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 والسبعون الثانية الدورة
 الثالثة لجنةال

 األعمال جدول من( ب) 72 البند
 حقزززو  مسزززا  : ومحايتهزززا اإلنسزززان حقزززو  تعزيزززز

 لتحسززززن البديلززززة الززززنه  ذلزززز  يف مبززززا، اإلنسززززان
    ساسيةاأل واحلرايت اإلنسان حبقو  الفعلي التمتع

، وأملانيزا، وأنززدورا، وأيرلنززدا، وألبانيززا، وإسزتونيا، وأسززلاليا، وإسزبانيا، وأرمينيززا، واألردن، األرجنتزن  
، األسزززود واجلبززز ، وتزززون ، وتشزززيكيا، وبولنزززدا، وبنمزززا، وبلغزززاراي، وبلجيكزززا، والربتغزززا ، يسزززلنداأو 

، وجورجيززا، مولززدوةا ومجهوريززة، سززابقا اليوغوسززيةية مقززدونيا ومجهوريززة، الدومينيكيززة واجلمهوريززة
، وغواتيمزززاا، وغزززاا، وصزززربيا، وشزززيلي، والسزززويد، وسزززلوةينيا، وسزززلوةا يا، ورومانيزززا، والزززدا ر 
، ولكسززمرب ، ولبنززان، واتفيززا، و وسززتاريكا، و رواتيززا، ةززيد  و ززابو، وقززرب ، وةنلنززدا، وةرنسززا
، الشززمالية وأيرلنززدا العظمزز  لربيطانيززا املتحززدة واململكززة، ومالطززة، وليختنشززتاي ، وليتوانيززا، وليبيززا

 :واليزززوان، واليزززا ن، وهولنزززدا، وهنغزززاراي، وهنزززدورا ، والنمسزززا، والنزززروي ، وموا زززو، ومنغوليزززا
   منقح قرار مشروع

  العقاب م  اإلةيت ومسألة الصحفين سيمة  
 ،العامة اجلمعية إن 
 ،ومبادئه املتحدة األمم ميثاق مبقاصد تسلشد إذ 
 مــن امل ضــ   هبــ ا يتصــ  مــا إىل تشــر وإذ (1)اإلنســا  حلقــ ق العــامل  اإلعــ   أت يززد تعيززد وإذ 
 (2)والسياسـية املدنيـة ابحلقـ ق اخلـا  الـدوي العهـد ذلـ  يف مبـا، اإلنسـا  حبقـ ق متعلقـة دولية معاهدات
 /آب 12 املؤرخـة جنيـ  واتفاقيـات، (3)القسـي  االختفـا  مـن األشـاا  مجيـ  حلماية الدولية واالتفاقية

__________ 

 (.3-أل  )د 217القيار  (1) 

 .امليفق(، 21-د) أل  2200 القيار انظي (2) 

 (3) United Nations, Treaty Series, vol. 2716, 48088. 
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 ،(5)اإلضافية وبيوت ك الهتا (4)1949 أغسطس
، مبـا يف ذلـ  سـ مة الصـحفيو ومسـ لة اإلفـ ت مـن العقـابالسـابقة املتعلقـة ب ااهتقيار  إىلوإذ تشي  
 األول/ كــــــان   18املــــــؤر   68/163 والقــــــيار 2015 كــــــان   األول/ديســــــمر 17املــــــؤر   70/162القــــــيار 

تشـــــيين  2، الـــــ   أعلنـــــ  فيـــــه بشـــــ   ســـــ مة الصـــــحفيو ومســـــ لة اإلفـــــ ت مـــــن العقـــــاب 2013ديســـــمر 
الصــحفيو، وكــ ل  إىل قيارهــا  إلهنــا  اإلفــ ت مــن العقــاب علــمل اكــيائم امليت بــة ضــد دوليــا   الثــان/ن فمر ي مــا  

 ،بش   نفس املس لة 2014 كان   األول/ديسمر  18املؤر   69/185
 ،(6)العقــاب مــن اإلفــ ت ومســ لة الصــحفيو ســ مة عــن العــا  لألمــو تقييــي آبخــي ترحزز  وإذ 

 ،(7)امل ض   ه ا عن والسابق هيتقييي  إىل تشر وإذ ،الصحفيات س مة علمل تيكيزه سيما وال
 ومســـ لة الصـــحفيو بســـ مة املتعلقـــة املتحـــدة األمـــم عمـــ  خبطـــة التقزززدير مزززع علمزززا   حتزززي  وإذ 
 يف ابلتنســيق املعــي املتحــدة األمــم منظ مــة يف التنفيــ يو اليؤســا  جملــس أقيهــا الــي، العقــاب مــن اإلفــ ت

 الـدول مـ  العمـ  إىل وبياجمهـا وصـناديقها املتحـدة األمم وكاالت فيها ودعي ، 2012 أبيي /نيسا  12
 النـزا  حـاالت يف س ا  اإلع   وسائط يف والعاملو للصحفيو وآمنة حية أج ا  هتيئة أج  من األعضا 

 ،أمج  العامل يف والتنمية والدميقياطية الس   تعزيز هبدف، النزا  حاالت غر يف أو
 (8)2012 ســــبتمر/أيلــــ ل 27 املــــؤر  21/12 اإلنســــا  حقــــ ق جملــــس قــــيارات إىل تشززززي وإذ 

 ســ مة بشــ   2016 ســبتمر/أيلــ ل 29 املــؤر  33/2 و (9)2014 ســبتمر/أيلــ ل 25 املــؤر  27/5 و
 علـــــمل اإلنســـــا  حقـــــ ق ومحايـــــة تعزيـــــز بشـــــ   2016 ي ليـــــه/متـــــ   14 املـــــؤر  32/13 و(10) الصـــــحفيو
 العصــي يف اخلص صــية يف احلــق بشــ   2017 مــار /آذار 23 املــؤر  34/7 و (11)هبــا والتمتــ  اإلنرتنــ 
 حقـ ق جمـال يف للتثقيـ  العـامل  الـرمم  بشـ   2014 سـبتمر/أيلـ ل 25 املؤر  27/12 و (12)اليقم 
 2006 ديسـمر/األول كـان   23 املـؤر  (2006) 1738 األمـن جملس قيار  إىل وك ل ، (9)اإلنسا 

 ،2015 ماي /أاير 27 املؤر  (2015) 2222 و
بشــ   مســ لة  حلقــة النقــايت الــي عقــدها جملــس حقــ ق اإلنســا عــن  التقييــي املــ جزإىل  تشززي وإذ 

كـ ل  ، و (13)دورتـه السـابعة والعشـيين اجمللـس يف املقد  إىل ،2014حزييا /ي نيه  11س مة الصحفيو يف 
االجتاهــات العامليــة يف حييــة التعبــر املعنــ    2015لعــا   مبنشــ ر منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة

__________ 

 .973-970 األرقا  75 اجمللد، نفسه امليج  (4) 

 .17513 و 17512 اليقما  ،1125 اجمللد، نفسه امليج  (5) 

 (6) A/72/290. 
 (7) A/70/290  وA/69/268. 
 الثالث. (، الفص A/67/53/Add.1) أل  53ال اثئـــق اليمسيـــة للجمعيــة العامة، الدورة السابعــة والستــ  ، امللحــق رقم  أنظي (8) 

 A/69/53/Add.1/Corr.1و  A/69/53/Add.1) ا ألــ  والتصــ يب 53  نفســه، الــدورة التاســعة والستــــ  ، امللحــــق رقــم امليجــ (9) 
 (، الفص  الياب ، الفي  أل .A/69/53/Add.1/Corr.2 و

(، A/71/53/Add.1/Corr.1 و A/71/53/Add.1) أل  والتص يب 53ــ  ، امللحــق رقم بعة والساديامليج  نفسه، الدورة احل (10) 
 .ثانالفص  ال

 .امس، الفي  أل (، الفص  اخلA/71/53) 53ــ  ، امللحــق رقم بعة والساديامليج  نفسه، الدورة احل (11) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/162
http://undocs.org/ar/A/RES/68/163
http://undocs.org/ar/A/RES/69/185
http://undocs.org/ar/A/RES/21/12
http://undocs.org/ar/A/RES/ 27/5
https://undocs.org/ar/A/RES/33/2
https://undocs.org/ar/A/RES/32/13
https://undocs.org/ar/A/RES/34/7
http://undocs.org/ar/A/RES/ 27/12
http://undocs.org/ar/S/RES/1738(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
https://undocs.org/ar/A/72/290
https://undocs.org/ar/A/70/290
http://undocs.org/ar/A/67/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/69/53/Add.1
https://undocs.org/ar/A/69/53/Add.1/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/69/53/Add.1/Corr.2
https://undocs.org/ar/A/71/53/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/53/Add.1/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/71/53
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، وإذ حتـــيط عمـــ  مـــ  التقـــديي 2015: تيكيـــز خـــا  علـــمل ال ســـائ  اليقميـــة يف عـــا  اإلعـــ    وســـائ نميـــةوت
 ،“دلي  الس مة للصحفيو: دلي  للمياسلو يف البيئات الشديدة اخلط رة”من  2017بصدور طبعة 
 إطــار يف بــ الايت امل لفــة اكهــات أعــدهتا الــي الصــلة ذات التقــاريي مجيــ  إىل أيضززا تشززي وإذ 
 املقـيرينن تقييـي  إىل وكـ ل ، الصـحفيو سـ مة م ضـ   بش   اإلنسا  حق ق جمللس اخلاصة اإلجيا ات
 القضــا  نطــاق خــار  اإلعــدا  وحبــاالت (14)والتعبــر الــيأ  حييــة يف احلــق ومحايــة بتعزيــز املعنيـَّــون  اخلاصَّــون 

 ،املس لة ه ه بش   أجي  ال   التفاعل  احل ار إىلو  ،(15)تعسفا أو م جزة إبجيا ات أو
 والعلـم للرتبيـة املتحـدة األمـم ومنظمـة اإلنسـا  حلقـ ق املتحـدة األمـم مف ضية دور علمل تثين وإذ 
 تعاوهنمـا ذلـ  يف مبـا ،العقـاب مـن اإلفـ ت ومسـ لة الصـحفيو بسـ مة يتعلـق مـا يف وأنشطتهما والثقافة
 ،العقـاب مـن اإلفـ ت ومسـ لة الصـحفيو سـ مة بشـ   املتحـدة األمـم عمـ  خطـة تنفيـ  تعزيـز أجـ  من

 املصـلحة وأصـحاب واحل  مـات املتحـدة األمـم منظ مـة داخـ  املعنيـة ال يامت م  ابلتشاور، وإسهامهما
 العقــاب مــن اإلفــ ت إلهنــا  الــدوي ابليــ   نــ فمر/الثــان تشــيين 2 يف االحتفــال تيســر يف، الصــلة ذو 
 بش   املتعددين املصلحة أصحاب مشاورات بنتائ  علما حتيط وإذ ،الصحفيو ضد امليت بة اكيائم علمل
 ،العقاب من اإلف ت ومس لة الصحفيو س مة بش   املتحدة األمم عم  خطة تنفي  تعزيز

 جمــال يف اكيـدة املمارسـات بشـ   اإلنسـا  حقـ ق مف ضـية بتقييـي التقزدير مزع علمزا   حتزي  وإذ 
 بتقيييهـا وكـ ل ، (16)والعشـيين اليابعـة دورتـه يف اإلنسا  حق ق جملس إىل قد  ال  ، الصحفيو س مة
 ،(12)والعشيين السابعة دورته يف اجمللس إىل قد  ال  ، اليقم  العصي يف اخلص صية يف احلق بش  

 أمـ ر لتحقيـق فيهـا الـ اردة وااللتزامـات 2030 لعـا  املسـتدامة التنميـة خطة ابعتماد ترح  وإذ 
 بسـب  وذلـ ، املسـتدامة التنميـة أجـ  مـن أحد فيها يهمش ال مساملة جمتمعات إقامة علمل التشجي  منها
 ال طنيــــة للتشــــييعات وفقــــا  ، األساســــية احلــــيايت ومحايــــة املعل مــــات إىل النــــا  عامــــة وصــــ ل ضــــما  منهــــا

 ،الصدد ه ا يف الصحفيو س مة ومحاية لتعزيز املهمة ابملسامهة مث من تسلم وإذ، الدولية واالتفاقات
 للجميــ  امل ف لــة اإلنســا  حقــ ق مــن والتعبــر الــيأ  حييــة يف احلــق أ  اعتبارهززا يف تضززع وإذ 
 املدنيــــة ابحلقــــ ق اخلــــا  الــــدوي العهــــد ومــــن اإلنســــا  حلقــــ ق العــــامل  اإلعــــ   مــــن 19 املــــادة مب جــــب

 األساســـية الشـــيو  مـــن وشـــيطا دميقياطـــ  جمتمـــ  ل ـــ  األساســـية الـــدعائم أحـــد يشـــ   وأنـــه والسياســـية
 ،وتنميته تقدمه لتحقيق

 إع ميــة مؤسسـات مـن مقدمـة إسـهامات لتسـت عب ابسـتميار تتطـ ر الصـحافة أب  تعزل  وإذ 
 عــن وتبثهــا وتتلقاهــا أن اعهــا جبميــ  واألف ــار املعل مــات تلــتمس الــي املنظمــات مــن وطائفــة عــاديو وأفـياد
 العهـد مـن 19 للمـادة وفقـا، والتعبـر الـيأ  حلييـة منها ممارسة، ال سائط من وغرها اإلنرتن  شب ة طييق
 ،العا  النقايت م مح تش ي  يف ب ل  سهمةم  ، والسياسية املدنية ابحلق ق اخلا  الدوي

 غرهــا يف أو اإلنرتنــ  شــب ة علــمل ســ ا ، احلــية اإلعــ   ووســائط التعبــر حييــة أبمهيــة متسززل   وإذ 
 بــو احلـ ار ولتعزيـز املعيفـة علــمل وقائمـة للجميـ  شـاملة سـلمية ودميقياطيــات جمتمعـات لبنـا ، ال سـائط مـن

 ،والتعاو  التفاهم وك ل ، اليشيد واحل م والس   الثقافات

__________ 

 (12) A/HRC/27/37. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/27/37
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 واملضـايقة الرتهيـب خلطـي خـا  بشـ   ضـهميعي    ما كثرا   الصحفيو عم  أب  أيضا   متسل   وإذ 
 مث مـن فيفضـ ، ال اتية اليقابة يشج  أو عملهم م اصلة عن الصحفيو يثي ما كثرا خطي وه ، والعن 

 ،مهمة معل مات من اجملتم  حيما  إىل
 واملمارسـات الصـحفيو محايـة هبـدف خمتلفـة بلـدا  تنتهجهـا الـي اكيدة املمارسات تيحظ وإذ 
، ت ــ   أ  ومي ــن اإلنســا  حقــ ق عــن املــدافعو محايــة تســتهدف الــي تلــ  بينهــا ومــن، األخــي  اكيــدة
 ،الصحفيو حبماية صلة ذات، ذل  انطبق حيثما

 قطعتهــا الــي الدوليــة والتعهــدات االلتزامــات مــ  املتســقة ال طنيــة القان نيــة األطــي أب  متسززل   وإذ 
 قلقهـا عـن تعـيب وإذ، للصـحفيو وم ئمـة آمنـة بيئـة لتهيئة أساس  شي  اإلنسا  حق ق جمال يف الدول
 قــدرهتم تقييــد أو الصــحفيو لعيقلــة ال طنيــة واملمارســات والسياســات القــ انو اســتادا  إســا ة إ ا  البــال 
 ،له م جب ال تدخ  ودو  ابستق ل عملهم أدا  علمل

 قـدرة من حتد الي واملمارسات السياسات ضاستعي ال الدول تب هلا الي ابكه د أيضا متسل   وإذ 
ـــــمل الصـــــحفيو ـــــه م جـــــب ال تـــــدخ  ودو  ابســـــتق لية بعملهـــــم  يـــــاقال عل  السياســـــات تلـــــ  وتعـــــدي ، ل
 ،الدوي القان   مب جب التزاماهتا م  متاما   تتفق وجعلها ،االقتضا  عند، واملمارسات
 العن  وأعمال االعتدا ات من  إىل اليامية ال طنية اكه د دعم يف الدوي التعاو  دور ؤ دت وإذ 
 االعتــدا ات منــ  انهــم  ســائ ب ،اإلنســا  حقــ ق جمــال يف الــدول قــدرات زيــزعتو  الصــحفيو ضــد امل جهــة

 الطلـب علـمل بنـا  التقنيـة املسـاعدة تـ فر خـ ل مـن ذلـ  يف مبـا، الصـحفيو ضـد امل جهة العن  أعمالو 
 ،املعنية الدول حتددها الي لألول ايت ووفقا  

 العا ، ب ثية عدد ال ين تت ثي حياهتم بطييقة عيض املعل مات وأب  الصحافة تؤثي يف اليأ  موإذ تسل   
 سـياق يف اإلعـ   وسـائط يف والعـامل   الصـحفي   يؤديـه الـ   احلاسم ابلدور أيضا تسلم وإذ 
 عــن تعززرب وإذ، اكاريــة ومناقشــاهتم ابيهمومنــ امليشــحو علــمل اكمهــ ر إطــ   ذلــ  يف مبــا، االنتاــاابت

 ،االنتااابت فرتات خ ل اإلع   وسائط يف والعاملو الصحفيو علمل اهلجمات تزايد من البال  قلقها
 الصـــحفيو تســـتهدف الـــي االعتـــدا ات علـــمل العقـــاب مـــن اإلفـــ ت أ  اعتبارهزززا يف تضزززع وإذ 

 ضـــد امليت بـــة اكـــيائم عـــن املســـا لة كفالـــة وأ  الصـــحفيو ســـ مة هتـــدد الـــي التحـــدايت أكـــر أحـــد يظـــ 
 ،املستقب  يف اعتدا ات وق   من  يف أساس  عنصي الصحفيو
 واملــــيتبط واألفــــياد اإلعــــ   مهنيــــ و  الصــــحفيو اعتبــــار ضــــيورة إىل الصــــدد هــــ ا يف تشززززي وإذ 
 أشااصــا   املســلح النــزا  منــاطق يف املاــاطي حتفهــا مهنــتهم مبقتضــمل مبهــا  يق مــ   الــ ين اإلعــ   ب ســائط
 ،كمدنيو ب ضعهم يضي عم  أب  يق م ا أال شييطة، ه ه بصفتهم ومحايتهم احرتامهم جيب مدنيو

يتعلـق بسـ مة  إ ا  مجي  انتهاكات وجتاو ات حق ق اإلنسـا  امليت بـة فيمـا وإذ يساورها قلق  لغ 
الصحفيو والعاملو يف وسائط اإلع  ، مبـا يف ذلـ  القتـ  والتعـ يب واالختفـا  القسـي  والقـبف التعسـف  

 واالحتجا  التعسف  والطيد والرتهيب واملضايقة والتهديد وغر ذل  من أش ال العن ،
 ق تلـ ا ال ين اإلع   وسائط يف والعاملو الصحفيو عدد تزايد إ ا  البالغ لقلقا ع  تعرب وإذ 

 مباشــية كنتيجــة األخــرة الســن ات يف التا يــ  أو للمضــايقة تعيضــ ا أو احت جــزوا أو اعتقلــ ا أو ع ــ ب ا أو
 ،مهنتهم ملمارستهم
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 فيهـــا مبـــا، الـــدول غـــر مـــن الفاعلـــة اكهـــات متثلـــه مـــا إ ا  البزززالغ القلزززق عززز  أيضزززا تعزززرب وإذ 
 ،الصحفيو س مة يهدد متزايد خطي من، اإلجيامية واملنظمات اإلرهابية اكماعات
، تشــدد وإذ، لعملهـن ممارسـتهن ســياق يف الصـحفيات ت اجـه الــي اخلاصـة ابملاـاطي تعزل  وإذ 

 ل فالــة ال  مــة التــدابر يف النظــي عنــد اكنســو بــو الفــ ارق يياعــ  هنــ  اتبــا  أمهيــة علــمل، الســياق هــ ا يف
 نـ   علمل القائم للتمييز بفعالية للتصد  سيما وال، اإلل رتون الفضا  يف ذل  يف مبا، الصحفيو س مة
 مـن املـيأة تم ـولو ، اكـنس نـ   علـمل القائمـة النمطية والق الب املساواة وعد  العن  ذل  يف مبا، اكنس
 ،هلـن السـ مة مـن مم ـن قـدر أكـر ضـما  مـ  اليجـ  مـ  املسـاواة قـد  علمل فيها والبقا  الصحافة ممارسة

 وســائط يف اكنســانية النمطيــة لق الــبل التصــد و  بفعاليــة وشــ اغلهن الصــحفيات جتــارب معاكــة  فالــةول
 ،املناسب النح  علمل اإلع  

 يف مبــا، اليقمــ  العصــي يف ســ متهم علــمل خاصــة ملاــاطي الصــحفيو بتعــيض أيضززا   تعززل  وإذ 
 حنــ  علــمل اعرتاضــها أو االتصــاالت مياقبــة يف أهــدافا   يصــبح ا أل  خــا  بشــ   الصــحفيو تعــيض ذلــ 
 ،التعبر حيية ويف اخلص صية يف حلقهم انتهاكا، تعسف  أو قان ن غر

ــــ  قززززا ع بشززززك  تززززدي  - 1   الصــــحفيو ضــــد امل جهــــة العنــــ  وأعمــــال االعتــــدا ات مجي
 وحــــاالت، القضــــا  نطــــاق خــــار  اإلعــــدا  وحــــاالت التعــــ يب قبيــــ  مــــن، اإلعــــ   وســــائط يف والعــــاملو
ـــــب أعمـــــال وكـــــ ل ، التعســـــف  واالحتجـــــا ، التعســـــف  واالعتقـــــال، القســـــي  االختفـــــا  ـــــد الرتهي  والتهدي
 يف ســ ا  ،إغ قهــا علــمل إجبــارهم أو اإلع ميــة ومنافــ هم م ــاتبهم علــمل االعتــدا  منهــا بطــيق ،واملضــايقة
 النزا ؛ حاالت غر يف أو النزا  حاالت

 ممارســـة ســـياق يف الصـــحفيات علـــمل احملـــددة االعتـــدا ات أيضزززا قزززا ع بشزززك  تزززدي  - 2 
 علــمل، واملضــايقة والرتهيــب، اكــنس نــ   علــمل والقائمــا  اكنســيا  والعنــ  التمييــز ذلــ  يف مبــا، عملهــن
 ؛وخارجها اإلنرتن  شب ة

 ضـد امل جهـة العن  وأعمال االعتدا ات علمل العقاب من اإلف ت انتشار بقوة تدي  - 3 
، العقـــاب مـــن اكـــيائم هـــ ه مـــيت ي مـــن العظمـــمل الغالبيـــة إلفـــ ت البـــال  قلقهـــا عـــن وتعـــيب، الصـــحفيو

 اكيائم؛ ه ه ت يار يف بدوره يسهم مما
ــــ أ  ابلــــدول هتيزززز  - 4   حبمايــــة املتعلــــق الســــار  القــــان ن إلطــــارا الفعاليــــة مــــن مبزيــــد  تنف  
 منهــا بطــيق، العقــاب مــن اإلفــ ت لتفشــ  التصــد  أجــ  مــن اإلعــ   وســائط يف والعــاملو الصــحفيو

 تهم؛س مب دائم اهتما  إي   علمل قادرة ت    إنفاذ آليات إرسا 
 ذلـ  يف مبـا، اكـنس نـ   علـمل والقـائم اكنس  للتمييز تتصد  أ  ابلدول أيضا هتي  - 5 
 من يب ل ما إطار يف، وخارجها اإلنرتن  شب ة علمل، الصحفيات ضد، ال ياهية علمل والتحييف العن 
 بــو املســاواة عــد  علــمل لقضــا وا، اإلنســا  حقــ ق مــن للمــيأة مــا ومحايــة لتعزيــز أوســ  نطــاق علــمل جهــ د
 اجملتم ؛ يف اكنس ن   علمل القائمة النمطية للق الب والتصد  اكنسو
 اإلعـــ   وســـائط يف والعـــاملو الصـــحفيو عـــن شـــيو  وبـــ  فـــ را   يفـــي  أ  علـــمل حتززز  - 6 

 القسي ؛ ل ختفا  ضحااي أصبح ا ال ين أو رهائن أخ وا أو تعسفا   احتجزوا أو تعسفا   اعتقل ا ال ين



 A/C.3/72/L.35/Rev.1 

 

6/7 17-20141 

 

 الـي التظاهيات يغط   ال ين الصحفيو لس مة هتما الا ت ي أ  الدول جبمي  هتي  - 7 
 وتعيضــهم اخلـا  دورهـم اعتبارهـا يف واضـعة، التعبـر وحييــة السـلم  التجمـ  يف حقهـم فيهـا النـا  ميـار 
 خاصة؛ بصفة وضعفهم للاطي

 إلهنـا  دوليـا   ي مـا   نـ فمر/الثـان تشـيين 2 يـ   إعـ   فيصـة اغتنـا  علـمل الـدول تشجع - 8 
 الصــحفيو ســ مة مبســ لة الت عيــة أجــ  مــن الصــحفيو ضــد امليت بــة اكــيائم علــمل العقــاب مــن اإلفــ ت
 الصدد؛ ه ا يف ملم سة مبادرات وإط ق
 أنشـطة تنفيـ  تيسـر ت اصـ  أ  والثقافـة والعلـم للرتبيـة املتحـدة األمم منظمة إىل تطل  - 9 

 املعنيــة ال يــامت مــ  وابلتشــاور، الصــلة ذو  املصــلحة وأصــحاب احل  مــات مــ  ابلتعــاو ، الــدوي اليــ  
 االقتصــــاد  اجمللــــس قــــيار ميفــــق يف الــــ اردة األح ــــا  اعتبارهــــا يف آخــــ ة، املتحــــدة األمــــم منظ مــــة داخــــ 

 ؛1980 ي ليه/مت   25 املؤر  1980/67 واالجتماع 
ـــــدول حتززززز  - 10  ـــــمل األعضـــــا  ال ـــــدات العنـــــ  أعمـــــال ملنـــــ  قصـــــاراها تبـــــ ل أ  عل  والتهدي

 إجـــيا  طييـــق عـــن املســـا لة وت فـــ  اإلعـــ   وســـائط يف والعـــاملو الصـــحفيو ضـــد امل جهـــة واالعتـــدا ات
 مـــن واليتهـــا نطـــاق يف وق عـــه يـــدعمل مـــا مجيـــ  يف وفعالـــة ومســـتقلة ومستفيضـــة وســـييعة حمايـــدة حتقيقـــات
 العدالـــة إىل وتقـــد ، اإلعـــ   وســـائط يف والعـــاملو الصـــحفيو ضـــد واعتـــدا ات وهتديـــدات عنـــ  أعمـــال
 يسـاعد أو اكـيائم تلـ  مثـ  الرت ـاب يت اطـ  أو األوامـي يصـدر من ك  ذل  يف مبا، اكيائم ه ه ميت ي
 املناسبة؛ االنتصاف سب  من وأسيهم الضحااي استفادة وتضمن، عليها يتسرت أو ارت اهبا علمل وحييض

 بيئــة وإدامــة إجيــاد علــمل، العمليــة واملمارســة القــان   إطــار يف، تعمــ  أ  ابلــدول هتيزز  - 11 
: منهـا ب سـائ  وذل ، له م جب ال تدخ  ودو  ابستق لية بعملهم يق م ا ل   للصحفيو وم اتية آمنة
 للتـــدريب أنشـــطة تنفيـــ  إم انيـــة يف للنظـــي القضـــائ  اكهـــا  دعـــم( ب) و التشـــييعية؛ التـــدابر وضـــ ( أ)

، العســـ ييو واألفـــياد القـــان   إبنفـــاذ امل لفـــو األفـــياد أوســـا  يف والت عيـــة التـــدريب ودعـــم الـــ ع  وإذكـــا 
 عليهـا املنصـ   وااللتزامـات ال اجبـات مياعـاة علـمل تدريبهم سب  ويف، املدن واجملتم  الصحفيو وك ل 

 منهـا بسـب ، الصـحفيو بسـ مة يتص  ما يف اإلنسان الدوي والقان   اإلنسا  حلق ق الدوي القان   يف
 علــمل وكــ ل ، الصــحفيات ضــد والعنــ  اكــنس نــ   علــمل القــائمو  اكنســ  التمييــز علــمل الشــديد الرتكيــز

 رصــــــد(  ) و ؛اإلنرتنــــــ  عــــــر الصــــــحفيات تســــــتهدف الــــــي واملضــــــايقة للتهديــــــدات اخلاصــــــة الســــــمات
 عـن حمـددة ون عيـة كميـة بيـامت وحتليـ  مجـ  (د) و ابنتظا ؛ عنها واإلب غ الصحفيو علمل االعتدا ات
 اإلدانـة( هــ) و ؛اكـنس منهـا ع امـ  حسـب مصـنفة، الصـحفيو ضد امل جهة العن  وأعمال االعتدا ات

 االعتــــدا ات هــــ ه يف للتحقيــــق ال  مــــة املــــ ارد ختصــــي ( و) و واالعتــــدا ات؛ للعنــــ  واملنهجيــــة العلنيــــة
 العقـاب مـن اإلفـ ت مل افحة اكنسانية االعتبارات تياع  اسرتاتيجيات وتنفي  ووض  ميت بيها ومقاضاة

 حيثمـا، اكيـدة املمارسـات تطبيـق منها ب سائ ، الصحفيو ضد امل جهة العن  وأعمال االعتدا ات علمل
 إجـيا ات اختـاذ(  ) و ؛33/2 اإلنسـا  حقـ ق جملـس قـيار يف احملـددة تلـ  قبيـ  مـن، مناسـبا   ذلـ  كـا 

 االعتـدا ات عن اإلب غ علمل الصحفيات تشجي  أج  من اكنسانية ل عتبارات ومياعية م م نة حتقيقية
 ؛والناجيات للضحااي، واالجتماع  النفس  الدعم ذل  يف مبا، ال ايف الدعم وتقدمي، هلا يتعيضن الي

، يف انتهـا  للقـان   الـدوي حلقـ ق تعمدت أو تستهدف الي التدابر قا عة إدانة دي ت - 12 
 هتـدف الـي أو خارجـه أو اإلنرتنـ  علـمل نشـيها أو املعل مـات إىل ال صـ ل سـب  تعطيـ  أو منـ  اإلنسا ،

 هــ ه اختــاذ عــن تنــ متو  تت قــ  أ  الــدول جبميــ  وهتيــب، اكمهــ ر إبــ غ يف الصــحفيو عمــ  تقــ يف إىل
 ودميقياطيـــات جمتمعـــات بنــا  إىل الياميـــة هـــ دابك إصــ حه مي ـــن ال ضـــير إحلــاق يف ســـببتت الـــي التــدابر
 وسلمية؛ للجمي  شاملة ت    املعيفة علمل قائمة

https://undocs.org/ar/1980/67
https://undocs.org/ar/A/RES/33/2
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 القـ م  األمن وحفظ اإلرهاب م افحة تدابر ت    أ  ت ف  أ  ابلدول أيضا   هتي  - 13 
 عمــ  م جــب بــ  أو تعســفا   تعيــق ال وأهنــا، الــدوي القــان   مب جــب التزاماهتــا مــ  متفقــة العــا  النظــا  أو

 ؛ب ل  التهديد أو التعسف  االحتجا  أو االعتقال منها بطيق، بس متهم خت  وال الصحفيو
 لتم ـو ضـيورية، اليقمـ  العصـي يف، أصـبح  اهل يـة وإخفـا  التشـفر أدوات أ  تؤ د - 14 
ـــــرين صـــــحفيو ـــــ  عملهـــــم أدا  مـــــن كث ـــــة يف حقهـــــم ســـــيما ال، اإلنســـــا  حبقـــــ ق والتمت  ويف التعبـــــر حيي
 اسـتعمال يف تتـدخ  أال ابلـدول وهتيـب، مصـادرهم سـيية ومحايـة اتصاالهتم أتمو ذل  يف مبا، اخلص صية

 مب جــــب الــــدول التزامــــات مــــ  االســـــتعمال هلـــــ ا تقييـــــد أ  يتمشـــــمل أ  ت فـــــ  وأ ، الت ن ل جيــــات تلــــ 
 اإلنسا ؛ حلق ق الدوي القان  

 الصـحفيو تزويـد يف اإلع ميـة املنظمـات تؤد  يه أ  مي ن ال   الدور أمهية أيضا تؤ د - 15 
 واألمـــن ابملاـــاطي والت عيـــة الســـ مة جمـــال يف املناســبو واإلرشـــاد ابلتـــدريب اإلعـــ   وســـائط يف والعــاملو
 احلماية؛ معدات عن فض   ، ال اتية واحلماية اليقم 

، واإلقليمـ  الـدوي الصـعيدين علمل والتنسيق التعاو  حتسو ضما  ضيورة علمل تشدد - 16 
 الصــحفيو ســ مة تعزيــز علــمل ابملســاعدة يتعلــق مــا يف القــدرات وبنــا  التقنيــة املســاعدة تقــدمي منهــا بطــيق
 ؛واحملل  ال طي الصعيدين علمل

 األمــم منظمــة ســيما وال، املعنيــة املتحــدة األمــم كيــامت مــ  تتعــاو  أ  ابلــدول هتيزز  - 17 
 اإلجـيا ات فيهـا مبـا، واإلقليميـة الدوليـة اإلنسـا  حقـ ق آليات م  وك ل ، والثقافة والعلم للرتبية املتحدة
 أســا  علــمل املعل مــات تتبــادل أ  إىل الــدول تــدع و ، اإلنســا  حقــ ق جمللــس التابعــة الصــلة ذات اخلاصــة
 يف ذلــ  يف مبــا، الصــحفيو ضــد امل جهــة العنــ  وأعمــال االعتــدا ات يف التحقيقــات حالــة بشــ   طــ ع 
 بيمجمهـا يـدييها الـي اآلليـة طييـق عـن والثقافـة والعلـم للرتبيـة املتحـدة األمـم منظمـة طلبات علمل اليد سياق
 ؛االتصال لتنمية الدوي

 عمليـــة إطـــار يف الصـــحفيو ســـ مة مســـ لة تنـــاول يف تســـتمي أ  علـــمل الـــدول تشزززجع - 18 
 الشام ؛ الدور  االستعياض
 املتحـدة األمم منظ مة صعيد علمل التنسيق كهات شب ة تعبئة العا  األمو بقيار تنوه - 19 
، اإلعـ   وسـائط يف والعـاملو الصحفيو س مة تعزيز إىل اليامية اكه د لت ثي  حمددة خط ات القرتاح
 املتحــــدة األمــــم منظ مــــة وكــــاالت تــــدع و ، الصــــدد هــــ ا يف جهــــ ده م اصــــلة علــــمل العــــا  األمــــو وتشــــج 

 جهـات شـب ة منهـا ب سـائ  ،التعـاو  وتعزيـز بنشـا  املعل مات تبادل إىل وبياجمها وصناديقها ومؤسساهتا
 مـــن اإلفـــ ت ومســـ لة الصـــحفيو ســـ مة بشـــ   املتحـــدة األمـــم عمـــ  خطـــة تنفيـــ  حـــ ل، هـــ ه التنســـيق
 والثقافة؛ والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمة قب  من عا  وبتنسيق األعضا  الدول م  ابلتعاو ، العقاب

 إىل يقــد  وأ  القـيار هـ ا تنفيـ  يف املسـاعدة تقـدمي ي اصـ  أ  العـا  األمـو إىل تطلز  - 20 
 عـن تقييـيا   واألربعـو الثالثـة دورتـه يف اإلنسا  حق ق جملس وإىل والسبعو اليابعة دورهتا يف العامة اكمعية
 سـ مة مسـ لي معاكـة يف التنسيق جهات شب ة أنشطة علمل خا  ب جه الرتكيز م ، الصحفيو س مة

 ومس لة الصحفيو س مة بش   املتحدة األمم عم  خطة مياعاة وم ، العقاب من واإلف ت الصحفيو
 .اومتابعته العقاب من اإلف ت


