلعالمي  إىلعـــــزى ذل

طبيعــــــــة عمــــــــل الصــــــــحفيني الــــــــذين ميارســــــــون مهنــــــــة الصــــــــحافة الــــــــيت تشــــــــمل التعبــــــــري وتعتمــــــــد علــــــــى جــــــــودة 
ـــك تلعـــــــــب وســـــــــائل اإلعــــــــالم دوراً حامســـــــــاً يف أي دمي. املعلومــــــــات دت قراطيـــــــــة وقـــــــــد أّكـــــــــوباإلضـــــــــافة إىل ذلــــــ

الـــــدور البـــــارز للصـــــحافة يف الدولـــــة الـــــيت حتكمهـــــا "اهليئـــــات واحملـــــاكم الدوليـــــة واإلقليميـــــة بشـــــكل متكـــــرر علـــــى 
 103".سيادة القانون

ـــــأن  34م اعرتفـــــت جلنـــــة حقـــــوق اإلنســـــان التابعـــــة لألمـــــم املتحـــــدة يف تعليقهـــــا العـــــام رقـــــم 2011يف يوليـــــو  .113 ب
عتــــــرب ضــــــرورية يف أي جمتمــــــع مــــــن رة غــــــري املراقبــــــة وغــــــري املعاقــــــة تُ الصـــــحافة أو وســــــائل اإلعــــــالم األخــــــرى احلــــــ"

شــــــكل أجــــــل ضــــــمان حريــــــة الــــــرأي والتعبــــــري والتمتــــــع بــــــاحلقوق األخــــــرى املتضــــــمنة يف العهــــــد الــــــدويل وهــــــي تُ 
كمــــــا يتضــــــمن القــــــانون الــــــدويل احلــــــق الــــــذي يتــــــيح لوســــــائل اإلعــــــالم   104".أحــــــد أركــــــان اتمــــــع الــــــدميقراطي
ـــــيت ـــــى املعلومـــــات ال ـــــادل حـــــر  105. متكنهـــــا مـــــن أداء وظيفتهـــــااحلصـــــول عل ـــــاك تب مـــــن الضـــــروري أن يكـــــون هن

للمعلومـــــــات واألفكـــــــار حـــــــول القضـــــــايا العامـــــــة والسياســـــــية بـــــــني املـــــــواطنني واملرشـــــــحني واملمثلـــــــني املنتخبـــــــني 
ويتضـــــمن ذلــــــك أن تـــــتمكن الصــــــحافة احلــــــرة ووســـــائل اإلعــــــالم األخـــــرى مــــــن التعليــــــق علـــــى القضــــــايا العامــــــة 

كمــــــا حيــــــق للجمهــــــور بشــــــكل مقابــــــل أن يســــــتقبلوا  106.يــــــد والتعبــــــري عــــــن رأي اجلمهــــــوربــــــدون رقابــــــة وال تقي
 107.خمرجات وسائل اإلعالم

 : أصدرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف مناسبات كثرية جداً بيانات متكررة منها ما يلي .114

متـــــنح حريـــــة الصـــــحافة للجمهـــــور أحـــــد أفضـــــل الســـــبل الكتشـــــاف وتشـــــكيل الـــــرأي حـــــول أفكـــــار 
يات قــــــــادم السياســــــــيني وهــــــــي بشــــــــكل خــــــــاص تعطــــــــي للسياســــــــيني الفرصــــــــة ليعكســــــــوا وســــــــلوك

ــــذلك فهــــي متكــــن كــــل شــــخص مــــن املشــــاركة  ــــيت تشــــغل الــــرأي العــــام ول ويعلقــــوا علــــى القضــــايا ال
  108.لب مفهوم اتمع الدميقراطي يف النقاش السياسي احلر الذي يقع يف صُ 

 :ن من جانبها عما يليت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنساوبشكل مشابه عربّ  .115

  109.إن وسائل اإلعالم هي ما جيعل ممارسة حرية التعبري واقعاً معاشاً       

إن مــــن مســــئولية وســــائل اإلعــــالم أن تنشــــر كــــل مــــا يتعلــــق بــــاألمور الــــيت ــــم اجلمهــــور ســــواًء أكانــــت متعلقــــة  .116
 :على ما يلي بالعملية الدميقراطية أو بقضايا أخرى وقد أكدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

حلمايــــــة املصــــــاحل املــــــذكورة يف (بينمــــــا ال ينبغــــــي علــــــى الصــــــحافة جتــــــاوز احلــــــدود املنصــــــوص عليهــــــا 
ـــــــيت ـــــــم )) ... 2( 10املـــــــادة  ـــــــه مـــــــن الواجـــــــب عليهـــــــا أن تنشـــــــر املعلومـــــــات واألفكـــــــار ال إال أن
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اجلمهــــور ولــــيس لزامــــاً عليهــــا أن تنشــــر تلــــك املعلومــــات واألفكــــار فقــــط وإمنــــا مــــن حــــق اجلمهــــور  
ــــــى كــــــ ــــــن تكــــــون قــــــادرة عل ــــــإن الصــــــحافة ل ــــــك املعلومــــــات واألفكــــــار مــــــامل ف ذلك أن يســــــتقبل تل

  110.لعب دورها احليوي كرقيب للمصلحة العامة

ــــــة  .117 ــــــز محايــــــة احلقــــــوق االجتماعي باإلضــــــافة إىل خدمــــــة الدميقراطيــــــة فــــــإن حريــــــة الصــــــحافة ختــــــدم أيضــــــاً يف تعزي
 :نوبل قائالً  إىل ذلك آمارتيا سن الفائز جبائزة أشارواالقتصادية كما 

ـــــة  ـــــه ااعـــــات مل حتـــــدث أي جماعـــــة كـــــربى يف أي دول يف تـــــاريخ العـــــامل املفجـــــع الـــــذي ســـــادت في
مـــــن ااعـــــات ] الـــــيت نشـــــأ فيهـــــا[بينمـــــا عانـــــت اهلنـــــد ... مســـــتقلة ودميقراطيـــــة ذات صـــــحافة حـــــرة

 هـــــــورظحتــــــت احلكـــــــم الربيطــــــاين حـــــــىت حتقيــــــق االســـــــتقالل اختفـــــــت تلــــــك ااعـــــــات فجــــــأة مـــــــع 
  111.التعددية والصحافة احلرة الدميقراطية

هنــــــاك العديــــــد مــــــن املبــــــادئ الــــــيت ميكــــــن تطبيقهــــــا لضــــــمان حريــــــة حقيقيــــــة يف وســــــائل اإلعــــــالم ومســــــتخدمي  .118
ينبغـــــي علـــــى الـــــدول أن تبـــــذل عنايـــــة : األول: وســـــائل اإلعـــــالم واملبـــــدأين األكثـــــر أمهيـــــة مـــــن بينهـــــا مجيعـــــاً هـــــي

ل ضــــــمان محايــــــة حقــــــوق كافــــــة مســــــتخدمي خاصــــــة لتشــــــجيع وســــــائل اإلعــــــالم املســــــتقلة واملتنوعــــــة مــــــن أجــــــ
. اإلعــــــالم مبــــــن فــــــيهم أفــــــراد األقليــــــات العرقيــــــة واللغويــــــة يف اســــــتقبال نطــــــاق واســــــع مــــــن املعلومــــــات واألفكــــــار

يف هـــــــذا  112.ينبغـــــــي علـــــــى الـــــــدول أن تضـــــــمن أن تعمـــــــل خـــــــدمات البـــــــث العامـــــــة بطريقـــــــة مســـــــتقلة: الثـــــــاين
ـــدول األطــــــراف أن تضــــــمن االســــــتقاللية و  احلريــــــة التحريريــــــة خلــــــدمات البــــــث العامــــــة الصــــــدد يتوجــــــب علــــــى الـــ

 .وعليها أن توفر التمويل بطريقة ال تقوض من استقاللية تلك اخلدمات

ــــة حريــــة وســــائل اإلعــــالم  .119 ــــاك حاجــــة للعديــــد مــــن الضــــمانات الصــــرحية يف الدســــتور مــــن أجــــل ضــــمان محاي هن
ـــــــف الدســـــــاتري حـــــــول العـــــــامل . بشـــــــكل كامـــــــل ظـــــــر األمثلـــــــة أن(ميكـــــــن إجيـــــــاد العديـــــــد مـــــــن النصـــــــوص يف خمتل

ــــاه ــــة بأدن ــــد جــــداً وجــــود ) الدســــتورية املقارن ــــز حريــــة وســــائل اإلعــــالم ســــيكون مــــن املفي إال أنــــه ومــــن أجــــل تعزي
 :ضمان دستوري صريح يشتمل على املكونات والعناصر التالية

o ال ينبغي أن يكون هناك أي رقابة مسبقة. 

o ــــــــة علــــــــى وســــــــائل اإلعــــــــالم ــــــــك  ينبغــــــــي أن تكــــــــون أي جهــــــــات ذات صــــــــالحيات تنظيمي مبــــــــا يف ذل
اجلهـــــــات احلاكمـــــــة لوســـــــائل اإلعـــــــالم العامـــــــة مســـــــتقلة عـــــــن التـــــــأثريات السياســـــــية أو االقتصـــــــادية أو 

 .أي تأثريات أخرى غري الزمة

o سرّيةينبغي ضمان حق الصحفيني يف محاية مصادرهم ال. 

o ال ينبغي أن يكون هناك نظام إلصدار الرتاخيص لوسائل اإلعالم املطبوعة. 

o  هنــــــــاك نظــــــــام إلصــــــــدار الرتاخــــــــيص للصــــــــحفيني األفــــــــراد يف وســــــــائل اإلعــــــــالم ال ينبغــــــــي أن يكــــــــون
 .املطبوعة أو السمعية والبصرية أو اإللكرتونية

o ينبغي ضمان حق الصحفيني يف تشكيل اجلمعيات حبرية. 

 .تعاجل األقسام التالية هذه القضايا بتفاصيل أكرب .120



 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org – +44 20 7324 2500 
 56 

  

  ال رقابة مسبقة

ــــل ال ينبغــــي أن يكــــون لزامــــاً علــــى أي شــــخص أو و  .121 ــــة قب ــــة طلــــب تصــــريح مــــن جهــــة تابعــــة للدول ســــيلة إعالمي
ـــــامج  ـــــت صـــــحيفة أو برن ـــــة ســـــواًء أكان ـــــى أي وســـــيلة إعالمي ـــــك أنـــــه ال ينبغـــــي أن يشـــــرتط عل النشـــــر ويعـــــين ذل
ـــــة جهـــــة  ـــــوين أو إذاعـــــي أو أي موقـــــع إلكـــــرتوين أو أي شـــــكل آخـــــر مـــــن أشـــــكال النشـــــر أن خيضـــــع لرقاب تلفزي

بــــدأ معتقــــداً أساســــياً يف القــــانون الــــدويل ويــــتم عكســــه يف العديــــد ويشــــكل هــــذا امل. تابعــــة للدولــــة قبــــل النشــــر
ـــــة مـــــن ) 2( 13جتـــــدر اإلشـــــارة إىل أن املـــــادة . مـــــن الدســـــاتري وكـــــذلك يف معاهـــــدات حقـــــوق اإلنســـــان الدولي

 : امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب تنص على ما يلي

  .ة السابقة ألي رقابة مسبقةال ينبغي أن ختضع ممارسة احلق املنصوص عليه يف الفقر       

ــــــــة حلقــــــــوق اإلنســــــــان إىل أن  .122 ــــــــة املســــــــبقة هــــــــي خمــــــــاطر "أشــــــــارت احملكمــــــــة األوروبي املخــــــــاطر املصــــــــاحبة للرقاب
 113".تسرتعي مراجعة دقيقة هلا

  

  استقاللية المؤسسات اإلعالمية

ــــأن تعمــــل بشــــ .123 ــــري مــــن الواجــــب أن يــــتم الســــماح لوســــائل اإلعــــالم ب ــــة احلــــق يف حريــــة التعب كل مــــن أجــــل محاي
ــــــك األمــــــر يف محايــــــة دور وســــــائل اإلعــــــالم يف القضــــــايا  ــــــث يســــــاعد ذل ــــــة حي مســــــتقل عــــــن الســــــيطرة احلكومي

ويعــــــين ذلــــــك أن أي جهــــــات ذات صــــــالحيات تنظيميــــــة أو حاكمــــــه علــــــى وســــــائل . املتعلقــــــة بالشــــــأن العــــــام
اإلعــــــــالم الســــــــمعية والبصــــــــرية العامــــــــة أو اخلاصــــــــة ينبغـــــــــي أن تكــــــــون مســــــــتقلة وأن تكــــــــون حمميــــــــة مـــــــــن أي 

خالت سياســـــية ونعـــــين بـــــذلك نـــــوعني رئيســـــيني اثنـــــني مـــــن اجلهـــــات وهـــــي اجلهـــــات الـــــيت تصـــــدر تـــــراخيص تـــــد
 .ملؤسسات البث وجمالس اإلدارة اليت حتكم املؤسسات اإلعالمية العامة

يعـــــــرتف القـــــــانون الـــــــدويل باحلاجـــــــة ألن تكـــــــون اجلهـــــــات الناظمـــــــة مســـــــتقلة حيـــــــث نـــــــص اإلعـــــــالن املشـــــــرتك  .124
ـــــري وممثـــــل منظمـــــة األمـــــن والتعـــــاون يف الصـــــادر عـــــن املقـــــرر اخلـــــاص لألمـــــ ـــــة الـــــرأي والتعب م املتحـــــدة حـــــول حري

 : أوروبا حول حرية اإلعالم واملقرر اخلاص ملنظمة الدول األمريكية حول حرية التعبري على ما يلي

ـــــــة رمسيـــــــة علـــــــى وســـــــائل  ينبغـــــــي محايـــــــة كافـــــــة اهليئـــــــات العامـــــــة الـــــــيت متـــــــارس صـــــــالحيات تنظيمي
علــــــــــى األخــــــــــص التــــــــــدخالت ذات الطبيعــــــــــة السياســــــــــية أو اإلعــــــــــالم مــــــــــن كافــــــــــة التــــــــــدخالت و 

ــــيت  ــــات وال ــــك التــــدخالت مــــن خــــالل عمليــــة تعيــــني األعضــــاء يف تلــــك اهليئ االقتصــــادية مبــــا يف ذل
ينبغـــــــي أن تكـــــــون شـــــــفافة وأن تســـــــمح باملـــــــدخالت مـــــــن اجلمهـــــــور وأن ال تـــــــتم الســـــــيطرة عليهـــــــا 

  114.من قبل أي حزب سياسي

ــــــــة مبــــــــا يف ذكمــــــــا عــــــــربّ  .125 ــــــــات اإلقليمي ــــــــة حلقــــــــوق اإلنســــــــان والشــــــــعوب والــــــــس ت اهليئ ــــــــة األفريقي لــــــــك اللجن
 .كذلك بوضوح أن استقاللية اهليئات الناظمة أمر هام بشكل جوهري حلرية اإلعالم  115األورويب

 :شري أيضاً إىل أن إعالن املبادئ حول حرية التعبري يف أفريقيا يشتمل على بيان املبدأ التايلكما نُ  .126
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متـــــــارس صـــــــالحيات يف جمـــــــال تنظـــــــيم البـــــــث أو االتصـــــــاالت  ينبغـــــــي أن تكـــــــون أي هيئـــــــة عامـــــــة
ـــــــــدخالت وعلـــــــــى األخـــــــــص التـــــــــدخالت ذات  ـــــــــة بشـــــــــكل مناســـــــــب ضـــــــــد أي ت مســـــــــتقلة وحممي

  116.الطبيعة السياسية أو االقتصادية

د إعـــــــالن املبـــــــادئ حـــــــول حريـــــــة التعبـــــــري يف أفريقيـــــــا علـــــــى أمهيـــــــة اســـــــتقاللية وباإلضـــــــافة إىل ذلـــــــك فقـــــــد أّكـــــــ .127
 :يف املبدأ السادس منه على ما يلي مؤسسات البث العامة حيث نص

ـــــــث  ـــــــة واحلكومـــــــة إىل مؤسســـــــات ب ـــــــيت تســـــــيطر عليهـــــــا الدول ينبغـــــــي حتويـــــــل مؤسســـــــات البـــــــث ال
أمــــام اجلمهــــور عــــرب جملــــس النــــواب ولــــيس عــــرب احلكومــــة ومبوجــــب املبــــادئ  مســــائلةخدميــــة عامــــة 

  :التالية

  ضــــــــد أي ينبغــــــــي أن يــــــــتم إدارة مؤسســــــــات البــــــــث العامــــــــة مــــــــن قبــــــــل جمــــــــالس إدارة حمميــــــــة
 .تدخالت وعلى األخص التدخالت ذات الطبيعة السياسية أو االقتصادية

 ينبغي ضمان االستقاللية التحريرية ملؤسسات اخلدمة العامة. 

هنــــاك توصـــــية كاملــــة صـــــادرة عـــــن جلنــــة وزراء الـــــس األورويب والــــيت تـــــنص علـــــى اســــتقاللية مؤسســـــات البـــــث  .128
ينبغــــي أن يــــنص اإلطــــار القــــانوين الــــذي "علــــى أنــــه  وتــــنص هــــذه التوصــــية مــــن بــــني أمــــور أخــــرى 117.العامــــة

 118".حيكم منظمات البث اخلدمة العامة بوضوح على استقالليتها التحريرية واستقالهلا املؤسسي

  

  حماية المصادر

ــــــى  .129 ــــــى اتصــــــاالم خــــــارج الوســــــط اإلعالمــــــي مــــــن أجــــــل احلصــــــول عل يعتمــــــد الصــــــحفيون بشــــــكل روتيــــــين عل
ــــاً بتقــــدمي بعــــض األســــرار أو املعلومــــات حــــول القضــــايا الــــيت ــــم ال شــــأن العــــام كمــــا يقــــوم بعــــض األفــــراد أحيان

املعلومــــــات احلساســــــة إىل الصــــــحفيني مــــــن أجــــــل نشــــــر تلــــــك املعلومــــــات إىل أكــــــرب قــــــدر مــــــن اجلمهــــــور مــــــن 
ـــــة ـــــز النقـــــاش العـــــام أو كشـــــف أي ممارســـــات خاطئ  ســـــرّيةيف العديـــــد مـــــن احلـــــاالت يكـــــون شـــــرط . أجـــــل حتفي

جـــــل تقـــــدمي املعلومـــــات إىل الصـــــحفي مـــــن قبـــــل مصـــــدر املعلومـــــات ألن هويـــــة الشـــــخص شـــــرطاً مســـــبقاً مـــــن أ
 .املصدر قد خيشى من أفعال انتقامية قد تؤثر على وظيفته أو حىت على سالمته اجلسدية

وتقــــــديراً ألمهيـــــــة تـــــــدفق املعلومــــــات ـــــــذه الطريقـــــــة اعرتفــــــت احملـــــــاكم الوطنيـــــــة والدوليــــــة مجيعهـــــــا بـــــــأن وســـــــائل  .130
ــــــع بامتيــــــازات خاصــــــة إال إذا مت  ســــــرّيةتســــــمح هلــــــا بــــــأن ال تكشــــــف عــــــن مصــــــادر معلوماــــــا ال اإلعــــــالم تتمت

 .الوفاء بشروط معينة صارمة

ــة املتحــــــــدة حكمــــــــت احملكمــــــــة األوروبيــــــــة حلقــــــــوق اإلنســــــــان بــــــــأن  .131 حــــــــدى إيف قضـــــــية جــــــــودوين ضــــــــد اململكــــــ
دت احملـــــاوالت إلجبـــــار صـــــحفي علـــــى الكشـــــف عـــــن مصـــــادره اإلخباريـــــة تنتهـــــك حريتـــــه يف التعبـــــري وقـــــد أّكـــــ

مـــــة يف قرارهـــــا علـــــى أمهيـــــة تـــــوفري احلمايـــــات للصـــــحافة بشـــــكل عـــــام وحلمايـــــة املصـــــادر الصـــــحفية بشـــــكل احملك
 : خاص حيث عربت احملكمة عما يلي
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فبـــــدون تلـــــك احلمايـــــة ميكـــــن ... عتـــــرب محايـــــة املصـــــادر أحـــــد الشـــــروط األساســـــية حلريـــــة الصـــــحافةتُ 
ايا الـــــيت ـــــم الشـــــأن أن متتنـــــع املصـــــادر عـــــن مســـــاعدة الصـــــحافة يف إطـــــالع اجلمهـــــور علـــــى القضـــــ

ـــــدور الرقـــــايب احليـــــوي للصـــــحافة كمـــــا ســـــتتأثر ســـــلباً . العـــــام ـــــذلك فإنـــــه قـــــد يتقـــــوض ال وكنتيجـــــة ل
بـــــالنظر إىل أمهيـــــة محايـــــة املصـــــادر . قـــــدرة الصـــــحافة علـــــى تقـــــدمي املعلومـــــات الدقيقـــــة واملوثـــــوق ـــــا

احملتمـــــــل الصـــــــحفية لتحقيـــــــق حريـــــــة الصـــــــحافة يف اتمـــــــع الـــــــدميقراطي واألثـــــــر الســـــــليب العكســـــــي 
ــــك اإلجــــراء ال ميكــــن  ألي أمــــر يطلــــب الكشــــف عــــن املصــــدر علــــى ممارســــة تلــــك احلريــــة فــــإن ذل
أن يكـــــون متوافقـــــاً مـــــع املـــــادة العاشـــــرة مـــــن االتفاقيـــــة مـــــامل يكـــــن مـــــربراً حباجـــــة ملحـــــة للمصـــــلحة 

  119.العامة

م 2010 دت احملكمـــــة األوروبيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان بشـــــدة علـــــى وجهـــــة النظـــــر هـــــذه يف قرارهـــــا الصـــــادر يفأّكـــــ .132
ـــــدا وفّصـــــ ـــــق بقضـــــية ســـــانومايوجتيفرس ضـــــد هولن ـــــة صـــــدور أوامـــــر مـــــن فيمـــــا يتعل ـــــدابري اإلجرائيـــــة يف حال لت الت

 .احملكمة بالكشف عن الصادر

بــــــالنظر إىل األمهيـــــــة احليويــــــة حلمايـــــــة املصـــــــادر الصــــــحفية واملعلومـــــــات الـــــــيت ميكــــــن أن تـــــــؤدي إىل التعـــــــرف  .133
يف احلـــــق يف محايـــــة تلـــــك املصـــــادر ينبغـــــي أن ترافقـــــه تـــــدابري  عليهـــــا مـــــن أجـــــل حتقيـــــق حريـــــة الصـــــحافة فـــــإن أي تـــــدخل

 .إجرائية قانونية تتوافق مع أمهية املبدأ املعين

ـــــيس فقـــــط علـــــى تُ  .134 ـــــاراً ضـــــارة ل شـــــري احملكمـــــة إىل أن أوامـــــر الكشـــــف عـــــن املصـــــادر يكـــــون هلـــــا مســـــتقبًال آث
الــــــيت صــــــدر األمــــــر يف  املصــــــدر نفســــــه الــــــذي ميكــــــن أن تكشــــــف هويتــــــه وإمنــــــا كــــــذلك علــــــى الصــــــحيفة أو املطبوعــــــة

حقهـــــا والـــــيت ميكـــــن أن تتـــــأثر مسعتهـــــا ســـــلباً يف عيـــــون املصــــــادر املســـــتقبلية بســـــبب ذلـــــك الكشـــــف وكـــــذا علـــــى أفــــــراد 
ــــــــيت يــــــــتم الكشــــــــف عنهــــــــا مــــــــن مصــــــــادر  ــــــــديهم مصــــــــلحة يف احلصــــــــول علــــــــى املعلومــــــــات ال ــــــــذين ل اتمــــــــع ككــــــــل ال

 ....جمهولة

يكـــــون هنــــــاك مراجعــــــة مــــــن قبــــــل قــــــاض أو جهــــــة إن مـــــن بــــــني هــــــذه التــــــدابري أوًال وأخــــــرياً هــــــو ضــــــمان أن  .135
لقــــــد مت التأكيــــــد علــــــى مبــــــدأ أنــــــه يف القضــــــايا املتعلقــــــة حبمايــــــة . أخــــــرى مســــــتقلة وحياديــــــة مســــــئولة عــــــن اختــــــاذ القــــــرار

يف أحــــــد القضــــــايا األوىل مــــــن هــــــذه الطبيعــــــة " ينبغــــــي أن توضــــــع الصــــــورة الكاملــــــة أمــــــام احملكمــــــة"املصــــــادر الصــــــحفية 
ينبغــــــي تنفيــــــذ املراجعــــــة املطلوبــــــة مــــــن قبــــــل جهــــــة ... اجلهــــــات املســــــئولة عــــــن االتفاقيــــــة الــــــيت مت النظــــــر فيهــــــا مــــــن قبــــــل

عطـــــى هلـــــا صـــــالحيات حتديـــــد فيمـــــا إذا  مســـــتقلة عـــــن الســـــلطة التنفيذيـــــة وعـــــن األطـــــراف األخـــــرى ذات املصـــــلحة وأن تُ 
وملنـــــع كـــــان هنـــــاك متطلـــــب للمصـــــلحة العامـــــة يســـــود علـــــى مبـــــدأ محايـــــة املصـــــادر الصـــــحفية قبـــــل تســـــليم تلـــــك املـــــواد 

 .الوصول غري الضروري إىل املعلومات اليت ميكن أن تكشف عن هوية املصدر

تــــــدرك احملكمــــــة متامــــــاً أنــــــه قــــــد يكــــــون مــــــن غــــــري العملــــــي بالنســــــبة لســــــلطات النيابــــــة أن تــــــذكر األســــــباب  .136
ــــــات العاجلــــــة ــــــيت تُ . التفصــــــيلية لألوامــــــر أو الطلب ــــــك احلــــــاالت ينبغــــــي أن تكــــــون املراجعــــــة املســــــتقلة ال ــــــيف تل ى نفــــــذ عل

األقـــــل قبـــــل الوصـــــول إىل واســـــتخدام املـــــواد الـــــيت مت احلصـــــول عليهـــــا كافيـــــة لتحديـــــد فيمـــــا إذا كـــــان هنـــــاك أي مشـــــكلة 
وإذا كـــــــان كـــــــذلك أن حتـــــــدد يف ذلـــــــك الظـــــــرف بعينـــــــه املصـــــــلحة العامـــــــة الـــــــيت تـــــــدعي ـــــــا ســـــــلطات  ســـــــرّيةتتعلـــــــق بال

ـــــرجح علـــــى املصـــــلحة ال مـــــن الواضـــــح . عامـــــة يف محايـــــة املصـــــدرالتحقيـــــق أو النيابـــــة وفيمـــــا إذا كانـــــت تلـــــك املصـــــلحة ت
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يف وجهـــــة نظـــــر احملكمـــــة أن ممارســـــة أي مراجعـــــة مســـــتقلة تـــــتم فقـــــط بعـــــد تســـــليم املـــــواد الـــــيت ميكـــــن أن تكشـــــف هويـــــة 
 .سرّيةتلك املصادر سوف تقوض من جوهر احلق يف ال

بــــــــالنظر إىل الطبيعــــــــة الوقائيــــــــة لتلــــــــك املراجعــــــــة يتوجــــــــب علــــــــى القاضــــــــي أو أي جهــــــــة أخــــــــرى مســــــــتقلة   .137
حياديــــة أن يقــــوم مبوازنــــة املخــــاطر احملتملـــــة مــــع املصــــلحة املنشــــودة قبــــل أي كشـــــف عــــن املصــــادر وذلــــك بـــــالعودة إىل و 

املــــــواد املــــــراد الكشــــــف عنهــــــا حبيــــــث ميكــــــن بالشــــــكل املالئــــــم تقيــــــيم حجــــــج الســــــلطات الــــــيت تطالــــــب بالكشــــــف عــــــن 
حتديـــــد فيمـــــا إذا كـــــان هنـــــاك تـــــدابري  ينبغـــــي أن يكـــــون القـــــرار املتخـــــذ خاضـــــعاً ملعـــــايري واضـــــحة مبـــــا يف ذلـــــك. املصـــــادر

ينبغــــــي أن يكــــــون مــــــن املتــــــاح . الــــــيت مت إثباــــــا امللّحــــــةأقــــــل تطفــــــًال ميكــــــن أن تكــــــون كافيــــــة خلدمــــــة املصــــــلحة العامــــــة 
للقاضـــــي أو أي ســـــلطة أخـــــرى رفـــــض إصـــــدار قـــــرار الكشـــــف عـــــن املصـــــادر أو إصـــــدار قـــــرار حمـــــدود أو مشـــــروط مـــــن 

ــــ ــــة املصــــادر مــــن الكشــــف ســــواًء أكان ت تلــــك املصــــادر مــــذكورة باالســــم يف املــــواد املــــتحفظ عليهــــا أو علــــى أجــــل محاي
يف ... أســـــــاس أن الكشـــــــف عـــــــن تلـــــــك املـــــــواد قـــــــد يشـــــــكل ديـــــــداً خطـــــــرياً قـــــــد يكشـــــــف هويـــــــة املصـــــــادر الصـــــــحفية

ــــل الســــلطات  لتحديــــد وعــــزل املعلومــــات  احلــــاالت العاجلــــة ينبغــــي اختــــاذ إجــــراءات معينــــة قبــــل اســــتخدام املــــواد مــــن قب
ــــــك  الــــــيت ميكــــــن أن ــــــة تل ــــــى هوي ــــــيت ال تشــــــكل خطــــــراً عل ــن املعلومــــــات ال ــــــى هويــــــة املصــــــادر مــــ ــــــؤدي إىل التعــــــرف عل ت

  120...املصادر

كمـــــا يـــــنص إعـــــالن املبـــــادئ حـــــول حريـــــة التعبـــــري الـــــذي تبنتـــــه اللجنـــــة األمريكيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان علـــــى مـــــا  .138
 :يلي

فاتـــــــه معلوماـــــــا ومالحظاتـــــــه ومل/ لكــــــل متواصـــــــل اجتمـــــــاعي احلـــــــق يف إبقـــــــاء مصـــــــادر معلوماتـــــــه
  121.سرّيةالشخصية واملهنية 

 :كما ينص إعالن اللجنة األفريقية حول مبادئ حرية التعبري يف أفريقيا على ما يلي .139

 ســـــرّيةشـــــرتط علـــــى ممارســـــي مهنـــــة اإلعـــــالم أن يكشـــــفوا عـــــن مصـــــادر معلومـــــام الال ينبغـــــي أن يُ 
املبــــــــادئ  أو أن يكشــــــــفوا املــــــــواد األخــــــــرى الــــــــيت حيتفظــــــــوا ــــــــا لألغــــــــراض الصــــــــحفية إال مبوجــــــــب

  :التالية

  ـــــق أو احملاكمـــــة يف جرميـــــة جســـــيمة أو الـــــدفاع عـــــن أن تكـــــون هويـــــة املصـــــدر ضـــــرورية للتحقي
 .شخص متهم جبرمية

  ة تقــــــود إىل نفــــــسأن ال يكــــــون باإلمكــــــان احلصــــــول علــــــى املعلومــــــات أو معلومــــــات مشــــــا
 .النتيجة من مصدر آخر

  ـــــى الضـــــر ـــــرجح عل ـــــذي يلحـــــق حبريـــــة أن املصـــــلحة العامـــــة يف الكشـــــف عـــــن املعلومـــــات ت ر ال
 .التعبري

 122.أن يتم األمر بالكشف من قبل حمكمة بعد جلسة استماع كاملة 

 123.كما أصدر الس األورويب توصية كاملة متعلقة حبماية املصادر الصحفية .140
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  الترخيص والتسجيل

ــــــة يف القــــــانون الــــــدويل أن أي نظــــــام إلصــــــدار الرتاخــــــيص لوســــــائل اإلعــــــالم املطبو  .141 عــــــة أو مــــــن القواعــــــد الثابت
للصـــــحفيني كـــــأفراد ال يتوافـــــق عـــــادة مـــــع حريـــــة التعبـــــري بــــــالرغم مـــــن أنـــــه قـــــد يكـــــون مـــــن املشـــــروع إخضــــــاع 

 .مؤسسات البث السمعي والبصري أو السينمائي لنظام تراخيص

ـــــدخول  .142 ـــــى ال ـــــوداً عل ـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان والشـــــعوب إىل أنظمـــــة الرتاخـــــيص باعتبارهـــــا قي ـــــة األفريقي تنظـــــر اللجن
 :يف إعالن مبادئ حرية التعبري يف أفريقيا على ما يلي إىل املهنة وقد أكدت

احلـــــق يف التعبـــــري عـــــن الـــــذات عـــــرب وســـــائل اإلعـــــالم مـــــن خـــــالل ممارســـــة الصـــــحافة ال ينبغـــــي أن 
 124.خيضع لقيود قانونية غري الزمة

  

حلقـــــــوق اإلنســـــــان يف قضـــــــية العضـــــــوية اإللزاميـــــــة يف  األمريكيـــــــةفيمـــــــا يتعلـــــــق بالصـــــــحفيني اعتـــــــربت احملكمـــــــة  .143
أن اشـــــرتاطات الرتخـــــيص الـــــيت تفـــــرض علـــــى  125حمـــــددة بالقـــــانون مـــــن أجـــــل ممارســـــة مهنـــــة الصـــــحافة مجعيـــــة

. شــــكل انتهاكـــــاً للحــــق يف حريـــــة التعبـــــريتُ عضــــوية اإللزاميـــــة يف مجعيــــة مهنيـــــة مجيــــع الصـــــحفيني مــــن خـــــالل ال
الظــــــروف الــــــيت تضــــــمن العمــــــل االعتيــــــادي واملتنــــــاغم للمؤسســــــات املبــــــين علــــــى "قبلــــــت احملكمــــــة أن ضــــــمان 

ومـــــع ذلـــــك الحظـــــت احملكمـــــة كـــــذلك أن . قـــــد كـــــان هـــــدفاً مشـــــروعاً " ظـــــام متماســـــك مـــــن القـــــيم واملبـــــادئن
ـــــة التعبـــــري ـــــى احـــــرتام حري ـــــد مـــــن الطـــــرق عل ـــــى أن العديـــــد . النظـــــام العـــــام يعتمـــــد يف العدي وبينمـــــا وافقـــــت عل

ـــــل مهنـــــة احملامـــــاة أو الطـــــب إال أـــــ ا مـــــن املهـــــن األخـــــرى يـــــتم تنظيمهـــــا مـــــن خـــــالل اشـــــرتاطات الـــــدخول مث
 .أشارت إىل أن مهنة الصحافة تعترب نشاطاً خمتلفاً بشكل جوهري

الصـــــحافة هـــــي التعبـــــري األساســـــي والرئيســـــي عـــــن حريـــــة التعبـــــري والفكـــــر ولـــــذلك الســـــبب وألـــــا 
ـــــار الصـــــحافة جمـــــرد  ـــــرب حقـــــاً متأصـــــًال لكـــــل فـــــرد فـــــال ميكـــــن اعتب ـــــذي يعت ـــــري ال ـــــة التعب مرتبطـــــة حبري

ـــــــذي مت مهنـــــــة تقـــــــدم خـــــــدمات للجمهـــــــور مـــــــن خـــــــالل تط ـــــــدريب ال ـــــــق بعـــــــض املعـــــــارف أو الت بي
إن حجــــــة أن . اكتســـــابه يف اجلامعـــــة أو مـــــن خــــــالل أولئـــــك املقيـــــدين لـــــدى مجعيــــــة مهنيـــــة معينـــــة

القـــــانون املتعلـــــق بنظـــــام الرتاخـــــيص اإلجبـــــاري للصـــــحفيني ال خيتلـــــف عـــــن القـــــوانني املشـــــاة الـــــيت 
ـــــة ال تأخـــــــذ يف احلســـــــبان املشـــــــكلة ا ألساســـــــية املرتبطـــــــة تنطبـــــــق علـــــــى املهـــــــن األخـــــــرى هلـــــــي حجــ

مــــن االتفاقيــــة  13تنــــتج املشــــكلة مــــن حقيقــــة أن املــــادة . بــــالتوافق بــــني ذلــــك القــــانون واالتفاقيــــة
طلـــــــــب واســــــــتالم وبـــــــــث املعلومــــــــات واألفكـــــــــار مــــــــن كافـــــــــة "حتمــــــــي بشــــــــكل صـــــــــريح احلريــــــــة يف 

وهــــــــي (تشــــــــمل مهنــــــــة الصــــــــحافة ...". إمــــــــا شــــــــفهياً أو كتابيــــــــاً أو بشــــــــكل مطبــــــــوع... األنــــــــواع
بالضـــــــبط طلـــــــب واســـــــتالم وبـــــــث املعلومـــــــات وبالنتيجـــــــة فـــــــإن )  ميارســـــــها الصـــــــحفياألمـــــــور الـــــــيت

ممارســــــة الصــــــحافة تقتضــــــي مــــــن الشــــــخص أن ميــــــارس أنشــــــطة مشــــــمولة بتعريــــــف حريــــــة التعبــــــري 
ال ينطبــــق ذلــــك األمــــر علــــى ممارســــة مهنــــة احملامــــاة أو مهنــــة . وهــــي احلريــــة الــــيت تضــــمنها االتفاقيــــة

س مهنــــــة الصــــــحافة فــــــإن ممارســــــة مهنــــــة احملامــــــاة أو الطــــــب علــــــى ســــــبيل املثــــــال ألنــــــه وعلــــــى عكــــــ
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هـــــي ليســـــت نشـــــاطاً مضـــــموناً ) مبعـــــىن األنشـــــطة الـــــيت ينفـــــذها احملـــــامون أو األطبـــــاء(مهنـــــة الطـــــب 
  126.بشكل خاص مبوجب االتفاقية

بعـــــد صــــــدور حكــــــم احملكمــــــة األمريكيــــــة أصــــــدرت اللجنـــــة األمريكيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان إعالنــــــاً يــــــنص علــــــى  .144
شــــــكل العضــــــوية تُ . رأيهــــــا مــــــن خــــــالل أي وســــــيلة وبــــــأي شــــــكل كــــــان/ أيــــــهلكــــــل شــــــخص احلــــــق يف نشــــــر ر 

اإلجباريــــــة أو اشــــــرتاط وجــــــود درجــــــة جامعيــــــة مــــــن أجــــــل ممارســــــة مهنــــــة الصــــــحافة قيــــــوداً غــــــري قانونيــــــة علــــــى 
 127.حرية التعبري

  

  اإلعالم المطبوع

ن تقـــــدم ميكــــن أن تكـــــون أنظمـــــة الرتخـــــيص الفنيـــــة البحتـــــة الـــــيت تســـــتوجب علـــــى وســـــائل اإلعـــــالم املطبوعـــــة أ .145
بعـــــــض املعلومـــــــات إىل الســـــــلطات مشـــــــروعة فقـــــــط إذا مل تكـــــــن تســـــــمح بـــــــأي هـــــــامش مـــــــن حريـــــــة التقـــــــدير 

يف هـــــــذه احلالـــــــة ال يـــــــتم اســـــــتخدام التســـــــجيل كآليـــــــة . الشخصـــــــي للســـــــلطات يف رفـــــــض طلبـــــــات التســـــــجيل
عــــــرب املقــــــررين اخلاصــــــني لألمــــــم . للرقابــــــة وإمنــــــا يكــــــون كمصــــــدر للمعلومــــــات حــــــول ملكيــــــة تلــــــك الوســــــائل

ة ومنظمــــة الــــدول األمريكيــــة ومنظمــــة األمــــن والتعــــاون حــــول حريــــة التعبــــري يف إعــــالن مشــــرتك صـــــدر املتحــــد
 : م عما يلي2003يف 

تســــــجيل خاصـــــة علـــــى اإلعـــــالم املطبـــــوع وميكـــــن إســــــاءة اشـــــرتاطات لـــــيس مـــــن الضـــــروري فـــــرض 
عتـــــرب أنظمـــــة التســـــجيل الـــــيت تســـــمح بســـــلطة تُ . اســـــتخدام تلـــــك املتطلبـــــات ولـــــذلك ينبغـــــي جتنبهـــــا

ــــوع تقــــدي ــــرية علــــى اإلعــــالم املطب ــــيت تفــــرض شــــروطاً كب ــــات التســــجيل وال ر شخصــــي يف رفــــض طلب
  128.أو اليت تشرف عليها جهات غري مستقلة عن احلكومة أا إشكالية إىل حد كبري

عــــــربت جلنــــــة حقــــــوق اإلنســــــان بــــــاألمم املتحــــــدة بشــــــكل متكــــــرر عــــــن خماوفهــــــا حــــــول أنظمــــــة التســــــجيل أو  .146
خراً يف قضـــــــية كـــــــوجنروف ضـــــــد أوزباكســـــــتان قـــــــررت اللجنـــــــة للمـــــــرة ومـــــــؤ  129.الرتاخـــــــيص لإلعـــــــالم املطبـــــــوع

األوىل أنـــــه حـــــدث انتهـــــاك حلريـــــة تكـــــوين اجلمعيـــــات بالعالقـــــة مـــــع حريـــــة التعبـــــري يف قضـــــية تتعلـــــق بتســـــجيل 
نظــــــرت اللجنــــــة فيمــــــا إذا كــــــان رفــــــض تســــــجيل املنظمــــــة غــــــري احلكوميــــــة يرقــــــى إىل . منظمــــــة غــــــري حكوميــــــة

ــــــة كــــــوجنروف يف تكــــــوين اجل ــــــود مــــــربرة وقــــــد تقييــــــد حري ــــــك القي ــــــري وفيمــــــا إذا كانــــــت تل ــــــة التعب ــــــات وحري معي
اعتــــــربت أن الشــــــروط الكبــــــرية والفنيــــــة يف القــــــانون األوزبكــــــي تشــــــكل قيــــــوداً فعليــــــة علــــــى حقــــــوق كــــــوجنروف 

الفقـــــــرة الثانيـــــــة مـــــــن العهـــــــد الـــــــدويل للحقـــــــوق املدنيـــــــة  22وأن تلـــــــك القيـــــــود مل تتوافـــــــق مـــــــع شـــــــروط املـــــــادة 
عتــــــرب ة بشــــــكل خــــــاص أن ســــــلطات الدولــــــة مل تقــــــدم أي حجــــــج حــــــول ملــــــاذا تُ اعتــــــربت اللجنــــــ. والسياســــــية

" الدميقراطيــــــة واحلقــــــوق"العواقــــــب الوخيمــــــة لــــــرفض تســــــجيل "آخــــــذين يف احلســــــبان . تلــــــك القيــــــود ضــــــرورية
ـــــــة وكـــــــذلك عـــــــدم قانونيـــــــة عمـــــــل اجلمعيـــــــات غـــــــري  حلـــــــق املؤلـــــــف يف حريـــــــة تكـــــــوين اجلمعيـــــــات لـــــــدى الدول

مــــــن العهــــــد  22اللجنــــــة أن ذلــــــك الــــــرفض يشــــــكل خمالفــــــة للمــــــادة  فقــــــد قــــــررت" املســــــجلة يف أوزباكســــــتان
ـــــــدويل للحقـــــــوق املدنيـــــــة والسياســـــــية كمـــــــا قـــــــررت ذلـــــــك أن إجـــــــراءات التســـــــجيل مل تســـــــمح لكـــــــوجنروف  ال

مل تبـــــــــذل أي حمـــــــــاوالت ملعاجلـــــــــة "مبمارســـــــــة حقـــــــــه يف حريـــــــــة التعبـــــــــري واعتـــــــــربت أن ســـــــــلطات أوزباكســـــــــتان 
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حســــــب أي مــــــن املعــــــايري ... ق بســــــالمة تلــــــك الشــــــروطمطالبــــــات املؤلــــــف ومل تــــــدعم حججهــــــا فيمــــــا يتعلــــــ
ــــــة 3الفقــــــرة  19املــــــذكورة يف املــــــادة  ــــــود ينبغــــــي أن يكــــــون منصوصــــــاً " مــــــن االتفاقي وبشــــــكل خــــــاص أن القي

حلمايــــــة األمــــــن الــــــوطين ) ب(الحــــــرتام حقـــــوق ومسعــــــة اآلخــــــرين أو ) أ(عليهـــــا بالقــــــانون وأن تكــــــون ضــــــرورية 
ــــــة إىل أنــــــه قــــــد حــــــدث انتهــــــاك ولــــــذلك خلُ . عامــــــةأو النظــــــام العــــــام أو الصــــــحة أو األخــــــالق ال صــــــت اللجن

 أقـــــر الــــيت تُ "مــــن العهـــــد الــــدويل للحقــــوق املدنيــــة والسياســــية  1الفقــــرة  22حلقــــوق كــــوجنروف مبوجــــب املــــادة 
 130".من العهد 2الفقرة  19مبفردها وباالرتباط مع املادة 

ــــان بشــــــكل مشــــــابه مــــــن قــــــوانني اكمــــــا حــــــذّ  .147 لتســــــجيل التعســــــفية ففــــــي رت احملكمــــــة األوروبيــــــة حلقــــــوق اإلنســ
قضــــية جاويــــدا ضــــد بولنــــدا انتقــــدت احملكمــــة قانونــــاً مســــح بــــرفض طلبــــات التســــجيل إذا كــــان االســــم املقــــرتح 

اعتــــــربت احملكمــــــة أنــــــه مــــــن غــــــري املســــــموح بــــــه ألنظمــــــة 131".غــــــري متوافقــــــاً مــــــع شــــــئوا الفعليــــــة"للمطبوعــــــة 
أن "كمـــــــة بشـــــــكل خـــــــاص التســـــــجيل أن تفـــــــرض اشـــــــرتاطات تتعلـــــــق بأمســـــــاء املطبوعـــــــات حيـــــــث قالـــــــت احمل

هلــــــو اشــــــرتاط غــــــري مناســــــب مــــــن منظــــــور ... عــــــرب عنــــــوان الــــــة عــــــن معلومــــــات حقيقيــــــة معينــــــةاشــــــرتاط أن يُ 
 132".حرية الصحافة

  

  حرية تكوين الجمعيات

عتــــــرب حــــــق حريــــــة تكــــــوين اجلمعيــــــات حقــــــاً مــــــن حقــــــوق اإلنســــــان معرتفــــــاً بــــــه يف اإلعــــــالن العــــــاملي حلقــــــوق يُ  .148
ــــــدويل للحقــــــو  ــــــة األخــــــرى اإلنســــــان والعهــــــد ال ــــــة واإلقليمي ــــــد مــــــن املواثيــــــق الدولي ــــــة والسياســــــية والعدي ق املدني

 :من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما يلي 20تنص املادة  133.املتعلقة حبقوق اإلنسان

 .لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات السلمية) 1(  

  .مجعية ما ال جيوز إرغام أحد على االنضمام إىل) 2(    

مـــــــن العهـــــــد الـــــــدويل للحقـــــــوق  22كمـــــــا أن احلـــــــق يف حريـــــــة تكـــــــوين اجلمعيـــــــات مكفـــــــول مبوجـــــــب املـــــــادة  .149
 : املدنية والسياسية واليت تنص على ما يلي

لكـــــل فـــــرد حــــــق يف حريـــــة تكــــــوين اجلمعيـــــات مــــــع آخـــــرين، مبــــــا يف ذلـــــك حــــــق إنشـــــاء النقابــــــات 
  .واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله

ق يف حريــــــة التعبــــــري لقيــــــود مشــــــاة مثلــــــه مثــــــل احلــــــق يف حريــــــة التعبــــــري لــــــذلك فــــــإن أي ميكــــــن إخضــــــاع احلــــــ .150
تـــــدخل يف ذلـــــك احلـــــق ينبغـــــي أن جيتــــــاز االختبـــــار الصـــــارم املكـــــون مـــــن ثالثــــــة أجـــــزاء املـــــذكور فيمـــــا يتعلــــــق 

 .حبرية التعبري سابقاً 

ز اســــــتقالليتهم عتــــــرب حريــــــة تكــــــوين اجلمعيــــــات ذات أمهيــــــة خاصــــــة للصــــــحفيني كوســــــيلة متكــــــنهم مــــــن تعزيــــــتُ  .151
ومهنيــــــــتهم فمــــــــن خــــــــالل اجلمعيــــــــات ميكــــــــن متكــــــــني الصــــــــحفيني النتقــــــــاد الســــــــلطات كمــــــــا يزيــــــــد احتمــــــــال 

 .سعيهم لتحقيق االستقاللية التحريرية يف اإلعالم
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يف قضـــــية . أبـــــرزت اهليئـــــات الدوليـــــة واإلقليميـــــة واحملـــــاكم وجمـــــالس التحكـــــيم نطـــــاق حريـــــة تكـــــوين اجلمعيـــــات .152
حفيني ضــــــد اململكــــــة املتحــــــدة وهــــــي قضــــــية تتعلــــــق بعــــــدم االعــــــرتاف باحتــــــاد ولســــــون واالحتــــــاد الــــــوطين للصــــــ

نقــــــايب يف صــــــحيفة وطنيــــــة مــــــا نــــــتج عــــــن ذلــــــك ايــــــار اتفاقيــــــات املفاوضــــــات اجلماعيــــــة أصــــــدرت احملكمــــــة 
ــــــة تكــــــوين  ــــــات العمــــــال تقــــــع يف صــــــلب احلــــــق يف حري ــــــى أن أنشــــــطة نقاب ــــــنص عل ــــــاً ي ــــــة حكمــــــاً قوي األوروبي

ــــزام إجيــــايب قــــوي بضــــمان أتــــت القضــــية بعــــد قــــر  134.اجلمعيــــات ــــدول الت ــــأن علــــى ال ــــه القــــول ب ار ســــابق مت في
 135.أن ال تنتهك تصرفات أي رب عمل من القطاع اخلاص من خارج الدولة احلق يف حرية التعبري

دت احملكمـــــة بشـــــكل متكـــــرر علـــــى أن احلـــــق يف حريــــة تكـــــوين اجلمعيـــــات يعـــــين أنـــــه ال ميكـــــن إجبـــــار أي أّكــــ .153
ـــــة مـــــا ك ـــــربت احملكمـــــة األمريكيـــــة أنـــــه وبينمـــــا ميكـــــن اعتبـــــار العضـــــوية شـــــخص علـــــى االلتحـــــاق جبمعي مـــــا اعت

اإللزاميـــــة يف مجعيـــــة مهنيـــــة مقبولـــــة يف حالـــــة احملـــــامني أو األطبـــــاء إال أنـــــه ال ميكـــــن فـــــرض اشـــــرتاطات مشـــــاة 
 136.فيما يتعلق بالصحفيني بدون أن يكون ذلك خمالفاً للحق يف حرية التعبري

  

  أمثلة دستورية مقارنة
ـــــــدّ . لـــــــة التاليـــــــة منـــــــاذج ملختلـــــــف النصـــــــوص الدســـــــتورية الـــــــيت حتمـــــــي احلـــــــق يف حريـــــــة اإلعـــــــالمتـــــــوفر األمث .154  يُع

 .م مفصًال وميثل منوذجاً إجيابياً 2010الدستور الكيين الصادر يف 

  م2010الدستور الكيني الصادر في 

  حرية اإلعالم -34املادة 

نــــــــواع وســــــــائل اإلعــــــــالم حريــــــــة واســــــــتقالل وســــــــائل اإلعــــــــالم اإللكرتونيــــــــة واملطبوعــــــــة وكافــــــــة أ. 1
 ).2( 33األخرى مضمونة ولكنها ال متتد لتشمل التعبري املشار إليه يف املادة 

 : ال جيوز للدولة أي مما يلي. 2

ممارســــــة الرقابــــــة علــــــى أو التــــــدخل يف أي شــــــخص يعمــــــل يف بــــــث أو إنتــــــاج أو توزيــــــع أي . أ
 .مطبوعات أو نشر املعلومات بأي طريقة كانت

ســـــبب أي رأي أو وجهــــــة نظـــــر أو حمتويــــــات أي مـــــواد مت بثهــــــا أو معاقبـــــة أي شــــــخص ب. ب
 .أي مطبوعات أو أي مواد منشورة

لوســـــــــائل اإلعـــــــــالم الســــــــــمعية والبصـــــــــرية واإللكرتونيـــــــــة احلــــــــــق يف حريـــــــــة التأســـــــــيس حســــــــــب . 3
 : إجراءات الرتخيص اليت

 .تكون ضرورية لتنظيم املوجات اهلوائية واألشكال األخرى من توزيع اإلشارات. أ

 .تكون مستقلة عن سيطرة احلكومة أو املصاحل السياسية أو املصاحل التجارية. ب

 : ينبغي على كافة وسائل اإلعالم اململوكة للدولة. 4
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ة يف أن تقــــــرر بشــــــكل مســــــتقل احملتويــــــات التحريريــــــة للمــــــواد الــــــيت تبثهــــــا أو رّ أن تكــــــون ُحــــــ. أ
 .أي اتصاالت أخرى

 .أن تكون حيادية. ب

 .ة لعرض وجهات النظر املتباينة واآلراء املعارضةأن تعطي فرصة عادل. ج

ـــــيت . 5 ـــــى تأســـــيس وســـــائل اإلعـــــالم ال ـــــيت تـــــنص عل علـــــى جملـــــس النـــــواب أن يســـــن التشـــــريعات ال
 : تكون

 .مستقلة عن سيطرة احلكومة أو املصاحل السياسية أو املصاحل التجارية. أ

 .أن تعكس مصاحل كافة شرائح اتمع. ب

 .اإلعالم وأن تنظم وتراقب االلتزام بتلك املعايري أن تضع معايري لوسائل. ج

إن معظـــــم النصـــــوص الدســـــتورية املتعلقـــــة حبمايـــــة حريـــــة وســـــائل اإلعـــــالم تكـــــون خمتصـــــرة يف طبيعتهـــــا ويشـــــمل  .155
 .ذلك النموذج اجلنوب أفريقي والنموذج الكندي

  م1996الصادر في ) ميثاق الحقوق(دستور جنوب أفريقيا 

  حرية التعبري -16املادة 

 : لكل شخص احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك. 1

 حرية الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى؛  . أ

  

  م1982الصادر في ) ميثاق الحقوق والحريات(القانون الدستوري الكندي 

  احلريات األساسية  –املادة الثانية 

 لكل فرد احلريات األساسية التالية

ـــــرأي والتعبـــــري، مبـــــ) ب ـــــة الصـــــحافة وغريهـــــا مـــــن وســـــائل حريـــــة الفكـــــر واإلميـــــان وال ا يف ذلـــــك حري
  االتصال؛

 :ليبيا حتمي حرية اإلعالممن اجلدير باملالحظة أن النصوص الدستورية املؤقتة  .156

  م2011عالن الدستوري للمرحلة االنتقالية في ليبيا والصادر في مسودة اإل

  :14املادة 

تضـــــمن الدولـــــة حريـــــة الـــــرأي وحريـــــة التعبـــــري الفـــــردي واجلمـــــاعي، وحريـــــة البحـــــث العلمـــــي، وحريـــــة 
االتصـــــــــال، وحريـــــــــة الصـــــــــحافة ووســـــــــائل اإلعـــــــــالم والطباعـــــــــة والنشـــــــــر، وحريـــــــــة التنقـــــــــل، وحريـــــــــة 

  .ي، ومبا ال يتعارض مع القانونالتجمع والتظاهر واالعتصام السلم
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كمـــــا نـــــرى كـــــذلك أن حريـــــة اإلعـــــالم حمميـــــة دســـــتورياً يف أمـــــاكن أخـــــرى مـــــن العـــــامل العـــــريب بـــــالرغم مـــــن أن  .157
 .ذلك يظهر بشكل أكثر اختصاراً 

  م2005الدستور العراقي الصادر في 

  36املادة 

  :تكفل الدولة، مبا ال خيل بالنظام العام واآلداب

  .: ....والً أ

  .حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر :ثانياً 

  

  م1952الدستور األردني الصادر في 

  حقوق وواجبات األردنيني ): 15(املادة 

1-    ....  

  . الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون   -2

  . ال جيوز تعطيل الصحف وال إلغاء امتيازها إال وفق أحكام القانون   -3

ــــــــــى جيــــــــــوز يف حا   -4 ــــــــــة أو الطــــــــــوارئ أن يفــــــــــرض القــــــــــانون عل لــــــــــة إعــــــــــالن األحكــــــــــام العرفي
الصــــــــحف والنشــــــــرات واملؤلفــــــــات واإلذاعــــــــة رقابــــــــة حمــــــــدودة يف األمــــــــور الــــــــيت تتصــــــــل يف 

  . السالمة العامة وأغراض الدفاع الوطين

  .ينظم القانون أسلوب املراقبة على موارد الصحف     -5

يــــــد مــــــن املشــــــاكل اخلطـــــــرية املتعلقــــــة حبريــــــة التعبــــــري وحريـــــــة حتتــــــوي القــــــوانني واملمارســــــات الرتكيــــــة علـــــــى العد .158
مـــــن القـــــانون اجلزائـــــي الرتكـــــي حتظـــــر بشـــــكل مباشـــــر حتقـــــري  301مـــــن اجلـــــدير بالـــــذكر أن املـــــادة . املعلومـــــات

ــــة ــــة التعبــــري مــــن خــــالل نصــــوص تفصــــيلية كمــــا أنــــه حيمــــي كــــذلك . األمــــة الرتكي حيمــــي الدســــتور الرتكــــي حري
إال أن ذلـــــــك الدســــــتور يعتــــــرب إشـــــــكالياً مــــــن منظـــــــور حقــــــوق اإلنســـــــان  حريــــــة الصــــــحافة وحريـــــــة املعلومــــــات

ـــــيت ميكـــــن مـــــن خالهلـــــا فـــــرض قيـــــود علـــــى تلـــــك  ـــــة بـــــالنظر إىل القائمـــــة الواســـــعة جـــــداً مـــــن املـــــربرات ال الدولي
 ".وحدة الدولة غري القابلة للتقسيم"وتشمل تلك املربرات ) 2( 26احلقوق مبوجب املادة 

  م1982الدستور التركي الصادر في 

  حرية الصحافة – 28املادة 

ال ينبغـــــي أن خيضـــــع إنشـــــاء املطـــــابع لتصـــــاريح مســـــبقة . الصـــــحافة حـــــرة وال ينبغـــــي الرقابـــــة عليهـــــا
علـــــى الدولـــــة اختـــــاذ اإلجـــــراءات الضـــــرورية لضـــــمان حريـــــة الصـــــحافة . أو إليـــــداع ضـــــمانات ماليـــــة

  .وحرية املعلومات
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حافة اململوكـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل احلـــــــــق يف اســـــــــتخدام وســـــــــائل اإلعـــــــــالم خبـــــــــالف الصـــــــــ – 31املـــــــــادة 
  املؤسسات العامة

حيــــــــق لألفــــــــراد واألحــــــــزاب السياســــــــية أن تســــــــتخدم وســــــــائل اإلعــــــــالم اجلمــــــــاهريي ووســــــــائل  .1
االتصـــــــال مـــــــن خبـــــــالف الصـــــــحافة اململوكـــــــة مـــــــن قبـــــــل املؤسســـــــات العامـــــــة وينبغـــــــي تنظـــــــيم 

 .شروط وإجراءات ذلك االستخدام بقانون

ور مــــــــن اســــــــتالم املعلومــــــــات أو تكــــــــوين ال ينبغــــــــي أن يفــــــــرض القــــــــانون قيــــــــوداً متنــــــــع اجلمهــــــــ .2
ــــة  ــــرأي العــــام مــــن التشــــكل حبري األفكــــار واآلراء مــــن خــــالل وســــائل اإلعــــالم تلــــك أو منــــع ال
مبـــــربرات عـــــدى عـــــن األمـــــن القـــــومي أو النظـــــام العـــــام أو األخـــــالق العامـــــة أو محايـــــة الصـــــحة 

 .العامة

 ذلك املسئولية االجتماعية من اجلدير باملالحظة أن دستور كولومبيا يشري إىل حرية اإلعالم وك .159

  

  م 1991دستور كولومبيا الصادر في 

   20املادة 

...  

ة وعليهــــــا مســــــئولية اجتماعيــــــة كمــــــا أن احلــــــق يف التصــــــحيح يف رّ وســــــائل اإلعــــــالم اجلماهرييــــــة ُحــــــ
  .ظل الظروف العادلة مكفول ولن يكون هناك أي رقابة

 .م حرية الصحافة2007حيمي الدستور التايلندي الصادر يف  .160

  م2007الدستور التايلندي الصادر في     

  حرية التعبري الفردي والصحافة – 45املادة     

يتمتــــع الشــــخص باحلريــــة يف التعبــــري عــــن رأيــــه وإلقــــاء اخلطــــب والكتابــــة والطباعــــة والنشــــر والتعبــــري 
  .بأي وسيلة أخرى

مبوجــــب ال ينبغــــي فــــرض أي قيــــود علــــى هــــذه احلريــــة املــــذكورة يف الفقــــرة األوىل مــــامل يكــــن ذلــــك 
قــــانون يصــــدر بشــــكل خــــاص لغــــرض احلفــــاظ علــــى أمــــن الدولــــة ومحايــــة حقــــوق وحريــــات وكرامــــة 

واحلقــــــوق اخلاصــــــة لألشــــــخاص اآلخــــــرين واحلفــــــاظ علــــــى النظــــــام العــــــام  ســــــرّيةومسعــــــة واحلقــــــوق األ
  .أو األخالق احلميدة أو منع أو إيقاف التدهور يف تفكري أو صحة اجلمهور

قــــدم مفهومــــاً تفصــــيلياً وشــــامًال حــــول مــــا الــــذي تعنيــــه إجيابيــــة نســــبياً ألنــــه يُ  ُميثّــــل الدســــتور الربتغــــايل ســــابقة .161
محايـــــــة حريـــــــة الصـــــــحافة وهـــــــو يتضـــــــمن محايـــــــة حـــــــق الصـــــــحفيني يف املعلومـــــــات وحريـــــــة إنشـــــــاء املؤسســـــــات 

شـــــري إىل أن علـــــى الدولـــــة مســـــئولية ضـــــمان وجـــــود اإلعـــــالم الـــــذي خيـــــدم اجلمهـــــور مـــــع التأكيـــــد  اإلعالميـــــة ويُ 
 .لية وسائل اإلعالم العامة اخلدميةكذلك على استقال
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  م1974دستور البرتغال الصادر في 

  حرية الصحافة ووسائل اإلعالم  – 38املادة 

 .حرية الصحافة مكفولة .1

 :تشمل حرية الصحافة ما يلي .2

دور الصـــــــــحفيني يف إعطـــــــــاء  حريـــــــــة التعبـــــــــري واإلبـــــــــداع للصـــــــــحفيني واألدبـــــــــاء وكـــــــــذلك  .أ 
اجلماهرييــــــــــة املعنيــــــــــة باســــــــــتثناء إذا كانــــــــــت التوجيهــــــــــات التحريريــــــــــة لوســــــــــائل اإلعــــــــــالم 

 . وسائل اإلعالم تابعة للدولة أو ذات طبيعة مذهبية أو غريها

ـــــــــة   .ب  حـــــــــق الصـــــــــحفي يف الوصـــــــــول إىل مصـــــــــادر املعلومـــــــــات ومحايـــــــــة اســـــــــتقالليتها املهني
 .وسريتها وانتخاب االس التحريرية مبوجب القانون

ـــحف وأي مطبوعــــــات أخــــــرى بــــــدون أي مو   .ج  افقــــــات إداريــــــة مســــــبقة احلــــــق يف إنشــــــاء صـــ
 .أو أي ودائع أو مؤهالت

يكفـــــــل القـــــــانون بطريقـــــــة أكثـــــــر عموميـــــــة اإلفصـــــــاح عـــــــن امللكيـــــــة وأشـــــــكال متويـــــــل وســـــــائل  .3
 .اإلعالم

تكفـــــــل الدولـــــــة حريـــــــة واســـــــتقاللية وســـــــائل اإلعـــــــالم ضـــــــد القـــــــوى السياســـــــية واالقتصـــــــادية  .4
لعامـــــــة وتفـــــــرض مبـــــــدأ التخصـــــــص فيمـــــــا يتعلـــــــق بالشـــــــركات الـــــــيت متلـــــــك وســـــــائل اإلعـــــــالم ا

ز ملكيتهـــــــا مـــــــن خـــــــالل إجيـــــــاد وتعامـــــــل تلـــــــك املؤسســـــــات بطريقـــــــة غـــــــري متييزيـــــــة ومتنـــــــع ترّكـــــــ
 .حصص مالية متعددة

 .تكفل الدولة وجود وعمل اإلذاعة والتلفزيون ذات اخلدمة العامة .5

هيكــــل وعمــــل وســــائل اإلعــــالم الــــيت تبقــــى يف إطــــار القطــــاع العــــام ومبــــا يضــــمن اســــتقالليتها  .6
امــــــة األخــــــرى كمــــــا يضــــــمن كــــــذلك التعبــــــري عــــــن خمتلــــــف اآلراء عــــــن احلكومــــــة واجلهــــــات الع

 .واآلراء املغايرة

ميكـــــن أن تعمـــــل حمطـــــات اإلذاعـــــة والتلفزيـــــون فقـــــط بعـــــد إصـــــدار تـــــرخيص يف ذلـــــك الشـــــأن  .7
 .حسب منافسة عامة تتم مبوجب القانون

  

  :التوصيات

ـــــنص الدســـــتور  • ـــــد ينبغـــــي أن ي ـــــة وســـــائل اإلعـــــالم وأن يحمـــــيالجدي ـــــة صـــــريحة لحري ـــــى حماي بشـــــكل  عل
 : خاص العناصر التالية من حرية اإلعالم

o ال ينبغي أن يكون هناك رقابة مسبقة. 
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o ال ينبغي أن يكون هناك إلصدار التراخيص أو تسجيل وسائل اإلعالم المطبوعة. 

o  ال ينبغــــي أن يكــــون هنــــاك نظــــام إلصــــدار التــــراخيص للصــــحفيين األفــــراد أو اشــــتراطات مســــبقة
 .لممارسة المهنة

o ســـــتقاللية كافـــــة الجهـــــات ذات الســـــلطات الناظمـــــة لوســـــائل اإلعـــــالم بمـــــا فـــــي ينبغـــــي ضـــــمان ا
 .ذلك الجهات الناظمة لوسائل اإلعالم العمومية

o  مصادر معلوماتهم سّريةينبغي ضمان حق الصحفيين في حماية. 

o ينبغي أن يكون الصحفيين أحرار في الدخول في جهات مهنية حسب اختيارهم. 
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المعلومات حرية التعبير وتكنولوجيا 
  واالتصاالت

 

يتطـــــــرق هـــــــذا القســـــــم مـــــــن التحليـــــــل إىل مســـــــألة حريـــــــة التعبـــــــري وتكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات واالتصـــــــاالت مثـــــــل  .162
 19مـــــــع ذلـــــــك قامـــــــت منظمـــــــة املـــــــادة . اإلنرتنـــــــت وأنظمـــــــة نشـــــــر املعلومـــــــات عـــــــن طريـــــــق اهلـــــــاتف النقـــــــال

وتكنولوجيــــــا املعلومـــــــات بصــــــياغة حتليــــــل منفصـــــــل حــــــول اإلطـــــــار القــــــانوين املناســــــب حلمايـــــــة حريــــــة التعبـــــــري 
ــــــــذلك يتطــــــــرق هــــــــذا القســــــــم فقــــــــط إىل احلمايــــــــة الدســــــــتورية حلريــــــــة التعبــــــــري مــــــــن خــــــــالل . واالتصــــــــاالت ول

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

إىل أن جلنــــــة حقــــــوق اإلنســــــان يف تعليقهــــــا العــــــام األخــــــري قــــــد أوصــــــت بــــــأن تــــــويل  19شـــــري منظمــــــة املــــــادة تُ  .163
ــــــة اإلعــــــال ــــــدول اهتمامــــــاً خاصــــــاً ببيئ ــــــى األخــــــص ال ــــــه التطــــــورات يف "م املتغــــــرية وعل ــــــذي غــــــريت في املــــــدى ال

شـــــري وتُ ". تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت بشـــــكل كبـــــري املمارســـــات املتعلقـــــة باالتصـــــاالت حـــــول العـــــامل
هنـــــــاك حاليـــــــاً شـــــــبكة عامليـــــــة لتبـــــــادل األفكـــــــار واآلراء والـــــــيت ال تعتمـــــــد بالضـــــــرورة علـــــــى وســـــــائل "أيضـــــــاً أن 

علـــــى الـــــدول األطـــــراف أن تتخـــــذ كافـــــة اخلطـــــوات "يف هـــــذا الوضـــــع املتغـــــري ". التقليديـــــةاإلعـــــالم اجلماهرييـــــة 
وكــــــذلك  137"الضــــــرورية لــــــدعم اســــــتقاللية وســــــائل اإلعــــــالم اجلديــــــدة هــــــذه ولضــــــمان وصــــــول األفــــــراد إليهــــــا

ــــــــني وســــــــائل اإلعــــــــالم املطبوعــــــــة والســــــــمعية  ضــــــــمان أن تأخــــــــذ األنظمــــــــة الناظمــــــــة يف احلســــــــبان الفــــــــوارق ب
 138.نت مع مالحظة كذلك أوجه التقارب بني خمتلف وسائل اإلعالموالبصرية واإلنرت 

أوًال واألكثــــــر أمهيــــــة . هنــــــاك العديــــــد مــــــن األبعــــــاد اهلامــــــة الــــــيت جتــــــدر اإلشــــــارة إليهــــــا فيمــــــا يتعلــــــق باإلنرتنــــــت .164
ـــــى كافـــــة ) 2( 19وكمـــــا ذكـــــر أعـــــاله أن املـــــادة  ـــــدويل للحقـــــوق املدنيـــــة والسياســـــية تنطبـــــق عل مـــــن العهـــــد ال

 139.ووسائل النشر مبا يف ذلك التعبري عن طريق اإلنرتنتأشكال التعبري 

ي قيـــــود علـــــى اإلنرتنـــــت أو أي قيـــــود إلكرتونيـــــة أو أي قيـــــود علـــــى أنظمـــــة نشـــــر املعلومـــــات األخـــــرى ألثانيـــــاً  .165
ــــــت أن تلــــــيب اشــــــرتاطات املــــــادة  مــــــن العهــــــد ) 3( 19مبــــــا يف ذلــــــك القيــــــود علــــــى مقــــــدمي خــــــدمات اإلنرتن

بنظـــــام االســـــتثناءات املســـــموح ـــــا واملوضـــــح  ة ولـــــذلك يتوجـــــب أن تفـــــيّ الـــــدويل للحقـــــوق املدنيـــــة والسياســـــي
علــــى ســــبيل املثــــال يعــــين اشــــرتاط أن يكــــون أي قيــــد مفصــــًال بشــــكل ضــــيق ومرتكــــزاً علــــى احملتويــــات . أعــــاله

ــــــه ســــــيكون مــــــن غــــــري املســــــموح إيقــــــاف موقــــــع إلكــــــرتوين أو تصــــــفية مؤسســــــة تقــــــدم خــــــدمات اإلنرتنــــــت  أن
ــــدما يكــــون مــــن املمكــــن حتقيــــق  ــــات املؤذيــــةعن لقــــد أكــــدت . اهلــــدف احملمــــي مــــن خــــالل عــــزل وإزالــــة احملتوي

 : اللجنة على هذه النقطة يف تعليقها العام األخري بالقول
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ســـــــمح فقـــــــط بـــــــأي قيـــــــود علـــــــى عمـــــــل املواقـــــــع اإللكرتونيـــــــة أو املـــــــدونات أو أي يُ   . أ
ـــــت أو إلكرتونيـــــة أو غريهـــــا مبـــــا  أنظمـــــة نشـــــر معلومـــــات أخـــــرى مبنيـــــة علـــــى اإلنرتن

أنظمـــــة دعـــــم تلـــــك االتصـــــاالت مثـــــل أنظمـــــة تقـــــدمي خـــــدمات اإلنرتنـــــت يف ذلـــــك 
أو حمركــــات البحــــث إىل املــــدى الــــذي تكــــون فيــــه تلــــك القيــــود متوافقــــة مــــع الفقــــرة 

3 .  

ينبغــــي أن تكــــون القيــــود املســــموح ــــا عمومــــاً مرتكــــزة علــــى احملتويــــات وال تتوافــــق   . ب
كمـــــا ال . لثـــــةأي قيـــــود عامـــــة علـــــى عمـــــل بعـــــض املواقـــــع واألنظمـــــة مـــــع الفقـــــرة الثا

جيــــــوز مبوجــــــب الفقــــــرة الثالثــــــة أن يــــــتم منــــــع موقــــــع أو نظــــــام نشــــــر معلومــــــات مــــــن 
ـــــــى أســـــــــاس أنـــــــــه ينتقـــــــــد احلكومـــــــــة أو النظـــــــــام السياســـــــــي  نشـــــــــر املـــــــــواد فقـــــــــط علــ

  140.واالجتماعي الذي ترعاه احلكومة

ــــــو  .166 ــــــري مــــــن األمــــــم املتحــــــدة2011يف يوني ـــــة التعب ــــــدوليني األربعــــــة حــــــول حريـ  م أصــــــدر املقــــــررين اخلاصــــــني ال
إعالنـــــــاً مشـــــــرتكاً حـــــــول حريـــــــة  141)األمريكيـــــــة واألوروبيـــــــة واألفريقيـــــــة(وأنظمـــــــة حقـــــــوق اإلنســـــــان اإلقليميـــــــة 

مـــــــن بـــــــني أشـــــــياء أخـــــــرى يؤكـــــــد هـــــــذا اإلعـــــــالن  19.142التعبـــــــري واإلنرتنـــــــت بالتشـــــــاور مـــــــع منظمـــــــة املـــــــادة 
ــــــ ــــــري تنطبــــــق علــــــى اإلنرتنــــــت ويؤكــــــد علــــــى أن فــــــرض مســــــئولية جنائي ة املشــــــرتك علــــــى أن حقــــــوق حريــــــة التعب

نح تتعلــــــق بــــــالتعبري ينبغــــــي أن يأخــــــذ يف احلســــــبان املصــــــلحة العامــــــة الكليــــــة يف محايــــــة كــــــل مــــــن بســــــبب ُجــــــ
 143.التعبري واملنتدى الذي مت طرح التعبري من خالله

ـــرر اخلــــــاص لألمــــــم املتحــــــدة مــــــؤخراً إىل أن اإلنرتنــــــت قــــــد أصــــــبحت  .167 أداة ال غــــــىن عنهــــــا لتحقيــــــق "أشــــــار املقـــ
 144".طائفة من حقوق اإلنسان

ـــــدة عـــــــن وجهــــــات نظـــــــره هـــــــذه فيمـــــــا يتعلـــــــق بالعالقـــــــة بـــــــني كمــــــا أ .168 شـــــــار املقـــــــرر اخلـــــــاص يف مناســـــــبات عديــ
د علــــى أنــــه وفيمــــا يتعلــــق بـــــالقيود علــــى حمتويــــات اإلنرتنــــت وكـــــذلك حيــــث أّكـــــ145.اإلنرتنــــت وحريــــة التعبــــري

 :تلبية شروط االختبار املكون من ثالثة أجزاء

ـــــل جهـــــة تكـــــون مســـــتقلة عـــــن أي  ينبغـــــي تطبيـــــق أي قـــــانون يقيـــــد احلـــــق يف حريـــــة التعبـــــري مـــــن قب
ــــة أو أخــــرى غــــري مرغوبــــة بطريقــــة ال تكــــون تعســــفية وال متييزيــــة ــــأثريات سياســــية أو جتاري ينبغــــي . ت

أن يكــــــون هنــــــاك محايــــــات مناســــــبة ضــــــد ســــــوء اســــــتغالل الســــــلطة مبــــــا يف ذلــــــك إمكانيــــــة تقــــــدمي 
  146.الطعون ووضع املعاجلات ضد أي تطبيق تعسفي هلا

  

  أمثلة دستورية مقارنة
علــــــن فيــــــه أن الوصــــــول إىل م يُ 2000مــــــا يتعلــــــق باألمثلــــــة املقارنــــــة أجــــــاز برملــــــان إســــــتونيا تشــــــريعاً يف عــــــام في .169

ـــــت يُ  كمـــــا أعلـــــن الـــــس الدســـــتوري يف فرنســـــا فعليـــــاً   147.حقـــــاً مـــــن حقـــــوق اإلنســـــان األساســـــية عـــــدّ اإلنرتن
تورية يف  م وأصــــــــدرت احملكمــــــــة الدســــــــ2009مــــــــن احلقــــــــوق األساســــــــية يف  عــــــــدّ أن الوصــــــــول إىل اإلنرتنــــــــت يُ 
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م يـــــــــنص علـــــــــى أن كـــــــــل 2009أجـــــــــازت فنلنـــــــــدا مرســـــــــوماً يف  148.م2010كوســـــــــتاريكا قـــــــــراراً ممـــــــــاثًال يف 
مســـــــــــتوى النطـــــــــــاق (ميجابايـــــــــــت بالثانيـــــــــــة  1وصـــــــــــلة إنرتنـــــــــــت ينبغـــــــــــي أن ال تقـــــــــــل الســـــــــــرعة فيهـــــــــــا عـــــــــــن 

مـــــــن % 79م يعتقـــــــد 2010يف مـــــــارس ) يب يب ســـــــي(وحبســـــــب هيئـــــــة اإلذاعـــــــة الربيطانيـــــــة  149).العـــــــريض
 150.من حقوق اإلنسان األساسية عدّ بلداً أن الوصول إىل اإلنرتنت يُ  26ابلتهم يف الذين متت مق

بينمــــــا ال يوجــــــد نصــــــوص دســــــتورية صــــــرحية حتمــــــي احلــــــق يف املعلومــــــات علــــــى اإلنرتنــــــت إال أن هنــــــاك عــــــدد   .170
كبـــــري مـــــن التطــــــورات القانونيـــــة املتجهـــــة حنــــــو االعـــــرتاف بالوصـــــول إىل اإلنرتنــــــت كأحـــــد احلقـــــوق األساســــــية 

أن تـــــتم محايـــــة احلـــــق يف الوصـــــول إىل اإلنرتنــــــت يف الدســـــاتري املســـــتقبلية باعتبـــــاره حقـــــاً مـــــن حقــــــوق  ويتوقـــــع
خــــــالل  ليبيــــــافــــــرض علــــــى اإلنرتنــــــت يف بــــــالنظر إىل ضــــــعف محايــــــة حريــــــة التعبــــــري والقيــــــود الــــــيت تُ . اإلنســــــان

اجلديـــــد  ليـــــيبالالســــنوات املاضـــــية ســـــيكون مـــــن املناســـــب متامـــــاً ومـــــن املـــــربر للقـــــائمني علـــــى صـــــياغة الدســـــتور 
أن يــــــدرجوا ممارســــــة احلــــــق يف حريــــــة التعبــــــري وحريــــــة املعلومــــــات عــــــرب اإلنرتنــــــت كأحــــــد احلقــــــوق الــــــيت حيميهــــــا 

 .الدستور

  

  :التوصيات

علــــى أن كافــــة أشــــكال التعبيــــر ووســــائل التعبيــــر بمــــا فــــي ذلــــك التعبيــــر الجديــــد ينبغــــي أن يــــنص الدســــتور  •
ـــــة أو  أو مـــــن(مـــــن خـــــالل تكنولوجيـــــا المعلومـــــات واالتصـــــاالت  ـــــت أو الوســـــائل اإللكتروني خـــــالل اإلنترن

 .محمية تحت الحق في حرية التعبير) وسائل نشر المعلومات األخرى

ـــــنص الدســـــتور  • ـــــد كمـــــا ينبغـــــي أن ي ـــــى تكنولوجيـــــا المعلومـــــات واالتصـــــاالت الجدي علـــــى أن أي قيـــــود عل
ــــت ينبغــــي أن تفــــي باالشــــتراطات المتع ــــى مقــــدمي خــــدمات اإلنترن ــــود عل ــــك القي ــــالقيود بمــــا فــــي ذل لقــــة ب

 .شير إلى ذلك سابقاً المسموح بها على حرية التعبير كما أُ 
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  إنفاذ الحقوق 
  

  وضعية القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان على المستوى المحلي
ذ احلقــــــــوق املتضــــــــمنة يف نّفــــــــتضــــــــع قــــــــوانني حقــــــــوق اإلنســــــــان الدوليــــــــة التزامــــــــاً مباشــــــــراً علــــــــى الــــــــدول بــــــــأن تُ  .171

ة املتعلقــــــــة حبقــــــــوق اإلنســــــــان وجتــــــــدر اإلشــــــــارة إىل أن املــــــــادة الثانيــــــــة مــــــــن العهــــــــد الــــــــدويل املعاهـــــــدات الدوليــــــــ
 : للحقوق املدنية والسياسية تنص على ما يلي

تتعهـــــــد كــــــــل دولـــــــة طــــــــرف يف هــــــــذا العهـــــــد، إذا كانــــــــت تــــــــدابريها التشـــــــريعية أو غــــــــري التشــــــــريعية 
بـــــــأن تتخـــــــذ، طبقـــــــا القائمـــــــة ال تكفـــــــل فعـــــــال إعمـــــــال احلقـــــــوق املعـــــــرتف ـــــــا يف هـــــــذا العهـــــــد، 

إلجراءاـــــــا الدســـــــتورية وألحكـــــــام هـــــــذا العهـــــــد، مـــــــا يكـــــــون ضـــــــروريا هلـــــــذا اإلعمـــــــال مـــــــن تـــــــدابري 
   .تشريعية أو غري تشريعية

يف العديــــــد مــــــن الــــــدول يــــــتم الوفــــــاء ــــــذا االلتــــــزام جزئيــــــاً مــــــن خــــــالل الــــــنص علــــــى التنفيــــــذ املباشــــــر للقــــــوانني  .172
 .الدولية من خالل النظام القانوين احمللي

عتـــــرب املعاهـــــدات الدوليـــــة قابلـــــة للتنفيـــــذ يف بعـــــض الـــــدول تُ . العديـــــد مـــــن الســـــبل لضـــــمان ذلـــــك األمـــــرهنـــــاك  .173
يف تفســـــري " لالسرتشـــــاد بـــــه"ســـــتفاد مـــــن القـــــانون الـــــدويل مـــــن خـــــالل احملـــــاكم احملليـــــة بينمـــــا يف دول أخـــــرى يُ 

ـــــوائح تنفيذيـــــة مـــــن أجـــــل تفعيـــــل احلقـــــوق امل ـــــي أو قـــــد يكـــــون مـــــن الضـــــروري وجـــــود ل تضـــــمنة يف القـــــانون احملل
ــــتج عنلقــــد أقــــرّ . املعاهــــدات التنفيــــذ  هــــات جلنــــة حقــــوق اإلنســــان أن مجيــــع هــــذه األســــاليب صــــحيحة طاملــــا ن

ت مـــــع ذلـــــك عــــن تفضـــــيلها القـــــوي بــــأن تســـــعى الـــــدول إىل جعـــــل الفاعــــل لتلـــــك احلقـــــوق إال أن اللجنــــة عـــــربّ 
باشــــــرة يف النظــــــام القــــــانوين احلقــــــوق املمنوحــــــة يف العهــــــد الــــــدويل للحقــــــوق املدنيــــــة والسياســــــية قابلــــــة للتنفيــــــذ م

 : الصادر عن اللجنة على ما يلي 31ينص التعليق العام رقم . احمللي

ـــــــة الطـــــــرف بـــــــأن تعمـــــــل علـــــــى حتقيـــــــق ذلـــــــك وفقـــــــاً هليكلهـــــــا الدســـــــتوري  2تســـــــمح املـــــــادة  للدول
ــــــــاق العهــــــــد مباشــــــــرة يف احملــــــــاكم مــــــــن خــــــــالل إدمــــــــاج  ــــــــايل فإــــــــا ال تقتضــــــــي انطب احمللــــــــي، وبالت

إال أن اللجنـــــــة تــــــــرى أن الضــــــــمانات الـــــــيت يشــــــــملها العهــــــــد قــــــــد . الــــــــوطينأحكامـــــــه يف القــــــــانون 
شــــــكل فيهــــــا العهــــــد تلقائيــــــاً، أو مــــــن خــــــالل حتصــــــل علــــــى محايــــــة معــــــززة يف تلــــــك الــــــدول الــــــيت يُ 
وتـــــدعو اللجنـــــة تلـــــك الـــــدول األطـــــراف الـــــيت . إدماجـــــه احملـــــدد، جـــــزءاً مـــــن النظـــــام القـــــانوين احمللـــــي

لقـــــانوين احمللــــي إىل النظـــــر يف إدمــــاج العهـــــد مــــن أجـــــل ال يشــــكل فيهــــا العهـــــد جــــزءاً مـــــن النظــــام ا
جعلـــــــه جـــــــزءاً مـــــــن القـــــــانون احمللـــــــي بغيـــــــة تيســـــــري اإلعمـــــــال الكامـــــــل للحقـــــــوق املشـــــــمولة بالعهـــــــد 

  2.151حسبما تقتضيه املادة 
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  المعالجات الفاعلة لالنتهاكات
مناســــــبة وإن يتطلـــــب القــــــانون الـــــدويل مــــــن الـــــدول أن تضــــــمن لألفـــــراد الــــــذين مت انتهـــــاك حقــــــوقهم معاجلـــــات  .174

مــــن العهــــد  الثانيــــة الفقــــرة الثالثــــةضــــى األمــــر الوصــــول إىل احملــــاكم أو جمــــالس التحكــــيم حيــــث تــــنص املــــادة تقا
 : الدويل للحقوق املدنية والسياسية على ما يلي

   :تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد

ف بـــــأن تكفـــــل تـــــوفري ســـــبيل فعـــــال للـــــتظلم ألي شـــــخص انتهكـــــت حقوقـــــه أو حرياتـــــه املعـــــرت ) أ(
  ا يف هذا العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسية،

بــــــأن تكفــــــل لكــــــل مــــــتظلم علــــــى هــــــذا النحــــــو أن تبــــــت يف احلقــــــوق الــــــيت يــــــدعى انتهاكهــــــا ) ب(
ســـــلطة قضـــــائية أو إداريـــــة أو تشـــــريعية خمتصـــــة، أو أيـــــة ســـــلطة خمتصـــــة أخـــــرى يـــــنص عليهـــــا نظـــــام 

  نيات التظلم القضائي،الدولة القانوين، وبأن تنمى إمكا

  .بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصاحل املتظلمني) ج(

يعــــــين ذلــــــك أنــــــه ينبغــــــي علــــــى الــــــدول أن توجــــــد اآلليــــــات القضــــــائية واإلداريــــــة املناســــــبة ملعاجلــــــة أي دعــــــاوى  .175
ـــــــاتتتعلـــــــق بانتهاكـــــــات ارتكبـــــــت للحقـــــــوق وينبغـــــــي أن يكـــــــون مـــــــن الســـــــهل الوصـــــــول إىل تلـــــــك ا إن . آللي

الطريقــــــــــة املباشــــــــــرة لتــــــــــوفري املعاجلــــــــــات ألي انتهاكــــــــــات للحقــــــــــوق هــــــــــي مــــــــــن خــــــــــالل النظــــــــــام القضــــــــــائي 
ــــــــادي ــــــــدعاوى حبــــــــدوث أي . االعتي ــــــــة صــــــــالحيات النظــــــــر يف ال ــــــــدى احملــــــــاكم االعتيادي ينبغــــــــي أن يكــــــــون ل

دت مـــــع ذلـــــك أّكـــــ. انتهاكـــــات ولـــــيس مـــــن الضـــــرورة أن حتـــــال تلـــــك الـــــدعاوى إىل حمـــــاكم دســـــتورية خاصـــــة
نـــــة األمـــــم املتحـــــدة حلقـــــوق اإلنســـــان علـــــى أن إنشـــــاء جهـــــة إداريـــــة مســـــتقلة للتحقيـــــق يف االنتهاكـــــات قـــــد جل

  .يكون أمر ذو أمهية خاصة

اآلليـــــــــات اإلداريـــــــــة مطلوبـــــــــة بشـــــــــكل خـــــــــاص مـــــــــن أجـــــــــل تنفيـــــــــذ االلتـــــــــزام العـــــــــام بـــــــــالتحقيق يف 
ـــــــات بشــــــــكل ســــــــريع وشــــــــامل وفاعــــــــل عــــــــرب جهــــــــات مســــــــتقلة  االدعــــــــاءات حبــــــــدوث أي انتهاكـ

ــــــــة ميكــــــــن أن تســــــــاهم املؤسســــــــات الوطنيــــــــة املكلفــــــــة حبقــــــــوق اإلنســــــــان الــــــــيت ُمتــــــــوحياد نح هلــــــــا ي
  152.صالحيات مناسبة يف حتقيق هذه الغاية

املعاجلــــــات الفاعلـــــــة لألفــــــراد الــــــذين انتهكــــــت حقـــــــوقهم وقــــــد أشــــــارت جلنــــــة حقـــــــوق  يــــــتم تــــــوفريينبغــــــي أن  .176
املعاجلـــــات املناســـــبة علـــــى وأن تشـــــمل " تقـــــدمي تعـــــويض مناســـــب"اإلنســـــان أن ذلـــــك األمـــــر يقتضـــــي عمومـــــاً 

ــــــل االعتــــــذار العــــــام أو اإلعــــــادة إىل الوظيفــــــة أو إعــــــادة التأهيــــــل أو أي إجــــــراءات مُ "ســــــبيل املثــــــال  رضــــــية مث
ـــــــــريات يف القـــــــــوانني واملمارســـــــــات ذات الصـــــــــلة وكـــــــــذلك حماكمـــــــــة  ضـــــــــمانات عـــــــــدم تكـــــــــرار االنتهـــــــــاك وتغي

ه هــــــــو أن تكــــــــون املعاجلــــــــة إن املبــــــــدأ األساســــــــي يف ذلــــــــك كلــــــــ 153".مــــــــرتكيب انتهاكــــــــات حقــــــــوق اإلنســــــــان
 ".فاعلة"

وأخـــــرياً مـــــن املهـــــم أن يـــــتمكن األفـــــراد مـــــن احلصـــــول علـــــى املعاجلـــــات ألي انتهاكـــــات ارتكبـــــت يف حقـــــوقهم  .177
ـــــديها أو أي فـــــرد خـــــاص إذا مـــــا  154.ســـــواًء أمت ارتكـــــاب تلـــــك االنتهاكـــــات مـــــن قبـــــل الدولـــــة أو العـــــاملني ل
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للحقـــــوق ارتكبـــــت مـــــن قبـــــل القطـــــاع اخلـــــاص أخفقـــــت الدولـــــة يف ضـــــمان تـــــوفري املعاجلـــــات ألي انتهاكـــــات 
 155.شكل ذلك اإلخفاق حبد ذاته انتهاكاً للحقوق املعنيةميكن أن يُ 

  

  أمثلة دستورية مقارنة
العديــــد مــــن الدســــاتري جتعــــل مــــن املعاهــــدات الدوليــــة جــــزء مــــن قوانينهــــا احملليــــة ورمبــــا يكــــون الدســــتور األكثــــر  .178

ري الفرنســـــية والتشــــيكية كــــذلك بـــــأن تكــــون املعاهـــــدات تقــــدماً هــــو الدســـــتور اهلولنــــدي بينمــــا تســـــمح الدســــات
 .أو االتفاقيات اليت صادقت عليها الدولة جزء من قانوا احمللي وأن تسود على القوانني األولية

  

  م1989الدستور الهولندي الصادر في 

  93املادة 

لزمــــــــة علــــــــى كافــــــــة أحكــــــــام املعاهــــــــدات وقــــــــرارات املؤسســــــــات الدوليــــــــة الــــــــيت ميكــــــــن أن تكــــــــون مُ 
  .لزمة بعد أن يتم نشرهااألشخاص بسبب طبيعة حمتوياا تصبح مُ 

  

  م1958الدستور الفرنسي الصادر في 

  55املادة 

املعاهـــــــدات أو االتفاقيـــــــات املصـــــــادق عليهـــــــا بشـــــــكل قـــــــانوين تســـــــود بعـــــــد نشـــــــرها علـــــــى قـــــــوانني 
جملــــس النــــواب حســــب تطبيقهــــا مــــن الطــــرف اآلخــــر فيمــــا يتعلــــق بكــــل اتفاقيــــة أو معاهــــدة علــــى 

  .هحد

  

  م1993دستور جمهورية التشيك الصادر في 

  10املادة 

لزمـــــت أاالتفاقيـــــات الدوليـــــة املتعلقـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان الـــــيت متـــــت املصـــــادقة عليهـــــا ونشـــــرها والـــــيت 
  .لزمة فوراً وتسود على القواننيمجهورية التشيك نفسها ا تصبح مُ 

ــــالقول أن معاهــــدات ح .179 ــــوي الدســــتور الســــلوفاكي علــــى شــــروط أكثــــر ب قــــوق اإلنســــان الدوليــــة الــــيت تــــوفر حيت
 .محاية أعلى هي اليت تسود على القوانني احمللية

  م1992دستور سلوفاكيا الصادر في 

  حقوق اإلنسان – 11املادة 
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املعاهــــــدات الدوليــــــة املتعلقــــــة حبقــــــوق اإلنســــــان واحلريــــــات األساســــــية الــــــيت متــــــت املصــــــادقة عليهــــــا 
ة احملـــــددة بالقـــــانون تكـــــون ســـــائدة علـــــى القـــــوانني مـــــن قبـــــل مجهوريـــــة ســـــلوفاكيا واملنشـــــورة بالطريقـــــ

  .احمللية بشرط أن توفر مساحة أكرب من احلقوق واحلريات الدستورية

ـــــــي يف جنـــــــوب أفريقيـــــــا إال أن دســـــــتور بينمـــــــا ال تُ  .180 ـــــــاً جـــــــزء مـــــــن القـــــــانون احملل عتـــــــرب املعاهـــــــدات الدوليـــــــة تلقائي
ألنـــــه يطلـــــب فعليـــــاً مـــــن احملـــــاكم وجمـــــالس جنـــــوب أفريقيـــــا يـــــوفر منوذجـــــاً إجيابيـــــاً مـــــن منظـــــور حقـــــوق اإلنســـــان 

التحكــــــيم واملنتــــــديات أن تنظــــــر يف القــــــانون الــــــدويل وكــــــذلك القــــــيم املبنيــــــة علــــــى الكرامــــــة واملســــــاواة واحلريــــــة 
 .عند تفسريها مليثاق احلقوق

  م1996الصادر في ) ميثاق الحقوق(دستور جنوب أفريقيا 

  تفسري وثيقة احلقوق -39املادة 

  : احلقوق، على احملكمة العادية أو اخلاصة أو غري الرمسيةعند تفسري وثيقة  -1

ـــــــوح   .أ  ـــــــيت متثـــــــل أســـــــاس جمتمـــــــع مفت يقـــــــوم علـــــــى الكرامـــــــة  ودميقراطـــــــيأن تعـــــــزز القـــــــيم ال
 اإلنسانية، واملساواة واحلرية؛

 أن تنظر يف القانون الدويل؛  .ب 

 .جيوز هلا أن تنظر يف القانون األجنيب  .ج 

و القـــــانون العـــــريف تعـــــزز كـــــل ألقـــــانون العـــــام ، وعنـــــد وضـــــع مبـــــادئ اعنـــــد تفســـــري أي تشـــــريع -2
  . هدافهاأحمكمة عادية أو خاصة أو غري رمسية، روح وثيقة احلقوق وغرضها و 

ال تنكـــــــر وثيقـــــــة احلقـــــــوق وجـــــــود أي حقـــــــوق أخـــــــرى للحريـــــــات يتعـــــــرف ـــــــا وخيوهلـــــــا نظـــــــام  -3
  .الوثيقةالقانون العام أو القانون العريف أو التشريعات، بقدر ما تتوافق تلك احلقوق مع 

وفيمــــــــا يتعلـــــــــق بتنفيــــــــذ احلقـــــــــوق حمليــــــــاً فيمـــــــــا يلــــــــي النصـــــــــوص اإلنفاذيــــــــة يف الدســـــــــتور اجلنــــــــوب األفريقـــــــــي  .181
مـــــن اجلـــــدير باملالحظـــــة أن الرتكيـــــز ينصـــــب بشـــــكل كبـــــري علـــــى املعاجلـــــات الـــــيت يقررهـــــا . والدســـــتور الكنـــــدي

إال أنـــــه ال يـــــتم . القضـــــاء وهـــــو أمـــــر متوقـــــع بـــــالنظر إىل أن تلـــــك املعاجلـــــات تكـــــون حســـــب طبيعـــــة االنتهـــــاك
شــــــار إىل ذلــــــك ببســــــاطة بــــــالقول إىل أن املعاجلــــــات ينبغــــــي أن الــــــنص علــــــى نطــــــاق تلــــــك املعاجلــــــات وإمنــــــا يُ 

 ".معاجلات حسبما تراها احملكمة مناسبة وحسب الظروف"أو " مناسبة"تكون 

  دستور جنوب أفريقيا

  إنفاذ احلقوق -38املادة 

ــــــزعم أن لكـــــل شـــــخص ممـــــن ورد ذكـــــرهم يف هـــــذه املـــــادة احلـــــق  يف اللجـــــوء إىل حمكمـــــة خمتصـــــة، ب
نتهاكــــــــه أو يتعــــــــرض للتهديــــــــد، وجيــــــــوز االــــــــواردة يف وثيقــــــــة احلقــــــــوق قــــــــد مت  حقــــــــاً مــــــــن احلقــــــــوق

ـــــــاحلقوق ـــــــك اإلقـــــــرار ب ـــــــدبري انتصـــــــايف مناســـــــب، مبـــــــا يف ذل ـــــــأمر بت ـــــــي . للمحكمـــــــة أن ت وفيمـــــــا يل
  : األشخاص الذين جيوز هلم اللجوء إىل احملكمة
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 : لحة لهأي شخص يتصرف ملباشرة مص  - أ 

أي شــــخص يتصــــرف نيابــــة عــــن شــــخص آخــــر غــــري قــــادر علــــى أن يتصــــرف نيابــــة عــــن   -ب 
 هنفس

أي شـــــــــخص يتصـــــــــرف بصـــــــــفته عضـــــــــواً يف، مجاعـــــــــة أو طبقـــــــــة مـــــــــن األشـــــــــخاص أو    - ج 
 ملصلحتهم

 أي شخص يتصرف من أجل املصلحة العامة  -د 

  .أي إحتاد يتصرف نيابة عن أعضائه  -ه 

  

  م1982الصادر في ) ميثاق الحقوق والحريات(القانون الدستوري الكندي 

   24املادة 

ميكــــــــــن ألي شــــــــــخص مت انتهــــــــــاك حقوقــــــــــه أو حرياتــــــــــه املكفولــــــــــة يف هــــــــــذا امليثــــــــــاق أو  .1
ـــــيت  حرمانـــــه منهـــــا أن يتقـــــدم إىل حمكمـــــة ذات اختصـــــاص للحصـــــول علـــــى املعاجلـــــات ال

قلــــل مــــن شــــأن مــــع اســــتثناء الــــدليل الــــذي يُ . تراهــــا احملكمــــة مناســــبة وحســــب الظــــروف
 .إدارة القضاء

أن الـــــــدليل مت احلصـــــــول عليـــــــه  1رر حمكمـــــــة يف إجـــــــراءات مبوجـــــــب الفقـــــــرة قـــــــعنـــــــدما تُ  .2
بطريقــــــة تنتهـــــــك أو متنـــــــع أي حقـــــــوق أو حريـــــــات مكفولـــــــة ـــــــذا امليثـــــــاق عندئـــــــذ يـــــــتم 
ـــــول الـــــدليل يف  ـــــه بعـــــد النظـــــر يف كافـــــة الظـــــروف أن قب ـــــت أن ـــــدليل إذا مـــــا اثب اســـــتثناء ال

 .اإلجراءات سوف يقلل من شأن إدارة القضاء

 .الرتكي بتعويضات األضرار اليت ميكن أن تدفعها الدولة كنوع من املعاجلةيعرتف الدستور  .182

  م1982الدستور التركي الصادر في 

  محاية احلقوق واحلريات األساسية – 40املادة 

لكـــــــل شـــــــخص مت انتهـــــــاك حقوقـــــــه وحرياتــــــــه الدســـــــتورية احلـــــــق يف أن يطلـــــــب وصــــــــوًال  .1
 .فورياً إىل السلطات املختصة

ــــة مُ  .2 ــــة والســــلطات الــــيت ينبغــــي لزمــــة بــــأن تشــــالدول ري يف تعامالــــا إىل املعاجلــــات القانوني
 .على األشخاص املعنيني التقدم إليها واحلدود الزمنية لذلك

يـــــــتم التعـــــــويض مـــــــن قبـــــــل الدولـــــــة عـــــــن األضـــــــرار الـــــــيت تكبـــــــدها أي شـــــــخص بســـــــبب  .3
حتـــــــتفظ الدولـــــــة بـــــــاحلق . املعاملـــــــة غـــــــري القانونيـــــــة مـــــــن قبـــــــل شـــــــاغلي الوظـــــــائف العامـــــــة

 .إىل املسئول املعينبالرجوع 



 

ARTICLE 19 – Free Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org – +44 20 7324 2500 
 77 

  

  :التوصيات

علـــــى ضـــــمانات دســـــتورية متعلقـــــة بحريـــــة التعبيـــــر وحريـــــة المعلومـــــات الجديـــــد ينبغـــــي أن يـــــنص الدســـــتور  •
وأن تكــــون تلــــك الضــــمانات قابلــــة لإلنفــــاذ بشــــكل مباشــــر ضــــد الدولــــة وكــــذلك األطــــراف األخــــرى مــــن 

ــــة أو األطــــراف الخاصــــة ــــة ينبغــــي أن تكــــون هــــذه الضــــمانات ســــا. خــــارج الدول ئدة علــــى القــــوانين المحلي
 .التي تكون غير متوافقة معها في حال وجود أي تعارض

ــــص فــــي الدســــتور • ــــة ن ــــر فــــي كتاب ــــد ينبغــــي التفكي ــــى تضــــمين الحقــــوق  الجدي يتضــــمن صــــراحة اإلشــــارة إل
المضـــــمونة فــــــي المعاهـــــدات الدوليــــــة مثـــــل العهــــــد الــــــدولي للحقـــــوق المدنيــــــة والسياســـــية فــــــي القــــــانون 

 .ليبيال
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  ةالخاتم
 

ظهـــــر الدراســـــة أعـــــاله واألمثلــــــة املقارنـــــة أن التوجهـــــات الدوليـــــة واإلقليميــــــة واملقارنـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بــــــاحلق يف تُ  .183
ــــه القــــائمني علــــى صــــياغة الدســــتور  ــــاً يســــتفيد من ــــري وحريــــة املعلومــــات ميكــــن أن تــــوفر مصــــدراً غني ــــة التعب حري

ــــيبال ــــة يف محايــــة هــــذه احلقــــوق مــــن املهــــم أن نتــــذكر أنــــه ومبــــا ال يتعــــارض مــــع التوجهــــ. اجلديــــد لي ات اإلجيابي
إال أن القــــــــانون ) وعلــــــــى األخــــــــص يف دول مثــــــــل كينيــــــــا وجنــــــــوب أفريقيــــــــا وكنــــــــدا(علــــــــى املســــــــتوى الــــــــوطين 

الــــــدويل املتعلــــــق حبقــــــوق اإلنســــــان وعلــــــى األخــــــص العهــــــد الــــــدويل للحقــــــوق املدنيــــــة والسياســــــية والنصــــــوص 
أن  ليبيــــــةتوجــــــب علــــــى ســــــلطات الدولــــــة الملزمة وهــــــي الــــــيت يُـ هــــــي الــــــ ليبيــــــااألخــــــرى الــــــيت صــــــادقت عليهــــــا 
كعضـــــــو يف اتمــــــــع الـــــــدويل علــــــــى مـــــــدى إظهــــــــار   ليبيــــــــاتعتمــــــــد مشـــــــروعية . تنفـــــــذها عـــــــرب قوانينهــــــــا احملليـــــــة

ويف هـــــذا الصـــــدد . ســـــلطات الدولـــــة وفائهـــــا مبتطلبـــــات ســـــيادة القـــــانون مبـــــا يف ذلـــــك ســـــيادة القـــــانون الـــــدويل
ـــــد تُ  ـــــة مبـــــا يف ذلـــــك احلقـــــوق (عتـــــرب صـــــياغة الدســـــتور اجلدي ـــــل حريـــــة التعبـــــري وحري واحلريـــــات املتضـــــمنة فيـــــه مث

 .نة الستني اختباراً جل) تاملعلوما

 

أن تســـــــتمر يف العمـــــــل علـــــــى تقـــــــدمي املســـــــاعدة للجمعيـــــــة التأسيســـــــية واألطـــــــراف  19تأمـــــــل منظمـــــــة املـــــــادة  .184
ونعــــين بــــذلك اإلطــــار الــــذي  ليــــيبمــــن أجــــل صــــياغة أفضــــل إطــــار دســــتوري ممكــــن للشــــعب ال ليبيــــااملعنيــــة يف 

ــــدأت مــــن حيقــــ ــــيت ب ــــة ال ــــاق تطلعــــات النهضــــة العربي ــــة وخيــــدم كــــذلك يف  ليبي ــــة للدول ويفــــي بااللتزامــــات الدولي
  .من احلياة اليومية والضمري االجتماعي يف البلد اً جعل محاية ودعم حقوق اإلنسان جزء

  
                                                           

ـــــان مـــــا بعـــــد الشـــــيوعية؟ وصـــــف متقـــــاطع يتعلـــــق باجلـــــدل حـــــول ميثـــــاق احلقـــــوق يف جنـــــوب أفريقيـــــا"أنظـــــر مـــــارتن تشـــــانكوك  1 يف يب الســـــتون، تعزيـــــز حقـــــوق " التعلـــــيم مـــــا بعـــــد احلقبـــــة الكالفينيـــــة أو بي
 .394الصفحة ) مOUP،1999: أكسفورد(وجهات نظر مقارنة : قوقاإلنسان من خالل ميثاق احل

 .92-88) م1999-م1998( 70، 16، جملة القانون األسود الوطين "حتديات بناء املؤسسات: الدولة الدميقراطية يف أفريقيا"مىن ندلو،  2
  2007و  2005م و 1980م واملعدل يف 1971سبتمرب  11الذي مت إقراره يف  3
 ).مOUP  ،1999: أكسفورد(وجهات نظر مقارنة : اً يب الستون، دعم حقوق اإلنسان من خالل ميثاق احلقوقأنظر عموم 4
 .11-10الصفحة ) م1990تشاتو : لندن(آردوركني، ميثاق احلقوق لربيطانيا، 5
 .486الصفحة  6إم دارو ويب الستون مرجع الستون املذكور أعاله، املالحظة رقم  6
 .115-114القانون العام ) م1996(، "الكندية فيما يتعلق مبيثاق احلقوقالتجربة "آربينر، 7
 .488، الصفحة 6املالحظة املذكورة أعاله رقم  8
 .كما أظهرت التجربة الكندية يف ميثاق احلقوق واحلريات فيما يتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني بشكل خاص  9

 .493الصفحة  6، املقتبسة يف الستون، املالحظة املذكورة أعاله رقم 75الصفحة  )م1948(اتش السكي، احلرية والدولة احلديثة  10
 .494، الصفحة 6املالحظة املذكورة أعاله رقم  11
ــــــات حســــــب نصــــــوص القــــــانون مــــــن أجــــــل ممارســــــة مهنــــــة الصــــــحافة 12 ــــــة األمريكيــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان 29و  13املــــــواد (العضــــــوية اإلجباريــــــة يف اجلمعي  OC-5/85 13اري رأي استشــــــ) مــــــن االتفاقي

 ). م1985( 5رقم ) القسم أ(م، احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان 1985نوفمرب 
ــــانشــــري إىل أن 13 ــــة  ليبي ــــني  146حتتــــل املرتب ــــداً يف مؤشــــر الفســــاد العــــاملي  178مــــن ب ــــث حققــــت 2010بل ــــة حي  10(مــــن عشــــر نقــــاط  2.2معــــدل  ليبيــــام الصــــادر عــــن منظمــــة الشــــفافية الدولي

ــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــــــــــــداً و يعــــــــــــــــــــــــــــين أن البل ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــري 0نظي ــــــــــــــــــــــــــــد فاســــــــــــــــــــــــــــد إىل حــــــــــــــــــــــــــــد كب ــــــــــــــــــــــــــــة، مؤشــــــــــــــــــــــــــــر الفســــــــــــــــــــــــــــاد ). يعــــــــــــــــــــــــــــين أن البل م 2010منظمــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــفافية الدولي
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results. 

 .م1969من اتفاقية فينا حول قانون املعاهدات  16و ) 1( 14و ) ب) (1( 2املواد  14
 .م1946ديسمرب  14الصادر يف  59/1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  15
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 .م2011أبريل  21الصادر يف  CCPR/C/101/D/1470/2006م 1470/2006توكتاكونوف ضد قريغيزستان ، األمر رقم 16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ا17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويل، سياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، البنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  1ل http://www-م 2010يولي

al/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/06/03/000112742_20100603084843/Rendewds.worldbank.org/extern
red/PDF/548730Access0I1y0Statement01Final1.pdf. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوي 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلســـــ اإلفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات : أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر سياســـــ
 .م2005مارس  http://www.adb.org/Documents/Policies/PCP/default.asp?p=discloseوتبادهلا

 .م2002الصادر يف  11/02قانون الوصول إىل الوثائق اإلدارية رقم  19
 .م2008س أغسط 20املتعلق باحلصول على املعلومات واملنشور يف اجلريدة الرمسية يف  285-20القانون رقم  20
 .م1766مت تأسيس مبدأ وصول اجلمهور إىل املعلومات يف السويد منذ صدور قانون حرية الصحافة يف  21
 .م1948ديسمرب  10الذي مت تبنيه يف ) 3(أ 217قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  22
 ).ملتحدة، الدائرة الثانيةحمكمة استئناف الواليات ا) (م1980( 876د 2إف  630فيالرتيجا ضد بينا أيرال، 23
ــة العموميــة رقــم  2املــادة  24 ــة والسياســية، قــرار اجلمعي  UN GAOR Supp. (No. 16) at 52, UN Doc. A/6316، )21(أ 2200مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدني

(1966); 999 UNTS 171; 6 ILM 368 (1967). 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويل 25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت صــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العهــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال ـــــة بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول ال للحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق املدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــــــــــــــــــــية أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  للحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قائمـــــــــــــــــــــــــــــــ
4&chapter=4&lang=en-http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول يف منطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال غالبي

ــــة والسياســــية باســــتثناء اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة وقطــــر واململكــــة العربيــــة الســــعالشــــرق األو  ــــدويل للحقــــوق املدني ــــى العهــــد ال ــــا صــــادقت عل ــــرب هــــذه . ودية وعمــــان وفلســــطنيســــط ومشــــال أفريقي بينمــــا ال تعت
 . لعهد الدويل تعترب قانوناً دولياً عرفياً من ا 19الدول ملزمة رمسياً بأحكام العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية كقانون إال أن املادة 

 . 19-18م، أنظر الفقرات 2011سبتمرب  CCPR/C/GC/34 12) 19املادة (، حرية الرأي والتعبري 34جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  26
 .م2008مايو  3م والسارية املفعول يف 2006ديسمرب  13اليت مت تبنيها يف  27
 .م1990سبتمرب  2م والسارية املفعول يف 1989نوفمرب  20 اليت مت تبنيها يف 28
 .http://www.au.int/en/member_states/countryprofiles.للحصول على قائمة بالدول األعضاء يف االحتاد أنظر املوقع  29
 .م1986أكتوبر  21والساري املفعول يف ) مI.L.M. 58 )1982 21، 5الطبعة  CAB/LEG/67/3م، وثيقة االحتاد األفريقي رقم 1981 يونيو 27الذي مت تبنيه يف  30
 .م2002أكتوبر  23-17الذي مت تبنيه يف اجللسة الثانية والثالثون للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب،  31
 http://www.pacaia.org/images/pdf/apai%20final.pdfر م، أنظ2011واليت مت تبنيها يف سبتمرب  32
 .م2008مارس  15م الساري املفعول منذ 2004مايو  22جامعة الدول العربية، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، 33
 .املرجع السابق34
ـــــــذ 1969نـــــــوفمرب  22قـــــــوق اإلنســـــــان الـــــــيت مت تبنيهـــــــا يف االتفاقيـــــــة األمريكيـــــــة حل 35 م بلـــــــغ عـــــــدد الـــــــدول الـــــــيت صـــــــادقت علـــــــى 2012ينـــــــاير  20حـــــــىت . م1978يوليـــــــو  18م والســـــــارية املفعـــــــول من

 .دولة عضو 35دولة من بني  24االتفاقية 
ــــة إىل املــــادة  36 ــــودريس وآخــــرون ضــــد تشــــيلي أشــــارت احملكمــــة األمريكي ــــة حلقــــوق اإلنســــان مــــن االتفاقيــــة األ 13يف قضــــية كل ــــزام اإلجيــــايب "مريكي ــــى املعلومــــات وااللت ــــراد يف احلصــــول عل تتضــــمن حــــق األف

ــــات عنــــدما ــــة املعلومــــات أو احلصــــول علــــى إجاب ــــوفر املعلومــــات بالطريقــــة الــــيت تســــمح للشــــخص باحلصــــول علــــى املعلومــــات مــــن أجــــل معرف ــــدول بــــأن ت ــــه  علــــى ال ــــة لســــبب معــــرتف ب يكــــون بإمكــــان الدول
ـــــةيف االتفاقيـــــة أ ـــــد الوصـــــول إىل املعلومـــــات يف حـــــاالت معين ـــــة ". ن تقي ـــــق أمـــــام احملـــــاكم اإلقليمي ـــــراراً هامـــــاً بشـــــكل خـــــاص وأظهـــــر أن احملكمـــــة األمريكيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان متهـــــد الطري يبقـــــى هـــــذا القـــــرار ق

قضــــية كلــــودريس وآخـــــرون ضــــد تشــــيلي مــــن احملكمــــة األمريكيــــة حلقــــوق اإلنســـــان يف احلكــــم الصــــادر يف . األخــــرى املتعلقــــة حبقــــوق اإلنســــان فيمــــا خيــــتص بــــاالعرتاف بـــــاحلق يف احلصــــول علــــى املعلومــــات
 . م السلسلة ج2006سبتمرب  19

 .م1953سبتمرب  3م والسارية املفعول منذ 1950نوفمرب  4االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت مت تبنيها يف  37
 .737احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  1، 24م، السلسلة أ رقم 1976ديسمرب  7م الصادر يف ، احلك5493/72هاندي سايد ضد اململكة املتحدة، الطلب رقم 38
 . 63الفقرة  13778م، الطلب رقم 1992يونيو  25ثورجرييسن ضد آيسالندا، 39
 .م2009أبريل  14بتاريخ  37374/05تارساساجزبادساجوجوكرت ضد ار، الطلب رقم 40
ة علــــى االتفاقيـــــة غ عــــدد الــــدول الــــيت صــــادقت رمسيــــاً علــــى اتفاقيــــة الوصــــول إىل الوثــــائق الرمسيــــة ثــــالث دول هــــي النــــرويج والســــويد واــــر وبلــــغ عــــدد الــــدول املوقعــــم بلــــ2012ينــــاير  20حــــىت تــــاريخ 41

 .تتطلب االتفاقية املصادقة عليها من عشر دول لكي تصبح سارية املفعول قانوناً . دولة 11
 ).364/01ج /م2000(ية  للحقوق األساسورويبامليثاق األ 42
http://www.america.gov/st/democracyhr-م 2009ديسمرب  8، "كلينتون، اخلرباء يشيدون بعملية إصالح الدستور الكيين" 43

02.html?CP.rss=true-english/2009/December/200912081350591EJrehsiF6.330073e 
. 

 .19وين ملنظمة املادة للحصول على ترمجة غري رمسية باللغة اإلجنليزية ملسودة اإلعالن الدستوري للمرحلة االنتقالية يف ليبيا يرجى االتصال بالربنامج القان 44
constitution-http://www.pogar.org/publications/other/constitutions/mrc-96-م واملتوفر على املوقع 1996سبتمرب  13ي مت تبنيه يف دستور اململكة املغربية الذ 45

e.pdf 
 

والصـــــحيفة  428إس ســـــي ســـــي  4) م1975(أنظـــــر كـــــذلك واليـــــة أوتـــــار بـــــراديش ضـــــد راجنـــــارين وآخـــــرون . 234الصـــــفحة  AIR (SC) 149) م1982(إس يب جوبتـــــا ضـــــد رئـــــيس اهلنـــــد  46
 .641إس سي سي  1) م1985(احملدودة ضد اهلند ) بومباي(اهلندية السريعة 

 .م1996نوفمرب  8، فوريسون ضد فرنسا، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 550/93رسالة رقم  47
ــــــم  48 ــــــيت مت تبنيهــــــا يف  –م، مباكــــــا 157/1983أنظــــــر الرســــــالة رق ــــــري، وجهــــــات النظــــــر ال ــــــا االســــــتوائية، 414/1996م، والرســــــالة رقــــــم 1986مــــــارس  26نسوســــــو ضــــــد زائ م، ميكاميهــــــا ضــــــد غيني

 .م1994يوليو  8وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 
 .م2003يوليو  15جهات النظر اليت مت تبنيها يف م، كانج ضد مجهوري كوريا، و 878/1999أنظر الرسالة رقم  49
 .49م الفقرة 1976ديسمرب  7، االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، احلكم الصادر يف 5493/72هاندي سايد ضد اململكة املتحدة، الطلب رقم 50
 .م1990أكتوبر  18نظر اليت مت تبنيها يف م، باالنتيندافدسونومكنرتي ضد كندا، وجهات ال385/1989م و 359/1989أنظر البالغات رقم  51
 .م، ميكاميها ضد غينيا االستوائية414/1990أنظر البالغ رقم  52
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 .م2005مارس  31م، فرناندو ضد سريالنكا، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 1189/2003أنظر البالغ رقم  53
 .م2006يوليو  17اليت مت تبنيها يف م، كوليمان ضد اسرتايل، وجهات النظر 1157/2003أنظر البالغ رقم  54
 .CCPR/C/JPN/CO/5املالحظات اخلتامية حول اليابان  55
 .م2005أكتوبر  20م، فيلتش كني ضد روسيا البيضاء، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 1022/2001أنظر البالغ رقم  56
 .م2009مارس  19لنظر اليت مت تبنيها يف م، مافلونوف وسعدي ضد أوزباكستان، وجهات ا1334/2004أنظر البالغ رقم  57
 .م2004مارس  16م، شني ضد مجهورية كوريا، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 926/2000أنظر البالغ رقم 58
 .م2000أكتوبر  18، روس ضد كندا، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 736/97أنظر البالغ رقم  59
 .املرجع السابق60
 .املرجع السابق61
 م، شني ضد مجهورية كوريا926/2000ر البالغ رقم أنظ 62
 .م2007مارس  20م، زونديل ضد كندا، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 1341/2005أنظر البالغ رقم  63
 .م2006يوليو  11م، شيتوكو وآخرون ضد روسيا البيضاء، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 1009/2001أنظر البالغ رقم  64
 .م1994مارس  31م، كيفنما ضد فنلندا، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 412/1990غ رقم أنظر البال 65
 .م، فرناندو ضد سريالنكا1189/2003أنظر البالغ رقم  66
 .42املالحظة أعاله رقم  67
 .م2005أكتوبر  20م، فيليشني ضد روسيا البيضاء، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 1022/2001أنظر البالغ رقم  68
 .من ميثاق احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان) 2( 10من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب أو املادة ) 2( 13على سبيل املثال أنظر املادة 69
 .45م، الفقرة 1979احلكم الصادر يف أبريل  ،6538/7426أنظر على سبيل املثال احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية ساندي تاميز ضد ا ململكة املتحدة، الطلب رقم  70
 ).مCCPR/C/54/D/578/1994  )1995م 578/1994ليوناردوس جي إم دوجروت ضد هولندا، رقم 71
  .املرجع السابق72
ــــــة حــــــول قريغيزســــــتان،  73 ــــــو  24املالحظــــــات اخلتامي ــــــم 2000يولي ــــــة حــــــول ليســــــوثو، أنظــــــر كــــــذلك املال. 21، الفقــــــرة CCPR/CO/69/KGZم، وثيقــــــة األمــــــم املتحــــــدة رق  8حظــــــات اخلتامي

 .23، الفقرة CCPR/C/79/Add.106م، وثيقة األمم املتحدة رقم 1999أبريل 
ـــــاريو  74 ـــــراقبني يف أونت ـــــس امل ـــــديو ضـــــد جمل ـــــة تقـــــدير الفي ـــــم ومجعي ـــــاريو فل ـــــا( 583) د2(أو آر  31، )م1983(أنظـــــر ري أونت ـــــاريو العلي ـــــ) حمكمـــــة أونت ـــــا قانون ـــــاريو العلي ـــــث الغـــــت حمكمـــــة أونت اً يعطـــــي حي

 .ملراقيب األفالم صالحيات واسعة يف اعتماد أو رفض األفالم
 .CCPR/CO/84/SYRاملالحظات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان حول اجلمهورية العربية السورية  75
 .32، الفقرة 42املالحظة املذكورة أعاله رقم  76
ـــــيت مت تبنيهـــــا يف  77 ـــــوبر  1ال ـــــادئ مـــــن . م1995أكت ـــــك املب ـــــة األمـــــم املتحـــــدة حلقـــــوق مت اعتمـــــاد تل ـــــل جلن ـــــري ومتـــــت اإلشـــــارة إليهـــــا مـــــن قب ـــــرأي والتعب ـــــة ال ـــــل املقـــــرر اخلـــــاص لألمـــــم املتحـــــدة حـــــول حري قب

 .م1996اإلنسان يف مجيع قراراا السنوية حول حرية التعبري منذ العام 
 ).احملكمة العليا يف كندا( 139-138صفحة  103إس سي آر  1، )م1986(أنظر آر ضد أواكس  78
حيـــــث احتجــــت الدولـــــة املـــــدعى عليهــــا أـــــا حباجـــــة لتقييـــــد ) ، احملكمـــــة األوروبيـــــة حلقــــوق اإلنســـــان12726/87م، طلـــــب رقــــم 1990مـــــايو  22(أنظــــر علـــــى ســـــبيل املثــــال أوترونـــــك ضـــــد سويســــرا  79

 .أن تلك اإلشارات ميكن التقاطها من خالل أطباق الستااليت االعتياديةتوفر أطباق الستااليت من أجل أن حتمي االتصاالت الفضائية السرية إال أا مل تتمكن من تقدمي أي دليل على 
، وجــــدت احملكمـــــة األوروبيـــــة حلقــــوق اإلنســـــان أن هنـــــاك انتهـــــاك حلــــق الصـــــحيفتني يف حريـــــة التعبـــــري ألن 47علــــى ســـــبيل املثـــــال يف قضــــية األوبزرفـــــر واجلارديـــــان ضـــــد اململكــــة املتحـــــدة، املالحظـــــة رقـــــم  80

 .كان بإمكاا اللجوء إىل خيارات أخرى أقل تطفًال وحتقق نفس النتيجة  احلكومة املدعى عليها
 ).احملكمة الكندية العليا( 352، صفحة 99آر ضد بيج إم درمجارت احملدودة، مالحظة  81
 .46، الفقرة 26رسة مهنة الصحافة، مالحظة رقم أنظر احلكم الصادر عن احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية العضوية اإللزامية يف مجعية حسب نصوص القانون ملما82
 .94املالحظة أعاله رقم  83
ـــــــدا،  84 ـــــــن وآخـــــــرون ضـــــــد إيرلن ـــــــال أوبندوركاونســـــــلنج ومركـــــــز املـــــــرأة يف دوبل ـــــــى ســـــــبيل املث ـــــــوبر  29أنظـــــــر عل ـــــــب رقـــــــم 1992أكت ـــــــة حلقـــــــوق ( 142335/88و  1423/88م، الطل احملكمـــــــة األوروبي

 .73الفقرة ) اإلنسان
ملنظمــــة الــــدول األمريكيــــة حــــول حريــــة  ملشــــرتك للمقــــرر اخلــــاص لألمــــم املتحــــدة حــــول حريــــة الــــرأي والتعبــــري وممثــــل منظمــــة األمــــن والتعــــاون يف أوروبــــا حــــول حريــــة اإلعــــالم واملقــــرر اخلــــاصأنظــــر اإلعــــالن ا85

ـــــــــــري،  ـــــــــــة حلقـــــــــــوق اإلنســـــــــــان والشـــــــــــعوب حـــــــــــول حريـــــــــــة التعب ـــــــــــري واملقـــــــــــرر اخلـــــــــــاص للجنـــــــــــة األفريقي http://www.article19.org/data/files/pdfs/igo-م 2006ديســـــــــــمرب  20التعب
2006.pdf-dec-mandates-documents/four مـــــن والتعـــــاون يف أوروبـــــا حـــــول حريـــــة واإلعـــــالن املشـــــرتك للمقـــــرر اخلـــــاص لألمـــــم املتحـــــدة حـــــول حريـــــة الـــــرأي والتعبـــــري وممثـــــل منظمـــــة األ

ents/threedocum-http://www.article19.org/data/files/pdfs/igo-م 2004ديســـــــــمرب  6اإلعـــــــــالم واملقـــــــــرر اخلـــــــــاص ملنظمـــــــــة الـــــــــدول األمريكيـــــــــة حـــــــــول حريـــــــــة التعبـــــــــري، 
2004.pdf-dec-mandates. 

ــــــــــــــــــــــال 86 ـــــــــــــــــــــبيل املث ــــــــــــــــــــــى سـ ــــــــــــــــــــــرات ( A/HRC/14/23: أنظــــــــــــــــــــــر عل ــــــــــــــــــــــرات ( A/HRC/7/14) 39-30الفق ــــــــــــــــــــــرات ( E/CN.4/2005/64و ) 31-21الفق و ) 44-36الفق
E/CN.4/2004/62 ) 64-34الفقرات(  وE/CN.4/2000/63 ) مبادئ قوانني حرية املعلومات: حق اجلمهور يف املعرفة: 2امللحق : 44-42الفقرات.( 

 ).م1999لندن، (مبادئ قوانني حرية املعلومات : 19منظمة املادة 87
 .م2002، 11/02ل إىل الوثائق اإلدارية، رقم قانون الوصو  88
  .م2008أغسطس  20املتعلق بالوصول إىل املعلومات واملنشور يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  285-20القانون رقم  89
 .م1766مت إنشاء مبدأ وصول اجلمهور إىل املعلومات يف السويد منذ إجازة قانون حرية الصحافة يف  90
 .م املتعلق بالوصول إىل املعلومات2007ة لسن 47القانون رقم  91
 .37املالحظة أعاله رق  92
 .18، الفقرة 42املالحظة املذكورة أعاله رقم  93
 .7املرجع السابق، الفقرة 94
 .18املرجع السابق، الفقرة 95
  .18املرجع السابق، الفقرة 96
 (CCPR/C/79/Add. 38 (1994))املالحظات اخلتامية حول أذربيجان  97
 م08/04/1988، 16حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم جلنة  98
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 .م2002أكتوبر  29م، زوليكوف ضد أوكرانيا، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 726/1996أنظر البالغ رقم  99

 .م2009مارس  27م، بوما ضد البريو، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 145/2006أنظر البالغ رقم  100
 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 31التعليق العام رقم جلنة حقوق اإلنسان،  101
ـــدي،  102 ـــا يف هـــذا الشـــأن هـــي قضـــية كوليمـــان وشـــركاه ضـــد االحتـــاد اهلن ـــيت رفعـــت للمحكمـــة العلي واحلكـــم الصـــادر عـــن القاضـــي كيكـــي مـــاثيو  AIR 1973 SC 783القضـــايا ذات الصـــلة ال

 .AIR 1975 SC 865بشكل خاص وقضية والية أوتاربراديش ضد راجنارين، 
 .63م عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الصفحة 1992يونيو  25احلكم الصادر يف  13778/88ثورجيسن ضد آيسالندا، الطلب رقم 103
 .م2005مارس  29م، ماركوس ضد أجنوال، وجهات النظر اليت مت تبنيها يف 2002/ 1128أنظر أيضاً البالغ رقم . 13، الفقرة 34التعليق العام رقم  104
 . ، جوثري ضد كندا633/95نظر البالغ رقم أ 105
ـــــئون العامـــــــة واحلـــــــق يف التصـــــــويت( 25حـــــــول املـــــــادة ) م1996( 25أنظـــــــر التعليـــــــق العـــــــام للجنـــــــة رقـــــــم 106 ـــــــة 25الفقـــــــرة ) املشـــــــاركة يف الشــ ، الســـــــجالت الرمسيـــــــة للجمعيـــــــة العموميـــــــة، اجللســـــــة احلادي

 .امللحق اخلامس، )1الد  51/40/أ(الد األول  40واخلمسون، امللحق رقم 
 .م، مفالنوف وسعدي ضد أوزباكستان1334/2004أنظر البالغ رقم  107
 .م1992أبريل  24حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الصادر يف  11798/85كاستلز ضد إسبانيا، الطلب رقم 108
 .34، الفقرة 5م، السلسلة أ، رقم 1985نوفمرب  13الصادر يف   OC-5/85العضوية اإللزامية يف مجعية حسب نصوص قانون ممارسة مهنة الصحافة، الرأي االستشاري  109
حكـــــم احملكمـــــة األوروبيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان الصـــــادر يف  13585/88واألوبزرفـــــر واجلارديـــــان ضـــــد اململكـــــة املتحـــــدة، الطلـــــب رقـــــم  43أنظـــــر كاســـــتلز ضـــــد إســـــبانيا، املرجـــــع الســـــابق يف الصـــــفحة  110
ـــــــوفمرب  26حكـــــــم احملكمـــــــة األوروبيـــــــة حلقـــــــوق اإلنســـــــان الصـــــــادر يف  13166/87، الطلـــــــب رقـــــــم )2(ســـــــاندي تـــــــاميز ضـــــــد اململكـــــــة املتحـــــــدة  وقضـــــــية 59م الفقـــــــرة 1991أكتـــــــوبر  24 م 1991ن

 .65الفقرة 
  ).م1999آنكوربوكس، : نيويورك. (آمارتيا سن، التنمية حبرية. 10) م1999(جملة الدميقراطية " الدميقراطية كمقيمة عاملية"آمارتيا سن 111
 .CCPR/CO/75/MDAاملالحظات اخلتامية حول مجهورية مولدوفا  112
 .60م الفقرة 1991أكتوبر  24حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الصادر يف  13585/88األوبزرفر واجلارديان ضد اململكة املتحدة، الطلب رقم 113
documents/three-http://www.article19.org/data/files/pdfs/igo-م، واملتــــــــــــــــــــوفر علــــــــــــــــــــى املوقــــــــــــــــــــع 2003ديســــــــــــــــــــمرب  18اإلعــــــــــــــــــــالن املشــــــــــــــــــــرتك الصــــــــــــــــــــادر يف 114

2003.pdf-dec-mandates 
 .م2000ديسمرب  20، اليت مت تبنيها يف 23) 2000(طاع البث، التوصية رقم آر أنظر على سبيل املثال توصية جلنة الوزراء حول استقاللية وعمل اهليئات الناظمة لق 115
 .م2002أكتوبر  23-17الذي مت تبنيه من قبل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف جلستها الثانية والثالثون بتاريخ 116
 .م1996سبتمرب  11ل األعضاء حول ضمان استقاللية خدمات البث العام اليت مت تبنيها يف الصادرة عن جلنة وزراء الس األورويب إىل الدو  10) 96(التوصية رقم آ 117
 .املرجع السابق، املبدأ األول118
 .م1996مارس  27احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف  17488/90جودوين ضد اململكة املتحدة، الطلب رقم 119
 .م2010سبتمرب  14حكم الغرفة الكربى باحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الصادر يف  38224/03ب رقم سانوماأوتيجيفرس ضد هولندا، الطل120
 .م2000أكتوبر  19املنعقدة يف  108إعالن املبادئ األمريكي حول حرية التعبري الذي مت اعتماده من قبل اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان خالل جلستها االعتيادية 121
 بقاملرجع السا122
 .م2000مارس  8الصادرة عن جلنة الوزراء للدول األعضاء حول حق الصحفيني يف عدم الكشف عن مصادر معلومام واليت مت تبنيها يف  7) 2000(التوصية رقم آر  123
 ).2( 10املرجع السابق املبدأ 124
 ).26مرجع سابق مالحظة رقم (من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان  29و  13العضوية اإللزامية يف مجعية حمددة بالقانون من أجل ممارسة مهنة الصحافة املواد 125
 .72-71املرجع السابق الفقرات 126
 .م2000أكتوبر  19املنعقدة يف  108اإلعالن األمريكي حول مبادئ حرية التعبري، الذي متت املصادقة عليه من قبل اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان أثناء جلستها رقم 127
  .131املالحظة املذكورة اعاله رقم  128
ــــــ ليســـــوثو الصـــــادر يف 129 ـــــة حـــــول التقريـــــر األويل لــ ـــــل  8أنظـــــر كـــــذلك املالحظـــــات اخلتامي ، واملالحظـــــات اخلتاميـــــة حـــــول التقريـــــر األويل 23الفقـــــرة   CCPR/C/79/Add.106م 1999أبري

 .18الفقرة  CCPR/C/79/Add.108م 1999يوليو  27لكامبوديا الصادر يف 
 .م2011سبتمرب  CCPR/C/102/D/1478/2006 2م كوجنروف ضد أوزباكستان 1479/2006غ رقم البال130
 .43م، الفقرة 2002مارس  14احلكم الصادر يف  26229/95جاويدا ضد بولندا، الطلب رقم 131
 .47املرجع السابق، الفقرة 132
ـــــادة 133 ـــــادة  11أنظـــــر امل ـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان وامل ـــــة احملكمـــــة األوروبي ـــــاق األفريقـــــي حلقـــــوق اإلنســـــان والشـــــعوب 16مـــــن اتفاقي ـــــادة العاشـــــرة مـــــن امليث ـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان وامل ـــــة األمريكي أنظـــــر  . مـــــن االتفاقي

 .كذلك إعالن اللجنة األفريقية حول مبادئ حرية التعبري يف أفريقيا، املبدأ العاشر
 .م2002يوليو  2نسان الصادر يف ، حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإل30678/96و  30671/69و  30668/96الطلبات رقم  134
 . 49م الفقرة 1981أغسطس  13يف  7806/77و  7601/76يونج وجيمس وويبسرت ضد اململكة املتحدة، الطلبات رقم 135
 .26سابق املالحظة املرجع ال) من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 29و  13املواد (العضوية اإللزامية يف مجعية مبوجب القانون ملمارسة مهنة الصحافة 136
 .15الفقرة  42املالحظة املذكورة بأعاله رقم  137
 .39املرجع السابق، الفقرة 138
 .ميكن تفهم هذا األمر ألن اإلنرتنت متثل منتدى للتعبري ومنفذ للحصول على املعلومات واألفكار139
 .43ق العام الفقرة أنظر التعليCCPR/CO/84/SYRاملالحظات اخلتامية حول اجلمهورية العربية السورية  140
ـــــ 141 ـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان ل ـــــة األمريكي ـــــري يف اللجن ـــــة التعب ـــــك الرو واملقـــــرر اخلـــــاص حلري ـــــري فران ـــــرأي والتعب ـــــة ال ـــــابوتريو مـــــارينو املقـــــرر اخلـــــاص لألمـــــم املتحـــــدة حـــــول حري ـــــة كاتالين ـــــدول األمريكي دى منظمـــــة ال

 .توفيا واملقرر اخلاص للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب حول حرية التعبري فيث بانسيكالكوالوممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول حرية اإلعالم جوجناميجا
ـــــــــــت 142 ـــــــــــري واإلنرتن ـــــــــــة التعب ـــــــــــو  1(اإلعـــــــــــالن املشـــــــــــرتك حـــــــــــول حري ـــــــــــع ) م2011يوني ـــــــــــى املوق ـــــــــــوفر عل http://www.article19.org/data/files/pdfs/press/international-املت

expression.pdf-of-freedom-promoting-for-mechanisms 
 ).ب( 4و ) أ( 1الفقرة 143
 A/HRC/17/27͒A/HRC/14/23/Add.2م 2011مايو  16تقرير املقرر اخلاص حول دعم ومحاية حرية الرأي والتعبري، فرانك الرو  144

A/HRC/17/27͒A/HRC/14/23/Add.2 ) ــــــــــــــــــــرة ، 43-38الفقــــــــــــــــــــرة ( A/HRC/4/27و ) ، حوكمــــــــــــــــــــة اإلنرتنــــــــــــــــــــت31-29الفقــــــــــــــــــــرة ( A/HRC/7/14و ) 10-9الفق
 )95-88الفقرات( E/CN.4/2002/75͒، )، حوكمة اإلنرتنت وحقوق اإلنسان43-29الفقرات ( E/CN.4/2006/55͒) حوكمة اإلنرتنت والدميقراطية الرقيمة
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 .69الفقرة  A/HRC/17/27͒A/HRC/14/23/Add.2م 2011مايو  16تقرير املقرر اخلاص حول دعم ومحاية حرية الرأي والتعبري، فرانك الرو،  146
ــــوق اإلنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــان" 147 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 2010ديســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرب  4" ذه هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتونياهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اإلنرتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى املوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفر عل م املت

estonia/-is-this-right-human-as-http://www.lithuaniatribune.com/2010/04/12/internet. 
 .م يدعم نشر ومحاية اإلنرتنت، مرسو 580-م2009القرار  148
ــــــــــــــــــة732/2009" 149 ــــــــــــــــــت كخدمــــــــــــــــــة عاملي  -Liikenne:اللغــــــــــــــــــة األصــــــــــــــــــلية" (م، مرســــــــــــــــــوم وزارة النقــــــــــــــــــل واالتصــــــــــــــــــاالت حــــــــــــــــــول احلــــــــــــــــــد األدىن مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــرعة اإلنرتن

javiestintäministeriönasetustarkoituksenmukaisen internet-yhtyedenvähimmäisnopeudestayleispalvelussa( ،22، فـــــــــــــــــــــــنلكس 
 .http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090732.املتوفر على املوقع . م2009أكتوبر 

ـــــــــخاص يعتـــــــــــربون أن الوصـــــــــــول إىل اإلنرتنـــــــــــت يعـــــــــــد حقـــــــــــاً أساســـــــــــياً " 150 ـــــــــــوفر علـــــــــــى املوقـــــــــــع 2010مـــــــــــارس  8ار يب يب ســـــــــــي، ، أخبـــــــــــ"اســـــــــــتطالع رأي عـــــــــــاملي: أربعـــــــــــة مـــــــــــن مخســـــــــــة أشــ م، املت
.http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf. 
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