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 جملس حقوق اإلنسان
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 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 جدول األعمالمن  3البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية
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سلوفا،يا، سيلوفينيا، السيويد*، لييلص، يير،يا*، فرنسيا*، ال لنين، فنلنيدا*، قيز *، ق،ير،  

*، لغسييمز،*، ليتوانييا*، ليشتناييتايا*،  ال،يية*، ،رواتييا، ،نييدا*، ،ولو نييا*، ،ينيييا*، الت ييا
 امل،يير،*، املغسيييك، اململغيية املتيييدة لزي،انيييا العدمييل وريرلنييدا الاييمالية،  ن،وليييا،  و ،ييو*،

 النرويج*، النمسا*، نيوليلندا*، هاييت*، هندوراس*، هولندا*، اليو ن*: اروع قرار

 سال ة الصي ين .../39  
 اإلنسان،إن جملس حقوق  
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويذك ِّر مبعاهدات حقوق اإلنسان  

الدولي  ذات الصل ، مبا فيها العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  والسياسةي ، واالتفاقية  الدولية  
حلماي  مجيع األشخاص من اال تفةا  القسةر،، فضةالا  عةن اتفاقيةات جنيةمل املؤة  ة  ١٢ آب/  

 أغسطس ١949، والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا املؤة ني ٨ حزيران/يونيه ١977،
إىل مجيةةةع قةةةراةات اامعيةةة  العامةةة  وجملةةةس حقةةةوق اإلنسةةةان املتعلقةةة   سةةةالم   وإذ يشةةةر 

وقةةةراة  ٢٠١7كةةانون األول/ديسةةمرب   ١9ؤةخ املةة 7٢/١75الصةةحفيني، وال سةةيما قةةراة اامعيةة  
 (٢٠٠6)١73٨عةةن قةةراة، جملةةس األمةةن  ، فضةةالا ٢٠١6أيلول/سةةبتمرب  ٢9املةةؤةخ  33/٢اجمللةةس 
 ، املتعلقةني٢٠١5أاية/مةايو  ٢7( املةؤةخ ٢٠١5)٢٢٢٢و ٢٠٠6كةانون األول/ديسةمرب   ٢3املؤةخ 
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 تقريةةر مفةةوم األمةةم املتحةةدة السةةامي حلقةةوق اإلنسةةان عةةن  التقةةديروإذ حيةةيع علمةةاا مةةع  
 ، (١)سالم  الصحفيني

إىل مجيةةع التقةةاةير األ ةةرا ذات الصةةل  الصةةادةة عةةن األمةةني العةةا  واملفوضةةي   وإذ يشةةر 
 السامي  واإلجرا ات اخلاص  جمللس حقوق اإلنسان  شأن سالم  الصحفيني،

 املقرتحة  يف نتةائم مشةاوةات أصةحاب املصةلح  املتعةددين املتعلقة إىل اخليةاةات أيضةاا وإذ يشر  
  تعزيز تنفيذ  ط  عمل األمم املتحدة  شأن سالم  الصحفيني ومسأل  اإلفالت من العقاب،

  قةةراة األمةةني العةةا  تعيةةني موسةةمل معةةف  سةةالم  الصةةحفيني يف م تبةةه التنفيةةذ، وإذ يرحةة  
منظومةة  األمةةم املتحةةدة القةةرتاحم  طةةوات  ةةددة وتعبئةة  شةةب   مةةن جهةةات التنسةةي  علةة  صةةعيد 

 لت ثيمل ااهود الرامي  إىل تعزيز سالم  الصحفيني والعاملني يف وسائع اإلعال ،
ابلعمةل ااةةا  الةذ، تضةةطلع  ةه منظمةة  األمةم املتحةةدة للرت ية  والعلةةم والثقافةة  أيضةةاا وإذ يرحة   

ات احلاصةةةل  يف هةةةذا اجملةةةال، علةةة  مةةةن أجةةةل سةةةالم  الصةةةحفيني، مبةةةا يف ذلةةةو دوةهةةةا يف ةصةةةد التطةةةوة 
االجتاهةةات العامليةة  علةة  صةةعيد "املعنةةون  ٢٠١٨-٢٠١7النحةةو الةةواةد يف تقريرهةةا العةةاملي عةةن الفةةرتة 

، وإذ يعةةرب عةةن قلقةةه إ ا  مةةا يصةةفه التقريةةر مةةن تزايةةد يف أعمةةال "يةة  التعبةةر وتطةةوير وسةةائل اإلعةةال حر 
 العنمل واملضايق  اليت تستهدف الصحفيني،

وإذ يرح   كذلو مببادةات الدول واملنظمات اإلعالمي  واجملتمع املةد  فيمةا يتصةل  سةالم   
الصحفيني، وإذ حييع علماا، يف هذا السياق، مببادئ سالم  الصةحفيني املسةتقلني وابإلعةالن العةاملي 
 شأن محاي  الصحفيني املقد  يف املؤمتر العاملي ملعهد الصحاف  الدويل املعقةود يف آذاة/مةاة  ٢٠١6 

 يف الدوح ،
أن احلةةةة  يف حريةةةة  الةةةةرأ، والتعبةةةةر مةةةةن حقةةةةوق اإلنسةةةةان امل فولةةةة   وإذ يضةةةةع يف اعتبةةةةاة  

 مةةن اإلعةةالن العةةاملي حلقةةوق اإلنسةةان ومةةن العهةةد الةةدويل اخلةةاص ابحلقةةوق ١9للجميةةع مبوجةة  املةةادة 
مةن الشةرو  اا املدني  والسياسي  وأنه يش ل أحةد الةدعائم األساسةي  ل ةل جمتمةع ديقرارةي وشةرر

 األساسي  لتحقي  تقدمه وتنميته،
أبمهيةة  حريةة  التعبةةر ووسةةائع اإلعةةال  احلةةرة واملسةةتقل  واملتعةةددة واملتنوعةة ، علةة   وإذ يقةةر 

شةب   اإلنرتنةةخ و اةجهةةا، يف  نةةا  جمتمعةةات وديقراريةةات معرفيةة  يعم هةةا السةةلم وال يهمةة  فيهةةا 
ن  الواعية  وسةيادة القةانون واملشةاةك  يف الشةؤون أحد ويف دعم سر هذ  اجملتمعات، وأبمهي  املوار  

العام  يف إ ضاع املؤسسات العام  واملسؤولني احل وميني للمسا ل ،  سبل منها كشمل الفساد، 
 ويف تعزيز احلواة  ني الثقافات والسال  واحل م الرشيد، وكذلو التفاهم والتعاون،

الطوعية  الةيت تضةعها وسةائع اإلعةال   عل  أمهي  املبادئ واأل القيات املهنية  وإذ يشدد 
 وتتقيد هبا،
وإذ يقر ابلدوة احلاسم الذ، يؤديه الصحفيون والعاملون يف وسةائع اإلعةال  يف سةياق  

االنتخةةةاابت، مبةةةا يف ذلةةةو تزويةةةد عامةةة  اامهةةةوة مبعلومةةةات عةةةن املرشةةةحني ومنةةةا رهم ونقاشةةةا م 
اااةيةةة ، وإذ يعةةةرب عةةةن قلقةةةه الشةةةديد حيةةةال تزايةةةد االعتةةةدا ات علةةة  الصةةةحفيني والعةةةاملني يف 

 وسائع اإلعال  يف أثنا  فرتات االنتخاابت،
__________ 

(١) A/HRC/39/23.  
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أبمهي  ثق  اامهوة يف مصداقي  الصحاف ، وال سيما ابلصةعوابت الةيت ينطةو، أيضاا وإذ يقر  
 عليهةةةا احلفةةةام علةةة  مهنيةةة  وسةةةائع اإلعةةةال  يف  يئةةة  تتطةةةوة فيهةةةا أشةةة ال وسةةةائع اإلعةةةال  ااديةةةدة

 وتتزايد فيها محالت التضليل والتشهر اليت تستهدف النيل من مصداقي  عمل الصحفيني،ابستمراة 
أبن عمةةل الصةةحفيني كثةةراا مةةا يعر ِّضةةهم  شةة ل  ةةاص خلطةةر الرتهيةة   وإذ يقةةر كةةذلو 

مةةا يثنةةيهم عةةن مواصةةل  اا واملضةةايق  والعنةةمل، مبةةا يشةةمل اسةةتهداف أفةةراد أسةةرهم، وهةةو  طةةر كثةةر 
 الذاتي ، فيفضي من مث إىل حرمان اجملتمع من معلومات مهم ،عملهم أو يشجع الرقا   

وإذ يسةةةاوة  قلةةة  ابلةةة  إ ا  انتهاكةةةات وجتةةةاو ات حقةةةوق اإلنسةةةان املرت بةةة  فيمةةةا يتصةةةل  
 سالم  الصحفيني والعاملني يف وسائع اإلعال ، مبا يف ذلةو أفعةال القتةل والتعةذي  واال تفةا  
القسةةر، واالعتقةةال التعسةةفي واالحتجةةا  التعسةةفي والطةةرد والرتهيةة  واملضةةايق  والتهديةةد البةةد  
 والقانو  والسياسي والت نولوجي واالقتصاد،، واألفعال اليت تنطو، عل  ضروب عنمل أ را،

املخةارر الةيت تواجةه الصةحفيات علة  وجةه اخلصةوص يف سةياق  وإذ تثةر جزعةه الشةديد 
مماةستهن لعملهن، وإذ يشدد، يف هذا السياق، عل  أمهي  اتباع هنم يراعي االعتباةات اانساني  

 سةةيما عنةةد النظةةر يف اتةةاذ تةةدا ر لضةةمان سةةالم  الصةةحفيني، مبةةا يف ذلةةو يف الفضةةا  اإلل ةةرتو ، وال
نسةةا ، مبةةا يف ذلةةو العنةةمل اانسةةي واانسةةا  والتهديةةد والتخويةةمل للتصةةد،  فعاليةة  للتمييةةز اا

واملضةةايق  وعةةد  املسةةاواة والقوالةة  النمطيةة  اانسةةاني ، ومت ةةني النسةةا  مةةن مزاولةة  مهنةة  الصةةحاف  
والبقةةا  فيهةةا علةة  أسةةا  املسةةاواة وعةةد  التمييةةز، مةةع ضةةمان أكةةرب قةةدة مم ةةن مةةن السةةالم  اةةن، 

 الصحفيات وشواغلهن معاا  فعلي ،واحلرص عل  معاا  جتاةب 
احلةةةةةاالت الةةةةةيت يعمةةةةةد فيهةةةةةا  عمةةةةةا  سياسةةةةةيون ومسةةةةةؤولون ح وميةةةةةون  وإذ تثةةةةةر جزعةةةةةه 

سةةلطات ح وميةة  إىل تشةةويه صةةوةة وسةةائع اإلعةةال  أو ترهيبهةةا أو  ديةةدها، مبةةن يف ذلةةو  و/أو
ة يف الصةةحفيون، ممةةا يزيةةد مةةن احتمةةال تعةةرم الصةةحفيني للتهديةةد والعنةةمل ويقةةوم ثقةة  اامهةةو 

 مصداقي  الصحاف ، 
وإذ يعرب عن قلقه الشديد إ ا  االعتدا ات وأعمال العنمل اليت تسةتهدف الصةحفيني  

والعاملني يف وسائع اإلعال  يف حاالت النزاع املسلح، وإذ يذك ِّر يف هذا الصدد أبن الصحفيني 
والعةاملني يف وسةةائع اإلعةةال  الةةذين يةةؤدون مهمةةات مهنيةة   طةةرة يف منةةار  النزاعةةات املسةةلح  
 ةة  أن يتعتةةربوا أشخاصةةاا مةةدنيني و ةة  محةةايتهم  صةةفتهم تلةةو، شةةريط  أال يقومةةوا أب، عمةةل 

 يسي  إىل وضعهم كأشخاص مدنيني، 
وإذ يعةةرب عةةن قلقةةه البةةال  إ ا  مةةا تشةة له ااهةةات الفاعلةة  مةةن غةةر الةةدول، مبةةا فيهةةا  

 ااماعات اإلةها ي  واملنظمات اإلجرامي ، من  طر متزايد يهدد سالم  الصحفيني، 
أبن األرةةةر القانونيةةة  الورنيةةة  املتسةةةق  مةةةع االلتزامةةةات والتعهةةةدات الدوليةةة  الةةةيت  وإذ يقةةةر 

قطعتهةةا الةةدول يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةان شةةر ئ أساسةةي لتهيئةة   يئةة  آمنةة  ومواتيةة  للصةةحفيني، وإذ 
ملماةسةةةات الورنيةةة  لعرقلةةة  يعةةةرب عةةةن قلقةةةه البةةةال  إ ا  إسةةةا ة اسةةةتخدا  القةةةوانني والسياسةةةات وا

 الصحفيني أو تقييد قدة م عل  أدا  عملهم ابستقالل ودون تد ل ال موج  له،
ابلدوة ااا  الةذ، ي ةن أن تؤديةه املؤسسةات الورنية  حلقةوق اإلنسةان يف أيضاا وإذ يقر  

حقةوق  تعزيز حقوق اإلنسةان ومحايتهةا، مبةا فيهةا احلة  يف حرية  التعبةر، ويف التصةد، النتهاكةات
اإلنسةةان املرت بةة  يف حةة  الصةةحفيني مةةن  ةةالل أنشةةط  الرصةةد والتثقيةةمل والتوعيةة ، وكةةذلو مةةن 
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 ةةةالل النظةةةر يف الشةةة اوا، وإذ يقةةةر كةةةذلو ابملسةةةامه  الةةةيت ي ةةةن أن تقةةةدمها ا ليةةةات الورنيةةة  
 لإل الغ واملتا ع  يف منع انتهاك حقوق اإلنسان امل فول  للصحفيني،

عل  دوة التعاون الةدويل يف دعةم ااهةود الورنية  الرامية  إىل منةع االعتةدا ات  وإذ يشدد 
وأعمةةال العنةةمل الةةيت تسةةةتهدف الصةةحفيني ويف تعزيةةز قةةدةات الةةةدول يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةةان، 

يف ذلةو علةة  منةع االعتةدا ات وأعمةةال العنةمل الةةيت تسةتهدف الصةحفيني،  سةةبل منهةا تةةوفر  مبةا
 ل  رل  الدول املعني  ووفقاا لألولوايت اليت حتددها، املساعدة التقني   نا ا ع

وإذ يشدد أيضاا عل  املخارر احملدق  ابلصحفيني عل  وجه اخلصوص يف العصر الرقمي،  
مبا يف ذلو  كوهنم معرضني  وجه  اص لالستهداف  غرم مراقب  اتصاال م أو اعرتاضها عل  حنو 
غةر قةةانو  أو تعسةةفي، وا ةةرتاق  يةةا  م، مبةةا يف ذلةةو عمليةةات اال ةةرتاق الةةيت ترعاهةةا ح ومةةات، 
وهجمات اال رتاق اليت تستهدف حرماهنم مةن اخلدمة  إلةغةامهم علة  إغةالق  ةدمات أو مواقةع 

 شب ي  إعالمي  معي ن ، مما يش ل انتهاكاا حلقهم يف اخلصوصي  ويف حري  التعبر، 
وإذ يضةةع يف اعتبةةاة  أن اإلفةةالت مةةن العقةةاب علةة  االعتةةدا ات وأعمةةال العنةةمل الةةيت  

تستهدف الصحفيني هو إحدا العقبات ال ربا اليت حتول دون ضمان سةالمتهم، وأن ضةمان 
املسا ل  عن اارائم املرت ب  يف ح  الصحفيني عنصر أساسي يف منع وقوع أ، اعتدا ات عليهم 

 يف املستقبل،
عل  ضروةة  ايدة الرتكيز عل  التدا ر الوقائي  وعل  وضع أرر قانونية  ت فةل  وإذ يشدد 

 حري  التعبر مبا يضمن  يئ   يئ  آمن  ومواتي  للصحفيني والعاملني يف وسائع اإلعال ،
مجيةةةع االعتةةةدا ات وأعمةةةال العنةةةمل الةةةيت تسةةةتهدف الصةةةحفيني  قارعةةة ا  يةةةدين إدانةةة ا  -١ 

 والعاملني يف وسةائع اإلعةال ، كالتعةذي ، والقتةل، واال تفةا  القسةر،، واالعتقةال التعسةفي، واالحتجةا 
التعسةفي، والطةرد، وأعمةال الرتهية  والتهديةد واملضةةايق ، أبسةالي  منهةا االعتةدا  علة  م ةةاتبهم 

 مهم عل  إغالقها، سوا  يف حاالت النزاع أ  يف غر حاالت النزاع؛ومنافذهم اإلعالمي  أو إةغا
االعتدا ات الةيت تسةتهدف الصةحفيات والعةامالت يف أيضاا يدين إدان ا قارع ا  -٢ 

وسةةائع اإلعةةال  علةة  وجةةه اخلصةةوص يف سةةياق أدائهةةن عملهةةن، مثةةل التمييةةز اانسةةا ، مبةةا يف 
 هي  واملضايق  عل  شب   اإلنرتنخ و اةجها؛ذلو العنمل اانسي واانسا  والتهديد والرت 

انتشةةاة اإلفةةالت مةةن العقةةاب علةة  االعتةةدا ات وأعمةةال العنةةمل الةةيت  يةةدين  شةةدة -3 
تسةةتهدف الصةةحفيني، ويعةةرب عةةن قلقةةه البةةال  إ ا  إفةةالت الغالبيةة  العظمةة  مةةن مةةرت   هةةذ  ااةةرائم 

لةةدول أن تضةةع وتنفةةذ اسةةرتاتيجيات العقةةاب، ممةةا يسةةهم  ةةدوة  يف ت ةةراة هةةذ  ااةةرائم، ويهيةة  اب مةةن
مل افح  اإلفالت من العقةاب علة  االعتةدا ات وأعمةال العنةمل املرت بة  يف حة  الصةحفيني،  وسةائل 
منها االستناد، حس  مقتض  احلال، إىل مماةسات جيةدة كتلةو الةيت حتةددت يف أثنةا  حلقة  النقةا  

تقريةةةر مفوضةةةي  األمةةةم املتحةةةدة السةةةامي  و/أو تلةةةو اجملمعةةة  يف  ٢٠١4حزيران/يونيةةةه  ١١املعقةةةودة يف 
، ومةةةن هةةةذ  املماةسةةةات مةةةا يلةةةيا )أ( إنشةةةا  وحةةةدات حتقيةةة   اصةةة  (٢)حلقةةةوق اإلنسةةةان ذ، الصةةةل 

اان حتقية  مسةتقل ، )ب( تعيةني مةدعم عةا  متخصة ، )م( اعتمةاد  روتوكةوالت وأسةالي  حتقية   أو
 وادعا   ددة؛

__________ 

(٢) A/HRC/27/35.  
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را  حتقيقةةات  ايةةدة وسةةريع  الةةدول علةة  ضةةمان املسةةا ل  عةةن رريةة  إجةة حيةة    -4 
وشةةامل  ومسةةتقل  وفع الةة  يف مجيةةع مةةا يتةةدع  وقوعةةه يف نطةةاق واليتهةةا القضةةائي  مةةن أعمةةال عنةةمل 
 ضةةد الصةةحفيني والعةةاملني يف وسةةائع اإلعةةال ، و اكمةة  اانةةاة، مبةةن فةةيهم األشةةخاص الةةذين  مةةرون
ابةت اب هذ  اارائم أو يتآمرون أو يساعدون عل  اةت اهبا وحير ضون علة  اةت اهبةا أو يتسةرتون 

 عليها، وضمان وصول الضحااي وأسرهم إىل سبل انتصاف مناسب ؛
علةةةة  اإلفةةةةرام الفةةةةوة، والالمشةةةةرو  عةةةةن الصةةةةحفيني والعةةةةاملني يف وسةةةةائع  حيةةةة  -5 

 سفاا أو أ ذوا ةهائن أو أصبحوا ضحااي ا تفا  قسر،؛اإلعال  الذين اعتقلوا تعسفاا أو احتجزوا تع
التةةدا ر الةةيت تسةةتهدف أو تتعمةةد، يف انتهةةاك للقةةانون الةةدويل  قارعةة ا  يةةدين إدانةة ا  -6 

حلقوق اإلنسان، منع أو تعطيل سبل الوصةول إىل املعلومةات أو نشةرها علة  اإلنرتنةخ أو  اةجهةا، 
اامهةةةوة، مبةةةا فيهةةةا التةةةدا ر الةةةيت تسةةةتهدف  والةةةيت  ةةةدف إىل تقةةةويح عمةةةل الصةةةحفيني يف إ ةةةالغ

 شةة ل غةةر قةةانو  أو تعسةةفي منةةع الوصةةول إىل املواقةةع الشةةب ي  أو إغالقهةةا، مثةةل ااجمةةات الةةيت 
تسةةتهدف هةةذ  املواقةةع لقطةةع اخلدمةة  عنهةةا، ويهيةة  تميةةع الةةدول أن تتوقةةمل ومتتنةةع عةةن اتةةاذ هةةذ  

هةةود الراميةة  إىل  نةةا  جمتمعةةات وديقراريةةات التةةدا ر الةةيت تتسةةب  يف إحلةةاق ضةةرة يتعةةذة جةةرب  ابا
 معرفي  سلمي  وشامل  للجميع؛

إ ا  انتشةةاة املعلومةةةات ال اذ ةة  والدعائيةة ، مبةةا يف ذلةةو علةةة   يعةةرب عةةن قلقةةه -7 
شةةةب   اإلنرتنةةةخ، الةةةيت ي ةةةن تصةةةميمها ونشةةةرها حبيةةة  تةةةؤد، إىل التضةةةليل وإىل انتهةةةاك حقةةةوق 

ويف حرية  التعبةر، وإىل التحةريح علة  العنةمل أو ال راهية   اإلنسان، مبا فيها احلة  يف اخلصوصةي 
 أو التمييز أو العدا ، ويشدد عل  مسامه  الصحفيني ااام  يف مناهض  هذا التوجه؛ 

الزعما  السياسيني واملسؤولني احل وميني و/أو السةلطات احل ومية  علة   حي  -٨ 
 ديةةةدها، مبةةةن يف ذلةةةو الصةةةحفيون، االمتنةةةاع عةةةن تشةةةويه صةةةوةة وسةةةائع اإلعةةةال  أو ترهيبهةةةا أو 

 مقوضني  ذلو الثق  يف مصداقي  الصحفيني ومن احرتا  أمهي  الصحاف  املستقل ؛
الةةةدول علةةة  أن تبةةةذل قصةةةاةا جهةةةدها ملنةةةع أعمةةةال العنةةةمل والرتهيةةة   حيةةة  -9 

 والتهديد واالعتدا  اليت تستهدف الصحفيني والعاملني يف وسائع اإلعال ،  سبل منها ما يليا
العمل، يف إراة القانون واملماةس  العملي ، عل  إ اد وإدام   يئة  آمنة  ومواتية   ()أ 

 للصحفيني ل ي يقوموا  عملهم ابستقالل ودون تد ل ال موج  له؛
تقةد  الةةدعم ال امةل السةةتقالل وتعدديةة  وتنةوع وسةةائع اإلعةال ، سةةوا  كانةةخ  )ب( 

 يتها؛عل  شب   اإلنرتنخ أو  اةجها، وتوعي  اامهوة أبمه
إدانةة  أعمةةال العنةةمل والرتهيةة  والتهديةةد واالعتةةدا  الةةيت تسةةتهدف الصةةحفيني  )م( 

 والعاملني يف وسائع اإلعال  إدان  علني  وقارع  ومنهجي ؛
إنشةةا  آليةةات امةةع املعلومةةات وةصةةدها، مثةةل قواعةةد البيةةا ت، أو تعزيةةز ا ليةةات  )د( 

وأعمةةال عةةن التهديةةدات واالعتةةدا ات اا ونوعةةاا كمةة  مصةةنف املوجةةودة، للسةةماحم تمةةع معلومةةات  ةةددة 
 العنمل اليت تستهدف الصحفيني، وحتليلها واإل الغ عنها؛
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إنشا  آلي  لإلنذاة املب ر واالستجا   السريع  لتم ني الصحفيني والعةاملني يف  )هة( 
واةد  وسائع اإلعةال ، كلمةا تعرضةوا لتهديةد، مةن اللجةو  مباشةرة إىل السةلطات املختصة  املةزودة مبة

 كافي  مت نها من توفر تدا ر فعال  حلمايتهم؛
دعةةةةم  نةةةةا  قةةةةدةات العةةةةاملني يف ااهةةةةا  القضةةةةائي واملةةةةوسفني امل لفةةةةني  نفةةةةاذ  )و( 

القةةانون وضةةبا  ااةةي  وقةةوات األمةةن، وكةةذلو الصةةحفيني واجملتمةةع املةةد ، وتةةدةيبهم وتةةوعيتهم 
 يف القةةانون الةةدويل حلقةةوق اإلنسةةان والقةةانون فيمةةا يتعلةة   واجبةةات الةةدول والتزاما ةةا املنصةةوص عليهةةا

 الدويل اإلنسا  فيما يتصل  سالم  الصحفيني؛
اتاذ تدا ر وقائية  وإجةرا ات حتقية  مأمونة  ومراعية  لالعتبةاةات اانسةاني  مةن  ) ( 

أجةةل تشةةجيع الصةةحفيات علةة  اإل ةةالغ عمةةا يتعرضةةن لةةه مةةن اعتةةدا ات علةة  شةةب   اإلنرتنةةخ 
 ضحااي والناجيات، مبا يف ذلو الدعم النفسي واالجتماعي؛للدعم ال ايف لو اةجها، وتقد  ا

كفالةة  حتسةةني التنسةةي  الةةدا لي وتبةةادل املعلومةةات، وال سةةيما دا ةةل الةةو اةات  )حم( 
 املعني  وأجهزة إنفاذ القانون والسلط  القضائي  عل  الصعيدين احمللي والورف؛

سةان الدولية  واإلقليمية  ذات الصةل  التوقيع والتصدي  عل  ص وك حقوق اإلن ) ( 
  سالم  الصحفيني؛

تنفيةةذ اإلرةةاة القةةانو  السةةاة، املتعلةة  حبمايةة  الصةةحفيني والعةةاملني يف وسةةائع  )،( 
اإلعال ، والقراةات ذات الصل  اليت اعتمةد ا هيئةات األمةم املتحةدة واملنظمةات احل ومية  الدولية  

هيئةةات املعاهةةدات واإلجةةرا ات اخلاصةة  ويف سةةياق  عةةن التوصةةيات املقدمةة  مةةن اإلقليميةة ، فضةةالا 
 أكثر فعالي ؛اا االستعرام الدوة، الشامل فيما يتصل  سالم  الصحفيني، تنفيذ

ةعخ يف  )ك(  إدةام سالم  الصحفيني وحري  اإلعال  يف أرر التنمي  الورني  اليت وضِّ
 ؛٢٠3٠إراة  ط  التنمي  املستدام  لعا  

أن جتعل قوانينها وسياسا ا ومماةسا ا يف تواف  ات  مع عل   أيضاا الدول  حي  -١٠ 
التزاما ةةا وتعهةةدا ا مبوجةة  القةةانون الةةدويل حلقةةوق اإلنسةةان، وأن تراجعهةةا وأن تلغيهةةا أو تعةةداا 
 عند الضروةة، كي ال تقي ةد قةدةة الصةحفيني والعةاملني يف وسةائع اإلعةال  علة  أدا  عملهةم ابسةتقالل

 ودون تد ل ال موج  له؛
ابلةدول أن ت فةل توافة  تةدا ر م افحة  اإلةهةاب وحفةا األمةن الةورف  يهي  -١١ 

أو النظةةا  العةةا  مةةع التزاما ةةا مبوجةة  القةةانون الةةدويل وعةةد  عرقلتهةةا تعسةةفاا أو  ةةال موجةة  لعمةةل 
 الصحفيني وسالمتهم،  طرق منها االعتقال أو االحتجا  التعسفي أو التهديد  ذلو؛ 

أن ت فةل عةد  إسةا ة اسةتخدا  قةوانني التشةهر والقةذف،  أيضاا ابلدول  يهي  -١٢ 
وال سةيما مةةن  ةةالل فةرم جةةزا ات جنائيةة  مفررة ،  غةةرم إ ضةةاع الصةحفيني للرقا ةة  التعسةةفي  

غةةر املشةةروع  والتةةد ل يف أدائهةةم واجةةبهم املتمثةةل يف إعةةال  اامهةةوة، وتعةةديل هةةذ  القةةوانني  أو
 ا مبوج  القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ اللتزاما اا وإلغا ها عند االقتضا ، وفق

 ابلدول أن حتمي، يف القةانون ويف املماةسة ، سةري  مصةادة الصةحفيني، يهي  كذلو -١3 
مبةةةن يف ذلةةةو املبلغةةةون عةةةن املخالفةةةات، اعرتافةةةاا منهةةةا ابلةةةدوة األساسةةةي الةةةذ، يؤديةةةه الصةةةحفيون ومةةةن 

يهمة  فيةه أحةد، دون  يزودوهنم ابملعلومات يف تعزيةز مسةا ل  احل ومةات و نةا  جمتمةع يعمةه السةلم وال
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  الورنية ، يف األرةر القانونيةأن خيضع ذلو لشر  آ ر سوا االستثنا ات احملدودة واحملةددة  وضةوحم 
 مبا يف ذلو اإلذن القضائي، وفقاا اللتزامات الدول مبوج  القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

أن أدوات التشةةفر وإ فةةا  ااويةة  أصةةبحخ، يف العصةةر الرقمةةي، ضةةروةي   يؤكةةد -١4 
لتم ةةةني صةةةحفيني كثةةةرين مةةةن أدا  عملهةةةم والتمتةةةع حبقةةةوق اإلنسةةةان، ال سةةةيما حقهةةةم يف حريةةة  

 اخلصوصي ، مبا يف ذلو أتمني اتصاال م ومحاي  سةري  مصةادةهم، ويهية  ابلةدول، يف التعبر ويف
هذا الصدد، أن تفي ابلتزاما ا مبوج  القةانون الةدويل حلقةوق اإلنسةان وأال تتةد ل يف اسةتعمال 
تلةةو الت نولوجيةةات وأن متتنةةع عةةن اسةةتخدا  أ، تقنيةةات مراقبةة  تعسةةفي  أو غةةر قانونيةة ، مبةةا يف 

  الل ا رتاق البيا ت؛ذلو من 
ابلةةدول أن تتصةةدا للتمييةةز اانسةةا ، مبةةا يف ذلةةو أعمةةال العنةةمل اانسةةي  يهيةة  -١5 

واانسةةا  والتهديةةد والرتهيةة  واملضةةايق  والتحةةريح علةة  ال راهيةة  الةةيت تسةةتهدف الصةةحفيات، علةة  
ية  مةا للمةرأة مةن ومحا شب   اإلنرتنخ و اةجها، يف إراة ما يتبذ ل من جهود عل  نطاق أوسع لتعزيز

حقوق اإلنسان، والقضا  عل  عةد  املسةاواة  ةني اانسةني والتصةد، للقوالة  النمطية  اانسةاني  
 يف اجملتمع؛
 ٢الةدول ومجيةةع ااهةات املعنية  األ ةةرا علة  اغتنةا  فرصةة  إعةالن يةةو   يشةجع -١6 

ملرت بة  ضةد الصةحفيني تشرين الثا /نوفمرب يوماا دولياا إلهنا  اإلفةالت مةن العقةاب علة  ااةرائم ا
 من أجل إذكا  التوعي  مبسأل  سالم  الصحفيني وإرالق مبادةات ملموس  يف هذا الصدد؛

أمهيةةة  الةةةدوة الةةةذ، ي ةةةن أن تؤد ِّيةةةه املنظمةةةات اإلعالميةةة  يف تزويةةةد أيضةةةاا يؤكةةةد  -١7 
ة، الصةةةحفيني والعةةةاملني يف وسةةةائع اإلعةةةال ، وال سةةةيما الصةةةحفيون العةةةاملون يف املنةةةار  اخلطةةةر 

ابلتدةي  واإلةشاد املناسبني يف جمال السالم  والتوعي  ابملخارر واألمةن الرقمةي واحلماية  الذاتية ، 
 فضالا عن معدات احلماي  والتأمني، عند االقتضا ؛

مبةةةةةا لتعزيةةةةةز سةةةةةالم  الصةةةةةحفيني ومحايتهةةةةةا مةةةةةن مسةةةةةامه  هامةةةةة  يف حتقيةةةةة   يقةةةةةر -١٨ 
يةة  ابلةةدول أن تعةةز  ا ليةةات الورنيةة  امةةع مةةن أهةةداف التنميةة  املسةةتدام ، ويه ١٠-١6 الغايةة 

البيةةةةا ت عةةةةن عةةةةدد مةةةةا ح التحقةةةة  منةةةةه مةةةةن حةةةةاالت القتةةةةل واال تطةةةةاف واال تفةةةةا  القسةةةةر، 
واالحتجةةا  التعسةةفي والتعةةذي  وغرهةةا مةةن األفعةةال الةةيت تنطةةو، علةة  إحلةةاق األذا ابلصةةحفيني 

  ت واإل ةةالغ عنهةةا، وفقةةةاا ومةةن يةةرتبع هبةةم مةةةن العةةاملني يف وسةةائع اإلعةةةال ، وحتليةةل تلةةو البيةةةا
من مؤشرات أهةداف التنمية  املسةتدام ، وأن تبةذل قصةاةا جهةدها لتةوفر  ١-١٠-١6للمؤشر 

هذ  البيا ت للهيئات املعني ، وال سيما املفوضي  السامي  حلقوق اإلنسان ومنظم  األمةم املتحةدة 
 للرت ي  والعلم والثقاف ؛ 

ون والتنسةةةي  علةةة  الصةةةعيد الةةةدويل، علةةة  ضةةةروةة ضةةةمان حتسةةةني التعةةةا يشةةةدد -١9 
 طةةرق منهةةا تقةةد  املسةةاعدة التقنيةة  و نةةا  القةةدةات، فيمةةا يتعلةة   ضةةمان سةةالم  الصةةحفيني، مةةع 
جهةةةةات منهةةةةا املنظمةةةةات اإلقليميةةةة ، ويشةةةةجع آليةةةةات وهيئةةةةات حقةةةةوق اإلنسةةةةان الورنيةةةة  ودون 

ل  التا عةة  جمللةةس حقةةوق اإلقليميةة  واإلقليميةة  والدوليةة ، مبةةا يف ذلةةو اإلجةةرا ات اخلاصةة  ذات الصةة
اإلنسةةان، وهيئةةات املعاهةةدات واملؤسسةةات الورنيةة  حلقةةوق اإلنسةةان، علةة  أن تواصةةل، يف إرةةاة 

 والاي ا، تناول ما ينطو، عليه عملها من جوان  تتعل   سالم  الصحفيني؛
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وكةةةةاالت األمةةةةم املتحةةةةدة وصةةةةناديقها و راجمهةةةةا، وسةةةةائر املنظمةةةةات الدوليةةةة   يةةةةدعو -٢٠ 
والةةةةدول األعضةةةةا  ومجيةةةةع ااهةةةةات املعنيةةةة ، إىل أن تعمةةةةل، حسةةةة  االقتضةةةةا  ويف نطةةةةاق  واإلقليميةةةة ،

والاي ةةةةةا، علةةةةة   ايدة التعةةةةةاون يف جمةةةةةال التوعيةةةةة  وتنفيةةةةةذ  طةةةةة  عمةةةةةل األمةةةةةم املتحةةةةةدة  شةةةةةأن سةةةةةالم  
الصةةحفيني ومسةةأل  اإلفةةالت مةةن العقةةاب، واةةذ  الغايةة ، يهيةة  ابلةةدول أن تتعةةاون مةةع كيةةا ت األمةةم 

تصةةة ، ال سةةةيما منظمةةة  األمةةةم املتحةةةدة للرت يةةة  والعلةةةم والثقافةةة ، واإلجةةةرا ات اخلاصةةة  ذات املتحةةةدة املخ
 الصل  التا ع  جمللس حقوق اإلنسان، وا ليات الدولي  واإلقليمي  حلقوق اإلنسان؛

الةةةدول إىل تبةةادل املعلومةةةات علةة  أسةةةا  رةةوعي عةةةن حالةة  التحقيقةةةات يف  يةةدعو -٢١ 
االعتدا ات وأعمال العنمل املرت ب  يف ح  صحفيني، مبا يف ذلو يف سياق الةرد علة  رلبةات منظمة  

 األمم املتحدة للرت ي  والعلم والثقاف  عن رري  ا لي  اليت يديرها  ر جمها الدويل لتنمي  االتصال؛
 الةدول علة  أن تسةتمر يف تنةاول مسةأل  سةالم  الصةحفيني يف إرةاة عملية  يشجع -٢٢ 

 االستعرام الدوة، الشامل؛
 مواصل  النظر يف مسأل  سالم  الصحفيني وفقاا لرب مم عمله. يقرة -٢3 

    


