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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  6تشرين األول/أكتوبر

2020

 -18/45سالمة الصحفيني
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد اإلع د ن الع ددامل حلق ددوق اإلنس ددان ،وي ددِّكر مبعاه دددا حق ددوق اإلنس ددان
الدولية ذا الصلة ،مبا فيها العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسدية ،واالتفاقيدة الدوليدة حلمايدة
املؤرخدة  12آب/أغسدسس ،1949
مجيع األشخاص من االختفاء القسري ،فضد ا عدن اتفاقيدا جنيد
َّ
والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا املؤرخني  8حزيران/يونيه ،1977
وإذ يشري إىل مجيع قرارا اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان املتعلقة بس مة الصحفيني،
وال س دديما قد درار اجلمعي ددة  157/74املد ددؤر 18ك ددانون األول/ديسد ددمرب  2019وقد درار اجمللد ددس  6/39املد ددؤر 5
تش درين األول/أكت ددوبر  ،2018فض د ا ع ددن ق درار اجملل ددس  12/44امل ددؤر  16متوز/يولي دده  2020بش د ن حري ددة
الرأي والتعبري وقراري جملس األمن  )2006(1738املدؤر  23كدانون األول/ديسدمرب  2006و)2015(2222
املؤر  27أاير/مايو  ،2015بش ن محاية املدنيني يف النزاع املسلح،
وإذ يشري أيضا إىل خسدة عمد األمدم املتحددة بشد ن سد مة الصدحفيني ومسد لة اإلفد مدن
العقاب ،وإىل الدور اهلام الِّي تضسلع به شبكة جها التنسيق على صعيد منظومة األمم املتحدة يف
تعزيز س مة الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلع م،
وإذ يرحب ابلعمد اهلدام الدِّي تقدوم بده منظمدة األمدم املتحددة للرتبيدة والعلدم والثقافدة مدن أجد
س مة الصحفيني ،مبا يف ذلك دورها يف رصد التسورا يف هِّا اجملال ،والتوعية وبناء القدرا ،
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وإذ يرحددب أيضد ا مببددادرا الدددول واملنظمددا اإلع ميددة واجملتمددع املدددي فيمددا يتصد بس د مة
الص ددحفيني ،مد ددع اإلحاطد ددة علمد دا ،يف هد ددِّا السد ددياق ،إبنشد دداء حتد ددال حريد ددة اإلعد د م ،ومببد دداد سد د مة
الصحفيني املستقلني وابإلع ن العامل بش ن محاية الصحفيني املقدم يف املؤمتر العامل ملعهد الصدحافة
الدويل املعقود يف آذار/مارس  2016يف الدوحة،
وإذ يضددع يف اعتبددار أن احلددق يف حريددة ال درأي والتعبددري مددن حقددوق اإلنسددان املكفولددة للجميددع
مبوج ددب امل ددادة  19م ددن اإلع د ن الع ددامل حلق ددوق اإلنس ددان وم ددن العه ددد ال دددويل اخل دداص ابحلق ددوق املدني ددة
والسياسددية وأندده يشددك أحددد الدددعائم األساسددية لك د جمتمددع دميقراط د وشددرطا مددن الشددرو األساسددية
لتحقيق تقدمه وتنميته،
وإذ يشري إىل أن ممارسة احلق يف حرية التعبري تنسوي على واجبا ومسؤوليا خاصدة ،وفقد ا
للفقرة  3من املادة  19من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،
وإذ يسلم أبمهية حرية التعبري ووسائط اإلع م احلرة واملسدتقلة واملتعدددة واملتنوعدة ،علدى شدبكة
اإلنرتنت وخارجها ،يف بناء جمتمعدا ودميقراطيدا ال يه َّمد فيهدا أحدد ويف دعدم سدري هدِّ اجملتمعدا
والد دددميقراطيا  ،وأبمهيد ددة املواطَند ددة الواعيد ددة وسد دديادة القد ددانون واملشد دداركة يف الشد ددؤون العامد ددة ،يف إخضد دداع
املؤسسا العامة واملسؤولني احلكوميني للمساءلة ،بسب منها كش الفساد،
وإذ يؤكد أن احلق يف حرية الرأي والتعبري ،وفق ا للمدادة  19مدن العهدد الددويل اخلداص ابحلقدوق
املدنية والسياسية ،يشم احلق يف التماس املعلوما اليت حتتفظ هبدا السدلسا العامدة ،وتلقيهدا ونقلهدا،
مع عدم إخضاع هِّا احلق ألي قيود إال لليت متتث القانون الدويل متام ا ،وإذ يشددد علدى أمهيدة احلدق يف
احلصددول علددى املعلومددا يف عم د الصددحفيني والعدداملني يف وسددائط اإلع د م ،وعلددى أن هددؤالء أنفسددهم
يؤدون أيض ا دورا حامس ا يف التمتع هبِّا احلق،

وإذ يؤكددد أيضد ا أن أي تدددبري أو قيددد َُيد َد يف إطددار تدددابري السدوار جيددب أن يكددون ضددرورايا
ومتناسبا مع املخاطر املقيَّمة وأن يسبق بسريقة غري متييزية ،وأن يكون حمددا يف تركيز ومدته ،متفقا مدع
التزاما الدولة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان الساري ،وأن احلق يف التماس املعلوما وتلقيها
ونقلهددا يتسلددب محايددة حريددة وسددائط اإلع د م وس د مة الصددحفيني أثندداء حالددة الس دوار  ،مبددا يف ذلددك يف
سياق االحتجاجا ،
وإذ يؤكد كِّلك أن الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلع م يقومون بوظيفة حامسة يف أوقا
األزما  ،وأنه جيب على الددول أن تتخدِّ تددابري فعالدة كفيلدة جبعد األفدراد واجملتمعدا احملليدة علدى علدم
اتم ابحلجم الكل ألي خسر يهدد حيدامم وصدحتهم حدى يتسدى هلدم األخدِّ مبدا يناسدبهم مدن اخليدارا
والقرارا الشخصية،

وإذ يسددلم أبمهيددة ثقددة اجلمهددور يف الصددحافة ومصددداقيتها ،وال سدديما ابلصددعواب الدديت ينسددوي
عليها احلفاظ على مهنية وسائط اإلع م يف بيئة تتسور فيها أشكال وسائط اإلع م اجلديدة ابسدتمرار
وتتزايد فيها مح التضلي والتشهري اليت تستهدف الني من مصداقية عم الصحفيني،
وإذ يسلم أيضا أبمهية الصحافة االستقصائية ،وأبن قدرة وسائط اإلع م على التحقيق ونشر
نتددائ حتقيقامددا ،مبددا يف ذلددك علددى شددبكة اإلنرتنددت ،مددن دون خددوف مددن االنتقددام ،تددؤدي دورا هامد ا يف
اجملتمعا  ،مبا يف ذلك املسامهة يف مساءلة املؤسسا العامدة واملسدؤولني احلكدوميني أو كشد حداال
الفساد ،والكش عن انتهاكا حقوق اإلنسان اليت ترتكبها مؤسسا األعمال التجارية،
وإذ يؤكد أمهية املباد واألخ قيا املهنية السوعية اليت تضعها وسائط اإلع م وتتقيد هبا،
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وإذ تثري جزعه احلاال اليت يعمد فيها زعماء سياسيون ومسدؤولون حكوميدون و/أو سدلسا
حكومية إىل تشويه صورة وسائط اإلع م أو ترهيبها أو مديدها ،مبا يف ذلدك الصدحفيون ،علدى حندو يزيدد
من احتمال تعرض الصحفيني للتهديدا وأعمال العن ويقوض ثقة اجلمهور يف مصداقية الصحافة،
وإذ تثري جزعَه أيض ا أعمال الرتهيب واالنتقام املوجهة ضد الصدحفيني األجاندب والعداملني يف
وسائط اإلع م ال سيما اليت يقوم هبا الزعماء السياسيون واملوظفون العموميون و/أو السلسا بوسائ
منها احلرمان التعسف وغري املربر من االعتماد أو الت شريا فيما يتعلق بعملهم الصحف ،
وإذ يس ددلم ابل دددور احلاس ددم ال ددِّي يؤدي دده الص ددحفيون والع دداملون يف وس ددائط اإلع د م يف س ددياق
االنتخااب  ،مبا يف ذلك تزويد عامة اجلمهور مبعلوما عن املرشدحني ومندابرهم ونقاشدامم اجلاريدة ،وإذ
يعرب عن قلقه الشديد حيال تزايد االعتداءا على الصدحفيني والعداملني يف وسدائط اإلعد م يف أثنداء
فرتا االنتخااب ،
وإذ يساور ابلغ القلق ألن عم الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلع م يعرضهم يف كثري من
األحيددان خلسددر انتهاكددا وجتدداوزا حقددوق اإلنسددان ابلددِّا  ،مبددا يف ذلددك القتد والتعددِّيب واالختفدداء
القسري واالعتقال التعسف واالحتجاز التعسف والسرد التعسف والعند البددي واجلنسد  ،فضد ا عدن
الرتهيب والتهديد والتحرش جبميع أنواعه ،مبا يف ذلك استهداف أفراد أسرهم أو مدامهة أماكن إقدامتهم
وتفتيشددها بصددورة تعسددفية ،وهددو مددا يددردع يف الغالددب الصددحفيني عددن مواصددلة عملهددم أو يشددجع الرقابددة
الِّاتية ،وابلتايل َُيرم اجملتمع من املعلوما اهلامة،
وإذ يساور القلق أيض ا إزاء حواد استهداف الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلع م خارج
احلدود اإلقليمية ،مبا يف ذلك استهدافهم ابلتحرش واملراقبة واحلرمان التعسف من احلياة،
وإذ يساور ابلغ القلق إزاء مجيع احملاوال الرامية إىل إسكا الصحفيني والعاملني يف وسائط
اإلع م ،مبا يف ذلك عدن طريدق التشدريعا الديت ميكدن اسدتخدامها لتجدرم الصدحافة ،وإسداءة اسدتخدام
القدوانني الفضفاضددة أو الغامضددة لقمددع التعبددري املشددروع ،مبدا يف ذلددك قدوانني التشددهري والقددِّف ،والقدوانني
املتعلقددة ابملعلومددا املغلوطددة واملعلومددا املضددللة أو مكافحددة اإلرهدداب ،وتش دريعا مكافحددة التسددرف،
عندددما ال تكددون متوافقددة مددع املعددايري الدوليددة حلقددوق اإلنسددان ،وعددن طريددق الكيددا التجاريددة واألف دراد
الِّين يستخدمون الدعاوى القضائية االسرتاتيجية ضد املشاركة العامة ملمارسة الضغط على الصحفيني
ومنعهم من اإلب غ عن التقارير النقدية و/أو االستقصائية،
وإذ يسدداور ابلددغ القلددق أيضدا ألن أزمددة فددريوس كددورو (كوفيددد )19-هلددا آاثر كبددرية علددى عمد
الصددحفيني والعدداملني يف وسددائط اإلعد م وعلددى صددحتهم وسد متهم ،وإذ يسدداور القلددق يف هددِّا الصدددد
إزاء العواقب االقتصادية للجائحة ،ممدا يزيدد مدن ضدع الصدحفيني ويندال مدن اسدتدامة وسدائط اإلعد م
واستق هلا وتعدديتها ويزيد من خسر انتشار املعلوما املغلوطة واملعلوما املضللة من خ ل احلد من
الوصول إىل جمموعة واسعة من املعلوما واآلراء املوثوقة،
وإذ تث ددري جزعَده التهدي دددا واالعتق دداال وح دداال االختف دداء غ ددري الس ددوع ال دديت يتع ددرض هل ددا
الصحفيون والعاملون يف وسائط اإلع م واليت هلا صلة بتقاريرهم عن اجلائحة ،وكِّلك القيود غري املتناسبة
وغري املربرة املفروضة على الوصول إىل املعلوما أو املتعلقة ابلرقابة أو حرية التنق أو االعتماد،
وإذ تثري جزعه الشديد املخاطر اليت تواجده الصدحفيا علدى وجده اخلصدوص يف سدياق عملهدن،
وإذ يشدد ،يف هِّا السياق ،على أمهية اتباع هن َمراع ل عتبارا اجلنسانية عندد النظدر يف اختداذ تددابري
لضددمان س د مة الصددحفيني ،مبددا يف ذلددك يف الفضدداء اإللكددرتوي ،وال سدديما مددن أج د التصدددي بفعاليددة
للتمييد ددز اجلنسد دداي ،مبد ددا يف ذلد ددك العند د اجلنسد د واجلنسد دداي والتهديد ددد ،مبد ددا فيد دده التهديد ددد ابالغتصد دداب،
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والرتهيب ،والتحرش ،والتحرش واالعتداء اجلنسانيان عرب اإلنرتنت ،مبدا يف ذلدك االبتدزاز بنشدر حمتدواي
خاصدة ،وعددم املسداواة ،والقوالددب النمسيدة اجلنسدانية ،وهبدددف متكدني النسداء مددن مزاولدة مهندة الصددحافة
والبقاء فيها على أساس املساواة وعدم التمييز ،مع ضدمان أكدرب قددر ممكدن مدن السد مة هلدن ،واحلدرص
على معاجلة جتارب الصحفيا وشواغلهن معاجلة فعلية،
وإذ يض ددع يف اعتب ددار أن الص ددحفيني ق ددد يواجه ددون خم دداطر خاص ددة فيم ددا يتعل ددق بعمله ددم بس ددبب
أشددكال خمتلفددة مددن التمييددز ،مددن قبيد التمييددز علددى أسدداس اجلددنس أو العددرق أو الدددين أو األصد اإلثددي
أو االنتماء إىل أقلية أو اإلعاقة أو االنتماء السياس  ،على سبي املثال ال احلصر،
وإذ يرحددب بعمد املقددررة اخلاصددة املعنيددة مبسد لة العند ضددد املدرأة وأسددبابه وعواقبدده ،وإذ ُيدديط
علم ا بتقريرها عن مكافحة العن ضد الصحفيا (،)1
وإذ يعد ددرب عد ددن قلقد دده الشد ددديد إزاء االعتد ددداءا وأعمد ددال العند د الد دديت تسد ددتهدف الصد ددحفيني
والعد دداملني يف وسد ددائط اإلعد د م ،وإزاء املخد دداطر الد دديت تواجههد د ا الصد ددحفيا بشد ددك خد دداص فيمد ددا يتعلد ددق
بعملهد ددن يف حد دداال الند دزاع املسد ددلح ،وإذ يد ددِّكر يف هد ددِّا الصد دددد أبن الصد ددحفيني والعد دداملني يف وسد ددائط
اإلع م الِّين يؤدون مهما مهنية خسرية يف مناطق النزاعا املسدلحة هدم أشدخاص مددنيون مبوجدب
القانون الدويل اإلنساي وجيب محايتهم بصفتهم تلك ،شريسة أال يقومدوا أبي عمد يسد ء إىل وضدعهم
ك شخاص مدنيني،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما تشكله اجلها الفاعلة من غدري الددول ،مبدا فيهدا اجلماعدا
اإلرهابية واملنظما اإلجرامية ،من خسر متزايد يهدد س مة الصحفيني،
وإذ يشدددد علددى املخدداطر احملدقددة ابلصددحفيني علددى وجدده اخلصددوص يف العصددر الرقم د  ،مبددا يف
ذلددك كددوهنم معرضددني بوجدده خدداص ل سددتهداف بغددرض املراقبددة و/أو اع درتاض اتصدداالمم علددى حنددو غددري
قانوي أو تعسف  ،واخرتاق بيا مم ،مبا يف ذلدك عمليدا االخدرتاق الديت ترعاهدا حكومدا  ،وهجمدا
قسع اخلدمة إلرغامهم على إغ ق خدما أو مواقع شبكية إع مية معيندة ،ممدا يشدك انتهاكدا حلقهدم
يف اخلصوصية ويف حرية التعبري،
وإذ يش دددد أيض د ا عل ددى أن أدوا التش ددفري وإخف دداء اهلوي ددة أص ددبحت يف العص ددر الرقم د حيوي ددة
لكثدري مددن الصدحفيني ملمارسددة عملهدم حبريددة ومتدتعهم حبقددوق اإلنسدان ،وال سدديما حقهدم يف حريددة التعبددري
ويف اخلصوصية ،مبا يف ذلك أتمني اتصاالمم ومحاية سرية مصادرهم،
وإذ يسدلم أبن األطدر القانونيدة الوطنيدة املتسدقة مدع االلتزامدا والتعهددا الدوليدة الديت قسعتهدا
الدول يف جمال حقوق اإلنسان شر أساس لتهيئة بيئة آمندة ومواتيدة للصدحفيني ،وإذ يعدرب عدن قلقده
البددالغ إزاء إسدداءة اسددتخدام الق دوانني والسياسددا واملمارسددا الوطنيددة لعرقلددة أو تقييددد قدددرة الصددحفيني
على أداء عملهم ابستق ل ودون تدخ ال موجب له،
وإذ يسلم أيضا ابلدور اهلام الِّي ميكن أن تؤديه املؤسسا الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز
حق ددوق اإلنس ددان ومحايته ددا ،مب ددا فيه ددا احل ددق يف حري ددة التعب ددري ،ويف التص دددي النتهاك ددا حق ددوق اإلنس ددان
املرتكبددة يف حددق الصددحفيني مددن خد ل أنشددسة الرصددد والتثقيد والتوعيددة ،وكددِّلك مددن خد ل النظددر يف
الشددكاوى ،وإذ يقددر كددِّلك ابملسددامهة الدديت ميكددن أن تقدددمها اآلليددا الوطنيددة لإلبد غ واملتابعددة يف منددع
انتهاك حقوق اإلنسان املكفولة للصحفيني،
__________
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وإذ يؤك ددد دور التع دداون ال دددويل يف دع ددم اجله ددود الوطني ددة الرامي ددة إىل من ددع االعت ددداءا وأعم ددال
العند املوجهددة ضددد الصددحفيني ويف تعزيددز قدددرا الدددول يف جمددال حقددوق اإلنسددان ،بوسددائ منهددا منددع
االعتداءا وأعمال العن املوجهة ضد الصحفيني ،مبا يف ذلك من خ ل توفري املسداعدة التقنيدة بنداء
على السلب ووفقا لألولواي اليت حتددها الدول املعنية،
وإذ يضع يف اعتبار أن اإلف من العقاب على االعتداءا وأعمال العن الديت تسدتهدف
الص ددحفيني ه ددو إح دددى العقب ددا الك ددربى ال دديت حت ددول دون ض ددمان س د متهم ،وأن ض ددمان املس دداءلة ع ددن
اجلرائم املرتكبة يف حق الصحفيني عنصر أساس يف منع وقوع أي اعتداءا عليهم يف املستقب ،
وإذ يشددد علددى ضددرورة إجدراء حتقيقددا نزيهدة وعاجلددة وشدداملة ومسددتقلة وفعالددة يف انتهاكددا
حقوق اإلنسان واالنتهاكا املرتكبة ضد الصحفيني والعاملني يف وسدائط اإلعد م ،مبدا يف ذلدك إجدراء
حتقيقا فعالة يف ما إذا كانت تلك االنتهاكا أو التجاوزا مرتبسة ابلعم الصحف للضحية،
وإذ يشدد أيضا على ضرورة زايدة الرتكيز على التدابري الوقائية وعلى وضع أطر قانونية متكينية
تكف حرية التعبري مبا يضمن ميئة بيئة آمنة ومواتية للصحفيني والعاملني يف وسائط اإلع م،
يد دددين إداند ددة قاطعد ددة مجيد ددع االعتد ددداءا وأعمد ددال االنتقد ددام والعند د الد دديت تسد ددتهدف
-1
الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلع م ،كالقت  ،والتعِّيب ،واالختفاء القسري ،واالعتقدال التعسدف ،
واالحتجاز التعسف  ،والسرد ،والرتهيب ،والتهديد والتحرش ،على شبكة اإلنرتنت وخارجها ،أبساليب
منها االعتداء على مكاتبهم ومنافدِّهم اإلع ميدة أو إرغدامهم علدى إغ قهدا ،سدواء يف حداال الندزاع أم
يف غريها؛
يد دددين إداند دةا قاطعد دةا أيضد د ا االعتد ددداءا الد دديت تسد ددتهدف الصد ددحفيا والعد ددام
-2
وس ددائط اإلع د م عل ددى وج دده اخلص ددوص يف س ددياق عمله ددن ،مث د التميي ددز اجلنس دداي ،مب ددا يف ذل ددك العن د
اجلنس واجلنساي والتهديد والرتهيب والتحرش على شبكة اإلنرتنت وخارجها؛
يدين بشدة انتشار اإلفد
-3
ضد الصحفيني ،ويعرب عن قلقه البالغ إلف
مما يسهم بدور يف تكرار هِّ اجلرائم؛

يف

مدن العقداب علدى االعتدداءا وأعمدال العند املوجهدة
الغالبية العظمى من مرتكيب هدِّ اجلدرائم مدن العقداب،

يدين إدانة قاطعة التدابري اليت تنتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان وتسدتهدف أو
-4
تتعمددد منددع أو تعسيد سددب الوصددول إىل املعلومددا أو نشددرها علددى شددبكة اإلنرتنددت أو خارجهددا ،والدديت
مدف إىل تقدوي عمد الصدحفيني يف إبد غ اجلمهدور ،مبدا يف ذلدك ممارسدا مدن قبيد إغد ق شدبكة
اإلنرتن ددت أو الت دددابري ال دديت تس ددتهدف بش ددك غ ددري ق ددانوي أو تعس ددف من ددع الوص ددول إىل املواق ددع الش ددبكية
أو إغ قهددا ،مث د هجمددا قسددع اخلدمددة ،ويهيددب جبميددع الدددول إىل التوق د واالمتندداع عددن اختدداذ هددِّ
التدابري اليت تتسبب يف إحلاق ضرر ال َجيرب ابجلهود الرامية إىل بناء جمتمعا ودميقراطيا معرفية سلمية
وشاملة للجميع؛
يعددرب عددن قلقدده إزاء انتشددار املعلومددا املضددللة والدعائيددة ،مبددا يف ذلددك علددى شددبكة
-5
اإلنرتنت ،اليت ميكن وضعها ونشدرها حبيد تدؤدي إىل التضدلي وانتهداك حقدوق اإلنسدان ،مبدا فيهدا احلدق
يف اخلصوصددية واحلددق يف حريددة التعبددري ،وإىل نشددر الكراهيددة ،أو العنص درية ،أو كددر األجانددب أو القوالددب
النمسي د ددة الس د ددلبية أو الوص د ددم ،وإىل التح د دري عل د ددى العن د د والتميي د ددز والع د ددداء ،ويش د دددد عل د ددى مس د ددامهة
الصحفيني اهلامة يف مناهضة هِّا التوجه؛

GE.20-13332

5

A/HRC/RES/45/18

يشدد على أمهية االحرتام الكام للحق يف التماس املعلوما وتلقيها ونقلها ،علدى
-6
النحددو الدوارد يف احلددق يف حريددة الدرأي والتعبددري ،ويشدددد يف هددِّا الصدددد علددى احدرتام حريددة الصددحفيني يف
احلصددول علددى املعلومددا الدديت حتددتفظ هبددا السددلسا العامددة وحددق اجلمهددور يف تلقد مددا ينتجدده اإلعد م،
وعلى أن س مة الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلع م أمر ال غى عنه لضمان هِّ احلقوق؛
ُيد د الزعمد دداء السياسد دديني واملسد ددؤولني احلكد ددوميني و/أو السد ددلسا احلكوميد ددة علد ددى
-7
االمتناع عن تعري وسائط اإلع م ،مبدا يف ذلدك فدرادى الصدحفيني ،للتشدويه أو الرتهيدب أو التهديدد،
أو اسد ددتخدام لغد ددة كارهد ددة للمد درأة أو أي لغد ددة متييزيد ددة ضد ددد الصد ددحافيا  ،ممد ددا يقد ددوض الثقد ددة يف مصد ددداقية
الصحفيني وينال من احرتام أمهية الصحافة املستقلة؛
ُي على اإلفراج الفوري وال مشرو عن الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعد م
-8
الِّين اعتقلوا تعسفا أو احتجزوا تعسفا أو أخِّوا رهائن أو أصبحوا ضحااي اختفاء قسري؛
يؤكد أمهية ميئة بيئة مواتية لعم منظما اجملتمع املدي ،ألهنا تؤدي دورا حيوايا يف
-9
تعزيز س مة وأمن الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلع م؛
-10

يهيب ابلدول إىل القيام مبا يل

:

أن جتع قوانينها وسياسداما وممارسداما يف توافدق اتم مدع التزامامدا وتعهدداما مبوجدب
(أ)
القددانون ال دددويل حلقددوق اإلنس ددان ،وأن تراجعهددا وأن تلغيه ددا أو تعدددهلا عن ددد الضددرورة ،ك د ال تقي دد ق دددرة
الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلع م على أداء عملهم ابستق ل ودون تدخ ال موجب له؛
(ب) أن تنشد د آليد ددا وقائيد ددة ،مثد د آليد ددة لإلند ددِّار املبكد ددر واالسد ددتجابة السد دريعة لتمكد ددني
الص ددحفيني والع دداملني يف وس ددائط اإلع د م ،كلم ددا تعرض دوا لتهدي ددد ،م ددن اللج ددوء مباش ددرة إىل الس ددلسا
املختصة املزودة مبوارد كافية متكنها من اختاذ تدابري فعالة حلمايتهم؛
(ج) أن تضد ددع وتنفد ددِّ اسد درتاتيجيا ملكافحد ددة اإلفد د مد ددن العقد دداب علد ددى االعتد ددداءا
والعند ضدد الصدحفيني ،مبددا يف ذلدك عدن طريددق مجلدة أمدور منهدا ’ ‘1إنشدداء وحددا حتقيدق خاصددة أو
جلان مستقلة ‘2’ ،تعيني مدع عام متخصص ‘3’ ،اعتماد بروتوكوال وأساليب حتقيق وادعاء حمددة؛
أن تض ددمن املس دداءلة ع ددن طري ددق إجد دراء حتقيق ددا حماي دددة وسد دريعة وش دداملة ومس ددتقلة
(د)
وفعالة يف مجيع ما يَدعى وقوعه يف نساق واليتها القضائية مدن أعمدال عند ضدد الصدحفيني والعداملني
َّ
يف وس ددائط اإلع د م ،وحماكم ددة اجلن دداة ،مب ددن ف دديهم األش ددخاص ال ددِّين أيم ددرون ابرتك دداب ه ددِّ اجل درائم أو
يتآمرون أو يساعدون على ارتكاهبا وُيرضون على ارتكاهبا أو يتسرتون عليها ،وضمان وصول الضحااي
وأسرهم إىل ما يناسبهم من رد احلقوق ،والتعوي واملساعدة؛
(هد) أن تكفد د تواف ددق ت دددابري مكافح ددة اإلره دداب وحف ددظ األم ددن ال ددوطي أو النظ ددام العد ددام
أو الص ددحة م ددع التزامام ددا مبوج ددب الق ددانون ال دددويل وأال تعرق د تعس ددفا أو ب د موج ددب عم د الص ددحفيني
وس متهم ،بسرق منها االعتقال أو االحتجاز التعسف أو التهديد بِّلك؛
أن تدعم بناء قدرا العاملني يف اجلهاز القضائ واملوظفني املكلفني إبنفاذ القانون
(و)
وض ددبا اجل ددي وق دوا األم ددن ،وك ددِّلك الص ددحفيني واجملتم ددع امل دددي ،وت دددريبَهم وت ددوعيتَهم فيم ددا يتعل ددق
بواجبا الدول والتزاماما املنصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق اإلنسدان والقدانون الددويل اإلنسداي
فيما يتص بس مة الصحفيني؛
أن تراع دور الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعد م وإمكانيدة تعرضدهم وتضدررهم
(ز)
عند مراقبة االحتجاجا والتجمعا  ،ورصدها وتسجيلها واإلب غ عنها ،وأن حتم س متهم؛
6
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(ح) أن تكف عدم إساءة استخدام قوانني التشهري والقِّف ،وال سيما من خ ل فرض
جزاءا جنائية مفرطة ،بغرض إخضاع الصحفيني للرقابة التعسفية أو غري املشروعة والتدخ يف أدائهم
واجددبهم املتمث د يف إع د م اجلمه ددور ،وأن تع دددل ه ددِّ الق دوانني وتلغيه ددا عن ددد االقتض دداء ،وفق د ا اللتزام ددا
الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
( ) أن حتم  ،يف القانون ويف املمارسة ،سرية مصادر الصحفيني ،مبن يف ذلدك املبلغدون
عددن املخالفددا  ،اعرتاف د ا منهددا ابلدددور األساس د الددِّي يؤديدده الصددحفيون ومددن يددزودوهنم ابملعلومددا يف
تعزيددز مسدداءلة احلكومددا وبندداء جمتمددع يعمدده السددلم وال يهم د فيدده أحددد ،دون أن خيضددع ذلددك لشددر
آخددر سددوى االسددتثناءا احملدددودة واملوضددحة يف األطددر القانونيددة الوطنيددة ،مبددا يف ذلددك اإلذن القضددائ ،
وفقا اللتزاما الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
(ي) أن تعتم ددد وتنف ددِّ ق دوانني وسياس ددا ش ددفافة وواض ددحة و جع ددة ت ددنص عل ددى الكش د
الفعلد عددن املعلومددا الدديت حتددتفظ هبددا السددلسا العامددة ،مبددا يف ذلددك املعلومددا املوجددودة علددى شددبكة
اإلنرتنت ،وتنص على حق عام يف طلب وتلق املعلوما اليت ينبغ أن تتاح لعامة الناس وأال حتجب
عنهم إال يف حدود ضيقة ومتناسبة وضرورية وحمددة بوضوح ،متتث للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
(ك) أن متتن ددع ع ددن التش ددوي عل ددى اس ددتخدام تكنولوجي ددا مث د التش ددفري وأدوا إخف دداء
اهلوية ،وعن استخدام تقنيا املراقبة غري القانونية أو التعسفية ،مبا يف ذلك اخرتاق البيا ؛
(ل) أن تض ددمن ع دددم اس ددتخدام تكنولوجي ددا املراقب ددة احمل ددددة األه ددداف إال وفق دا ملب دداد
حقددوق اإلنسددان املتمثلددة يف القانونيددة والشددرعية والض ددرورة والتناسددب ،وأن تضددمن وجددود آليددا قانوني ددة
للجرب وسب انتصاف فعالة لضحااي االنتهاكا والتجاوزا املتصلة ابملراقبة؛
(م)
أن تعزز وج َ
دود أكدرب تندوع ممكدن يف احملتدوى اإلع مد وإمكانيدةَ الوصدول إليده ومتثيد َ
التن ددوع الكام د للمجتم ددع يف وس ددائط اإلع د م ،وأن تب ددِّل قص ددارى جه دددها يف ه ددِّا الص دددد للح ددد م ددن
الضع االقتصادي للصحفيني؛
(ن) أن تتعاون مع الصحفيني ووسائط اإلعد م ومنظمدا اجملتمدع املددي لتقيديم األضدرار
اليت تَلحقها جائحة كوفيد 19-مبجال تقدم املعلومدا احليويدة للجمهدور واسدتدامة البيئدا اإلع ميدة،
وأن تنظددر ،حيثمددا أمكددن ،يف وضددع آليددا مناسددبة لتقدددم الدددعم املددايل لوسددائط اإلع د م ،مبددا يف ذلددك
الصحافة احمللية وتقدم التقارير االستقصائية ،وأن تضمن تقدم الدعم دون املساس ابستق لية التحرير؛
(س) أن تتخِّ تدابري ملنع التحرش اجلنس وغري مدن أشدكال العند اجلنسد واجلنسداي،
مبا يف ذلك التهديد ،والتهديد ابالغتصاب ،والرتهيب والتحرش ضد الصحفيا  ،وأن تشدجع اإلبد غ
عددن التحددرش أو العن د إباتحددة إج دراءا استقصددائية تراع د االعتبددارا اجلنسددانية ،وأن تددزود الضددحااي
مبددا يكف د مددن الدددعم ،واإلنصدداف ،والتعددوي  ،مبددا يف ذلددك الدددعم النفس د كجددزء مددن اجلهددود الكددربى
املبِّولددة لتعزيددز حقددوق اإلنسددان اخلاصددة ابلنسدداء ومحايتهددا ،وأن تقضد علددى عدددم املسدداواة بددني اجلنسددني
وتتصدى للقوالب النمسية اجلنسانية يف اجملتمع ،وأن حتظر التحري على كر الصحفيا  ،على شبكة
اإلنرتنت وخارجها ،وغري ذلك من أشدكال اإلسداءة والتحدرش مدن خد ل السياسدا والتددابري القانونيدة
ذا الصلة اليت متتث للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
(ع) أن تقدددم الدددعم الكامد لوسددائط اإلعد م املسددتقلة والتعدديددة واملتنوعددة ،علددى شددبكة
اإلنرتنددت أو خارجهددا وأن تددوع اجلمهددور أبمهيتهددا ،بوسددائ منهددا قيددام ممثلد احلكومددا  ،بشددك علددي
واض ددح ومنهج د  ،إبدان ددة العن د والرتهي ددب والتهدي ددد واالعت ددداء عل ددى الص ددحفيني والع دداملني يف وس ددائط

GE.20-13332

7

A/HRC/RES/45/18

اإلعد م ،واالمتندداع عددن االعتددداء اللفظ د علددى الصددحفيني والتحدري
ابلصحفيني املستقلني؛

علددى َك درههم أو علددى عدددم الثقددة

(ف) أن تنش أو تعزز آليدا جلمدع املعلومدا ورصددها ،مثد قواعدد البيدا  ،للسدماح
جبمدع بيدا حمدددة مصدنفة كمد ا ونوعد ا عدن التهديددا واالعتدداءا أو أعمدال العند الديت تسددتهدف
الصددحفيني ،وحتلي د هددِّ البيددا واإلب د غ عنهددا ،وأن تبددِّل قصددارى جهدددها إلاتحددة البيددا  ،وفق دا
ملؤشر هدف التنمية املستدامة  ،1-10-16للكيا املعنية ،وال سيما مفوضدية األمدم املتحددة السدامية
حلقوق اإلنسان ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛
(ص) أن مي بيئة مواتية ملنظما اجملتمدع املددي للمسدامهة يف رصدد حداال العند ضدد
وس ددائط اإلع د م وغريه ددا م ددن انتهاك ددا حري ددة التعب ددري واإلب د غ عنه ددا ،وأن تق دددم املس دداعدة للص ددحفيني
والع دداملني يف وس ددائط اإلع د م ض ددد امل حق ددا القض ددائية غ ددري املش ددروعة ،وأن ت دددعو إىل التحقي ددق عل ددى
النحددو الواجددب يف اجل درائم املرتكبددة ضدددهم ،وأن حتسددن األطددر القانونيددة املنظمددة لبيئددة مواتيددة للصددحفيني
والعاملني يف وسائط اإلع م ،حسب االقتضاء؛
(ق) أن تدرج مس لة س مة الصحفيني وحرية اإلع م واحلصول على املعلومدا يف أطدر
التنمية الوطنية املوضوعة يف إطار خسة التنمية املستدامة لعام 2030؛
أن تكف د حتس ددني التنس دديق ال ددداخل وتب ددادل املعلوم ددا  ،وال س دديما داخ د ال ددوزارا
(ر)
املعنية وأجهزة إنفاذ القانون والسلسة القضائية على الصعيدين احملل والوطي؛
(ش) أن توق ددع الص ددكوك الدولي ددة واإلقليمي ددة حلق ددوق اإلنس ددان املتعلق ددة بس د مة الص ددحفيني
والعاملني يف وسائط اإلع م وأن تصدق عليها وتنفِّها بفعالية أكثر ،وأن تنفِّ القرارا ذا الصدلة الديت
اعتمدما هيئا األمم املتحدة واملنظما احلكومية الدولية اإلقليميدة ،والتوصديا الصدادرة عدن هيئدا
املعاهدا واإلجراءا اخلاصة ويف سياق االستعراض الدوري الشام فيما يتص بس مة الصحفيني؛
 -11يسددلم أبمهيددة تعزيددز ومحايددة سد مة الصددحفيني يف املسددامهة يف حتقيددق اهلدددف
من أهداف التنمية املستدامة؛

10-16

 -12يؤكددد أمهي ددة الدددور ال ددِّي ميك ددن أن تؤديدده املنظم ددا اإلع ميددة يف تزوي ددد الص ددحفيني
والعدداملني يف وسددائط اإلع د م ،وال سدديما الصددحفيون العدداملون يف املندداطق اخلسددرة ،ابلتدددريب واإلرشدداد
املناسبني يف جمال الس مة والتوعية ابملخاطر واألمن الرقم واحلماية الِّاتية ،فض ا عن معدا احلماية
والت مني ،عند االقتضاء؛
 -13يشدد على ضرورة ضمان حتسني التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل ،بسرق منها
تقد دددم املسد دداعدة التقنيد ددة وبند دداء القد دددرا  ،فيمد ددا يتعلد ددق بضد ددمان سد د مة الصد ددحفيني ،مد ددع جهد ددا منهد ددا
املنظمد ددا اإلقليميد ددة ،ويشد ددجع آليد ددا وهيئد ددا حقد ددوق اإلنسد ددان الوطنيد ددة ودون اإلقليميد ددة واإلقليميد ددة
والدوليددة ،مبددا فيهددا اإلجدراءا اخلاصددة ذا الصددلة التابعددة جمللددس حقددوق اإلنسددان ،وهيئددا املعاهدددا
واملؤسسا الوطنية حلقوق اإلنسان ،على أن تواصد  ،يف إطدار والايمدا ،تنداول مدا ينسدوي عليده عملهدا
من جوانب تتعلق بس مة الصحفيني؛
 -14يد دددعو وك د دداال األم د ددم املتح د دددة وص د ددناديقها وبراجمه د ددا ،وس د ددائر املنظم د ددا الدولي د ددة
واإلقليمية ،والدول األعضاء ومجيع اجلها املعنية ،إىل أن تعم  ،حسب االقتضاء ويف نساق والايمدا،
على زايدة التعاون يف جمال التوعيدة وتنفيدِّ خسدة عمد األمدم املتحددة بشد ن سد مة الصدحفيني ومسد لة
اإلف د م ددن العق دداب ،وهل ددِّ الغاي ددة ،يهي ددب ابل دددول إىل التع دداون م ددع كي ددا األم ددم املتح دددة املعني ددة،
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ال سدديما منظمددة األمددم املتحدددة للرتبيددة والعلددم والثقافددة ،واإلج دراءا اخلاصددة ذا الصددلة التابعددة جمللددس
حقوق اإلنسان ،واآلليا الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛
 -15يدعو مجيع املكلفني بوالاي يف إطدار اإلجدراءا اخلاصدة املعنيدني يف جملدس حقدوق
اإلنسان إىل مواصلة وتعزيز عملهم وتعاوهنم فيما يتعلق مبس لة س مة الصحف واإلف من العقاب؛
 -16ي دددعو ال دددول إىل تب ددادل املعلوم ددا عل ددى أس دداس ط ددوع ع ددن حال ددة التحقيق ددا يف
االعتداءا وأعمال العن املرتكبة يف حق الصحفيني ،مبا يف ذلك يف سياق الرد علدى طلبدا منظمدة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة عن طريق اآللية اليت يديرها بر جمها الدويل لتسوير االتصال؛
 -17يشددجع الدددول علددى أن تسددتمر يف تندداول مسد لة سد مة الصددحفيني يف إطددار عمليددة
االستعراض الدوري الشام ؛
 -18يسلب إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة واألربعني
تقريرا عن أثر وانعكاسدا التددابري الديت تتخدِّها احلكومدا يف إطدار التصددي جلائحدة كوفيدد 19-علدى
س د د مة وعم د د الص د ددحفيني والع د دداملني يف وس د ددائط اإلع د د م ،م د ددع إدم د دداج منظ د ددور جنس د دداي ،وأن حت د دددد
االجتاها وجتمع املمارسا اجليدة ،وال سيما بش ن الكيفيدة الديت ميكدن هبدا للمفوضدية السدامية حلقدوق
اإلنسددان ،يف إطددار واليتهددا والعم د مددع كيددا األمددم املتحدددة األخددرى ذا الصددلة ،أن تسدداعد ،عنددد
السلب ،يف وضع َهن وطنية حلماية الصحفيني؛
 -19يشجع الدول ومجيع اجلها املعنية األخرى على اغتنام فرصدة إعد ن يدوم  2تشدرين
الثاي/نوفمرب يوما دوليا إلهناء اإلف من العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني من أج إذكاء
التوعية مبس لة س مة الصحفيني وإط ق مبادرا ملموسة يف هِّا الصدد؛
-20

يقرر مواصلة النظر يف مس لة س مة الصحفيني وفق ا لرب م عمله.
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[اعتمد من دون تصويت].
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