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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.2) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب - 70/162
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ،مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه إذ تسترشد 
يتصــهب اــذا   مــا وإذ تشــإ إى (1)اإلعــالن العــاملو  قــوق اإلنســان    وإذ تعيددد تيديددد  

بـا قوق   اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاصاملوضوع من معاهدات دولية متعلقة حبقوق 
، (3)واالتفاقيــة الدوليــة  مايــة شيــ  األاــتاص مــن اال تفــاء القســر         (2)املدنيــة والسياســية 

 ،(5)وبروتوكوالهتا اإلضافية (4)1949آب/أغسطس  12واتفاقيات جنيف املؤر ة 
ــا  إىوإذ تشدد    ــؤر   68/163قراره ــانون األول/ديســمرب   18امل بشــأن  2013ك

 تشرين الثـا//نوفمرب يومـا    2 الذ  أعلنت فيه ،سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب
وكـذلك إى قرارهـا    ،الصـحفيني  إلهناء اإلفالت مـن العقـاب علـجل اجلـرائم املرتضبـة ضـد       دوليا 
 ،بشأن نفس املوضوع 2014كانون األول/ديسمرب  18املؤر   69/185

المة الصـــحفيني ومســـألة اإلفـــالت بـــ  ر تقريـــر لعمـــني العـــا  عـــن ســـوإذ ترحددد   
 ،(7)إى تقريره السابق عن هذا املوضوع وإذ تشإ أيضا  ،(6)العقاب من

_______________ 

 (.3 -ألف )د  217القرار  (1)
 (، املرفق.21 -ألف )د  2200انظر القرار  (2)
(3) United Nations, Treaty Series, vol. 2716, 48088. 
 .973-970األرقا   75املرج  نفسه، اجمللد  (4)

 .17513و  17512، الرقمان 1125املرج  نفسه، اجمللد  (5)

(6) A/70/290. 

(7) A/69/268. 

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.2
http://undocs.org/ar/A/RES/68/163
http://undocs.org/ar/A/RES/69/185
http://undocs.org/ar/A/70/290
http://undocs.org/ar/A/69/268
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خبطــة عمــهب األمــم املتحــدة املتعلقــة بســالمة الصــحفيني   مددا التقدددير وإذ حتدديع علمددًا 
الـ  أقرهـا سلـس الرءسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة          ،ومسألة اإلفالت من العقاب

ودعيت فيها وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها     ،2012نيسان/أبريهب  12املعين بالتنسيق يف 
ألعضاء من أجهب هتيئة أجـواء رـرة وآمنـة للصـحفيني والعـاملني      وبراسها إى العمهب م  الدول ا

اـد  تعييـي الســال     ،يف وسـائ  اإلعـال  سـواء يف رــاالت الـ اع أو يف غـإ رـاالت الــ اع      
 ،والدميقراطية والتنمية يف العامل أش 

ــوق اإلنســان    وإذ تشدد    ــس رق ــرارات سل ــؤر   21/12إى ق ــبتمرب  27امل أيلول/س
 26/13 و بشـأن سـالمة الصـحفيني    (9)2014أيلول/سبتمرب  25املؤر   27/5 و (8)2012
اإلنســــان علــــجل اإلنترنــــت وق بشــــأن تعييــــي و ايــــة رقــــ 2014متوز/يوليــــه  14املــــؤر  
بشـأن الربنـاما العـاملو للتثقيـف      2014أيلول/سـبتمرب   25املـؤر    27/12 و (10)اا والتمت 

املـــؤر   (2006) 1738لـــس األمـــن وكـــذلك إى قـــرار  س ،(9)يف ســـال رقـــوق اإلنســـان
 ،2015أيار/مايو  27املؤر   (2015) 2222 و 2006 كانون األول/ديسمرب 23

رلقة النقاش ال  عقدها سلـس رقـوق   عن  التقرير املوجيب التقديرما  حتيع علمًا وإذ 
اجمللـــس  املقـــد  إى ،2014رييران/يونيـــه  11بشـــأن مســـألة ســـالمة الصـــحفيني يف  اإلنســـان

مبنشـور منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        كذلك ، و(11)دورته السابعة والعشرين يف
 ،العاملية يف جمال حرية التعب  وتطور وسائع اإلعالماالجتاهات املعنون  2015لعا  

ــ  أ   وإذ حتدديع علمدداً   ــ  التقــارير ذات الصــلة ال ــات   جبمي عــدهتا اجلهــات املضلفــة بوالي
وكـذلك   ،إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس رقوق اإلنسان بشأن موضوع سالمة الصحفيني يف

وحبـاالت   (12)يـة ا ـق يف رريـة الـرأ  والتعـبإ     بتقرير  املقررْين اخلاصَّْين املعنيَّـْين بتعييـي و ا  
املقـدمنيني إى سلـس رقـوق     ،(13)اإلعدا   ارج نطاق القضاء أو بـججراءات مـوجية أو تعسـفا   

 ،اإلنسان يف دورته التاسعة والعشرين وبا وار التفاعلو الذ  أجر  بشأن هذه املسألة
_______________ 

ــر (8)  ألددد  53ة العامدددةل الددددورب السابعدددددة والستدددددونل املل دددددل ر ددد      الوثائددددددل الرـيددددددة للجمعيددددد   أنظـ
(A/67/53/Add.1).الفصهب الثالث ، 

  A/69/53/Add.1) انألددد  والتبدددويب  53املرجدددا ه،سدددول الددددورب التاسدددعة والستدددددونل املل دددددل ر ددد         (9)
 (، الفصهب الراب ، الفرع ألف.2و  Corr.1و 
 ، الفصهب اخلامس، الفرع ألف.(A/69/53) 53املل ددل ر    املرج  نفسه، (10)

(11) A/HRC/27/35. 
(12) A/HRC/29/32. 
(13) A/HRC/29/37  وAdd.1-7. 

http://undocs.org/ar/A/RES/21/12
http://undocs.org/ar/A/RES/ 27/5
http://undocs.org/ar/A/RES/ 26/13
http://undocs.org/ar/A/RES/ 27/12
http://undocs.org/ar/S/RES/1738(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
http://undocs.org/ar/A/67/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/69/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/69/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/27/35
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/32
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/37
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علــجل دور مفوضــية األمــم املتحــدة  قــوق اإلنســان ومنظمــة األمــم املتحــدة   وإذ تددثي 
ــطتهما يف   ــة وأنشـ ــم والثقافـ ــة والعلـ ــا للتربيـ ــالت    مـ ــألة اإلفـ ــحفيني ومسـ ــالمة الصـ ــق بسـ يتعلـ

بالتشــاور مــ  الضيانـــات املعنيــة دا ــهب منظومـــة األمــم املتحـــدة       ،وإســـهامهما ،العقــاب  مــن 
 تيسإ االرتفال باليو  الدويل إلهنـاء اإلفـالت   يف ،وا ضومات وأصحاب املصلحة ذو  الصلة

 ،من العقاب علجل اجلرائم املرتضبة ضد الصحفيني
 بتقرير مفوضية رقوق اإلنسان بشـأن املمارسـات اجليـدة    ما التقدير وإذ حتيع علمًا 

ــحفيني   ــالمة الصـ ــال سـ ــة      ،يف سـ ــه الرابعـ ــان يف دورتـ ــوق اإلنسـ ــس رقـ ــد  إى سلـ ــذ  قـ  الـ
ــرين ــذلك (14)،والعشـ ــو   وكـ ــر الرقمـ ــية يف العصـ ــق يف اخلصوصـ ــأن ا ـ ــا بشـ ــذ   ،بتقريرهـ الـ

 ،(15)اجمللس يف دورته السابعة والعشرين إى قد 
أن ا ق يف ررية الرأ  والتعـبإ مـن رقـوق اإلنسـان املضفولـة       وإذ تضا يف اعتبارها 

مــن اإلعــالن العــاملو  قــوق اإلنســان ومــن العهــد الــدويل اخلــاص  19للجميـ  مبوجــمل املــادة  
با قوق املدنية والسياسية وأنه يشضهب أرد الـدعائم األساسـية لضـهب ستمـ  دميقراطـو واـرطا       

 ،همن الشروط األساسية لتحقيق تقدمه وتنميت
بأن الصحافة تتطور باستمرار لتستوعمل إسهامات مقدمة من مؤسسـات   وإذ تعترف 

إعالمية وأفراد عاديني وطائفة مـن املنظمـات الـ  تلـتمس املعلومـات واألفضـار جبميـ  أنواعهـا         
ممارسـة منـها  ريـة الـرأ       ،وتتلقاها وتبثها عـن طريـق اـبضة اإلنترنـت وغإهـا مـن الوسـائ        

سـهمة بـذلك   ُم ،من العهد الدويل اخلاص با قوق املدنية والسياسـية  19مادة وفقا لل ،والتعبإ
 ،يف تشضيهب مالمح النقاش العا 

اإلنترنـت   سـواء علـجل اـبضة    ،بأمهية رريـة التعـبإ ووسـائ  اإلعـال  ا ـرة       وإذ تسّل 
وقائمـــة  لبنـــاء ستمعـــات ودميقراطيـــات ســـلمية اـــاملة للجميـــ  ،يف غإهـــا مـــن الوســـائ  أو
 ،والتعاون وكذلك التفاهم ،عرفة ولتعييي ا وار بني الثقافات والسال  وا ضم الرايدامل علجل

ضهم بشضهب  اص خلطـر الترهيـمل   يعرِّ ما بأن عمهب الصحفيني كثإا    أيضًاوإذ تسّل 
 ،واملضايقة والعنف

_______________ 

(14) A/HRC/24/23. 
(15) A/HRC/27/37. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/24/23
http://undocs.org/ar/A/HRC/27/37
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املمارســات اجليــدة الــ  تنتــهجها بلــدان محتلفــة اــد   ايــة الصــحفيني   وإذ تالحدد  
ومــن بينــها تلــك الــ  تســتهد   ايــة املــدافعني عــن رقــوق     ،واملمارســات اجليــدة األ ــر  

 ،ذات صلة حبماية الصحفيني ،ريثما انطبق ذلك ،اإلنسان وميضن أن تضون

ّل  ســات واملمارســات الــ   ــد  ض السيااســتعرالبــاجلهود الــ  تبــذوا الــدول    وإذ تسدد
، وتعـديهب تلـك   موجـمل لـه   ال   بعملـهم باسـتقاللية ودون تـد هب   يـا قال علجلقدرة الصحفيني  من

 ،الدويل م  التياماهتا مبوجمل القانون وجعلها تتفق متاما  السياسات واملمارسات، عند االقتضاء،
منــ  االعتــداءات دور التعــاون الــدويل يف دعــم اجلهـود الوطنيــة الراميــة إى  ؤددد  توإذ  

 ،قــدرات الــدول يف ســال رقــوق اإلنســان  ييــيعتوأعمــال العنــف املوجهــة ضــد الصــحفيني و 
ضد الصحفيني، مبـا يف ذلـك مـن  ـالل     املوجهة العنف أعمال و االعتداءاتا من  نهموسائهب ب

 ،لعولويات ال   ددها الدول املعنية توفإ املساعدة التقنية بناء علجل الطلمل ووفقا 
بضثرة عـدد الـذين تتـأحر ريـاهتم بطريقـة عـرض املعلومـات وبـأن الصـحافة            تسّلوإذ  

 ،تؤحر يف الرأ  العا 
ــ  تســتهد        وإذ تضددا يف اعتبارهددا   ــداءات ال ــجل االعت ــاب عل ــن العق ــالت م أن اإلف

الصــحفيني وأن كفالــة املســاءلة     الصــحفيني يظــهب أرــد أكــرب التحــديات الــ  هتــدد ســالمة       
 ،الصحفيني عنصر أساسو يف من  وقوع اعتداءات يف املستقبهب اجلرائم املرتضبة ضد عن

 ني واألفـراد املـرتبط  نييف هذا الصدد إى ضرورة اعتبار الصحفيني واإلعالمي وإذ تش  
بوسائ  اإلعال  الذين يقومون مبها  مبقتضجل مهنتـهم  فهـا املتـاطر يف منـاطق الـ اع املسـلح       

مدنيني جيمل ارترامهم و ايتهم بصفتهم هـذه، اـريطة أال يقومـوا بـأ  عمـهب يضـر        أاتاصا 
 ،كمدنيني بوضعهم
ــة    وإذ يسدداورها  لددل بددال    ــ  انتــهاكات واــاوزات رقــوق اإلنســان املرتضب إزاء شي
مبــا يف ذلــك القتــهب والتعــذيمل   ،يتعلــق بســالمة الصــحفيني والعــاملني يف وســائ  اإلعــال   فيمــا

ــاء القســر   والقــبا التعســفو واالرتجــاز التعســفو والطــرد والترهيــمل واملضــايقة        واال تف
 ،والتهديد وغإ ذلك من أاضال العنف

إزاء تيايد عدد الصـحفيني والعـاملني يف وسـائ  اإلعـال       وإذ تعرب عن القلل البال  
 لالذين ُقتلوا أو ُعذبوا أو ارُتجيوا يف السنوات األ إة كنتيجة مباارة ملمارستهم مهنتهم

مبـا   ،الفاعلـة مـن غـإ الـدول    متثلـه اجلهـات    مـا  إزاء وإذ تعرب أيضا عن القلل البدال   
 ،من  طر متيايد يهدد سالمة الصحفيني ،فيها اجلماعات اإلرهابية واملنظمات اإلجرامية
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 ،باملتــاطر اخلاصــة الــ  تواجــه الصــحفيات يف ســياق ممارســتهن لعملــهن وإذ تعتددرف 
لفــوارق بــني اجلنســني عنــد النظــر علــجل أمهيــة اتبــاع هنــا يراعــو ا ،يف هــذا الســياق ،وإذ تشــدد

 ،التدابإ الالزمة لضفالة سالمة الصحفيني يف
 بـــأن الصـــحفيني معرضـــون بوجـــه  ـــاص ألن يصـــبحوا أهـــدافا    وإذ تعتدددرف أيضدددًا 

ــفو      يف ــانو/ أو تعسـ ــإ قـ ــو غـ ــجل أـ ــها علـ ــاالت أو اعتراضـ ــة االتصـ ــم   ،مراقبـ ــهاكا  قهـ انتـ
 ،ررية التعبإاخلصوصية ويف  يف

شي  االعتداءات وأعمال العنف املوجهة ضـد الصـحفيني    تدين بشكل  اطا - 1 
 ،مــن قبيــهب التعــذيمل ورــاالت اإلعــدا   ــارج نطــاق القضــاء   ،والعــاملني يف وســائ  اإلعــال 
ــاء القســر   ــال التعســفو  ،ورــاالت اال تف ــال   ،واالرتجــاز التعســفو  ،واالعتق وكــذلك أعم

 ء يف راالت ال اع أو يف غإ راالت ال اع؛سوا ،الترهيمل واملضايقة
انتشــار اإلفــالت مــن العقــاب علــجل االعتــداءات وأعمــال العنــف   تدددين بقددوب - 2 

ــال   ،املوجهــة ضــد الصــحفيني  ــال  إلف ــا الب ــرتض    وتعــرب عــن قلقه ــة العظمــجل مــن م ت الغالبي
 يسهم بدوره يف تضرار هذه اجلرائم؛ مما ،اجلرائم من العقاب هذه

ــ هتيدد  - 3  ــة  بالــدول أن تنف  ــد مــن الفعالي ــق  إلطــار القــانو/ الســار  اذ مبيي املتعل
ــال  مـــ     ــائ  اإلعـ ــاملني يف وسـ ــحفيني والعـ ــة الصـ ــالت   حبمايـ ــو اإلفـ ــد  لتفشـ ــهب التصـ ن أجـ

 تهم؛سالمببطرق منها إرساء آليات إنفاذ تضون قادرة علجل إيالء اهتما  دائم  ،العقاب من
وبـال اـروط عـن الصـحفيني والعـاملني يف وسـائ         علجل أن يفرج فـورا   حتث - 4 

 اإلعال  احملتجيين كرهائن أو الذين أصبحوا ضحايا لال تفاء القسر ؛
ــويل ا   هتيدد  - 5  ــدول أن ت ــذين يغطــون     الجبميــ  ال هتمــا  لســالمة الصــحفيني ال

واضـــعة  ،يف التجمـــ  الســـلمو ورريـــة التعـــبإ التظـــاهرات الـــ  ميـــاري النـــاي فيهـــا رقهـــم  
 رها دورهم اخلاص وتعرضهم للتطر وضعفهم بصفة  اصة؛اعتبا يف

 تشــرين الثــا//نوفمرب يومــا  2الــدول علــجل اغتنــا  فرصــة إعــالن يــو    تشددجا - 6 
إلهناء اإلفالت من العقاب علجل اجلرائم املرتضبة ضد الصحفيني من أجـهب التوعيـة مبسـألة     دوليا 

 سالمة الصحفيني وإطالق مبادرات ملموسة يف هذا الصدد؛
إى منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تواصـهب تيسـإ تنفيـذ     تطل  - 7 

ــات وأصــحاب املصــلحة ذو  الصــلة،     ــاون مــ  ا ضوم ــدويل، بالتع ــو  ال وبالتشــاور  أنشــطة الي
الـواردة يف مرفـق    الضيانات املعنية دا هب منظومة األمم املتحـدة، آ ـذة يف اعتبارهـا األرضـا      م 

 ؛1980 متوز/يوليه 25املؤر   1980/67االقتصاد  واالجتماعو قرار اجمللس 
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الدول األعضاء علجل أن تبذل قصاراها ملنـ  أعمـال العنـف والتهديـدات      حتث - 8 
واالعتداءات املوجهة ضد الصحفيني والعاملني يف وسائ  اإلعال  وتضفهب املسـاءلة عـن طريـق    

يدعجل وقوعـه يف نطـاق    ما عالة يف شي إجراء  قيقات حمايدة وسريعة ومستفيضة ومستقلة وف
 ،واليتها من أعمال عنف وهتديدات واعتداءات ضد الصحفيني والعـاملني يف وسـائ  اإلعـال    

ــرائم     ــذه اجل ــة مــرتض  ه ــد  إى العدال ــر أو يتواطــأ       ،وتق ــهب مــن يصــدر األوام ــك ك مبــا يف ذل
وتضمن اسـتفادة   ،الرتضاب مثهب تلك اجلرائم أو يساعد وحيرض علجل ارتضااا أو يتستر عليها

 الضحايا وأسرهم من سبهب االنتصا  املناسبة؛
ــدول أن تعمــهب  هتيدد  - 9  ــة   ،بال ــانون واملمارســة العملي ــجل إجيــاد   ،يف إطــار الق عل

موجـمل   ال تية للصحفيني لضـو يقومـوا بعملـهم باسـتقاللية ودون تـد هب     وإدامة بيئة آمنة وموا
دعــم اجلهــاز القضــائو للنظــر ووذلــك بوســائهب منــهاو )أ( وضــ  التــدابإ التشــريعية؛ )ب(   ،لــه
يف أوسـاط األفـراد    ودعـم التـدريمل والتوعيـة    إمضانية تنفيذ أنشطة للتدريمل وإذكاء الـوعو  يف

ويف سـبهب   ،وكـذلك الصـحفيني واجملتمـ  املـد/     ،العسـضريني املضلفني بجنفـاذ القـانون واألفـراد    
ــوق         ــدويل  ق ــانون ال ــا يف الق ــات املنصــوص عليه ــات وااللتيام ــاة الواجب ــجل مراع ــهم عل تدريب

رصـد االعتـداءات   ويتصـهب بسـالمة الصـحفيني؛ )ج(     مـا  اإلنسان والقانون الدويل اإلنسـا/ يف 
واملنهجيـة للعنـف واالعتـداءات؛     نـة العلنيـة  اإلداوعلجل الصحفيني واإلبـال  عنـها بانتظـا ؛ )د(    

( وختصيص املوارد الالزمة للتحقيق يف هذه االعتداءات ومقاضاة مرتضبيهـا ووضـ  وتنفيـذ    هـ)
عتـــداءات وأعمـــال العنـــف املوجهـــة اســـتراتيجيات ملضافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب علـــجل اال

مـن قبيـهب    ،ذلـك مناسـبا   ريثمـا كـان    ،بوسائهب منها تطبيق املمارسـات اجليـدة   ،الصحفيني ضد
 ؛(9)27/5تلك احملددة يف قرار سلس رقوق اإلنسان 

بالــدول أن تضفــهب أن تضــون تــدابإ مضافحــة اإلرهــاب ورفــ     هتيدد  أيضددًا - 10 
 تعيــــق تعســــفا  ال وأهنــــا ،األمــــن القــــومو متفقــــة مــــ  التياماهتــــا مبوجــــمل القــــانون الــــدويل 

 الصحفيني وال ختهب بسالمتهم؛ عمهب
ة ضــمان  ســني التعــاون والتنســيق علــجل الصــعيدين الــدويل       ضــرورتؤدددد  - 11 
يتعلـــق باملســـاعدة  يف مـــا بطـــرق منـــها تقـــد  املســـاعدة التقنيـــة وبنـــاء القـــدرات  ،واإلقليمـــو

 ؛تعييي سالمة الصحفيني علجل الصعيدين الوطين واحمللو علجل
منظمـة   ال سـيما بالدول أن تتعـاون مـ  كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة، و      هتي   - 12 

األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة، وكـذلك مـ  آليـات رقـوق اإلنسـان الدوليـة واإلقليميـة،          
فيها اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة التابعة جمللس رقوق اإلنسان، وأن تتبادل املعلومات علجل  مبا

 ؛ينيالصحف أساي طوعو بشأن رالة التحقيقات يف االعتداءات وأعمال العنف املوجهة ضد

http://undocs.org/ar/A/RES/27/5
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وكاالت منظومة األمم املتحدة ومؤسساهتا وصناديقها وبراسهـا املعنيـة    تدعو - 13 
لتبادل املعلومـات بـدأب رـول تنفيـذ      إى االستعانة بوسائهب منها جهات التنسيق احملددة مسبقا 

بالتعــاون  ، طـة عمــهب األمـم املتحــدة بشـأن ســالمة الصــحفيني ومسـألة اإلفــالت مـن العقــاب     
 عضاء وبتنسيق عا  من قبهب منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛الدول األ م 

إى األمني العا  أن يقد  إى اجلمعية العامة يف دورهتا الثانيـة والسـبعني    تطل  - 14 
عـن سـالمة الصـحفيني ومسـألة      وإى سلس رقوق اإلنسان يف دورته السابعة والثالحني تقريـرا  
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