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  جملس حقوق اإلنسان
  الثالثة والعشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

  ، فريدة شهيد يف جمال احلقوق الثقافيةة اخلاصةاملقررتقرير     

  *احلق يف حرية التعبري واإلبداع الفنيني    

  موجز    
تقدم املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية، السيدة فريدة شهيد، هذا التقريـر               

  .١٩/٦عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان 
قررة اخلاصة يف هذا التقرير الوسائل املتعددة اجلوانب اليت ميكن أن تعوق            تتناول امل و  

وتناقش القلق العاملي املتنامي    . إعمال احلق يف احلرية اليت ال غىن عنها للتعبري واإلبداع الفنيني          
ويتناول هذا . من أن األصوات الفنية أسكتت أو جيري إسكاهتا بشىت الوسائل وخمتلف الطرق

 اليت تقيد احلريات الفنية فضالً عن املسائل االقتصادية واملالية الـيت            نظمةلقوانني واأل التقرير ا 
وتكون الدوافع الكامنة وراء القيود يف معظم األحيان        . تؤثر بشكل كبري على هذه احلريات     

  . مما سبقاًسياسية أو دينية أو ثقافية أو أخالقية، أو تتجسد يف املصاحل االقتصادية، أو مزجي
وتشجع املقررة اخلاصة الدول على استعراض تشريعاهتا وممارساهتا اليت تفـرض             

قيوداً على احلق يف حرية التعبري واإلبداع الفنيني استعراضاً ناقداً، مع مراعـاة التزاماهتـا               
وتشري املقررة اخلاصة إىل وجود حاجـة عاجلـة إىل          . باحترام هذا احلق ومحايته وإعماله    

  . يف عدد من اجملاالت اليت نظرت فيهااملزيد من املناقشة
__________ 

  .تعمم املرفقات هبذا التقرير باللغات اليت قدمت هبا فقط  *  
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  مقدمة  -أوالً  
قرير على احلق يف احلرية اليت ال غىن عنها للتعبري واإلبـداع الفنـيني،              يركز هذا الت    -١

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ١٥احملمي مبوجب املادة    
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٩ واملادة

اجملتمع مع اآلخـرين،    االشتراك داخل   مبفرده أو ب  شخص  لكل   هامة   أداةوميثل الفن     -٢
وكذلك جملموعات األشخاص، لتنمية إنسانيتهم ونظرهتم العامليـة واملعـاين املنـسوبة إىل             

 أشكال التعبري واإلبداع الفين يف مجيع اجملتمعات      والناس أمام   . لتعبري عنها ل و ومنائهموجودهم  
 .هباإما مبدعون هلا، أو مستخدمون هلا، أو متأثرون 

جتماعية، احلوارات اال  يف   أيضاًم يسهمون    الناس، ولكنه  على تسلية ن  والفنانيعمل  قد  و  -٣
وتعتـرب  .  القائمـة  وقوى معاكسة حمتملة ملراكز القوة      مضادة طاباتويؤتون يف بعض األحيان خب    
 وأشكال.  اجملتمعات الدميقراطية  وعمل لتطوير ثقافات نابضة باحلياة      ةحيوية اإلبداع الفين ضروري   

إعادة ويستتبع ذلك االعتراض على املعاين و     واإلبداع الفين جزء ال يتجزأ من احلياة الثقافية،         بري  التع
  العاملية حلقوق اإلنسان   القواعدتنفيذ  يف  املهمة احلامسة   و. النظر يف األفكار واملفاهيم املوروثة ثقافياً     

 املؤسـسية    أو يـة  التقليد تهاسـلط قـوة    بسببوجهات نظر معينة    لتفضيل التعسفي   المنع  هي  
يف ب كل مسألة تطـرح      هذا املبدأ يف قل   ويكمن  .  الدميغرايف يف اجملتمع   هااالقتصادية، أو تفوق   أو

  . حول احلق يف حرية التعبري واإلبداع الفنيني والقيود احملتملة على هذا احلقنقاش
ق  إىل أنه ينبغي االعتـراف حبقـو       اإلشارةلفن، أو   لنية القتراح تعريف    وال توجد     -٤

املشاركة يف احلياة   واحلق يف حرية التعبري واإلبداع،      ب مجيع األشخاص    ويتمتع. إضافية للفنانني 
  دائمـاً  حممية،  أو غري الفنية  التعبري، سواء الفنية    وستبقى أشكال   . الثقافية واالستمتاع بالفنون  
  .مبوجب احلق يف حرية التعبري

ق ازدهار اإلبداع الفـين،  و اليت تعيهدف هذا التقرير إىل فهم التحديات والعقبات     و  -٥
التقرير يتنـاول   ذلك أن   .  النطاق النهج املعتمد واسع  و.  توصيات حمددة للتغلب عليها    ورفع

مبـا يف   اإلعالم،  ط  ، باستخدام خمتلف وسائ   رمزياًأو  / و اًمجاليُبعداً  أشكال التعبري اليت حتمل     
 والشعر ،سيقى، واألغاين والرقصات، واملوالرسم والتصوير، على سبيل املثال ال احلصر   ذلك،  
 وفـن العمـارة    والسينما والفيـديو،     ، واملسرح والسريك، والتصوير الفوتوغرايف    ،واألدب
كان  العامة، وما إىل ذلك، بصرف النظر عما إذا          الفنية وأنشطة الفنون   والعروض   ،والنحت

ويسلم  .ال  اجتماعية أم  لمسائ، أو ما إذا كان يتناول       أم ال  اً أو سياسي  أم ال،  اًحمتواها مقدس 
 الفنان يفال ميكن اختزاله وبأن النشاط الفين يعتمد على عدد كبري من اجلهات الفاعلة      التقرير  
التعـبري  أشـكال   وتوزيع ونشر   وإنتاج   استحداثيشمل مجيع العاملني يف     حيث  ،  حبد ذاته 

عبري واإلبـداع الفنـيني      بأن حرية الت   ة مقتنع ة اخلاص ةواملقرر.  واملسامهة فيها  واإلبداع الفين 
 علـى   نظـراً ألن القيـود    ميكن أن تنفصل عن حق مجيع األشخاص يف التمتع بالفنون،            ال

. معينةإىل حرمان الناس من الوصول إىل أعمال فنية         هتدف يف حاالت عديدة     احلريات الفنية   
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ـ   ةالتعبري اإلبداعي أشكال   فإن حرمان اجلمهور من الوصول إىل     ،  وبالتايل ة لتقييـد   ميثل طريق
،  ُيمنـع  يذتفرض باسم اجلمهور ال   الغريبة أن القيود كثرياً ما      ومن املفارقات   . احلرية الفنية 

  .بنفسهذلك، من احلكم  مع
أشكال التعبري واإلبداع الفين هلجوم خاص ألهنا ميكن أن تنقـل رسـائل             وتتعرض    -٦

دوافع فرض  وتنبع  . بذلك  أهنا تقوم   بطريقة قوية، أو ميكن اعتبار     رمزية قيم   وتعرب عن حمددة  
األخالقية أو االقتصادية، وتوجد حاالت      وأالثقافية   وأالدينية   وأقيود من املصاحل السياسية     ال

  .)١(مقلقة من االنتهاكات يف مجيع القارات
بـصورة   املنظمات احلكومية الدولية مسألة انتهاكات احلرية الفنية         أن تعاجل وينبغي    -٧

 ينبـارز الالفنـانني    من   قليلعدد  االت  حبهتمام  إىل اال عالم   اإل طائوسمتيل  إذ  . أكثر مشوالً 
.  العامل حولأنشطة فنية   املشتركني يف    األشخاصيعيشها كثري من    اليت  قيقة  احل على   يطغى مما

شبكات بني   ال إقامةتعزيز   و )٢(مبادرات مثل إنشاء املدن اآلمنة للفنانني     وهناك حاجة إىل دعم     
  .)٣(اإلنسان حقوق الفنانني واملدافعني عن

ـ  ةاملقـرر نشرت  من أجل مجع آراء الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين،         و  -٨  ة اخلاص
أصحاب املصلحة  من   ٢٣ دولة و  ٢٨ووردت ردود من    . احلق يف احلرية الفنية   بشأن   اًاستبيان

 ٥ و ٤يف  املسألة   اجتماع خرباء بشأن هذه      ة اخلاص ة املقرر تعقدو). املرفق األول (اآلخرين  
 /كـانون األول   ٦يف  مـشاورة عامـة     ، و )املرفق الثـاين   (٢٠١٢ديسمرب  /ن األول كانو

 . يف هذه األعمال جلميع من ساهما عن امتناهنة اخلاصةاملقرروتعرب . ٢٠١٢ ديسمرب

  اإلطار القانوين  -ثانياً  

  احلماية يف الصكوك العاملية واإلقليمية والوطنية  -ألف  

  تعلقة حبقوق اإلنساناملالصكوك العاملية واإلقليمية   -١  
مـن  ) ٣(١٥ واإلبداع الفنيني يف املادة      ماية حرية التعبري  حلكثر صراحة   حكام األ ترد األ   -٩

تتعهـد  "الدول  تنص على أنالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت   
الـدويل  من العهـد   ) ٢(١٩ادة   ويف امل  ،" اإلبداعي ]لنشاطل... [ا  ال غىن عنه  اليت  رية  احلباحترام  

__________ 

، ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٦-٢٥املــؤمتر العــاملي األول حلريــة التعــبري الفــين، أوســلو،  )١(
http://artsfreedom.org/?p=4057. 

، freeDimensional و ؛/http://www.icorn.org،  الـشبكة الدوليـة ملـدن اللجـوء       انظر بصفة خاصـة      )٢(
http://freedimensional.org/   خرائط مبادرات اإليواء املؤقت للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين         ؛ ورسم

 .٢٠١٢فرباير /يتعرضون للخطر داخل االحتاد األورويب وخارجه، التقرير النهائي، شباط
 .http://artsfex.orgانظر بصفة خاصة شبكة الفنون وحرية التعبري،  )٣(
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التمـاس  التعبري يشمل حريـة  حرية يف اليت تنص على أن احلق     اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
من اتفاقية   ٣١ و ١٣واملادتان  ". يف قالب فين  "يها ونقلها   املعلومات واألفكار وتلق  خمتلف ضروب   

 مـن  ١٤ واملـادة  ،اإلنـسان من االتفاقية األمريكيـة حلقـوق   ) ١(١٣ املادةالطفل، و حقوق  
 من امليثـاق    ٤٢الربوتوكول امللحق هبا يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة           

 فردكل  لوباإلضافة إىل ذلك،    .  صرحية من هذا القبيل     أحكاماً أيضاًتتضمن  العريب حلقوق اإلنسان    
  .الن العاملي حلقوق اإلنسان من اإلع٢٧مبوجب املادة  "يف االستمتاع بالفنون"احلق 
 احلق يف حريـة التعـبري أو احلـق يف           تكفلتشمل تلك اليت    فضمنية  الحكام  األأما    -١٠

مل توتـش . املشاركة يف احلياة الثقافية دون إشارة حمددة إىل الفنون أو األنشطة اإلبداعيـة            
ـ      من   ١٩ املادة   علىاألحكام ذات الصلة     مـن   ١٠ادة  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وامل

 من امليثـاق  ١٧ و٩ واملادتني حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،   حلمايةاالتفاقية األوروبية   
وشددت .  من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان     ٣٢فريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واملادة      األ
 احليـاة    يف االشـتراك أن حق   على  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     املعنية ب لجنة  ال

شمل حق  ي، و  والوصول إليها واملسامهة فيها     حقوق املشاركة يف احلياة الثقافية     يستتبعالثقافية  
يف السعي إىل التوصل إىل املعارف الثقافية وأشكال التعبري الثقايف وتنميتها وتقامسها            " فردكل  

  .)٤("مع اآلخرين، ويف العمل على حنو إبداعي واملشاركة يف النشاط اإلبداعي
احلريات الفنية تتعلق باحلق يف حرية الرأي، وحرية برتبطة  املخرى  األامة  اهلحكام  واأل  -١١

. ية عامل نظرة ما وبناء  وسيلة للتعبري عن اعتقاد       الفن أيضاً  نظراً ألن  والوجدان والدين،    ،الفكر
مقدس ا هو مب  وثيقاًاتصاالً جتربة األبعاد اجلمالية للحياة تتصل، األشخاص من بالنسبة للعديدف

احلـق يف   )ب(و ؛التجمع السلمييف ق باحل) أ (احلق يف احلرية الفنية أيضاً ويتعلق  . مساويأو  
  واالنضمام إليها؛ عمالنقاباتإنشاء تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك حق الفنانني واملبدعني يف 

 أديب أو فين من عملأي الناجتة عن االستفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية احلق يف   ) ج(و
  .الترفيهاحلق يف ) د( و؛الشخصتأليف 
، أو اللون،   العرقكالتمييز بسبب   األحكام دون أي متييز من أي نوع،        ويتعني تنفيذ     -١٢
ـ سياسي أو غري    الاجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي         أو سياسي، أو األصـل القـومي      ال
  على النحـو املنـصوص عليـه يف         آخر، زمرك أو أي    النسب أو   ،الثروة أو   ،االجتماعي أو

العهد الـدويل    و عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ال من   ٢ املادة
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع        ‘٦‘)ه(٥املادة  و. اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

ضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد       من اتفاقية الق  ) ج(١٣كال التمييز العنصري، واملادة     أش
 من اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم،           ٤٥ و ٤٣ن  ااملادتواملرأة،  
 أن مجيـع األشـخاص،      تشدد على  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،        ٢١واملادة  

  .اع الفنينياحلق يف حرية التعبري واإلبدحالتهم اخلاصة أو مركزهم، هلم بغض النظر عن 
__________ 

)٤( E/C.12/GC/21 ،١٥ رةالفق)أ(. 
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ـ         ٢٧املادة  و  -١٣  ة يف كفالـة    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حامس
 إيالء  وجيب أيضاً .  إىل أقليات إثنية أو دينية أو لغوية       الذين ينتمون ألشخاص  لاحلريات الفنية   

  . من إعالن حقوق الشعوب األصلية٣١اهتمام خاص للمادة 
مـن العهـد   ) ٢(١٥بموجب املادة ف.  الدولعلى عاتق هامة التزامات إجيابية  وتقع  -١٤

 من بروتوكـول سـان      ١٤الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملادة        
وهـذا  ،  ها ونشر تهاوتنمي ضرورية حلفظ الثقافة  الطوات  اخل أن تتخذ سلفادور، على الدول    

ألشخاص ذوي اإلعاقة إىل اختاذ تـدابري        من اتفاقية حقوق ا    ٣٠ املادةوتدعو  . الفنونيشمل  
. هاألشخاص ذوي اإلعاقة فرصة لتنمية قدراهتم اإلبداعية والفنية والفكرية واسـتخدام      توفر ل 

 وتعزز  معاًأن تعمل    عليها من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على أن الدول          ٤٢املادة  وتشدد  
لمثقفني واملخترعني ومنظماهتم، من    للة  املشاركة الكام ب،  الصعدالتعاون فيما بينها على مجيع      

  .هاثقافية وفنية وتنفيذو برامج ترفيهية إعدادأجل 
لجنة الخلصت  و. احلرية الفنية تتعلق ب منظومة األمم املتحدة    وال توجد قرارات كثرية يف        -١٥

 تشول شـن،  - هاك رسامال، بشأن  ٢٠٠٤ لسنة   ٩٢٦/٢٠٠٠ اقوق اإلنسان يف بالغه   املعنية حب 
أن إىل  قـانون األمـن القـومي،        مبا خيالف    "العدوتعبرياً يفيد   "لوحة اعتربت   لرمسه  ين   أد الذي

وأعلـن  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٩مجهورية كوريا انتهكت املادة     
دي مبانغـا،     البـريو  ، أن ٣٢/٢٠١١ رأيـه    يفالفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي،        

  . املشروعة حلقه يف حرية التعبريتهملمارس، احتجز تعسفياً  كامريوين شهريملحنموسيقار و وهو
احملكمة سيما من قبل      اإلقليمي، ال  الصعيد بعض قرارات احملاكم على      صدرتكما    -١٦

يف قـضية   حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      وأصدرت   .)٥(األوروبية حلقوق اإلنسان  
  .)٦(احلرية الفنيةبعلق  يتواحدة على األقل قراراً

  )٧( ذوا الصلةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةصكا   -٢  

  توصية تتعلق بوضع الفنان  )أ(  
األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         الذي ترتكز عليه توصية منظمة      املبدأ  إن    -١٧
شجع حرية التعبري   ي مناخ   ئةهتيعلى    تساعد احلكومات  أن الفنان هو    بوضع املتعلقة   ١٩٨٠ عامل

تتناول و.  واحلفاظ على هذا املناخ     املواهب اإلبداعية  ظهور الالزمة لتيسري ادية  املظروف  الالفين و 

__________ 

، " للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان        احلقوق الثقافية يف السوابق القضائية    "جملس أوروبا،    )٥(
-http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F8123ACC-5A5A-4802،  ٢٠١١ينـاير   /الثـاين  كانون

86BE-8CDA93FE58DF/0/RAPPORT_RECHERCHE_Droits_culturels_EN.pdf. 
 .٢٠٠١فرباير / شباط٥، شيلي، "اإلغراء األخري للسيد املسيح"فيلم  )٦(
 .انظر مداخالت اليونسكو يف املشاورة املتعلقة باحلق يف احلرية الفنية )٧(
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، واحلقـوق   ني والتعليم والتدريب الفني    الفين،  مثل حرية التعبري، ودعم اإلبداع     مسائلتوصية  ال
ن والفنانيستفيد  أن  التوصية على    ددوتش. ل، وحقوق امللكية الفكرية   االعمحقوق  االجتماعية و 

من احلقوق واحلماية املنصوص عليها يف التشريعات الدولية والوطنية املتعلقة حبقوق اإلنـسان،             
  ).٢- واخلامسة٦-املادتان الثالثة( يف جمال حرية التعبري واالتصال وخباصة
 هتم ومساعد موالدفاع عنه يف اإلبداع   لى الدول واجب محاية الفنانني وحريتهم       وع  -١٨

عماليـة  لفنانني حرية تأسيس نقابات      يكون ل  أنتضمن  أن  للدول  ينبغي  و). ٣-املادة الثالثة (
ملشاركة بالمنظمات اليت متثل الفنانني     أن تسمح ل  ، و واالنضمام إىل عضويتها  ومنظمات مهنية   

 بإمكان  وينبغي أن يكون  ). ٤-املادة الثالثة (يف صياغة السياسات الثقافية وسياسات العمالة       
، ية العمال نقاباهتم أو   رابطاهتمكاملة، إما بشكل فردي أو من خالل        بصورة  الفنانني املشاركة   

صياغة السياسات الثقافية احمللية    أن يشتركوا يف     فنهم، و  فيهايف حياة اجملتمعات اليت ميارسون      
  ).٧-املادة الثالثة(والوطنية 

عوق حريتهم  توأال  على الصعيد الدويل     لفناننيحرية تنقل ا  وينبغي للدول أن تشجع       -١٩
  ).٨-ي وك؛ والسادسة١-املادتان الرابعة(يف ممارسة فنهم يف البالد اليت خيتاروهنا 

مثار النـشاط   على  اخلاص  والعام  ني  طلبالحتفز  أن  وعالوة على ذلك، ينبغي للدول        -٢٠
 وسائل، من بينـها     مجلة عن طريق جر للفنانني،   دفوع األ املالفين من أجل زيادة فرص العمل       

أو تنظيم فعاليـات فنيـة،    الفنانني أو مدفوعات لفرادى الفنونمؤسسات  إىل  إعانات  تقدمي  
  ).ج١-املادة السادسة(لفن لومن خالل إنشاء صناديق 

  اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف  )ب(  
، تنوع أشكال التعبري الثقـايف    محاية وتعزيز    من اتفاقية اليونسكو بشأن      ٢وفقاً للمادة     -٢١

لن يتسىن محاية التنوع الثقايف وتعزيزه ما مل ُتكفل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مثـل               "
. حرية التعبري واإلعالم واالتصال، وما مل ُتكفل لألفراد إمكانية اختيار أشكال التعبري الثقـايف             

حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية      جيوز ألحد التذرع بأحكام هذه االتفاقية النتهاك         وال
  ."جب القانون الدويل لتقليص نطاقهااملكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو املكفولة مبو

، تسعى الدول إىل هتيئة بيئة تشجع األفراد والفئات االجتماعيـة           ٧ومبوجب املادة     -٢٢
ها وتوزيعها والوصـول إليهـا،   على إبداع أشكال التعبري الثقايف اخلاصة هبم وإنتاجها ونشر      

. فضالً عن أشكال التعبري الثقايف املتنوعة اليت أبدعت يف أراضيها ويف سائر بلـدان العـامل               
وتسعى الدول أيضاً إىل االعتراف بأمهية إسهام الفنانني ومجيع املشاركني يف عملية اإلبـداع              

  .الفين وبدورهم احملوري يف إثراء تنوع أشكال التعبري الثقايف
 بوصـفها  ،مبدأ عدم معاملة املنتجات واخلدمات الثقافية اليت تستند إىل  -واالتفاقية    -٢٣

 تقـر حبـق     -  استهالكية منتجاتأدوات لنقل اهلوية والقيم واملعاين، على أهنا جمرد سلع أو           
وتعزز االتفاقية  . ةالدول يف وضع سياسات ثقافية ال تتطابق بالضرورة مع قواعد السوق احلر           

الدول على اختاذ التدابري الضرورية حلفظ الثقافة وتنميتها ونشرها، على النحو الـذي             قدرة  
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ١٥تقتضيه املادة 
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  املعايري على الصعيد الوطين  -٣  
عديـد مـن    الفإن  ،   األخرى املعلوماتوكما هو موضح يف الردود على االستبيان          -٢٤

وهناك دساتري أخرى   ". اإلبداع الفين "أو  " استحداث الفنون "صراحة احلق يف    حتمي  الدساتري  
، "املـسعى الفـين   "أو  " استحداث الفنون حرية  "أو  ،  "اإلبداعي/التعبري الفين "احلق يف   حتمي  

 ضـمناً  احلرية الفنية   حتميبعض الدساتري   و". لفنوناحرية  " إىل   تشري، أو   "اإلبداع الثقايف " أو
ل إىل  لوصوواحلق يف ا  املشاركة يف احلياة الثقافية،     احلق يف   من خالل احلق يف حرية التعبري، و      

  .)٨(الثقافة والتنمية الثقافية

  القيود على احلريات الفنية  -باء  

  معايري بشأن القيود احملتملة  -١  
 ماعية والثقافيـة  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجت      من   ٤ال تأذن املادة      -٢٥

هذه احلقوق، وشـريطة أن      حلدود املقررة يف القانون، وإال مبقدار توافق ذلك مع طبيعة         إال با "
 وجيب أن تكون القيود ضـرورية       ."يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي        

  .)٩(ري متييزية وموضوعة مبوجب قواعد قانونية شفافة وتطبق بصورة منتظمة وطريقة غمتناسبةو

، ميكـن أن    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      من   ١٩ومبوجب املادة     -٢٦
خيضع احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك يف شكل الفن، إىل قيود معينة ينص عليها القـانون                  

محايـة األمـن القـومي       )ب(الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛ أو        )أ(وتكون ضرورية   
وتبني الردود علـى االسـتبيان أن بعـض         . لنظام العام أو الصحة العامة أو األخالقيات      ا أو

، يف حـني أن     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      من   ١٩الدساتري تعكس املادة    
  .غريها مع األسف تسمح بقيود أكثر بكثري

أي دعوة للكراهية   عن   فضالًحظر بالقانون أي دعاية للحرب      ، تُ ٢٠ومبوجب املادة     -٢٧
  .القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف

العهد  من   ٢٠ و ١٩وعلى مدى السنوات األخرية، جرت زيادة توضيح معىن املادتني            -٢٨
 )٢٠١١(٣٤وخباصة من خـالل التعليـق العـام         ،  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         من   ١٩قوق اإلنسان بشأن املادة     املعنية حب  للجنة
 بـشأن   تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري           ، و والسياسية

مكافحـة  بني  و محاية وتعزيز احلق يف حرية الرأي والتعبري      احلاجة إىل   التوفيق بني   التحدي يف   
 واضطلعت املفوضية الـسامية حلقـوق       .)١٠()A/67/357(التحريض على الكراهية    التمييز و 

__________ 

: د على االستبيان متاحة علـى املوقـع الـشبكي للمقـررة اخلاصـة، يف العنـوان التـايل                  مجيع الردو  )٨(
http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx. 

)٩( E/C.12/GC/21 ،١٩ الفقرة. 
 .A/66/290انظر أيضاً  )١٠(
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اصة فيما يتعلـق    خباإلنسان بأنشطة تركز على العالقة بني حرية التعبري وخطاب الكراهية، و          
خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية        "وتوجت العملية باعتماد    . باملسائل الدينية 

  .)١١("و الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنفالقومية أو العنصرية أ
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،         ٤ومبوجب املادة     -٢٩

فإن الدول، وهي تضع يف اعتبارها املبادئ املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق                
 ،الكراهية العنصرية ار القائمة علي التفوق العنصري أو       اعتبار كل نشر لألفك   اإلنسان، عليها   

 هـذه  علـي    حتـريض  عمل من أعمال العنف أو       وكل  العنصري التمييز علي   حتريضوكل  
 كـل   وكـذلك   آخـر،  ثينإ مجاعة من لون أو أصل       أية ضد أي عرق أو      يرتكب األعمال

  .القانونجرمية يعاقب عليها  متويلها، مبا يف ذلك ،العنصريةمساعدة للنشاطات 
  .وحتدد خمتلف النصوص بارامترات تعريف القيود احملتملة على احلريات الفنية  -٣٠
التعبري  )أ(وتشري املقررة اخلاصة على وجه التحديد إىل التوصية للتمييز بوضوح بني              -٣١

لكنه قـد   والتعبري الذي ال يقع حتت طائلة عقوبة جنائية         ) ب(و؛  ةالذي يشكل جرمية جنائي   
التعبري الذي ال يؤدي إىل فـرض       ) ج(و؛  عقوبات إدارية فرض  أو  يك دعوى مدنية    يربر حتر 

لتسامح والكياسة  ، لكنه يثري مع ذلك شواغل على صعيد ا         أو إدارية  عقوبات جنائية أو مدنية   
جهـة نظـر    ومن   (اًأخالقييه  عتراض عل اال، ما ميكن     وبعبارة أخرى  .)١٢(واحترام اآلخرين 

 أن تكـون  وينبغـي . ُمستحق لإلدانـة  أو ة غري مقبول قانوناًال يكون بالضرور قد  ) واحدة
يف هـذا   و. يف حاالت مربرة متاماً   وأن تطبق   تدابري املالذ األخري فقط،     هي  العقوبات اجلنائية   

 ة غري متناسب  بأحكامالفنانني  بالقلق إزاء احلكم على العديد من        ة اخلاص ةالصدد، تشعر املقرر  
" اإلرهاب"و  أ" التطرف"من قبيل   ارتكاب جرائم     ذلك بتهم  مبوجب القانون اجلنائي، مبا يف    

 أشكال التعبري  إخضاع بشكل خاص يف خطة الرباط       ةفيدومن االقتراحات امل  ". البلطجة"أو  
ومن الـذي   ،   التعبري حتليل لسياق إجراء  يقضي ب  ،ستة أجزاء من  ختبار عتبة   ال  جنائياً احملظورة

 ومـدى   ،")فينالقالب  ال" إىل    أيضاً ضمناًيشري  الذي  ( اه أو شكله  حمتوأدىل به، والنية منه، و    
  .ه وقوع، مبا يف ذلك قربومدى رجحان حدوث الضرر،  اخلطابوصول
 الكامل للحريـات  اإلعمالتمثل يف ضمان اً ي حتديتواجه أن الدول    ة اخلاص ةرى املقرر وت  -٣٢

أن تـضع يف االعتبـار   وعلى الـدول  . اللجوء إىل القيود إال عند الضرورة القصوىعدم  الفنية و 
ن مجيـع   نظراً أل ،   هلا حلماية الرمسية لتوفري ا  أو مقدسة    ةمجيلتربز بعض املفاهيم الفردية بوصفها       أال

القانون مبوجب  ماية  احل األشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف          
فإن تكريس  "وعالوة على ذلك،    ). ية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس       ٢٦املادة  (

  .)١٣("التقييد يف القوانني التقليدية أو الدينية أو غريها من القوانني العرفية يتناىف مع العهد

__________ 

)١١( A/HRC/22/17/Add.4. 
)١٢( A/66/290 ١٨، الفقرة. 
)١٣( CCPR/C/GC/34 ٣٢ و٢٤، الفقرتان. 
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  التحديات اخلاصة: تطبيق احلريات الفنية  -٢  
الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل ضرورة تنظيم نـشر أشـكال           كثرياً ما تشري     -٣٣

الكراهية والعنف ضـد فئـات      وتدعو إىل التمييز    أهنا  عترب، على سبيل املثال،     ُي  التعبري الفين اليت  
. املخدرات، أو حتتوي على حمتوى إباحي     لتعاطي   دعاية   أو ترقى إىل  ،   بعينهم معينة أو أشخاص  

، حمـددة  ضرورة محاية األطفال واملراهقني من حمتويات        إىلالردود على االستبيان    أشري يف   كما  
شديد أو املواد اإلباحية، واحلق يف اخلصوصية واحلقوق املعنوية واملادية للمؤلفني،           مثل العنف ال  

اليت شجعت   إىل أمثلة من األغاين       أيضاً ة اخلاص ةفت انتباه املقرر  ولُ. وحقوق الشعوب األصلية  
  .)١٤(اإلبادة اجلماعيةاألثر املترتب على  إىل تفاقمبث هذه األغاين اإلثنية وأدى الكراهية على 
القيود احملتملة علـى    بالدولية املتعلقة   وينبغي تبديد هذه الشواغل باالمتثال للمعايري         -٣٤

 يف  تضع الدول، عند تطبيق هذه املعايري، على أن         ة اخلاص ةشجع املقرر تو. النحو املبني أعاله  
  .الفين االعتبار الطبيعة اخلاصة ألشكال التعبري واإلبداع

 عن حقوق اإلنـسان،     ني واملدافع نيشأن الصحفي  ذلك   يفويتعرض الفنانون، شأهنم      -٣٥
من و. اجملال العام إىل خطر خاص نظراً ألن عملهم يتوقف على إشراك أشخاص بوضوح يف             

يف كثري مـن األحيـان    يطرحون ، فإهنمبداعاإلتعبري واألشكال اليت يتبعها الفنانون لل   خالل  
عالقات و،  ونظرة كل منا للعامل   ن،  اآلخريعن   أنفسنا و  نا عن تصوراتوحياتنا،  عن  تساؤالت  

  .وفكريةعاطفية ردود نتزاع الالقوة، والطبيعة البشرية واحملرمات، 
طنية الو الرموز، سواء ختصيص إعادة نيالتعبري واإلبداع الفنييترتب على أشكال قد و  -٣٦

ـ االجتما أو) ماكناأل، والرموز، و  الشخصيات(الدينية   وأ) األعالم واألناشيد الوطنية  (  /ةعي
ي تروج له   ذرد على السرد ال   ال، كجزء من    )عالمة جتارية معينة على سبيل املثال      (ةاالقتصادي

الـدول واألديـان    كمـا تـستخدم      .)١٥(سات الدينية أو القوى االقتصادية    املؤس وأالدول  
صاحلها، مبا يف ذلك    والترويج مل  ا االجتماعية الفن لنشر أفكاره    والفئات التجاريةوالشركات  

قيـود  فإن ال يف معظم احلاالت،    و. العقيدة والسلوك يف  م الصواب واخلطأ خللق جتانس      مفاهي
وحجـب كـل    "عاملي  ، أو سرد    ية عامل لنظرةعلى احلريات الفنية تعكس رغبة يف الترويج        

  .)١٦("وجهات النظر األخرى يف الوقت نفسه
 أوسع بكـثري    طاقاًنه يوفر ن  نظراً أل يالية،  اخل غري   الكتاباتفين عن   العمل  الخيتلف  و  -٣٧

فين العمل  الفتراضات حول الرسالة اليت حيملها       اال إثباتيكون  بالتايل  :  معان متعددة  إلضفاء
مع املعىن الذي يقـصده     فين بالضرورة   العمل  املتعلقة بال التفسريات  ال تتطابق    للغاية، و  اًصعب

__________ 

 ٢٥٤، وخباصة الفقـرات    ٢٠٠٨، سيمون بيكيندي،    ICTR-01-72-Tاحملكمة الدولية لرواندا، القضية رقم       )١٤(
 .٢٦٤ و٢٥٥و

)١٥( Svetlana Mincheva, “Symbols into soldiers: Art, censorship and religion”, Background article for 

the Oslo Conference ٢، الصفحة. 
)١٦( Marie Korpe, Ole Reitov and Martin Cloonan, “Music censorship from Plato to the Present”, in 

Music and Manipulation, Bergahn Books, 2006. 
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وال ينبغـي   مات معينة،    رسالة أو معلو   أشكال التعبري واإلبداع الفين دائماً    وال حتمل   . مؤلفها
 ه واحتراموما هو تصوريوباإلضافة إىل ذلك، جيب فهم اللجوء إىل اخليال     . اختزاهلا يف ذلك  
 لألنشطة اإلبداعية وأشكال التعبري     اليت ال غىن عنها   احلرية  عناصر   من    حامساً باعتباره عنصراً 

ه ، أنمثالً، وهو ما يعين، احلقيقيةعدم اخللط بني أشكال متثيل ما هو حقيقي وبني جيب : الفين
ينبغي أن  وبالتايل،  . نفسهوجهات نظر املؤلف    برواية  اليف   الشخصية   تعنيه ما   ال جيوز مساواة  
 هفنانني استكشاف اجلانب املظلم للبشرية، ومتثيل جرائم أو ما قـد يعتـرب            يكون مبقدور ال  

  .)١٧(بالترويج لذلك م، دون اهتامه"أخالقي ال "أمراًالبعض 
ـ  للفن،   أكربحني ينبغي تشجيع السياسات الرامية إىل جذب مجهور           ويف  -٣٨ ال ينبغـي أن    ف
. غري مستعد مجهور   بسبب احتمال رؤيتها من جانب    ثرية للجدل   املعمال  ذلك إىل استبعاد األ    يؤدي

  . للرقابة وفعاالًاً قويالذي ميكن اعتباره بديالً من ذلك، ال بد من تعزيز تعليم الفنون، بدالًو
إىل زيـادة   عـن طريـق اإلنترنـت       وتداوهلا  األعمال الفنية   أدى النفاذ املفتوح إىل     د  قو  -٣٩

غـري  .  عامليـاً  واشتعلت نزاعات بشأن أشكال من التعبري أُنتجت حملياً ولكنها انتشرت         التحديات،  
حلريات الفنيـة تتعلـق     االعظمى من انتهاكات    مسألة اإلنترنت جيب أال تعتم حقيقة أن األغلبية          أن
  . هبم تراثهم الثقايف وتقاليدهم واملناطق احمليطةويطرحون تساؤالت بشأنانني يعملون يف بلدهم فنب

  احلاجة إىل تقييمات وطنية: القيود والعقبات  -ثالثاً 
 املفروضة علـى  تعدد اجلوانب للقيود والعقبات     املالطابع  هناك حاجة إىل االعتراف ب      -٤٠

ـ  تهاامات الدول باحترام هذه احلريات ومحاي      لتوفري فهم أفضل اللتز    ةاحلريات الفني   ا وإعماهل
  .وتطوير ممارسات جيدة

 هبا مبوجب القانون    مرخصفرض قيود   إىل  دول  ال تلجأيف عدد كبري من احلاالت،      و  -٤١
. على غريهـا  عاملية  النظر  الجهات  و بعض    هبذا تفضلف،  متعسفة أو   مناسبةالدويل بطرق غري    

 إىل فقـدان    يـؤدي حة الثقة يف مؤسسات الدولة، ممـا        فقد أصحاب املصل  يونتيجة لذلك،   
) ٣(١٩ للمادتني   مشروعة وفقاً بطريقة   اًفرض قيود تمصداقية احلكومات، مبا يف ذلك عندما       

ويتضخم هذا األثر عندما تكون     .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٠أو  
  . شفافةغريواعد غامضة واإلجراءات الق

  شخاص املتأثروناأل    –ألف  
 األشـخاص  احلريات الفنية على متتع جمموعة واسعة من         املفروضة على العقبات  تؤثر    -٤٢
ن أو اهلواة، وكذلك مجيـع املـشاركني يف         ون أنفسهم، سواء املهني   والفنان: حقوقهلم من    امب

__________ 

)١٧( Agnès Tricoire, Petit traité de la liberté artistique (La Découverte, Paris, 2011); Submission from 

Denmark، ١ الصفحة. 
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قيني الكتاب واملوسـي  هذه اجملموعة على    مل  تتشو. ه ونشر ه وتوزيع ه وإنتاج إبداع العمل الفين  
، املـسرح فنانو الكوميديا و   الشوارع، و  مبن فيهم فنانو  ،  اآلخرين فناننيالوامللحنني والراقصني و  

ن ون واملخرج ون واملوزع و والناشر و األفالم ن ومنتج ون، واحملرر والبصرية، واملؤلف وفنانو اخلدع   
 الفعاليات ظموومندور السينما أو املسارح،      وأاملتاحف   وأاملعارض   وأن يف املكتبات    ووالعامل
 احلريات الفنية جلميـع األشـخاص       إدراكمن املهم   و. وميكن أن تتأثر اجلماهري أيضاً    . الثقافية
  . يف االخنراط يف األنشطة اإلبداعيةيرغبون يف احلياة الثقافية أو يشاركونعندما 
عض فئات السكان بـشكل      الفنية ب  القيود املفروضة على احلريات   وميكن أن تستهدف      -٤٣
خـاص يف   بـشكل    للخطر   اتمعرضومشاهدات األعمال الفنية    الفنانات  وتكون  . ر حتديداً أكث

أو أداء عروض فردية أمام مجهـور       ،   متاماً بل وحيظر عليهن أداء األعمال الفنية     بعض اجملتمعات،   
اللـوايت يكـسنب    من النساء    فإن العديد يف عدد من البلدان،     و. خمتلط أو أداء عروض مع الرجال     

اصة يف جمال السينما واملسرح والرقص      خباالخنراط يف املهن الفنية، و    نانات أو يرغنب يف     عيشهن كف 
 والدينية  اإلثنية األقليات   كما ميكن أن تعاين   ". عاهرات"أو  " متسيبات"يوصفن بأهنن   واملوسيقى،  

وميكن أن يعاين   .  ما نطقة أو شعب  خاص مب  أو أسلوب فين      ما  مثل استخدام لغة   أشكال احلظر من  
  .من ضرر خاص عندما يرغبون يف أداء أعماهلم الفنية أو عرضها اإلعاقة وشخاص ذواأل

  اجلهات اليت تفرض قيوداً أو تضع عقبات  -باء  
 علـى   اًفرض قيـود  تعقبات أو   اليت ميكن أن تضع     طائفة واسعة من اجلهات     هناك    -٤٤

جهات غري  تضمن أيضاً   ها ت الدول، ولكن اجلهات  وتشمل هذه   . حرية التعبري واإلبداع الفنيني   
شـركات  والبـث،  هيئات  اإلعالم، وطنفوذ، مثل وسائاليت حتظى فيها ب  االت  اجمل يف   الدول

 واملؤسسات التعليمية واملتطرفني املسلحني وكذلك اجلرميـة املنظمـة،          ،نتاجاإلاالتصاالت و 
جتـار  وشـركات التوزيـع و    التجارية،   والشركات   ، والزعماء التقليديني  ، الدينية واهليئات

  .اآلباء رابطات اجملتمع املدين مثل فئاتالتجزئة، واجلهات الراعية، وكذلك 

  الدوافع  -جيم  
 العام،  النقاش إىل أن التعبري عن املعارضة السياسية واملشاركة يف          ة اخلاص ة املقرر تشري  -٤٥

دنية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل      ١٩مبوجب املادة   حمميان  مبا يف ذلك يف قالب فين،       
الشخصيات العامة، مبا يف ذلك أولئك الذين ميارسون أعلـى سـلطة            وتتعرض  . والسياسية
 القـوانني الـيت تتعلـق       فإنذلك،  ول.  للنقد واملعارضة السياسية   ، مشروعة بصورةسياسية،  

 والرموز،  األعالممبسائل، مثل العيب يف الذات امللكية وعدم احترام السلطات وعدم احترام            
 حتظر  أنينبغي للدول   ال   و . تثري القلق   الدولة ومحاية شرف املوظفني العموميني     رئيسوإهانة  

  .)١٨(انتقاد مؤسسات مثل اجليش أو اجلهاز اإلداري
__________ 

)١٨( CCPR/C/GC/34 ٣٨، الفقرة. 
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هيمنـة  مسياسـات   التماس  بناء الدولة و  إىل  السعي  وقمع املعارضة السياسية    وكان    -٤٦
اليت  تزال أشكال التعبري الفين      ويف بعض البلدان، ال   . بارزة للرقابة الفنية  من األسباب ال   دائماً

 والـصور البـصرية   كلمـات يمكن حـذف ال ف. منهجي قمععلناً تتعرض ل كومةاحلنتقد  ت
 اليت تستخدم ، أو   )مثل الشرطة (الشخصيات أو املؤسسات العامة     والعروض الفنية اليت تنتقد     

و النـشيد   كومـة، أ  احلأو  /صورة ملك أو رئيس الدولـة و       أو   مثل األعالم (الرموز الوطنية   
قمع أشكال التعـبري    ُتهمش أو    ما تُ  كثرياً مسلحة،   نزاعات البلدان املنخرطة يف     ويف. )الوطين
" نفـصالية اال "هتمة توجيهوميكن  . الدخول يف حرب   يف شرعية احلرب أو      اليت تشكك الفين  
  .احلكومةتنتقد  اليت األعمال الفنية  إىل"ةوطنيالانعدام "أو " رهاباإل" أو
حـث  ما بني   جج دينية   ح على   القائمة ةالقيود املفروضة على احلريات الفني    ح  وتتراو  -٤٧

ـ حلظر  وبني ا املؤمنني على عدم املشاركة يف خمتلف أشكال التعبري الفين           لموسـيقى  لصريح  ال
املـشاعر  "إهانة   وأ،  "التشهري الديين "أو  " بالتجديف"ن  و وقد اهتم الفنان   .)١٩(لصور والكتب وا

األنشطة الفنية أو األعمال الفنية املعنية تـشمل        و". الكراهية الدينية " على   أو التحريض " الدينية
الـيت   أو   ،دينيـة الشخصيات  أو ال رموز  أو تستخدم ال  ،  ة النصوص املقدس  تلك اليت تقتبس من   
لرمـوز  مـألوف ل   غري تقليدي أو غـري       اًتفسريأو تقترح   مقدس،   ما هو    تشكك يف الدين أو   

السلطة  إساءة استعمال    أو تتناول  التعاليم الدينية،    أنه ال يتبع  ترب   يع اً سلوك أو تعتمد والنصوص،  
  .)٢٠( التطرف الدييناليت تنتقداألحزاب السياسية أو صالهتم ب أو ني الدينيمن جانب الزعماء

 ٢باستثناء احلاالت املعينة املنصوص عليها يف الفقرة          "ه إىل أن  ة اخلاص ة املقرر وتشري  -٤٨
 حظر  ]الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     [د، يتعارض مع العهد    من العه  ٢٠من املادة   

ويكون  .)٢١("إظهار قلة االحترام لدين أو نظام عقائدي آخر، مبا يف ذلك قوانني التجديـف            
ـ قوانني التجديف تأثري خانق على التمتع حبرية الدين أو املعتقد، وتعرقل            ل نقـاش  الوار و احل
  .)٢٢( الدينعن نيصحيال

 ةأعمال مـثري   "عرضن عن   واملؤسسات الثقافية والفنان  امتنعت  يف بعض احلاالت،    و  -٤٩
وبدأ "،  استخدامهوبل  من اجملتمعات، مبا يف ذلك التهديد بالعنف        كبري  حتت ضغط   " للجدل

 مـن غـري     هحجة أن على نطاق واسع     يقبلون يةالفنوالقائمون بإدارة األعمال    صناع القرار   
أي هويـة مجاعيـة،     ه يف    اإلشارة إىل أن   وجتدر .)٢٣("خرىثقافات األ ال إهانة املقبول أخالقياً 

__________ 

 تـشرين   ٧،  "مستقبل مظلم للغاية للسكان احمللـيني يف مشـايل مـايل          "خرباء األمم املتحدة حيذرون من       )١٩(
 .٢٠١٢أكتوبر /األول

 .A/HRC/21/49 يف RUS 2/2012؛ وA/HRC/22/67 يف TUN 2/2012 سبيل املثال، على )٢٠(
)٢١( CCPR/C/GC/34 ٤٩، الفقرة. 
 .١٩ الرباط، الفقرة وثيقة )٢٢(
)٢٣( Kenan Malik, “Arts for who’s sake”, in Index on Censorship, Beyond belief, theatre, freedom of 

expression and public order – a case study ،٦-٣ الصفحات. 
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 ومـن   .)٢٤(والتعـاريف واملفـاهيم    حول املعاين اختالفات ونقاشات    كون هناك دائماً  تس
صوت واحد   وضمان عدم هيمنة     ،التحديات اخلاصة فهم من يتكلم باسم أي ثقافة أو جمتمع         

وال ينبغي أن   . االت إىل األفكار املسبقة   وهو ما يعزى يف معظم احل     ،  األصوات األخرى على  
إىل أنه ال ينبغي عرض بعض      لالنتهاء  سبباً كافياً    بعض اجملتمعات    من احتجاج  اخلوف   يكون

 واخلـالف   ها، وعادة ما يكون هناك مستوى معني مـن االعتـراض          ؤاألعمال الفنية أو أدا   
  .يف الفن املعاصراملتأصل 

 اجلنسي، فيما يتعلـق     وامليل ياجلنسالنشاط   اجلنس و  املتعلقة بنوع وال تزال املسائل      -٥٠
. أشكال التعبري واإلبـداع الفـين     ما يتصل ب   في ختضع ملناقشات ساخنة  ،  ياتبالدين واألخالق 

احلب والرومانـسية، أو متثـل      املعنية تتراوح ما بني تلك اليت تتناول مسائل         األعمال الفنية   و
. واد اإلباحية أو أشكال معينة من املواد اإلباحية       املاليت تلجأ إىل    تلك  وبني  ،  هالعري أو تعرض  

األدب واملوسـيقى   صفها يف   إىل ما ي  أو   نيثلياملاإلشارات إىل عالقات    وجترم يف عدة بلدان     
إىل  مع القلق    ة اخلاص ة املقرر تشريو.  يف بلدان أخرى   ةرقابة خاص تواجه  البصرية، أو   الفنون  و

 ،حلظر اطالع البالغني عليهوسيلةً  طفال من حمتوى معنيمحاية األإىل دافع أن ُيتخذ الميكن أنه 
على الـرغم   " لبعض املعلومات،     وفقاً هأنعلى   كذلك   وتشدد. )٢٥(فعلياًوأن يؤدي إىل ذلك     

نـسي  اجلللمحتوى  [أن اآلثار السلبية    اليت تفيد ب   على نطاق واسع     املعلن عنها دعاءات  االمن  
من حيـث   متواضعة  متباينة و  و غري قاطعة سات  درافإن ال ت،  تقد ثب ] عنف على األطفال  ال أو

تفـسري  الفنون إىل جانب التثقيف الذي يعلم األطفال كيفية         تعليم  وقد يكون   . )٢٦("نتائجها
  . أفضل بكثري وأكثر فعالية من الرقابة، حالً ونقدهاالترفيهو اإلعالم طوسائرسائل 

 يف القيود املفروضة علـى     كبرياً  محاية مصاحل الشركات دوراً    وميكن أيضاً أن تؤدي     -٥١
نـشطة  أل الفنـانني    نقـد الرغبة يف إسكات    وراء ذلك تشتمل على     الدوافع الكامنة   و. الفن

وأدت اجلهات الراعية أيضاً دوراً . )٢٧( معينةالشركات، أو حلماية شعار معني أو عالمة جتارية
نية ال تتناسـب مـع   مباشراً يف اعتبار أعمال فنية بوصفها مثرية جلدل كبري أو إزالة أعمال ف      

  .الربامج التلفزيونية أو اجملالتمصاحلها من املنافسات الفنية أو 

__________ 

)٢٤( A/67/287 ،١٠ الفقرة. 
)٢٥ ( Svetlana Mintcheva, “Protection of politics? The use and abuse of children”, in Censoring culture, 

Contemporary threats to free expression, The New Press, 2006, p. 167-172و؛ Agnès Tricoire  املرجـع ،
 .الفنون باليابان؛ وتقرير من احتاد ممثلي اليابان وجملس ٥٣، الصفحة املذكور

)٢٦( Marjorie Heins, “Media effects”, in Censoring Culture, p. 179. 
، ٢٠١١مايو  / أيار ٤، حمكمة الهاي،    KG ZA 11-284/389526، القضية رقم     فيتون لويسنادية بليسنر ضد     )٢٧(

http://www.nadiaplesner.com/simple-living--darfurnica1  وماتيل ضد شركة إم سي إيه ريكـوردز       ؛ ،
296 F.3d 894٢٠٠٢، املتحدة التاسعة يف الواليات ة، حمكمة استئناف الدائر. 
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ال يكـون   عنـدما   اليت حتدث    ،)٢٨(ونلفنعلى ا الرقابة اجلمالية   وعادة ما يتم جتاهل       -٥٢
 أمنـاط معينـة مـن       وهناك. من اآلخرين االقتباس   اختيار أسلوهبم املفضل أو      حريةلفنانني  ل

ـ  اً فكر ينظر إليها بوصفها حتمل   أو  /، و ة سياسي اليت تعترب ون البصرية   املوسيقى أو الفن   . اً أجنبي
وقد أدى االدعاء بأن مثل هذه األساليب خالية من أي جدارة فنية، على سبيل املثـال، إىل                 

 التعبري الفين   أشكالميكن أن تشمل    و. املفاهيمي أو فرض قيود عليه    حظر الفن التجريدي أو     
 بأهنـا املوصـوفة    (امليتالوسيقية مثل موسيقى    املمناط  األ أو   النظمتحديد  املعنية على وجه ال   

 ). مهينة للمرأةاليت ُتنتقد بوصفها (أو الدانسهول الريغي  نغمةأو") شيطانية"

  التدابري واملمارسات احملددة اليت تؤثر على احلق يف حرية التعبري الفين  -دال  
إلنتاج ا حىتبداع الفين، من تطوير الفكرة      ميكن فرض قيود يف مراحل خمتلفة من اإل         -٥٣

تنجم القيود املفروضة على احلريات الفنية عن القـوانني         أن  ميكن  و. واألداء والنشر والتوزيع  
 البـدين لخـوف مـن اإلكـراه       ل نتيجـة     ميكن أن تكون أيضاً    ها القمعية، ولكن  نظمةواأل
  .االقتصادي أو
الفنانني يف أجزاء كثرية من العامل يـشعرون        قلق ألن   البالغ  ب ة اخلاص ةاملقرروتشعر    -٥٤

االغتياالت على  العنف  ويشتمل  .  للهجوم من قبل مجاهري عدوانية     وابأهنم مهددون أو تعرض   
أقراص الفيـديو    حمالت    بالقتل والضرب وحرق املسارح ودور السينما وتفجري       اتوالتهديد

التحريض  فنانون بهمواتُّ.  املوسيقية األعمال الفنية أو اآلالتوحتطيم الرقمية واألقراص املدجمة
ذلـك  ، و حشود عدوانيـة  أفراد أو مجاعات أو      كان   بينماوحوكموا على ذلك    على العنف   

وميكن . عن التحريض بالفعل   سلطات حملية أو دولة أجنبية، هي املسؤولة          من مبباركة أحياناً
ل ممارسة احلق يف حريـة       للجدل من خال   ة املثري ة الفني األعمال بشأنالتعبري عن ردود الفعل     

.  أبـداً شكل العنفردود الفعل هذه تخذ تالتجمع السلمي، ولكن جيب أال احلق يف   التعبري و 
  فرضت رسوماً علـى     يف بعض احلاالت   ألن الشرطة   أيضاً ا عن أسفه  ة اخلاص ةاملقرروتعرب  

  .توفري احلمايةلالفنانني واملؤسسات 

  نظمةالقوانني واأل  -١  

 ضحة غري واأنظمة  )أ(  

 أو توجيهـات    أنظمـة  ما تنفذ القيود املفروضة على احلرية الفنية من خالل           كثرياً  -٥٥
 بشكل غري متسق   نظمة، تطبق األ  يف حاالت كثرية جداً   و. أساس قانوين ليس هلا   واضحة   غري

العامة على وجه   أو الفنون   يف جمال السينما    و. بدون إمكانية الطعن  بواسطة آليات غري شفافة     
__________ 

)٢٨( Si Han, “The invisible red line – manoeuvring Chinese art censorship”, Background article related 

to the Oslo Conference, p. 4. 
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غـري  جهـات    إضافية من الدول و     احلصول على تصاريح   الفناننيُيطلب إىل   د  اخلصوص، ق 
 أصحاب النفـوذ   و القوية األحزاب   مما يعطي " جهات رمسية وغري رمسية،      فضالً عن الدول،  
 القوانني  تستخدم ماتتضاعف الصعوبات عند  و .)٢٩("على التدخل وتقييد حرية التعبري    القدرة  
  .مهور إىل األعمال الفنية املتداخلة ملنع وصول اجلنظمةواأل
أن تصاغ بدقة كافيـة  جيب  " إىل أن القوانني اليت تفرض قيوداًة اخلاصة املقرر وتشري  -٥٦

وال جيـوز أن ميـنح   . لكي يتسىن للفرد ضبط سلوكه وفقاً هلا وجيب إتاحتها لعامة اجلمهور  
وجيـب  . ة التعبري القانون األشخاص املسؤولني عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة يف تقييد حري          

أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفني بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحـو              
  .)٣٠("املناسب من أنواع التعبري اليت ختضع للتقييد وتلك اليت ال ختضع هلذا التقييد

  الرقابة املسبقة  )ب(  
عمل الليت حتدث قبل إنتاج      هامة تتعلق مبسألة ما إذا كانت الرقابة املسبقة، ا         مثة قضية   -٥٧
حمتـوى،  منـع   "غرض  ب،  ة العام وناألفالم واملسرحيات أو الفن   عروض  ، مثل   هفين أو نشر  ال
تتفق مع   ،)٣١(" حتقيق ذلك  على من العمل    منتجيهأو منع   / و على اجلمهور حظر عرضه    أو/و
مبا يتماشى  جابة سلبية،   أن تكون اإل  بدأ، جيب   ومن حيث امل  . ملعايري الدولية حلقوق اإلنسان   ا
  أن هيئات الرقابة   يرىع توصيات املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، الذي            م

احلقوق االقتـصادية   املعنية ب لجنة  الرأي   و ،)٣٢("يف أي بلد  أال تكون موجودة    ينبغي   "املسبقة
ة الثقافيـة يف    أن تلغي الرقابة على األنشط    "الدول   على   أنتعترب  واالجتماعية والثقافية، اليت    

  .)٣٣("الت الفن وأشكال التعبري األخرىجما
 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان بوضوح علـى أن حريـة            ١٣املادة  وتنص    -٥٨

يف و.  لفرض مسؤولية الحقـة    ميكن أن تتعرض  التعبري ال جيوز أن ختضع لرقابة مسبقة ولكن         
 حمكمة البلـدان    خلصت،  خري للمسيح  األ اإلغراءحكمها الصادر بشأن الفيلم املثري للجدل       

كذلك  ١٣املادة  وتنص  .  هلذا السبب  ١٣انتهاك للمادة   إىل وجود     حلقوق اإلنسان  األمريكية
لغرض وحيد هو تنظيم احلـصول  مسبقة بالقانون  ضع لرقابة   خي ميكن أن على أن الترفيه العام     

 مبوجب هذا احلكم  من املفهوم   ،  وبالتايل. ني واملراهق لألطفالماية األخالقية   احلعليه من أجل    
تتخـذ  و.  جمال الترفيه العاموتقتصر علىاألطفال واملراهقني فقط، "  حصولتنظم"الرقابة  أن  
  .ممكن يتدبري تقييد أقل الدول دائماًختتار  خمتلفة، ومن املهم أن أشكاالً نظمةاأل

__________ 

)٢٩( Censorship in Lebanon: law and practice. A Collaborative Study by Nizar Saghieh, Rana Saghieh 

and Nayla Geagea. 
)٣٠( CCPR/C/GC/34 ،٢٥ الفقرة. 
)٣١( Arts Community Position Paper on Censorship and Regulation, Singapore, p. 3. 
)٣٢( A/HRC/20/17 ،٢٥ الفقرة. 
)٣٣( E/C.12/GC/21 ،٤٩ الفقرة)ج.( 
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و الرقابة املـسبقة   من الدول حظر الرقابة أتشري الردود على االستبيان إىل أن عدداً     و  -٥٩
 وهنـاك . استثناءات حمدودةمع بقاء يف بعض األحيان هذا قد حدث يف دساتريها، وإن كان    

على األعمال اليت ميكن فرضها    يود  القالبت يف   ب لديها هيئات رقابة مكلفة      تليسكثرية  بلدان  
 علـى   الوةًوع.  ال تفرض رقابة   )٣٤(هذا ال يعين أن السلطات التنفيذية     فإن  ومع ذلك،   . الفنية

مـن الناحيـة   ،  أحيانـاً تؤديفنية العمال األسؤولية مراقبة مباملكلفة غري اهليئات فإن ذلك،  
 الـداخلي   هـا وجود معلومات عـن عـضويتها ونظام      بدون  رقابة،  الجلان  وظيفة  العملية،  
  .)٣٥(للطعن آليات وبدون، تهاوأنشط
التوزيـع حلمايـة   علـى  وقد أنشأت بعض الدول هيئات مرخص هلا بإصدار قيود     -٦٠

يف حني لـدى دول أخـرى     الترفيه،   يات وبرجم واألفالم يف جمال الصحافة     اصةخبواألطفال،  
ـ     اإلليكترونية و  اإلعالم   طوسائمكلفة باإلشراف على    هيئات   ي املطبوعـة والبـث اإلذاع

  . على احلريات الفنية أيضاًيؤثرميكن أن مما وين، يالتلفزو
ال يتخـذ  ، اًاسـتثنائي تـدبرياً  تكون أن قابة املسبقة ينبغي  أن الر  ة اخلاص ةملقرروترى ا   -٦١
ولن . لممتلكاتل أو   البشريةحياة  لضرر خطري ال ميكن إصالحه ل     حبدوث  ملنع هتديد وشيك     إال

ـ  ،  مقبوالًعرضه قبل   اً رمسي اًإذن توى تلقائياً فيه احمل يتطلب  الذي   النظام   يكون ضرر نظـراً ألن ال
يف البلدان الـيت    و .)٣٦(أهدافهبكثري الفائدة من    فوق  يإلبداع الفنيني   رية التعبري وا  الذي يلحقه حب  

بالنظر إىل أن   لغاء الفوري هلذه اهليئات،     توخي اإل ، ينبغي   املسبقةالرقابة  توجد هبا هيئات معنية ب    
  . والتصنيفالتقديرألطفال والشباب يكون من خالل إجراءات اوصول لتنظيم أفضل 

  التصنيف والتقدير  )ج(  
  املفهـوم  استخدام التنظـيم  فإن  ددة من اإلبداع الفين،     احملاالت  اجملبعض  فيما يتعلق ب    -٦٢

  يبـدو خيـاراً    ،)٣٧(" ملبادئ توجيهية متاحة للجمهور    محتوى وفقاً الرتيه لل تصنيف  ال "بوصفه
، ا من الرقابة يف بلده    لتنظيم بدالً إىل ا لفنانني  إحدى رابطات ا  على سبيل املثال، دعت     و. أفضل
تنظيم ويشتمل ال  .)٣٨("لمساءلةوقابل ل نظام تنظيمي سهل االستخدام وشفاف      " تنفيذ   تواقترح

نظراً ألن األعمال املصنفة يف أعلى فئة ستظل بدون حـذف       لتعبري،  أكرب ل  حرية   علىتصنيف  ك
يـستطيع البـالغون،    وبالتـايل،   ؛ للقـانون  كمة وفقاً احمل نيناظرها قو إال يف حالة املواد اليت حت     

بأسـلوب  تنظـيم   ومن شـأن ال   .  الوصول إىل مجيع األعمال الفنية     ،حمدودة للغاية ستثناءات  با

__________ 

 .Prof. Shugurov، وOrganización de Sindicatos de Artistas del Estato Espanol (OSAAEE)، وتقارير من لبنان ) ٣٤(
 .Collectif Alger-Culture من تقرير )٣٥(
-http://www.article19.org/pages/en/censorship، الرقابة والعنف وحرية الـصحافة،       ١٩ املادة   أيضاًانظر   )٣٦(

violence-press-freedom-more.html. 
)٣٧( Arts Community Position Paper on Censorship and Regulation, Singapore, p. 3. 
 . نفسهاملرجع )٣٨(
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، تـه  يف جترب  الـذي يرغـب   من اختاذ قرار مستنري بشأن ما       أيضاً   اجلمهور   أن ميكّن تصنيف  ال
  .)٣٩( جلميع أصحاب املصلحة قواعد أكثر وضوحاًويضع، تهتجربب ألطفاله يسمح أو
يد من البلدان حلماية األطفال من احملتويات اليت        وقد أنشئت هيئات تصنيف يف العد       -٦٣
هذه وتتضمن  .  يف األفالم واملوسيقى وألعاب الفيديو     وخباصة الوصول إليها بسهولة،     همميكن

 يـشار يف بعض الدول،    و. ذايت ال  الطوعية اخلاصة أو هيئات التنظيم     التقدير اهليئات رابطات 
 أن   إىل  األفالم، أو  منر حبذف مشاهد معينة     أمأن ت يئات التصنيف   ه ال جيوز هل   ىل أن إبوضوح  

، احتفظـت  ومع ذلـك ". قراءة ومساع ورؤية ما يريدون   ينبغي أن يكون بإمكاهنم     البالغني  "
  . التصنيف يؤدي إىل حظر احملتوى منستوىمببعض الدول 

عايري لم ما متتثل امتثاالً تاماً ل      إال بقدر  ةكون مقبول وال ت ،  اًقيودهذه األنظمة     مثل تشكلو  -٦٤
  .ا حبذر وشفافيةم استخدامهولكن ينبغي كأدوات للقمع والتقدير التصنيف وقد يستخدم. الدولية

  تنظيم استخدام األماكن العامة  )د(  
 ة العام األماكنالذين يعملون يف النشاط الفين استخدام       ميكن لألشخاص    مدى    أي إىل  -٦٥

عروض الشكال التعبري واإلبداع الفين، من      أنواع خمتلفة من أ   هذه املسألة ب  علق  ت أعماهلم؟ ت  لعرض
فـالم  تـصوير األ  أو  الـشعر   قـصائد  وإلقاء،  ة على اجلدران  كتابإىل ال سرحية يف الشوارع    امل
يف املكلَّف بإعـدادها،    األماكن املفتوحة، والرقص يف الشوارع، إىل عرض الفنون البصرية           يف

الذي ميكن أن   دى  ، وتتمثل يف امل   هبذا املوضوع  وهناك مسألة تتصل   . وشوارعها ساحات املدن 
اليت تستخدم مواقع    املمارسات الفنية "، يف إشارة إىل     "ة العام ونفنال"الناس يف   يصل إليه اخنراط    

اً ما تتنـاول    كثريو(...) . ه وتنظيمه عرضو  الفن إنتاجمن أجل   لفن  ة ل  التقليدي األماكنخارج  
هتـدف  و،   بصورة ناقدة  الجتماعية والسياسية  ا القطع الفنية املعروضة يف األماكن العامة املسائل      

السكان احملليني للمـشاركة يف تـصور   دعوة   املناقشات، ودفع التفاعل االجتماعي، و     حفزإىل  
 اسـتخدام    ويعتـرب  .)٤٠("أوسع من املـشاهدين   ة هلا نطاق    بديلمجاهري  ، وإجياد   هالعمل وتنفيذ 

 األشـخاص   مبـن فـيهم   ،  لألشـخاص ح  ألنه يتي نظراً   بالغ األمهية    اً العامة للفن أمر   األماكن
 بعض األحيـان، مبـا يف    ها يف واملسامهة في بل  والتمتع هبا   حبرية  لوصول إىل الفنون    ان،  واملهمش

الفـين   واإلبداع    التعبري تستخدم أشكال يف بعض احلاالت،    و.  املعاصرة اذلك يف أكثر أشكاهل   
  .ت نظر بديلة أو وجهالإلعراب عن املعارضة سلمية األماكن العامة وسيلةً يف
الـذي  ومـن   ؟  ومن هم أصحاهبا  " ةالعاماألماكن   "يما ه :  ذلك عدة أسئلة   عن وينتج  -٦٦

لعامـة  إىل أي درجة ينبغي أن يكون       و؟  ألي مدة ومىت وأين و  به  ما هو مسموح    أن يقرر   ينبغي  
 روقت ن الذين ميكن أن يتعرضوا لألصوات والصور اليت ال        و السكان احمللي  وخباصة رأي،   اجلمهور

  ؟ مثالًاإلعالنات عطى التعبري الفين مساحة أقل منيملاذا ينبغي أن وهلم يف بيئتهم اليومية؟ 

__________ 

 .٧-٦ نفسه، الصفحتان املرجع )٣٩(
)٤٠ ( Markus Graf, “Radius of art: Thematic Window - Public Art”, Heinrich Böll Foundation, 22 March 2012. 
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الردود على االسـتبيان  وتشري . اً كبرياختالفاًختتلف ممارسات الدول يف هذا اجملال       و  -٦٧
، واالحترام الواجب للمبـاين     الضوضاءالتجمعات العامة، ومستوى    ب املتعلقة   نظمةاألإىل أن   

خـرين،  اآلألشخاص   مثلما تنطبق على ا     اخلاصة، تنطبق على الفنانني    املمتلكاتلتارخيية أو   ا
، قد ختتلـف احلـاالت      وبالتايل.  السلطات احمللية، أو الشرطة    وتديرها يف كثري من األحيان    

ميكـن  و.  مطلوباً إذن مسبقوعادة ما يكون احلصول على   .  داخل البلد الواحد    كبرياً اختالفاً
 هبـا يف الـشوارع    غري املصرح   والعروض  البصرية  الفنون   السلطات أي إجراء ضد    أال تتخذ 

خمالفات الرتكاهبم  منهجية  القائمني هبا بصورة     ميكن مقاضاة    ها أو  التعامل مع   يف تساهلت أو
يف " حجز األمـاكن  "وقد بدأت بعض املدن إجراءات مبتكرة، مثل        . جنائيةجرائم  إدارية أو   

  .)٤١(أيام معينة من الشهر
 األشخاص الذين يعملون يف األنشطة اإلبداعية صعوبات متعددة، مبا يف ذلك            ويصادف  -٦٨

التعـسف   )ب(و،   باجملان ستخدام األماكن العامة  املوافقة على ا   يف   هاتردد البريوقراطية وتأخر   )أ(
الرقابة علـى   )ج(و،  شىتحلصول على تراخيص متعددة من سلطات     واملطالبة با  التصاريحمنح   يف
 الترفيه احلي والعروض  ملقدمي   وضع نظم غري مناسبة أو تعسفية      )د(وترخيص،  المنح  حملتوى قبل   ا

  .على األماكن العامة تعدي املمتلكات اخلاصةتزايد ) ه( و،)٤٢(يف الشوارع

  فرض قيود على التنقل )ه( 
لعرقلة سـفرهم إىل    الفنانني  جوازات سفر   حجز  تشمل القيود املفروضة على السفر        -٦٩
وتصاريح العمل، اليت تؤثر    الدخول   عن القيود املفروضة على إصدار تأشريات        خلارج، فضالً ا

بشأن عرض أعماهلم وإمكانيات وصول اجلمهور إىل أشكال التعـبري          خيارات الفنانني   على  
 العديـد   ، يواجه لفنانني األجانب ل املوسيقية واجلوالت عند تنظيم احلفالت    و .واإلبداع الفين 

ـ املاحلفالت املوسـيقية و   والت و منظمي اجل من   دارة اإل والـوكالء وشـركات      اتهرجان
 إجراءات غري شفافة ومستهلكة للوقت ومكلفة لتقـدمي طلبـات          واملنظمات الثقافية وغريها  

دعوة فنانني مـن بلـدان      عن  توقفت بعض املهرجانات    وقد  . دخولالاحلصول على تأشرية    
طبيعـة ال ميكـن      من   دخولال  تأشرية صول على هم احل طلب إجراءاتملا تتسم به     معينة نظراً 

  .)٤٣(هبا التنبؤ

__________ 

 .تقرير من اجمللس النمساوي ألمناء املظامل )٤١(
 .Collectif Alger-Cultureتقرير من احتاد ممثلي اليابان وجملس الفنون باليابان؛ و )٤٢(
)٤٣( Richard Polacek, Mobile.home, Study on impediments to mobility in the EU live performance 

sector and on possible solutions, 2007؛ وOle Reitov and Hans Hjorth, Visas, the discordant note, 

a white paper on visa issues, Europe and artists’ mobility, 2008و ؛Artists’ mobility and visas: A 

step forward, On The Move, December 2012. 
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  املسائل االقتصادية واملالية  -٢  
 خمتلفـة لـدعم     طرقاًتشري الردود على االستبيان إىل أن العديد من الدول اعتمدت             -٧٠

 ،املـنح الدراسـية   والفنون، مبا يف ذلك الدعم املايل للمؤسسات الثقافية أو املشاريع الفنية،            
العديد من أصحاب املـصلحة     يشدد  ومع ذلك،   . لتدريب والتبادل الدويل  لدعم  الائز و واجلو

االقتـصادية  حبالتـهم    تتعلـق    من يف عملـه   وواجهها الفنان اليت ي على أن العوائق الرئيسية     
 األزمة املالية احلالية إىل ختفيضات حـادة يف اإلنفـاق           توقد أد . واالجتماعية غري املستقرة  

واالنتقـال إىل   بني الفنانني، وإغالق مؤسسات فنية،      فيما   بطالة كبرية    نه ع تنتجالعام، مما   
 على االستبيان   مأكد بعض أصحاب املصلحة يف ردوده     و. اصاخلمن القطاع   رعاية  الطلب  

 التمتعن  ولفنانا اليت يواجهها  التحديات   ومن. ا أو تقلص حجمه   بلدهميف   سوق   عدم وجود 
  . على حد سواء، احلكومية أو اخلاصةاعية هلماجلهات الر مبا يف ذلك من ،ريةاحلب

  احلصول على دعم الدولة وخفض الدعم املايلتقييد   )أ(  
معايري  عند وضع    وخباصةالسياسات الثقافية للدولة احلريات الفنية،       جيب أن تراعي    -٧١

ح، ختصيص املن الدولة، واهليئات املسؤولة عن     من  دعم  ملنحهم ال اختيار الفنانني أو املؤسسات     
تـأثري  اليساعد على جتنب    القائم أن   ميكن للنظام   و. وكذلك اختصاصاهتا ونظامها الداخلي   

  .حلكومة على الفنونا  منال داعي لهالذي 
هنا وري  احملعامل  ويتمثل ال . التوفيق بني التدخل احلكومي واحلرية ليس مهمة سهلة       و  -٧٢
الـيت  سياسات  در استكشاف ال  جييف هذا الصدد،    و. اًالنظام ككل حمايد  يكون  ضمان أن   يف  

، "االسـتقاللية مبدأ  "كما أن    .)٤٤(ممارسة جيدة بوصفها  " مبدأ التعددية "على أساس   توضع  
تخصيص األموال  ب، لفترة زمنية حمدودة      نظراء وخباصةن،  ومبوجبه خرباء مستقل  الذي ُيكلف   

طريقـة  ومثة  . له الذي ال داعي      النفوذ السياسي  يف مواجهة  ضمانة جيدة    واملنح، يبدو أيضاً  
 للفنانني،  ة االجتماعي احلالةحتسني  هي   توىتدخل فيما يتعلق باحمل   الدون  بأخرى لدعم الفنون    

علـى  مـشترك  قلق ل اًمصدرأن هذا يشكل  بدو  إذ ي ،   املتاح هلم  جتماعياالالضمان   وخباصة
  .منطاق واسع فيما بينه

أو أي   الربملـان  وأاحلكومة  األعمال الفنية من    املوجهة لتمويل   نتقادات  وال تزال اال    -٧٣
لمؤسسات الثقافية  لالذعة  النتقادات  اال التخفيضات املالية و   غري أن .  من النقاش   جزءاً جمموعة

عنـدما  : "كما يؤكد أحد املراقبني   و .)٤٥( للرقابة  غطاءً كون أيضاً قد ت فنية حمددة   أعمال  أو  
 وتعطي يف الوقت نفسه    معينةسحب الدعم املايل من مؤسسات ثقافية       بهتدد سلطات الدولة    

 ملؤسسات أخرى تكون وجهات نظرها السياسية قريبة من وجهات نظر السلطات،            األفضلية
  .)٤٦("الكالمحلرية انتهاك على  بذلك ُتقْدمفإن السلطات 

__________ 

)٤٤( Céline Romainville ، ؛ وتقرير من رومانيا١٠الصفحة. 
 .Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA)تقرير من  )٤٥(
)٤٦( Association for Civil Rights in Israel, Project Democracy: Fighting for the Ground Rules, p. 15. 
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  "رقابة السوق"  )ب(  
غري دة و قبعرض أو أداء األعمال الفنية النا      املؤسسات الفنية اخلاصة     ميكن أن تسمح    -٧٤
رعايـة  زيـادة وزن     اآلثار السلبية ل   غري أنه جيب تقدير   ". الطليعية"و للجدل   ةواملثري يةتقليدال

رقابـة  "الثقايف إىل وجود    يف اجملال   ن  ون والفنان واملنتجويشري  . على احلريات الفنية   الشركات
 حنو السوق،   اً أساس موجهةالصناعات الثقافية   بصفة خاصة عندما تكون     ، تنشأ   "من السوق 

  . أدىن حدعندمويل العام حتت ضغط والتوزيع البديل التيكون و
 يف مجيع فـروع اإلنتـاج       الشركات دمج) أ: (اً خاص وتثري النقطتان التاليتان قلقاً     -٧٥

ماج اند) ب( و الواقع؛ األمرحبكمسيطرة احتكارية عن  يف كثري من األحيان مما يسفرالثقايف، 
  الفنية  على احلريات  هاريأثتو،  عمالقة ركاتشيف  القابضة  الفنون والترفيه   واإلعالم  شركات  

إنتـاج األعمـال    سالسل   من   بأكملهاسالسل  وهناك   .)٤٧(وعلى وصول الناس إىل الفنون    
مرحلة اإلبداع   من   تسيطر عليها شركات معينة    املوسيقى واألفالم،    الفنية، وال سيما يف جمايل    

اعات احلفـالت املوسـيقية     وق مكتبات البيع لشركات على   وميكن أن تسيطر ا   . لتوزيعإىل ا 
 خطـط   علىفرق موسيقية   اعتراض   يسفر فيها إىل حاالت   ذلك  قد يؤدي   و.  السينما ودور

 شـركات ة اليت تسيطر عليهـا      يطات اإلذاع احمل من مئات    ا أغانيه عن سحب ،  مثالًاحلرب،  
تنبيـه   "عليـه عالمـة    قرص مدمج ألي  جتار التجزئة   وعن مقاطعة كبار    ،   العمالقة اإلعالم

مـن  " مهذبـة  "إعداد نسخةاملوسيقيني وشركات التسجيل على عن اتفاق بني  ، و "لدينللوا
مـوزع  ومن األمثلة األخرى على ذلك رفـض        .  معينة ملتاجر عمالقة  العمل الفين كلمات  
عاريـة  توي على عدة صور     حي نشر كتاب إلكتروين     اًالرقمية مؤخر للمنتجات   خاص   رئيسي
مقارنـة  املوسيقى  وكتب  املتاجر املستقلة لل   يف عدد    اهلائلاض  خنفومما يثري قلق اال    .)٤٨(للهيبيز

وقوة ،  حتت تصرفها  لإلعالنضخمة  لديها ميزانيات   "، اليت   بسالسل املتاجر واملتاجر العمالقة   
وكـثرياً مـا توجـه    " .الـصحافة ب هائلة، وشبكة فعالة للغاية مـن االتـصاالت          مبيعات

  .)٤٩(هأو عدم نشرمعني   كتابالتسويقية قرار نشراملالية وستراتيجيات اال
 يدعويف حني   و.  يف التمويل  شركات الراعية لل الدول   يتمثل يف مشاركة  اجتاه حايل   وهناك    -٧٦

لفنـون،  ل) الـشركات ورعاية   (ة اخلاص تتيح الرعاية بعض الفنانني ومنظمات الفنون إىل تشريعات       
. واملـثرية التجريبيـة   و ةاصـر شكال التعبري الفين املع   تزال جهات أخرى ختشى اخنفاض نطاق أ       فال
ـ   جمـرد    يف هذه العملية أال تـصبح الفنـون والفنـانون            ينبغي أن تكفل الدول   و صاحل أبـواق مل

 __________  .)٥٠(الشركات

)٤٧( Robert Atkins, Svetlana Mintcheva, Censoring culture, op. cit, p. xix., p. xix . 
 .تقرير من الدامنرك وجملس الفنانني الدامنركي )٤٨(
)٤٩( Robert Atkins, “Money talks…” pp. 3–9؛ وAndré Schiffrin, “Market censorship” pp. 67–79, in 

Censoring Culture, op. cit. .هبذه املسائل، انظر أيضاً التقرير املقدم من األرجنتنيوفيما يتعلق . 
فيما يتعلق هبذه املسائل، انظر التقارير املقدمة من الدامنرك وموناكو واجمللس النمساوي ألمناء املظامل وخوردي  )٥٠(

 .Organización de Sindicatos de Artistas del Estato Espanol (OSAAEE)، و Prof. Shugurovبالطا، و
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توازن جيـد   حتقيق  تنوع التمويل و  إال من خالل     الفنانني   ضمان استقاللية ال ميكن   و  -٧٧
 أن حتتكر ينبغي  وال  . بداع الفين  لإل جماالًفتح  ميكن أن ت  امها  تبني الرعاية العامة واخلاصة، وكل    

متيل الشركات  ذلك أن   . لشركاتل متاماً ال ميكنها أن تترك الرعاية       الدول متويل الفنون ولكن   
 ة لتمويـل  ولويوتويل األ بديلة  الثقافية  اجملاالت أو املؤسسات ال   تمويل  بقليل  بداء اهتمام   إىل إ 

 .)٥١(العروض الضخمة مثل املستوىبرامج رفيعة 

حرية يف حني أنه من املهم ضمان       و.  معقدة وحتتاج إىل معاجلة عاجلة     املسائله  هذو  -٧٨
اسـتراتيجيات  يدعمونه أو يشجعونه، فإن هناك حاجة إىل        املنتجني واملوزعني يف اختيار ما      

ذلك  ويربز. السوق مسموعاً  استراتيجيات   الذين ال تناسبهم  الفنانني  يظل صوت   لضمان أن   
وتـدابري  سياسات  يف إدخال    حق األطراف    ت أكد اليت،  ٢٠٠٥عام  ل أمهية اتفاقية اليونسكو  

غري أن الـبعض    . ها وتوزيع هااخلدمات الثقافية احمللية وإنتاج   استحداث السلع و  ثقافية لدعم   
 قيمة مضافة واضحة، حتقيقعض األحيان ال يتيح يف بإلنتاج احمللي  إىل ا الدعم املقدم   يؤكد أن   

  .اصاخلالقطاع سوق قدمه تميكن أن الواقع عما ل ال خيتلف يف إليه بالفع الدعم يقدموأن ما 

  محاية املصاحل املعنوية واملادية للفنانني واملؤلفني  )ج(  
حيـاة   يف سبل عيشهم كمهنينيعرقلة خيارات يف  إسكات الفنانني تتمثل إحدى طرائق   -٧٩
 ١٥ املادة و  حلقوق اإلنسان   من اإلعالن العاملي   ٢٧ للمادة   وفقاًو. ة مكرسة لإلبداعات الفنية   يمهن

 احلـق يف    فإن لكـل فـرد    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،         
ـ      املعنويةاالستفادة من محاية املصاحل      . فـين الديب أو   األعلمـي أو    ال ه واملادية املترتبة علـى إنتاج

، ١٧  رقـم  ة والثقافية يف تعليقها العام    احلقوق االقتصادية واالجتماعي  املعنية ب لجنة  ال تشدد كماو
  .االستحقاقات القانونية اليت تقرها نظم امللكية الفكريةبهذه املصاحل محاية ال ينبغي مساواة 

 اهددميكن أن ي   القلق من أن القرصنة وتبادل امللفات        ة اخلاص ةاملقررتفهم  يف حني   و  -٨٠
اإلتاوات  نسبة   إدراك احلاجة إىل ى   عل  أيضاً تشددهنا  فإكسب عيشهم،    على    الفنانني قدرات

وقـد  .  من الفنانني أنفسهم   أصحاب حقوق التأليف والنشر بدالً    /اليت تذهب إىل دور النشر    
عقبة أساسـية  بوصفها ن ون والفنانواملؤلفيشري إليها  اليت  اإلذعانعقود  العرب عن قلق إزاء     أُ

يتنازل املبدعون عن مجيع    كثرية،  هي  ومبوجب هذه العقود،    و.  عادل أجرأمام احلصول على    
م يفقـدون   ، فـإهن  ونتيجة لـذلك  . احلصول على عمولة إلبداع عمل ما      من أجل    محقوقه

  .رؤيتهم اخلاصةمع  مبا يتعارضي ميكن استخدامه ذ، والالعمل الذي أبدعوهالسيطرة على 
  أغلبيةيتألفلربح، ال هتدف إىل حتقيق ا شاملةمجعيات أنشئت يف عدد من البلدان،  و  -٨١

ينبغي و.  الفنية العروض/اإلبداعات لتحصيل اإليرادات الناجتة عن      ، الفنانني ها من لساأعضاء جم 
__________ 

)٥١( Hans Haacke, “Revisiting Free Exchange: The art world after the culture wars” , pp. 51-57 ،
 Robert Atkins, “Money talks: The economic foundations of censorship”, pp. 3-9, in Censoringو

culture, op. cit. .وانظر أيضاً التقرير املقدم من منظمة العدالة) Equity.( 
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ويكـون   حقوق الفنانني،    الشاملة الذي ال متتلك مبوجبه اجلمعيات       هذا النظام ة  تعزيز ومحاي 
  .و عدم املشاركة فيهالفنان حرية املشاركة أل

قـد   التأليف والنـشر  ونظم املعنوية احلقوق ما إذا كانت نوقشت كثرياً هي    ومثة مسألة     -٨٢
توازن بني حقوق املؤلفني والفنانني من جهة، واحلاجة إىل تعزيـز           مل تعد حتقق ال   تطورت بطريقة   

احليز الذي يتـيح     أن   علىبعض املراقبني   ويشدد  . خرىاألهة  اجلاإلبداع والوصول إىل الثقافة من      
يـرى  و .)٥٣( حاليـاً تقلصيالنظم داخل هذه  )٥٢("االستعمال احلر للمصنفات يف بعض احلاالت    "

هـذا  و. لعمللاالستخدامات احلرة   هذه   تشجيعيساعد على   س أن تعزيز احلقوق املعنوية      آخرون
فن يف  إن االقتباس   ، حيث   الراب/ موسيقى اهليب هوب    خاصة يف عامل ثقافة    حيوي بصفة النقاش  
 ويتمثل التحـدي يف إجيـاد       .)٥٥(ملعاصر الفن ا  جماالتمن  بغريه    ولكنه يتعلق أيضاً   ،)٥٤(حد ذاته 

ـ   إليرادات ا لفنانني وال املصاحل العادلة     احلقوق املعنوية ل   تنتهك   الحلول مرنة،    ها لناشـرين، ولكن
  .فنانني آخرينإنتاج  إىل الرجوعأو " قتباساال"يف  نفسه حق الفنانني يف الوقتحتترم 
شركات الترفيه واإلعالم لفـرض     الضغوط اليت متارسها    بقلق يتعلق   للآخر  ومثة مصدر     -٨٣

تمديد فترة حـق    بطالبة  من خالل امل   على املواد اليت هي جزء من التراث الثقايف املشترك،           املكيته
اتفاقية برن على أن مجيـع األعمـال     وتنص  .  يف بعض البلدان   وا عليها ، اليت حصل  التأليف والنشر 

  عـن تقـل  ملدة القوق التأليف والنشر ضع حل جيب أن خت ةسينمائيباستثناء األعمال التصويرية وال   
يف اجملـال   املتاحة  املواد  وقد يؤدي تقييد    . فترات أطول بأذن  ها ت  بعد وفاة املؤلف، ولكن    سنة ٥٠

  .)٥٦("مارسات الفن املعاصرملمباشرة إعاقة  "إىل احلرالعام وتضييق إمكانيات االستخدام 
املسائل يترددون يف الدخول يف إجراءات       هذه   مجيعيف   الفناننيأن   أيضاً بواعث القلق    ومن  -٨٤

  . لإلبداع الفينرادعاً بدورهميكن أن يكون  وهو ماقضائية طويلة ومكلفة ضد الشركات، 

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
، الذي يتضمن احلـق يف      احلق يف حرية التعبري واإلبداع الفنيني     باألشخاص  متع مجيع   يت  -٨٥

املشتركة،   حبرية، من خالل املمارسة الفردية أوهااع الفين واملسامهة فيجتربة أشكال التعبري واإلبد 
  .)٥٧( اخلاصة هبم واإلبداعأشكال التعبري، ونشر هباىل الفنون واالستمتاع والوصول إ

__________ 

 .١٠اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية، املادة  )٥٢(
 .Céline Romainvilleانظر  )٥٣(
)٥٤( Siva Vaidhyanathan, American music challenges the copyright tradition, in Censoring culture, op. cit., p. 45. 
 .Céline Romainvilleانظر  )٥٥(
)٥٦( Robert Atkins, Svetlana Mintcheva, Censoring culture, op. cit., p. 7. 
 ).Observatoire de la diversité et des droits culturels(انظر التقرير املقدم من مرصد تنوع احلقوق الثقافية  )٥٧(
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حلق يف حرية التعبري واإلبداع الفنـيني       على ا ربرة  املقيود غري   اللرقابة الفنية أو    آثار ا   -٨٦
حرمان الفنانني من   إىل   و  كبرية خسائر ثقافية واجتماعية واقتصادية   إىل  ذلك أهنا تؤدي    . مدمرة
 بيئة غري آمنة جلميع العاملني يف جمال الفنـون          وهتيئ،  العيش اخلاصة هبم   التعبري وكسب    طرق
،  عقيمـة   اإلنسانية واالجتماعيـة والـسياسية     املتعلقة باملسائل املناقشات  وجتعل  هم،  ريهاومج
  .شرعية الرقابة ذاهتااملتعلقة بنقاشات ال  ما تعوق أيضاً وغالباً،ةتعرقل سري الدميقراطيو

 أوسـع   توفريها لدعاية الرقابة بنتائج عكسية من حيث      تأيت  ،  ةكثري يف حاالت و  -٨٧
يف نفـوس   الرقابة  ه  ولدالذي ت ومع ذلك، فإن اخلوف     .  ألعمال فنية مثرية للجدل    نطاقاً

فقر احليـاة   ُتي إىل رقابة ذاتية، ختنق التعبري الفين و        ما يؤد  الفنانني واملؤسسات الفنية غالباً   
  .انعدام األمنخالية من اإلبداع الفين بيئة خالية من اخلوف وويتطلب . )٥٨(العامة
الـيت  تشريعاهتا وممارساهتا   استعراض ناقد ل   إجراء   إىلدعو املقررة اخلاصة الدول     وت  -٨٨
الدويل القانون  لفنيني، مع مراعاة أحكام      على احلق يف حرية التعبري واإلبداع ا       اًفرض قيود ت

ـ  الرابطاتالتعاون مع ممثلي وباإلنسان ذات الصلة   حلقوق   لفنـانني ومنظمـات   لستقلة امل
كاملة مـن التزامـات     الموعة  اجمليف  من أجل هذه العملية،      ،ينبغي النظر و. حقوق اإلنسان 

  .هوإعمالهذا احلق  ةمايحب و، يف حرية التعبري واإلبداع الفنينيفردالدول باحترام حق كل 
  :املقررة اخلاصة مبا يليوتوصي   -٨٩

لقـوانني  ل يف األنشطة الفنية إال      العاملنين ومجيع   والفنانأال خيضع   ينبغي    )أ(  
 فقـاً وهذه القوانني بدقة كافيـة و     صياغة  جيب  و. األشخاصتنطبق على مجيع    اليت  عامة  ال

أن ، و من السهل وصول اجلمهور إليها     وجيب أن يكون  . للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان   
 أن تـشري    وينبغي. غري متييزية طريقة  منتهجاً   و واالتساقشفافية  البمتسماً  تنفيذها  يكون  

 أمـام   للطعـن تكون قابلة   أن   و ،الدوافعإىل   إشارة واضحة  اًقيوداليت تشمل   القرارات  
  ؛يةقانونال اكماحمل

 ،ة املـسبقة حيثمـا وجـدت    الرقاب نظم هيئات أو    أن تلغي ينبغي للدول     )ب(  
 ٢٠و) ٣(١٩مبوجب املـادتني     الضرورة   عندلمسؤولية إال    ل فرض الالحق ال تستخدم وأال

 من  حصراًينبغي فرض هذه املسؤولية     و. من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
ملنع ال يتخذ إال    ،  للغاية  استثنائياً  الرقابة املسبقة تدبرياً    تكون أنوينبغي  . قبل حمكمة قانونية  

ينبغـي  و. متلكاتامل أو   البشريةلحياة  لهتديد وشيك حبدوث ضرر خطري ال ميكن إصالحه         
   كيان مستقل؛املنع املسبق أمام ممارسة بشأن أي قرار يفضمان سبل الطعن 

لغرض إعـالم   إال  هيئات أو إجراءات التصنيف     إىل  عدم اللجوء   ينبغي    )ج(  
يف فقـط   ذلـك   و حمتوى معني،    إىلاضع للرقابة   اخل غري   الوصول األطف وتنظيم  الوالدين  

__________ 

)٥٨( Svetlana Mintcheva, “Symbols into soldiers…”, p. 2. 
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سـهولة  وناجتاً بالتحديد عـن       متاماً ذلك ضرورياً فيها   يكون   اليتجماالت اإلبداع الفين    
هيئات التـصنيف مـستقلة،   أن تكون ) أ(تكفل وعلى الدول أن    .  إليها ألطفالاوصول  

اختـصاصاهتا  أن تكـون  ) ج(و الفنون،   جمالممثلني عن   على  عضويتها  أن تشتمل   ) ب(و
وينبغي إيالء اهتمام . للطعنآليات فعالة  أن ُتنشأ    )د(، و  معلنةً تهاأنشطو ونظامها الداخلي 

البالغني أو تقييد وصوهلم حظر وصول   عن  تنظيم وصول األطفال    يسفر  أال  خاص لضمان   
  بشكل غري متناسب؛

ـ   القضاة، عند اللجوء إىل      مبن فيهم  القرار،   لصناعينبغي    )د(   ة القيود املمكن
 قيمتـه   ولـيس (بعني االعتبار طبيعة اإلبـداع الفـين        أن يأخذوا    احلريات الفنية،    على
الدينيـة  و ةالـسياسي الرموز استخدام يف ،  يف املعارضة، وكذلك حق الفنانني )جدارته أو

. للعاملونظرهتم الذاتية مضاد للقوى املهيمنة، والتعبري عن معتقداهتم كخطاب واالقتصادية 
عناصـر   من    حامساً  باعتباره عنصراً  ه واحترام  وخيايل جيب فهم استخدام ما هو تصوري     و

   لألنشطة اإلبداعية؛اليت ال غىن عنهااحلرية 
محاية الفنـانني ومجيـع األشـخاص       يف   بواجبها   أن تلتزم ينبغي للدول     )ه(  

على أيدي  ف  لعنلاملشاركني يف األنشطة الفنية أو نشر أشكال التعبري واإلبداع الفين من            
 علـى سـيادة     وأن حتافظ  ،التوترات عندما تنشأ  أن هتدئ   وينبغي للدول   . أطراف ثالثة 

الفنانني واملؤسـسات   على  الشرطة  وال ينبغي أن تفرض     . القانون ومحاية احلريات الفنية   
  تكاليف محايتهم؛نظري رسوماً الثقافية 
ـ  ماكناأل املتعلقة باستخدام    املسائل أن تعاجل ينبغي للدول     )و(   داء  أل ة العام

تعـارض مـع    ت عندما  مقبوالً ة العام الفنونتنظيم  يكون  قد  و. هاعرضلعروض الفنية أو    ا
 اًمثل هذا التنظيم تعـسفي    ال ينبغي أن مييز     ، ولكن   لألماكنعامة األخرى   الستخدامات  اال

ي  الذ ثقافية نفس مستوى احلماية   وتستحق الفعاليات ال  .  معني  أو حمتوى  نيمعينني  ضد فنان 
ع الدول واملؤسسات اخلاصة واجلهـات املاحنـة        شجَّوت.  االحتجاجات السياسية  حتظى به 

يف األماكن  العروض  أو أداء   األعمال  عرض  من   لتمكني الفنانني    إبداعيةإجياد حلول   على  
،  ذلـك مناسـباً    يكونحيثما  و.  مثالً  مساحات مفتوحة للفنانني    توفري العامة، من خالل  

 احلـوار والتفـاهم مـع       أن تيسر دائمة، ينبغي للدول    البصرية  ال فنيةالألعمال  ل وخباصة
  اجملتمعات احمللية؛

 ااخلاص هب الدخول   نظام إصدار تأشريات     تعيد النظر يف  ينبغي للدول أن      )ز(  
الذين يقومون جبوالت،   ن  وواجهها الفنان يصعوبات احملددة اليت    تغلب على ال  للوأن تعدله   
  الت؛ اجلوو املضيفة ومنظمومنظماهتم
لفنانني يف صنع   ل املستقلة   الرابطاتينبغي للدول أن تكفل مشاركة ممثلي         )ح(  
الثقافية إداريني للشؤون    عن ترشيح أو تعيني مسؤولني       وأن متتنع الفن،  ب ة املتعلق اتالقرار

  .التجاريةلمؤسسات الثقافية على أساس انتماءاهتم السياسية أو الدينية أو ن لأو مديري
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تقيـيم  بالدول وأصحاب املصلحة اآلخـرين      تقوم  قررة اخلاصة بأن    وصي امل وت  -٩٠
استراتيجيات السوق  فضالً عن تأثري    قيود على احلريات الفنية،     تفرضه الشركات من     ما

 وحاالت االحتكار أو شبه االحتكار يف جمال اإلعالم والثقافة علـى احلريـات              الشرسة
ينبغي إعـادة النظـر يف   و. أكثر مشوالً اًوأن تتصدى هلذه القيود وهذا األثر تصدي   ،ةالفني

وصـي املقـررة    وت. لصناعات الثقافية من منظور احلق يف احلرية الفنية       إىل ا الدعم املقدم   
  :مبا يليحتديداً اخلاصة الدول 

املناهـضة  أو تنفيذ تشريعات مكافحة االحتكار والتـشريعات        /سن و   )أ(  
   اإلعالم والثقافة؛الحتكار يف جمايلل

 متاجر املوسيقى ودور السينما املـستقلة     و مكتبات البيع  بقاء   تأمني دعم  )ب(  
  ؛نيواملوزعني العامليالشركات جمموعات من احملالت العمالقة واملهددة 
  املقدمة مـن القطـاع     رعايةال لدعم   املوضوعة التدابري   ضمان أال تؤثر    )ج(  

   على احلريات الفنية؛اًيسلبتأثرياً لفنون لاص اخل
مبوجبها يتنازل  اليت  اإلذعان  ظر عقود   حيار قانوين وطين واضح     وضع إط   )د(  
  ؛اخلاصة بإبداعهم حقوقهم عنن واملبدع

وُيعهـد إليهـا     ،لـربح ال هتدف إىل حتقيق ا     شاملةدعم إنشاء مجعيات      )ه(  
تكون أغلبيـة   والعروض الفنية،   أداء  من اإلبداعات و  املتأتية   اإليرادات وتوزيع   بتحصيل

   الفنانني؛أعضاء جمالسها من
دعم التمثيل القانوين اجملاين للفنانني أو غري       الرامية إىل   بادرات  املتشجيع    )و(  

  ذلك من أشكال املساعدة القانونية؛
،  احلاليـة   نظم حقوق امللكية الفكرية    لتأثريتقييم ومعاجلة شاملة    إجراء    )ز(  
  ، على احلريات الفنية؛ني وحقوق املؤلفالتأليف والنشر حقوق وخباصة

ميكـن  إلبداع الفين وإنشاء مؤسـسات ثقافيـة        لتقدمي الدعم الكامل      )ح(  
 مـايل للـربامج الـيت       كظهريجيب أن تعمل املؤسسات العامة      و.  الوصول إليها  لجميعل
توخي ميكن  و. ى احملتو يف أن تتدخل    على أال يكون بوسعها   جتذب الشركات الراعية،     ال

، اليت  النظراء املستقلة هيئات استعراض   ض  تفوي، مبا يف ذلك     احلكوميدعم  الخمتلف نظم   
قرارات املتعلقـة   باختاذ ال  ، شفاف نظام داخلي و شفافة   الختصاصات ينبغي أن تعمل وفقاً   

كـون  تأن   و إىل أسـباب وجيهـة    قرارات هذه اهليئـات     أن تستند   ينبغي  و. لتمويلبا
  لطعن؛ل قابلة

  ؛كامالًتنفيذاً  الفنان وضعتنفيذ توصية اليونسكو بشأن   )ط(  
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غرس احترام  و وتعزيز تعليم الفنون يف املدارس واجملتمعات احمللية،         تطوير  )ي(  
إيقاظ القـدرة علـى     و املقبولية مفاهيم    تطور ، مبا يف ذلك   ه وفهم هاإلبداع الفين وتقدير  

ـ لتطور  لاً   تارخيي اًلطالب منظور إىل ا تعليم الفنون   أن يقدم   وينبغي  . اإلبداع الفين  ستمر امل
  . ما هو مقبول وما هو مثري للجدلبشأنلعقليات ل

قوق اإلنسان واملنظمـات  حلؤسسات الوطنية   تقوم امل وصي املقررة اخلاصة بأن     تو  -٩١
  : مبا يليغري احلكومية

حلق يف حرية التعبري واإلبداع الفنيني على حنو أكثـر          اتوثيق انتهاكات     )أ(  
  ؛منهجيةً

لجنـة  ال وخباصـة ،  املعنيةولية إىل اهليئات الوطنية والد  استنتاجاهتاتقدمي    )ب(  
  قوق اإلنسان؛املعنية حبلجنة الاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملعنية ب

 .على حنو التحديدقانوين الدعم الدعم الفنانني املهددين من خالل   )ج(  



A/HRC/23/34 

GE.13-11842 28 

Annex I 

[English/French/Spanish only] 

  Responses to the questionnaire on the right to artistic 
freedom 

  Member States of the United Nations  

Argentina Lebanon 

Azerbaijan Mauritania 

Bulgaria Monaco 

Cambodia Mongolia 

Colombia Montenegro 

Cuba Norway 

Czech Republic Romania 

Denmark Seychelles 

Estonia Serbia 

Fiji Slovenia 

Georgia Spain 

Germany Syria 

Ireland Ukraine 

Japan United States of America 

  National human rights institutions  

Austrian Ombudsman Board 

CNDP Rwanda 

Defensoria del Pueblo de la Republicana Bolivariana de Venezuela 

  Other stakeholders 

Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) 

Amis des étrangers au Togo 

Arts Council of Northern Ireland (United Kingdom) 

Canada Council for the Arts 

Céline Romainville, Universités de Louvain et de Saint Louis, Belgique 

Coalition béninoise pour la diversité culturelle 

Collectif Alger-Culture 
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Council of Danish Artists 

Czech Actors Association 

Equity, United Kingdom 

Japan Actors Union and Japan Arts Council 

Jordi Baltà, Fundación Interarts, Spain 

Mark Vladimirovich Shugurov, Russian Federation 

Meta Atauea, Cultural producer, Kiribati 

National Association for the Visual Arts, Australia 

Observatoire de la diversité et des droits culturels, Switzerland 

Organización de Sindicatos de Artistas del Estato Espanol (OSAAEE) 

Portuguese Coalition for Cultural Diversity 

Romania Independent Society of Human Rights 

Syndicat français des artistes interprètes 

  Other contributions 

UNESCO 
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Annex II 

[English only] 

  Experts’ meeting on the right to freedom of artistic 
expression (Geneva, 4–5 December 2012) 

  List of experts 

Bruguera, Tania Installation and performance artist (Cuba) 

Cuny, Laurence  Human rights lawyer and Coordinator of a residency 
programme for artists at risk (France) 

Dacey, Austin  Lecturer, Department of Philosophy, University of Central 
Florida and adviser, Freemuse (United States of America) 

Hazan, Pierre  Lecturer, University of Geneva; Director of a programme on 
the issue of memorialisation, Geneva University of Art and 
Design (Switzerland) 

Karabuda, Alfons  Composer and chairman of the European Composer and 
Songwriter Alliance (Sweden) 

Knüsel, Pius  Former Director of Pro-Helvetia Swiss Arts Council 
(Switzerland) 

Iglesias, Marisol  Program Officer, Department of External Relations, WIPO 

Malik, Kenan  Senior Visiting Fellow in the Department of Political, 
International and Policy Studies at the University of Surrey 
and Trustee of Index on Censorship (United Kingdom) 

Mboya, Joy  Director of the Performing and Visual Arts Centre Ltd. and 
member of the Arterial Network Steering Committee (Kenya) 

Merkel, Christine M. Head of the Division of Culture, Memory of the World of the 
German Commission for UNESCO; Executive Coordinator 
of the German Federal Coalition for Cultural Diversity 
(Germany) 

Mintcheva, Svetlana  Director of the Programmes at the National Coalition Against 
Censorship and founder of NCAC Arts Advocacy Project 
(United States of America) 

Nadeem, Shahid  Playwright and media professional (Pakistan) 

Obuljen, Nina  Researcher in cultural policies (Croatia) 

Reitov, Ole  Programme Manager and one of the founders of Freemuse –
the World Forum on Music and Censorship (Denmark)  



A/HRC/23/34 

31 GE.13-11842 

Saghieh, Nizar  Lawyer (Lebanon) 

Sansour, Larissa  Multimedia artist (Palestine) 

Spencer-Shrestha, 
Oliver  

Head of advocacy on freedom of artistic expression, 
Article 19 (United Kingdom) 

Vézina, Brigitte  Legal Officer, Traditional Knowledge Division, WIPO 

    


