
 10232/14رمق متسلسل 

 
 

SN 10232/14   1 

AR 

 الأورويب حلقوق الإنسدن احتدئلال التوجهيية ابدئ ال 

 بشأأن

 وخدرهجد الإنرتنتحرية التعابري عىل ش ابكة  

  عرض شدمل وتعريفدتالقسم الأول: 

 مقّدمة  -أأ 

ن -1 نسدن حقًد من احلقوق الأصيةلحرية الرأأي والتعابري  اإ ذ  ؛للك اإ راكئز حرية الرأأي والتعابري تؤسس و  .واحتقيق ذاتهد ل ينفصم بصممي كرامة الإنسدن رتابط ارتابدطً تاإ

وتلزتم ادلول مجيعهد ابحرتام والشدركة يف الشؤون العدمة.  ،والتمنية الشدمةل الس تدامة ،والاس تقرار ،والسالم ، وس يدئة القدنون،ادلميقراطيةأأسس لرتس يخ  جوهرية

 . وحاميته وتعزيزه احلـق يف حرية الرأأي والتعابري

ن -2 نشدء امجلعيدت مبد يف ذكلمن حقوق الإنسدن الأخرى والمتتع هبد،  طدئفة واسعة لإعامل أأسدس يةحرية الرأأي والتعابري  اإ ، وحرية الفكر، وحرية حرية التجمع واإ

ذات الصةل ابلشدركة يف الشؤون اكفة احلقوق الس يدس ية الأخرى و  ،واحلق يف التصويت ،واحلق يف الشدركة يف احليدة الثقدفية ،ادلين أأو العقيدة، واحلق يف التعلمي

قدمة ادلميوقراطية ل بّداليت  العدمة  . مهند لإ

نس تقالليمهم. لتعزيز احتقيق الأفرائ ذلاهتم ويف حرية الرأأي والتعابري  تمكن أأمهية -3 بداء رضوريةحرية التعابري الفين،  مبد يف ذكلحرية التعابري،  مث اإ هوايت الأفرائ  لإ

 . وتمنيمهد يف اجملمتع
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ن  يُعد الإعالم احلر والتنوع والس تقل رضوراًي يف أأي جممتع لتعزيز حرية الرأأي والتعابري وحقوق الإنسدن الأخرى -4 الس تقةل تؤسس جحر  وسدئل الإعالموحاميمهد. مث اإ

حرية التعابري وحرية الإعالم،  ئون. و الشفدفية والسدئةل هدتأأكيدب و  العنية مبسدئل الصلحة العدمةرية تدفق العلومدت والأفرار حل هدبتسهيل اوية لأي جممتع ئميوقراطي الز 

جيدئ مواطنني فدعلني ومطلعني عىل جمرايت الأمور   حوهلم وقدئرين عىل الشدركة. من يضحى من الس تحيل اإ

ن معل الصحفيني يف  -5 مدطة اللثدماإ سدءةعن حدلت  اإ عرضهم خملدطر ي كثرًيا مد الآراء الس تلمةواذلي يسلط الضوء عىل الفسدئ، والتحقق من ، السلطةاس تغالل  اإ

ن مثل هذه. حمدئة من العنف والرتويع )التخويف( يف هذه الترصفدت  بفعدليةسلطدت ادلوةل للتحقيق  رفض من كثرًيا مد يرافقهد ،الاعتداءات وحمدولت التخويف مث اإ

فالت مهند هندووضع حد لالإ ل اإ احتّد أأيًضد من قدرة امجلهور عىل تلقي العلومدت والأفرار. ول ينبغي أأن  من احملمتل أأنعىل الضحية، بل  حفسبل متثل اعتداًء  ، اإ

 نيالصحفي" مثلغريمه، لالفرق ادلامعة هلم و  أأيًضد، بل ينبغي أأن تغطي د من حي   ي ريميةهبتكل اجلهوئ العرتف  عىلتقترص اجلهوئ الرامية محلدية الصحفيني 

ىل مجهور أأكربالوسدئط اجلديدة  يس تغلون ممنوالدافعني عن حقوق الإنسدن،  ،ونشطدء الوسدئط الاجامتعية ،نيوالدون ،"نيالواطن اجلهوئ . بل وينبغي ربط للوصول اإ

 . 1داجلرامئ الُرتكبة ضد الصحفيني وغريمه من الأطراف الإعالمية الأخرى حبامية الدافعني عن حقوق الإنسدن وادلفدع عهن يف مواهجةالرامية محلدية الصحفيني 

يف  دهممً  اواكن لهد أأثرً لعدئ كابري من الشدهدين علومدت خلقت الابترارات التكنولوجية يف جمدل تكنولوجيد العلومدت والتصدل فرًصد جديدة أأمدم الأفرائ لنرش ال -6

سهدهمم مشدركة الواطنني ناحتدايت جديدة.  ابلثل وجلابت هذه الابترارات. اختدذ القرار معليدتيف  واإ نرتنت اكفةحقوق الإنسدن العمول هبد خدرج ش ابكة  مث اإ ل  الإ

 حامية الابيدانت الشخصية.  مبد يف ذكل أأيًضدواحلق يف اخلصوصية،  ،احلق يف حرية الرأأي والتعابري، خدصة الإنرتنت أأيًضدعىل ش ابكة  مهدمن رضورة حاميبّد 

  

                                                           
 (. 2008، مت احتديهثد يف 2004انظر مبدئ  الااحتدئ الأورويب التوجهيية بشأأن الدافعني عن حقوق الإنسدن ) 1
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ذ يسرتشد ابلأحرام ذات الصةل -7 واإ
2

 للزتامدت حقوق الإنسدن ادلوليةالأورويب، ووفقًد  احتدئوميثدق احلقوق الأسدس ية لال (TEU) الأورويب احتدئمعدهدة الا يف 

الأورويب، يف س يدس ته  احتدئالا جيدئ، ووفقًد لتكل الابدئ  التوجهيية. وحاميمهد وتعزيزهد الأورويب ابحرتام حرية الرأأي والتعابري ئاخل حدوئه احتدئيلزتم الا ؛3والأوروبية

رصاره عىل تعزيز حرية الرأأي والتعابري  تأأكيد اخلدرجية حلقوق الإنسدن، هند حقوق يتعني أأن يمتتع هبداإ عىل مبدئ  السدواة  يف لك مران، وذكل بندءً مجيعهم الندس  عىل اإ

ستسدق معدجلة تتسم ابلومعدجلمهد انمهدك هذه احلقوق  لنعالأورويب تقدمي السدعدة  احتدئيعزتم الاو الس يدس ية اخلدرجية،  صكوكه وعن طريقوعدم المتيزي والشمولية. 

 . رتابط ويف الوقت الندسبالو 

  مقدصد الابدئ  التوجهيية -ب

طدر تعزيز حرية الرأأي والتعابري -8 وعدم قدبليمهد للتجزئة والعالقة الابينية والاعامتئية بيهند، سواء اكفة الأورويب بعدلية حقوق الإنسدن  احتدئ، يسرتشد الاوحاميمهد يف اإ

 لالاحتدئ الأورويب الأخرى الابدئ  التوجهييةعىل ضوء  وجهييةالابدئ  التهذه  قراءةجيب  ؛ثقدفية. ومن مث ماجامتعية أأ  ماقتصدئية أأ  مس يدس ية أأ  ماكنت حقوق مدنية أأ أأ 

 يف جمدل حقوق الإنسدن.  العمتدة

رشدئات س يدس ية وستشغيلية  الابدئ  التوجهييةسترشح  -9  احتدئوالعدملني يف مؤسسدت الا للمسؤولنيالعديري ادلولية حلقوق الإنسدن بشأأن حرية الرأأي والتعابري وتقّدم اإ

 ،واجملمتع الدين ،اتصدلهتم مع النظامت ادلولية ة الأطراف فضاًل عنمتعدئاحملدفل معلهم يف ئول العدمل الثدل  ويف  لصدحل الأعضدء ابلاحتدئ الأورويبوادلول الأورويب 

 وأأحصدب الصدحل الآخرين. 

رشدئات معلية لو  للمسؤولنيكذكل  تقدم الابدئ  التوجهيية -10 كيفية احتليل بشأأن كيفية الإسهدم يف منع الانمهداكت احملمتةل حلرية الرأأي والتعابري، و  بشأأنلعدملني اإ

هند ابلثلالأورويب اخلدرجية.  احتدئيف أأعامل الاوتعزيزهد حرية الرأأي والتعابري  محلديةعند حدوث أأية انمهداكت  بفعدليةوالرئ  ،احلدلت اللموسة  كيفية تفصياًل  احتدئ مث اإ

 . ذكل اليت جيوز فهيد بلك ئقةواحلدلت احملدئة وضع قيوئ عىل حرية الرأأي والتعابري 

  

                                                           
ن مجيع ادلول الأعضدء ابلاحتدئ الأوريب مه أأطراف العهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية من ميثدق احلقوق الأسدس ية  22و  11و 10و 8و 7من معدهدة الااحتدئ الأورويب والوائ  49و 21و 6و 2الوائ راجع  2 لالاحتدئ الأورويب. اإ

(ICCPR واحملمكة الأوروبية حلقوق الإنسدن )ECHR) .) 

 ي والتعابري. انظر الرفق الثدين من القدمئة غري الشدمةل للقواعد والعديري ادلولية والأوروبية بشأأن حرية الرأأ  3
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 التعريفدت –ج 

ن احلق يف حرية الرأأي والتعابري  -11 . (ICCPR)والعهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية  (UDHR)من الإعالن العدلي حلقوق الإنسدن  19الدئة  تلكفهاإ

ذ  آراء "عىل أأن ( ICCPR)العهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية من  19تنص الدئة اإ نسدن حق يف اعتندق أ نسدن حق يف حرية . مضديقة ئونللك اإ للك اإ

ذاعمهد،  يوليه ؛التعابري اعتابدر للحدوئ، ابلقول أأو ابلكتدبة أأو ابلطابدعة أأو ابلفن أأو بأأي وس يةل أأخرى  ئومندحرية يف طلب مجيع أأنواع العلومدت والأفرار وتلقهيد واإ

خضدعهد لابعض القيوئ ولكن رشيطة أأن  ومسؤوليدتمن هذه الدئة واجبدت  2. ستس تتبع ممدرسة احلقوق النصوص علهيد يف الفقرة خيتدرهد خدصة. وعىل ذكل جيوز اإ

 أأ( لحرتام حقوق الآخرين أأو يمعمهم؛ )ب( محلدية الأمن القويم أأو النظدم العدم أأو الصحة العدمة أأو الآئاب العدمة". تكون حمدئة بنص القدنون وأأن تكون رضورية: )

(34التعليق العدم  قوق الإنسدن )جملس حقوق الإنسدن حل للجنة الأمم التحدة 34يف التعليق العدم رمق  19مصدًرا مفيًدا لالسرتشدئ به يف تأأويل الدئة  جتد
4

. 

آراء   مضديقة  ئونأأ( احلق يف اعتندق أ

آراء  -12 نسدن اعتندق أ أأي نوع من أأنواع التدخل. ويشمل هذا احلق أأيًضد حقه يف تغيري رأأيه مىت اختدر ذكل حبريته ولأي سبب اكن. ول جيوز  ئونحيق للك اإ

آرائه الفعلية أأو  نسدن عىل أأسدس أ قرس أأي خشص عىل رضب من رضوب القرس أأو فعل يرتتب عليه أأو الفرتضة. وحيظر أأي  التصورةالتعدي عىل حقوق أأي اإ

 اعتندق أأي رأأي أأو التخيل عنه. 

ل جيوز لدلول فرض أأية اس تثندءات التدرخيية والأخالقية وادلينية. للحامية، وستشمل الآراء ذات الطابيعة الاجامتعية والس يدس ية والعلمية و  اكفة الرأأي أأنواعختضع  -13

 جترمي اعتندق أأي رأأي.أأو قيوئ عىل حرية الرأأي ول 

  

                                                           
لزايمتأأويل غري  4 من العهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية  19عىل مبدئ  توجهيية لدلول الأطراف بشأأن تأأويل بعض اجلوانب العينة من الدئة  34حملتوى أأحرام حقوق الإنسدن من هيئدت معدهدات الأمم التحدة. ينص التعليق العدم  اإ

(ICCPRوميكن الاطالع )  :علهيد عىل الرابط التديلhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf


 10232/14رمق متسلسل 

 
 

SN 10232/14   5 

AR 

 

 ب( حق احلرية يف التعابري

i-  حق الامتس وتلقي العلومدت 

ن ذكلحرية الامتس العلومدت وتلقهيد.  ؛يشمل احلق يف حرية التعابري -14 حلمك ادلميقراطي، ذكل أأنه ليس من المكن اة اليت يقوم علهيد من العندرص الرئيس حي  اإ

آليدت صندعة القرار القدمئة عىل الشدركة  مرانية للكشف عن انمهداكت حقوق الإنسدن، يف بعض احلدلت، مفثاًل  ؛طالع اكف عىل العلومدتا ئونتعزيز أ ، مثة اإ

ن ضامن  كيدانتلكشف عن العلومدت اليت احتملهد اب ، خدصة بعد فرتات الانمهداكت جرب الأرضاريف ودت ميكن أأن يسهم يف تعزيز العداةل عىل العلوم الاطالعادلوةل. اإ

آليدت اختدذ القرار بو  ابلإجراءاتالتعلقة  الاطالع عىل العلومدتعىل حق امجلهور والأفرائ يف  جملس الأمم التحدة حلقوق الإنسدناجلس مية حلقوق الإنسدن. وقد أأكد  أ

ىل أأقىصاخلدصة حبكومدهتم حد معيل ، اإ
 5

 . 

ذا مد، وبوضوحللك فرئ احلق يف التأأكد،  -15 نه. اكن بشأأنه ومدهيمهد ولأي غرض احتفظ هبداكنت هندك بيدانت خشصية  اإ عىل  يتعني أأن يكون لك فرئ قدئر مث اإ

ىل معدجلة بيدانته الشخصية احملتفظ هبد يف اللفدت التأأكد من مدهية الهيئدت احلكومية أأو الأفرائ أأو اجلهدت اخلدصة اليت تتحمك أأو اليت قد تتخذ قرارات تؤثر ع

لكرتونية أأو الورقية. فدإذا مد تضمنت هذه اللفدت بيدانت خشصية مغلوطة أأو بيدانت  فيجب أأن يكون للك فرئ  ؛يتعدرض مع أأحرام القدنون مبد عوجلتأأو  مجعتالإ

جراء تصحيح لسجالته أأو مسحهد يف بعض الظروف.  ورسعمهد  عىل هذه العلومدت الاطالعلضامن سهوةل لكهد اجلهوئ المكنة  أأن تابذلعىل ادلول احلق يف اإ

  ويسمل بأأنه من الندسب أأن يُنظر محلدية الابيدانت يف س يدق حرية التعابري.. وفعدليمهد

ىل توس يع اجملدل أأمدم الأفرائ والإعالم لامرسة حق حرية التعابريجبدنب الإنرتنت التقنيدت الرمقية  تأأئ -16 أأن . وينبغي الإنرتنتاحلر عىل العلومدت عىل  والاطالع اإ

نسدن. القيوئ الفروضة عىل تدفق العلومدت خدرج الإنرتنت أأو ئاخهل مع احلدوئ الرصح هبد وعىل النحو النصوص عليه يف القدنون ادلويل حلقو  من تامتىش أأي  ق الإ

  

                                                           
5 A/HRC/RES/12/12 
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ii-  ذاعمهدحرية طلب أأنواع العلومدت والأفرار وتلقهيد  ، ئومند اعتابدر للحدوئمجيعهد واإ

وبغض النظر عن أأي اكنت،  وس يةلللآخرين، وبأأي  احتويلهداليت ميكن ونقلهد و حرية التعابري عن خمتلف أأنواع العلومدت والأفرار ستشمل أأيًضد حرية الرأأي والتعابري  -17

عالمية  لهيد  ويغطي هذا احلق أأيًضد. بعيهندوس يةل اإ هند هممةالعلومدت أأو الأفرار اليت قد ينظر اإ ستشمل اليت أأو مثرية للجدل من السلطدت أأو من أأغلابية السران، و  عىل اإ

"الإحراج أأو الصدمة أأو الإزعدج" احتدثاليت  الأفرار أأو الآراء
6

ن.  حقوق الإنسدن  بشأأنالتعليق عىل الشؤون الشخصية أأو الشؤون العدمة، والندقشدت  مث اإ

لصحدفة والابح  العلمي والتعابري عن الهوية العرقية أأو الثقدفية أأو اللغوية أأو ادلينيةوا
7

والتعابري الفين وادلعدية والتدريس مجيعهد أأمثةل عىل رضوب من التعابري اليت  

 أأثندء امحلالت الانتخدبية.  يف ادلعدية وأأنواعاخلطدب الس يديس  مبد يف ذكل أأيًضدحرية التعابري.  يغطهيد حق

شدرة  مبد يف ذكليتخذ التعابري اكفة الأشرال قد  -18
ِ
الصور والأشرال الفنية، واليت مثل عن أأشرال التعابري غري اللفظية  فضاًل اللغة النطوقة أأو الكتوبة أأو لغة ال

لكرتونية فضاًل والالفتدت  واللصقدت والكراسدتخيضع مجيعهد للحامية. وقد ستشمل طرق التعابري الكتب واجلرائد   وأأمندطعن اكفة طرق التعابري الصوتية الرئية، والإ

 . عن طريق الإنرتنتالتعابري 

 حرية التعابري حق  حمدئة بدقة بشأأنقيوئ 

قلميية جبواز فرض قيوئ قدنونية عىل حرية التعابري رتقر  -19 آليدت حقوق الإنسدن ادلولية والإ عندمد  ظروف بعيهند. ويف برصامةطرق معينة وحمدئة ب اتفدقيدت وحمدمك وأ

حلقوق الإنسدن أأكرث من مرة عىل  جلنة الأمم التحدةأأكدت و  .تفرض ادلوةل قيوًئا معينة عىل ممدرسة حرية التعابري، ل جيوز أأن تعّرض هذه القيوئ احلق نفسه للخطر

 . لقيوئ وبني الابدئ  والاس تثندءاتالعالقة بني احلقوق وا وجوب عدم عكس مسدر

  

                                                           
نسدن  قضية هدندي سديد ضد الملكة التحدة،  6  . 49، القسم 1976ئيسمرب  7احملمكة الأوروبية حلقوق الإ

نسدين لنظمة الأمن والتعدون الأورويب،  7  ( 32، الفقرة )1990وثيقة اجامتع كوبهندجن للمؤمتر اخلدص ابلابعد الإ
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 :ترامكي مكون من ثالثة أأجزاءهذه القيوئ لختابدر أأي من ختضع  -20

مرانية التنبؤ والشفدفيةعلهيد ) الاطالعوميكن للجميع  أأن تفرض القيوئ مبوجب القدنون؛ عىل أأن تكون واحضة -  .(مبدئ  اليقني القدنوين واإ

 أأي، ((ICCPRمن العهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية  3-19الأهداف النصوص علهيد يف الدئة  واحدة منأأن ستسعى وراء احتقيق  -

 أأو الصحة العدمة أأو الآئاب العدمة )مبدأأ الرشعية(.  ،أأو النظدم العدم ،؛ وحامية الأمن القويمحامية حقوق الآخرين أأو يمعمهم

 القيدة الطلوبة وأأن تتوافق مع الهدف الرائ لهد )مبدئ  الرضورة والتندسب(.أأن تثبت رضوريمهد وأأن تكون أأقل الوسدئل  -

ىل الكراهية القومية أأو " حبظر مبوجب القدنون تلزتم ادلول (ICCPR)من العهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية  2-20مبوجب الدئة  -21 أأي ئعوة اإ

 . أأن تكون القيوئ متندس ابة مع الأغراض النشوئة . عىلاحتريًضد عىل المتيزي أأو العداوة أأو العنف" متثلالعرقية أأو ادلينية 

ابحرتام احلق يف حرية الرأأي والتعابري، وتكون ملزمة بضامن رساين هذا احلق يف قوانيهند الوطنية. وجيب أأن يتوىل تطابيق أأي قدنون  الالزتامعىل لك ئوةل يقع  -22

حدى اجلهدت الس تقةل عن أأييقيد احلق يف حرية الرأأي والت  ويف ظل  ة أأو اجملحفة،الزعومة التعسفية أأو المتيزييالتأأثري  أأنواعنفوذ س يديس أأو جتدري أأو غريهد من  عابري اإ

مرانية الطعن يف التطابيق التعسفي لأي تقييد ضامانت اكفية ضد سوء الاس تغالل،  والانتصدفلهد ستشمل اإ
8

. 

  

                                                           
مم التحدة بشأأن حرية الرأأي والتعابري لفرانك ل رو 8  .A/HRC/17/27 – القرر اخلدص للأ
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
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II- الابدئ  التوجهيية التنفيذية  

 ئ( اعتابدرات عدمة 

بغض النظر ، يف لك مران بني امجليع، ويتعني حامية هذه احلرية بني امجليع تنطابق حرية الرأأي والتعابري عىل قدم السدواة: احلق يف حرية الرأأي والتعابري حق عدلي -23

 أأو خدرهجد.  الإنرتنتالسدواة عىل ش ابكة  حامية تراعيوحاميته . وجيب احرتام هذا احلق كينونته أأو معيش تهعن 

، ة والفعدةل حلرية الرأأي والتعابريأأنظممهد القدنونية الضامانت الرافي تقدمي تضمنأأن عىل ادلول  .وضامنه امية احلق يف حرية الرأأي والتعابريحب أأويليقع عىل ادلول الزتام  -24

نفدذه نفدًذا مندس اًبد دواليت سترسي عىل الرافة مضن اختصدصهد وميكن اإ  . اإ

ل جيوز تعريض  :((ICCPRمن العهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية  17يقع عىل ادلول أأيًضد الزتام حبامية احلق يف اخلصوصية، وذكل وفقًد للامئة  -25

ة والفعدةل حلق اخلصوصية، واليت سترسي عىل ادلول أأن تضمن تقدمي أأنظممهد القدنونية الضامانت الرافي. أأي خشص لتدخل يف خصوصيدته، عىل حنو تعسفي أأو غري قدنوين

نفدذه نفدًذا مندس اًبد دعىل الرافة مضن اختصدصهد وميكن اإ  . اإ

لتعدمل مع الانمهداكت احملمتةل حلق حرية الرأأي ابمىت اكنت ذات صةل  الأورويب احتدئاحلدلية حلقوق الإنسدن اخلدصة ابل الابدئ  التوجهييةالاس تفدئة الرامةل من  -26

نه من اللح ّ القضدء عىل العنف ضد النسدء والفتيدت  فضاًل عن، وحاميمهد بتعزيز حقوق الطفل اخلدصة الابدئ  التوجهيية ل س اميوالتعابري،  المتيزي  رضوبمجيع حي  اإ

ومزئويج اليل اجلنيس والتحولني جنس ًيد متتع الثليدت والثليني التعذيب وعقوبة الإعدام، وبشأأن كذكل و  ؛الدافعني عن حقوق الإنسدن والعنف ضد النسدء، وابلثل

والرتئئين يف ميلهم اجلنيس حبقوقهم الإنسدنية وكذكل حق حرية ادلين والعتقد
9

. 

  

                                                           
9 http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/index_en.htm  

http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/index_en.htm
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 اجملدلت الأوىل ابلإجراءات -ب

 مبعدجلة حرية التعابري: تتسدوى مجيعهد من حي  الأمهية، واليت الوارئة هند ابحملدورالأورويب اهامتًمد خدًصد  احتدئيويل الاس   -27

عالميني، بسبب ممدرس مهم حلقهم يف حرية التعابري عىل  الصحفيني وغريمه من مبد يف ذكل، ضد الأفرائ واضطهدئمه وختويفهم ومضديقتمكمراحفة العنف  -1 الفدعلني الإ

 . الإفالت من العقدب عىل تكل اجلرامئوخدرهجد، ومراحفة  الإنرتنتش ابكة 

والفدعلون عىل مس توى العدمل ويدين ارتفدع معدلت التخويف والعنف اليت يالقهيد الصحفيون  وحاميتهالأورويب بتعزيز حرية الرأأي والتعابري  احتدئيلزتم الا -28

ادلول اختدذ خطوات فدعةل  وخدرهجد. وينبغي عىل الإنرتنتوغريمه من الأفرائ يف ئول كثرية يف العدمل بسبب ممدرس مهم حلق حرية الرأأي والتعابري عىل ش ابكة  الإعالميون

آمن للصحفيني  رسدء مندخ أ خوف من  وئون غري مربرأأي تدخل  وئونس تقاللية، ابالآخرين، وعىل حنو ميكهّنم من اإجراء أأعامهلم  الإعالمنيوالفدعلني لنع العنف واإ

عنف أأو اضطهدئ
10

. 

لضامن لكهد الأورويب اخلطوات الندس ابة  احتدئالآخرين. وسوف يتخذ الا والفدعلني الإعالمنيالأورويب أأعىل ئرجدت الأولوية لسالمة الصحفيني  احتدئيويل الا -29

جراء احتقيقأأم من حي  احل  الوقدئية  التدابريمن حي  سواء أأاكن ذكل حامية الصحفيني،   دلى وقوع مثل تكل الانمهداكت. فعدةل  دتعىل اإ

 :عىلالأورويب  احتدئالا س يعمل

لأعامل القتل والاعتداء والإعدام والتعذيب والإخفدء القرسي وغريهد من الأعامل اليت تنطوي عىل ئرجة خطرية من العنف أأو التخويف ضد أأ( الإئانة العلنية 

بداء الرأأي والتعابري، فضاًل  ضدفية مندس ابة.  تدابريية؛ وحب  وسدئل الإعالم العن الاعتداء عىل  أأي فرئ عقداًب هل عىل ممدرس ته حلقه يف حرية اإ  اإ

  

                                                           
 بشأأن "سالمة الصحفيني وقضية الإفالت من العقدب".  A/RES/68/163قرار امجلعية العدمة للأمم التحدة رمق  10
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ضامن تقدمي الرتكبني لهذا العنف ول احتقيقًد فعدًل وانجًزا ومس تقاًل  يف هذه اجلرامئللتحقيق  للزتامدهتم ادلولية الرامللالمتثدل ب( مندشدة سلطدت ادلول 

الأورويب الراقبة ادلولية للمحدكامت للتأأكد من متدبعة حدلت  احتدئالا سيشجعللعداةل. ومىت لزم الأمر،  ،من غريهد ممن ادلوةل أأ أأاكنوا سواء واحملرضني عليه، 

 .مراحفة الإفالت من العقدبالعنف وتعزيز 

أأي خوف  وئونمتكيهنم من العمل يف سالمة وأأمن، ذكل ل ، الفدعلني الإعالمنيفعدةل لنع العنف ضد الصحفيني وغريمه من الطوات اكفة ادلول اخل اختدذج( 

 . الاضطهدئالعنف أأو من 

ضد الصحفيني وغريمه من  ترتكبعىل الإئانة العلنية لأعامل العنف أأو التخويف اليت بقوة ادلوةل وغريمه من الأطراف الؤثرين يف اجملمتع  مسؤويل ستشجيعئ( 

 يف احلدلت اليت ستشجع فهيد أأهجزة ادلوةل هذه الاعتداءات أأو تتغدىض عهند.  ول س امي، الفدعلني الإعالمني

مم التحدة بشأأن  تنفيذ( ئمع هـ "سالمة الصحفيني وقضية الإفالت من العقدب"قرار امجلعية العدمة للأ
11 

نفسه وخطة معل الأمم التحدة بشأأن الوضوع
12

 . 

وتمنية قدراهتم يف منع من أأجل رفع الوعي،  الإعالمينيالفدعلني واحملررين والصحفيني وغريمه من  وسدئل الإعالم مديريو( تيسري تابدئل اخلربات مع 

 مهند ادلورات التدريبية.  بوسدئل عدةاحتسني مس توى سالمة الصحفيني، وذكل يف الاعتداءات و

نفدذ القدنون.مبد يف ذكل أأعضدء الهيئة القضدئية والائعدء و احلكومة،  مسؤويلز( تيسري تابدئل الامرسدت اجليدة لسالمة الصحفيني مع   اإ

  

                                                           
11 A/RES/68/163 
 (. 2012وذكل يف الاجامتعدت الشرتكة بني الواكلت )فييند، نومفرب  2014 2013اس تجدبة خلطة معل الأمم التحدة، وضعت مسوئة لسرتاتيجية تنفيذية لس نة  12
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 القوانني والامرسدت اليت احتمي حرية الرأأي والتعابري  تعزيز -2

ىل جدنب أأعامل العنف والاعتداء الرصحية عىل السالمة الابدنية للصحفيني و  -30 الإعالميني والأفرائ الآخرين، كثرًيا مد تتعرض حرية التعابري للتقييد بسبب الفدعلني اإ

ممد قدنونية، وستشمل العقوابت اجلندئية والدلية والإئارية عىل ممدرسة حرية الرأأي والتعابري،  عقوابتة اذلاتية أأو تقدم القوانني والامرسدت اليت تفرض الرقدبة، وستشجع الرقدب

 انمهداًك للقدنون ادلويل حلقوق الإنسدن.  يعد

عن مصدئرمه الكشفيتعني عىل ادلول أأن احتمي بقوانيهند حق الصحفيني يف عدم  -31
13

القضداي ذات  بشأأنلضامن قدرة الصحفيني عىل كتدبة تقدريرمه الصحفية  

السدءةل وف من اخل ئون ،يف أأمن وسالمة بيئة مواتيةالسامح للصحفيني ابلعمل يف اكفة عىل احلكومدت و مصدئرمه التعرض لأي عقوبة.  ختىشأأن  ئونالأمهية العدمة 

 . أأو فرض القيوئ

 : عىلالأورويب  احتدئالا س يعمل

قدمة ئعدوى مدنية أأو جندئية والإسدءات العشوائيةالتعسفية،  اتأأ( مراحفة الاعتداء الفدعلني القيوئ الفرطة عىل الصحفيني و وفرض محالت التشويه شن ، و يف اإ

حقهم يف حرية  ممدرسةوهؤلء الأفرائ من ات احتدئهبدف منع هذه الا انطلقتالإعالميني والنظامت غري احلكومية والشخصيدت الابدرزة عىل الواقع الاجامتعية، واليت 

 . حبرية التعابري

ئانة أأي قيوئ عىل حرية التعابري والرقدبة، سواء عىل   ، واليت تنطوي عىل انمهدك للقدنون ادلويل حلقوق الإنسدن. ش ابكة الإنرتنت أأم خدرهجدب( اإ

لغدء أأو تعديل القوانني أأو الامرسدت اليت تعدقب الأفرائ أأو  آراهئد أأو نرش معلومدهتد نرًشا ثندئًيد التنظاميت عىل ممدرسة حقهد يف التع ج( اإ حمدفل حقوق الإنسدن يف ابري عن أ

قلميية ومتعدئة الأطراف  .واحل  عىل ذكل الإ

  

                                                           
نسدين ادلويل.  13 نسدن والقدنون الإ  مد مل تربر الصلحة العدمة الرضورية غري ذكل وفقـًد للقدنون ادلويل حلقوق الإ
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 . وحاميمهد مبد يف ذكل تقييد احلصول عىل متويل دل العمل أأمدم اجملمتع الدين والدافعني عن حقوق الإنسدن يف تعزيز حرية التعابريجمل عدم تأأييد الترشيعدت التقييديةئ( 

طالق رساح من ُُسن أأو أأٌوقف منهـ( الطدلابة  آراهئم عىل ش ابكة  ابإ أأو خدرهجد، أأو لنرشمه لعلومدت، ومراقبة  الإنرتنتالصحفيني وغريمه من الأفرائ لتعابريمه عن أ

طدر امحلدية اليت يكفلهد القدنون ادلويل حلقوق وحمدكامهتم،   الإنسدن. يف اإ

عن  الكشفئمع الإصالحدت الرامية لنح امحلدية القدنونية حلق الصحفيني يف عدم كذكل و للمابلغني عن اخملدلفدت رافية الحامية لل الؤمنةالترشيعدت  اعامتئو( ئمع 

 مصدئرمه. 

نفدذ القوانني  مسؤويلومهنم: اكفة مع اجلهدت العنية ذات الصلحة  وحاميمهدتابدئل الامرسدت اجليدة بشأأن تعزيز حرية الرأأي والتعابري  ستشجيعز(  واجملمتع  واجلهدز القضديئاإ

 الدين والس يدس يني والدافعني عن حقوق الإنسدن واحملدمني وقوات الأمن والأاكئمييني والواكلت ادلينية أأو الثقدفية. 

الإعالميني، والدافعني عن حقوق الإنسدن، والنشطدء الس يدس يني وغريمه من الأفرائ ابلأئوات وادلمع الفين اذلي  الفدعلني ح( مواصةل تزويد الصحفيني وغريمه من

 وخدرجه.  الإنرتنتحيتدجونه لامرسة حقهم يف حرية التعابري عىل ش ابكة 

 . اتفدقية حقوق الطفل لد تنص عليهوفقًد قوق الطفل، حب واعرتافهد، امجلدهريية والاجامتعية، وسدئل الإعالم تأأكيد احرتامط( 
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 النقدية  احليدئيةيف التقدرير الصحفية  غري الربرتعزيز حرية الإعالم والتعدئية وتوعية السلطدت احلكومية بشأأن خمدطر التدخل  -3

عالمية  -32 ذا توافرت بيئة اإ . حفسب وخدرهجد الإنرتنتعىل ش ابكة  مس تقةل وتعدئيةبوسع اجملمتعدت الفتوحة القدمئة عىل مبدأأ س يدئة القدنون أأن تابدرش أأعاملهد بكفدءة اإ

ن الصحدفة وال  رأأي والتعابري والمتتع حبقوق الإنسدن الأخرى. ية احلرة والتنوعة والس تقةل تقدم مندبر عدمة رضورية لأي جممتع لضامن حرية الوسدئل الإعالم اإ

 : الأورويب عىل احتدئالا وس يعمل

 . وتعززهد العديري ادلولية اليت تؤمن حرية التعابري والعلومدت تخذه ئول العدمل الثدل  لضامن وضع أأطر س يدس ية وقدنونية وتنظميية تقوم عىلي اذلي  العملأأ( ئمع 

 قدنون حرية العلومدت.  مبد يف ذكللتفعيل الإجراءات الالزمة لتسهيل قدرة الأفرائ عىل تلقي العلومدت، ئمع الأعامل اليت تتخذهد ئول العدمل الثدل  ب( 

أأو  الاب  الإذاعيأأو  الأخبدر طوسدئاليت تتوىل مسؤولية تنظمي اكفة و احلكومية  للجهدتج( ئفع وتعزيز الاس تقاللية وامحلدية من التدخل الس يديس أأو التجدري 

 . التصدلت السلكية والالسلكية

، ومنح الرتاخيص وسدئل الإعالملقدومة تركزي ملكية ، وتبين الإجراءات وسدئل الإعالملتحسني شفدفية ملكية ئمع الأعامل اليت تتخذهد ئول العدمل الثدل  ئ( 

 . لعرص التكنولوجيد الرمقيةالصدحبة لشفدفية يف ظل تفدمق اخملدطر ابابلعداةل و منًحد يتسم

موال احلكومية يف قطدع  الأعاملهـ( ستشجيع   . وسدئل الإعالماليت تتخذهد ئول العدمل الثدل  لتحسني الشفدفية والاس تخدام العدئل للأ

ىل تقوية الاس تقاللية الصحفية والتحريرية،  واليت هتدفاليت تتخذهد ئول العدمل الثدل   الأعاملو( ئمع  ادلامعة التندهية الآليدت القدنونية والمتويلية  مبد يف ذكلاإ

 احلكومية واخلدصة.  وسدئل الإعالماذلاتية الدلية للك من  لتحقيق الاس تدامة

  



 10232/14رمق متسلسل 

 
 

SN 10232/14   14 

AR 

 

الأمر اذلي يعزز ، الأخالقية وسدئل الإعالممثل مدوانت ذاتية التنظمي، ، يف ئول العدمل الثدل ، وخدصة الابدئرات والآليدت التطوعية التدابريز( ستشجيع ئفع 

 .من السدءةل الصحفية

أأثندء امحلالت يف  احلكومية لوسدئل الإعالمرافة الأحزاب الس يدس ية ل عن الوصول النصف فضاًل والتعدئية لالنتخدابت،  ح( ستشجيع التغطية الإخبدرية احلرة

 الانتخدبية. 

 والتعدئية يف ادلول اخملتلفة.  وسدئل الإعالملأوضدع حرية  طدالرصد النشط( ستشجيع الؤسسدت الس تقةل عىل 

  :تكنولوجيد العلومدت والتصدلتيف الفضدء الإلكرتوين وغريهد من واحرتاهمد تعزيز حقوق الإنسدن  -4

ن تكنولوجيد العلومدت والتصدلت -33 وجيب  .التمنية الاجامتعية والاقتصدئية اليومية وتطرح فرًصد جديدة لإرسدء حقوق الإنسدن واحتقيقمن احليدة أأسديس  جزء اإ

 خدرهجد. م، سواء عىل ش ابكة الإنرتنت أأ متيزي ئون عىل العلومدت وحرية التعابري الاطالعالعمل عىل كفدةل وحامية حق مجيع الأفرائ يف 

 وس يعمل الااحتدئ الأورويب عىل: 

 خدرهجد.  مأأ  الإنرتنتعىل ش ابكة أأاكن ذكل احلق يف حرية الرأأي والتعابري، سواء  مبد يف ذكل، وادلفدع عهند اكفة الإنسدن أأ( تطابيق حقوق

نرتنتب( ئمع هجوئ ئول العدمل الثدل  يف زايئة واحتسني قدرة مواطنهيد عىل الاس تخدام الآمن   ووسدئل التصدل الرمقية.  لالإ

لكرتونية  ممدرسدت متيزيية، وذكل وفقًد  ئونل احتده عوائق أأو رقدبة و  اس تخداًمد للجميعج( تعزيز القدرة عىل اس تخدام تقنيدت العلومدت والتصدل واخلدمدت الإ

 للقدنون ادلويل. 

غالقهد ئ( مقدومة أأية حمدولت لنع ش ابرات التصدل  راء أأي نوع من أأنواع التدخل الأخرى اليت متثل انمهداًك للقدنون جلإ أأو أأو تعطيلهد أأو ترش يحهد أأو رقدبمهد أأو اإ

 ادلويل. 
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فرائ عىل الأرض للمعدونة عىل مقدومة هذه احملدولت عند اللزوم.   هـ( توفري ادلمع الفين للأ

الإنرتنتش ابكة ئمع المنوذج القدمئ عىل تعدئية أأحصدب الصلحة حلومكة و( اس مترار 
14

 .دوتقويمه 

 لرشاكت ل  الامرسدت اجليدةستشجيع  -5

 ومبسدعدة لإنرتنتش ابكة ا، واحلصول عىل العلومدت واخلصوصية عىل ومتكيهند ستشدرك رشاكت تقنية العلومدت والتصدلت بدور مؤثر يف ضامن حرية التعابري -34

ل أأن اختيدراهتم تؤثر القدنوين العمول به يف هذا النطدقد للنظدم وفقً وسدئل التصدل. ورمغ قدرة الشغلني عىل توفري اخلدمدت حسب رغابمهم، وذكل  ل ميكن  تأأثرًيا، اإ

مم التحدة بشأأن الأعامل وحقوق ا تتحمل لإنسدن عىل أأن تالفيه عىل حقوق مس تخدمهيم، خدصة عندمد يكون الشغل هممينًد يف قطدعه. وتنص الابدئ  التوجهيية للأ

ثر احلقويق ا  لإنسدين لس يدسدهتد وتقليل الآاثر الضدرة عىل احلق يف حرية الرأأي والتعابري، وغريهد من حقوق الإنسدن. الرشاكت مسؤولية النظر للأ

 وس يعمل الااحتدئ الأورويب عىل:

ية للمراقبة التقنيدت اليت قد ستس تخدهمد النظم السلطو  بشأأن تصديرالإنسدن  حقوق ولحرتاملتطوير أأفضل الامرسدت  عىل الصعيد ادلويلأأ( تعزيز الإجراءات 

 لرقدبة. لأأو 

الأورويب لرشاكت تقنية العلومدت والتصدلت بشأأن الأعامل وحقوق الإنسدن احتدئب( تعزيز الوعي والالزتام مبذكرة توجهيدت الا
15

، واليت وضعمهد الفوضية 

 . مبدئ  الأمم التحدة التوجهيية بشأأن الأعامل التجدرية وحقوق الإنسدن بندًء عىلالأوروبية 

نفدذ القوانني وفرق جلدن حقوق الإنسدن وصندع الس يدسدت حول العدمل ابحلدجة  ومسؤويلج( رفع الوعي بني القضدة  ىل اإ تعزيز العديري ادلولية، وستشمل معديري اإ

غالق حمتوى   . سلفًداختدذ الإجراءات  ئون الإنرتنتحامية الوسطدء من الالزتام ابإ

  

                                                           
لهيد اجمللس يف يونيو ع 14  بشأأن اسرتاتيجية الأمن الإلكرتوين اليت وضعمهد الفوضية الأوروبية.  2013ىل النحو الابني يف النتدجئ اليت توصل اإ
15 business_en.pdf-hr-ict-sme/csr-business/files/csr-/ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainablehttp:/  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/csr-ict-hr-business_en.pdf
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ىل تقوية حامية وخصوصية الابيدانت عىل ش ابكة  -6  وخدرهجد الإنرتنتئفع التعديالت والامرسدت القدنونية اليت هتدف اإ

ن، تابدئل العلومدت والآراء. ومتتد الزتامدت ادلول مبوجب قدنون حقوق الإنسدبغية  اجلديدة ابلفرصواطنني ال الإنرتنتالطابيعة العدلية والفتوحة لش ابكة  متد -35

 الإلكرتوين.  اجملدلالإلكرتوين عىل حنو مد مشلت خدرج  اجملدلوخبدصة حق حرية التعابري وحق خصوصية وحامية الابيدانت الشخصية، لتشمل 

ة، واعرتاض غري الرشوعة أأو التعسفي لرضوب الرقدبةقد يعدين احلق يف حرية التعابري واحلق يف خصوصية وحامية الابيدانت الشخصية من انمهداكت نتيجة  -36

جراءهد عىل  جراءات يمت اختدذهد محلدية العلومدتقطدع جامهريي واسعالتصدلت أأو مجع الابيدانت الشخصية، وخبدصة عند اإ  ،. وينبغي عىل ادلول ضامن أأن تأأيت أأية اإ

 القدنون ادلويل حلقوق الإنسدن.  لزتامدهتد مبوجبل وفقًد ،اليت مت مجعهد ومعدجلمهد لصلحة الأمن القويم أأو امجلدهرييو 

 وس يعمل الااحتدئ الأورويب عىل:

ىل حامية احلق يف اخلصوصية وحامية الابيدانت وستشمل مندشدة ئول العدمل الثدل  لإصدار سترشيعدهتد الوطنية ذات الصةل  وئمعهم أأ( تعزيز الإجراءات الرامية اإ

 يتفق مع القدنون ادلويل حلقوق الإنسدن، أأيامن اكن ذكل مندس اًبد.  حصوًل صول احلكومة عىل الابيدانت الشخصية حل يةبشفدفية وتندسب 

جراءات ادلول التعلقة ابلرقدبة عىل التصدلت واعرتاض الابيدانت الشخصية  استندئضامن وستسهيلهد بغرض ب( تعزيز تابدئل الامرسدت اجليدة  سترشيعدت واإ

ىل س يدئة القدنون، ومجعهد  طدر الالزتامدت اليت يفرضهد  وحمليةمس تقةل وفعدةل  مراقبةخيضع لآليدت  عىل حنواإ ادلويل حلقوق الإنسدن، واليت ستشمل  القدنونويف اإ

 مبدئ  التندسب والرضورة. 

الأطراف، فامي يتعلق بقضية احلق يف اخلصوصية وحامية الابيدانت يف العرص الرمقي، وذكل هبدف احتسني التعدون  ومتعدئةثندئية ال  احملدفلج( تعزيز احلوار، يف 

 قضداي أأمن العلومدت ومد يتصل هبد من معديري ئولية يف حقوق الإنسدن.بشأأن والشفدفية بني ادلول 
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 ج( الأئوات

 . وحاميمهد دلية الس يدس ية واخلدرجية الندس ابة من أأجل ئفع تعزيز حرية الرأأي والتعابريالأورويب من اكفة الواثيق ال احتدئسيس تفيد الا -37

 

 احلوارات الس يدس ية والزايرات رفيعة الس توى 

ادلول  وسيندشد ،الأورويب القضداي التكررة واحلدلت الفرئية التعلقة حبامية حرية التعابري احتدئالا س يطرحويف التصدلت الس يدس ية رفيعة الس توى والندس ابة،  -38

 وخدرهجد.  الإنرتنت، عىل ش ابكة وحاميته تغيريات سترشيعية تضمن تعزيز احلق يف حرية الرأأي والتعابري اس مهاللالأعضدء 

الأورويب الانمهداكت والقيوئ اخلطرية أأو الهنجية عىل حق احلرية يف الرأأي والتعابري عىل ش ابكة  احتدئالا س يتندوليف احلوارات الس يدسة مع الابدلان الرشيكة،  -39

قلميية ذات الصةل وتنفيذهد.  احتدئ. وسيشجع الاعند الاقتضدءوخدرهجد  الإنرتنت الأورويب ادلول الرشيكة عىل التصديق عىل مواثيق حقوق الإنسدن ادلولية والإ

صدار ئعوات لزايرات قطرية الأورويب احتدئوسيشجع الا نسدن" ادلول الرشيكة عىل اإ مم التحدة يف جمدل حقوق الإ ، خدصة القرر "مراجعة الإجراءات اخلدصة للأ

هيئدت رصد ن تكل الصدئرة م مبد يف ذكل، توصيدت الأمم التحدة وتنفيذهدالقطرية، ولقبول  للزايرات وحاميته اخلدص العين بتعزيز احلق يف حرية الرأأي والتعابري

  (.OSCE) ، وكذكل من جملس أأورواب ومنظمة الأمن والتعدون يف أأوروابالعدهدات والاس تعراض ادلوري الشدمل

حدطةالأورويب  احتدئس يضمن الا -40 حرية الرأأي والتعابري، عىل حدةل  الإحدطة الرامةل ،الزائرين دلول العدمل الثدل الأعضدء،  وئوهلالأورويب  احتدئممثيل مؤسسدت الا اإ

عند  مع النظراء احملليني الابدئ  التوجهييةاليت تغطهيد هذه  القضداي والواضيع ذات الأولويةأأن تطرح  وخدرهجد. ومن شأأن هذه الزايرات الإنرتنتوذكل عىل ش ابكة 

 . الإعالمينيالفدعلني وستشمل اجامتعدت مع الصحفيني والدافعني عن حقوق الإنسدن و  الاقتضدء،
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  وتقميهد والإبالغ عهند حرية التعابريرصد 

، وسفدرات ادلول الأعضدء( والقدر الرئيسة مبتدبعة احرتام الس يدسة الشرتكة للأمن وادلفدعالأورويب وبعثدت  احتدئدول العدمل الثدل  )وفوئ الاب الابعثدتس تقوم  -41

وخدرهجد، وس تصدر تقدريرهد بشأأن الأوضدع ذات الاهامتم، وستشمل القضداي الفرئية والشالكت الهنجية. وينبغي أأن تتضمن  الإنرتنتحرية الرأأي والتعابري عىل ش ابكة 

 حرية الرأأي والتعابري.  عن جزءً الأورويب  احتدئالاسرتاتيجيدت القطرية حلقوق الإنسدن اخلدصة ابل

جيدئ بغرض (PSC)، وعند اللزوم، يف اللجنة الس يدس ية والأمنية الفرق العدمةل ابجمللسالأورويب وذكل من  احتدئالتقدرير الصدئرة من بعثدت الا َسيُنظر يف -42  اإ

 . احللول الالمئة

، والدافعني عن حقوق الإنسدن، وبيهنام مع اجملمتع الدين احمليل وادلويل وستسهيلهامالأورويب عىل ستشجيع التنس يق والتشدور الوثيق والنتظم  احتدئس تعمل بعثدت الا -43

مم التحدةوالراسلني احملليني والأجدنب،  قلميية والهيئدت التدبعة للأ وحيامث وخدرهجد.  الإنرتنتاليت تتدبع أأوضدع حرية الرأأي والتعابري ميدانًيد، وعىل ش ابكة  والنظامت الإ

 . حيامث يكون مندس اًبدوقد ستشمل متدبعة القضداي الفرئية مراقبة احملدكامت وزايرات السجون، القضداي الفرئية ومتدبعمهد.  بشأأن، س تصدر تقدرير يكون ذكل مالمئًد

جراء القدبالت معهم من الندبر احتدئالأورويب وادلول الأعضدء أأو غريمه من مس ئويل الا احتدئرؤسدء الابعثدت من الا سينظر -44 الإعالمية  نرش القدلت ومنح فرصة اإ

 يف خمتلف الابدلان.  وتعزيزهدع عن حرية الرأأي والتعابري ادلفد بغيةاحمللية، 

  الترصحيدت العدمة والسدعي

صدار  احتدئسيتوىل الا -45 جراء مسدعي أأو اإ صداًرا وقدئًيد ترصحيدت عدمةالأورويب، حيامث اكن ذكل مندس اًبد، اإ لقيوئ اخلطرية عىل احلق يف ل لالنمهداكت أأو  واس تجدبةً  اإ

وحدلت الاختفدء القرسي وأأعامل الاعتقدل أأو احملدكامت التعسفية، أأو  خدرج نطدق القدنونحرية الرأأي والتعابري. وستشمل هذه الانمهداكت معليدت الإعدام والقتل 

 و الأفرائ الآخرين لامرس مهم حقهم يف حرية الرأأي والتعابري. الإعالميني، والدافعني عن حقوق الإنسدن أأ الفدعلني الاعتداءات عىل الصحفيني وغريمه من 
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صدار بيدانت رًئا عىل التطورات الترشيعية أأو غريهد من أأيًضد يفالأورويب  احتدئالا سينظر -46 التطورات ذات التأأثري الضدر عىل حرية الرأأي والتعابري وتعزيز  اإ

 . الامرسدت الثىل

 :الدلية الأئوات

وخدرهجد، وذكل بعدة  الإنرتنتالأورويب دلفع حامية وتعزيز حرية الرأأي والتعابري عىل ش ابكة  احتدئالاس تفدئة من اكفة الأئوات الدلية اخلدرجية الندس ابة لاليتعني  -47

عالم حرة ومتنوعة ومس تقةل. وسوف يس تفيد الا نشدء وسدئل اإ ميقراطية وحقوق الإنسدن من الأئاة الأوروبية لدل الأورويب خدصةً  احتدئوسدئل ستشمل ئمع اإ

(EIDHR آليدهتد لإعطدء النح الصغرية للأفرائ نه. فوريةيواهجون هتديدات  ممن(، وأ  معينة،ختص موضوعدت  ،سيمت اس تخدام أأئوات متويلية جغرافية وموضوعية مث اإ

 الرشيكة.  الابدلانالأورويب لتعزيز حرية الرأأي والتعابري ابلتعدون مع  احتدئأأخرى من الا

واليت هتدف  مثل "اسرتاتيجية ل لقطع التصدلت" الأعامل القدمئة الاس تفدئة منالفوضية الأوروبية وخدمدت ( EEASالعمل اخلدريج الأورويب ) هجدز يعزتم -48

ىل  عاملاإ منو لل لتمنية ادلميقراطية و ل لحرية الس يدس ية و وسدئل حمركة لابعتابدرهد وغريه من تقنيدت العلومدت والتصدلت  الإنرتنتالأورويب بضامن بقدء  احتدئالزتام الا اإ

 . وئافعة هلم الاقتصدئي

الشدريع الموةل يف ئول  بشأأنمعلومدت عىل ، وابلتنس يق مع ادلول الأعضدء، ( وخدمدت الفوضية الأوروبيةEEASالعمل اخلدريج الأورويب ) هجدز س يطلع -49

اتحة تنس يقً   للموارئ.  فعدًل  أأفضل واس تغالًل  دالعدمل الثدل  يف جمدل حرية التعابري، وذكل بغية اإ

مرانية  الإعالميني الآخرين عند الاس تقرارالفدعلني القيوئ التعسفية عىل حرية التعابري والعنف ضد الصحفيني و الااحتدئ الأورويب يف احلس ابدن  أأن يأأخذجيب  -50 عىل اإ

 التعدون، خدصة فامي يتعلق ابلسدعدات الدلية.  وقف

الصحفية يف مسدعداهتد الانتخدبية، وذكل مىت اكن ذكل  وسدئل الإعالموخدمدت الفوضية الأوروبية ئمع  (EEAS)العمل اخلدريج الأورويب  س يضم هجدز -51

 مندس اًبد. 
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 متعدئة الأطراف احملدفلادلبلومدس ية احلكومية يف 

متعدئة الأطراف ذات الصةل  احملدفليف اكفة  دنشطً  معاًل قضية ابرزة عىل أأجندة الأمم التحدة، وس يعمل ابعتابدرهد الأورويب بقدء حرية التعابري  احتدئس يضمن الا -52

قدلمي لتعزيز حرية الرأأي والتعابري  الأوريب العين بتعزيز احلق  احتدئوخدرهجد، وئمع تفويض القرر اخلدص لال الإنرتنتعىل ش ابكة  وحاميمهدعىل ضامن ادلمع القوي العدبر للأ

ومنظمة  (OAS)الأفريقي ومنظمة ادلول الأمريكية  احتدئمع القررين اخلصوص ممن هلم تفويضدت ذات صةل من الا الوثيقوالتعدون وحاميته يف حرية الرأأي والتعابري 

 .((OICمنظمة الؤمتر الإساليم و  (OSCE)الأمن والتعدون يف أأورواب 

مم التحدةحمتوى القرارات  منالأورويب  احتدئالا سيس تفيد -53 قرار امجلعية العدمة بشأأن "سالمة الصحفيني وقضية احلصدنة"، وقرار مثل ذات الصةل  التدبعة للأ

"الإنرتنت"سالمة الصحفيني"، وقرار "التعزيز وامحلدية والمتتع حبقوق الإنسدن عىل ش ابكة  بشأأنجملس الأمم التحدة حلقوق الإنسدن 
16

وقرار امجلعية العدمة للأمم  ،

"احلق يف اخلصوصية يف العرص الرمقي" بشأأنالتحدة 
17

ىل الالحظدت اخلتدمية للهيئدت التدبعة لعدهدات الأمم التحدة وتوصيدت القررين اخلص وص دلول ؛ ابلإضدفة اإ

نهالعدمل الثدل .  ىلوس يعمل عىل ستسهيلهد س يدمع نرش خطة معل الأمم التحدة لسالمة الصحفيني وقضية احلصدنة  مث اإ خدصة الابدلان اليت و جتدرب تنفيذهد ) استندًئا اإ

 (.تنفذ فهيد التجربة

ىل حرية التعابري يف الراجعدت ادلورية الشدمةل اليت جيرهيد جملس الأمم التحدة حلقوق  احتدئس تلفت ادلول الأعضدء ابل -54 الأورويب الانتبده، مىت اكن ذكل مندس اًبد، اإ

ن تنفيذ التوصيدت القبوةل من ادلوةل اخلدضعة لالس تعراض سيمت رصدهد وئمعهد حس امب يكون ذكل مندس اًبد. الإنسدن.   اإ

قلميية الأخرى، وستشمل الأمم التحدة )الأورويب احتدئسريفع الا -55 مم التحدة خدصة و  مس توى مشدركته مع النظامت والآليدت ادلولية والإ مكتب الفوضية السدمية للأ

نسدن ) هدت أأو الكيدانت ، ومنظمة الأمم التحدة للرتبية والعمل والثقدفة )اليونسكو(، ومنظمة الأمن والتعدون يف أأورواب وجملس أأورواب واجل (OHCHRحلقوق الإ

 الدحنة الأخرى اليت تدمع حرية الرأأي والتعابري.

  

                                                           
16 A/HRC/RES/20/8  نسدن بتدرخي  . 2012يوليو  16اذلي اعمتده جملس حقوق الإ
17 A/C.3/68/L.45  2013اذلي اعمتدته امجلعية العدمة للأمم التحدة يف نومفرب . 
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وخدمدت الفوضية الأوروبية، وابلتنس يق مع ادلول الأعضدء، الشدركة النشطة يف احلوارات اجلدرية يف  (EEAS)هجدز العمل اخلدريج الأورويب يتعني عىل  -56

وستشجيع  وتعزيز منوذج أأحصدب الصلحة التعدئينهبدف تعزيز منظور حقوق الإنسدن  WSIS))ومؤمتر القمة العدلي جملمتع العلومدت  (IGF)منتدى حومكة الإنرتنت 

 حبرية الرأأي والتعابري ابلتعدون مع اجملمتع الدين.  ذات الصةلالوعي ابلسدئل 

اجلرامئ ضد  عنواليوم العدلي لإهندء احلصدنة  ،(  أأايرمديو 3اليوم العدلي حلرية الصحدفة )مثل ، ئمًعد فعدًل  الأايم ادلولية للتوعية الأورويب احتدئس يدمع الا -57

آذارمدرس 12) الإلكرتونيةواليوم العدلي لراحفة الرقدبة  ،(  سترشين الثديننومفرب 2الصحفيني )  (.   اكنون الثدينيندير 28ويوم حامية الابيدانت ) ،(  أ

عالم تتسم ابحلرية والتعدئية والاس تدامة وستشجع المتسك بتوصيدت جملس أأورواب واليونسكو  احتدئس يذكّر الا -58 وسدئل حرية بشأأن الأورويب بأأمهية توافر وسدئل اإ

 الإنرتنت. والتعدئية وحرية  الإعالم

 الأورويب احتدئحرية الإعالم والتعدئية يف س يدسة التوس يع اخلدصة ابل

هند أأولويةرية التعابري حلالأورويب  احتدئالا ينظر -59  مجملهديف  وسدئل الإعالملدلول الرحشة والرحشني احملمتلني. وتغطي معديري كوبهندجن حرية التعابري وتعدئية  عىل اإ

ىل الااكفة وينبغي عىل ادلول  ىل اجلوانب ذات الصةلابدي الزتاًمد موثوقًد بتعزيز حرية التعابري أأن تاب احتدئالسدعية لالنضامم اإ )القدنونية والتنظميية  مجيعهد لتطرق اإ

 ( واليت تواجه فهيد حرية التعابري عقبدت. وغريهد ممد شدبه والتعلقة ابلسوقوالقضدئية 
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القضداي  بشأأنوالتوجيه  تقدمي الإرشدئاتعن طريق التنس يق مع ادلول الأعضدء دمدت الفوضية الأوروبية خبو  EEAS))هجدز العمل اخلدريج الأورويب س يقوم  -60

نرتنت، سواء عىل ش ابكة وسدئل الإعالمحبرية  اخلدصةاللحة  رساين العمل. بشأأن احلوار الس يديس السدبق لالنضامم والتقدرير الس نوية  عن طريقخدرهجد، وذكل  مأأ  الإ

اتحة وقت اكف  هبدف الانضامم )الفصل الثدل  عرش(  حمدئاثتأأثندء يف القضداي يف مرحةل مبكرة  ينبغي طرحو  يالء اهامتمً حنو التقدم الفعيل احملرز اإ  دخدصً  د. وجيب اإ

يسدعد وس أأسدًسد سوقيًد شفدفًد لقطدع الإعالم وتطوير النظدم القضديئ يك يكون ضدمنًد للحقوق الفرئية.  اهامتًمد خيلقلقدومة احلصدنة يف حدلت العنف ضد الصحفيني، 

وسوف تقدم مسدعدة خدصة لضامن تقوية النظامت  (. IPA IIمسدعدات مد قبل الانضامم)مع مديل وفين شدمل دبعالج هذه القضداي  يفالأورويب هذه ادلول  احتدئالا

 . وسدئل الإعالمالدافعة عن حرية  (NGOs) الهنية للصحفيني والنظامت غري احلكومية

 ومجموعة قوانني منظمة الأمن والتعدون يف أأوروابجملس أأورواب  ئمع

الأورويب والزتامدت منظمة الأمن والتعدون يف أأورواب بشأأن حرية الرأأي والتعابري مع ئول العدمل الثدل  الأعضدء  احتدئمعديري الا ئمعالأورويب عىل  احتدئس يعمل الا -61

يف جمدل  جملس أأوروابأأعامل واليت سترشف عىل  ((CMDSIيف هذه النظامت، وذكل بعدة طرق ستشمل ستشجيع التعدون مع اللجنة التوجهيية جملمتع الإعالم والعلومدت 

الهيئدت  دلى( وتطابيق سوابقهد القضدئية 10جممتع الإعالم والعلومدت وحامية الابيدانت، وذكل بتشجيع تطابيق أأحرام احملمكة الأوروبية حلقوق الإنسدن )مبوجب الدئة 

نالقضدئية الوطنية.  الأنشطة بشأأن التعدون مع مفوض حقوق الإنسدن التدبع جمللس أأورواب  وعىل بندءالعالقدت الوثيقة  س يعمل عىل احلفدظ عىلالأورويب  احتدئالا مث اإ

وخدرهجد، يف س يدق منظمة الأمن  الإنرتنتالأورويب حرية الرأأي والتعابري، عىل ش ابكة  احتدئسيشجع الاو التابدئةل لتعزيز حرية التعابري وتعزيز سالمة الصحفيني. 

جراءات بندء الثقة اخلدصة ابلنظمة  الزتامدت النظمة الراهنة يف هذا اجملدل فضاًل  هذا جبدنب الاس تفدئة من، ( (OSCEوالتعدون يف أأورواب يف جمدل أأمن ذاهتد عن اإ

قلميية الأخرى.  احملدفلالعلومدت والاعامتئ عىل العديري الوضوعة يف   ادلولية والإ

قدرات والتعدون مع جملس أأورواب وممثل منظمة الأمن اللأوروبية والفوضية الأوروبية بعض الوسدئل لزايئة تقوية ستبح  ادلول الأعضدء وهيئة العمل اخلدريج ا -62

 . وسدئل الإعالمحرية  بشأأنوالتعدون يف أأورواب 
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 التجدرية  التدابري

، واذلي حيدئ القواعد الشرتكة اليت احتمك الرقدبة عىل ((CFSP/2008/944ينبغي عىل ادلول الأعضدء أأن تضمن التطابيق الندسب للموقف الشرتك للمجلس  -63

قبل منح تراخيص التصدير  الصدئرات اخلدصة ابلتقنيدت والأهجزة العسكرية الدرجة، واليت تنص عىل رضورة مراعدة الاحرتام حلقوق الإنسدن يف بدل الوهجة الهندئية

ىل هذا الابدل.   اإ

 احتدئعن ذكل، س يعزز الا فضاًل ومتسقة لضوابط التصدير اخلدصة بابعض الابنوئ العلومدتية والتقنية احلسدسة.  بنيويةالأورويب اختدذ مهنجية  احتدئس يضمن الا -64

نظمة السلطوية، واليت ستشمل عدة وسدئل من بيهن ئونالأورويب الإجراءات عىل الس توى ادلويل للحيلوةل  د طرح اقرتاحدت يف س يدق بيع تقنيدت الراقبة أأو الرقدبة للأ

 . اتفدق واسيندر" مكثل"متعدئة الأطراف للصدئرات  ةنظم رقدبة رئيس

 الفنيني التدريب والتابدئل

هذه الوائ التدريبية  وستتدح. دملني ميدانًيد ويف القر الرئيسس تضع هيئة العمل اخلدريج الأورويب، وابلتعدون مع الفوضية وادلول الأعضدء، موائ تدريبية للع -65

يف  احتدئالأورويب من اس تخدام أأئوات الا احتدئالتدريب معلًيد يف توهجه، مع الرتكزي عىل متكني بعثدت الا س يكونو الأورويب.  احتدئلدلول الأعضدء ومؤسسدت الا

صدار التقدرير الفعدةل عىل حنو يسلط الضوء عىل الأولوايت   ب لالنمهداكت. ويس تجي احتدئلالالواضيعية التحليل واإ

نرتنت والسؤولوأأمهيمهد لتحقيق الاس تخدام الآمن  والإنرتنتالأورويب عىل تعزيز رفع الوعي وحمو الأمية ابلإعالم  احتدئس يعمل الا -66 طفدل لالإ ، خدصة للأ

نسدن، وفقًد   . التثقيف والتدريب يف جمدل حقوق الإنسدنلإعالن الأمم التحدة بشأأن والش ابدب، وذكل يف س يدق برامج التعلمي والتدريب عىل حقوق الإ

الأعامل وحقوق الإنسدن بشأأنالإرشدئات الوهجة لرشاكت تقنية العلومدت والتصدلت  من تطابيقالأورويب  احتدئالا س يعزز -67
18

عىل  الفوضية بندءً  وضعمهد، واليت 

 .مبدئ  الأمم التحدة التوجهيية بشأأن الأعامل التجدرية وحقوق الإنسدن

  

                                                           
18 business_en.pdf-hr-ict-sme/csr-business/files/csr-http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/csr-ict-hr-business_en.pdf


 10232/14رمق متسلسل 

 
 

SN 10232/14   24 

AR 

  

وخدمدت الفوضية ابلتنس يق مع ادلول الأعضدء بابح  الطرق الندس ابة لتوفري السدعدات الفنية وتابدئل  (EEAS)هجدز العمل اخلدريج الأورويب  س يقوم -68

وخدرهجد،  الإنرتنتأأفضل حلرية التعابري عىل ش ابكة  حاميةً  ترنو حنوالامرسدت اجليدة مع ئول العدمل الثدل ، واليت ستشمل مسدعدات خدصة ابلإصالحدت الترشيعية 

نهالإعالميني. الفدعلني وسالمة الصحفيني و   سيُس تعدن حبوارات ومشدورات حقوق الإنسدن مع ئول العدمل الثدل  لهذا الغرض.  مث اإ

 بندء القدرات

وخدمدت الفوضية ابلتنس يق مع ادلول الأعضدء، بدمع هجوئ ئول العدمل الثدل  لتطوير الاس تفدئة والاس تخدام  (EEAS)هجدز العمل اخلدريج الأورويب  س يقوم -69

نرتنتالآمن    منمعوقدت يف س يدق ضامن الانفتدح حلقوق الإنسدن واحرتاهمد. وسوف يُقّدم ادلمع لابندء قدرات الدافعني عن حقوق الإنسدن والصحفيني وغريمه ئون لالإ

وخدرهجد، وذكل بعدة طرق ستشمل المتويل القدم من  الإنرتنتعن الأفرائ الدافعني عن احرتام حرية التعابري وتأأمني التصدلت عىل ش ابكة  فضاًل الإعالميني  الفدعلني

  .((EIDHRالابدئرة الأوروبية التعلقة ابدلميقراطية وحقوق الإنسدن 

III-  التنفيذ والتقيمي 

، الابدئ  التوجهييةوفرقة العمل التدبعة لهد والعنية حبرية التعابري عىل ئمع تنفيذ هذه  ((COHOMمجموعة الااحتدئ الأورويب حلقوق الإنسدن العدمل س تعمل  -70

الأورويب، خدصة  احتدئئية لابعثدت الاجراالإ  الزيد من الابدئ  التوجهيية. وسوف تضع التدبعة للمجلس عمل اجلغرافيةالواليت تتضمن، حيامث اكن ذكل مندس اًبد، مجموعدت 

 . والقضداي الواضيعية عند الاقتضدءالرئيسة  السدئل بشأأن "ملفدت الرئوئ اجلدهزةفامي يتعلق ابلقضداي الهنجية واحلدلت الفرئية. وسوف تتبىن "

نسدن العدمل  س تقوم -71 أأعوام، وحس امب يكون ذكل مندس اًبد،  ثالثةبعد فرتة قدرهد  التوجهييةالابدئ  تنفيذ هذه ب  ((COHOMمجموعة الااحتدئ الأورويب حلقوق الإ

عالماخلرباء والمثلني الأاكئمييني لو وابلتشدور مع اجملمتع الدين  . وينبغي أأن تضم الشدورات مع اجملمتع الدين الدافعني عن حقوق الإنسدن، التخصصني وسدئل الإ

قلميية احتدئعدمةل يف حقوق الإنسدن احمللية والعدلية، والاوالنظامت غري احلكومية ومن بيهند تكل ال نسدن ادلولية والإ ات الهنية والقطدع اخلدص وهيئدت حقوق الإ

 والنظامت النسدئية.

 الابدئ  التوجهييةتنفيذ هذه  بشأأنواللجدن الفرعية ومجموعدت العمل ذات الصةل التدبعة للربلدن الأورويب  اخملتصة مع اللجدن سيمت تابدئل الآراء والعلومدت ابنتظدم -72

 . وتقميهد ومراجعمهد
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 الرفق الأول

 تع ابحلق يف حرية الرأأي والتعابرياليت قد متثل انمهداًك أأو تقويًضد للمت  الأفعدلأأمثةل عىل  -أأ 

خفدءمه القرسي أأو تعذيهبم أأو الاعتقدل التعسفي هلم بسبب  يعد التعدي عىل الأشخدص لامرس مهم حرية التعابري: عدام الصحفيني والأفرائ الآخرين أأو قتلهم أأو اإ اإ

مثل . ((ICCPR والعهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية ((UDHR من الإعالن العدلي حلقوق الإنسدن 19للامئة ممدرس مهم حلقهم يف حرية التعابري انمهداًك 

 دصة. اخلدعدت امجلكومية أأو احلهيئدت الأعامل ميكن أأن تلزتم هبد ال  تكل

ل  عىل أأل تفرض، القدنونقيوئ قد تُفرض عىل احلق يف حرية التعابري جيب أأن ينص علهيد أأية  القيوئ الترشيعية: س ابدباإ لقدنون ادلويل حلقوق النصوص علهيد اب للأ

 الرضورة والتندسب.  يفرضهد مبدأأ صدرمة عىل أأن ختضع لختابدرات الإنسدن، 

رسدء مندخ من ا العدمةقد يُس تغل التطابيق غري التسق والتعسفي للترشيع يف الرقدبة عىل النقد والنقدشدت التعلقة ابلقضداي  الفدعلني خلوف والرقدبة اذلاتية بني واإ

ن. الإعالميني وامجلهور عدمةً  نشدء الندفذ  اإ اللواحئ ورشوط الرتخيص التعسفية للصحفيني، وحرمدن الصحفيني من ممدرسة معلهم، واحلواجز القدنونية التأأئيبية أأمدم اإ

عالم معينة أأو ستشغيلهد الإعالمية  عىل احلق يف واليت تفرض القيوئ الترشيعية  عىلأأمثةل مجيعهد جممتعة تعد واللواحئ اليت تتيح الرقدبة القبلية أأو الابعدية وحظر وسدئل اإ

نحرية التعابري.   عن أأشرال أأخرى من القيوئ الاقتصدئية والسوقية.  قوانني تفرض رضائب ابهظة، فضاًل قد تتخذ هذه القيوئ  مث اإ

ىل الفصل  الإنرتنت، تتخذ الرقدبة قوانني تتيح احلظر الرامل أأو اجلزيئ لابعض صفحدت الإنرتنت ش ابكة وعىل العينة. ويف بعض احلدلت التطرفة العينة، تلجأأ ادلول اإ

ىل العلومدت وتدفقهد احلر لأية قيوئ غري  وصولال، ومبد يعزل ئوةل أأو منطقة بأأمكلهد عن ابيق العدمل. ومن الهم العمل عىل ضامن عدم خضوع الإنرتنتالرامل لش ابكة  اإ

 مربرة بغض النظر عن الوس يةل. 
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الإعالميني والكتدب والفندنني والنشطدء الس يدس يني والدافعني عن حقوق الإنسدن حول العدمل يتعرضون الفدعلني ل يزال الصحفيون وغريمه من  :التشهريقوانني 

ن. التشهريللسجن لرتراهبم  ىل رقدبة ذاتية قوية لتاليف خمدوف التعرض لعقوابت جندئية أأو مدنية شديدة. ويرى الا قد تؤئي التشهريقوانني  مث اإ الأورويب  احتدئاإ

سدءة اس تغالل قوانني   للرقدبة عىل النقد والندقشدت التعلقة ابلقضداي العدمة.  التشهريرضورة عدم اإ

ل جيزي القدنون ادلويل حلقوق الإنسدن وضع قيوئ عىل ممدرسة حرية التعابري من منطلق  يم أأو حامية "القمي الوطنية":سدءة اس تحضدر الأخالقيدت العدمة والأمن القواإ 

سدءة  اس تحضدًراأأو الذاهب الس يدس ية. وستس تحرض بعض ادلول الأخالقيدت العدمة  الأيدولوجيدتحامية ادلين أأو الثقدفدت أأو الدارس الفكرية أأو  ينطوي عىل اإ

نه ل اس تغال العقدئد ادلينية احملرضة عىل المتيزي موضع  دعلنيً  انتقدًئا، اكنت النسدء وامجلدعدت النسدئية اليت تنتقد مفثاًل وس يةل لتقويض احلق يف حرية التعابري. فضاًل عن اإ

نواعاس مهداف   . غري ادلول من هدت الفدعةل التدبعة لدلول وكذكل اجلهدت الفدعةلاجل من جدنب التحرش والتخويف الشديد،  لأ

رضار حبرية التعابري. ويتعني عىل ادلول أأن احترص عىل ضامن  الأمن القويم: قوانني مراحفة الإرهدب وقوانني وضع قد يسدء اس تغالل قضية حامية الأمن القويم لالإ

اثرة الفنتوقوانني  دلوةلاأأو غريهد من الأحرام الامثةل التعلقة ابلأمن القويم )قوانني أأرسار وتطابيقهد مجيًعد اخليدنة العظمى  ( عىل حنو يتفق مع الزتامدهتد مبوجب وغريهد اإ

 قدنون حقوق الإنسدن. 

يف ن القوانني اليت جترم  :قوانني التَجد  يف اإ تخويف الأشخدص ل تقيد حرية التعابري عن العتقدات ادلينية أأو غريهد من العتقدات؛ و ي غدلاًبد مد تُطابق لضديقة أأو الَتجد 

سدءة معدملمهم، وقد يكون لهد أأثر خطري عىل حرية التعابري وعىل حرية ادلين أأو العقيدةالنمتني اإ   احتدئ. ويويص الاىل الأقليدت ادلينية أأو غريهد من الأقليدت أأو اإ

هند الأورويب بعدم جترمي هذه الانمهداكت والعمل بقوة عىل مندهضة اس تخدام عقوبة الإعدام والعقوابت اجلسدية أأو احلرمدن من احلرية  يف بمهمة عقوابتعىل اإ . الَتجد 

لغدء  احتدئوسوف يواصل الا يف الأورويب العمل مع النظامت الدافعة عن اإ  وعدم ئمعهد. قوانني الَتجد 

  



 10232/14رمق متسلسل 

 
 

SN 10232/14   27 

AR 

 

ىل أأشرال التعابري اليت  ئولًيدل يوجد تعريف مقبول  الكراهية":"خطدب  شدرة اإ لصطلح "خطدب الكراهية" يف القدنون ادلويل. ويس تخدم هذا الصطلح عدئة لالإ

هدنة أأو ختويف أأو احترش أأو احتريض عىل العنف أأو كراهي سدءة أأو اإ فة مبجموعة معينة من اخلصدئص. ومبوجب ودعدت العر ة أأو متيزي ضد الأفرائ أأو امجلتنطوي عىل اإ

لالقدنون ادلويل، ل تُلزم ادلول  ىل الكراهية اإ )الدئة د عىل المتيزي أأو العداوة أأو العنف احتريضً  القومية أأو العنرصية أأو ادلينية اليت ستشلك أأن احتظر ابلقدنون أأية ئعوة اإ

سدءة اس تغالل CERD) من جلنة القضدء عىل المتيزي العنرصي 4والدئة  ،( (ICCPRمن العهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية  20-2 (. ول جيوز اإ

 السدئل ذات الأمهية العدمة.  بشأأنالترشيعدت اخلدصة خبطدب الكراهية من جدنب احلكومدت لتخويف الواطنني من الشدركة يف احلوارات ادلميقراطية الرشوعة 

نويف الس يدق الأورويب،  عىل التطرف من هجة، وبني حق  اجلدي والفعيلبني التحريض متزي  (ECHR) ابق القضدئية يف احملمكة الأوروبية حلقوق الإنسدنالسو  فدإ

آراهئم حبرية  ىل الأفرائ )ومهنم الصحفيني والس يدس يني( من هجة أأخرى، يف التعابري عن أ . واستسدقًد مع السوابق القضدئية “الإحراج أأو الصدمة أأو الإزعدج”تعابرًيا يؤئي اإ

لقدنون اجلنديئابالصدئر عن الااحتدئ الأورويب بشأأن مندهضة العنرصية والمتيزي العنرصي وكراهية الأجدنب  القرر الإطدريللمحمكة، يشرتط 
19 

أأن تقوم ادلول الأعضدء 

نرارهدأأو لابعض اجلرامئ ادلولية عن التغديض العدم  بتجرمي التحريض العدم التعمد عىل العنف أأو الكراهية فضاًل  قد يتسبب  قيدًمدعند القيدم هبد  لهد أأو التسفيه اجلس مي اإ

 التحريض عىل العنف أأو الكراهية.  يفعىل الأرحج 

عدقة حرية تلقي العلومدت القيوئ التعلقة حبرية الإعالم والتعدئية: ىل اإ ىل التأأثري عىل ونقلهد قد يؤئي غيدب حرية الإعالم والتعدئية اإ ، وهو الأمر اذلي يؤئي بدوره اإ

ن غيدب حرية الإعالم والتعدئية يقلل من قدرة كذكل و  وسدئل الإعالملك من ثقة الندس يف  عىل  وسدئل الإعالمعىل ممدرسة ادلميقراطية نفسهد. وعالوة عىل ذكل، فدإ

نهحملدس ابة السلطة.  عدًمد ابعتابدرهد رقياًبدالعمل  وسدئل أأن حرية التعابري ترتابط ارتابدًطد وثيقًد ابلهيلك المتوييل اذلي يتيح اس تقاللية حقيقية للك من  ينبغي مالحظة مث اإ

 احلكومية واخلدصة.  الإعالم

  

                                                           
19 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:EN:PDF-http://eur  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:EN:PDF
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مبد يندسب أأهواء  لإعاليمالشهد ا لتصويرلامرسة احلق يف حرية التعابري. ول ينبغي اس تغالل الأنشطة التنظميية  رضوريةتعترب الأسواق الإعالمية الزنهية والس تقةل 

 مصدحل معينة أأو اجلدلسني يف مقدعد السلطة، واستبعدئ امجلدعدت أأو الواقع الأخرى من احلوار العدم. ذات جامعدت 

ن:  الافتقدر لالس تقالل الطلق جلهدت التنظمي عن النفوذ احلكويم رشًطد همًمد لزئهدر الإعالم احلر والس تقل. وينبغي لإجراءات الطلق اجلهدت التنظميية  اس تقالل اإ

ن. وحيدئتهيدالرتش يح والتعيني اخلدصة برافة أأعضدء اجلهدت التنظميية أأن تتبع القواعد الصممة محلدية اس تقالليمهد  بعيدة عن  جيب أأن تكون اجلهدت التنظميية الوطنية مث اإ

جيدبًيدرش، وينبغي أأن تلزتم التدخل الس يديس الابد  حبامية حقوق الإنسدن واليت ستشمل حرية التعابري.  الزتاًمد اإ

بطدهئد أأو خفضهد أأو المتيزي ضدهد، ويُس تثىن من ذكل حدلت  :الإنرتنت مشغلوالقيوئ اليت يفرضهد  ل ينبغي أأبًدا منع أأي حمتوى أأو تطابيقدت أأو خدمدت معينة أأو اإ

نفدذ القوانني  عىل سبيل الثدلتنفيذ أأحد أأحرام القضدء أأو أأحد الأحرام الترشيعية، مهند مثل ) جًداحمدوئة  طدر أأحرام اإ سدءة معدمةل الأطفدل بشأأنمد يأأيت يف اإ اإ
20

 ،

ينشأأ التدخل أأيًضد من التطابيق قد و والشالكت اخلطرية اخلدصة بأأمن الش ابرات، ومنع التصدلت غري الرغوبة، واحلد من حدلت الازئحدم الإلكرتوين الاس تثندئية(. 

نرتنت ش ابرات التعسفي أأو الانمهدزي أأو المتيزيي للقوانني اخملتلفة، والتدخل يف منصدت أأو تطابيقدت  . وغريهدذات التابعية اخلدصة  الإ

ن  الإشدرات الالسلكية من طرق الرقدبة اليت احترم الأفرائ من حقهم يف حرية التعابري.  اعرتاض مث اإ

مم التحدةيويص القرر اخلدص  عىل العلومدت: الاطالعالقيوئ عىل حرية  عىل العلومدت احلكومية،  الاطالعالربلدانت سترشيعدت بشأأن  بسنحرية التعابري  بشأأن للأ

 ومية بدور همم يف احتقيق ثقة الشعب. وذكل وفقًد للمابدئ  العرتف هبد ئولًيد، مبد يؤكد أأنه يف اكفة اجملمتعدت ادلميقراطية، تقوم شفدفية الأنشطة احلك

  

                                                           
 لإابحية. راجع الربوتوكول الاختيدري لتفدقية حقوق الطفل بشأأن بيع الأطفدل واس تغالل الأطفدل يف الابغدء ويف الوائ ا 20
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ن منع ادلخول عىل مواقع  :حقوق اللكية الفكرية تقلص من حرية التعابري عىل الإنرتنت تقييًدا ظدلًد حلرية الرأأي  ختلققد  النرشعىل أأسدس حامية حقوق  الإنرتنتاإ

 . الابدئ  التوجهييةمن هذه  20الفقرة  والنصوص عليه يفلختابدر ترامكي مكون من ثالثة أأجزاء  متتثل امتثدًل اكماًل والتعابري. ويُراعى ابلنس ابة لأية قيوئ أأن 

عن امجلع غري القدنوين للابيدانت الشخصية، عىل انمهدك  فضاًل تنطوي الرقدبة غري الرشوعة عىل التصدلت، واعرتاضهد،  القيوئ عىل حق اخلصوصية وحامية الابيدانت:

ىل قيوئ عىل حرية التعابري.  ئونحلق اخلصوصية وحرية محل الآراء   أأي تدخل، وقد يؤئي اإ

ن التدخل غري الرضوري يف خصوصية الأفرائ قد يقيد  عىل حق الامتندع  من حرية تطوير وتابدئل الأفرار. مفن شأأن القيوئ الفروضة مثاًل  اوغري مبدرشً  تقييًدا مبدرًشااإ

خيشون من الإسدءات الرتكبة ضدمه، وذكل خش ية تعرضهم لإسدءة مزئوجة. ويف هذا ميع أأنواعه جب  العنف تصدلت الإعالمية أأن جيعل حضدايعن ذكر الأسامء يف ال

ىل امحلدية من التدخل يف "الراسالت". وه (ICCPR)ويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية من العهد ادل 17اخلصوص، ستشري الدئة  شدرة مبدرشة اإ و مصطلح اإ

 خدرهجد.  مأأ  الإنرتنت، سواء عىل ش ابكة ينبغي تأأويهل ليشمل أأنواع التصدلت اكفة

ىل تقليل  ؛غري الرشوع أأو التعسفي من الرشاكت احلكومية أأو اخلدصة عىل الابيدانت الشخصية أأثر سليب عىل حرية التعابري لالطالعقد يكون  فقد يدفع الأفرائ اإ

لكرتونية.   اس تخداهمم لتقنيدت التصدل الإ
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الرفق الثدين
21

 

 معالأورويب أأو يس تخدهمد يف اتصدلته  احتدئالا يعمتد علهيدوالعديري والابدئ  والصدئر ادلولية التصةل حبرية الرأأي والتعابري اليت قد  وفامي ييل قدمئة غري مستنفذة للقواعد

 ئول العدمل الثدل .

 الإعالن العدلي حلقوق الإنسدن  -1

فرار وتلقهيد واإذاعمهد بأأية وس يةل  ئونللك خشص احلق يف حرية الرأأي والتعابري، ويشمل هذا احلق حرية اعتندق الآراء " :19مدئة  نابدء والأ أأي تدخل، واس تقدء الأ

 ".تقيد ابحلدوئ اجلغرافية ئوناكنت 

  

                                                           
قلميية بشأأن حرية التعابري. وهندك عدئ من الابدلان اليت مل توقع عىل العهد ادلويل اخل 21 نسدن الأسدس ية، ول  ومل تصدق عليه ((ICCPRدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية تقوم هذه الابدئ  التوجهيية عىل معديري ئولية واإ وغريهد من معدهدات حقوق الإ

قلميية، فضاًل عن النصوص  ريميًد ة مبوجب هذه العدهداتتعترب العديري الوضوع لزامية لهد. وتوحض مجموعة القوانني الس متدة من هيئدت حقوق الإنسدن ادلولية والإ الستندات غري الإلزامية وغريهد من العديري، الطريقة اليت مت هبد تأأويل الضامانت  اإ

هند تقدم مبدئ  توجهيية قوية فاميادلولية وادلس تورية حلرية التعابري. و ي هبذه الصفة متثل أأئةل مرجعية عىل تفدهامت مقبوةل معوًمد لنطدق وطابيعة اكفة الضامانت ادلولي  يتعلق بتأأويل ضامانت حرية التعابري لدلول اكفة. وعالوة عىل ة حلرية التعابري. مث اإ

ليه عىل نطدق واسع عىل أأنه اكتسب قوة قدنونية كأحد القوانني ادلولية العرفية.  عالن العدلي حلقوق الإنسدن ينظر اإ ن الإ  ذكل، فدإ
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  (ICCPR)العهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية  -2

نسدن حق " :19دئة ال فرار للك اإ نسدن حق يف حرية التعابري. ويشمل هذا احلق حريته يف الامتس خمتلف رضوب العلومدت والأ يف اعتندق أآراء ئون مضديقة. للك اإ

ىل أآخرين ئومند اعتابدر للحدوئ، سواء عىل شلك مكتوب أأو مطابوع أأو يف قدلب فين أأو بأأية وس يةل أأخرى خيتدرهد. وستس تتبع  النصوص  ممدرسة احلقوقوتلقهيد ونقلهد اإ
خضدعهد لابعض القيوئ ولكن رشيطة أأن تكون حمدئة بنص القدنون وأأن تكون رضورية:  2علهيد يف الفقرة  من هذه الدئة واجبدت ومس ئوليدت خدصة. وعىل ذكل جيوز اإ

من القويم أأو النظدم العدم أأو الصحة العدمة أأو الآئاب ال  ". عدمة)أأ( لحرتام حقوق الآخرين أأو يمعمهم؛ )ب( محلدية الأ

نسدن حق يف حرية الفكر والوجدان وادلين. ويشمل ذكل حريته يف أأن يدين بدين مد، وحريته يف اعتندق أأي ئين أأو معتقد خيتدره، وحري " :18دئة ال ته يف للك اإ
ظهدر ئينه أأو معتقده ابلتعابد واإقدمة الشعدئر والامرسة والتعلمي، مبفرئه أأو مع جامعة، وأأمدم اللأ أأو عىل حد ة. ول جيوز تعريض أأحد لإكراه من شأأنه أأن خيل حبريته يف اإ

ل للقيوئ ا ظهدر ئينه أأو معتقده، اإ خضدع حرية الإنسدن يف اإ ليت يفرضهد القدنون واليت تكون أأن يدين بدين مد، أأو حبريته يف اعتندق أأي ئين أأو معتقد خيتدره. ل جيوز اإ

طراف يف هذا العهد ابحرتام  رضورية محلدية السالمة العدمة أأو النظدم العدم أأو سدس ية. تتعهد ادلول الأ الصحة العدمة أأو الآئاب العدمة أأو حقوق الآخرين وحرايهتم الأ

وصيدء عند وجوئمه، يف تأأمني تربية أأولئمه ئينيد وخلقيد وفقد لقندعدهتم اخلدصة  ". حرية الآابء، أأو الأ
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ي محالت غري قدنونية ل حيوز تعريض أأي خشص، عىل حنو تعسفي : "17دئة ال أأو غري قدنوين، لتدخل يف خصوصيدته أأو شؤون أأرسته أأو بيته أأو مراسالته، ول لأ

  ".متس رشفه أأو يمعته. من حق لك خشص أأن حيميه القدنون من مثل هذا التدخل أأو السدس

ىل الكراهية القومية أأو العنرصية أأو ادلينية " :2-20دئة ال متيزي أأو العداوة أأو العنفاحتظر ابلقدنون أأية ئعوة اإ  ". ستشلك احتريضد عىل ال

 التفدقية ادلولية للقضدء عيل مجيع أأشرال المتيزي العنرصي -3

فرار أأو النظرايت القدئةل بتفوق أأي عرق أأو أأية جامعة من لون أأو أأصل " :4دئة ال طراف مجيع ادلعدايت والتنظاميت القدمئة عيل الأ واحد، أأو  عريقستشجب ادلول الأ

متيزي العنرصي، وتتعهد ابختدذ التدابري الفورية الإجيدبية الرامي يل القضدء عيل لك احتريض عيل اليت احتدول تربير أأو تعزيز أأي شلك من أأشرال الكراهية العنرصية وال ة اإ
متيزي ولك معل من أأعامهل، وتتعهد خدصة، احتقيقد لهذه الغدية ومع الراعدة احلق لوارئة يف الإعالن العدلي حلقوق الإنسدن وللحقوق القررة رصاحة يف للمابدئ  ا ةهذا ال

متيزي ا 5الدئة  فرار القدمئة عيل التفوق العنرصي أأو الكراهية العنرصية، ولك احتريض عيل ال لعنرصي ولك معل من من هذه التفدقية، مبد ييل: )أأ( اعتابدر لك نرش للأ

عامل ير  أآخر، وكذكل لك مسدعدة للنشدطدت العنرصية، مبد يف ذكل  عريقتكب ضد أأي عرق أأو أأية جامعة من لون أأو أأصل أأعامل العنف أأو احتريض عيل هذه الأ

عالن عدم رشعية النظامت، وكذكل النشدطدت ادلعدئية النظمة وسدئر النشدطدت ادلعدئية، ال متيزي متويلهد، جرمية يعدقب علهيد القدنون؛ )ب( اإ يت تقوم ابلرتوجي لل
و الؤسسدت التحريض عليه، وحظر هذه النظامت والنشدطدت واعتابدر الاشرتاك يف أأهيد جرمية يعدقب علهيد القدنون؛ )ج( عدم السامح للسلطدت العدمة أأ العنرصي و 

متيزي العنرصي أأو التحريض عليه  ".العدمة، القومية أأو احمللية، ابلرتوجي لل
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اتفدقية حقوق الطفل -4
22

 

فرار وتلقهيد واإذاعمهد، ئون أأي اعتابدر للحدوئ، سواء ابلقيكون للطفل " :13دئة ال ول احلق يف حرية التعابري، ويشمل هذا احلق حرية طلب مجيع أأنواع العلومدت والأ

خضدع ممدرسة هذا احلق لابعض القيوئ، برشط أأن ينص القدنون هيد وأأن تكون لزمة عل أأو الكتدبة أأو الطابدعة، أأو الفن، أأو بأأية وس يةل أأخرى خيتدرهد الطفل. جيوز اإ
من الوطين أأو النظدم العدم، أأو الصحة العدمة أأو الآئاب العدمة  ". لتأأمني مد ييل: )أأ( احرتام حقوق الغري أأو يمعمهم، أأو )ب( حامية الأ

 اتفدقية منع جرمية الإابئة امجلدعية والعدقبة علهيد -5

عالن الأمم التحدة بشأأن التثقيف والتدريب يف جمدل حقوق الإنسدن -6   اإ

ىل أأقليدت قومية أأو  -7 ىل أأقليدت ئينية ولغوية عرقيةالإعالن بشأأن حقوق الأشخدص النمتني اإ  واإ

عالن الأمم التحدة بشأأن -8  ( 16حقوق الشعوب الأصلية )مدئة  اإ

 مقرر الأمم التحدة اخلدص العين بتعزيز وحامية احلق يف حرية الرأأي والتعابري -9

نشدء مكتب  1993حلقوق الإنسدن يف قرار مفوضية الأمم التحدة وجب مبوحاميته مقرر الأمم التحدة اخلدص العين بتعزيز احلق يف حرية الرأأي والتعابري مت اإ
23

 . 

ىل الكراهية القومية أأو العنرصية أأو ادلينية اليت ستشلك احتريضً خّطة معل الرابط بشأأن  -10   2012 -عىل المتيزي أأو العداوة أأو العنف  دحظر ادلعوة اإ

  

                                                           
عالم وحصوهل عىل العلومدت(.  17)بشأأن تعزيز حامية احلق يف اعتندق الآراء( والدئة  16)بشأأن حرية التجمع وتكوين الااحتدئات( والدئة  15الدئة  ومن الوائ الهمة يف هذا الصدئ 22  )بشأأن حق الطفل يف وسدئل الإ

tp://www.ohchr.org/EN/ISSUES/FREEDOMOPINION/Pages/OpinionIndex.aspxht 23  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ISSUES/FREEDOMOPINION/Pages/OpinionIndex.aspx
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عالانت وقرارات وأأوراق اسرتاتيجية مندذج خمتدرة من اليونسكو:  -11  اإ

  (1945 –أأ 2-1ئس تور اليونسكو )الدئة  

 عالن ويندهويك لتعزيز اس تقاللية وتعدئية ال فريقية )انميابيد اإ   (1991صحدفة الإ

  ئانة العنف ضد الصحفيني ) 29قرار اليونسكو رمق   (1997بشأأن اإ

  ىل عالن بلغرائ بشأأن تقدمي السدعدة اإ  يف مندطق الزناع والابدلان اليت متر مبرحةل انتقدلية. وسدئل الإعالماإ

 عالن مدبوتو بشأأن تعزيز حرية التعابري واحلصول عىل العلومدت ومتكني ا   (2008لأفرائ )اإ

  عالن بريس ابدن بشأأن   (2010)حرية احلصول عىل العلومدت: احلق يف العرفة اإ

  عالن واش نطن بشأأن آفدق جديدة، وحواجز جد وسدئل الإعالماإ  (2011يدة )يف القرن احلدئي والعرشين: أ

  عالن قرطدج   (2012حرية الصحدفة وسالمة الصحفيني ) بشأأناإ

  (2013معل اليونسكو بشأأن سالمة الصحفيني وقضية احلصدنة )خطة 

 ( 2012خطة معل الأمم التحدة بشأأن سالمة الصحفيني وقضية احلصدنة) 

  خطة معل الأمم التحدة بشأأن سالمة الصحفيني وقضية احلصدنة. - 2014-2013اسرتاتيجية التنفيذ  

  عالن سدن خوس يه بشأأن الالكم بأأمدن: تأأمني حرية التعابري يف مجيع  (2013) وسدئل الإعالماإ

  (.2013مندس ابدت مراجعة ) 10جملمتع العلومدت +  الأوىل ةالابيدن اخلتديم لؤمتر القمة العدلي  

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002161/216192e.pdf%20-%20page=7
http://www.unesco.org/webworld/fed/temp/communication_democracy/windhoek.htm
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Brussels/pdf/ipdc_resolution_29.pdf
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000000/belgrade-declaration/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009001/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/2010/brisbane-declaration/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/WPFD2011/Washington%20Declaration%202011.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/carthage_declaration_2012_en.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002223/222363E.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN_plan_on_Safety_Journalists_EN.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Implementation_Strategy_2013-2014.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/WPFD-San-Jose-Declaration-2013-en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_final_statement_en.pdf


 10232/14رمق متسلسل 

 
 

SN 10232/14   35 

AR 

 الأئوات

  وسدئل الإعالممؤرشات تطوير (MDIs) (2006) 

 ( :2013مؤرشات سالمة الصحفيني) 

 ابلإعالم الؤرشات اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني (GSIM) (2012) 

 ( 2013) مجموعة أأئوات حرية التعابري 

ميية والأحرام ذات الصةل  ُحّر ية التعابري  يف الصكوك الإقل

 

جملس أأورواب -12
24

: 

 التفدقية الأوروبية بشأأن حامية حقوق الإنسدن واحلرايت الأسدس ية.  

 (احلق يف  -8دئة ال)نسدن حق احرتام حيدته اخلدصة والعدئلية ومسكنه ومراسالته. ل جيوز للسلطة العدمة أأن " :احرتام احليدة اخلدصة والأرسية للك اإ
ل وفقً  مت دتتعرض لامرسة هذا احلق اإ من القويم وسالمة امجلهور أأو الرخدء الاقتصدئي للمج متع ئميقراطي لصدحل الأ ع، أأو للقدنون ومبد متليه الرضورة يف جم

 ". حفظ النظدم ومنع اجلرمية، أأو حامية الصحة العدمة والآئاب، أأو حامية حقوق الآخرين وحرايهتم

  

                                                           
عالانت جملس أأورواب واليت ستشمل واثئق امجلعية الربلدنية جمللس أأورواب ذات الصةل ومي 24   https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835645كن الاطالع علهيد عىل الرابط: ميكن الاطالع عىل مواثيق واتفدقيدت وتوصيدت واإ

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-development-indicators-a-framework-for-assessing-media-development/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/gender-sensitive-indicators-for-media-framework-of-indicators-to-gauge-gender-sensitivity-in-media-operations-and-content/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/freedom-of-expression-toolkit-a-guide-for-students/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/freedom-of-expression-toolkit-a-guide-for-students/
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835645
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  نسدن احلق يف حرية التفكري والضمري والعقيدة. هذا احلق يشمل حرية تغيري ادلين أأو العقيدة، " :حرية الفكر والضمري والعقيدة( – 9)الدئة للك اإ
عالن ادلين أأو ا قدمة الشعدئر والتعلمي والامرسة والرعدية، سواء عىل انفرائ أأو ابلجامتع مع أآخرين، بصفة علنية أأو يف نطدق خدص. ختضع وحرية اإ لعقيدة ابإ

متع ئميقراطي لصدحل أأمن امجلهور وح عالن ئاينته أأو عقيدته فقط للقيوئ احملدئة يف القدنون واليت تكون رضورية يف جم دم العدم امية النظحرية الإنسدن يف اإ
 ". والصحة والآئاب أأو محلدية حقوق الآخرين وحرايهتم

 (10دئة ال- )فرار ئون تدخل من " :حرية التعابري نسدن احلق يف حرية التعابري. هذا احلق يشمل حرية اعتندق الآراء وتلقى وتقدمي العلومدت والأ للك اإ

خالل حبق ادلوةل يف تطلب الرتخيص بنشدط مؤسسدت الإذاعة والتلفزيون والسيامن.  السلطة العدمة، وبرصف النظر عن احلدوئ ادلولية. وذكل ئون اإ
جرائية، ورشوط، وقيوئ، وعقوابت حمدئة يف القدنون حس امب تقتضيه  خضدعهد لشلكيدت اإ هذه احلرايت تتضمن واجبدت ومسؤوليدت. ذلا جيوز اإ

رايض، و  من القويم، وسالمة الأ متع ئميقراطي، لصدحل الأ أأمن امجلدهري وحفظ النظدم ومنع اجلرمية، وحامية الصحة والآئاب، واحرتام حقوق الرضورة يف جم

رسار، أأو تدعمي السلطة وحيدئ القضدء فشدء الأ  ". الآخرين، ومنع اإ

  يف القيدم بأأي ليس يف أأحرام هذه العدهدة مد جيوز تأأويهل عىل أأنه خيول أأية ئوةل أأو جامعة أأو فرئ أأي حق  " :حظر الإسدءة للحرايت( -17)الدئة

كرث من القيوئ الوارئة هبد ىل هدم احلقوق واحلرايت القررة يف العدهدة، أأو فرض قيوئ عىل هذه احلقوق واحلرايت أأ  ". نشدط أأو معل هيدف اإ
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  (108اتفدقية حامية الأفرائ فامي يتعلق ابلعدجلة الأوتومدتيكية للابيدانت الشخصية )التفدقية:  

قدمته، واحرتام  الهدفيمتثل  التفدقية ومقصدهد: هدف :1دئة ال من هذه التفدقية يف تأأمني السدحة اخلدصة للك فرئ، بغض النظر عن جنسيته أأو حمل اإ

 ت"(. لابيدانحقوقه وحرايته الأسدس ية، وخبدصة حقه يف اخلصوصية، وذكل فامي يتعلق ابلعدجلة الأوتومدتكية للابيدانت الشخصية التعلقة به )"حامية ا

  (. 9محلدية الأقليدت القومية ومذكرهتد التفسريية )الدئة اتفدقية جملس أأورواب الإطدرية 

  قلميية أأو لغدت الأقليدت )الدئة  بشأأن الإعالم(. 11اليثدق الأورويب للغدت الإ

  هنديتعلق ابللزتامدت الإجيدبية لدلول الأعضدء، واليت ستشمل مد العديري التعلقة حبامية الصحفينييعمل جملس أأورواب يف الوقت احلديل عىل أأولوايت  . مث اإ

الوزراء ، وكذكل فامي يتعلق ابلقرار الثدل  احلديل العنون "حامية الصحفيني"، واذلي تبنده أأسدس ية ابلنس ابة للرئدسة المنسدوية احلدلية للمجلس الأورويب

واذلي ُعقد يف بلجرائ يف يويم السدبع والثدمن من نومفرب رويب، ن عن الإعالم وجممتع العلومدتية يف اجمللس الأو والسؤول
25

 2013 . 

  

                                                           
25 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Belgrade2013/Belgrade%20Ministerial%20Conference%20Texts%20Adopted_en.pdf  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Belgrade2013/Belgrade%20Ministerial%20Conference%20Texts%20Adopted_en.pdf
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  ( اليونسكو من جملس أأورواب النظر يف قضية سالمة الصحفيني ابعتابدرهد مؤرًشا عىل هشدشة ادلوةل. وعىل ضوء أأن العنف لومسؤوطلب )كابدر

لصحفيني ميكن اعتابدرهد مؤرًشا همًمد عىل احرتام حرية التعابري وحرية الإعالم يف الوجة ضد الصحفيني يزئهر يف غيدب حرية التعابري، جند أأن سالمة ا

أأي جممتع من اجملمتعدت
26

 . 

  عن حقوق الإنسدن  بشأأنمتدًمد مع العهد ادلويل اخلدص ابحلقوق الدنية والس يدس ية والتفدقية الأوروبية  الإنرتنتحرية  بشأأنأأعامل جملس أأورواب تتوافق

رضارعضًوا بعدم  47، واليت ستشجع عىل الزتام 2015-2012اسرتاتيجيمهد حلومكة الإنرتنت  طريق  ترش يح احملتوى بشأأن، والعديري اخملتلفة ابلإنرتنت الإ

غالقه نرتنت، واجلوانب احلقوقية اخملتلفة لعمليدت الأطراف التنوعة الإنرتنت، وحيدئية واإ  . لالإ

  وروبية حلقوق الإنسدناكنت السوابق القضدئية للمحمكة الأ (ECHR)  قد أأرست ابرامرتات معينّة لوصف "خطدب الكراهية" من خالل تطابيق الدئة

سدءة اس تغالل احلقوق(  174 ىل مس توى خطدب كراهية لتفدقية من ا)حظر اإ وتتندقض مع القمي الأسدس ية واليت ترىق فهيد الانتقدئات حمل التسدؤل اإ

التوجه يف احلدلت اليت ل  هذا من التفدقية )ويمت تبين 11والدئة  10احلدوئ النصوص علهيد يف الفقرة الثدنية من الدئة لالتفدقية، أأو )ب( بتطابيق 

ن اكن اخلطدب خطدب كراهية ،القمي الرئيسة لالتفدقية لتدمري غري ميدًل  حمل النقدشاخلطدب يكون فهيد   .27(واإ

  

                                                           
 راجع معديري جملس أأورواب هبذا الصدئ.  26

ل  ئيسمرب 7قضية هدندي سديد ضد الملكة التحدة،  27 وز  يوليو 6م ، قضية أأربران ضد تركيد، جح1979 اكنُوُن الَوَّ وز  2013يوليو  9، قضية فوان ضد هنغدراي 2006 تَمُّ آَذار  مدرس  15، قضية أأكسو ضد تركيد  تَمُّ )الغرفة الكربى(،  2012 أ

وز  يوليو 16قضية فرييت ضد بلجيرا  ل  أأكتوبر 2، قضية لريوي ضد فرنسد 2009 تَمُّ ين اَلوَّ آخرين ضد أألدنيد 1994 َأيرلُول  سبمترب 23، قضية جرزيدل ضد ادلامنرك 2008 ست رشر )قرار اللجنة بشأأن  2012 نُحَزيررا  يونيو 19، قضية حزب التحرير وأ

 . 2003 نُحَزيررا  يونيو 24القبولية(، قضية جدروئي ضد فرنسد، حمك 
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  التوصيةCM/Rec (2011
)28

نتدج اكفة للجنة وزراء ادلول الأعضدء، وتتضمن مفهوًمد جديًدا أأوسع عن الإعالم يضم الأطراف الشدركني  7 يف اإ

ن ، واذلي يشمل العلومدت والتحليالت والتعليقدت والآراء، لأعدائ كابرية من الندس.ونرشه احملتوى كذكل، ولأغراض معينة، أأقرت اللجنة الوزارية  مث اإ

آخرين ممن لبأأن بعض الامتيدز   مع الأخذ الدّونني الأفرائ(الإعالميني )مثل الفدعلني  ميكن اعتابدرمه من ات العرتف هبد عدئة للصحفيني قد ستشمل أأطرافًد أ

عالم ويسدمهون الفعدةلتكل اجلهدت  من خالهل اعتابدراذلي ميكن يف الاعتابدر مدى الاس تخدام   الإعالميف وظدئف  جزًءا من النظومة احليوية لالإ

ىل القرار  أأيًضديف أأي جممتع ئميقراطي. وميكن الإشدرة  وئوره "، واذلي مت تابنيه يف الؤمتر الوزاري جمللس أأورواب، واذلي عقد الإنرتنتالعنون "حرية  1اإ

َّدين   ست رشر ين  يف يويم السدبع والثدمن من نومفربيف بلغرائ برصبيد   .2013 الث

 منظمة الأمن والتعدون يف أأورواب  -13

 حرية التعابري، من بيهند مد ييل:  بشأأنستشمل مجموعة قوانني منظمة الأمن والتعدون يف أأورواب عدة أأحرام 

 (:1990اذلي عقد بشأأن الابعد الإنسدين لنظمة الأمن والتعدون الأورويب ) للمؤمتراجامتع كوبهندجن  وثيقة 

ذ تؤكد -9 ويشمل هذا احلق حرية اعتندق الآراء ئون أأي للك خشص احلق يف حرية التعابري، واليت ستشمل حرية التواصل.  ":من جديد أأنادلول الشدركة  اإ

فرار وتلقهيد واإذاعمهد بأأية وس يةل اكنت ئون تقيد ابحلدوئ اجلغرافية نابدء والأ عىل حنو مد سب حف . وقد ختضع ممدرسة هذا احلق لهذه القيوئ تدخل، واس تقدء الأ

مرانية فرض أأي قيوئ عىل خدصة جيوز ول. ووفًقد للمعديري ادلوليةالقدنون  عليه ينص ىل وسدئل  اإ العلومدت واس تخداهمد من أأي نوع، مع  اس تنسدخالوصول اإ
  ".احرتام احلقوق التعلقة ابللكية الفكرية

  

                                                           
28 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835645  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835645
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 (1994بوئابست: حنو رشاكة أأصيةل يف عرص جديد )مقة رؤسدء ادلول،  وثيقة 

ذ تؤكد ادلول الشدركة من جديد أأن -36 متع ادلميقراطي. ويف هذا الصدئ،  حًقد أأصياًل حرية التعابري : "اإ من حقوق الإنسدن وعنرًصا أأسدس يًد من عندرص اجمل
متع حر  ."وصونه حامية هذا احلق مبدأأهد التوجهيييومفتوح، ونظم حمك قدبةل للمسدئةل. و ي جتعل  يُعترب الإعالم الس تقل والتعدئي رضوراًي خللق جم

  (:2004لالجامتع الثدين عرش للمجلس الوزاري )صوفيد،  4 12لنظمة الأمن والتعدون يف أأورواب، واللحق ابلقرار  633قرار اجمللس ادلامئ رمق 

ذ يشدئ عىل" -  و ي وس يةل رضورية، وتلقهيد ونقلهد أأمهية الاحرتام الرامل للحق يف حرية الرأأي والتعابري، واليت ستشمل حرية اس تقدء العلومدت اإ

  ".من فعدليمهد الإنرتنت وتزيد ش ابكةلدلميقراطية، 

  ( 2003)الإذاعية  الإعالموسدئل اس تخدام لغدت الأقليدت يف بشأأن نظمة الأمن والتعدون يف أأورواب الابدئ  التوجهيية ل 

  وسدئل الإعالم المثةل محلدية حريةالوحيدة يف العدمل  احلكومية الشرتكةالؤسسة  ممثل منظمة الأمن والتعدون يف أأورواب بشأأن حرية الإعالميظل مكتب 

نشدءه يف س نة  ئوةلً  57يف وتعزيزهد  آَذار  . ويف مدرس1997مشدركة يف النظمة. وقد مت اإ ، مت تعيني )ئوجند ميجدتوفيك( من الابوس نة والهرسك ممثةل 2010 أ

هل
29

 . 

 الأفريقي:  احتدئالا -14

 اليثدق الأفريقي حلقوق الإنسدن والشعوب 

نسدن احلق يف » :9دئة ال طدر القوانني واللواحئللك فرئ احلق يف تلقي العلومدت. وللك اإ  ". التعابري عن أأفراره ونرشهد يف اإ

 

 . فديز ابنيس تالكولالس يدة   يوالقرر اخلدص للّجنة الأفريقية حلقوق الإنسدن وحقوق الشعوب العين حبرية التعابري واحلصول عىل العلومدت يف أأفريقيد 

  

                                                           
29 http://www.osce.org/fom/31230  

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/z1afchar.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/z1afchar.htm
http://www.osce.org/fom/31230
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 منظمة ادلول الأمريكية -15

 التفدقية الأمريكية حلقوق الإنسدن (OAS( 

  فرار "حرية الفكر والتعابري:  13الدئة نواع العلومدت والأ نسدن احلق يف حرية الفكر والتعابري، ويشمل هذا احلق حريته يف الابح  عن خمتلف أأ للك اإ

ىل الآخرين، ئون تقيد ابحلدوئ، سواء شفدهة أأو كتدبة أأو طابدعة أأو يف قدلب فين أأو بأأية وس يةل خيتدرهد. ول جيوز أأن ختضع ممدرسة احلوتلقهيد ونقلهد  ق اإ

 ً لحقة حيدئهد القدنون رصاحة وتكون رضورية من أأجل  مسؤوليةلفرض  دالنصوص عليه يف الفقرة السدبقة لرقدبة مس ابقة، بل ميكن أأن تكون موضوع
خالق العدمة. ل جيوز تقييد حق التعابري  -احرتام حقوق الآخرين أأو يمعمهم. ب -ضامن: أأ  من القويم أأو النظدم العدم أأو الصحة العدمة أأو الأ حامية الأ

 الريمية عىل ورق الصحف، أأو ترئئ موجدت الإرسدل الإذاعية أأو بأأسدليب أأو وسدئل غري مبدرشة، اكلتعسف يف اس تعامل الرقدبة احلكومية أأو غري

فرار والآراء وتداول  هجزة الس تعمةل يف نرش العلومدت، أأو بأأية وس يةل أأخرى من شأأهند أأن تعرقل نقل الأ هد وانتشدرهد. وعىل التلفزيونية، أأو الآلت أأو الأ
خضدع وسدئل الت  2الرمغ من أأحرام الفقرة  سلية العدمة لرقدبة مس ابقة ينص علهيد القدنون، ولكن لغدية وحيدة  ي تنظمي احلصول علهيد من السدبقة، ميكن اإ

ىل الكراهية القومية أأو ادلينية، والذلين يشالكن احتريضً  ن أأية ئعدية للحرب وأأية ئعوة اإ طفدل والراهقني. اإ خالقية للأ عىل العنف اخملدلف  دأأجل امحلدية الأ

نوين أآخر ومشدهبة ضد أأي خشص أأو مجموعة أأشخدص، همام اكن سببه، مبد يف ذكل سبب العرق أأو اللون أأو ادلين أأو اللغة للقدنون، أأو أأي معل غري قد
صل القويم، تعترب جرامئ يعدقب علهيد القدنون.  "أأو الأ

ن ل  توبريف أأك أأنشأأت  جلنة الابدلان الأمريكية حلقوق الإنسدن مث اإ ين اَلوَّ علًمد . القرر اخلدص لنظمة ادلول الأمريكية العين حبرية التعابريمنصب  1997 ست رشر

 ااكاتليند بوتريو.القرر اخلدص العين حبرية التعابري التدبع لنظمة ادلول الأمريكية الس يدة  بأأن

 

  

http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/en/iachr/expression/index.asp
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آس يد )الأس يدن(. رابطة -16  ئول جنوب رشق أ

 عالن حقوق الإنسدن اإ
30

 : 

والامتس العلومدت والأفرار وتلقهيد ونقلهد سواء أأاكن ذكل أأي تدخل،  ئونشمل حرية اعتندق الآراء ي ، و "للك خشص احلق يف حرية الرأأي والتعابري :23دئة ال

 ". كتدبًة أأو بأأية وس يةل أأخرى خيتدرهد الشخص نفسه

 الأورويب:  احتدئالا

 معدهدة معل الااحتدئ الأورويب 

 16الدئة 

 للك خشص احلق يف حامية الابيدانت الشخصية التعلقة به.  -1

فرائ فامي يتعلق مبعدجلة الابيدانت ا -2 ورويب، ووفًقد لالإجراء الترشيعي العتدئ، القواعد التعلقة حبامية الأ وهيئدته  احتدئمؤسسدت الالشخصية من يضع الربلدن واجمللس الأ
نشطة اليت تقع مضن نطدق قدنون الا جراء الأ عضدء عند اإ ، والقواعد التعلقة ابلنقل احلر لهذه الابيدانت. وخيضع الالزتام هبذه احتدئومراتابه وواكلته، ومن ادلول الأ

 القواعد لرقدبة هيئدت مس تقةل. 

رسدؤهد يف الدئة أأي احت ئونوتأأيت القواعد التبندة عىل أأسدس هذه الدئة  ورويبمن  39زي للقواعد اخلدصة اليت مت اإ  . معدهدة معل الااحتدئ الأ

 ورويب احتدئميثدق احلقوق الأسدس ية لال  الأ

  

                                                           
30 declaration-rights-human-communiques/item/asean-statement-http://www.asean.org/news/asean  

http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-rights-declaration
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 احرتام احليدة اخلدصة واحليدة العدئلية :7الدئة 

 يدته العدئلية وبيته واتصدلته".للك خشص احلق يف احرتام حيدته اخلدصة وح  "

 حامية الابيدانت الشخصية: 8الدئة 

غراض حمدئة، وعىل أأسدس موا" فقة الشخص للك خشص احلق يف حامية الابيدانت الشخصية اليت تتعلق به. جيب أأن تعدمل مثل هذه الابيدانت عىل حنو مالمئ لأ
ىل الابيدانت اليت مت مجعهد  وتتعلق به، وحق احلصول علهيد حصيحة. خيضع الإذعدن العين، أأو عىل أأسدس مرشوع حيدئه القدنون، ويكون للك خشص احلق يف الوصول اإ

 ". لهذه القواعد لرقدبة هيئة مس تقةل

 حق الفكر والضمري وادلاينة :10الدئة 

بداء ادلاينة أأو العقي" يف التعابد أأو التعلمي دة، وذكل للك خشص احلق يف حرية الفكر والضمري وادلاينة، ويشمل هذا احلق احلرية يف تغيري ادلاينة، أأو العقيدة، وحرية اإ

قرار احلق يف عدم الاشرتاك يف  مد مبفرئه، أأو ابلجامتع مع الآخرين، واإمد بشلك علين أأو بشلك رسي. اإ قدمة الشعدئر، اإ للقوانني احمللية  داحلروب وفقً أأو الامرسة أأو اإ

 ". اليت احتمك ممدرسة هذا احلق

 حرية التعابري والعلومدت :11الدئة 

فرار، ئون تدخل من السلطة العدمة وبرص " ف النظر عن للك خشص احلق يف حرية التعابري، ويشمل هذا احلق حرية اعتندق الآراء، وتلقي ونقل العلومدت والأ

 ". وسدئل الإعالماحلدوئ. احترتم احلرية وتعدئية 

 الاختالف الثقديف وادليين واللغوي: 22الدئة 

 الثقديف وادليين واللغوي".تالف الاخ  احتدئحيرتم الا "
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 الأورويب بشأأن خطدب الكراهية:  احتدئاتفدقيدت الا

 2008/913 القرر الإطدري/JHA جمللس الااحتدئ الأورويب بشأأن مراحفة بعض أأشرال ومظدهر العنرصية وكره الأجدنب عن طريق القدنون اجلنديئ . 

 عىل الترصفدت العمدية التدلية:  الإجراءات الالزمة للتأأكد من توقيع العقوابت ادلول الأعضدءتتخذ لك  الأجدنب. وكره: الانمهداكت التعلقة ابلعنرصية 1الدئة 

ىل عرق أأو لون أأو ئين أأو سالةل  أأ( التحريض العلين عىل العنف أأو الكراهية الوجه حنو جامعة من الأشخدص أأو أأحد الأفرائ النمتني أأو أأصل قويم أأو اإ

 عريق؛ 

ع لهيد يف النقطة )أأ( من خالل النرش أأو التوزيع العدم لنشو ب( اإ  رات أأو صور أأو غريهد من الوائ. طدء تفويض بأأحد الترصفدت الشدر اإ

من  8و 7و 6ة يف الوائ ج( التجدهل أأو الإنرار أأو الاس مهدنة العلنية اجلس مية جبرامئ الإابئة امجلدعية واجلرامئ الرتكبة ضد الإنسدنية وجرامئ احلرب احملدئ

ىل عرق أأو لون أأو ئين أأو سالةل أأو أأصل قو ذا مت عريقيم أأو ئس تور احملمكة اجلندئية ادلولية، والوهجة ضد جامعة من الأشخدص أأو أأحد الأفرائ النمتني اإ ، اإ

حدى امجلدعدت أأو أأحد أأفرائ هذه امجلدعدت.   ارتراب هذا الترصف عىل حنو ينطوي عىل احتريض عىل العنف أأو الكراهية ضد اإ

 

أأغسطس  8من ميثدق احملمكة العسكرية ادلولية واللحق ابتفدق لندن بتدرخي  6ئ( التجدهل أأو الإنرار أأو الاس مهدنة العلنية اجلس مية ابجلرامئ العرفة يف الدئة 

ذا مت ارتراب هذا عريقأأو  ، والوهجة ضد جامعة من الأشخدص أأو أأحد أأفرائ هذه امجلدعة عىل أأسدس عرق أأو لون أأو ئين أأو سالةل أأو أأصل قويم1945 ، اإ

حدى امجل  دعدت أأو أأحد أأفرائ هذه امجلدعدت.الترصف عىل حنو ينطوي عىل احتريض عىل العنف أأو الكراهية ضد اإ

  



 10232/14رمق متسلسل 

 
 

SN 10232/14   45 

AR 

 

سدس ية، وستشمل حرية التعابري القرر الإطدري عىلهذا ل يؤثر ": 7الدئة  سدس ية والابدئ  القدنونية الأ والتجمع، عىل حنو مد تكفهل  تعديل الالزتام ابحرتام احلقوق الأ

ورويب احتدئمن معدهدة الا 6الدئة   ". الأ

  2008/913القرر الإطدري تقرير من الفوضية للربلدن واجمللس الأورويب بشأأن تنفيذ/JHA  جمللس الااحتدئ الأورويب بشأأن مراحفة بعض أأشرال ومظدهر

 هنديئ. ال COM (2014) 7 –القدنون اجلنديئ العنرصية وكره الأجدنب عن طريق 

الأورويب بشأأن حامية الابيدانت احتدئاتفدقيدت الا
31

: 

  95/46التوجيه/EC  .للربلدن الأورويب وللمجلس بشأأن حامية الأفرائ فامي يتعلق مبعدجلة الابيدانت الشخصية وبشأأن حرية انتقدل هذه الابيدانت 

  

                                                           
صالًحد شدماًل لقواعد الااحتدئ الأورويب اخلدصة حبامية الابيدانت بغية تقوية حقوق الأفرائ )وخبدصة حقوق اخلصوصية2012 اكنُون الثَّدين    يندير 25يف  31 (، وتندول احتدايت العولة والتكنولوجيد اجلديدة وئفع ش ابكة الإنرتنت عىل ، اقرتحت الفوضية اإ

قدنون حامية الابيدانت العدمة(، اقرتاح بالحئة للربلدن الأورويب وللمجلس بشأأن حامية الأفرائ فامي يتعلق مبعدجلة الابيدانت الشخصية وحرية انتقدل هذه الابيدانت ) – هنديئ COM (2012) 1( 1القرتحدت من )الاقتصدئ الرمقي يف أأورواب. وتتأألف 

معدجلة الابيدانت الشخصية من السلطدت اخملتصة لأغراض الوقدية والتحقيق والكشف ومقدضدة الانمهداكت  بشأأنالأفرائ  حامية عناقرتاح بتوجيه للربلدن الأورويب وللمجلس  –الهنديئ  COM (2012) 10( 2الهنديئ و ) COM (2012) 11و

 الإجراء الترشيعي العتدئ(.القرتحدن حدليًد للمندقشة يف اجمللس والربلدن الأورويب ) . وخيضعالهنديئ COM (2012) 12الابيدانت، اجلندئية أأو تنفيذ العقوابت اجلندئية، والنقل احلر لهذه 
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AR 

 2008/977للمجلس رمق  القرر الإطدري/JHA  طدر تعدون الرشطة والقضدء يف السدئل اجلندئيةبشأأن حامية  . الابيدانت الشخصية العدلَجة يف اإ

  2002/58التوجيه/EC  لكرتونية )والعدل ابلتوجيه  (. EC/2009/136التعلق مبعدجلة الابيدانت الشخصية وحامية اخلصوصية يف قطدع التصدلت الإ

 الأنظمة EC/45/20014  يتصل مبعدجلة الابيدانت الشخصية وحرية نقلهدحامية الأفرائ فامي بشأأن. 


