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القانونية التي يكتسبها القانون العرفي الدولي منذ بداية اعتماده على أنها اكتسبت نفس القيمة لحقوق اإلنسان العالمي يُنظر إلى عديد أحكام االعالن 1

 . circuit)nd, 630 F. 2d 876 (1980) (US Circuit Court of Appeals, 2Irala-Filartiga v. Penaانظر . 1948 في سنة
، مجموعة معاهدات األمم المتحدة، 1966ديسمبر  16الجمعية العامة لألمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المبرم في 2

صادقت البالد التونسية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي بالتالي ملزمة قانونيا باحترام وضمان . 171. ص 999المجلّد 
 .  من هذا العهد 19الحق في حرية التعبير على النحو الوارد في المادّة 

 CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21، 1981جوان  27، الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب )ميثاق بانجول(، )OAU(ة االفريقية منظمة الوحد3

I.L.M. 58(1982) 9، المادة. 
 .23، مبدأ (الفريقياالعالن ا)اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب االعالن المنقح لمبادئ حرية التعبير النفاذ إلى المعلومات في افريقيا 4
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 .1964أكتوبر  10مؤرخ في  1658قرار تعقيبي جزائي عدد  5



 5 

                                                      
 .23اإلعالن اإلفريقي الُمشار إليه أعاله. المبدأ 6
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 50فقرات  CCPR/C/GC/34، 2011سبتمبر  12، حرية الرأي والتعبير، 19، المادة 34لجنة األمم المتحدة لحقوق االنسان، التعليق العام رقم 7
 .52و 51و

ء بشأن "خطاب الكراهية". متوفر بالعربية عبر الدول األعضا الموجهة إلى 97( 20)رقم  لمجلس أوروبا الوزراء لجنة توصيةيراجع أيضا: 
 الرابط التالي:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e64cd 
. متوفر عبر الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة: تعزيز التوافق في اآلراء من خالل التنفيذ 18-16القرار رقم ، 19المادة 8

 الرابط التالي: 
https://www.article19.org/ar/resources/un-hrc-resolution-16-18-consolidating-consensus-through-

implementation/ 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e64cd
https://www.article19.org/ar/resources/un-hrc-resolution-16-18-consolidating-consensus-through-implementation/
https://www.article19.org/ar/resources/un-hrc-resolution-16-18-consolidating-consensus-through-implementation/
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ي، خطاب الكر ،19المادة 9 : 8، ص. 2015اهية: دليل تفسير ية عير الرابط التالي ز  . متوفر باالنجلير

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38231/'Hate-Speech'-Explained---A-Toolkit-%282015-

Edition%29.pdf 
الفقرة خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، 10

 . متوفر بالعربية عبر الرابط التالي:20
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome_AR.pdf 

 مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة. متوفر عبر الرابط التالي:11
https://www.article19.org/ar/resources/camden-principles-freedom-expression-equality/ 

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38231/'Hate-Speech'-Explained---A-Toolkit-%282015-Edition%29.pdf
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38231/'Hate-Speech'-Explained---A-Toolkit-%282015-Edition%29.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome_AR.pdf
https://www.article19.org/ar/resources/camden-principles-freedom-expression-equality/
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 السامية لحقوقوضية التي نظمتها المف اإلقليمية األربع النتائج والتوصيات المنبثقة عن حلقات عمل الخبراءخطة عمل الرباط هي عبارة عن12

 .2012أكتوبر  5،واعتمدها الخبراء في الرباط، المغرب في 2011، في عام اإلنسان
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https://haica.tn/2021/03/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a3%d8%ad%d9%84%d9%89-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%84/
https://haica.tn/2021/03/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a3%d8%ad%d9%84%d9%89-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%84/
https://haica.tn/2021/03/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a3%d8%ad%d9%84%d9%89-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%84/
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https://haica.tn/2020/12/%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%af%d9%91-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://haica.tn/2020/12/%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%af%d9%91-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa/


 15 

https://haica.tn/2021/03/%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%ad/
https://haica.tn/2021/03/%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%ad/
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