


 ُحـریة الـتعـبیر مبادئإعـالن 

في  الوصول الى المعلوماتو 

 إفریـقیـا

 

اعتمدته اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب 

) التي 65خالل دورتها العادیة الخامسة والستین (

، في 2019نوفمبر  10أكتوبر إلى  21ُعقدت من 

 غامبیابانجول، 

 

  



 مُـقدمـة:

اعتمدت اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب 

الوصول ُحریة التعبیر و مبادئ (اللجنة اإلفریقیة) إعالن 

، وذلك خالل دورتها (اإلعالن) في إفریقیا الى المعلومات

 21) التي ُعقدت من 65العادیة الخامسة والستین (

إعداد تم في بانجول، غامبیا. وقد  نوفمبر 10أكتوبر إلى 

) من المیثاق اإلفریقي 1(45اإلعالن عمالً بأحكام المادة 

یتطلب  الذي(المیثاق اإلفریقي)  لحقوق اإلنسان والشعوب

 -نسان والشعوب حقوق اإل من اللجنة اإلفریقیة تعزیز

إعداد وٕارساء المبادئ والقواعد  - ضمن مسائل ُأخرى

التي تُعالج المشاكل القانونیة الُمتصلة بحقوق اإلنسان 

والُحریات األساسیة، والتي على أساسها تسن والشعوب 

 الدول اإلفریقیة تشریعاتها.

تثبیت حق ُحریة التعبیر ُیرسي اإلعالن ویؤكد مبادئ 

بما یتوافق مع منطوق المادة  الوصول الى المعلوماتو 



) من المیثاق اإلفریقي الذي یكفل لألفراد الحق في 9(

، وكذلك الحق في التعبیر المعلومات الحصول على

ُیشكل جزءًا من اإلعالن هذا ونشر المعلومات. لذا فإن 

، القوانین المعیاریة التي صاغتها اللجنة اإلفریقیةمجموعة 

المعلومات للوصول الى ویشمل ذلك القانون النموذجي 

الوصول الى الخاصة ب اإلرشاداتفي إفریقیا وكذلك 

ن اعتمدتهما اللذاو واإلنتخابات في إفریقیا،  المعلومات

 على التوالي. 2017و 2013في عام  ةاللجنة اإلفریقی

 افي إفریقی ن محل إعالن ُحریة التعبیریحل هذا اإلعال

ول اوقد تن .2002الذي اعتمدته اللجنة اإلفریقیة في عام 

) 9بالتفصیل نطاق ومحتوى المادة ( 2002إعالن عام 

قد حدثت تطورات كثیرة من المیثاق اإلفریقي، وبما أنه 

 2002ها إعالن عام لوبرزت مسائل هامة لم یتناو 

كیفیة بشكل ملحوظ فیما یتصل ب ، وتأكد ذلكبطریقة كافیة



، والتداخل بین الحقوق التي الوصول الى المعلومات

  ) والتعامل مع شبكة اإلنترنت.9تكفلها المادة (

 2012في عام بدایة  قررت اللجنة اإلفریقیة ونتیجة لذلك،

لیتضمن مسألة  2002، تعدیل إعالن 2016عام  والحقاً 

اإلعتبار  ، مع األخذ فيالوصول الى المعلومات

ومن ثم فإن  التطورات التي حدثت في عصر اإلنترنت.

ة تعلقة بُحریهذا اإلعالن یتضمن وُیعزز التطورات المُ 

في ذلك ، ُمسترشدًا الوصول الى المعلوماتالتعبیر و 

القوانین الُملزمة وغیر الُملزمة الُمستمدة من بمعاییر 

یة والدولیة المعاییر واإلتفاقیات واآللیات القانونیة اإلفریق

ابق الهیئات و فقه وسالُمتعلقة بحقوق اإلنسان، بما في ذلك 

 القضائیة اإلفریقیة.

الوصول الى قاد الُمقرر الخاص لُحریة التعبیر و وقد 

وذلك  في إفریقیا عملیة إعداد هذا اإلعالن المعلومات

من وثیق مع اصحاب المصلحة والمعنیین التعاون بال



وبلورة  ألعداد وغیر الحكوميالحكومي و  العام القطاع

وقد تولى فریق الصیاغة التقني المكون  .مفهوم اإلعالن 

) قیادة عملیة الصیاغة، 15( من خمسة عشر شخصاً 

لتغطیة المواضیع التي تتناولها  إختیار الفریق التقنيتم و 

إلى األعراف  ) من المیثاق اإلفریقي، باإلضافة9المادة (

هذا السیاق تم عقد العدید  وفي. الُمتعددةوالتقالید اإلفریقیة 

 22في نواقشوط، موریتانیا بتاریخ جتماعات الفنیة من اإل

 12إلى  11؛ وفي ممباسا، كینیا، من 2018أبریل 

مارس  29إلى 28، ومرًة ُاخرى من 2018أكتوبر 

سبتمبر إلى  30؛ وفي بریتوریا، جنوب إفریقیا، من2019

  .2019أكتوبر  01

حلقة نقاش اإلعالن بعقد  مشاورات تدقیقولقد بدأت 

، خالل انعقاد الدورة العادیة 2019أبریل  29بتاریخ 

) للجنة اإلفریقیة، في شرم الشیخ، 64الرابعة والستین (

أصحاب ، تمت دعوة 2019مصر. وفي مایو ویونیو 



الحكومي وغیر و  العام المصلحة والمعنیین من القطاع

لتقدیم رؤاهم؛ كما تم خالل دعوة عامة  الحكومي من

ف بالمیثاق اإلفریقي إرسال ذات الدعوة إلى الدول األطرا

تم عقد كما  حول مشروع اإلعالن. إلرسال ُمساهماتهم

أصحاب عن بمشاركة ُممثلین  عدیدة ورش عمل

حكومي المصلحة والمعنیین بالقطاع الحكومي وغیر ال

وذلك في مابوتو،  لبحث مسودة اإلعالن وتدقیقه

؛ وفي وندهوك، 2019یولیو  12إلى  11یق، من موزمب

؛ وفي بانجول، 2019سبتمبر  20إلى  19نامیبیا، من 

 .2019أكتوبر  19إلى  18غامبیا، من 

 الُجزء األول من هذا اإلعالن المبادئ العامة التيوُیرسي 

فُیحدد تنطبق على اإلعالن بأكمله، أما الُجزء الثاني 

الُجزء الثالث  بیر، بینما یتناولتعلقة بحریة التعالمبادئ المُ 

ء ، ویتناول الُجز الوصول الى المعلوماتالقواعد المتصلة ب

شبكة عبر  الوصول الى المعلوماتالرابع ُحریة التعبیر و 



اإلنترنت. وأخیرًا ُیرسي الُجزء الخامس ُأسس وقواعد 

 تطبیق اإلعالن.

عرب عن ُشكره لكافة أصحاب یود الُمقرر الخاص أن یُ 

المصلحة والمعنیین بالقطاع العام الحكومي وغیر 

هذا اإلعالن من خالل  الحكومي الذین شاركوا في إعداد

ومحتوى اإلعالن. كما یود أن  اتهم في منهجیةُمساهم

یشُكر كُل الذین قدموا دعمهم الفني والتقني أو المالي 

 لعملیة اإلعداد، ویشمل ذلك فریق الصیاغة الفني.

في أن هذا اإلعالن التامة لخاص عن ثقته ُیعرب الُمقرر ا

) من المیثاق 9سوف ُیعزز تطبیق وحمایة المادة (

وعلى  اإلفریقي على المستوى القاري واإلقلیمي والمحلي،

التنفیذیة والتشریعیة -مستوى مؤسسات الُحكم الثالثة 

باإلضافة إلى أصحاب المصلحة والمعنیین  -والقضائیة

لك وسائل اإلعالم والُمجتمع ذبما في غیر الحكومیین، 

     . والرأي العام المدني، وبالتأكید عامة الجمهور



 لورنس موروجو موتى

 الوصول الى المعلوماتالُمقرر الخاص لُحریة التعبیر و 

 في إفریقیا

 2019نوفمبر   
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 الوصول الى المعلوماتإعالن مبادئ ُحریة التعبیر و 

 في إفریقیا

 

 ترتیب المبادئ:

 

 الُجزء األول: المبادئ العامة

الوصول الى .: أهمیة حقوق ُحریة التعبیر و 1المبدأ 

  المعلومات

 عدم التدخل في ُحریة الرأي.: 2المبدأ 

 . : عدم التمییز3المبدأ 

 األحكام التفضیلیة. : 4المبدأ 
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 الوصول الى. : حمایة حقوق ُحریة التعبیر و 5المبدأ 

 شبكة اإلنترنتعبر  المعلومات

. : حمایة الُمدافعین عن حقوق اإلنسان 6المبدأ 

 وغیرهم

 خاصة . : تدابیر7المبدأ 

 فالطتطویر قُدرات األ. : 8المبدأ 

 . : القیود الُمبررة9المبدأ 

 

 الُجزء الثاني: حق ُحریة التعبیر

 ضمان حق ُحریة التعبیر. : 10المبدأ 

 وتنوع الوسائط اإلعالمیة. :  تعدد 11المبدأ 

 . : إستقالل وسائط اإلعالم 12المبدأ 
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 ة. : وسائط اإلعالم العام13المبدأ 

 . : وسائط اإلعالم الخاصة14المبدأ 

 . : وسائط اإلعالم الُمجتمعیة15المبدأ 

 التنظیم الذاتي والُمشترك. : 16المبدأ 

الهیئات التنظیمیة للبث واالتصاالت . : 17المبدأ 

 یة والالسلكیة واإلنترنتالسلك

 . : الشكاوى18المبدأ 

وممارسي العمل حمایة الصحفیین : 19المبدأ. 

  خرىاإلعالم األاإلعالمي عبر وسائل 

وممارسي العمل . : سالمة الُصحفیین 20المبدأ 

 خرىاإلعالم األاإلعالمي عبر وسائل 

 . : حمایة الُسمعة21المبدأ 
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 الجنائیة التدابیر . :22المبدأ 

 الخطاب المحظور. : 23المبدأ 

 . : التدابیر اإلقتصادیة24المبدأ 

 . : حمایة الموارد والمواد األخرى للصحفیین25المبدأ 

 

 الوصول الى المعلوماتالُجزء الثالث: حق 

 الوصول الى المعلومات. : الحق في 26المبدأ 

 األولویة . : 27المبدأ 

 . : الكشف الكامل عن المعلومات28المبدأ 

 . : الكشف اإلستباقي عن المعلومات29المبدأ 



5 
 

تنظیم المعلومات و وحفظ إنشاء واجب . : 30المبدأ 

 اوالُمحافظة علیه

 الوصول الى المعلومات. : طریقة 31المبدأ 

 . : طلبات اإلستئناف32المبدأ 

 اإلستثناءات  . : 33المبدأ 

 . : آلیات الرقابة34المبدأ 

 للمصلحة العامة الكشفعملیات حمایة . : 35المبدأ 

 العقوبات. : 36المبدأ 

 

 الوصول الى المعلومات: ُحریة التعبیر و الرابع الُجزء 

 عبر شبكة اإلنترنت

 . : الوصول إلى شبكة اإلنترنت37المبدأ 
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 عدم التدُخل. : 38المبدأ 

 . : وسطاء اإلنترنت وخدمات الوصول39المبدأ 

 وحمایة المعلومات الشخصیة الخصوصیة . :40المبدأ 

 الخصوصیة والرقابة على اإلتصاالت. : 41الكبدأ 

. : اإلطار القانوني لحمایة المعلومات 42المبدأ 

 الشخصیة 

 

 الُجزء الخامس: التطبیق

 . : التطبیق43المبدأ 
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 تمهید:

اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب (اللجنة 

 اإلفریقیة)

والیتها لتعزیز حقوق اإلنسان والشعوب على  ؛تؤكدإذ 

" من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان 45وفقًا للمادة "

 )؛المیثاق اإلفریقي( والشعوب

 ACHPR/Res.222( 222قرارها رقم  إلى ؛ُتشیرإذ 

“L1” 2012 ل )، الذي یطُلب من اللجنة اإلفریقیة تعدی

 الوصول الى المعلوماتإعالن مبادئ ُحریة التعبیر و 

(اإلعالن) لیتضمن الوصول الى  2002لعام في إفریقیا 

 350؛ القرار رقم: المعلومات

2016))ACHPR/Res.350(EXT.OS/XX (

 قیة مراجعة اإلعالن والقرار رقمیخول اللجنة اإلفریوالذي 

362: )ACHPR/Res.362(LIX) 2016( الذي ، و
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لتعبیر والوصول إلى الُمقرر الخاص لُحریة اُیكلف 

المعلومات في إفریقیا األخذ في اإلعتبار التطورات التي 

 اإلعالن؛حدثت في عصر اإلنترنت عند ُمراجعة 

توطید اإلعالن بهدف  الحاجة إلى ُمراجعةدرك؛ إذ تُ 

التطورات الُمتعلقة بُحریة التعبیر والوصول إلى 

إتفاقیات وآلیات  في اإلعتبارمع األخذ ، المعلومات

، وبروز وتطور غیر الُملزمة معاییرالاإلتحاد اإلفریقي و 

التابعة لالتحاد  وشبه القضائیة فقه الهیئات القضائیة

 ، باإلضافة إلى أبعاد التقنیة الرقمیة في مجالاإلفریقي

 ؛حریة التعبیر والوصول إلى المعلوماتحق 

األهمیة القصوى لُحریة التعبیر على إذ ُتجدد التأكید؛ 

حقًا من حقوق والوصول إلى المعلومات بإعتبارها 

في تعزیز  الركیزة األساسیة، وأنها بمثابة اإلنسان واألفراد

حقوق اإلنسان كافة الدیمقراطیة كوسیلة لضمان إحترام 

 اُألخرى؛



9 
 

بأن الحق في ُحریة التعبیر والوصول إلى كر؛ ذتُ إذ 

، من حقوق اإلنسان األساسیة، ً  حقاً  هباعتبار ، المعلومات

كما هو والحال ، " من المیثاق اإلفریقي9تكفله المادة "

المیثاق اإلفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل؛ في كذلك 

بروتوكول المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب و 

؛ وُمعاهدة اإلحتیاجات الخاصةذوي  حقوقبشأن 

اإلتحاد اإلفریقي لمنع وُمكافحة الفساد؛ والمیثاق 

صاء؛ والمیثاق اإلفریقي للشباب؛ لإلحاإلفریقي 

والمیثاق اإلفریقي للدیمقراطیة واإلنتخابات والحوكمة 

اإلدارة ؛ والمیثاق اإلفریقي لقیم ومبادئ الراشدة

العامة؛ وبروتوكول المیثاق اإلفریقي لحقوق الخدمةو 

 في إفریقیا؛ والشعوب بشأن حقوق المرأة اإلنسان

لمعاییر إعتماد اللجنة اإلفریقیة تأخذ في اإلعتبار؛ إذ 

القانون القوانین غیر الُملزمة ذات الصلة مثل، 

في إفریقیا لعام النموذجي للوصول إلى المعلومات 
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واإلنتخابات الوصول إلى المعلومات  ٕارشادات، و 2013

 ؛2017لعام في إفریقیا 

إعتماد اإلتحاد اإلفریقي إذ تأخذ في اإلعتبار أیضاً؛ 

روني اإلتحاد اإلفریقي ألمن الفضاء اإللكتلُمعاهدة 

 وحمایة البیانات الشخصیة؛

والعهد  لحقوق اإلنساناإلعالن العالمي أن إذ تُدرك؛ 

باإلضافة إلى الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 

دولیة اُألخرى والدساتیر اآللیات القانونیة واإلتفاقیات ال

الوطنیة التي تكفل حق ُحریة التعبیر وحق الوصول إلى 

  المعلومات؛

 أن ُحریة التعبیر والوصول إلى المعلوماتإذ تعي؛ 

مع حقوق أخرى هامة ألجل تحقیق كافة حقوق  طعتتقا

خرى ،ویشمل ذلك الحقوق االنسان األُ 

ین الحقین االقتصادیة، وٕامكانیة تأثیر هذاالجتماعیة/
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ي/االقتصادي ومساهمتهما في عملیة التحول االجتماع

 ؛في القارة االفریقیة 

ة ایة الحاجة الي حمدرك؛ تُ  إذ وتعزیز الحق في حری

همشة التعبیر والوصول الي المعلومات للفئات المُ 

ویشمل ذلك المرأة  یزًا مركباً،یوالمجموعات التي تواجة تم

وكبار السن اإلحتیاجات الخاصة فال وذوى طواأل

 الجنسیة والالجئن والنازحین داخلیاً؛الجندریة و  واألقلیات

في تعزیز انسیاب المعلومات  عرب عن الرغبة؛تُ إذ 

حترام حقوق حریة التعبیر والوصول وتعزیز إ فكار،واأل

 الي المعلومات؛

في  قصوىهمیة ذات أ اللغات المحلیة نالي أشیر؛ تُ إذ 

المعلومات وفي  للوصول الىلمحلیة المجتمعات اادراك 

  الفعال لحق حریة التعبیر؛ اإلدراك
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الدور االساسي لالعالم وغیره  إنتاخذ في اإلعتبار؛  إذ

یتمثل في ضمان االحترام الكامل من وسائل االتصال 

فكار وتعزیز انسیاب المعلومات واال لحق حریة التعبیر،

قرارات مبینیة علي معلومات ومساعدة االفراد في اتخاذ 

 ؛صحیحة، لتقویة وتعزیز الدیمقراطیة

عالمي في لوسائل البث اإل همیة القصوىاألتعي؛  إذ

علي الوصول الي قطاع  ةدر القُ  هان لأ عتبارفریقیا باأ

تكلفة نخفاض نتیجة إلواسع من المستمعین والمشاهدین 

 قیود األُمیة؛ وزدرتها علي تجاوقُ وسائل البث العامة 

ق ب ؛قرتُ  إذ الدور الكبیر للتقنیة الرقمیة الحدیثة في تحقی

ودور  حق حریة التعبیر وحق الوصول الي المعلومات،

والفاعلیة البیانات الحكومیة المفتوحة في تعزیز الشفافیة 

 ؛بتكارواإل
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 األشخاص الذین لیستعلي حمایة حقوق  تؤكد؛ إذ 

 ،المعلومات عبر االنترنتالوصول الي على لدیهم القدرة 

یر المتصلة یوفقًا للقانون الدولى لحقوق االنسان والمعا

 ؛به

ن ممارسة حق حریة التعبیر وحق الوصول ا تدرك؛ إذ

 الي المعلومات واستخدام شبكة االنترنت یعتبر عامالً 

نه یلعب دوراً اكما  خرى،محوریًا في التمتع بالحقوق األ

 ؛الرقمیةالفجوة تقلیص اساسیًا في 

یشتركان إن حریة التعبیر والخصوصیة یعى؛  ذإ

زمة لصون ساسیة الالوُیسهمان في تعزیز الحقوق األ

الكرامة االنسانیة وتعزیز وحمایة حقوق االنسان 

 ؛والشعوب
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عالن مبادى حریة التعبیر أ یة؛اإلفریقتعتمد اللجنة 

لیحل محل اعالن  ،والوصول الي المعلومات في افریقیا

 .2002عام حریة التعبیر في افریقیا الصادر  مبادئ
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 الُجزء األول: المبادئ العامة

.: أهمیة حقوق ُحریة التعبیر والوصول الى 1المبدأ 

 المعلومات 

 

حریة التعبیر والوصول إلي المعلومات  إن .1

هي حقوق أساسیة محمیة بموجب المیثاق 

ییر وقوانین حقوق اإلنسان فریقي ومعااإل

ن إحترام وحمایة اُألخرى. كما أالدولیة 

یمكن  ال هاماً وتحقیق هذه الحقوق یعد عامالً 

االستغناء عنه لتطور اإلنسان بحریة، وخلق 

قراطیة، وتعزیز ورعایة المجتمعات الدیم

 خرى.ممارسة الحقوق األ

علي الدول األطراف في المیثاق االفریقي  .2

حفزة علي ئة المُ ی(الدول األطراف) تهیئة الب
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ممارسة حق حریة التعبیر والوصول الي 

ضد المعلومات، بما في ذلك ضمان الحمایة 

دور تُعزز من  أفعال أو عدم القیام بأفعال

الذي یعتبر دوراً هاماً في أصحاب المصلحة 

التمتع بحق حریة التعبیر والوصول إلي 

 المعلومات.

 

 .: عدم التدخل في ُحریة الرأي2المبدأ 

یر كل أنواع یتكوین وتغشمل ذلك وی -إن ُحریة الرأى

 -ي وقت من األوقات وألي سبب من األسبابالرأى في أ

للتصرف فیه او االستغناء عنه غیر قابل  اً حقیعد 

دول األطراف عدم وعلى الیة التعبیر، مارسة حق حر لم

 ي فرد.التدخل في حریة إبداء رأى أ
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 . : عدم التمییز3المبدأ 

حریة التعبیر والوصول في ممارسة لكل شخص الحق 

أو على أي ي نوع ییز من أبدون تم لي المعلوماتإ

ساس؛ ویشمل ذلك العرق والمجموعة العرقیة واللون أ

س واللغة والدین والرأى السیاسي أو أي رأى اخر والجن

جتماعي والقومي ومكان واالنتماء السیاسي واألصل اإل

مهنة المیالد والعمر والطبقة والمستوى التعلیمى وال

ي ة والهویة الجندریة و/أو أعاقة والمیول الجنسیإلوا

 وضعیة أخرى.

 

 . : األحكام التفضیلیة4المبدأ 

من قوانین حقوق بین أي قانون تعارض وجود في حالة 

تیح یسرى النص الذي یُ  ،الدولیةو  ةمحلیالنسان اإل
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ارسة الكاملة لحق حریة التعبیر والوصول الي مالم

 المعلومات.

 

. : حمایة حقوق ُحریة التعبیر والوصول الى 5المبدأ 

 شبكة اإلنترنتعبر المعلومات 

مارسة حقوق حریة التعبیر والوصول الي یجب حمایة مُ 

سواًء كان ، من التدخل عبر اإلنترنتالمعلومات 

الحصول على هذه المعلومات عبر اإلنترنت أو أي 

وعلي الدول األطراف تفسیر ُأخرى، إعالمیة وسائط 

وغیره من الواردة في هذا اإلعالن الحقوق حمایة وتطبیق 

 یر الدولیة الساریة.یالمعا
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. : حمایة الُمدافعین عن حقوق اإلنسان 6المبدأ 

 وغیرهم

الواردة في هذا اإلعالن الحمایة تطبیق مبادئ یجب 

وغیرهم من العاملین في أجهزة  نللصحفییالممنوحة 

، وٕاتاحتها ألي ُمدافع عن اإلعالم، حسب ُمقتضى الحال

حقوق اإلنسان، وأي شخص أو مجموعة ُأخرى تُمارس 

التعبیر والوصول الي المعلومات بأي حریة  حقوقها في

 .وسیلة من الوسائل

 

 خاصة . : تدابیر7المبدأ 

معالجة علي الدول األطراف القیام بإجراءات خاصة ل

تضمن  المجموعات الُمهمشة بطریقةٍ  احتیاجاتوتوفیر 

الكامل بحقوق حریة التعبیر والوصول الي  هاتمتع

 خرین.الكاملة مع اآل هات علي أساس المساواالمعلوم
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عاقة المرأة واالطفال وذوي اإلهمشة؛ تشمل الفئات المُ و 

داخلیًا وغیرهم من وكبار السن والالجئین والنازحین 

المیول المهاجرین واألقلیات العرقیة والدینیة وذوي 

اإلجتماعي  النوعبغض النظر عن و الُمختلفة الجنسیة 

 .(الجندر)

 

 فالط. : تطویر قُدرات األ8المبدأ 

الدول األطراف القیام بتدابیر خاصة لإلقرار بحقوق على 

لتمكین األطفال وتطویرها، واتخاذ إجراءات ُمحددة 

هم من ُممارسة حقوق -بما في ذلك الُمراهقین -األطفال

ُحریة التعبیر والوصول إلى المعلومات. وأن تضع  في

رأس على هذه التدابیر واإلجراءات مصلحة األطفال 

 .اهتماماتهاقائمة 
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 . : القیود الُمبررة9المبدأ 

یجوز للدول األطراف تقیید ُممارسة حق ُحریة  .1

في  إلى المعلومات،التعبیر والوصول 

 الحصریة التالیة: الحاالت

ي ف علیه اً منصوصأن یكون التقیید  .أ

 القانون؛

 غرضًا مشروعاً؛التقیید خدم أن ی .ب

 وُمالئماً  أن یكون التقیید ضروریاً  .ت

لتحقیق الهدف المنشود في ُمجتمٍع 

 دیمقراطي؛

 

على الدول األطراف التأكد وضمان أن أي  .2

والوصول إلى  ریة التعبیرتقیید لحق حُ 

 المعلومات:
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ویسهل واضحًا ودقیقًا  .أ

 الوصول/الحصول علیه ومتوقعاً؛

من خالل هیئة أن یتم اإلشراف علیه  .ب

ُمستقلة بطریقة غیر تعسفیة أو تمییزیة؛ 

 و

أن یضمن على نحٍو فعال عدم اإلیذاء  .ت

وسوء اإلستغالل، ویشمل ذلك الحق 

ة المحاكم الفي اإلستئناف لدى  ُمستقل

 منحازة.الوغیر 

 

حیث وبالتقیید هدفًا مشروعاً، هذا أن یخدم  .3

 یكون الهدف من التقیید هو:

أن ُیحافظ على إحترام حقوق و/أو  .أ

 ُسمعة اآلخرین؛ و

النظام أو /أن یحمي األمن القومي، و .ب

 الصحة العامة.أو /العام و
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ولكي یكون التقیید ضروریًا ومناسباً، ینبغي  .4

 أن:

وذات  نبع من حاجة ُملحة وملموسةی .أ

صلة كافیة بحق التعبیر والوصول إلى 

 المعلومات؛

بیر اتصال مباشر بالتع ذوأن یكون  .ب

كون واإلفصاح عن المعلومات، وأن ی

لتحقیق الهدف أقل الوسائل تقییدًا 

 الُمعلن؛ 

أن تكون الفائدة الناتجة عن التقیید   .ت

أكبر من حجم الضرر الناتج عن تقیید 

الحق في ُحریة التعبیر 

بما والكشف/اإلفصاح عن المعلومات، 

ما یتعلق بأي عقوبات في ذلك 

 مفروضة.
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 الُجزء الثاني: حق ُحریة التعبیر

 

 . ضمانات حق ُحریة التعبیر10المبدأ 

إن حق ُحریة التعبیر، بما في ذلك 

الحق في السعي للوصول والحصول 

كان شفاهًة أو  ، سواءً على المعلومات

أشكال ي شكل من أاو كتابًة 

 آخر شكل أي خالل من أو تمطبوعاال

من  حق ، هواالتصال أشكال من

 قابل غیر حقوق اإلنسان األساسیة

من مكونات أساسي  ومكون للتصرف

 .عنه غنى ال الذي الدیمقراطیة
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 اإلعالمیة الوسائط وتنوع تعدد. 11 المبدأ

 الخاص أو الحكومي االحتكار ال یتسق. 1

 والمسموعة المطبوعة اإلعالم لوسائل

 حریة في الحق مع، اإلنترنتبشبكة  والمرئیة

 .التعبیر

 التي البث هیئات تحویللالسعي . 2

 هیئات بث إلى والحكومة الدولة علیها تسیطر

 الجمهور أمام مسؤولة تكونوبحیث  عامة،

 أخرى آلیةأي  أو التشریعیة لطةالسُ  خالل من

 .العامة للمساءلة

 تدابیرب األطراف القیام الدولعلى . 3

التي  یةعالماإل وسائطال لتعزیز إیجابیة

تعكس التنوع والتعدد، لتسهیل وتیسیر 

 المسائل التالیة: 
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 للمعلومات رالحُ  اإلنسیاب تعزیز. أ

 واألفكار؛

 اإلعالم وسائل إلى الوصولتیسیر . ب

ویشمل  ،اُألخرى تصالاإل وسائط من وغیرها

 اللغویة واألقلیات همشةالمُ  الفئات ذلك

 والثقافیة؛

والحصول على  الوصولتیسیر . ج

 النمطیة؛ وغیر التمییزیة غیر المعلومات

 الفقیرة المجتمعات وصولتیسیر . د

 خالل من ذلكو  اإلعالم، وسائل إلى والریفیة

 بالتحول رتبطةالمُ  األسرةمصروفات  دعم

 الرقمي؛

 وسائل ملكیة في والتنوع الشفافیة تعزیز. ه

 اإلعالم؛
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المحلیة واإلفریقیة وٕاعالء  اللغات تعزیز .و

 محتواها؛ التعبیر عن صوتها و 

 في المحلیة اللغات استخدام تعزیز. ز

 مناستخدامها  ذلك في بما العامة، الشؤون

 .والقضائیة والتشریعیة التنفیذیة السلطات قبل

 

 اإلعالم وسائط استقالل. 12 المبدأ

 فيعلى الدول األطراف ضمان الحق  .1

 اإلعالم وسائل من مختلفة أشكال إنشاء

 اإلعالم وسائل ذلك في بما المستقلة،

 .والمرئیة والمسموعة المطبوعة

 وسائل تسجیل ظامیقتصر ن أن یجب. 2

 ینبغي وال فقط، إداریة ألغراض اإلعالم
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 أخرىأي قیود مالیة  أو زائدة رسوم فرض

 .اإلعالم وسائل على

 تنظیمیةعلى الدول األطراف تهیئة بیئة  .3

العمل  وممارسي اإلعالم وسائط ُمالك تشجع

 اتیاتفاق إلى التوصل على ي،اإلعالم

 ومنع ،ریحر هیئات الت ستقاللاتضمن 

 على التأثیر من وغیرها التجاریة االعتبارات

 .اإلعالمي المحتوى

 

 

 ةالعام اإلعالم وسائط .13 المبدأ

 إنشاءاألطراف  لدولایجب على . 1

وسائط اإلعالم لإلشراف على داریة هیئات إ
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 یتمُمستقل  مجلس  لرقابة العامة، وأن تخضع

یعكس التنوع والتعدد، بحیث  بشفافیة تشكیله

 له الكافیة الحمایةأن تتكفل الدولة بتوفیر و 

 السیاسیة الطبیعة اذ المبرر غیر التدخل ضد

 .غیرها أو التجاریة أو

 اإلعالم لوسائل العلیا اإلدارة تعیین یتم .2

 المجلس قبل منوٕاخضاعها للُمساءلة  العامة

 المذكور.

تحریر هیئات  ستقاللیةیجب ضمان ا. 3

 .العامة اإلعالم وسائل

 العامة اإلعالم وسائط لیتمو یجب . 4

 التدخل من یحمیها ، بحیثكاف نحو على

 .المبرر غیر
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ضمان  العامة البث هیئات یتعین على. 5

 على بها الخاصة اإلرسال أنظمة تغطیة

 .الدولة أراضي كامل

 العامة الخدمة نطاق تحدید یجب. 6  

 ویشمل ،واضح بشكل العامة البث لهیئات

 الجمهور تلقي بضمان ذلك اإللتزام

 سیما ال ،اً سیاسی متوازنةالو  كافیةال معلوماتلل

 .االنتخاباتإجراء  فترات خالل

 

 

 الخاصة اإلعالم وسائط. 14 المبدأ

 وسائط األطراف تعزیز الدولعلى  .1

 ، بإعتبارها آلیاتخاصةال عالماإل
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 مجموعة ونشر لتطویر إضافیة

 لخدمة المحتویات من متنوعة

 .العامة المصلحة

 وسائطعلى الدول األطراف تشجیع  .2

 على واإلنترنت والطباعة البث

 أشكال جمیع عن العلني الكشف

 مقتنیات وأي اإلعالم وسائط ملكیة

 .الملكیة في تغییر أو الحقة

 على الدول األطراف إنشاء هیئات .3

 إصدار، ُیناط بها مستقلة تنظیمیة

 على واإلشراف البث تراخیص

 .الترخیص شروط واستیفاءاإللتزام 

على الدول األطراف ضمان عدالة  .4

المتعلقة  الترخیص إجراءاتوشفافیة 

 زیوتعز ، الخاصة اإلعالم وسائلب

 :خالل من ، وذلكالبث تنوع
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 جمیع عن الكامل العلني الكشف فرض. أ

 استحواذ عملیات وأي الوسائط ملكیة أشكال

 و الملكیة؛في  تغییر أو الحقة

 غیر اإلحتكار ضد وقائیة تدابیر اتخاذ. ب

 عدم خالل من الخاص، البث لملكیة المبرر

 عملیات على الموافقة وعدم التراخیص منح

ة، على الملكی تغییر أو الالحقة االستحواذ

 المثال.سبیل 

األطراف ضمان العدالة  الدولعلى . 5

ترددات (موجات)  تخصیصوالشفافیة في 

 .الخاص البث استخدام

ضمان وتنظیم األطراف  دولعلى ال  .6

 للشروط، وفقًا البث حقوق اكتساب عملیة
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 البث قطاع فيوالتعدد  التنوع لتحقیق الالزمة

 .الخاص

 الخاص البث خدماتاألطراف تشجیع  الدولعلى  . 7

 ق اإلعالمیة.والمراف للمنصات البیني التشغیل لتعزیز

 

 جتمعیةالمُ  اإلعالم وسائل. 15 المبدأ

 إنشاء تسهیلاألطراف  الدول على. 1

 مستقلة ككیانات جتمعیةالمُ  اإلعالم وسائل

 محتویاتال ونشر تطویر بهدف ربحیة، غیر

 الجغرافیة المجتمعات بمصالح الصلة ةوثیق

 مثل ،مشتركةال مصالحذات ال المجتمعات أو

 .والثقافة اللغة
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 األسس وفق جتمعيالمُ  البث قواعدتنظیم . 2           

 :التالیة

 وبرمجة وٕادارة ملكیة تكون أن یجب. أ

 لكافة شرائح لةممثِ  جتمعيالمُ  البث هیئات

 .للمجتمع

 الترخیص عملیات تكون أن یجب. ب

 التكلفة حیث من وفعالة وسریعة بسیطة

 معیة.المجت مشاركةال وتضمن

 الترخیص متطلبات حققتُ  أن یجب. ج

 .جتمعيالمُ  البث أهداف

 نسبة صیتخصعلى الدول األطراف . د

 لمذیعي ةالمتاحالموجات ترددات  من ثابتة

 .التنوع لتشجیع المجتمعات
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 والُمشترك الذاتي التنظیم .16 المبدأ

 لوسائل الذاتي التنظیم الدول تشجع. 1

 وسریعاً  محایداً  یكون أن یجب الذي اإلعالم

 المعاییر عززویُ  التكلفة حیث من وفعاالً 

 .اإلعالم وسائل في الرفیعة

 من واألخالق السلوك قواعد إعداد یتم. 2

 شفافة عملیات خالل من اإلعالم وسائل قبل

 لضمان الفعّ  بشكل تنفیذها ویتم وتشاركیة

 من المهني حترافاإل معاییر أعلى مراعاة

 .اإلعالم وسائل قبل

یجوز للدول األطراف القیام بعملیات . 3

 للتنظیم مكمالً  باعتباره المشترك التنظیم

 المستنیر التعاون أساس علىوذلك  الذاتي،
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 السلطة ذلك في بما المصلحة، أصحاب بین

منظمات و  اإلعالم ووسائط العامة التنظیمیة

 .المدني المجتمع

 

 السلكیة واالتصاالت للبث التنظیمیة الهیئات .17 المبدأ

 واإلنترنت والالسلكیة

 التي العامة التنظیمیة السلطة تكون. 1

 أو البث مجاالت في سلطات تمارس

 مستقلة لإلنترنت التحتیة البنیة أو االتصاالت

 الطبیعة ذي التدخل ضد كافٍ  بشكلٍ  ومحمیة

 .غیرها أو التجاریة أو السیاسیة

 أعضاء تعیین عملیة تكون أن یجب. 2

 على تشرفالتي  عامةال تنظیمیةات الهیئال

 التحتیة البنیة أو االتصاالت أو البث
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 ضد كافٍ  بشكلٍ  ومحمیة مستقلة ،لإلنترنت

 مفتوحة العملیة تكون أن یجب ، كماالتدخل

 المصلحة أصحاب مشاركة وتتضّمن وشفافة

 .المعنیینو 

 البث مارستُ  عامة تنظیمیة سلطة أي .3

 التحتیة البنیةب تتعلق أو االتصاالت أو

 .الجمهور أمام مسؤولة تكون لإلنترنت

 متعدد التنظیم نموذج تشجیع یجب. 4

 تطویر علىاألطراف من ذوي المصلحة 

 القرار اتخاذ وٕاجراءات والقواعد المبادئ

 وتطور استخدام لكیفیة مشتركةال برامجالو 

 .اإلنترنت
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 ذات التنظیمیة الهیئات سلطات تكون. 5

 دور علىبحیث ال تتغول  إداریة طبیعة

 .المحاكم

 

 . الشكاوى18المبدأ 

. یجب أن تكون نظم الشكاوى العامة 1

المتعلقة بالمطبوعات والبث ووسائط اإلعالم 

االلكترونیة ووسطاء اإلنترنت متاحة على 

نطاق واسع، وأن یتم تحدیدها وفقًا لألحكام 

 وقواعد السلوك المعمول بها.

هیئة تنظیمیة تم إنشاؤها . یجب حمایة أي 2

للفصل في الشكاوى المتعلقة بمحتوى 

الوسائط ضد أي تدخل سیاسي أو تجاري أو 

 أي تدخل ال مبرر له.
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وممارسي العمل اإلعالمي . حمایة الصحفیین 19المبدأ 

 خرىاإلعالم األعبر وسائل 

الحق في التعبیر عن النفس ال یخضع . 1

ممارسة من خالل و/أو عبر وسائل اإلعالم 

 لها. ُمبررقیود قانونیة ال ، ألي الصحافة

ن والعاملون في وسائل . یتمتع الصحفیو 2

خرى بحریة تنظیم أنفسهم في اإلعالم األ

أو روابط أو أي شكل من  جمعیات وأنقابات 

 .أشكال التنظیم المشروعة
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وممارسي العمل . سالمة الصحفیین 20المبدأ 

 خرىاإلعالم األاإلعالمي عبر وسائل 

سالمة  كفالة األطراف الدولعلى . ت1

ن والعاملین في وسائل اإلعالم الصحفیی

 خرى.األ

تدابیر لمنع إتخاذ  األطراف الدول على . 2

ن والعاملین في االعتداء على الصحفیی

خرى، بما في ذلك القتل، وسائل اإلعالم األ

القضاء (خارج نطاق والقتل خارج نطاق 

 ذلك من أشكال ، والتعذیب وغیرالقانون)

سوء المعاملة، واالعتقال واالحتجاز و  العنف

واالختطاف،  التعسفي، واالختفاء القسري،

والمراقبة غیر القانونیة  والترهیب، والتهدید

غیر أو /التي تتم من قبل الجهات الحكومیة و

 الحكومیة.
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 رفعتدابیر لالقیام ب األطرافالدول على . 3

م ائل اإلعالوعي الصحفیین والعاملین في وس

السیاسات وغیرهم من  ناعوصُ خرى األ

 المتعلقةوبناء قدراتهم  ،أصحاب المصلحة

القوانین والمعاییر الرامیة إلى ضمان سالمة ب

الصحفیین وغیرهم من العاملین في وسائل 

 اإلعالم.

ة القیام ب األطرافالدول على . 4 تدابیر قانونی

ي  وتدابیر أخرى فعالة للتحقیق مع مرتكب

لعاملین في داءات ضد الصحفیین واتاالع

خرى ومقاضاتهم وسائل اإلعالم األُ 

على ومعاقبتهم، وضمان حصول الضحایا 

 فعالة.والعدالة الصاف تناالسبل 

مسؤولة عن سلوك  األطراف. تكون الدول 5

الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون، واألمن، 
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واالستخبارات، والعسكریین وغیرهم من األفراد 

لذین یهددون أو یقوضون أو ینتهكون سالمة ا

ن والعاملین في وسائل اإلعالم الصحفیی

 خرى.األُ 

اتخاذ تدابیر  األطراف یجب عل الدول . 6

ت والعامالت محددة لضمان سالمة الصحفیا

خرى من خالل معالجة في وسائل اإلعالم األ

اعتبارات السالمة المتعلقة بنوع الجنس، 

سي والعنف القائم العنف الجنویشمل ذلك 

 على نوع الجنس، والتخویف والمضایقة.

في أوقات - األطراف یجب على الدول . 7

ن حالة الصحفیی احترام -النزاع المسلح

خرى والعاملین في وسائل اإلعالم األ

بوصفهم غیر مقاتلین وفقًا للقانون الدولي 

 اإلنساني.
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 معة. حمایة السُ 21المبدأ 

القوانین ضمان إتساق  األطراف الدولعلى . 1 

 مع المعاییر التالیة:وتوفقها  المتعلقة بالتشهیر

أ. ال ُیعتبر أي شخص مسؤوًال عن 

التصریحات الحقیقیة أو التعبیر عن اآلراء أو 

التصریحات التي تعتبر معقولة في ظروف 

 معینة.

ب. یتعین على الشخصیات العامة تحمل 

 قدر أكبر من النقد.

العقوبات قاسیة بحیث أن تكون ج. ال یجوز 

 الحق في حریة التعبیر. عیقتُ 

. ال تمنع قوانین الخصوصیة والسریة نشر 2

 المصلحة العامة.ب المتعلقةالمعلومات 
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 الجنائیة التدابیر .22المبدأ 

مراجعة جمیع  األطراف. یجب على الدول 1

محتوى المادة القیود الجنائیة المفروضة على 

قابلة للتبریر ومتوافقة للتأكد من أنها اإلعالمیة 

 مع القانون والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.

الغاء القوانین التي  األطراف . على الدول2

  تجرم الفتنة واإلهانة ونشر األنباء الكاذبة.

تعدیل القوانین  األطراف . یجب على الدول3

الجنائیة المتعلقة بالتشهیر والقذف لتتوافق مع 

 .الالزمة حسب ُمقتضى الحالالعقوبات المدنیة 

رائم التشهیر . إن فرض عقوبة الحبس على ج4

 .لحق حریة التعبیر اً انتهاك تُعتبروالقذف 
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المحافظة  بُحجة. ال یجوز تقیید حریة التعبیر 5

ومي ما لم یكن النظام العام أو األمن القعلى 

إلحاق ضرر بمصلحة بهناك خطر حقیقي 

اط سببي وثیق بین كان هناك ارتبٕاذا ما مشروعة و 

 خطر الضرر والتعبیر.

 

 الخطاب المحظور .23المبدأ 

أي خطاب  األطراف حظرالدول  یجب على .1

أو  العنصریة یدعو إلى الكراهیة القومیة أو

أو غیرها من أشكال الكراهیة  الدیني تعصبال

التمییزیة التي تشكل تحریضًا على التمییز أو 

 العداء أو العنف.

 الخطاب المحظورتجریم  األطرافالدول على . 2

الحاالت في  یتم اللجوء إلیه، باعتباره مالذًا أخیراً 
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في  األطراف تأخذ الدولعلى أن الخطیرة فقط. 

وعند تحدید درجة الخطورة التي تستدعي االعتبار 

 عقوبات جنائیة، ما یلي:

 أ. السیاق االجتماعي والسیاسي السائد؛

 هور؛ب. مكانة المتحدث بالنسبة للجم

 ج. وجود نیة واضحة للتحریض؛

 د. محتوى وشكل الخطاب؛

ه. طبیعة الخطاب ومداه وحجم الجمهور ووسائل 

 النشر؛

 و. االحتمال الحقیقي للضرر الوشیك.

أن تحظر الكالم الذي  األطراف . ال یجوز للدول3

 .المزعجأو  المسيءیفتقر إلى الكیاسة فقط أو 
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 التدابیر االقتصادیة .24المبدأ 

ة العمل  األطراف الدول على .1 على تهیئة بیئ

جمیع وسائل على إزدهار تشجع اقتصادیة مواتیة 

اإلعالم، من خالل اعتماد سیاسات لتوفیر الدعم 

بغیة ي أو غیره من أشكال الدعم العام المال

من  لمهامها جمیع وسائل اإلعالمأداء استدامة 

خالل عملیة عادلة ومحایدة ومستقلة وشفافة، 

 على معاییر موضوعیة.إستنادًا 

االلتزام بالشفافیة في  األطراف . تكفل الدول2

لإلعالن وٕاخضاعها  عملیة تخصیص األموال

للمساءلة العامة، وال یجوز إساءة استخدام السلطة 

 نشر اإلعالن.في 

تدابیر فعالة ب القیام األطراف الدولعلى . 3

إلعالم لتجنب التركیز غیر المبرر لملكیة وسائل ا
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تكون هذه بحیث ال  ،سواء كانت أفقیة أو رأسیة

منع تطور قطاع وتؤدي إلى اإلجراءات صارمة 

 اإلعالم.

 

 حمایة المصادر والمواد الصحفیة األخرى .25المبدأ 

. ال ُیطلب من الصحفیین والعاملین في مجال 1

اإلعالم اآلخرین الكشف عن مصادر سریة 

ألخرى المحتفظ للمعلومات أو الكشف عن المواد ا

بها ألغراض صحفیة إال إذا أمرت المحكمة 

 باإلفشاء بعد جلسة علنیة كاملة وعادلة.

ال یتم الكشف عن مصادر المعلومات أو  - 2

المواد الصحفیة التي تأمر بها المحكمة إال في 

 الحاالت التالیة:
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أ. أن تكون هویة المصدر ضروریة للتحقیق أو 

و للدفاع عن شخص المالحقة في جریمة خطیرة أ

 متهم بارتكاب جریمة جنائیة؛

الحصول على المعلومات أو  جوزب. ال ی

المعلومات المماثلة التي تؤدي إلى نفس النتیجة 

 في مكان آخر؛ و

على الحق  المصلحة العامة في الكشفتُقدم ج. 

  في ُحریة التعبیر.  

التحایل على حمایة  األطراف . ال یجوز للدول3

ومات أو المواد الصحفیة المصادر السریة للمعل

إال إذا أمرت محكمة  ،مراقبة االتصاالت من خالل

 اعهاخضإ نزیهة ومستقلة بالرقابة من هذا النوع و 

 .الئمةات المُ للضمان
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 صول إلى المعلوماتو الجزء الثالث: حق ال

 . الحق في الوصول إلى المعلومات26المبدأ 

ًا  لوصول إلىیكفل القانون حق ا. 1 المعلومات وفق

 للمبادئ التالیة:

إلى المعلومات  الوصولأ. لكل شخص الحق في 

التي تحتفظ بها الهیئات العامة والهیئات الخاصة 

 ذات الصلة بسرعة وبتكلفة زهیدة.

معلومات  إلىوصول ب. لكل شخص الحق في ال

الهیئات الخاصة التي قد تساعد في ممارسة أو 

 حمایة أي حق بسرعة وبتكلفة زهیدة.

وألغراض هذا الجزء، فإن الهیئة الخاصة  -2

 ؛ وال یمنع من ذلك كونهاهي هیئة خاصة المعنیة

مملوكة جزئیاً أو كلیاً، أو تخضع لسیطرة أو تمویل 
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 تقوم مباشر أو غیر مباشر من األموال العامة، أو

 قانونیة أو عامة.أو خدمة بوظیفة 

 

 ویةـألول. ا27المبدأ 

لقوانین الحصول على المعلومات األسبقیة تكون 

على أي قوانین أخرى تحظر أو تقید الكشف عن 

 المعلومات.

 

 المعلومات عن األقصى الكشف. 28المبدأ 

یجب أن یسترشد الحق في الحصول على 

إلفشاء دأ الحد األقصى المعلومات بمب

وال یجوز تقیید الحصول على  ،المعلومات
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المعلومات إال بإعفاءات محددة بدقة، والتي یجب 

أن ینص علیها القانون وتمتثل بدقة لقوانین 

 ومعاییر حقوق اإلنسان الدولیة.

 

 المعلومات عن اإلستباقي الكشف .29المبدأ 

لعامة والهیئات الخاصة ذات ُیطلب من الهیئات ا .1

أن  )حتى في حالة عدم وجود طلب محدد( الصلة

تنشر بشكل استباقي المعلومات ذات المصلحة 

العامة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بوظائفها 

وسلطاتها وهیكلها ومسؤولیها وقراراتها ومیزانیاتها 

 ونفقاتها وغیرها من المعلومات المتعلقة بأنشطتها.
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بل الهیئات تطبیق الكشف االستباقي من ق .2

األنشطة التي تستخدم األموال بالخاصة ذات الصلة 

 العامة أو تؤدي وظائف أو خدمات عامة.

. یجب نشر المعلومات المطلوب الكشف عنها 3

بشكل استباقي من خالل جمیع الوسائط المتاحة، 

یجب على الدول و  ،ي ذلك التقنیات الرقمیةبما ف

ادئ البیانات نشر المعلومات بشكل استباقي وفقًا لمب

 المفتوحة المقبولة دولیاً.

 

 المعلومات تنظیمو  وحفظ إنشاء واجب .30المبدأ 

 اعلیه والُمحافظة

یجب على الهیئات العامة والهیئات الخاصة ذات 

الصلة تجهیز المعلومات وحفظها وتنظیمها 
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واالحتفاظ بها بطریقة تسهل ممارسة الحق في 

 الوصول إلى المعلومات.

 

 المعلومات الى الوصول طریقة. 31المبدأ 

حًا ا. یجب أن یكون الحصول على المعلومات مت1

 قنیاتتكلفة منخفضة وبأشكال وتبأسرع ما یمكن وب

 یسهل الحصول علیها.

. ال یجوز مطالبة أحد بإظهار مصلحة قانونیة أو 2

تقدیم محددة في المعلومات المطلوبة أو شخصیة 

 تبریر لطلب ما.

مساعدة كل شخص في تقدیم طلبات . یجب 3

ق للحصول على معلومات شفویًا أو كتاب یًا وبما یتف

، كما یجب تقدیم الدعم إلعداد مع متطلبات ا
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المناسب لألشخاص غیر المتعلمین وذوي 

لتقدیم طلبات للحصول على  لخاصةااالحتیاجات 

 معلومات على قدم المساواة مع اآلخرین.

ف تكلفة النسخ . ال یتم دفع أي رسوم بخال4

المعقولة للمعلومات المطلوبة، ویتم التنازل عن تكلفة 

 .معوزاً  النسخ إذا كان مقدم الطلب

. یجب تقدیم أي رفض للكشف عن المعلومات 5

ُمبررًا في الوقت المناسب، ویجب أن یكون  كتابتاً 

 منطقیًا ومرتكزًا على القانون والمعاییر الدولیة.و 

 

 اإلستئناف طلبات. 32المبدأ 

یخضع أي رفض للكشف عن المعلومات لعملیة 

استئناف داخلیة سریعة دون أي تكلفة على مقدم 
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الطلب، ویكون الحق في االستئناف اإلضافي ضد 

نتیجة عملیة االستئناف الداخلي من مسؤولیة آلیة 

 ، المحاكم.المطافالرقابة وفي نهایة 

 

 . االستثناءات33المبدأ 

ا . ال یجوز حجب 1 المعلومات بشكل قانوني إال إذ

كان الضرر الذي یلحق بالمصلحة المحمیة 

بموجب االستثناء ذي الصلة یفوق بشكل واضح 

المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات، كما 

ال یجوز حجب هذه المعلومات إال للفترة التي 

 یمكن أن یحدث فیها الضرر.

حتوي . في حالة إستثناء جزء من المستند الذي ی2

على المعلومات المطلوبة للكشف عنها، یتم قطع 
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الجزء المستثنى أو حجبه و یمكن الحصول على 

 بقیة المستند الذي لم یتم إعفاؤه من الكشف.

. یجب أن تنص القوانین التي تحكم تصنیف 3

المعلومات على الحد األقصى لمدة التصنیف 

وتقیید التصنیف بالقدر الضروري فقط، إلى أجل 

 مسمى.

 یجوز حجب المعلومات بصورة مشروعة . ال4

 ستثناء إال إذا كان الكشف عنها:إك

أ. ینتج عنه إفشاء غیر معقول للمعلومات الشخصیة 

 لطرف ثالث؛

ب. تسبب تحیزًا كبیرًا لمصلحة تجاریة أو مالیة 

مشروعة ألصحاب المصلحة ذوي الصلة أو 

 طرف ثالث آخر.
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 أو سالمته للخطر؛ج. تعریض حیاة الفرد أو صحته 

د. إلحاق ضرر كبیر باألمن القومي والدفاع عن 

 الدولة؛

ذا كانت أي لعالقات الدولیة، باه. إحداث ضرر كبیر 

یجب المحافظة على سریتها المعلومات تلك 

موقف الدولة فیما یتعلق ببموجب القانون الدولي، و 

بالمفاوضات الدولیة، والمراسالت الدبلوماسیة أو 

مع الدول أو المنظمات الدولیة والبعثات الرسمیة 

 الدبلوماسیة أو القنصلیة؛

و. المساس بإنفاذ القانون، مثل منع كشف الجریمة 

 العدل؛ نفاذبض على الجناة أو مقاضاتهم وإ والق

بین  السري االتصالز. ینتج عنها الكشف عن 

الممارس الطبي والمریض، المحامي والموكل، 

محظور  معلومة يالصحفي والمصادر، أو أ
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الكشف  أشكال بأي شكل آخر مناإلفشاء عنها 

 اإلجراءات القانونیة؛ أوب المتعلقة

المهنیة أو عملیة  ختباراتح. تعریض نزاهة عملیة اال

 التوظیف للخطر.

 

 آلیات الرقابة .34المبدأ 

ة 1 . ُینشأ بموجب القانون آلیة رقابة مستقلة ومحاید

 الوصول الحصول لرصد وتعزیز وحمایة الحق في

 بالحصول المعلومات وحل المنازعات المتعلقة الى

 المعلومات. الى الوصولو 

. یكفل القانون استقاللیة آلیة الرقابة التي تنص 2

ة أن ُتحدد على عملیة تعیین شفافة وتشاركیة، و  مد



60 
 

، آللیة الرقابة كافیةالموارد توفیر الو بوضوح عضویة 

 أمام السلطة التشریعیة.نهائیة الساءلة مُ ٕاخضاعها للو 

الخاصة ذات الصلة و الهیئات العامة على . 3

ًا اإلعتراف  بقرارات آلیة الرقابة باعتبارها ملزمة رسمی

 بالحصول وقانونیًا في جمیع المسائل المتعلقة

المعلومات، بما في ذلك حل  الى الوصولو 

 الى الوصولو  بالحصول المنازعات المتعلقة

 المعلومات.

 

 المحمیة للمصلحة العامة . عملیات الكشف35المبدأ 

ذات . ال یجوز إخضاع أي شخص لعقوبات 1

 متعلقة بالعملأو  ةأو إداری ةأو جنائی ةمدنی طبیعة

أو غیر ذلك، بسبب اإلفشاء عن معلومات حول 

مخالفات  تكشف عن تهدید خطیر للصحة أو 
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السالمة أو البیئة، أو یكون الكشف عنها في 

إذا كان الشخص الُمفصح على  لعامة،المصلحة ا

 .هذه المعلومات صحیحةقناعة بأن 

قوانین سن وٕاعتماد  األطراف الدول على. 2

ة  إلنشاء أنظمة إفشاء محمیة ومؤسسات مستقل

لإلشراف على إفشاء المعلومات المحمیة من أجل 

 المصلحة العامة.

 

 اتـالعقوب .36المبدأ 

. یعتبر عدم قیام صاحب المعلومات بالكشف 1

الموافقة على بشكل استباقي عن المعلومات أو 

 یعاقب علیها القانون. یمةطلب المعلومات جر 
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التغییر ف أو تال. یعتبر التدمیر المتعمد أو اإل2

معلومات وعرقلة أو في الأو اإلخفاء أو التزویر 

التدخل في أداء واجبات صاحب المعلومات أو 

 آلیة الرقابة، جرائم یعاقب علیها القانون.

 

الجزء الرابع: ُحریة التعبیر والوصول الى المعلومات 

 عبر شبكة اإلنترنت

 . الوصول إلى شبكة اإلنترنت37المبدأ 

تاحة الحق في إ األطراف . یجب على الدول1

شبكة  عبر لى المعلوماتاصول و حریة التعبیر وال

 اإلنترنت والوسائل الالزمة لممارسة هذه الحقوق.

صول و بضرورة ال األطراف . تعترف الدول2

لى خدمات الشامل والمنصف والمیسور التكلفة ا
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حریة التعبیر والوصول إلى  تفعیلاإلنترنت ل

 المعلومات وممارسة حقوق اإلنسان األخرى.

بالتعاون مع جمیع  األطراف الدولعلى . 3

 قوانینسن وٕاعتماد أصحاب المصلحة المعنیین، 

صول الشامل و وسیاسات وتدابیر أخرى لتوفیر ال

ى خدمات اللمنصف والمیسور التكلفة والهادف وا

 اإلنترنت دون تمییز، وذلك من خالل:

أ. تطویر آلیات تنظیمیة مستقلة وشفافة لإلشراف 

 الفعال؛

مات واالتصاالت ب. تحسین تكنولوجیا المعلو 

 والبنیة التحتیة لإلنترنت من أجل التغطیة الشاملة؛

ج. إنشاء آلیات لتنظیم المنافسة في السوق 

 وتشجیع التنوع؛تكلفة اللخفض 
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مبادرات الخدمات المحلیة مثل شبكات د. تعزیز 

االتصال  قویة روابطالمحلیة لت يالمجتمعالتواصل 

لدیها  بالمجتمعات المهمشة أو التي ال تتوفر

 ؛ و منها الخدمة أو المحرومة

ه. تیسیر مهارات الثقافة الرقمیة لالستخدام 

 الشامل والمستقل.

اإلنترنت، تتخذ  شبكةلى اصول و عند إتاحة ال . 4

تدابیر محددة لضمان ممارسة  األطراف الدول

عبر المهمشة لحقوقها ممارسة فعالة الجماعات 

 اإلنترنت. شبكة

قوانین سن واعتماد  األطراف الدولعلى . 5

 شبكةلى اصول و وسیاسات وتدابیر أخرى لتعزیز ال

اإلنترنت بأسعار معقولة لألطفال لتزویدهم بمهارات 

والسالمة والتعلم عبر شبكة القراءة والكتابة الرقمیة 
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خالل إستخدامهم من األذى  حمایتهماإلنترنت، و 

خصوصیتهم  المحافظة علىاإلنترنت و لشبكة 

 وهویتهم.

 

 عدم التدُخل .38المبدأ 

حق أي ي التدخل ف األطراف . ال یجوز للدول1

األفراد في التماس المعلومات وتلقیها من حقوق 

 قنیةوسیلة لالتصال والت أوطریق أي ونقلها عن 

یر مثل إزالة المحتوى أو الرقمیة، من خالل تداب

مع  ومتوافقاً  ، ما لم یكن هذا التدخل مبرراً حظره

 القانون والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.

 أوالُمشاركة  األطراف . ال یجوز للدول2

 الوصول إلىمن حق  حرمانتغاضى عن أي ال
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الرقمیة بالنسبة  قنیاتاإلنترنت وغیرها من الت

 من الجمهور أو لجمیع السكان. ُمحدد لقطاع

إعتماد إجراءات  األطرافیجوز للدول . 3

رسوم على ضرائب و فرض بما في ذلك إقتصادیة، 

المستخدمین النهائیین لخدمات اإلنترنت 

، إال إذا كانت ومات واالتصاالتوتكنولوجیا المعل

 تلك اإلجراءات اإلقتصادیة ال تقوض أو تُعیق 

لى المنصف والمیسور التكلفة صول الشامل واو ال

تكون مبررة ینبغي أن والتي ، نترنتاإل شبكة

 عاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.ومتوافقة مع الم

 

 . وسطاء اإلنترنت وخدمات الوصول39المبدأ 
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على وسطاء أن تشترط  األطراف الدولعلى  .1
تاحة  كافة  خدمات  اإلنترنت على قدم إاإلنترنت 

صل األنوع أو الالمساواة دون تمییز على أساس 
المحتوى أو الوسائل المستخدمة لنقل المحتوى، أو 

 نسیاباالعملیة وأال یتدخل وسطاء اإلنترنت في 
الحر للمعلومات عن طریق حظر أو إعطاء 

 األفضلیة لحركة مرور معینة على اإلنترنت.

أن تطلب من وسطاء  األطراف ال یجوز للدول .2

اإلنترنت تعدیل أو مراقبة المحتوى الذي ال یحق 

 لهم مراقبته.

أن تطلب من وسطاء  األطراف . على الدول3

في كافة اإلنترنت ضمان حقوق اإلنسان 

عملیاتهم، وذلك من خالل اإلشراف على محتوى 

اإلنترنت أو اعتماد استراتیجیات للتخفیف من حدة 

حریة التعبیر والوصول إلى القیود المفروضة على 

المعلومات عبر اإلنترنت، وضمان الشفافیة في 
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 جمیع طلبات إزالة المحتوى، وٕادراج آلیات الطعن

، وتقدیم سبل انصاف فعالة في الحاالت التي 

 تحدث فیها انتهاكات للحقوق.

أن تطلب من وسطاء  األطراف . ال یجوز للدول4

ت ما لم تكن اإلنترنت إزالة المحتوى على اإلنترن

 هذه الطلبات:

 أ. واضحة ال لبس فیها؛

ب. مفروضة من سلطة قضائیة مستقلة ونزیهة، 

 ؛5ي رقممع مراعاة المبدأ الفرع

 إلجراءات القانونیة الواجبة؛لتخضع أن ج. 

د. مبررة ومتوافقة مع القانون والمعاییر الدولیة 

 لحقوق اإلنسان؛ و
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تسمح بحق ه. یتم تنفیذها من خالل عملیة شفافة 

 .الطعن

یجوز لوكاالت إنفاذ القانون أن تطلب من . 5

على  الموجود بإزالة المحتوى المبادرةالوسطاء 

یشكل قد اإلنترنت اذا كان یشكل خطراً وشیكًا أو 

لشخص أو  الحاق ضررخطراً حقیقیًا بالموت أو 

طفل، شریطة أن تخضع هذه اإلزالة للمراجعة من 

 قبل السلطة القضائیة.

أن یكون تطویر  األطراف تضمن الدول .6

وغیرها من واستخدام وتطبیق الذكاء االصطناعي 

المماثلة بواسطة وسطاء اإلنترنت متوافقة  قنیةالت

مع القانون الدولي والمعاییر الدولیة لحقوق 

تعدى على الحق في حریة التعبیر یاإلنسان، وال 

المعلومات وغیرها من حقوق  الى والوصول

 األخرى.اإلنسان 
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 . الخصوصیة وحمایة المعلومات الشخصیة40المبدأ 

. لكل شخص الحق في الخصوصیة، بما في 1

 وحمایة معلوماته الشخصیة. انصاالتهذلك سریة 

لكل شخص الحق في االتصال دون الكشف  .2

عن هویته أو استخدام أسماء مستعارة على 

ومعلوماته  اتصاالتهاإلنترنت وضمان سریة 

من الوصول إلیها من قبل أطراف الشخصیة 

 أخرى من خالل استخدام التقنیات الرقمیة.

أن تعتمد قوانین أو  األطراف ال یجوز للدول .3

التشفیر، بما  تقنیة تدابیر أخرى تحظر أو تضعف

في ذلك األبواب الخلفیة، والودائع األساسیة 

ومتطلبات توطین البیانات، ما لم تكن هذه التدابیر 
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مبررة ومتوافقة مع القانون والمعاییر الدولیة لحقوق 

 اإلنسان.

 

 مراقبة الخصوصیة واالتصاالت .41المبدأ 

أن تنخرط في أعمال  األطراف ال یجوز للدول .1

 مراسالتجمع أو تخزین أو تحلیل أو تقاسم 

شخص ما أو تتغاضى عنها بشكل عشوائي وغیر 

 مستهدف.

أي بمراقبة القیام  األطراف لدولیجوز ل. ال 2

الذي یسمح  بموجب القانونإال مستهدفة اتصاالت 

فق مع القانون والمعاییر وا، والتي تتلها بذلك

ن، والتي تقوم على أساس الدولیة لحقوق اإلنسا

خطیرة قد  االشتباه المحدد والمعقول بأن جریمة
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أو ألي هدف مشروع  إرتكابهاارتكبت أو یجري 

 آخر.

أي التأكد وضمان أن  األطراف الدولعلى .  3

 ،قانون یأذن بمراقبة االتصاالت المستهدفة

لحق في ا والتي تكفلكافیة الضمانات ال إستیفاء

 :ذلكالخصوصیة، بما في 

سلطة قضائیة  من مسبقإذن الحصول على أ . 

 مستقلة ومحایدة؛

 اإلجراءات القانونیة الواجبة؛كفالة تطبیق ب . 

ج. قیود محددة على وقت وطریقة ومكان ونطاق 

 المراقبة؛

د. االخطار بالقرار الذي یأذن بالمراقبة في 

 غضون فترة معقولة من انتهاء هذه المراقبة؛
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ستباقیة حول طبیعة االافیة شفاإللتزام باله. 

 ونطاق استخدام المراقبة؛ و

و. الرصد الفعال والمراجعة المنتظمة من قبل آلیة 

 رقابة مستقلة.

 

اإلطار القانوني لحمایة المعلومات  .42المبدأ 

 الشخصیة

لحمایة الالزمة قوانین ال األطراف تعتمد الدول .1

المعلومات الشخصیة لألفراد وفقًا للقانون 

 والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.

معالجة المعلومات الشخصیة  تمتینبغي أن . 2

 بموجب القانون:

 أ. بموافقة الفرد المعني؛



74 
 

 ب. أجریت بطریقة مشروعة وعادلة؛

ج. وفقًا للغرض الذي جمعت من أجله، وبما 

 یكفي، ومالئم، وغیر مفرط؛

 ،د. دقیقة ومستكملة، وحیثما تكون غیر مكتملة

 محوها أو تصحیحها.یجب 

ه. الشفافیة والكشف عن المعلومات الشخصیة 

 المحفوظة؛ و

 و. سریة ومحمیة في جمیع األوقات.

، فیما یتعلق األطراف تضمن الدولأن . 3

بمعالجة المعلومات الشخصیة لشخص ما، أن له 

 الحق في:

 أ. أن یكون على علم بالتفصیل حول المعالجة

 ؛الُمزمعة
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معلومات الشخصیة التي تمت ب. الوصول الى ال

 معالجتها؛

 ج. االعتراض على المعالجة؛ و

د. تصحیح أو استكمال أو محو المعلومات 

الشخصیة غیر الدقیقة أو غیر المكتملة أو 

المحظورة من جمع أو استخدام أو إفشاء أو 

 تخزین.

. لكل شخص الحق في ممارسة االستقالل 4

بموجب  الذاتي فیما یتعلق بمعلوماته الشخصیة

وفي الوصول الى معلوماته الشخصیة  ،القانون

وٕاعادة استخدامها، عبر خدمات متعددة، عن 

 طریق نقلها أو نسخها أو نقلها.

. یحق ألي شخص تم الوصول إلى معلوماته 5

الشخصیة من قبل شخص غیر مصرح له أن یتم 
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إخطاره بهذه الحقیقة في غضون فترة زمنیة معقولة 

، ما لم لهخص غیر المصرح بهویة الشٕاعالمه و 

 یكن من الممكن تحدید هویته.

. یعتبر التبادل الضار للمعلومات الشخصیة، 6

مثل االعتداء الجنسي على األطفال أو تبادل 

الصور الحمیمة بدون موافقة، جرائم یعاقب علیها 

 القانون.

. لكل فرد الحق في اللجوء الى القانون فیما 7

معالجة غیر یتعلق بانتهاك خصوصیته وال

 القانونیة لمعلوماته الشخصیة.

. یتم إنشاء آلیات اإلشراف لحمایة االتصاالت 8

والمعلومات الشخصیة بموجب القانون ككیانات 

براء في حقوق اإلنسان مستقلة وتضم خُ 

 والخصوصیة.
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 طبیقالجزء الخامس: الت

 طبیقالت .43المبدأ 

وٕاجراءات تدابیر إتخاذ  األطراف الدول على. 1

لتنفیذ هذا ، تشریعیة وٕاداریة وقضائیة وغیرها

 اإلعالن وتیسیر نشره.

أو تعتمد  األطراف عندما تستعرض الدول. 2

 لى المعلومات، فإناصول و تشریعات بشأن ال

لجنة لبالقانون النموذجي ل علیها اإلسترشاد 

األفریقیة بشأن الوصول الى المعلومات في 

 أفریقیا.

ق  األطراف . عندما تعتمد الدول3 تدابیر تتعل

بالمبادئ علیها اإلسترشاد  باالنتخابات، فإن
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التوجیهیة للجنة األفریقیة بشأن الوصول إلى 

 المعلومات واالنتخابات في أفریقیا.

من  62 للمادة وفقاً یتعین على الدول األطراف، . 4

تقدیم معلومات مفصلة عن ، المیثاق األفریقي

لتسهیل االمتثال ألحكام المتخذة والجراءات التدابیر 

دوري یقدم إلى  هذا اإلعالن في كل تقریر

 اللجنة األفریقیة.




