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تشكل حرية الرأي واحلق يف التعبري حجر الزاوية لكل جمتمع تسوده احلرية والدميقراطيـة
وترتبط حرية الرأي ارتباطا وثيقاً مع احلق يف التعبري باعتبار األخري األداة اليت تتـي تبـادل
اآلراء وتطويرها وال تقتصر حرية الرأي واحلق يف التعـبري علـى مـا يبديـف األفـراد مـن وراء أو
أفكار وإمنا ميتد ذلك إىل التماس ضروب املعلومات واألفكـار وتلقيهـا ونقلـها إىل وخـرين مـن
دون اعتبار للحدود.
كما أن حرية الرأي واحلق يف التعبري ميتدان ليشمال أيضا حرية الصحافة واإلعالم وحريـة
الضمري والفكر والوجدان واحلرية الدينية .لذلك تعترب حرية الرأي واحلق يف التعبري مـن أهـ
مقومات احلكـ الصـا واألداة األساسـية الـيت يـتمكن مـن خالرـا الفـرد مـن احلصـول علـى
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املعلومات وتلقيها ونشرها لتعزيـز دوره الرقـابي علـى أداء السـلطات العامـة ويف املسـاءلة رـذه
السلطات من أي جتاوز أو تقصري يف أداء مهامها.
وتشــمل حريــة الــرأي حــق الفــرد يف اعتنــاق أي وراء مــن دون مضــايقة ومتتــد هــذه احلريــة
لتشمل حقف يف تغيري رأيف يف أي وقت وألي سبب خيتاره مبلئ حريتف بـل متتـد إىل حريتـف
يف عــدم اإلفصــا عــن رأيــف .وتعتــرب مضــايقة الفــرد بســبب اآلراء الــيت يعتنقهــا أو ويفــف أو
وصمف مبا يف ذلك توقيفف أو احتجازه أو حماكمتف أو سجنف هو انتهاك للقواعد األساسـية
حلريــة الــرأي ويف ايــع األحــوال فــين األخــرية هــي حريــة ال ثــوز إخضــاعها لالســتثناء أو
التقييد مطلقا.
أما احلق يف التعبري فهو التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكـار وتلقيهـا ونقلـها إىل وخـرين
دومنا اعتبار للحدود وتشمل احلق يف اخلطاب السياسي والتعليقـات العامـة واسـتطالل الـرأي
ومناقشة موضوعات حقوق اإلنسان والصحافة والتعبري الثقـايف والفـو والتـدريا واخلطـاب
الديو سوا ٍّء مورس هذا احلـق بلغـة منطوقـة أو مكتوبـة أو لغـة اإلأـارة أو التعـبري يف الكتـب
والصحف واملنشورات وامللصقات والالفتات والوثائق األخرى وتشمل كذلك ايع الوسائل
السمعية والبصرية فضال عن طرق التعبري اإللكرتونية.

احملور األول :احلماية القانونية حلرية الرأي واحلق يف التعبري يف القانون الدولي حلقوق اإلنسان
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األحكام العامة :العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
تعترب املادة ( )51من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هـي األسـاس القـانوني
امللزم حلرية الرأي واحلق يف التعبري ضـمن أحكـام القـانون الـدولي حلقـوق اإلنسـان إذ تقضـي
الفقرة ( )5من املادة ( )51على محاية حق الفرد يف اعتنـاق اآلراء دون مضـايقة وهـو حـق ال
ثيز العهد الدولي إخضـاعف ألي اسـتثناء أو تقييـد .ومتتـد حريـة الـرأي أيضًـا لتشـمل حـق
الفرد يف تغيري رأيف يف أي وقت وألي سبب خيتاره مبلء حريتف كما وال ثوز النيـل مـن أي
حــق مــن حقــوق الفــرد املنصــوص عليهــا يف العهــد علــى أســاس ورائــف الفعليــة أو املتصــورة أو
املفرتضة .و ضع ايع أأكال التعـبري عـن الـرأي للحمايـة مبـا يف ذلـك اآلراء الـيت رـا طـابع
سياسي أو علمي أو تارخيي أو أخالقي أو ديـو ويتنـافى كـذلك جتـري اعتنـاق أي رأي مـع
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الفقــرة ( )5مــن العهــد الــدولي كمــا وتشــكل مضــايقة أـ بســبب اآلراء الــيت يعتنقهــا أو
ويفف أو وصمف مبـا يف ذلـك توقيفـف أو احتجـازه أو حماكمتـف أو سـجنف انتهاكـا لـذات
الن .
ومن جانب وخر تقضي الفقرة ( )5من املادة ( )51من العهد الدولي اخلاص بـاحلقوق املدنيـة
والسياسية على ضمان محاية الدول األطـرا يف العهـد الـدولي علـى احلـق يف التعـبري والـذي
يشمل احلق يف التماس خمتلف ضـروب املعلومـات واألفكـار وتلقيهـا ونقلـها إىل وخـرين دومنـا
اعتبار للحدود .ويشمل هذا احلق أيضًا التعبري عن املعلومات اليت تشمل أي أـكل مـن أأـكال
األفكار واآلراء اليت ميكن نقلها إىل اآلخرين أو استالم تلـك املعلومـات كمـا يتضـمن احلـق يف
التعبري من خالل إلقاء اخلطـاب السياسـي والتعليقـات الذاتيـة والتعليـق علـى الشـاون العامـة
واستطالل الرأي ومناقشة حقوق اإلنسان والصحافة والتعبري الثقايف والفو واخلطاب الـديو
سواء كان بلغة منطوقة أو مكتوبة أو بلغة اإلأارة أو بغري ذلك كما تشـمل وسـائل احلـق
يف التعبري من خالل ما حتتويف الكتب والصحف واملنشـورات وامللصـقات واليافطـات والوثـائق
وتشمل كذلك ايع األأكال السمعية والبصرية فضلًا عـن طـرق التعـبري اإللكرتونيـة إال
أن احلق يف التعبري هو ليا حقًا مطلقًا منفلتًا من دون عقال بل خيضع للتقيد وفقًا ألحكام
الفقرة ( )3من املادة ( )51واملادة ( )51من العهد الدولي.

العالقة بني حرية الرأي واحلق يف التعبري والدعوة للكراهية والتعصب
عودًا على أحكام املادة ( )51من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية يالحـأ أن
الفقرة الثالثة منها قد حددت األحوال اليت ثوز فيها للدولة أن ضع احلق يف التعبري لبعض
القيود املقررة إذ أن هذا احلق هو ليا من فئة احلقوق املطلقة بل املقيدة اليت ميكـن أن يـرد
على ممارستها بعض االستثناءات اليت يلزم أال متا أو تنتق أو تصادر ذات احلق .لـذا فـين
من الالزم يف حال قيام الدولة بفرض أية قيـود علـى ممارسـة احلـق يف التعـبري أن تكـون تلـك
القيــود منصــوص عليهــا صــراحة يف القــانون وأن تكــون ضــرورية الحــرتام حقــوق اآلخــرين
ومسعته وضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.1

 1مرفق :التعليق العام رق ( )33حول املادة ( :) 51حرية الرأي وحرية التعبري للجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملوكل إليها تفسري أحكام العهد الـدولي اخلـاص بـاحلقوق
املدنية والسياسية وثيقة رق (.)CCPR/C/GC/34
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كمــا أن املــادة ( )51مــن ذات العهــد الــدولي قــد قــررت ومبوجــب القــانون حظــر أيــة دعايــة
للحرب وكما وحيظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيـة الـيت
تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وعليف فينف من الالزم أن تفسر القيود الواردة على احلق يف التعبري واملنصـوص عليهـا يف املـادة
( )51الفقرة ( )3ليا مبعزل على احلظر الوارد يف املادة ( )51من العهد الدولي ذلك أن أحكام
األخري يف جمملها تشكل جزء واحدا ال يتجزأ ومن هذا املنطلق فـين أي ممارسـة للتعـبري متـى
ما أكلت دعوة للحرب أو الكراهيـة يف أـتى أأـكارا وصـورها املتنوعـة الـيت تشـكل حتريضًـا
على العنف أو التمييز أو العداوة فهي ممارسة تعد خروجًا عن األطر القانونية املقررة للحـق
يف التعبري وتشكل تعسفا يف ممارسة هذا احلق.

العالقة بني حرية الرأي واحلق يف التعبري واحلرية الدينية
إن حريـة الــرأي واحلـق يف التعــبري الــواردة يف املـادة ( )51واحلــق يف احلريـة الدينيــة املنصــوص
عليها يف املادة ( )51من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هما حقني أساسيني
يف دليل احلقوق املدنية والسياسية كما ويعتربان من املسائل اجلوهريـة يف حتقيـق التكامـل
حلقوق األفراد فكل منهما يرتبط ارتباطا وثيقا باآلخر حيث أن احلريـة الدينيـة ترتكـز يف
أساسها على حرية الرأي واحلق التعبري.
وعليف فين اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملوكل إليهـا تفسـري أحكـام العهـد الـدولي اخلـاص
باحلقوق املدنية والسياسية قد أكدت على أن حرية الرأي والتعبري تتمتع بـنفا احلمايـة
املقررة للحق يف احلرية الدينيـة وأن هـذا احلـق هـو حـق واسـع النطـاق ميتـد ليشـمل حريـة
الفكر يف ايع املسائل وحرية االقتنال الش صي واعتناق الدين أو املعتقد سواء جهر بـف املـرء
مبفرده أو مع ااعة.
وبالتالي فين جـوهر العالقـة بـني حريـة الـرأي واحلـق يف التعـبري واحلـق يف احلريـة الدينيـة
تتمثل حبق الفرد يف ممارسـة حريتـف باجملـاهرة بدينـف أو عقيدتـف مبفـرده أو مـع ااعـة
كما وتشمل هذه احلرية احلق يف طريقة العبادة وإقامة الشعائر وتعليمها.
إال أن احلق يف احلرية الدينية ليا من احلدود املطلقـة ريـري املقيـدة بـل يلـزم علـى األفـراد أو
اجلماعات حني ممارستها اخلضول لعدد من القيـود املنطقيـة واملعقولـة يف هـذا الشـين حيـث
ثوز للدولة أن تفرض قيودًا على ممارسة هذا احلق مـن خـالل الـن عليهـا بشـكل واضـ
4
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وصــري يف القــانون الــوطو وأن تكــون ضــرورية حلمايــة الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو
الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياته األساسـي كمـا ويلـزم أن تكـون
ممارسة هذه احلقوق على حنو ال يشكل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيـة وال
حتريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
احملور الثاني :احلماية القانونية حلرية الرأي واحلق يف التعبري يف النظام القانوني ململكة البحرين






لقد كفل دستور مملكة البحرين التمتـع حبريـة الـرأي واحلـق يف التعـبري يف املـادة ( )55الـيت
نصت علـى أن حريـة الضـمري مطلقـة وتكفـل الدولـة حرمـة دور العبـادة وحريـة القيـام
بشعائر األديان واملواكب واالجتماعات الدينية طبقا للعادات املرعية يف البلد وأردفت املادة
( )53منف أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبري عن رأيف ونشره
بالقول أو الكتابة أو ريريهما وذلك وفقا للشروط واألوضـال الـ يت يبينهـا القـانون مـع عـدم
املساس بيسا العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب ومبا ال يثري الفرقة أو الطائفية .
وعلــى مســتوى التشــريع الــوطو صــدر املرســوم بقــانون ( )34لســنة  5115بشــين تنظــي
الصحافة والطباعة والنشر الذي تناول األحكام املتعلقة بالطباعة والنشر وتنظي الصحافة
إال أنــف وحتــى تارخيــف يصــدر أي تعــديل حــول أحكامــف رري ـ كثــرة اجلــدل يف اجملتمــع
البحريو حول ما تضمنف هذا التشريع من أحكام.
كما أن صدور القانون رق ( )15لسنة  5155بتعديل بعض أحكام قانون العقوبـات الصـادر
باملرسوم بقـانون رقـ ( )51لسـنة  5141بيلغـاء املـادة رقـ ( 533مكـررا) الـيت كانـت جتـرم
إذاعة أخبار أو بيانات أو أائعات كاذبة يف اخلارج عن األوضال الداخلية يف الـبالد وكـذلك
إلغاء املادة رق ( )543بشين جتري صنع أو حيازة أو توزيع أو لصق صـور مـن أـينها اإلسـاءة
إىل مسعة البالد وتعديل املادة رق ( 11مكررا) اليت بينت أن تفسري القيود الواردة على احلق
يف التعــبري يف قــانون العقوبــات أو أي قــانون وخــر هــي يف اإلطــار الضــروري الــالزم جملتمـــع
دميقراطي وفقا ملبادئ ميثاق العمل الوطو والدستور واعتربت أن ممارسـة احلـق يف التعـبري
يف هذا النطاق يُعد عذراً معفى من العقاب كما أن تعديل املادة رق ( )511من هذا القـانون
بتحديــد  -وعلــى ســبيل احلصــر  -األوصــا القانونيــة املرتتبــة علــى إذاعــة األخبــار الكاذبــة
واأرتاطها وجوب أن يكون الفعل عمديا ومرتبا حلدوث ضرر باألمن الـوطو أو النظـام العـام
أو الصـحة العامـة هـي يف جمموعهــا تعـديالت أضـافت مزيـدا مــن الضـمانات ومسـاحة أوســع
للتمتع حبرية الرأي واحلق يف التعبري يف مملكة البحرين.
5

ورقة عمل حول :محاية القانونية حلرية الرأي واحلق يف التعبري يف القانون الدولي حلقوق اإلنسان والنظام القانوني ململكة البحرين  51-51 -سبتمرب

5151









ويف أين حظر الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضا علـى التمييـز أو
العداوة أو العنف فقد ن املشرل البحريو صراحة يف املادة ( )545من قانون العقوبات سالف
اإلأارة إىل أنف يعرض للمساءلة القانونية (اجلنائية) كل من حرض بطـرق العالنيـة علـى
بغض طائفة من الناس أو االزدراء بها إذا كان من أين هذا التحريض اضطراب السل العام.
كما وإن مملكة البحرين قد انضمت إىل العهد الـدولي اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية
مبوجب القانون رق ( )11لسنة  5111حيث أن املشرل الدستوري البحريو قد حسـ األمـر
بالن صراحة على أن لالتفاقيات الدولية قوة قانونيـة مسـاوية مـن حيـث املرتبـة واإللـزام
للقانون الوطو النافذ .ولذا متـى مـا مت املصـادقة علـى االتفاقيـة الدوليـة أو االنضـمام إليهـا
ونشرها يف اجلريدة الرمسية أصبحت حبك الدستور جزءاً من التشـريع الـوطو لـف أن ينشـي
ويعدل ويلغي نصوص قانونية نافذة إىل جانب أنف ميكن االحتجاج بتطبيقهـا أمـام القضـاء
الوطو وال سيما يف جمال االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنسـان إذ أن ذلـك هـو تعزيـز
وخر يف جمال إنفاذ االتفاقيات الدولية وجعلها يف املنظومة التشريعية للمملكة.
إال أن ممارســة احلــق يف التعــبري يلــزم أن حيــاط بســياج قــانوني مينــع اإلســاءة أو التعســف يف
استعمالف لذا يقع على الدولة يف إطـار محايتـف ولغـرض املوازنـة بـني حـق األفـراد يف التعـبري
والقيود اليت قد تفرضها ملنع إساءة االستعمال أو التعسف وجود قيـود أو ضـوابط اسـتثنائية
تشكل احلد األدنى ملمارسـة هـذا احلـق متمثلـة يف أن تكـون هـذه القيـود منصوصـا عليهـا يف
القــانون وأن يكــون ارــد منهــا العمــل علــى خدمــة هــد مشــرول وأن تكــون ضــرورية يف
جمتمع دميقراطـي وأن تضـمن حُسـن اسـتعمال احلـق وممارسـتف ولـيا مصـادرتف وذلـك
تطبيقا للمادة رق ( )35من دستور مملكة البحـرين الـيت تـن علـى أن :ال يكـون تنظـي
احلقوق واحلريات العامة املنصوص عليها يف هـذا الدسـتور أو حتديـدها إال بقـانون أو بنـاءً
عليف .وال ثوز أن ينال التنظي أو التحديد من جوهر احلق أو احلرية .
ويف جمال البناء املاسسـي يف مملكـة البحـرين فقـد مت إنشـاء اريئـة العليـا ل عـالم واالتصـال
مبوجــب املرســوم رق ـ ( )34لســنة  5153الــيت تتــوىل اقــرتا رس ـ السياســة العامــة ل عــالم
واالتصال مبملكة البحرين ومتابعـة تنفيـذها واقـرتا الضـوابط والقواعـد الالزمـة لالرتقـاء
مبهنة اإلعالم واالتصال ووضع معايري اإلأرا والرقابة علـى احملتـوى اإلعالمـي واإلعالنـات
يف خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال باإلضافة إىل تلقي الشـكاوى املتعلقـة بـاحملتوى اإلعالمـي
والعمل على التوفيق بني األطرا ذات العالقة بشـينها وعليـف صـدر األمـر امللكـي رقـ ()51
لسنة  5153بتشكيل اريئة من رئيا وتسعة أعضاء من الش صـيات ذوي العالقـة بـاإلعالم
واالتصال.
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ويف بادرة نوعية يف جمال القضاء البحريو فقد أصدرت احملكمة الكربى اجلنائيـة املنعقـدة يف
 31ديسـمرب  5153حكمًـا بيلغــاء احلكـ الصــادر عــن حمكمــة أول درجــة واحلكـ بــرباءة أحــد
املتهمني حيث اعتربت احملكمة أن ما صدر عنف ال يعدو عن كونف استعماال حلقف يف التعبري
مســتندة يف ذلــك إىل مــا ورد مــن أحكــام يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان وإعــالن حقــوق
اإلنسان يف اإلسالم وما تضمنف امليثاق العربي حلقـوق اإلنسـان إذ إن موقـف القضـاء يف إدمـاج
الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان يف التشريع الوطو فيما يتعلق بـاحلق يف التعـبري
هو ضمانة لتعزيز ومحاية هذا احلق.
كما وأن املاسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مملكة البحرين و انطالقا من دورهـا املنـوط يف
قانون إنشائها رق ( )51لسنة  5153يف تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان تغفـل عـن رصـد
األوضال ذات الصلة حبرية الرأي واحلق يف التعبري ومتابعة التوصـيات ذات العالقـة الـواردة يف
تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق من خالل إفراد قس مسـتقل يف تقريرهـا
السنوي األول لعام  5153يُعنى بهذا احلق حيـث خلصـت أهـ توصـياتها يف ذلـك إىل ضـرورة
اإلسرال يف إصدار قانون متكامل بشين الصحافة والطباعـة والنشـر واإلعـالم املرئـي واملسـمول
واملطبول واإلعـالم اإللكرتونـي داعيـة تضـمني القـانون تعريفًـا للحـق يف التعـبري ينسـج مـن
املقــررات الدوليــة ذات الصــلة حبقــوق اإلنســان كمــا دعــت املاسســة الوطنيــة اريئــة العليــا
لشـاون اإلعـالم واالتصـال علـى ضـرورة اإلسـرال يف إعـداد مشـرول اخلطـة الوطنيـة ل عـالم
واالتصال واليت تقوم على تعزيـز القـي الوطنيـة املشـرتكة وتـبو سياسـة إعالميـة عادلـة
ومهنية ومتوازنة كما حثت النيابة العامة علـى عـدم اللجـوء إىل أوامـر التوقيـف يف قضـايا
اإلعالم املرئي واملسـمول والطباعـة والنشـر واإلعـالم اإللكرتونـي ويف جمـال تعاونهـا مـع وليـات
األم املتحدة حلقوق اإلنسان دعـت املاسسـة الوطنيـة للنظـر والسـما للمقـر اخلـاص املعـو
حبرية التعبري والتابع جمللا حقوق اإلنسان بزيارة اململكة.

احملور الثالث :أفضل املمارسات املثلى يف جمال حرية الرأي واحلق يف التعبري


ترى املاسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إن أفضل املمارسات املثلى يف جمال حريـة الـرأي واحلـق
يف التعـبري هــي تلــك الــيت عــربت عنهــا املقــررات الدوليــة ذات الصــلة حبقــوق اإلنســان ال ســيما
اإلعالن املشرتك لكلٍ من :املقـرر اخلـاص لممـ املتحـدة املعـو حبريـة الـرأي والتعـبري (فرانـك
الرو) باالأــرتاك مــع ممثــل منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا املعــو حبريــة وســائط اإلعــالم
(ميكلــوس هــارزتي) واملقــررة اخلاصــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة املعنيــة حبريــة التعــبري
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(كاتالينا بوتريو) واملقررة اخلاصة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املعنية حبريـة
التعبري والوصول إىل املعلومات (فايث بانسي تالكوال) الذي جاء بعنـوان (التحـديات العشـر
الرئيسية حلرية التعبري يف العقد املقبل) 2املقدم جمللا حقوق اإلنسان التابع لمم املتحـدة
حيث تضمن اإلعالن املشرتك على التهديدات الرئيسية العشرة للحق يف التعبري والذي تضـمن
بشكل أساس ما يلي:
 .5وليات سيطرة احلكومة على وسائل اإلعالم.
 .5التشهري اجلنائي.
 .3العنف ضد الصحفيني.
 .3القيود املفروضة على احلق يف املعلومات.
 .1التمييز يف التمتع باحلق يف حرية التعبري.
 .1الضغوط التجارية.
 .4دع هيئات البث العامة واجملتمعية.
 .1األمن وحرية التعبري.
 .1حرية التعبري على أبكة اإلنرتنت.
 .51الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويف سياق متصل نظمت مفوضية األم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف عام  5155سلسلة مـن
حلقات عمل اخلرباء يف خمتلف دول العا حول التحـريض علـى الكراهيـة القوميـة أو العنصـرية أو
الدينية وذلك ملناقشة السبل االسـرتاتيجية للتصـدي للتحـريض علـى الكراهيـة سـواء كانـت ذات
طبيعة قانونية أم ريري ذلك.
واأتملت السلسلة على مقارنة للنتائج اليت مت التوصل إليهـا يف خمتلـف حلقـات العمـل املقامـة ومت
اســتعراض بعــض املســائل الــيت تــادي إىل زيــادة التحــريض علــى الكراهيــة القوميــة أو العنصــرية أو
الدينية وصولًا إىل بيان التوصيات اليت حتـد مـن هـذه اإلأـكالية .وقـد كانـت وخـر حلقـات هـذه
السلسلة ما نظمتف املفوضية السامية يف مدينة الرباط يف أكتوبر من عام  5155حيث أارك فيهـا
عدد من اخلرباء امل تصني من هيئات املعاهدات واملكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة وقـد
خل يف ذلك اخلرباء الدوليني إىل خطة عمل أطلق عليها (خطة عمل الرباط :بشين حظر الدعوة
للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف).3

 2مرفق :اإلعالن املشرتك مبناسبة الذكرى السنوية العاأرة :التحديات العشرة الرئيسـة حلريـة التعـبري يف العقـد املقبـل تقريـر مقـدم مـن املقـرر اخلـاص املعـو بتعزيـز
ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري إىل جملا حقوق اإلنسان وثيقة رق .)A/HRC/14/23/Add.2( :
 3مرفق :خطة عمل الرباط :بشين الدعوة للكراهية القومية أو العنصـرية أو الدينيـة الـيت تشـكل حتريضًـا علـى التمييـز أو العـداوة أو العنـف والـيت اعتمـدها اخلـرباء يف
العاصمة املغربية (الرباط) يف  1أكتوبر .5155
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وتكمن االستنتاجات (الوقائع) و التوصيات اليت خلصت إليها خطة عمل الرباط خالصة لمحبـاث
املستفيضة والعميقة و الشفافة اليت أجراها اخلرباء الدوليني واليت تستهد التشـريعات وارياكـل
األساســية للقضــاء والسياســات العامــة ســواء كانــت للــدول أو لمم ـ املتحــدة أو ألصــحاب املصــلحة
اآلخرين بغرض حـث ايـع األطـرا املعنيـة علـى تطبيـق حظـر دولـي ألي دعـوة إىل الكراهيـة
القومية أو العنصرية أو الدينية أو التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف.
وعليف فين خطة عمل الرباط بشين الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل
حتريضًــا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف تشــكل يف جمموعهــا مرجعًــا هامًــا يف جمــال التصــدي
للكراهية أو التحريض عليها بشتى أنواعها امل تلفة كونها تضمنت وقائع وتوصيات إىل األطـرا
ذات العالقة كافة.
4
ومن جانب وخر تعترب (مبـادئ كامـدن) حـول حريـة التعـبري واملسـاواة إحـدى اإلسـهامات

التشــاركية للمنظمــة األمميــة واخلــرباء واألكــادمييني واملت صصــني يف حقــوق اإلنســان
واملنظمات وريري احلكومية يف جمال تعزيز احلق يف التعبري وعالقتف مببدأ املساواة استنادًا إىل
أن احلــق يف حريــة التعــبري واملســاواة هــي مـن احلقــوق اجلوهريــة واألساســية مكملــة لبعضــها
البعض كونها تلعب دورا حيويا يف محاية كرامة اإلنسـان وتضـمن الدميقراطيـة وتعزيـز
السل واألمن يف الدولة.
ومتثل (مبادئ كامدن) كذلك تفسـريا للقـانون الـدولي حلقـوق اإلنسـان واملعـايري الدوليـة
ذات الصلة وملمارسات الدول املقبولة يف هذا الشين وللمبادئ العامـة للقـانون املعـرت بهـا مـن
قبل اجملتمع الدولي حبيث تهد إىل نشر أكرب قدر من العالقـة بـني احـرتام حريـة التعـبري
وتعزيز املساواة.
وتقس (مبادئ كامدن) إىل أربعة أقسام أساسية تشكل يف جمموعها عـدد اثنـى عشـر مبـدأ
تكامليًا يف جمال تعزيز ومحاية احلق يف حرية التعبري ومبدأ املسـاواة إذ خصـ القسـ األول
لبيان (احلماية القانونية للمساواة وحرية التعبري) ويتضمن عدد أربعة مبادئ أساسية تدور
حول تشجيع الدول على التصديق على املعاهدات الدولية اليت تقر وحتمـي حقـوق املسـاواة و
حرية التعـبري و حثهـا علـى وضـع إطـار قـانوني حلمايـة كـل مـن احلـق يف حريـة التعـبري و
املساواة باإلضافة إىل إتاحة سبل االنتصا عند انتهاك هذه احلقوق.

 4مرفق( :مبادئ كامـدن) حـول حريـة تعـبري واملسـاواة وهـي مبـادئ صـادرة عـن منظمـة املـادة ( )51وهـي منظمـة ريـري حكوميـة تيسسـت يف العـام  5114مسـجلة
وخاضعة لقوانني اململكة املتحدة تهد إىل الدفال عن احلق يف حرية التعبري ومبدأ املساواة.
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أما القس الثاني يتطرق إىل (حق اإلنسان يف التعبري ويف إيصـال صـوتف) مقَسـمًا علـى عـدد
ثالث مبادئ أساسـية أورمـا وجـوب ا ـاذ الـدول إطـارا تنظيميـا لوسـائل اإلعـالم يف تعزيـز
التعددية و املساواة حبيث يتضمن هذا اإلطار تدابري حمددة ويليها املبـدأ الثـاني يف بيـان دور
وسائل اإلعالم اجلماهرييـة واملسـاوليات األخالقيـة واالجتماعيـة والواقعـة علـى عاتقهـا أمـا
املبدأ األخري فقد خ للحق يف التصحي و الرد على ما ينشر أو يبث يف وسائل اإلعالم.
وتضمن القس الثالث والذي حيمـل عنـوان (تعزيـز التفـاه مـا بـني الثقافـات) علـى بيـان
مساوليات الدولة و وسائل اإلعالم واجلهات الفعالة األخرى يف جمال تعزيـز ومحايـة احلـق يف
التعبري ومبدأ املساواة.
يف حني عنون القس الرابع و األخري بــ (حرية التعبري و اخلطابات املاذيـة) إذ مت التطـرق يف
هذا القس إىل القيود اليت تضعها الـدول علـى احلـق يف التعـبري والواجبـات املنوطـة بهـا يف هـذا
الشين و كذلك أوجبت هذه املبادئ الدول أن حتظر ومتنع الدعوة إىل الكراهية علـى أسـاس
قومي أو عرقي أو ديو ماكدة يف ذات الوقت حق األفراد املتضررين مـن خطـاب الكراهيـة
يف احلصول على سبل انتصا فعالة وعادلة.
وعليف فين املمارسات املنوه عنها أعاله يف جمال حرية الرأي واحلق يف التعبري وحظر الكراهية
بشتى أأكارا أو التحريض عليها تعترب أدوات اسرتأاديف لمطرا املعنيـة مبـا فيهـا اجلهـات
الرمسية أو ماسسات اجملتمع املدني أو األفراد حنو مزيد من تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنسـان
يف منظومة الدولة.
* * *
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املرفقــــــات

-

التعليق العام رق ( )33حول املادة ( :)51حرية الرأي وحرية التعـبري للجنـة املعنيـة حبقـوق
اإلنسان واملوكل إليها تفسري أحكام العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسـية وثيقـة
رق (.)CCPR/C/GC/34

-

اإلعــالن املشــرتك مبناســبة الــذكرى الســنوية العاأــرة :التحــديات العشــرة الرئيســة حلريــة
التعبري يف العقد املقبل تقرير مقدم من املقرر اخلاص املعـو بتعزيـز ومحايـة احلـق يف حريـة
الرأي والتعبري إىل جملا حقوق اإلنسان وثيقة رق .)A/HRC/14/23/Add.2( :

-

خطــة عمــل الربــاط :بشــين الــدعوة للكراهيــة القوميــة أو العنصــرية أو الدينيــة الــيت تشــكل
حتريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف واليت اعتمدها اخلرباء يف العاصمة املغربية (الرباط)
يف  1أكتوبر .5155

-

(مبادئ كامدن) حول حرية تعبري واملساواة.
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