
 أوراق بحثية                                                                                                                                                                                                            في المواثيق الدولية والتعبيرحرية الرأي | 

1 
 

 

 

 

 

 

 والتعبي حرية الرأي  

 يف املواثيق الدولية 



 أوراق بحثية                                                                                                                                                                                                            في المواثيق الدولية والتعبيرحرية الرأي | 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

info@elhak.org  -  www.elhak.org 

مؤسسة الحق لحرية الرأي  
 والتعبير وحقوق االنسان 

 

mailto:info@elhak.org
http://www.elhak.org/
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إذا كان كل البشر ميتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص  

واحد فقط ميلك رأيا خمالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد  

الشخص الوحيد بإسكات كل بين  ال خيتلف عن قيام هذا 

 البشر إذا توفرت له القوة 

 

 جون ستيوارت ميل 
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 احملور االول 
 والتعبي ماهية حرية الرأي  

 

االنسان وحرياته األخرى ال نبالغ حين نقول إن الحق في حرية التعبير يأتي في طليعة حقوق 

، الن االنساااان الال  ال يساااتتيب التعبير ئن  باره  يحرية ي رط رن إطاب العلاااوية ال ائلة في 

رجتمعااة المحلي، امااا انااه ماااااااييون رن الملتقي افتقااالم للقااببي ئل  المتااالبااة يااأ  رن 

 حقوقه األخرى ،  تتحول رعها الحقوق الي رلح.

  نظا  ألرن الحريات األمااااااااماااااااية التي ال تقو  قارمة  تعب حرية الر   والتعبير   فأن    وئليه 

 .ليمقراطي لونها 

اال انلاا ال يميلاا ان نجاب تعري    والتعبيروئل  الرغم رن تلا  األممياة القىاااااااوى لحرياة الر   

  إذ حااول   1وإنماا ملاات تعري اات رتلااحري حول ماالا الم هو ،رحابلا لم هو  حرياة التعبير ،  

اثير رن ال قهاا  التعر  لاه. فيمين تعري  حرياة الر   ياأنهاا التعبير ال ااباي ئن ال ير 

ياااالقول  و ال عااا   و ال تااااياااة  و اليتااااياااة والل ااااااار، وااااالا  البااااطلي والتعبير ييون ئاااالي 

يالحراات البالة والىااااوب والرمااااو . وذل  يبون  ية بقاية حيورية ي اااارط  ال يمث  التريقة 

را يمين ائتبابم خرقا للقوانين و ئراف البولة  و المجموئة التي مااامح  ورلااامون األفياب  

 يحرية الر  .

في حين ذمب فريق آخر إل  تعري ها يأنها قببي اإلنسان في تيوين ب يه يلا ا ئل  ت ييرم  

ال  ىي، لونما تبعية  و تقليب ألحب،  و خوفا رن  حب و ن ييون له اار  الحرية في إئالن  

 الر   ياألملوب الال  يرام رلامبا. مالا 

وملات تعري  آخر لحرية الر   والتعبير وفق القانون البولي العا  ومي حرية ال  ص في  ن  

يقول را ي ير يه لون  ن يتابل وت م  الحرية في امتقىا  اإلخباب وتلقيها وإذائتها يأ   

اان  ريتوية  و ش هية  و  وميلة اان  لون التقيب يالحبول الجغرافية ويأ  شي  موا   

 رتبوئة ويأ  وميلة ي تابما ال  ص. 

 
 ، مركز ادم لحقوق االنسان   اإلعالمحق التعبير عن الرأي وحرية راجع  1
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وتجاابب اإلشااااااااابي إل   ن اإلقراب يحريااة الر   تعلي إل  اااانااب اإلقراب يحق ا خرين في ائتلاااق  

  االئتقال  مالا  طبيعة  ئن  اللظر  يغض  رلب   و  تقييب  لون  ،  يريبونها  التي  واألفيابالمعتقبات  

. وفي واول تعبلية ماياماية تمابن ن ااطاتها ضامن 3عابضاة، اإلقراب يحق ا خرين في الم2

 إطاب قانوني يلمن التوازن يين األرن والحرية وحق المعابضة واالختالف.

 

تلااااااامن اااللا  الحق في تاباول المعلوراات   والتعبيرليس ماالا فحساااااااب يا  ان حرياة الر    

  اافة ئبر  وا با   األفياب  ل  ت  اماتال   و  لآلخرين،  واألفياب  ا با    شايالاافة   ونق ونقلها  

 لون ائتباب للحبول الجغرافية.  اللق  العالنية  ومار  و القلوات

 ن ييون للمواطلين الحق في  ئقب االاتمائات السالمية ، الحق في التجمب السالمي    ويعب

، ماااااااوا    الترق  ياااأ  طريقاااة رن  آبارهم    و   رؤتمرات  ئقاااب  طريق  ئن   ااااانااا ليعبروا ئن 

مو  (    رلظميها  ئن  اللظر يغض  ،  ماااالمية  رساااايرات   و  يمظامرات  القيا    و ،  ئارة  ااتمائات

 . اللىيقة يالحق في حرية الر   والتعبير الحقوق   حب

 

رابى اممياة ماالا الحق   والتعبيرللاا رن خالل تعري لاا لماامياة الحق في حرياة الر      ويتلاااااااح

فقاب اول  المجتمب الابولي امتماارا   رب العابياب رن الحقوق االخرى لاالا   وتلاااااااافرم وت اااااااعباه

 .إقراب ربب  حرية التعبير للمان  والتعبيرخاصا يحرية الر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و ما بعدها  26رسالة ماجيستير في العلوم القانونية  ص  –راجع أ / سهام رحال حدود الحق في حرية التعبير في القانون الدولي لحقوق االنسان   2
 وما بعدها   29ص  المرجع السابق  3
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 احملور الثاني 
 والدوليةاالقليمية  تاالتفاقيا يف   والتعبي حرية الرأي 

 

ااااااااااا   والاااااااااال  صااااااااابب  االئاااااااااالن العاااااااااالمي لحقاااااااااوق االنساااااااااان  1948ليسااااااااامبر  10فاااااااااي 

العاراااااااة  والحريااااااااتالتااااااااط طبيعاااااااي لجهاااااااول المجتماااااااب الااااااابولي فاااااااي اقاااااااراب الحقاااااااوق 

االئااااااااالن العااااااااالمي او ل وحيقااااااااة لوليااااااااة يااااااااتم الاااااااالص فيهااااااااا ئلاااااااا  الحقااااااااوق  ويعااااااااب، 

العاراااااااااة اال  ن ماااااااااالا االئاااااااااالن ااااااااااان قاااااااااب مااااااااابقه اصاااااااااباب العبياااااااااب رااااااااان  والحرياااااااااات

 . والحرياتاالقليمية التي امتم  يالحقوق  تاالت اقياالوحارق و

االقليميااااااااااة خااااااااااالل مااااااااااالا المحااااااااااوب فأنلااااااااااا ملسااااااااااتعر  اافااااااااااة االت اقيااااااااااات  وراااااااااان

 ية يحقوق االنسان .المعل والبولية

 

 االقليمية حلقوق االنسان  واالتفاقيات اوال : الوثائق  
 

االنجليزية   الثورة  بداية  الي  االنسان  لحقوق  االقليمية  او  الدستورية  الوثائق  اصدار  بداية    والتيتعود 

لحكم االستبدادي المطلق الذي يتجسد في الملك لويس السادس عشر ’ وكذلك  جاءت مناهضة ل

الوثائق واإلعالنات األمريكية التي تعد المرجعية األساسية في مجال الحقوق والحريات األساسية ’  

أما التجربة الفرنسية في مجاالت إعالن الحقوق تعد من التجارب األكثر تراء ’ ذلك أن مفهوم حقوق  

 اإلنسان تبلور في فترة تاريخية ارتبطت في ظهورها بالثورة الفرنسية . 

 

I. الماجنا كارتا  magna carta - 1215 م   

 

م. ثم صدرت مرة  1215صدرت ألول مرة عام  إنجليزية  هي وثيقة الميثاق األعظم  أو  الماجنا كارتا

م. ولكن بنسخة ذات أحكام أقل، حيث ألغيت بعض األحكام المؤقتة الموجودة في  1216أخرى في عام  

األح تلك  األولى، خصوصاً  إلى سلطة النسخة  تهديدات صريحة  توجه  التي  اعتمدت   الحاكم  كام  وقد 

عام   الوثيقة هذه  عام  1225قانوًنا  التي صدرت  النسخة  تزال  وما  األنظمة  1297م  لوائح  كتب  م ضمن 

 .حتى اآلن وويلز إنجلترا الداخلية لـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
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عام   ميثاق  بأن  1215يحتوي  يقبل  وأن  معينة  حريات  يمنح  بأن  الملك  مطالبة  منها  عدة  أمور  على  م 

قانون الدولة وهذا  إال بموجب  "رجل حر" حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق علناً على عدم معاقبة أي 

 .الحق ما زال قائماً حتى اليوم في هذه الدول

(، في  البارونات ُتفرض على ملك إنجليزي من مجموعة من رعاياه )و هم وثيقة كانت الماجنا كارتا أول 

محاولًة للحد من نفوذه وحماية امتيازاتهم قانونياً، ولم تكن الماجنا كارتا أول ميثاق للحد من سلطة  

ي عهد  م وتأثر به تأثراً مباشًرا وكان ذلك ف1100الملك فقد سبق هذا الميثاق ميثاق آخر للحريات عام  

اني  ، وبالرغم من أن للميثاق أهميًة ال يختلف عليها اثنان، إال أن بحلول النصف الثهنري األول الملك

كجزء   القرن  من بنود  ثالثة  وبقيت  األصلي  قالبها  في  كانت  التي  البنود  معظم  ألغيت  عشر  التاسع 

 .غير المدون  تور الدس ، وتعتبر عادًة كجزء منوويلز إنجلترا  قانون من

 

II. 11/1969/ 22سان خوسيه في      “االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان” 

 

باسم  أيضاً  والمعروفة  اإلنسان،  لحقوق  األمريكية  صك   االتفاقية  هو  خوسيه،  سان  ميثاق 

كوستاريكا،  تم اعتماده من قبل العديد من البلدان االمريكية في سان خوسيه،   .لحقوق اإلنسان دولي

التنفيذ في  1969نوفمبر عام    22في   الحادي عشر    1978يوليو    18. دخل حيز  إيداع صك الموافقة  بعد 

 .)صك غرينادا(

 وقد نصت االتفاقية في مادتها الثالثة عشر على حرية الفكر والتعبير وجاء نصها على النحو التالي  

هذا الحق حريته في البحث عن مختلف  لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير، ويشمل   -1

أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو  

 .كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها

بل   -2 مسبقة،  لرقابة  السابقة  الفقرة  في  عليه  المنصوص  الحق  ممارسة  تخضع  أن  يجوز  ال 

ن تكون موضوعاً لفرض مسئولية الحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من  يمكن أ

 :أجل ضمان

a.     احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.   

b.     حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة. 

مال اإلشراف  ال يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة، كالتعسف في استع -3

الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف، أو تردد موجات اإلرسال اإلذاعية أو التلفزيونية، أو  

اآلالت أو األجهزة المستعملة في نشر المعلومات، أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل  

 .نقل األفكار واآلراء وتداولها وانتشارها

الفقرة  -4 أحكام  من  الرغم  لرقابة  (    2  )   على  العامة  التسلية  وسائل  إخضاع  يمكن  السابقة، 

مسبقة ينص عليها القانون، ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أجل الحماية  

 .األخالقية لألطفال والمراهقين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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إن أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين يشكالن تحريضاً على   -5

ال أو مجموعة  العنف  مخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص 

األصل   أو  اللغة  أو  الدين  أو  اللون  أو  العرق  سبب  ذلك  في  بما  سببه،  كان  مهما  أشخاص، 

 .القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون 

 

III. وثائق الحقوق والحريات الفرنسية 

 
ــا قـبل   ـكاألوضـــاع االجتـماعـية    1789ســـاهـمت ـعدة عواـمل داخلـية مـتداخـلة ـكاـنت تعيشـــها فرنسـ

واالقتـصادية والسـياسـية المزرية حيث كان النظام السـياسـي الفرنسـي قائما على أسـاس الشـرعية  

اإللهـية اـلذي يســتـمد المـلك بمقتضـــاـها ســلطـته من الرب أي أـنه ـكان ـقائـما على أســـاس الملكـية  

ة ’ كـم ة  المطلـق اب الحرـي ــا وغـي ة في فرنسـ اعـي ات االجتـم ــاواة بين مختلف الفـئ دأ ـعدم المسـ ا أن مـب

والـعداـلة من الســـمات التي ـكاـنت ســـاـئدة في ذـلك العصــر ’ ـلذـلك ـفالثورة الفرنســـية ـجاءت من أـجل  

ــل  ــروعية الديمقراطية واالعتراف للمواطنين بحقوق وحريات وتبني كذلك مبدأ فص ــتبدال المش اس

ن ـهذه العـناصــر ) الحرـيات وفصـــل الســلـطات ( أصــبـحت أســـاســـا لـكل نـظام  الســلـطات إلى ـحد أ

 .ديمقراطي ولكل دستور ومن بين هذه اإلعالنات 

 

IV. اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية 
 

 :يما يلاألوروبية لحقوق اإلنسان على  االتفاقيةمن  10نصت المادة 

ة التعبير، ـهذا الحق يشـــمل   • حرـية اعتـناق اآلراء وتلقى وتـقديم لـكل إنســـان الحق في حرـي

المعلوـمات واألفـكار دون ـتدـخل من الســلـطة الـعاـمة، وبصــرف النظر عن الـحدود اـلدولـية، 

وذلك دون إخالل بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشــام مؤســســات اإلذاعة والتلفزيون  

 .والسينما

ات إج • ــاعهـا لشــكلـي ذا يجوز إخضـ ات، ـل ات ومســؤولـي ات تتضــمن واجـب ة،  هـذه الحرـي رائـي

ه الضــرورة في مجتمع   ات محـددة في القـانون حســبمـا تقتضـــي وشــروم، وقيود، وعقوـب

ديمقراطي، لصــالح األمن القومي، وســالمة األراضــي، وأمن الجماهير وحفا النظام ومنع  

الجريمة، وحماية الـصحة واآلداب، واحترام حقوق اآلخرين، ومنع إفشـاء األسـرار، أو تدعيم  

 .السلطة وحياد القضاء

 

V. األوروبي لالتحاد األساسية الحقوق ميثاق  

 

 :منه على 11فنصت المادة 
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لـكل شــخص الحق في حرـية التعبير، ويشـــمل ـهذا الحق حرـية اعتـناق اآلراء، وتلقي ونـقل   •

 .المعلومات واألفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود

 .تحترم الحرية وتعددية وسائل اإلعالم •

ادة   اق اآلراء    11تطرـقت الـم ة اعتـن ة في التعبير ولهـا حرـي اق على أن لـكل شــخص الحرـي من هـذا الميـث

ونشــر المعلومات واألفكار، كما حثت على ضــرورة احترام حرية وتعددية وســائل اإلعالم دونما اعتبار  

 .للحدود وال تدخل السلطة العامة

 

VI. والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق  

 

 :منه على 9نصت المادة 

 .من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات •

 .يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح •

الميثاق نص على حق كل فرد في الحـصول على معلومات والتعبير عن أفكاره ونشـرها على آال يتعارض  

 .ذلك مع الميثاق

 

VII. اإلنسان لحقوق العربي الميثاق  

 

 :منه على حرية الرأي والتعبير كالتالي 32نصت المادة 

ــتقاء األنباء   • ــمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في اس يض

 .واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية

ة للمجتمع وال تخضــع إال  تـمارس ـهذه الحقوق والحرـيات في   • إـطار المقوـمات األســـاســـي

للقيود التي يفرضــها احترام حقوق اآلخرين أو ســمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام  

 .العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

ارب نص المـادة   دولى للحقوق   19يتضــح من نص هـذه المـادة أنهـا تـق من اإلعالن العـالمي والعهـد اـل

 .ية والسياسيةالمدن

VIII. المع إلى والوصبول التعبير وحرية القومي األمن حول جوهانسببير  مبادئ

 ) لومات

 

في ـبداـية المـبادم تم االعتراف بحق ـكل شــخص في حرـية التعبير، اـلذي يشـــمل حرـية البـحث، وتلقي 

 .ونقل المعلومات واألفكار من كافة األنواع، بغض النظر عن الحدود
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ة األمن  وســمحـت هـذه   اً لحمـاـي ك ضــرورـي ادم بفرض قيود على هـذه الحقوق في حـال كـان ذـل المـب

القومي، على أن تكون هذه القيود موجودة في القانون، الذي يجب أن يكون واضــحاً ودقيقاً، وأن يكون 

 .منسجماً مع مبادم الديمقراطية

IX. 1 984(سنة الصادر اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن) 

 

ــان تضــمن الحقوق والحرـيات لجميع  ـجاءت   ة األولى من اإلعالن الـعالمي لحقوق اإلنسـ المواد الثالـث

ــت المـادة األولى منـه على أن  ميولـد جميع النـاس أحرارا   النـاس ابتـداء دون تمييز من أي نوع، فنصـ

ومتسـاوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضـهم بعضـا  

  بروح اإلخاء

ادة   ــت الـم ا نصـ ات الـمذكورة في هـذا    2كـم ــان حق التمتع بجميع الحقوق والحرـي ل إنسـ على أن  ملـك

اإلعالن، دونـما تمييز من أي نوع، وال ســيـما التمييز بســـبب العنصــر، أو اللون، أو الجنس، أو اللـغة، أو 

أو الثروة، أو المولد، أو أي وـضع   الدين، أو الرأي سـياسـيا وغير سـياسـي، أو األـصل الوطني أو االجتماعي،

 .آخر

ــي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم   ــياس ــع الس ــاس الوض ــال عن ذلك ال يجوز التمييز علي أس وفض

الذي ينتمي إليه الشـخص، سـواء أكان مسـتقال أو موـضوعا تحت الوـصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي  

 .أم خاضعا ألي قيد آخر على سيادته

ــه ثم جاءت    3المادة    وجاءت ــخص مؤكدة على أن  ملكل فرد حق في الحياة والحرية وفى األمان على ش

تكفل حماية حرية التعبير فنصــت على أن  ملكل شــخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،    19المادة  

ونقلها ويشـمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مـضايقة، وفى التماس األنباء واألفكار وتلقيها  

إلى اآلخرين، ـبأـية وســيـلة ودونـما اعتـبار للـحدود اإلعالن الـعالمي لحقوق اإلنســـان ال يـعد قرارا ملزـما 

مـنه،   19بشـــكل مـباشــر لـلدول، ولكـنه اكتســـب قوة ـقانونـية عرـفا من خالل بعض مواده مـثل الـمادة 

ــة مواده   د دراسـ دون أحراراً م  3و  2و    1وعـن ا يوـل د على أن الـناس جميـع اة نجـده يؤـك ع حقهم في الحـي

بحرـية وأـمان دون ظلم وـكذا المســـاواة في التمتع ـبالكراـمة وجميع الحقوق الـمذكورة في ـهذا اإلعالن  

 .دون تمييز أي كان نوعه

ــمل هذا الحق حريته    19ثم جاءت المادة   ــخص بحق التمتع في حرية الرأي والتعبير، ويش لتخص الش

ونقلـها إلى اآلخرين، ـبأـية وســيـلة دون أي تضــييق أو اعتـبار   في تبني اآلراء واألفـكار وتلقيـها واعتـناقـها

 .للحدود

X. 1966 سنة الصادر والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد 

 

في العهد الدولي للحقوق المدنية والسـياسـية اإلطار الدولي األـساسـي الذي يقنن حق    19تعتبر المادة  

 :ما يليعلى  19حرية التعبير، حيث نصت المادة 

 لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة؛ •
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لـكل إنســان حق في حرية التعبير. ويشـــمل هذا الحق حريـته في التـماس مختلف ضــروب   •

ار للـحدود، ســواء على شـــكل   ا اعتـب ار وتلقيـها ونقلـها إلى آخرين دونـم المعلوـمات واألفـك

 مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها؛

اـلـفـقرة   • اـلـمنصـــوص ـعـلـيهـا ـفي  ـمن هـذه اـلمـادة واـجبـات    2تســــتـتـبع ـممـارســـة اـلـحـقوق 

ومســؤولـيات ـخاصـــة. وعلى ذـلك يجوز إخضـــاعـها لبعض القيود ولكن شــريـطة أن تكون 

 :محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

 )أ( الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،

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

ــائـل االتصـــال  فهـذه المـادة تؤكـد على أهميـة حريـة الرأي والتعبير التي ترتبل بشــكـل كبير بوسـ

ـيـتـمـتـعون ـفـيهـا   اـلـعمـل ـفي أـجواء  اـلـجمـاـهـيري وـبـحريـة اإلـعالم، ـكمـا ـتؤكـد ـعـلى ـحق الصــــحـفـيـين ـفي 

يصــالها للجمهور، بكل بالحماية، لمتابعة عملهم وأداء دورهم في الوصــول للمعلومات ونشــرها وإ

( من اإلعالن تؤكد على أنه” ينبغي أن يشـجع التداول الحر 10موضـوعية ومصـداقية، كما جاءت المادة)

 .”للمعلومات، ونشرها على نطاق أوسع وأكثر توازناً 

وذـلك لضـــمان حرـية المواطنين في البـحث والحصــول على المعلوـمات التي يرـيدونـها، ـبالـتالي ضـــمان 

 .الرأي والتعبير اللذان سيتشكالن بناء على هذه المعلوماتحرية 

ومن ثم نســتنتأ أن حرـية التعبير ـقد أصــبـحت معترـفا بـها ـعالمـيا على أنـها حق من حقوق االنســـان 

األسـاسـية كما أن وسـائل االعالم وجدت حماية من خالل هذه المادة، فقد أكد العهد الدولي على أن 

ـما  حرـية التعبير ليســـت رخصـــة في ـيد اإلعالميين لـتدمير الحقوق أو اإلســـاءة لســمـعة اآلخرين وهو

ه الـمادة   د أن نضــمن تمتع  االتـفاقـيةمن    20أـكدت علـي الي نحن اآلن أـمام تـحديين فمن جـهة الـب الـت ، وـب

وسـائل اإلعالم بحرية التعبير وفي الوقت ذاته نكون على وعي بالمشـاكل التي تنشـأ نتيجة اإلسـتخدام  

  السيئ لهذا الحق

 

 

XI. طهران إعالن. 

 

الهدف الرئيســي لألمم المتحدة في مجال حقوق اإلنســان هو أن منه على ما يلي موأن   5نصــت المادة  

 .”يتمتع كل إنسان بأقصى الحرية والكرامة

ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد، بصرف النظر عن عنصره أو لغته  

المشـاركة في حياة    أو دينه أو معتقده السـياسـي، حرية التعبير واإلعالم والضـمير والدين، وكذلك حق

 .”بلده السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية
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د لتقييم ـمدى  ــان في طهران، واـلذي أنعـق ـجاء ـهذا اإلعالن نتيجـة عن المؤتمر اـلدولي لحقوق اإلنسـ

ـعاـما، حـيث ـجاء مؤـكدا على ـهدف األمم   20تحقيق التـقدم في اإلعالن الـعالمي لحقوق اإلنســـان خالل  

 .يتمتع كل إنسان بالكرامة والحرية بأنواعها دون تمييز أي كان نوعه المتحدة في أن

XII. الطفل حقوق اتفاقية 

 

منه على ما يلي  ميكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشـمل هذا الحق حرية طلب   13نصـت المادة  

و الكـتابة أو جميع أنواع المعلومات واألفـكار وتلقيـها وإذاعتـها، دون أي اعتـبار للـحدود، ســواء بالقول أ

الطباعة، أو الفن، أو بأية وسـيلة أخرى يختارها الطفل لما جاءت الشـرعة الدولية من أجل أن تـضمن  

الحقوق والحريـات وعلى رأســهـا الحق في حريـة التعبير، لم تغفـل عن الطفـل وعـاملتـه على قـدم  

لتي يخـتارـها الطـفل من المســـاواة بيـنه وبين الكبير، ـفأعطـته الحق في حرـية التعبير بمختلف األنواع ا

 .خالل طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود

XIII. 2006 اإلعاقات ذوي األشخاص حقوق اتفاقية 

 

ادة   ة التي تكـفل   21تنص الـم دابير المـناســـب ا يلي ” تتـخذ اـلدول األطراف جميع الـت ة على ـم من االتـفاقـي

ــة األشــخـاص ذوي اإلعـا قـة لحقهم في حريـة التعبير والرأي، بمـا في ذلـك الحق في طلـب ممـارسـ

معلومات وأفكار وتلقيها واإلفصـاح عنها على قدم المسـاواة مع اآلخرين، وعن طريق جميع وسـائل  

ــهم، على النحو المعرف في المادة   ــال التي يختارونها بأنفس من هذه االتفاقية، بما في ذلك ما   2االتص

 :يلي

األشــخـاص ذوي اإلعـاقـة بـالمعلومـات الموجهـة لعـامـة النـاس بـاســتعمـال األشــكـال تزويـد    -أ

ــب ودون تحميل   ــهلة المنال والمالئمة لمختلف أنواع اإلعاقة في الوقت المناس والتكنولوجيات الس

 .األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية

ل لغة اإلشــارة  قبول وتيســير قيام األشــخاص ذوي اإلعاقة في معاملتهم الرســمية باســتعما  -ب

وطريـقة براـيل وطرق االتصـــال المعززة الـبديـلة وجميع وســـاـئل وطرق وأشـــكال االتصـــال األخرى  

 .سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم

حيث الكيانات الخاصــة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شــبكة اإلنترنت،  -ج

 .اإلعاقة بأشكال سهلة المنال واالستعمال على تقديم معلومات وخدمات لألشخاص ذوي

تشــجيع وســائل اإلعالم الجماهيري، بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شــبكة اإلنترنت،   -د

 .على جعل خدماتها في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة

 

 

 


