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 بيان صحفي

 المؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية
 يؤكد الحق في حرية المعلومات على اإلنترنت

 على المكانة البارزة لمعاهدات األمم المتحدة المندوبون يشددون
 بشأن حقوق اإلنسان

 
ديسمرب(  WCIT-12 ،14-3) للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدوليةيف اجللسة العامة الثانية أيد املندوبون  - 2012ديسمبر  4دبي، 

 الرأي حرية يف احلق شخص لكلاليت تؤكد أن  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 19دة املااملعقودة اليوم بأغلبية ساحقة أمهية 
 دون كانت وسيلة بأية وإذاعتها وتلقيها واألفكار األنباء واستقاء تدخل، أي دون اآلراء اعتناق حرية احلق هذا ويشمل والتعبري،

 .اجلغرافية باحلدود تقيد
، وهي معاهدة عاملية ملزمة لوائح االتصاالت الدوليةإلعادة التفاوض بشأن  2012دولية لعام ويعقد املؤمتر العاملي لالتصاالت ال

من شأهنا أن تيسر التوصيل البيين والتشغيل البيين للمعلومات وخدمات االتصاالت على الصعيد العاملي وتضع مبادئ عامة 
 التدفق احلر للمعلومات حول العامل وتشجع النفاذ مقبول السعر واملنصف للجميع.لضمان 

 أن إىل مشريا   التعبري، حرية التحديد وجه على حتمي 1 املادةجديدة يف  صيغة املؤمترأن يدرج  تونس وفد قدمه مقرتح طلبو 
حتمي  أن املقرتح طلبو ". االنرتنت شبكة لىعجيب محايتها أيضا   االنرتنت شبكةاليت يتمتع هبا األشخاص خارج  احلقوق"

 هذا ممارسة معرض يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجياو  االتصاالت خالل من النشر وسائل مجيع" يف احلق األعضاء الدول
 ."االنرتنت شبكة على السلمي التجمع حرية محاية عن فضال   احلق،

 األحداث أن إىل تونس تأشار كما . نرتنتاإل ريةحل تأييدا   باإلمجاع نو املندوب حتدثحيث  ،ةقويال احلوارات بعض املقرتح أثارو 
 ملافإهن ،اهب واالعرتاف القائمة النصوص يف احلقوق هذه وجود من الرغم على أنه تبني العامل مناطق بعض يف مؤخرا   وقعت اليت

ينبغي أن  2012 املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام أن ترى تونس أن ةمؤكد الدولية، االتصاالت قطع من الدول بعض نعمت
 .التعبري حرية يف احلق محاية إىل احلاجة عن جدا   قوية يبعث رسالة

بالنظر إىل أن حرية التعبري حممية صراحة رفيع تقين  ستوىاليت تتمتع مبوأكد املؤمتر أنه ال توجد حاجة إىل إضافة نص آخر للمعاهدة 
من اإلعالن العاملي حلقوق  19املادة لوائح االتصاالت الدولية، مبا يف ذلك  علىبالفعل يف نصوص املعاهدات اليت هلا األسبقية القانونية 

 .من دستور االحتاد ذاته 33املادة و  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 19دة املاو  اإلنسان
كلمته االفتتاحية أمام اجللسة العامة عن هذه املسألة يف   فعال  الدكتور محدون إ. توريه األمني العام لالحتاد بنفسه بشدة وقد تكلم 

 أن إىل وأشري التعبري، ريةتتعلق حب[ WCIT-12 راملؤمت حول] االعتقادات اخلاطئة ثباتا   أكثر: "من ديسمرب 3 االثننيللمؤمتر يوم 
، لالتصاالت الدويل االحتاد دستور من 33 املادة يفغري أنه . لمعلوماتواحلر ل فتوحامل تدفقال يقوم بطريقة ما بتقييد قد املؤمتر هذا

 لوائحأن تتعارض  ميكنال و . العمومية للمراسالت الدولية اخلدمة طريق عن الرتاسليف  اجلمهور حبق األعضاء الدولتقر 
 نص مقتبسا   توريه الدكتوروواصل ". االحتاد دستور من مواد أخرى مادة أيمع  الواقع يف أو احلكم، هذا مع الدولية االتصاالت

http://www.itu.int/ar/wcit-12/Pages/default.aspx
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.itu.int/oth/T3F01000001
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www.itu.int/net/about/basic-texts/constitution/chaptervi.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/speech-toure2.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/speech-toure2.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/speech-toure2.aspx
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 يف أو ،19 املادة نعرتض على لن ديب يف هنا نابأن" املندوبني مجيع مذكرا  و  بالكامل اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من 19 املادة
 ."اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من مواد أخرى مادة أي الواقع
إىل  الفيديوية املوجهة رسالته يف التعبري حرية تأكيد احلاجة إىل بشأن ا  صرحي أيضا   مون كي بان املتحدة لألمم العام منياأل وكان

 مساعدة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قوة أظهر العريب الربيع إن"وقال . االثنني يوم للمؤمتر االفتتاحية اجللسة يف املندوبني
 تكنولوجيا إدارةينبغي أن تكون و ...  املساءلة من املزيدو  اإلنسان قوقاخلاصة حب املشروعة مطالبهم عن التعبري على الناس

 نرتنتاإل هدف وراء املتحدة األمم منظومةتقف و ...  املصلحة أصحاب جلميع وشاملة ودميقراطية شفافة واالتصاالت املعلومات
 عرب التعبري حرية اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالنويكفل . لالتصاالت الدويل االحتاد ملهمة أساسي أمر االتصال يف احلقو . فتوحامل

 ".للتفاوض هذه احلريات ختضعوال ...  اجلغرافية دودمجيع احلو  اإلعالم وسائل مجيع
أكدت احلق األساسي يف التدفق احلر للمعلومات وأفكار  (2005/2003)كما ذّكر املندوبني بأن القمة العاملية جملتمع املعلومات 

 السالم والتنمية والتقدم املشرتك.
 2012قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام  (WTSA-12)التابعة لالحتاد  اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالتوقد راجعت 

(WCIT-12)  يوصي بأن متتنع الدول  حيثواعتمدته  يمتييز  غري أساس على واستعماهلا اإلنرتنت موارد إىل النفاذبشأن  69القرار
دولة عن اختاذ أي إجراءات أحادية اجلانب و/أو متييزية ميكن أن تعوق دولة عضو أخرى من  193األعضاء يف االحتاد البالغة 

واملبادئ املنصوص عليها يف  من دستور االحتاد 1املادة النفاذ إىل مواقع اإلنرتنت العمومية واستعمال موارد اإلنرتنت، يف روح 
 .2005/2003 القمة العاملية جملتمع املعلومات

______ 
اجللسات العامة وجلسات  جلميع االجتماعالرتمجة النصية املتزامنة يف قاعة  من مشتقة ليزياإلنك النصتتاح نسخة كاملة من 

 .Pages/captioning.aspx-www.itu.int/en/wcit/12يف:  5اللجنة 
بث حي ومسجل على شبكة اإلنرتنت بلغات  Pages/webcast.aspx-http://www.itu.int/en/wcit/12يتوفر عرب الرابط 

وللمؤمتر الصحفي االفتتاحي ومجيع جلسات املؤمتر العامة  2012متعددة حلفل افتتاح املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام 
 وعني القادمني.على مدى األسب 5واجتماعات اللجنة 

إحاطة  صحفية يومية واألمني العام لالحتاد واملسؤولني الرئيسيني اآلخرين سيستضيف االحتاد الدويل لالتصاالت ، ابتداء  من اليومو 
، وميكن النفاذ إليها بتوقيت دبي المحلي 18:00 ساعةالعند  . وستعقد هذه اإلحاطاتكل يوم تلخص املناقشات الدائرة يف

 com/wcit2012.http://itu.adobeconnectعرب الرابط:  Adobe Connectبواسطة أي حاسوب عرب منصة 
الرئيسية األنباء وغريها من املعلومات من خالل غرفة واجلداول اليومية لالجتماعات وميكن االطالع على ما يلقى من كلمات 

 Pages/newsroom.aspx-http://www.itu.int/en/wcit/12عرب الرابط:  2012للمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية لعام 

ميكن تغطي مواضيع النقاش الرئيسية، و  بمعلومات أساسية اتإحاط، وجمموعة شاملة من المتكررةسئلة األوميكن االطالع على 
 عرب الرابط: ض األباطيل بشأن المؤتمر العالمي لالتصاالت الدوليةعرض بعنوان دحاالطالع على 

backgroundbriefs.aspx-T12/Pages/WCI-http://www.itu.int/en/wcit  
 ويمكن مشاهدة تسجيالت فيديو لالجتماع وتحميلها بجودة البث عبر الرابط: 

www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx 
  ويمكن تحميل صور من االجتماع على الرابط:

http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626  
 التحضريية الرئيسية للمؤمتر عرب الرابط: الوثائقوميكن االطالع على 

12/Pages/documents.aspx-http://www.itu.int/en/wcit  

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/speech-ki-moon.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/speech-ki-moon.aspx
http://www.itu.int/ar/ITU-T/wtsa12/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/net/about/basic-texts/index-ar.aspx
http://www.itu.int/wsis/index.html
http://www.itu.int/wsis/index.html
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/captioning.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/webcast.aspx
http://itu.adobeconnect.com/wcit2012
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/newsroom.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/WCIT-backgroundbriefs.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
http://www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx
http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626/
http://www.flickr.com/photos/itupictures/sets/72157632073685626/
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/documents.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/documents.aspx
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 1www.itu.int/oth/T3F0100000 وميكن االطالع على لوائح االتصاالت الدولية احلالية عرب الرابط:

 مالحظة للمحررين:
من األعضاء يف قطاعاته  700يضم يف عضويته حنو  هأنبينفرد االحتاد الدويل لالتصاالت داخل أسرة األمم املتحدة 

ركت مجيعها بنشاط يف العملية ا. وقد ش193القطاع اخلاص أساسا ( باإلضافة إىل الدول األعضاء البالغ عددها  )من
اليت مضت على انطالقها عدة سنوات. وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ  2012التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية لعام 

ست لغات )وقد ورد يف الفرتة بمفتوح جلميع أصحاب املصلحة  وهو للمشاورات العامة اإلنرتنتموقعا  على شبكة االحتاد 
ن بسبب روابط تشعبية غري مرخص اتاثن ت]وُرفض 29، ُنشر منها مسامهة 31نوفمرب ما جمموعه  7أغسطس و 15ما بني 

املشاركة عن بعد من  دعمتحملللني واجملتمع املدين )واوسائل اإلعالم ل. وعقد االحتاد أيضا  أربع إحاطات عاملية مفتوحة [(هبا
 على الرابط: Adobe Connectالعامل(: وقد ُأرشفت تلك اليت ُعقدت باستخدام برجميات حول أي مكان 

briefings.aspx-12/Pages/media-http://www.itu.int/en/wcit. 
 للمقترح التونسي:النص الكامل 

 )التمهيد واملواد والصيغة النهائية( الدويل لالتصاالت االحتاد
ADD TUN/25/1 

قره على النحو الذي تاحلق يف حرية التعبري  ، يتعني على الدول األعضاء محايةاللوائحتطبيق أحكام هذه  لدى 0.1 0.1
وبالتايل  من الدستور؛ 33خلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل ا 19 املادة
 ،ممارسة هذا احلق معرض /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفاالتصاالتمن خالل  نشروسائل ال مجيعالوصول إىل  حق محاية
عدم يتعني على الدول  األخرى اليتاالنرتنت ومجيع احلقوق شبكة محاية حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات على  عن فضال  

جمللس  21/25 )القرار اصة القانون الدويل حلقوق اإلنسانوخب غري تلك اليت يسمح هبا القانون الدويل،عليها فرض أي قيود 
 (.(HRC) حقوق اإلنسان

تصان عندما يكونون موصولني  وتقر الدول األعضاء أن احلقوق نفسها اليت يتمتع هبا الناس غري املوصولني بشبكة اإلنرتنت جيب أن
من اإلعالن  19بشبكة اإلنرتنت، وال سيما حرية التعبري اليت تظل مرعية بغض النظر عن احلدود وبأي واسطة خيتارها املرء، وفقا  للمادة 

 (.(HRC) جمللس حقوق اإلنسان 20/8)القرار  العاملي حلقوق اإلنسان و العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛

ويف هذا الصدد، يتعني على الدول األعضاء ضمان أن أي قيود مفروضة على ممارسة احلق يف حرية التعبري عرب وسائل 
من  19 من الدستور واملادة 43ملعايري املنصوص عليها يف املادة وا تتفق/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينبغي أن االتصاالت

 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 النهاية

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:
 بول كونلي

 رئيس قسم االتصاالت وتعزيز الشراكة
 paul.conneally@itu.int الربيد اإللكرتوين:

 5601 730 22 41+هاتف: 
 5668 592 79 41+ / 7614 639 55 971+هاتف متنقل: 

 سارة باركس
 رئيسة قسم العالقات مع وسائل اإلعالم واملعلومات العامة

http://www.itu.int/oth/T3F01000001
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/public.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-briefings.aspx
http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/media-briefings.aspx
mailto:paul.conneally@itu.int
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 sarah.parkes@itu.intالربيد اإللكرتوين: 
 6135 730 22 41+هاتف: 

 1439 599 79 41+ / 7644 639 55 971+هاتف متنقل: 

 غاري فولي
 رئيس مكتب االتصال لالحتاد الدويل لالتصاالت لدى األمم املتحدة

 gary.fowlie@itu.intالربيد اإللكرتوين: 
 5252 679 917 1+ / 7677 639 55 971+ هاتف متنقل: يف ديب

 زارا ناظم
 الراعي للعالقات العامة

 ديب لإلعالممدينة 
 z.nazim@raeeme.comالربيد اإللكرتوين: 

 2315 801 50 971+هاتف: 

 لبابيديالسناء 
 الراعي للعالقات العامة

 مدينة ديب لإلعالم
 .lababidi@raeeme.comsالربيد اإللكرتوين: 

 6565 162 50 971+هاتف: 

 نورا العامري
 هيئة تنظيم االتصاالت

 مارات العربية املتحدةاإل
 noora.alameri@tra.gov.ae: الربيد اإللكرتوين

 2525 893 55 971+ هاتف:

 انور م. شم  
 مديرة العالقات اإلعالمية

 هيئة تنظيم االتصاالت
 مارات العربية املتحدةاإل

 noor.shamma@tra.gov.ae الربيد اإللكرتوين:
 8260 611 2 971+ هاتف:

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
عاما ،  145تصاالت. وقد ظل االحتاد على مدى االحتاد الدويل لالتصاالت هو وكالة األمم املتحدة الرائدة يف مسائل تكنولوجيا املعلومات واال

ختصيص املدارات الساتلية ويعمل على حتسني البنية التحتية  ينّسق االستعمال العاملي املشرتك لطيف الرتددات الراديوية ويعزز التعاون الدويل يف
وعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االحتاد بتوصيل لالتصاالت يف العامل النامي ويضع معايري عاملية لكفالة التوصيل البيين السلس جملم

يوي العامل: من الشبكات عريضة النطاق إىل أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطريان واملالحة البحرية إىل علم الفلك الراد
والتلفزيونية.  تكنولوجيات اإلنرتنت واإلذاعة الصوتيةخدمات اهلاتف الثابت واملتنقل، إىل  واألرصاد اجلوية بالسواتل، ومن التقارب يف

www.itu.int 
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