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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 

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

  ق يف التنمية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل

تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج نطـاق القـضاء                
  ز اينهكريستوف بإجراءات موجزة أو تعسفاً، السيد  أو

  موجز    
غري تابعة هلا بقتل الـصحفيني، الـذين        أخرى  تابعة للدول و  فاعلة  تقوم جهات     

. املعلومـات علـى   رارات بناًء   يؤدون دوراً حاسم األمهية يف ضمان إجياد جمتمع يتخذ الق         
ويف هـذا التقريـر،     . ممارسة الرقابة الذاتية  ي ترهيب صحفيني آخرين دفعاً هلم إىل        وجير

يبحث املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات مـوجزة              
  .ياةتوفري محاية أكرب حلق الصحفيني يف احلالرامية إىل تعسفاً اآلليات القائمة  أو

وال تكمن املشكلة األكثر إحلاحاً حالياً يف الثغرات القائمـة يف اإلطـار القـانوين       
بل التحدي املطروح هو باألحرى ضمان استخدام اإلطار القانوين القائم استخداماً           . الدويل

  .الوطنيةكامالً وضمان أن تنعكس قواعده يف القوانني واملمارسات 
عمليات قتـل الـصحفيني مـن       االهتمام ب تبع يف رفع    وينبغي أن يتمثل النهج املُ      

ويقترح املقرر اخلاص تـدابري هتـدف إىل        . املستوى احمللي إىل املستويني الوطين والدويل     
خل مل ُتستخَدم مبا فيه الكفاية على مجيع املستويات         اضمان إجياد مساءلة أكرب وُيحدد مد     

  .ميكن أن يستخدمها الصحفيون املعّرضون للخطر
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  مقدمة -أوالً
اص املعين حباالت اإلعـدام خـارج       ز مهامه بوصفه املقرر اخل       هاين كريستوفتوىل    -١

وهذا هو تقريـره    . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً يف         
م يف هـذا   وُيقـدَّ . ١٧/٥السنوي الثاين املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقرار اجمللس           

  منه اجلزء املواضيعي ويركّز  . التقرير استعراض عام ألنشطة املقرر اخلاص خالل العام املاضي        
  .على محاية حق الصحفيني يف احلياة

  أنشطة املقرر اخلاص  -ثانياً  

  الرسائل  -ألف  
 / آذار ١٦يتناول هذا التقرير الرسائل اليت بعث هبا املقرر اخلاص يف الفترة ما بـني                 -٢

 ٢٠١١مايو / أيار١ والردود الواردة يف الفترة ما بني ٢٠١٢مارس / آذار١٥ و٢٠١١مارس 
أما تفاصيل الرسائل والردود الواردة من احلكومـات فتـرد يف           . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣٠و

: التقارير التالية املتعلقة بالرسائل والصادرة عن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة           
A/HRC/18/51و Corr.1؛ وA/HRC/19/44و؛ A/HRC/20/30.  

 مالحظات على الرسائل املُرَسلة     (A/HRC/20/22/Add.5)التقرير  وترد يف إضافة إىل هذا        -٣
 ١١٢وأثناء الفترة قيد االستعراض، أرسل املقرر اخلاص        . والواردة خالل الفترة املشمولة بالتقرير    

وكانـت القـضايا    ).  رسالة ادعـاءات   ٤٧ نداًء عاجالً و   ٦٥مبا يف ذلك    ( بلداً   ٥٢رسالة إىل   
وأحكـام  ) ٤٨(تـل   هجمات أو عمليـات ق    : ارة عن عباملُتناَولة يف هذه الرسائل هي       الرئيسية

أثنـاء    وحاالت وفـاة   ،)١٢( وهتديدات بالقتل    ،)١٩(ُمفرط للقوة   واستخدام  ) ٢٠(باإلعدام  
ويـرد يف مرفـق     ). ٢( وطـرد    ،)٢( ونزاع مسلح    ،)٤( وإفالت من العقاب     ،)٥(االحتجاز  

 بطلبـات   يتعلـق  فيما القلق    مثار  عرض حلالة األفراد الذين كانوا     A/HRC/20/22/Add.5 للوثيقة
  .تنفيذ حكم اإلعدام وقف

  الزيارات  -باء  
 بنـاء علـى     ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ إىل   ١٩زار املقرر اخلاص اهلند يف الفترة من          -٤

م إىل جملس حقوق اإلنسان مذكرة أوليـة عـن هـذه البعثـة              وسُتقدَّ. من احلكومة  دعوة
(A/HRC/20/22/Add.4).  
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ويشكر املقرر  . ك وتركيا طليب املقرر اخلاص القيام بزيارهتما       املكسي اوقَبِلت حكومت   -٥
اخلاص احلكومات اليت استجابت لطلباته ويشجع حكومات إريتريا وسري النكا وتايلنـد            

  . حىت اآلناليت مل ُتقبلوأوغندا على قبول طلباته بزيارهتا، وهي الطلبات 
ا املكلف سـابقاً هبـذه الواليـة إىل         أما تقارير املتابعة املتعلقة بالبعثات اليت قام هب         -٦

الكونغو الدميقراطية وكولومبيا والواليات املتحدة األمريكيـة فتـرد يف الوثـائق             مجهورية
A/HRC/20/22/Add.1و ،A/HRC/20/22/Add.2و ،A/HRC/20/22/Add.3 ،على التوايل.  

  )١(البيانات الصحفية  -جيم  
رر اخلاص، إىل جانب عـدة مكلفـني         أصدر املق  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١يف    -٧

آخرين بواليات، بياناً مشتركاً ُيعربون فيه عن انزعاجهم إزاء العنف املرَتكَب يف الفترة التمهيدية              
 ، عمـد  ٢٠١١أغسطس  / آب ٥ و ٢٠١١ أبريل/ نيسان ١٥ويف  . لالنتخابات الربملانية يف مصر   

 حكومـة اجلمهوريـة العربيـة       املقرر اخلاص، باالشتراك مع مكلفني آخرين بواليات، إىل حث        
وجرى اإلدالء ببيانـات مـشتركة      . السورية على الوقف الفوري للعنف املرَتكَب ضد املدنيني       

مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وذلـك يف الـدورتني االسـتثنائيتني               باسم
ق اإلنسان يف اجلمهورية    عشرة والثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املتعلقتني حبالة حقو         السابعة

  .)٢(، على التوايل٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢أغسطس و/ آب٢٢العربية السورية، يف 
 ٢٢ففـي   : وصدر عدد من البيانات املشتركة بشأن حاالت تتعلق بعقوبة اإلعدام           -٨

، ُوّجه نداء بوقف فوري لتنفيذ عقوبة اإلعـدام يف مجهوريـة إيـران              ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
حكومـة  ُوّجـه نـداء حلـثّ     ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١ويوليه  / متوز ١، ويف   )٣(ميةاإلسال

 ‘ل غارسيا اتو ليي ريمهب‘املتحدة األمريكية على وقف تنفيذ حكم اإلعدام يف كل من            الواليات
  .، على التوايل‘تروي دافيس‘و
املعين ، أصدر املقرر اخلاص بياناً مشتركاً مع املقرر اخلاص          ٢٠١١مايو  / أيار ٦ويف    -٩

بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب بـشأن قتـل              
 فيه إىل حكومة الواليات املتحدة األمريكية الكشف عن احلقائق الـيت            اأسامة بن الدن، طلب   

__________ 

ــشبكي     )١( ــع ال ــى املوق ــة عل ــاص متاح ــرر اخل ــن املق ــصادرة ع ــصحفية ال ــات ال : البيان
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=SR_Summ_Executions. 

: متاحة على املوقع الشبكي )٢(
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/17/index.htm and 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/18/index.htm. 
 تطبيـق عقوبـة اإلعـدام يف         يـدعو إىل وقـف     ٢٠١١فرباير  / شباط ٢جاء ذلك يف إثر بيان صادر يف         )٣(

 .إيران اإلسالمية مجهورية



A/HRC/20/22 

5 GE.12-12871 

، أصدر املقـرر اخلـاص بيانـاً        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ويف  . تكتنف هذه العملية  
  . لألشخاصاملستهدفاسات القتل يستنكر فيه سي

، أُرسل بيان باالشتراك مع مقررين خاصني آخرين يدعو         ٢٠١٢مارس  / آذار ٢ويف    -١٠
  .)٤(حكومة باكستان إىل التصرف بشكل حاسم إلهناء العنف الطائفي

  االجتماعات املعقودة على الصعيدين الدويل والوطين  -الد  
ر اخلاص يف مناقشة فريق خرباء أُجريـت        ، شارك املقر  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩يف    -١١

حنو إلغاء عقوبـة    "كحدث جانيب أثناء الدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، بعنوان           
تقاسم أفضل املمارسات بشأن التـصديق علـى الربوتوكـول          : اإلعدام على صعيد العامل   

مت هذا احلـدث    قد نظَّ و". االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
البعثة الدائمة لبلجيكا بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بدعم مـن            

  .التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام
     / تشرين األول  ١٠مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام الذي احُتفل به يف           و  -١٢

 اخلاص يف مناقشة خرباء بشأن الـسوابق القـضائية الدوليـة            ، شارك املقرر  ٢٠١١أكتوبر  
 بعقوبة اإلعدام وحظر املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهـي              يتعلق فيما

مناقشة نظمها يف جنيف، بسويسرا، التحالف العاملي ملناهضة عقوبـة اإلعـدام وقامـت              
  .حكومتا بلجيكا وشيلي بتيسريها

 "حنو إطار محاية دويل أكثر فعاليـة      : سالمة الصحفيني "مشاورة خرباء بعنوان    ويف    -١٣
، أدىل املقـرر اخلـاص      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣عقدهتا حكومة النمسا يف فيينا يف       

  .مبالحظات استهاللية بشأن محاية حق الصحفيني يف احلياة
اص مشاورة ُعقـدت يف    ، حضر املقرر اخل   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٨ و ١٧ويف    -١٤

 التابعـة ألفريقيـا ولألمـم    تدعيم التعاون بني آليات اإلجراءات اخلاصة"أديس أبابا بعنوان  
 فريق عامـل    ب هذا االجتماع، أُنشئ   وعِق". عنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    املو املتحدة

. ليات هاتني واعُتمدت خارطة طريق بشأن الوسائل امللموسة لتعزيز التعاون بني جمموعيت اآل          
  .أشهرستة وُعّين املقرر اخلاص رئيساً للفريق العامل فترة 

يف املنازعات املـسلحة،    وحضر املقرر اخلاص اجتماع خرباء بشأن استعمال القوة           -١٥
  .٢٠١٢يناير /كانون الثاين ٢٦ُعقد يف جنيف يف 

__________ 

: متاح على املوقع الشبكي )٤(
http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11895&LangID=E. 
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ـ     ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٨ إىل   ٢٦ويف الفترة من      -١٦ اص يف  ، شارك املقـرر اخل
 كيفية  -أحد أركان الدميقراطية    : االحتجاج السلمي "عنوان  الذي حيمل   ويلتون بارك    مؤمتر

، برعاية وزارة اخلارجية النروجيية والوزارة االحتادية السويسرية        "ات املطروحة مواجهة التحدي 
  .خلارجيةللشؤون ا

ندوة إطار ال  يف   ، شارك املقرر اخلاص يف مناقشة خرباء      ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٠ويف    -١٧
رد للقانون الدويل، وُعقدت يف كليـة احلقـوق   اأخالقيات الدول نظمتها جملة هارف املتعلقة ب 

 وعمليـات   رد حيث ألقى خطاباً بشأن عمليات اإلعدام خارج نطاق القـضاء          اجبامعة هارف 
  .القتل املستهدف

ـ              -١٨ امربِدج، ونظم املقرر اخلاص اجتماع خرباء بشأن سالمة الصحفيني، ُعقـد يف ك
 بدعم من   ٢٠١٢مارس  /آذار ٢ و ١باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف        

وكان الغرض من هذا االجتمـاع      . دج جلامعة كامربِ  احلوكمة وحقوق اإلنسان التابع   مركز  
  .وضع هذا التقريريف اإلفادة منه  هو

  جماالت البحوث املعتزمة يف املستقبل  -هاء  
املقرر اخلاص العمل الريادي الذي قام به سلفه، فيليب آلـستون، بـشأن             يالحظ    -١٩

األجهزة اآللية القاتلة على حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين            تكنولوجيات  تأثريات  
)A/65/321 .(             هـذه  أن  مفـاده ويشارك املقرر اخلاص سلفه فيما أعرب عنـه مـن قلـق

داً من التحليل هلا من منظور حقـوق        التكنولوجيات تتكاثر بسرعة مع وجود قدر ضئيل ج       
وتبعاً لذلك، فإنه يعتزم التعمق والتوسع يف العمل املضطلع به يف هذا اجملال احلاسم              . اإلنسان
جري املقرر اخلاص حبوثاً ومشاورات تفصيلية مع خرباء قـانونيني وخـرباء يف             وسُي. األمهية

، وسيقدم تقريراً عن النتائج     ٢٠١٣-٢٠١٢األجهزة اآللية واألسلحة واألخالقيات يف الفترة       
  .٢٠١٣اليت يتوصل إليها وتوصيات إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام 

  محاية حق الصحفيني يف احلياة  -ثالثاً  

  )٥(السياق  -ألف  
بسبب ما للمعلومات من سلطان، تتسم األنباء والصحافة بأهنما جمال يثري خالفـاً               -٢٠

 وضع هش حيث تكون سالمتهم البدنية وحيـاهتم         وكثرياً ما يكون الصحفيون يف    . شديداً

__________ 

 .يشكر املقرر اخلاص مركز احلوكمة وحقوق اإلنسان التابع جلامعة كامربِدج على دعمه البحثي القيم )٥(
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وقـد يواجهـون    . ري تابعة هلا   تابعة للدولة أو غ     فاعلة معرضتني للخطر بسبب أفعال جهات    
يواجهون يف حاالت أخرى خطراً ماديـاً       أيضاً   للتأثري أو للرقابة على عملهم ولكن        حماوالت

حماولة االعتداء عليهم    و ،ديدات هلم الق النار وتوجيه هت   يتراوح بني الوجود يف جمال تبادل إط      
وإذا كـان الـصحفيون يف   . أو االعتداء عليهم فعالً، واالختطاف واالختفاء بل وحىت القتل 

  . فال ميكن لوسائط اإلعالم أن تكون حرة،خطر
وال يتمثل تأثري القتـل يف      . وأكثر شكل من أشكال الرقابة تطرفاً هو قتل الصحفي          -٢١

عين فحسب، بل إنه يشكل أيضاً ترهيباً للـصحفيني اآلخـرين           إسكات صوت الصحفي امل   
  .فالتدفق احلر لألفكار واملعلومات حيل حمله التحذير الصامت باهلالك. ولعامة اجلمهور

ويبحث املقرر اخلاص يف هذا التقرير الكيفية اليت ميكن هبا استخدام تدابري احلمايـة                -٢٢
 هم ومن يرتبطون    ،محاية حق الصحفيني يف احلياة     قانونية وتدابري احلماية األخرى من أجل     ال

وهـو   ومن االعتداء على سالمتهم البدنية       ،من احلرمان الفعلي من احلياة    و ،هبم بصلة وثيقة  
  .قد يعرض حياهتم للخطر ما
حرية التعبري، كما أشار إىل ذلك املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية              و  -٢٣

 ٢٩، الفقرتـان    A/HRC/14/23الوثيقة  (ق مجاعي ميتلكه اجملتمع ككل      الرأي والتعبري، هي ح   
  أي -" عليـا القوق  احل "مها من وحرية التعبري واحلق املالزم هلا املتعلق بتلقي املعلومات         ). ١٠٥و
ركان األوتشكل هذه احلقوق أيضاً  . يتوقف عليها إعمال معظم احلقوق األخرى     اليت  قوق  احل

تدابري مكافحة الفساد، واحلوكمة اجليدة، وبصورة عامـة        وهي  اطية،  الدميقراليت تقوم عليها    
  .قدرة اجملتمع على اختاذ القرارات بناء على معلومات

ويستحق الصحفيون اهتماماً خاصاً ليس ألهنم يف املقام األول يؤدون أعماالً بطوليـة               -٢٤
كـن أيـضاً ألن    ول- وإن كان احلال هي كذلك يف كثري من األحيـان  -يف مواجهة اخلطر   

ـ      . االجتماعي الذي يؤدونه يف غاية األمهية      الدور رد مـن أفـراد     فكما أن إطالق النار على ف
: حـدات نداء إىل مجيـع الو    "مضموهنا  إىل قوات الشرطة بأكملها     رسائل  يربر إرسال    الشرطة

، فإن اهلجوم على أحد الصحفيني ميثل اعتداًء على األساسـات           "إطالق النار على فرد شرطة    
فـالعنف  . يقوم عليها مشروع حقوق اإلنسان وعلى كامل اجملتمع املعتمد على املعلومات           اليت

  . مجيع أفراد اجملتمع علىاملوجه ضد صحفي ليس فقط هجوماً على ضحية بعينها، ولكنه هجوم
وقد جرى بعدد من الطرق يف إطار هذه الوالية، تناول القضايا املتعلقة باالعتداءات               -٢٥

ومن اجلدير باملالحظة أن املقررة اخلاصة املعنية حبـاالت اإلعـدام           . )٦(الصحفينيعلى حياة   

__________ 

، A/HRC/14/24/Add.3مجهورية الكونغو الدميقراطية، الوثيقـة      : قة ببعثات املقرر اخلاص إىل    التقارير املتعل  )٦(
؛ والفلـبني، الوثيقـة     ٢الفقرة  التذييل باء،   ،  A/HRC/14/24/Add.2؛ وكولومبيا، الوثيقة    ٩٢ و ٢الفقرتان  

A/HRC/8/3/Add.2 ــان ــة  ٤٥ و٣٨، الفقرت ــا، الوثيق ، Corr.1 وE/CN.4/2004/7/Add.2؛ وجامايك
؛ ونيبـال،  ٥٦ و٤٢، الفقرتـان  Corr. 1 وE/CN.4/2002/74/Add.1؛ وتركيا، الوثيقة ٥١ و٥٠ الفقرتان
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خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، يف ذلك احلني، قد أشارت يف تقريرها               
 إىل أن الصحفيني هم من بني األشخاص الذين يتلقون معظم التهديدات بالقتل             ٢٠٠٣لعام  

)E/CN.4/2003/3 و Corr.1   وقد ظل الصحفيون بانتظام هم موضوع البالغات ). ٥٤، الفقرة .
 يف املائة تقريباً من البالغات املرسلة يف إطار الوالية املتعلقة حباالت            ٨ويف الواقع، فإن نسبة     

 ٢٠٠٣اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً يف الفترة ما بني عـامي                
  .يني أو حباالت هتديد حلياهتماالت قتل صحفحب تتعلق ٢٠١١و

وألغراض هذا التقرير، سيجري اتباع هنج وظيفي خبصوص مسألة من ينبغي اعتبـاره               -٢٦
وميثل التعريف التايل فهماً مقبوالً على نطاق واسع        . صحفياً، ومن مث من يستحق عناية خاصة      

شـخص طبيعـي أو     أي  ‘ الصحفي‘يعين تعبري   : "إىل حد ما ملا ينطوي عليه هذا املفهوم، أي        
اعتباري يعمل على حنو منتظم أو مهين يف مجع املعلومات وتعميمها على اجلمهور عن طريـق                

وميكن أن يتعرض للخطـر أيـضاً املراسـلون          .)٧("أي وسيلة من وسائل االتصال اجلماهريي     
 وهـم   - الصحفيون احملليون املساعدون والسائقون      - واملصورون ومن يدعم عملهم مباشرة    

وسـائط اإلعـالم    "وهذا يشمل   . حامسة األمهية مهمة  ن اهتماماً خاصاً ألهنم يؤدون      يستحقو
   .)٨(املواطن الذي يعمل صحفياً والصحفي العامل على اإلنترنت أو" اجلديدة
 فهم يسلطون أضواءهم على     -وليس مجيع الصحفيني يركزون على حقوق اإلنسان          -٢٧

عض الصحفيني هم مدافعون عن حقوق اإلنسان       ونظراً إىل أن ب   . جمموعة واسعة من القضايا   
وأن بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان هم صحفيون، تتداخل هاتان الفئتان ولكنهما ليستا             

  .متطابقتني
قتل كل عام عدد مفزع من الصحفيني أثناء أدائهم لواجباهتم، أو يتعرضون للعنف وُي  -٢٨

لكامل عن مدى هذه املشكلة ألنه حيـال يف         تعرب با   ال وأرقام اإلصابات يف حد ذاهتا    . البدين
 كثري من احلاالت بني الصحفيني وتأدية أعماهلم يف إثر هتديدات موجهة إىل سـالمتهم قـد               

 سيما الفيني، وتل الصحومع ذلك فإن اإلحصائيات املتاحة بشأن حاالت ق. جيري تنفيذها ال
ن على أساسها حماولـة فهـم       عندما تقاس قياساً زمنياً، تشكل نقطة بداية هامة وقوية ميك         
  .املشكلة فهماً أفضل وتعيني طرق للحد من اخلطر املطروح

__________ 

، E/CN.4/2000/3/Add.3؛ واملكـسيك، الوثيقـة      ٧٣ و ٣٢، الفقرتـان    E/CN.4/2001/9/Add.2الوثيقة  
، A/HRC/14/24/Add.4الربازيل، الوثيقـة    : واملتابعة للتوصيات القطرية  . ١٠٧ و ٨٤-٨١ و ٧٠الفقرات  
ــرة ــة ٢٦ الفق ــبني، الوثيق ــرة A/HRC/11/2/Add.8؛ والفل ــة ١٠، الفق ــا، الوثيق ؛ وســري النك

A/HRC/8/3/Add.3 ٤٥، الفقرة. 
)٧( Council of Europe, recommendation No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to member 

States on the right of journalists not to disclose their sources of information, adopted on 8 March 

 املوجهة من جلنة الوزراء إىل الدول األعضاء بشأن حـق           R (2000) 7جملس أوروبا، التوصية رقم      (2000
 ).٢٠٠٠مارس / آذار٨الصحفيني يف عدم الكشف عن مصادر معلوماهتم، واملعتمدة يف 

 .٧٦-٦١، الفقرات )A/65/284(احلق يف حرية الرأي والتعبري تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية  )٨(
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ـ              -٢٩ ع حـاالت قتـل     ويقوم عدد من مجاعات اجملتمع املدين بعمل هام يتمثـل يف تتّب
فـالبعض،  . وختتلف البيانات تبعاً ملا جيري رصده. الصحفيني حول العامل فيما يتصل بعملهم     

 مجيع  ، يتتبع )١٠(واالحتاد الدويل للصحفيني   )٩(مة يف جمال نقل األخبار    مثل املعهد الدويل للسال   
يف حـني أن    اجلوانب املتصلة بالسالمة، مبا يف ذلك حوادث السيارات وحاالت املـرض،            

، تتبع هنجـاً  )١٢("مراسلون بال حدود"منظمة و )١١(جهات أخرى، مثل جلنة محاية الصحفيني     
ليت يعاين فيها الصحفيون من الوفاة ألسباب عنيفـة         ا احلاالتأضيق فتركز بدرجة أكرب على      

  .مباشرةًمبهنتهم تتصل 
     / آذار٢٨ وحىت ١٩٩٢ صحفيني منذ عام ٩٠٩ووفقاً للجنة محاية الصحفيني، قتل      -٣٠

   .)١٣( حالة من هذه احلاالت٥٦٦وقد حدث إفالت كامل من العقاب يف . ٢٠١٢مارس 
: صحفيني، وفقاً للجنة محاية الصحفيني، هي كما يلي       وكان أكثر عشرين مكاناً فتكاً بال       -٣١

؛ ٤٣: ؛ وكولومبيا ٥٣: ؛ واالحتاد الروسي  ٦٠: ؛ واجلزائر ٧٢:  حالة قتل؛ والفلبني   ١٥١: العراق
؛ ٢٤: ؛ وأفغانـستان  ٢٧: ؛ واملكـسيك  ٢٨: ؛ واهلنـد  ٣٩: ؛ والصومال ٤٢: وباكستان
 ؛١٧: ؛ ورواندا ١٩: ي النكا ؛ وسر ١٩: ؛ والبوسنة واهلرسك  ٢٠: ؛ وتركيا ٢١ :والربازيل

؛ وإسـرائيل واألرض الفلـسطينية      ١٢: ؛ وبنغالديش ١٦: ؛ وسرياليون ١٧: وطاجيكستان
   .)١٤(١٠:  ونيجرييا؛١٠ :احملتلة
ن البلدان الـيت    أوتتضح العالقة السببية بني اإلفالت من العقاب وقتل الصحفيني يف             -٣٢

  استثناء تقريباً، البلدان اليت حيـدث فيهـا        ُيقتل فيها أعلى عدد من الصحفيني هي أيضاً، بال        
مل يكن   فاإلفالت من العقاب سبب رئيسي، إن     . )١٥(أعلى مستوى من اإلفالت من العقاب     

  .قتلون كل عام للعدد املرتفع للصحفيني الذين ُي،السبب الرئيسيهو 
ملائة  يف ا  ٤٠إذ ُيقتل حنو    . وحيدث ثلثا حاالت القتل هذه خارج نطاق الرتاع املسلح          -٣٣

 يف املائـة    ١٥ يف املائة بسبب الفساد؛ و     ٢١من الصحفيني وهم يغطون الشؤون السياسية؛ و      

__________ 

 .www.newssafety.org: انظر املوقع الشبكي )٩(
 .www.ifj.org: انظر املوقع الشبكي )١٠(
 .www.cpj.org: انظر املوقع الشبكي )١١(
 .www.rsf.org: انظر املوقع الشبكي )١٢(
، متاحـة علـى املوقـع       ٢٠١٢-١٩٩٢إحصاءات جلنة محاية الصحفيني بشأن حاالت قتل الصحفيني،          )١٣(

 .www.cpj.org/killedالشبكي 
 .املرجع نفسه )١٤(
)١٥( CPJ 2011 Impunity Indexمتاح على املوقع الشبكي  :www.cpj.org/reports/2011/06/2011-impunity-

index-getting-away-murder.php#index. 
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املشكلة الغالبة هي القتل وليس ف. )١٦( يف املائة فيما يتصل حبقوق اإلنسان١٥بسبب اجلرمية؛ و
ويتعرض الصحفيون املستقلون خلطر أكرب بكثري من ذلك الـذي يتعـرض لـه              . احلوادث

  .عاملون يف وكاالت أنباءالصحفيون ال
ـ من هذه اإلحصاءات أن السمات األكثر شيوعاً للصحفي هـو            ويتضح  -٣٤  صحفيال
 يعمل مراسالً حملياً وليس أجنبياً، ويغطي األمور السياسية أو الفساد حلساب صـحيفة              الذي
عظم وبينما تستحوذ حمنة املراسلني األجانب العاملني يف مناطق احلرب على أ          . حمطة إذاعة  أو

 وهي جديرة هبذا االهتمام، ينبغي أيضاً توجيه اهتمام خاص ملسألة كيفيـة تغـيري               ،االهتمام
مصري الصحفي الذي يعمل يف صحيفة حملية ويقود سيارته عائداً إىل البيـت بعـد العمـل                 

ويتعرض مشروع حقوق   . نارية أحدمها ميسك بسالح ناري     فيعترضه شخصان على دراجة   
نات وُيعثر على رأسها جبـوار لوحـة        عندما جيري تتبع إحدى املدوِّ    اإلنسان ككل للتهديد    

  .مفاتيح حاسوهبا مصحوبة برسالة هتديد
ـ       ويف حني أن ممارسة قتل الرسول ليست جديدة، تتغيّ          -٣٥ ر ر طبيعة التهديـد مـع تغّي

ـ            . اجملتمع ح أن  فتزايد حاالت الوفاة يف صفوف الصحفيني هو اجتاه يدعو إىل القلق، ويوّض
وقد حدث باملثل عدد من حـاالت القتـل         .  الصورة املرئية قد أصبح يعترب أكثر هتديداً       تأثري

  عـن  كثرياً ما حتتوي تقاريرهم على معلومات     يف السنوات األخرية لصحفيني بيئيني      الشهرية  
  .)١٧(فساد تشارك فيه شركات متعددة اجلنسية

حول العامل يف الـسنوات     ألنباء  تغيريات الرئيسية يف الطريقة اليت ُتنشر هبا ا       د ال وأح  -٣٦
 ظهور الصحفيني العاملني على اإلنترنت، وهم صحفيون حمترفون فـضالً عـن             األخرية هو 

ومع انتـشار التكنولوجيـا     . بني يستخدمون وسائط االتصال االجتماعي    أشخاص غري مدرَّ  
 معها عدد   اآلن صحفيني وازداد  اليت نعتربها   موعة  اجملوزيادة توافرها، ازدادت بسرعة كبرية      

ففـي  . األشخاص الذين يشكلون أهدافاً حمتملة ملن يريدون السيطرة على تدفق املعلومـات           
 على سبيل املثال، حلت وسائط إعالم جديدة حمل وسـائط اإلعـالم             ،أجزاء من املكسيك  

  . وحتولت معها أنظار القتلة يف الوقت نفسهية، وذلك جلميع األغراض العملية،التقليد

__________ 

يؤدي بعض التداخل إىل احلـصول علـى جممـوع يزيـد            . www.cpj.org/killed: انظر املوقع الشبكي   )١٦(
 . يف املائة١٠٠ على

 Article 19, “Indonesia: journalists risk lives for reporting on، ١٩ املادة  منظمةانظر على سبيل املثال )١٧(

environmental impacts and local politics”, 13 August 2010)  الـصحفيون خيـاطرون   : إندونيـسيا
: ، متــاح علــى املوقــع الــشبكي)للكتابــة عــن التــأثريات البيئيــة والــسياسة احملليــة حبيــاهتم

www.article19.org/resources.php/resource/1602/en/indonesia:-journalists-risk-lives-for-reporting-

on-environmental-impacts-and-local-politics. 
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 يف املائة من الصحفيني املقتولني قد تلقوا هتديـدات          ٧٠تقارير أن أكثر من     وُتفيد ال   -٣٧
ففي عامل يتسم بالترابط، ميكن     . وهذا يبني وجود جمال كبري الختاذ تدابري وقائية       . )١٨(مسبقة

أن يكون لرفع مستوى التحذير على املأل أثر تقييدي، ويتمثل أحد التحديات يف إجياد طرق               
  . بصورة أكثر فعاليةذلكميكن أن يتحقق هبا 

هل ميكن منع مجيع حاالت قتل الصحفيني املشمولة يف اإلحصاءات املذكورة أعاله؟       -٣٨
وإذا أصـبح   . فكل من يقترب من العنف سيظل دائماً عرضة للوقوع يف مـصيدته           . رمبا ال 

ميكـن أيـضاً      ال الصحفيون مشاركني بصورة مباشرة يف أعمال القتال اليت يغطوهنا، فإنـه          
ولكن حىت يف هذه احلاالت، ميكن احلد من املخاطر إذا اعترفـت            . محايتهم من االستهداف  

مجيع أطراف الرتاع مبشروعية وجود الصحفيني، وإذا جرى إعداد الصحفيني أنفسهم إعداداً            
 شأهنم يف ذلـك     ،فالصحفيون. وال ميكن أبداً قبول إعدام الصحفيني بسبب عملهم       . أفضل

بيد أن  .  خيضعون لقوانني البلد املعتادة ومن مث فإهنم قابلون للمساءلة         شأن غريهم من الناس،   
ون الوضع القائم، بل حـىت يف احلـاالت الـيت           رد الفعل املناسب إزاء عملهم عندما يتحدّ      

ميكن أن يكون هو اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات             ال يصطدمون فيها بالقانون،  
  .موجزة أو تعسفاً

  مايةإطار احل  -باء  
توجد جمموعة متنوعة من اآلليات حلماية الصحفيني من االعتداء ولضمان املـساءلة              -٣٩

  .عند اإلخفاق يف ذلك

  قانون وسياسة حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل  -١  
ال توجد معاهدة دولية ُمحددة ُمكرسة على وجه التحديد حلماية الصحفيني مـن               -٤٠

  .اء خمتلفة من النظام الدويل على حنو مجاعي بأداء هذا الدوروتتكفل أجز. االعتداءات البدنية
مـن قواعـد    كقاعدة   هو أن احلق يف احلياة ُيعترف به         باملوضوعوأكثر ما يتصل      -٤١

جيوز عدم التقيد بـه يف أوقـات الطـوارئ، مثـل        ال ، وهو حق  )١٩(القانون الدويل العريف  
بتعزيز األمن البدين للـصحفيني يف      وتوجد أيضاً شبكة أوسع من احلقوق تتصل        . )٢٠(احلرب

__________ 

)١٨( CPJ, “Risks shift as coverage of political unrest proves deadly”, available from 
www.cpj.org/2012/02/attacks-on-the-press-in-2011-journalists-killed-an.php. 

تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً                    )١٩(
(A/HRC/17/28) ٤٣، الفقرة. 

االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنـسان،     : ؛ انظر أيضاً  ٤العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة         )٢٠(
؛ وامليثـاق العـريب     ١٥؛ واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، املادة          ٢٧املادة  

 .٤ من املادة ٢حلقوق اإلنسان، الفقرة 



A/HRC/20/22 

GE.12-12871 12 

معرض ممارسة مهنتهم، مثل احلق يف السالمة البدنية، واحلق يف عـدم التعـرض للتعـذيب                
االحتجاز التعسفي، واحلق يف عدم التعرض لالختفاء، باإلضافة إىل احلق يف حرية التعـبري               أو

  .ويف املعلومات
على الصعيد العاملي وكذلك على     ويتطلب قانون حقوق اإلنسان الدويل من الدول،          -٤٢

الصعيد اإلقليمي، أن حتترم وحتمي حياة مجيع األشخاص املشمولني بواليتها من االعتداءات            
. والتهديدات باالعتداء، وأن تتيح وسيلة انتصاف فعالة يف احلاالت اليت مل حيدث فيها ذلك             

قتل التعسفي، بـل أيـضاً   فالدولة وموظفوها ُملزمان ليس فقط باالمتناع عن إتيان أعمال ال         
  .تابعة للدولة غري  فاعلةحبماية الناس من هذه التهديدات الصادرة عن جهات

وكما لوحظ، ُيعترف على نطاق واسع بأن اإلفالت من العقاب هو أحد األسباب               -٤٣
وأحد عناصر احلق يف احلياة هو املـساءلة يف حالـة           . الرئيسية لالستمرار يف قتل الصحفيني    

بذل العناية الواجبة هو منـع   بوأحد اجلوانب املتأصلة يف التزام الدولة       . هلذا احلق وقوع خرق   
حدوث هتديدات للحق يف احلياة ومنع وقوع انتهاكات هلذا احلق واملعاقبـة علـى ذلـك                

ن لعمليـات   الْياملبادئ املتعلقة باملنع والتقصي الفعّ    ف. )٢١(والتحقيق فيه وتوفري إنصاف بشأنه    
 تنص على أن    )٢٢(اق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة      اإلعدام خارج نط  

وأن " ونزيهـة شاملة وسـريعة    "تكون التحقيقات يف حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء         
ويشترط أيضاً أن يؤدي أعضاء النيابة العامة عملهم علـى حنـو            . )٢٣(جتريها هيئات مستقلة  
على حنـو   من التصرف  أعضاء النيابة العامة  بتمكني  والدول ملزمة   . )٢٤(مستقل ونزيه وسريع  

هـؤالء  مستقل ومتحرر من التّدخل يف عملهم، مبا يف ذلك عند الضرورة ضمان سـالمة               
  .)٢٥(العامنيعني املّد

__________ 

بـشأن احلـق يف احليـاة؛ والـبالغ         ) ١٩٨٢( للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان       ٦ التعليق العام رقم     انظر )٢١(
، اآلراء املعتمـدة    هرييرا روبيو ضد كولومبيـا     املوجه إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،        ١٦١/١٩٨٣ رقم
ت اإلعـدام خـارج     ؛ وتقرير املقرر اخلاص املعين حباال     ٣-١٠، الفقرة   ١٩٨٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ يف

 .٧٥ إىل ٧٢، الفقرات )E/CN.4/2005/7(القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً  نطاق
 .١٩٨٩/٦٥ر اجمللس االقتصادي واالجتماعي اقر )٢٢(
 ,European Court of Human Rights, McCann and Others v. United Kingdom: انظـر . ٩ و٧املبدآن  )٢٣(

Application No. 18984/91, Judgement of 27 September 1995, paras. 161-164)   احملكمة األوروبيـة
                 ، احلكـم الـصادر    ١٨٩٨٤/٩١، الطلب رقـم     ‘ماكان وآخرون ضد اململكة املتحدة    ‘حلقوق اإلنسان،   

 إىل اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،          املوّجه ١٤٦/١٩٨٣والبالغ رقم   ؛  )١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ٢٧يف  
انظر أيـضاً التعليـق     . ١٩٨٥أبريل  / نيسان ٤، اآلراء املعتمدة يف      وآخرون ضد سورينام   أدهني -بابويرام  

               ؛ ٧٥ إىل   ٧٢، الفقـرات    E/CN.4/2005/7 للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان؛ الوثيقـة            ٦رقـم    العام
 ,Velásquez Rodríguez v. Honduras, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rightsو

OAS/Ser. l./V./III.19, doc. 13 (1988), 28 ILM (1989) 291. 
 .١٣ و١٢املبادئ التوجيهية املتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة، الفقرتان  )٢٤(
 .٥املرجع نفسه، الفقرة  )٢٥(
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عمالً تبادر : وقد قررت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وجوب أن يكون التحقيق  -٤٤
ستقالً وفعاالً ومفتوحاً بدرجة كافية للتمحيص العـام      إليه الدولة بصورة تلقائية وأن يكون م      

وباإلضـافة إىل   . )٢٦(األسـرة /وعاجالً بدرجة معقولة؛ كما ينبغي أن يشمل أقرب األقارب        
ض قدرته على حتديد هوية اجلاين أو اجلناة سـيواجه          أي قصور يف التحقيق يقوّ    "ذلك، فإن   

ئي موازٍ لدى حمكمة البلدان األمريكية      وقد تطور فقه قضا   . )٢٧("مع هذا املعيار   خطر التعارض 
وبعبارة أخرى، فـإن    . )٢٨(حلقوق اإلنسان ولدى اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب       

  .)٢٩(اإلفالت من العقاب ميكن يف حد ذاته أن يشكل انتهاكاً للحق يف احلياة
، مثـل  " امللـزم القانون غري"أما املعاهدات امللزمة والقانون العريف، فضالً عن صكوك     -٤٥

كذلك املواقف العامة اهلامة اليت يعرب عنـها شـاغلو املناصـب يف املنظمـات            و اإلعالنات
  .نظر فيها اآلن يف إطار عرض عام ملواقف اجلهات املعنية صاحبة املصلحةالدولية، فسُي احلكومية

  على مستوى األمم املتحدة  )أ(  
  .)٣٠(فينيقتل الصحشىت أدان األمني العام يف مناسبات   -٤٦
أدان جملس حقوق اإلنسان يف قرارات اعتمدها يف دوراته االسـتثنائية عمليـات             و  -٤٧
وجرى، يف إطار آليات االستعراض الدوري الـشامل، تنـاول مـسألة       . )٣١(الصحفيني قتل

__________ 

 ;Tanrikulu v. Turkey, Application No. 26763/94, Judgement of 8 July 1999: انظر بصورة خاصـة  )٢٦(

Osman v. United Kingdom, Application No. 23452/94, Judgement of 28 October 1998; Ergi v. 

Turkey, Application No. 23818/94, Judgement of 28 July 1998; and Nachova and others v. 

Bulgaria, Application Nos. 43577/98 and 43579/98, Judgement of 26 February 2004 (endorsed by 

the Grand Chamber in its Judgement of 6 July 2005). See also, for example, Piersack v. Belgium, 

Application No. 8692/79, Judgement of 1 October 1982. 
)٢٧( European Court of Human Rights, Ramsahai and others v. Netherlands, Application No. 

52391/99, Judgement of 15 May 2007, para. 324. 
)٢٨( Inter-American Court of Human Rights, Mack Chang v. Guatemala, Judgement of 25 November 

2003; Velásquez Rodríguez v. Honduras (see note 23 above); and African Commission on Human 
and People’s Rights, communication No. 87/93, The Constitutional Rights Project v. Nigeria 

(1995), para. 14. 
بشأن طبيعة االلتزامـات القانونيـة العامـة        ) ٢٠٠٤( للجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ٣١التعليق العام رقم     )٢٩(

 .١٨املفروضة على الدول األطراف يف العهد، الفقرة 
؛ والوثيقة  ١٩، الفقرة   S/2009/277؛ والوثيقة   ٣٠ و ٢٩، الفقرتان   S/2007/643انظر، يف مجلة أمور، الوثيقة       )٣٠(

S/2010/579 ــرة ــة ١٦، الفق ــرة A/56/681–S/2001/1157؛ والوثيق ــة ٣٤، الفق –A/61/326؛ والوثيق

S/2006/727   ؛ والوثيقة   ٤٤، الفقرةA/62/345–S/2007/555   ؛ وانظر أيضاً الوثيقة     ٥٣، الفقرةA/63/372–

S/2008/617٥٠ة ، الفقر. 
، ١٧/١-إ؛ ود ٢ و ١، الفقرتـان    ١٦/١-؛ ودإ ٣، الفقـرة    ١٥/١-؛ ودإ ٣فقـرة   ، ال ١٢/١٦القرارات   )٣١(

 ).أ(٢، الفقرة ١٨/١-إ؛ ود٥ الفقرة
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استهداف الصحفيني يف عدد من البلدان، من بينـها الـصومال وكولومبيـا واملكـسيك               
  .)٣٢(وهندوراس والفلبني

. الـصحفيني سالمة  مسألة  وتناولت أيضاً آليات خمتلفة يف إطار اإلجراءات اخلاصة           -٤٨
ويدخل هذا املوضوع يف صميم والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الـرأي والتعـبري،                

، وخاصـة  A/65/284الوثيقـة  (الذي قدم تقريراً شامالً إىل اجلمعية العامة عن هذا املوضوع          
 اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان فرعـاً   ةد كرست املقرر  وق. )٣٣()٢٠ الفقرة
 اإلجـراءات  ملوضـوع  املقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان     ٢٠١٢تقريرها السنوي لعام     من

إطار واليتها خبصوص الصحفيني باعتبارهم مـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              املتخذة يف 
  ).٥٩-٢٩، الفقرات A/HRC/19/55 الوثيقة(

وللمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة القدرة على التحرك بسرعة ولديهم             -٤٩
وليس فقط تلك اليت صدقت على معاهدات معينة مـن          (الوالية الالزمة لتغطية مجيع البلدان      

وكثرياً ما  . فاد سبل االنتصاف الداخلية   ن است يف حالتهم وال يلزم   ) معاهدات حقوق اإلنسان  
 رسائل ادعاءات إىل الدول اليت قُتل فيها صحفيون من أجل ضمان إعمال      يقوم هؤالء بتوجيه  

بيد أنه مما يتسم بأمهية خاصة أهنم ميتلكون أيضاً صالحية إرسال نداءات عاجلة إىل              . املساءلة
محايـة  الدول اليت يتعرض فيها صحفيون وآخرون للتهديد بغية حث هذه الـدول علـى               

وجتدر مالحظة  .  ينبغي استخدامه على حنو أكثر تواتراً       وهذا مدخل هام   .األشخاص املعنيني 
جيوز هلم التصرف فقط علـى أسـاس          ال أن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      

ينبغي خماطبتهم من جانب فرد أو مجاعة أو منظمة غـري حكوميـة أو               التقارير الصحفية بل  
دمي معلومات خبصوص احلادث    حكومة وجيب على هذا الطرف تق      وكالة حكومية دولية أو   
  .)٣٤(املدعى ارتكاهبم إياه ومصدر االدعاءات املعين وضحاياه واجلناة

ب به، قام عدة مكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة يف             مرحَّويف تطور     -٥٠
النظامني العاملي واإلقليمي بإصدار إعالنات مشتركة يف اآلونة األخرية يدينون فيهـا قتـل              

__________ 

، )رحـرَّ نـسخة مـسبقة مل تُ      (A/HRC/18/2الوثيقة  : انظر التقارير السنوية املعنية جمللس حقوق اإلنسان       )٣٢(
؛ )كولومبيـا  (٦٦٢ و ٦٥١، الفقرتـان    A/HRC/10/29؛ والوثيقـة    )الـصومال  (٣٢١ و ٣١٩ الفقرتان
 ٥٢٦ و ٥٢٥ الفقرتان   A/HRC/16/2؛ والوثيقة   )املكسيك (٦١٦ و ٦٠٩ الفقرتان   A/HRC/11/37 والوثيقة

 ).الفلبني (٤٧٤ و٤٧٣ الفقرتان ،A/HRC/8/52؛ والوثيقة )هندوراس(
؛ والوثيقـة   ٧١-٧٠ و ٥٩ و ٣٢ الفقرات،  E/CN.4/2003/67الوثيقة  : انظر أيضاً التقارير السنوية السابقة     )٣٣(

E/CN.4/2005/64 وCorr.1   ؛ والوثيقة   ٥٦ و ٥٤ و ٥٣، الفقراتE/CN.4/2006/55    ٦١-٥٩، الفقـرات ،
؛ وكولومبيـا   )A/HRC/17/27/Add.3(علـى سـبيل املثـال، املكـسيك         : والتقارير املتعلقة بالبعثـات   

)E/CN.4/2005/64/Add.3(   ؛ وكوت ديفـوار،     ٩٤، الفقرة)E/CN.4/2005/64/Add.2(،    ٤٨ الفقرتـان 
 .٤٩و

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx: انظر املوقع الشبكي )٣٤(
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مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة تابعون لألمم املتحـدة          قام  فقد  . )٣٥(الصحفيني
 لدعم التعاون بـني     ٢٠١٢يناير  /واالحتاد األفريقي باالجتماع يف أديس أبابا يف كانون الثاين        

 ميكن أن يفضي أيضاً إىل مزيد من التعـاون خبـصوص   ، وهو أمر النظامني العاملي واإلقليمي  
  .قياالصحفيني يف أفري

وقد تناولت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان االعتداءات املوجهة ضد الـصحفيني،             -٥١
  .)٣٦( احلالة يف كل من أفغانستان وكولومبيا، ضمن مجلة حاالتعلى سبيل املثال يف سياق

 مسألة سالمة الصحفيني يف التعليق    وقد تناولت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان صراحةً        -٥٢
وقد خلصت اللجنة املعنية حبقـوق  . بشأن حرية الرأي وحرية التعبري   ) ٢٠١١(٣٤العام رقم   

 مـن  ٩، إىل أن الدولة قد انتهكت املـادة      أفوسون جنارو ضد الكامريون   اإلنسان، يف قضية    
 بـسبب   )حق الفرد يف األمان على شخصه     (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

  .)٣٧(داءات على الصحفيني تدابري ضد االعتاختاذهاعدم 
يف الـسنوات   يف مالحظاهتا اخلتاميـة،      ،وقد أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       -٥٣

؛ )٣٨(األخرية، عن قلقها إزاء ما يتعرض له الصحفيون من ترهيب ومـضايقات وهتديـدات             
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً عن أوجه قلق من هذا القبيل، مبا يف ذلـك خبـصوص                 

  . )٣٩(ت قتل الصحفينيحاال

__________ 

 .www.osce.org/fom/41439: انظر على سبيل املثال املوقع الشبكي )٣٥(
ــا )٣٦( ــة : كولومبي ــرات E/CN.4/2001/15الوثيق ــة ١٩٤-١٩١ و٣٨ الفق ، E/CN.4/2003/13؛ والوثيق

املرفق ،  Corr.1 و E/CN.4/2005/10؛ والوثيقة   ٩٨ و ٩٧، الفقرتان   E/CN.4/2004/13لوثيقة  ؛ وا ١١١ الفقرة
 واملرفق الثالث،   ٨٧ و ٦١، الفقرتان   E/CN.4/2006/9؛ والوثيقة   ١٢ الفقرة   ، واملرفق الرابع  ١٤ الثاين، الفقرة 

ق الثـاين،   واملرف١٢٤ و١٠٩ و٤٥ و٤٤ و١١، الفقرات  A/HRC/4/48؛ والوثيقة   ٥٤ و ٤٣-٤٠ الفقرات
ــرات  ــة ٣٢-٣٠الفق ــان A/HRC/7/39؛ والوثيق ــرات ٦٩ و٦٨، الفقرت ــق، الفق  ٢٠ و١٩ واملرف

 ٩، الفقرات   A/HRC/13/62؛ والوثيقة   ٥٤-٥١ و ٣٣، الفقرات   A/HRC/10/23الوثيقة  : وأفغانستان ؛٢٧و
 ).و(٦٩ و٥٩-٥٥و

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار١٩، آراء معتمدة يف ١٣٥٣/٢٠٠٥البالغ رقم  )٣٧(
، CCPR/CO/79/RUS؛ واالحتـاد الروسـي، الوثيقـة        ٨، الفقـرة    CCPR/CO/79/PHLالفلبني، الوثيقة    )٣٨(

، CCPR/CO/80/COL؛ وكولومبيـا  ١٦، الفقـرة  Corr.1 و CCPR/C/RUS/CO/6؛ والوثيقـة    ٢٢ الفقرة
؛ ١٧، الفقرة   CCPR/C/HND/CO/1؛ وهندوراس،   ١٧، القفرة   CCPR/C/COL/CO/6  والوثيقة ؛١١ الفقرة

، CCPR/C/MEX/CO/5؛ واملكـسيك، الوثيقـة    ١٥، الفقـرة    CCPR/C/AZE/CO/3ذربيجان، الوثيقة   وأ
 .٢١، الفقرة CCPR/C/SRB/CO/2؛ وصربيا، الوثيقة ٢٠ الفقرة

، CAT/C/UKR/CO/5أوكرانيـا، الوثيقـة     و؛  ١٨، الفقـرة    CAT/C/CMR/CO/4الكامريون، الوثيقـة     )٣٩(
؛ واالحتــاد الروســي، الوثيقــة ١١، الفقــرة CAT/C/PHL/CO/2؛ والفلــبني، الوثيقــة ١٧ الفقــرة

CAT/C/RUS/CO/4 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون       ؛ وغواتيماال،   ٢٢ ، الفقرة
 .٧٢الفقرة ) A/56/44( ٤٤امللحق رقم 
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وجتدر مالحظة أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لديها، من منظور املنـع، أن تبلـغ       -٥٤
" ميكن إصالحه   ال من املرغوب فيه اختاذ تدابري مؤقتة لتجنب وقوع ضرر        "الدولة الطرف بأن    

هبة ومن هيئات املعاهدات األخرى اليت لديها اختصاصات مشا       . )٤٠(خبصوص شكوى منظورة  
 واللجنة املعنية حباالت االختفاء القـسري، واللجنـة         ، جلنة مناهضة التعذيب   الصدديف هذا   

  .املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
دوراً قيادياً يف   ) اليونسكو(وقد مارست منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة           -٥٥

وعلـى سـبيل    . يف ذلك سالمة الصحفيني   حرية التعبري، مبا     خبصوص املتحدة األمم منظومة
 املتعلق بإدانة العنف املرتكـب ضـد        ٢٩ القرار   ١٩٩٧املثال، اعتمدت اليونسكو يف عام      

 وهـي   )٤١(وتقوم اليونسكو، على أساس منتظم، باإلدانة العاملية لقتل الصحفيني        . الصحفيني
ل أساس االجتـاه    ويتشك. ، كذلك خبصوص التهديدات املوجهة    "الدبلوماسية اهلادئة "متارس  

الذي تتبعه منظمة اليونسكو من إعالن بلغراد املتعلق بتقدمي الدعم إىل وسـائط اإلعـالم يف         
وإعالن مدلني املتعلق بتأمني سالمة      )٤٢(سياق الرتاعات العنيفة والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية       

امـاً خـالل    وكان دور منظمة اليونسكو ه    . )٤٣(الصحفيني ومكافحة اإلفالت من العقاب    
 يف حتقيق االتفاق فيما بني شىت اجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحـدة بـشأن               ٢٠١١ عام

  .)٤٤(مشروع خطة عمل لألمم املتحدة تتعلق بسالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب
وقد قام اجمللس احلكومي الدويل للربنامج الدويل لتنمية االتصال، يف دورته الـسادسة               -٥٦
، باعتماد أول قرار له بشأن سـالمة الـصحفيني ومـسألة            ٢٠٠٨ عشرين املعقودة يف عام   وال

إبالغ املدير العام لليونسكو، على أساس      "اإلفالت من العقاب، ُحثت فيه الدول األعضاء على         
 طوعي، باإلجراءات املتخذة ملنع إفالت اجلناة من العقاب وإلخطاره حبالة التحقيقات القضائية           

__________ 

 .٩٢النظام الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املادة  )٤٠(
ــر )٤١( ــشبكي انظ ــع ال -www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of املوق

expression/safety-of-journalists/. 
اعتمده املشاركون يف مؤمتر اليونسكو املعين حبرية الصحافة وسالمة الصحفيني ومكافحة اإلفـالت مـن                )٤٢(

-www.unesco.org/new/en/communication: متاح على املوقع الشبكي   . ٢٠٠٧العقاب، املعقود يف عام     

and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/previous-

celebrations/worldpressfreedomday2009000/medellin-declaration/. 
اعتمده املشاركون يف مؤمتر اليونسكو املعين بتقدمي الدعم إىل وسائط اإلعالم يف سياق الرتاعـات العنيفـة                )٤٣(

ـ   . ٢٠٠٤رحلة انتقالية، واملعقـود يف عـام        والبلدان اليت متر مب    : اح علـى املوقـع الـشبكي      وهـو مت
www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-

freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000000/belgrade-declaration/. 
) and 1.18 of the final draft 1.11 ,1.10(اخلتـامي  شروع امل من ١٨-١ و١١-١ و١٠-١انظر الفقرات  ) ٤٤(

 : املتاح على املوقع الشبكي
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc28_un_action_plan_safety.pdf. 
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يوجـد،    ال بيـد أنـه   . )٤٥("شأن كل حالة من حاالت القتل اليت أدانتها اليونـسكو         اجملراة ب 
واليوم العاملي حلرية الـصحافة،     .  قدر كبري من إشراك اجملتمع املدين يف هذه العملية         ،يبدو فيما

الذي أعلنته اجلمعية العامة مببادرة من اليونسكو، يتيح فرصة تالقٍ مفيدة للتأكيد علـى حـق                
  . احلياةالصحفيني يف

  على املستوى اإلقليمي  )ب(  
جيوز يف إطار مجيع النُّظُم اإلقليمية الثالثة املنَشأة حلقوق اإلنسان رفع قضايا إقليمية               -٥٧

إىل حمكمة إقليمية بشأن احلقوق احملمية يف هذه النُّظُم، واليت تشمل احلق يف احلياة والـسالمة     
أنه جيوز رفع قضايا ضد الدول األطراف عند عدم     وهذا يعين، على مستوى املساءلة،      . البدنية

محاية حق أي صحفي يف احلياة، أو عند حدوث إفالت من العقـاب يف              عند عدم   احترام أو   
  . وقرارات هذه احملاكم ملزمة قانوناً. حالة قتل أحد الصحفيني

حق قد أصدرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عدداً من األحكام القضائية بشأن   -٥٨
، أكدت احملكمة أن إسقاط هتمة موجهة       دينك ضد تركيا  ففي قضية   . )٤٦(الصحفيني يف احلياة  

إىل أفراد الشرطة باإلمهال يف محاية الصحفي هرانت دينك ميثل إخفاقاً من جانب الدولة يف               
، نشر مفوض حقوق اإلنسان التـابع       ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول ويف  . )٤٧(محاية الصحفي 
 Protection of ()٤٨("محايـة الـصحفيني مـن العنـف     "بعنوانمفيداً قريراً جمللس أوروبا ت

Journalists from violence .(  
واعتمدت اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا قرارات وتوصيات شـىت بـشأن هـذه               -٥٩

وقد أقر جملس أوروبا واهلياكل التابعة له، بطرق خمتلفة، حق الصحفيني يف عدم             . )٤٩(املسألة
وهذا يفيـد أيـضاً     . )٥٠(فة تعريفاً ضيقاً جداً    عن مصادرهم إال يف ظل ظروف معرَّ       الكشف

  .)٥١( حمتملنيبالتصفية باعتبارهم شهوداًعدم استهداف الصحفيني الغرض املتمثل يف ضمان 
__________ 

 .http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001874/187491e.pdf: انظر املوقع الشبكي )٤٥(
 Gongadze v. Ukraine, Application No. 4451/70, Judgement of 22 March: انظر على سبيل املثـال  )٤٦(

 .Kiliç v. Turkey, Application No. 22492/93, Judgement of 28 March 2000: انظر أيضاً. .2005
)٤٧( Dink v. Turkey, Application Nos. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 and 7124/09, 14 

September 2010, paras. 76-80. 
 .https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1899957:  املوقع الشبكيانظر )٤٨(
 ).٢٠١٠(١٨٩٧والتوصية ) ٢٠٠٧(١٥٣٥و) ٢٠٠٥(١٤٣٨انظر، على سبيل املثال، القرارين  )٤٩(
 Council of Europe, Committee on Culture, Science and Education, “The protection of: انظـر  )٥٠(

journalists’ sources” (2010); resolution 1729 (2010), para. 6.1.3.3; resolution 1438 (2005), para. 8 

(v); and resolution 1636 (2008), para. 8.8. 
جيـب النظـر إىل   "غوسالفيا السابقة أنه    أكدت أيضاً دائرة االستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ليو         )٥١(

وبـدون ذلـك    . املراسلني احلربيني على أهنم مراقبون مستقلون أكثر منهم شهوداً حمتملني للنيابة العامـة            
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وتنظر حالياً حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية تتعلـق بتهديـدات               -٦٠
واعتمدت جلنة البلدان األمريكية حلقوق     . )٥٢(اً حمتمالً للحق يف احلياة    بالقتل باعتبارها انتهاك  

 وأنشأت والية مقرر خاص حلرية التعـبري؛ وظلـت          )٥٣(اإلنسان قرارات بشأن هذه املسألة    
األضواء ُتسلَّط يف التقارير السنوية املقدَّمة يف إطار هذه الوالية، طوال أكثر من عقـد مـن                 

  . )٥٤(لصحفيني على مسألة محاية ا،الزمان
وقد أدانت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب هذه املمارسـة يف قـرارات               -٦١

، عينت اللجنة أول مقـرر      ٢٠٠٤ويف عام   . )٥٥(حتدد التزامات الدول بضمان املساءلة أيضاً     
 هبذه الواليـة حبرية التعبري واحلصول على املعلومات يف أفريقيا، وقد قام املكلفون ُيعىن خاص  

  . باحترام سالمة الصحفيني يف القارةيتعلق فيمابعمل هام 
وتتمتع مجيع حماكم حقوق اإلنسان اإلقليمية الثالث بسلطة إصدار تـدابري مؤقتـة               -٦٢
كما أن  .  وهي أوامر ملزمة قانوناً باالمتناع عن التعدي على احلقوق أو حبمايتها           -وقائية   أو

 باعتبارها هيئة شبه قضائية، هلا سلطة إصدار تـدابري          جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،    
وقد فعلت ذلك هبدف حمدد يتمثل يف محاية أرواح الصحفيني خبصوص مـسألتني             . حتوُّطية

، وإن كان ذلك قـد حـدث        )٥٧(٢٠١٠ وأربع مسائل خالل عام      ،)٥٦(٢٠١١ خالل عام 
لى وجه التحديد   ويف كل من هذه احلاالت، أصدرت اللجنة ع       . من النجاح  بدرجات خمتلفة 

. توجيهات بأن تتخذ الدول املعنية تدابري لضمان محاية أرواح الصحفيني املذكورة أمسـاؤهم          
وتوجد لدى اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب سلطات مماثلة ولكن مل ُيطلب إليها             

مها بتـواتر  وهذه التدابري املؤقتة هي مداخل ممكنة ينبغي استخدا . الصحفيني استعماهلا حلماية 
ويف حني أن نظام البلدان األمريكيـة       . أكرب من جانب الصحفيني الذين يواجهون هتديدات      

__________ 

املدعي قضية  ". بسالمتهم وسالمة مصادرهم   يتعلق فيماقد يواجهون هتديدات أكثر تواتراً وأشد وطأة         فإهنم
 ,Prosecutor v. Radoslav Brdjanin and Momir Talic :‘مومري تاليتش‘و ‘رادوسالف برديانني‘ضد  العام

case No. IT-99-36-AR73.9, Decision on Interlocutory Appeal of 11 December 2002, para. 42. 
)٥٢( Vélez Restrepo and family v. Colombia, case No. 12.658. 
، الذي وافقت عليه )٢٠٠٠(ية للمبادئ املتعلقة حبرية التعبري      انظر، على سبيل املثال، إعالن البلدان األمريك       )٥٣(

 Inter-American Declaration of Principles on Freedom of (٩اللجنة يف دورهتا الثامنة بعد املائة، الفقرة 

Expression (2000), approved by the Commission at its 108th session, para. 9.( 
 .www.cidh.oas.org/relatoria/index.asp?lID=1: انظر املوقع الشبكي )٥٤(
، الذي اعتمدتـه اللجنـة      )٢٠٠٢(على سبيل املثال، إعالن املبادئ املتعلقة حبرية التعبري يف أفريقيا            انظر، )٥٥(

 ٢٠١١ لعـام    ACHPR/Res.178(XLIX)دورهتا الثانية والثالثني، الفرع احلادي عشر، وقرار اللجنـة           يف
 . حلرية التعبري وضمان إمكانية الوصول إىل املعلومات يف أفريقيابشأن احلالة املتدهورة

)٥٦( PM 422/11 – Lucía Carolina Escobar Mejía, Cledy Lorena Caal Cumes, and Gustavo Girón, 
Guatemala; PM 115/11 – Journalists at La Voz de Zacate Grande, Honduras. 

)٥٧( PM 36-10 – Rodrigo Callejas Bedoya and family, Colombia; PM 196-09 (Extension) – Inmer 
Genaro Chávez and Lucy Mendoza, Honduras; PM 196-09 (Extension) – Journalists from Radio 

Progreso, Honduras; and PM 254-10 – Leiderman Ortiz Berrio, Colombia. 
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حيتل موقع الصدارة على هذه اجلبهة، ينبغي اإلشارة إىل أن نظام التدابري التحوُّطية قد ظـل                
  . مثار جدل

 واختذت أيضاً منظمات حكومية دولية إقليمية أخرى مبادرات خبـصوص محايـة             -٦٣
فمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، على سبيل املثال، قد جعلت مـن سـالمة              . الصحفيني

  .)٥٨(الصحفيني إحدى أولوياهتا
ويوجد عدد من النظم اإلقليمية الناشئة املتعلقة حبقوق اإلنسان، وعلى سبيل املثـال               -٦٤

ـ           وب شـرقي آسـيا     اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان والتابعة لرابطة أمم جن
. ، كما توجد هذه النظم يف إطار منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربيـة             )آسيان(

ومن املهم أن توضع مسألة محاية حق الصحفيني يف احلياة يف جداول أعمال هذه الـنظم يف                 
 مع  مرحلة مبكرة، كما ينبغي للعاملني يف هذا امليدان، مثل املنظمات غري احلكومية، التعاون            

  . اهليئات الناشئة يف هذا الصدد

  القانون اإلنساين الدويل  )٢(  
أثناء الرتاعات املسلحة، ينطبق قانون حقـوق اإلنـسان باعتبـاره القـانون العـام                 -٦٥

)lex generalis (      بينما ينطبق القانون اإلنـساين الـدويل باعتبـاره القـانون اخلـاص)lex 

specialis()باحلق يف احلياة، أنه بينما ينطبق كال النظـامني أثنـاء    يتعلق فيما وهذا يعين،    .)٥٩ 
الرتاعات املسلحة، فإن القانون اإلنساين الدويل هو الذي حيدد يف معظم احلاالت ما إذا كان               

  .)٦٠("تعسفياً أو غري مشروع"القتل ينبغي اعتباره 
لى نفس  وخيضع الصحفيون الذين هم أفراد يف القوات املسلحة لالستهداف بالقتل ع            -٦٦

بيد أن الصحفيني الذين ليسوا أفراداً يف       . األساس الذي خيضع له اجلنود أو املقاتلون اآلخرون       
القوات املسلحة حمميون على نفس األساس الذي ُيحمى به املدنيون وال جيـوز اسـتهدافهم    

اً يف وأما املراسلون احلربيون، شأهنم يف ذلك شأن باقي الصحفيني، فهم ليسوا أفراد  . )٦١(عمداً
القوات املسلحة ومن مث فإهنم حمميون من االستهداف، ولكنهم ُيعتمـدون لـدى القـوات          

  .)٦٢(املسلحة ومن مث فإهنم مؤهلون للتمتع مبركز أسرى احلرب عند أَْسرهم
__________ 

: ، املتاحة على املوقع الـشبكي OSCE Safety of Journalists Guidebook (2012): انظر على سبيل املثال )٥٨(
www.osce.org/fom/85777. 

فتوى حمكمة العدل الدولية املتعلقة مبشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، تقارير حمكمة العدل               )٥٩(
 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory (٢٥، الفقـرة  ١٩٩٦الدولية لعـام  

Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226; para. 25.( 
 .املرجع نفسه )٦٠(
 واملتعلـق حبمايـة ضـحايا       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف        )٦١(

 .٧٩، املادة )الربوتوكول األول(املنازعات املسلحة الدولية 
 .٤، الفقرة ٤، املادة )اقية جنيف الثالثةاتف(اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب  )٦٢(
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ـ . وهذه احلماية اليت يتمتع هبا الصحفيون حمدودة بعدد من الطـرق            -٦٧ رهبم مـن   فقُ
يف هجوم من اهلجمات ميكن احتماالً اعتبارها إصـابات         األهداف العسكرية يعين أن وفاهتم      

وعـالوة  التناسبية  غري متعمدة بشرط استيفاء عدد من الشروط األخرى، مبا يف ذلك شرط             
على ذلك، فإن احلماية اليت يتمتع هبا الصحفيون، شأهنا شأن احلماية يف حالة املدنيني، تتوقف    

" املشاركة املباشـرة  "ذلك أن   . )٦٣(ال القتالية عن االنطباق عندما يشاركون مباشرة يف األعم      
أعماالً حربية من احملتمل، حبكم طبيعتها أو الغرض منها، أن تتسبب      "يف األعمال القتالية تعين     

فالـصحفيون الـذين    . )٦٤("يف وقوع ضرر فعلي ألفراد القوات املسلحة املعادية ومعـداهتا         
سال رسائل عسكرية، علـى سـبيل   يستخدمون معدات اإلرسال الالسلكي اخلاصة هبم إلر     

 يف حد ذاتـه،    ،هو لصاحل العدو    ةونشر الدعاي .  ضمن هذه الفئة   باالندراجاملثال، خياطرون   
من الصحفي هدفاً مشروعاً ولكن ُيحظر التحريض على ارتكاب خـروق خطـرية      جيعل   ال

ن الـصحفيني   للقانون اإلنساين الدويل كما ُتحظَر أفعال اإلبادة اجلماعية والعنف، ولذلك فإ          
  .)٦٥(الذين ينشرون رسائل هبذا املعىن جيعلون من أنفسهم أهدافاً مشروعة

 يتعلـق  فيمـا أما الصحفيون املدجمون فيوجد ميل إىل تسويتهم باملراسلني احلربيني            -٦٨
  .)٦٦(باستهدافهم

اهلجمـات ضـد الـصحفيني يف    ) ٢٠٠٦(١٧٣٨وقد أدان جملس األمن يف قراره       -٦٩
 إىل األمني العام أن يتناول يف تقاريره املقدمة إىل اجمللس مسألة سالمة             حاالت الرتاع وطلب  

  ). ١٢الفقرة (الصحفيني وأمنهم 
. والـوطين وجيري إنفاذ القانون اإلنساين الدويل عن طريق القانون اجلنائي الـدويل        -٧٠

ت جنيف  واهلجوم املتعمد على املدنيني، مبن فيهم الصحفيون، هو مبثابة خرق خطري التفاقيا           
بيد أنه يقع علـى     . )٦٧(وجرمية حرب مبقتضى نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        

عاتق الدول الواجب الرئيسي املتمثل يف التحقيق يف جرائم احلرب اليت تدخل ضمن نطـاق               

__________ 

)٦٣( Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, 
Volume I: Rules (New York, International Committee of the Red Cross (ICRC), 2005), pp. 116-117. 

)٦٤( Y. Sandoz, C. Swinarski and B. Zimmermann, eds., Commentary on the Additional Protocols of 8 
June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva, ICRC/Martinus Nijhoff, 1987), 

p. 619, para. 1944. 
العام ضد ناهيمانـا  املدعي ، case No. ICTR-99-52-Tاحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، القضية رقم : انظر )٦٥(

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣، احلكم الصادر يف ونغيزي وباراياغويزا
)٦٦( Alexandre Belguy-Gallois, “The protection of journalists and news media personnel in armed 

conflicts”, International Review of the Red Cross, vol. 86, No. 853 (March 2004), pp. 40-41. 
؛ واتفاقيـة جنيـف     ٥٠اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات املسلحة يف امليدان، املادة             )٦٧(

لتحسني حالة اجلرحى واملرضى والناجني من السفن الغارقة من أفـراد القـوات املـسلحة يف البحـار،                  
قة حبماية األشخاص املـدنيني وقـت       ؛ واتفاقية جنيف املتعل   ١٣٠؛ واتفاقية جنيف الثالثة، املادة      ٥١ املادة

 .‘١‘)ه(و‘ ١‘)أ(٢، الفقرة ٨؛ ونظام روما األساسي، املادة ١٤٧ احلرب، املادة
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الوالية القضائية للدولة املعنية واملتمثل أيضاً، حسب احلالـة، يف مقاضـاة مـرتكيب هـذه                
وإذا مل تتمكن الدول من القيام بذلك أو إذا مل ترغب يف القيام به، فإن احملكمة                . )٦٨(اجلرائم

  . اجلنائية الدولية لديها االختصاص يف هذا الشأن

  القانون الوطين  )٣(  
. تعترف النظم القانونية حول العامل باحلق يف احلياة وحتظر القتل واالعتداء البـدين              -٧١
  . ية على الصعيد الوطين تنفيذاً فعاالً هو أمر متباينأن تنفيذ القواعد الدول بيد
وقد ُحدِّد اإلفالت من العقاب أعاله على أنه أحد األسباب الرئيسية للمعدل املرتفع               -٧٢

ومع االستثناء احملدود لعمليات املقاضاة اجلنائيـة       . حلاالت قتل الصحفيني يف بعض اجملتمعات     
وهذا هو املستوى الذي كثرياً ما حيدث عنده إخفـاق          الدولية، جتري املقاضاة داخل الدول،      
ويف هذا الصدد، جيب اتباع القواعد املعروضة أعاله        . النظام وينبغي عنده تناول هذه املسألة     
  . بشأن التحقيق واملقاضاة على حنو سليم

وتوجد أسباب شىت تفسر السبب يف عدم تقدمي من يقتلون الصحفيني إىل العدالة يف                -٧٣
وهذه األسباب تشمل التأثري غري املالئم على نظام العدالة اجلنائية عن           . لقانونية الوطنية النظم ا 

 والقـضاة،   وأعضاء النيابة العامة  طريق الفساد وتواطؤ من يديرون هذه النظم، مثل الشرطة،          
وقد ميارس هـذا التـأثري      . وكذلك التأثري غري املالئم على الشهود وآليات الشكاوى املدنية        

وميكـن أن ينـشأ     .  خمدرات أو جمرمـون    عصاباتملالئم سياسيون أو رجال إدارة أو       ا غري
عن اإلفالت من العقاب عن عدم القيام بالتحقيق أو املقاضاة وعن تربئة الشخص املذنب أو               

انظر املعـايري الدوليـة     . (القيام يف وقت مبكر باإلفراج عن شخص أُدين وصدر حكم عليه          
  ).للمساءلة املعروضة أعاله

س التأثري غري املالئم بسهولة أكرب على املستوى احمللي منه على املستوى الوطين، ومياَر  -٧٤
النظام ومن يستهدفوهنم، مثـل الـشهود       استغالل  بسبب التفاعل الوثيق بني من قد يريدون        

ويف تطور إجيايب، تقوم املكسيك اآلن بعملية إصدار تعديل دستوري سـيحظر            . املوظفني أو
  . )٦٩(فيني على املستوى االحتادي وليس على مستوى الوالياتقتل الصح

ـ تمع  اجمل ملمارسة دور نشط من جانب    وتتيح احملاكم يف بعض احلاالت اجملال         -٧٥ دين امل
ووفقاً ملـا ذكرتـه جلنـة محايـة         . يكون هذا اجملال متاحاً على الساحة السياسية        ال عندما

ة يف نيبال إلسقاط التهم املوجهة ضد بعض  حماوالت سياسي٢٠١١الصحفيني، ُبذلت يف عام 

__________ 

)٦٨( Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, rule 158. 
)٦٩( Mike O’Connor, “Mexican senators say journalist murders to be federal crime”, CPJ Blog, available 

from http://cpj.org/blog/2012/03/mexican-senators-say-journalist-murders-to-be-fede.php. 
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وأبطلت احملكمة العليا ذلك بعد     .  باختطاف وقتل صحفي   يتعلق فيماقيادات احلزب احلاكم    
  .)٧٠(قيام منظمات اجملتمع املدين باختاذ إجراءات قانونية

وامر ويتيح كثري من النظم القانونية الوطنية شكالً ما من أشكال التدابري املؤقتة أو األ               -٧٦
وقد يكون من املالئم يف بعض احلاالت أن يقدم الصحفيون الذين يشعرون بـأهنم              . التقييدية

فكون هذه األوامر ملزمة قانوناً هو أمـر  . مهددون طلبات باختاذ تدابري مؤقتة من هذا القبيل       
  . ميكن أن يكون له أثر تقييدي كما أنه يفيد يف زيادة الوعي العام مبحنة الشخص املعين

وتتمتع أيضاً املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بوضع جيد ميكّنها من الـسعي إىل               -٧٧
حتقيق محاية الصحفيني من االعتداءات، وذلك عن طريق مجلة أمـور مـن بينـها زيـادة                 

وتنص املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز        . وتناول املسألة مع احلكومة    الوعي
على أنه جيوز الترخيص هلـذه املؤسـسات بتلقـي         ) مبادئ باريس (ومحاية حقوق اإلنسان    

نها مـن  الشكاوى الفردية والبت فيها، كما ميكن يف احلاالت املناسبة أن تكون يف وضع ميكّ      
ويتـوىل  .  تناول مسألة اإلفالت من العقـاب       من مساعدة الصحفي املستهدف بالتهديد أو    

  .مة نفسهاأمناء املظامل امله  أوأعضاء النيابة العامة

  آليات وأساليب إضافية  -٤  
توجد ُسُبل أخرى خارج نطاق اهلياكل القانونية واهلياكل احلكومية الدولية املبيَّنـة              -٧٨

  .أعاله، وطرق للتفاعل مع هذه اهلياكل ميكن أن تفيد يف محاية الصحفيني
ويل حلماية  وكما يبني العرض العام الوارد أعاله، توجد ثغرات واضحة يف اإلطار الد             -٧٩

وتكمن املشكلة الرئيسية يف تنفيذ هذه القواعد وإنشاء هياكل مالئمـة علـى             . الصحفيني
وميكن أن ُيعزى جزئياً اإلخفاق يف التنفيذ إىل اجلهل، ولكن ُيعزى أيضاً إىل             . الصعيد الوطين 

ويتمثل . طبيقاالفتقار إىل اإلرادة السياسية، مما يتطلب التوعية باملشكلة وبالقواعد الواجبة الت          
  .من املستوى احمللي إىل مستوى أعلىاملبدأ العام يف وجوب االرتفاع هبذه القضية 

أن ُتبقي اهلياكل احلكومية وهياكل اجملتمـع املـدين هـذه    من املهم ضمان     ولذلك  -٨٠
القضية على جداول أعماهلا، وأن تركز االنتباه على حوادث قتل حمددة بغية التأكيد علـى               

  .نساين للمشكلةاجلانب اإل
وتوجد عدة منظمات غري حكومية ذات صبغة دولية تركـز علـى قـضية محايـة                  -٨١

وهذه املنظمات تشمل، يف مجلة     . الصحفيني وترتفع هبا إىل مستوى جتتذب عنده االنتباه الدويل        
ر لصحفيني واملعهد الدويل للسالمة يف جمال األخبا      لالدويل  حتاد  الأمور، جلنة محاية الصحفيني وا    

__________ 

)٧٠( “In Nepal, killers of journalists could go free” ،)   يف نيبال، ميكن أن ميضي قتلة الـصحفيني إىل حـال
ة الصحفيني إىل رئيس وزراء نيبال، متاحة علـى املوقـع           ، رسالة من املدير التنفيذي للجنة محاي      )سبيلهم
 .http://cpj.org/2011/09/september-15-2011-prime-minister.php: الشبكي



A/HRC/20/22 

23 GE.12-12871 

ويوجد ملنظمـات   . )٧١( واحلملة الدولية لشعار محاية الصحفيني     ‘مراسلون بال حدود  ‘ومنظمة  
أخرى من هذا القبيل جمال تركيز أوسع نطاقاً، مثل حرية التعبري بصورة عامة، ولكنها تـشمل                

وتـضطلع  . )٧٢(١٩املـادة   منظمة  ، وعلى سبيل املثال     اأيضاً سالمة الصحفيني يف إطار عمله     
لية بعمل مماثل، من ذلك على سبيل املثال، يف االحتاد الروسي، احتـاد الـصحفيني             منظمات حم 

 ومركـز الـصحافة يف   )٧٤(، ومؤسسة غالس نوست للدفاع عن حرية الـصحافة  )٧٣(الروسي
  .)٧٥(احلاالت القصوى

  مدونات قواعد السالمة  )أ(  
ضعت جمموعة واسعة من مدونات قواعد السالمة متكن الصحفيني مـن محايـة             ُو  -٨٢

 اليت وضعها املعهد    ،)٧٦(٢٠٠٧ لعام   ،وهذه املدونات تشمل مدونة قواعد السالمة     . أنفسهم
 وميثاق سالمة الصحفيني العـاملني يف منـاطق احلـرب           ؛الدويل للسالمة يف جمال األخبار    

  .)٧٧(‘مراسلون بال حدود‘ وضعته منظمة  الذي،٢٠٠٢ لعام ،املناطق اخلطرة أو

  التدريب  )ب(  
الـدويل  حتـاد   التقوم بعض املنظمات اإلخبارية واملنظمات غري احلكومية، مثـل ا           -٨٣
، بتزويد الـصحفيني    ١٩لصحفيني واملعهد الدويل للسالمة يف جمال األخبار ومنظمة املادة          ل

ويقوم صـندوق   . واإلسعاف األويل بتدريب على السالمة يشمل التوعية باملخاطر وبتجنبها        
  .بتمويل هذا التدريباالستئماين  ‘بيك روري‘

وتقدم اللجنة الدولية للصليب األمحر دورات إسعاف أويل من أجـل الـصحفيني               -٨٤
بالتعاون مع مجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر كما تقدم تدريباً بشأن القانون اإلنساين             

ية للصليب األمحر حالياً باستحداث أداة جديدة بشأن تـدريب          وتقوم اللجنة الدول  . الدويل
  . وجيري تنفيذ دورات جتريبية يف تونس. الصحفيني

الصادر عن وزارة الدفاع باململكة املتحدة مثاالً إجيابياً يف         " الكتاب األخضر  "ويقدم  -٨٥
هبا األفـراد   عن طريق تقدمي تعليمات واضحة بشأن الكيفية اليت جيب أن يتعامل            هذا الصدد   

  .العسكريون مع العاملني التابعني لوسائط اإلعالم يف امليدان
__________ 

 .www.pressemblem.ch: انظر املوقع الشبكي )٧١(
 .www.article19.org: انظر املوقع الشبكي )٧٢(
 ).بالروسية فقط (www.ruj.ru: كيانظر املوقع الشب )٧٣(
 ).بالروسية فقط (www.gdf.ru: انظر املوقع الشبكي )٧٤(
 .http://cjes.org/about/?lang=eng: انظر املوقع الشبكي )٧٥(
 .www.newssafety.org/page.php?page=20450&cat=press-room-news-release: انظر املوقع الشبكي )٧٦(
 .www.rsf.org/IMG/doc-1288.pdf: انظر املوقع الشبكي )٧٧(



A/HRC/20/22 

GE.12-12871 24 

  القنوات الدبلوماسية  )ج(  
ميكن للحكومات أن تستخدم القنوات الدبلوماسية واحلماية الدبلوماسية ملعاجلة حمنة            -٨٦

  .مواطنيها يف بلدان أخرى

  خطوط املساعدة واالتصاالت يف حاالت الطوارئ  )د(  
 واملعهد الدويل للسالمة يف جمال األخبار مراكز        ‘مراسلون بال حدود  ‘ت منظمة   أنشأ  -٨٧

.  ساعة من أجل الصحفيني الذين يواجهون مشاكل       ٢٤اتصال حلاالت الطوارئ على مدار      
وتتيح اللجنة الدولية للصليب األمحر خطاً ساخناً دائماً وخدمة اتصال بالربيـد اإللكتـروين          

  .قودين أو اجلرحى أو احملتجزين ولطلب املساعدةلإلبالغ عن الصحفيني املف

  تقدمي الدعم إىل الصحفيني الذين يواجهون خماطر أو املختبئني  )ه(  
 بإنشاء برنامج من أجـل محايـة األشـخاص          ،بادرت كولومبيا، بقدر من النجاح      -٨٨

اصة  وقامت حكومة السويد، يف سياق مبادرهتا اخل       .)٧٨(، مبن فيهم الصحفيون   املعرضني للخطر 
  .الرامية إىل حتقيق الدميقراطية وحرية التعبري، بتمويل دار آمنة للصحفيني يف كاملار، بالسويد

وأحد األنشطة البارزة للجنة محاية الصحفيني هي ما تقدمه من دعم مـن أجـل                  -٨٩
  . )٧٩(رون على االختباءجَبالصحفيني الذين ُي

تمراً، على سبيل املثال يف اقتفاء أثـر  وتؤدي اللجنة الدولية للصليب األمحر دوراً مس      -٩٠
  .الصحفيني املفقودين وإجالء الصحفيني اجلرحى

منظمـات غـري     اليت يتلقاها بعض الصحفيني مـن        وتشتمل أوجه الدعم األخرى     -٩١
حكومية أو من جهات عملهم أو جهات أخرى على إعارة املعدات، واإلجالء، والرعايـة              

  .لدعم إىل األسر املشورة، وتقدمي اوإسداءالطبية، 

  االستنتاجات  -رابعاً  
ليس من الضروري إدخال تغيريات هامة يف األحكام القانونية املوضوعية للقانون             -٩٢

الدويل املتصلة حبماية الصحفيني؛ إذ يكمن التحدي باألحرى يف تنفيذ اإلطـار القـائم              
 ويف هذه املرحلة،. طينوالو) مبا يف ذلك اإلقليمي(للقواعد املعيارية على الصعيدين الدويل 

توجد فيما يبدو حاجة إىل عقد معاهدة عاملية جديدة تتناول حتديداً مـسألة سـالمة                ال
  .الصحفيني

__________ 

 ، متاح على املوقع الشبكي”CPJ, “Attacks on the press 2002: Colombia انظر )٧٨(
http://cpj.org/2003/03/attacks-on-the-press-2002-colombia.php. 

 .http://cpj.org/campaigns/assistance/what-we-do.php: انظر املوقع الشبكي )٧٩(
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وجيب توجيه اهتمام   . وجيب رفع مستوى قضية سالمة الصحفيني يف الوعي العام          -٩٣
من آثار  أوسع نطاقاً إىل شيوع االعتداءات املرتكبة ضد الصحفيني وما هلذه االعتداءات            

وينبغي أيضاً إجياد وعي أكرب باملعايري الدولية وباملداخل اهلامـة يف           .  على اجملتمع  ُمضعِضعة
وقد يلزم إجراء عمليات حتقيق ومقاضاة احتادية وليس على مستوى الوالية           . هذا الصدد 

  . كما جيب استخدام ُسُبل االنتصاف الدولية، باإلضافة إىل ُسُبل االنتصاف احمللية
ويوجد جمال كبري أمام اجلهات الفاعلة يف البلدان اليت تشكل جزءاً من النظم أو                -٩٤

اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان لكي تتناول هذه املسألة، مثالً عن طريق اإلجـراءات             
  .اخلاصة التابعة هلا وكذلك، إىل حد ما، عن طريق التدابري املؤقتة

املساءلة، مبا هلا من ُبُعد قوي يتعلق       و. ْنعهو امل وينبغي أن يكون اهلدف الرئيسي        -٩٥
 فاملساءلة أيضاً أمر أساسي ملنع حدوث       -املْنع  بالقضاء، ينبغي عدم اعتبارها متعارضة مع       

أما اإلفالت من العقاب فهو أحد األسباب الرئيسية، إن مل يكن هو السبب             . االعتداءات
  .الرئيسي، لعمليات قتل الصحفيني

 األمم املتحـدة وعلـى املـستويات         إطار مة يف النظام الدويل يف    املداخل القائ و  -٩٦
 املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة والتـدابري املؤقتـة            سيما الاإلقليمية، و 

 هبـذه   املعنيةوينبغي توعية اجلهات الفاعلة     . م حالياً بكامل طاقتها   ستخَدُت  ال احلمائية، أو
 عرض من صفحة واحدة     )٨٠(وجد على اإلنترنت  وي. ليات وتشجيعها على استخدامها   اآل

لبعض هذه املداخل، مع أرقام االتصاالت وعناوين الربيد اإللكتـروين، ُيطلـق عليـه              
"Emergency contact details for journalists at risk")     تفاصـيل االتـصال يف حالـة

  ).الطوارئ من أجل الصحفيني املعرضني للخطر
 توجد أوجه قصور ُيعتد هبا يف تنفيذ اإلطار املعياري الدويل        وعلى املستوى احمللي،    -٩٧

  .أُطُر املساءلة من حيث سيما العلى مستوى القانون الداخلي، و
.  احلكومات واجلهات األخرى بأن الصحفيني حيتاجون إىل محاية        ال يكفي إبالغ  ف  -٩٨

 مستمرة وفعالة، ةعوويلزم القيام جبهود د  . إذ عليها أن تفهم السبب يف لزوم هذه احلماية        
  .مدعومة بإحصاءات

وقُدرة الدول على محاية الصحفيني تعتمد بدرجة كبرية على مدى وجود تقدير              -٩٩
بة سيادة القانون، ومدى    لَعام ألمهية حرية التعبري، ومدى وجود تشريع متكيين، ومدى غَ         

  .وجود اإلرادة السياسية الالزمة حلماية الصحفيني
  .التعبريرية حلتوجد محاية   الد الصحفيني حيثماويزدهر العنف ض  -١٠٠
  .اًحمتمالً مهمفإن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان دوراً  وباملثل  -١٠١

__________ 

 : انظر املوقع الشبكي )٨٠(
http://web.up.ac.za/default.asp?ipkCategoryID= 16621&subid=16621&ipklookid=10. 
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فبينما يتمتـع   . ويؤدي الصحفيون احملليون واملراسلون األجانب أدواراً متكاملة        -١٠٢
رحون وجهـة نظـر     الصحفيون الذين يعملون يف بلداهنم األصلية باملشروعية احمللية ويط        

نـهم مـن    العاملني ببواطن األمور، فإن املراسلني األجانب كثرياً ما يكونون يف وضع ميكّ           
وبينما يكون الصحفيون احملليون يف كثري من األحيـان أكثـر           . اجتذاب االنتباه الدويل  

قد يثبت أن من األصعب إسكات املراسلني األجانب الذين ميكنـهم يف            فعرضة للخطر،   
بيد أنه يوجد نقص لتقدير املخاطر اليت يواجههـا         . ت مواصلة نشر الرسالة   بعض احلاال 

  .الصحفيون احملليون وحقيقة أهنم يواجهون أعظم اخلطر
وينبغي النظر إىل التهديدات املوجهة إىل الصحفيني هي واالعتداءات البدنية على             -١٠٣

  .باعها بتدابري أشدْتإأهنا إشارات إنذار مبكر باحتمال 
وستكون اإلحصاءات املتعلقة باإلفالت من العقاب فيما يتصل بقتل الـصحفيني             -١٠٤

أكثر إقناعاً إذا قورنت باإلحصاءات املتعلقة باملستوى العام للمساءلة خبصوص عمليـات        
  .القتل يف أوساط هذه الفئة بعينها من السكان

  التوصيات  -خامساً  

  توصيات عامة    
لفاعلة ذات الصلة اهتماماً متواصـالً وأكـرب إىل         ينبغي أن تويل مجيع اجلهات ا       -١٠٥

  هذه اجلهات  سالمة الصحفيني وانتهاكات حقهم يف احلياة، هم وأفراد أسرهم، وأن تعزز          
  .اجلهود الرامية إىل رفع مستوى هذه القضية إلدراجها ضمن قائمة االهتمامات الدولية

حلقوق اإلنسان إىل النظـر يف      ويدعو املقرر اخلاص مجيع اهليئات الدولية واحمللية          -١٠٦
ـ     ربِاعتماد إعالنات أو قرارات أو صكوك مماثلة أخرى تُ         ه ز الدور اهلام للصحفيني وتوّج

 وينبغي بصورة خاصة أن تضرب األمم املتحدة املثـل يف        .االهتمام إىل احلاجة إىل محايتهم    
  . هذا الصدد، رمبا يف إطار جملس حقوق اإلنسان

 املنظمـات احلكوميـة     -اجلهود اليت تبذهلا مجيع األطراف      وينبغي دعم وتعزيز      -١٠٧
 من أجل مجع املزيـد مـن املعلومـات          -الدولية واحلكومات واملنظمات غري احلكومية      

 وحتليل االجتاهات والتطورات، مبا يف ذلـك حتليلـها           هذه والبيانات عن عمليات القتل   
  .بطريقة تراعي املنظور اجلنساين

 يف املستقبل   عمليات املقاضاة اجلنائية  واجه فيها   تلبلدان اليت قد    عند القيام، يف ا   و  -١٠٨
اخلطر، جبمع املعلومات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، ينبغي إيالء اهتمـام خـاص             
للحفاظ على الوثائق واألدلة األخرى اليت ميكن أن تكـون ذات فائـدة يف املـستقبل                

  .خبصوص املساءلة عن قتل الصحفيني
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  موجهة إىل الدولتوصيات     
لبس فيها حلرية التعبري شرطاً مسبقاً حلمايـة          ال تشكل احلماية القانونية والعملية اليت      -١٠٩

وينبغي وضع ضمانات واضحة وفعالة ملنع توجيه هتديدات بدنية ضد الـصحفيني            . الصحفيني
  . وينبغي اعتبار هذه الضمانات أولوية من حيث التركيز واملوارد،ولضمان املساءلة

ينبغي اختاذ موقف عام واضح على أعلى مستوى يف احلكومة إلدانة عمليـات             و  -١١٠
هديـدات  إعدام الصحفيني خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هي والت           

  .عادة التأكيد على الدور اهلام للصحفيني يف اجملتمعاملوجهة إىل حياهتم، وكذلك إل
 فورية وشاملة يف مجيع احلاالت املشتبه       جراء حتقيقات بإيقع على الدول االلتزام       -١١١

ق الصحفيني يف احلياة ولتحديد هوية املسؤولني عن هذه         حل اتانتهاكيف أهنا تنطوي على     
لكـن أيـضاً    واالنتهاكات وتقدميهم إىل العدالة، وهو ما يعين ليس فقط اجلناة الفعليني            

نبغي إجراء التحقيقـات واملـداوالت      وي. ض على االعتداءات  اليت حترّ " العقول املدبرة "
القضائية بطريقة نزيهة، بعيداً عن أي تأثريات أو ضغوط أو هتديدات أو تدخالت غـري               

  .وينبغي عدم السماح للتقادم بإعاقة عمليات املقاضاة. مالئمة
ينبغي للدول اليت يشكل فيها قتل الصحفيني منطاً من األمناط أن تتخذ تـدابري              و  -١١٢

 وينبغي متحيص تصرفاهتا خبصوص هذه التدابري مـن جانـب           ،ة هذه املسألة  خاصة ملعاجل 
  .آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة

غ عن وقوع معدالت مرتفعة فيها من االعتداء علـى          ينبغي، يف البلدان اليت يبلَّ    و  -١١٣
الصحفيني، إجراء التحقيقات على يد وحدات حتقيق خاصة مزودة مبوارد كافية وتدريب            

ويف حالة وجود احتمال ملمارسة تأثري غري مالئم مـن          . كي تعمل بكفاءة وفعالية   مالئم ل 
، ينبغي نقل هذا التحقيـق إىل سـلطة         نب السلطات احمللية أو هيئات حكومية أخرى      جا

على سبيل املثال،   (خمتلفة خارج نطاق اختصاص أو جمال نفوذ هذه السلطات أو اهليئات            
ولآلليـات  ). ستوى االحتادي وليس إىل مستوى الواليـة إىل املنقله  يف احلاالت املناسبة،    

  . املستقلة املعنية بالشكاوى دور هام عليها أن تؤديه يف هذا الصدد
لتيسري أعمال منظمـات اجملتمـع املـدين        وينبغي للدول أن تويل اهتماماً خاصاً         -١١٤

  .واملنظمات اإلعالمية اليت تتناول حرية التعبري ومحاية الصحفيني
وميكن إسناد عمليات التحقيق يف االعتداءات الكبرية احلجم ضد الصحفيني إىل             -١١٥

  .جلان حتقيق عندما يكون ذلك مناسباً
وينبغي منح الصحفيني وأفراد أسرهم الفرصة لإلفادة من برامج احلماية، مبـا يف               -١١٦

. ذلك برامج محاية الشهود، اليت تعمل بكفاءة وعلـى أسـاس االسـتجابة الـسريعة              
غ فيها عن وقوع معدالت مرتفعة من االعتداءات على الـصحفيني،           البلدان اليت ُيبلَّ   ويف
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ينبغي أن تنظر الدول على حنو جدي يف إنشاء برامج للحماية اخلاصة بالتشاور مع اجملتمع             
  .املدين والصحفيني واجلهات األخرى صاحبة املصلحة

إمكاناهتا يف احلاالت اليت تتعرض دام القنوات الدبلوماسية إىل أقصى خوينبغي است  -١١٧
 حمتجزين لدىفيها حياة الصحفيني للخطر، عندما يكون الصحفيون املنتمون إىل بلد معني     

  .الدولة يف بلد أجنيب
ينبغي أن يتلقى موظفو إنفاذ القانون وأفراد القوات املسلحة تـدريباً خاصـاً،             و  -١١٨

 الصحفيني أثناء الرتاعـات غـري    كجزء من اإلجراءات القياسية، بشأن مشروعية وجود      
  .املسلحة والرتاعات املسلحة واحلماية القانونية لسالمتهم

ينبغي للدول أن تنفذ التوصيات املتعلقة بسالمة الصحفيني واملقدمة يف إطار آلية و  -١١٩
االستعراض الدوري الشامل من جانب هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجـراءات           

ع الدول علـى    وتشجَّ.  املتحدة، واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان     اخلاصة التابعة لألمم  
 وذلك يف التقارير الوطنيـة       حبماية سالمة الصحفيني   يتعلق فيماسات  تقاسم أفضل املمار  

  .أثناء اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشاملمنها املقدمة 
ية حلماية مجيع األشخاص من     ق على االتفاقية الدول   ع وتصدّ ينبغي للدول أن توقّ   و  -١٢٠

  .االختفاء القسري
وينبغي للدول أن تتعاون بالكامل مع منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم                -١٢١

، وخباصة يف إعداد التقرير املتعلق بـسالمة الـصحفيني ومـسألة            )اليونسكو( والثقافة
اآلن يترك جماالً   والسجل املتحقق حىت    . من العقاب، الذي ُينشر مرة كل عامني       اإلفالت

  . كبرياً للتحسني
وينبغي للدول أن تزيد من تعزيز تعاوهنا مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات               -١٢٢

اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان ولآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، وأن تستجيب           
  .لرسائلها وتتفاعل معها يف الوقت احملدد

سات الوطنية حلقوق اإلنسان دور هام يف جمال تناول مـسألة           ويوجد باملثل للمؤس    -١٢٣
، املوجودة يف بلدان ُيقتل فيهـا عـدد مرتفـع           هذه املؤسسات الوطنية  ف. محاية الصحفيني 

  .الصحفيني، ينبغي أن تتناول مسألة سالمة الصحفيني بوصفها اهتماماً حيظى باألولوية من

  تحدةتوصيات موجهة إىل هيئات ووكاالت األمم امل    
يدعو املقرر اخلاص الدول وهيئات ووكاالت األمـم املتحـدة ذات الـصلة،               -١٢٤

بالتشاور مع مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، إىل حبث احلاجة إىل وضع صك حمـدد      
يف إطار األمم املتحدة، كإعالن على سبيل املثال، بشأن سالمة الصحفيني يؤكـد علـى               

 حبماية حـق الـصحفيني يف احليـاة         يتعلق فيمالدول   على ا  بأهنا تقع االلتزامات املعترف   



A/HRC/20/22 

29 GE.12-12871 

ويوجه املقرر اخلاص النظر إىل إعالن مدلني املتعلق بتأمني سالمة الـصحفيني            . والسالمة
ومكافحة اإلفالت من العقاب، واإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفـراد واجلماعـات            

  .يات األساسية املعترف هبا عاملياًوهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر
وينوه املقرر اخلاص باألنشطة اليت يضطلع هبا عدد من هيئات ووكاالت األمـم               -١٢٥

ع مجيع اجلهات الفاعلـة ذات الـصلة        املتحدة من أجل تعزيز سالمة الصحفيني، ويشجّ      
لى السعي   إيالء اهتمام متواصل وأكرب إىل سالمة الصحفيني وع        علىالتابعة لألمم املتحدة    

ومما يتسم بأمهية خاصـة التعـاون يف هـذا          . إىل تنفيذ املعايري الدولية من جانب الدول      
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة التابعة         أيضاً فيما بني     - الصدد

  . وبني األمم املتحدة واإلجراءات اخلاصة اإلقليمية،لألمم املتحدة
تماع املشترك بني الوكاالت املعين بسالمة الصحفيني ومـسألة          باالج يتعلق فيماو  -١٢٦

اإلفالت من العقاب، الذي تنظمه اليونسكو، ينبغي عقد هذا االجتماع على أساس منتظم 
ومن أجل حبث ُسُبل التعاون املمكنة ودعم التنسيق بني شىت وكاالت األمم املتحدة بغية              

 مـن    مرتكيب اجلرائم املختلفة ضـدهم     معاجلة مسألة سالمة الصحفيني ومكافحة إفالت     
ت  التقاسم املستمر للمعلومات فيما بني مجيع هيئات ووكـاال         وينبغي أن يكون  . العقاب

 لإلنذار املبكر من األخطار اليت حتدق حبق الصحفيني         األمم املتحدة ذات الصلة مبثابة نظام     
  .يف احلياة ويف السالمة البدنية

 اإلنسان التوصيات املقدمة أثناء اجلولة األوىل مـن    وينبغي أن يتابع جملس حقوق      -١٢٧
االستعراض الدوري الشامل خبصوص سالمة الصحفيني، وأن يكرر إيراد التوصيات اليت           

 وينبغـي مواصـلة تنـاول       .، حيثما كان ذلك مناسباً     وأن يضع توصيات إضافية    مل ُتنفذ 
اماً أكـرب يف الـدورات      انتهاكات حق الصحفيني يف احلياة وإيالء هذه االنتهاكات اهتم        

  .االستثنائية جمللس حقوق اإلنسانالدورات العادية و
 )٢٠٠٦(١٧٣٨ قرار جملس حقوق اإلنـسان     يف اعتماد    وتوجد خطوة إجيابية تتمثل     -١٢٨

الذي دعا فيه اجمللس مجيع األطراف املشتركني يف حاالت نزاع مسلح إىل الوفاء بالتزاماهتـا               
مزيد من الوعي هبـذا القـرار، وميكـن          وجيب إجياد .  الدويل جتاه الصحفيني مبوجب القانون   

العام أن يستغل بقدر أكرب الفرصة اليت يتيحها هذا القرار لتقدمي تقرير عـن حـاالت                 لألمني
  .وفيات الصحفيني يف الرتاعات املسلحة إىل جملس األمن

ة املـساعدة   وينبغي قيام املكاتب امليدانية التابعة لألمم املتحدة بتعزيـز أنـشط            -١٢٩
املقدمة إىل احلكومات الوطنية يف جمال تنفيذ آليات احلماية الداخليـة بالتـشاور              التقنية
مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، وبتعميم املمارسات اجليدة على الـدول واملكاتـب             مع

  .امليدانية األخرى
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  توصيات موجهة إىل املنظمات اإلقليمية    
ت اإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وخاصة أعمال       يرحب املقرر اخلاص باملبادرا     -١٣٠

وباإلضافة إىل ما تقدمـه     . شىت اآلليات اإلقليمية خبصوص محاية حق الصحفيني يف احلياة        
ل حمـددة ميكـن     اِخهذه اهليئات من إسهام عام يف محاية الصحفيني، فإهنا تتيح أيضاً مدَ           

سهم يف خطر وشيك، مـن أجـل        وينبغي أن يستفيد منها الصحفيون الذين يعتربون أنف       
وبعض هذه املداخل مدرج يف وثيقة تفاصيل بيانات االتصال         . احلصول على تدابري محائية   

 نظام البلدان األمريكية بـدور      ويقوم.  أعاله ٩٦يف حالة الطوارئ، املذكورة يف الفقرة       
ـ  ِسْحقيادي خبصوص التدابري التحوطية، رغم أنه يواجه حتديات، وستُ    رى ن الـنظم األخ

  .نعاً إذا درست تلك التجربةُص
وتقوم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بدور قيادي خبصوص القواعد الواجب            -١٣١

ع اهليئات الدولية األخرى على أن تـضع        تطبيقها على املساءلة واحملاكمة العادلة، وتشجَّ     
  .أحكامها القضائية يف االعتبار

سالمة الصحفيني يف   على إدراج مسألة    إلنسان  تشجَّع اهليئات اإلقليمية حلقوق ا      -١٣٢
 عن طريق إصدار قرارات أو إعالنات أو صكوك مماثلة أخرى؛ وعلـى             ااهتماماهتقائمة  

اليت تكون هـذه اهليئـات      عرض هذه املسألة على املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية         
ريق التـدابري املؤقتـة      عن ط  سيما الركها يف إجراءاهتا اخلاصة هبا، و     شجزءاً منها؛ وأن تُ   

  .التحوطية أو
وينبغي للمنظمات اإلقليمية أن تعزز تعاوهنا مع األمم املتحدة بقصد إهناء هـذه               -١٣٣

  .االنتهاكات

  توصيات موجهة إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر    
ينوه املقرر اخلاص بالدور القيم واهلام الذي تقوم به اللجنة الدوليـة للـصليب                -١٣٤
ر يف محاية حياة الصحفيني، وهو يشجع هذه اللجنة على زيادة تناول هذه املـسألة               األمح

وإبقاء اجلهات الفاعلة املعنية، مبا يف ذلك املقرر اخلاص، على علم باحلاالت اليت تثري قلقاً               
  .خاصاً بشأن حياة الصحفيني

واد عـن   ويشجع املقرر اخلاص كذلك اللجنة الدولية للصليب األمحر على نشر م            -١٣٥
تطبيق القانون اإلنساين الدويل على مسألة محاية الصحفيني، مبا يف ذلك األدوات وبـرامج              
التدريب املتاحة، مثل اخلط الساخن الدائم التابع للجنة وخدمة بريدها اإللكتروين لإلبالغ            

  .عن الصحفيني املفقودين أو اجلرحى أو احملتجزين الذين حيتاجون إىل مساعدة
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غري التابعة للدولة واملـشتركة يف نـزاع        الفاعلة  جهة إىل اجلهات    توصيات مو     
  مسلح
اليت تقع عليها   يتعني على اجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة أن حتترم االلتزامات             -١٣٦

  .مبوجب القانون اإلنساين الدويل أثناء الرتاع املسلح، وكذلك التزاماهتا جتاه الصحفيني

  مع املدينتوصيات موجهة إىل اجملت    
انتشار حاالت قتل الـصحفيني،     يؤدي اجملتمع املدين دوراً رئيسياً يف رصد مدى           -١٣٧

وهـذه قـضية جـديرة      . من حيث اإلحصاءات، ويف توجيه االنتباه إىل احلاالت احملددة        
  .بالدعم من املاحنني

 حبمايـة   يتعلـق  فيمـا وينبغي ملنظمات اجملتمع املدين أن تواصل رصد احلالـة            -١٣٨
جـرى يف   لتحقيقـات الـيت تُ    ادعم  الرامية إىل   صحفيني، وخاصة اجلمع بني جهودها      ال

عمليات قتل الصحفيني ويف االعتداءات املوجهة ضدهم ورفع مستوى اهتماماهتا لـيس            
فقط على الصعيد الوطين ولكن أيضاً على الُصعد الثنائية واإلقليمية والدولية، باستخدام            

أن تنظر هذه املنظمات أيضاً يف توحيد وثائقها، مثالً عـن           وينبغي  . التكنولوجيا اجلديدة 
بوابة مركزية، للتمكني من تقـدمي املعلومـات علـى          /طريق إجياد موقع شبكي مركزي    

وينبغي تقدمي إحصاءات عن اإلفالت مـن       . الصعيدين الوطين والدويل إىل عامة اجلمهور     
عن اإلفالت مـن العقـاب يف        أرقام    تقدمي  بقتل الصحفيني إىل جانب    يتعلق فيماالعقاب  

  .حاالت القتل بصورة عامة يف جمتمع معني، بغية التمكني من املقارنة
ويدعو املقرر اخلاص اجملتمع املدين إىل استخدام اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق     -١٣٩

اإلنسان استخداماً نشطاً بغية تركيز االنتباه على حاالت قتل الصحفيني واألوضاع اليت            
وينبغي أن تقدم منظمات اجملتمع املدين، من أجل اجلولة الثانية من االستعراض            .  القلق تثري

الدوري الشامل، تقريراً عن تنفيذ أو عدم تنفيذ التوصيات وأن تقترح توصيات ممكنـة              
وفضالً عن ذلك، يشجع املقرر اخلاص منظمات اجملتمع املدين         . عندما يكون ذلك مناسباً   

ت الصلة على املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املعنية،          على عرض احلقائق ذا   
دين على اإلفادة دَّعاجلة، وعلى مساعدة الصحفيني املهمبا يف ذلك طلبات توجيه نداءات 

  .من التدابري املؤقتة املتاحة
 مبا يف ذلك اإلقليمي، ،وينبغي استخدام التقاضي، على الصعيدين الوطين والدويل  -١٤٠
  .  التأثريات الواقعة وذلك لتطوير الفقه القضائيبشأن
 كل تقرير مـن تقـارير اليونـسكو عـن سـالمة           وينبغي أن يتابع اجملتمع املدين        -١٤١

  . وأن يرصد مدى دقة املعلومات املقدمة من الدولومسألة اإلفالت من العقاب الصحفيني
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لتركيز اخلـاص علـى     ونظراً إىل أن قلة فقط من املنظمات غري احلكومية ذات ا            -١٤٢
قضايا وسائط اإلعالم ممثلة يف جنيف، ينبغي للمنظمات غري احلكومية املمثلة يف جنيـف              
واليت لديها تركيز أعم أن تدرج أيضاً يف جداول أعماهلا، حيثما أمكن ذلـك، مـسألة                

  . سالمة الصحفيني

  توصيات موجهة إىل الوكاالت اإلعالمية والصحفيني    
اص بالصحفيني احملليني واألجانب الذين كثرياً ما يواجهون خطراً         يشيد املقرر اخل    -١٤٣

  .شديداً يف حبثهم عن احلقيقة
ومع التسليم بالطبيعة اليت كثرياً ما تكون تنافسية للعالقات فيما بني العاملني يف               -١٤٤

 وسائط اإلعالم على نطاق العامل، يكون من املهم وضع املنافسة جانباً عندما يتعلق األمـر     
  .بقضايا السالمة

وينبغي أن تقدم الوكاالت اإلعالمية التدريب األساسي واملتقدم املناسب يف جمال             -١٤٥
وينبغي أن يـشمل هـذا التـدريب،        . لعاملني يف وسائط اإلعالم   إىل الصحفيني وا  األمن  

حسبما يكون مناسباً، تدريباً بشأن التعقيدات املتزايدة لتقـدمي التقـارير اإلعالميـة يف              
كما ينبغي أن تقدم هذه الوكاالت توجيهـات إىل         . رةرتاعات املسلحة أو املناطق اخلط    لا

موظفيها بشأن السالمة واحلماية الذاتية، وأن توفر هلم املعدات األمنية حـسبما يكـون              
وينبغي مواصـلة   . ضرورياً وأن تتيح التدريب ملوظفيها الدائمني واملستقلني على السواء        

ق بالسالمة إىل الصحفيني الذين قد يواجهون أوضاعاً كما ينبغـي،           تقدمي التدريب املتعل  
ع الصحفيون، ومن بينهم الـصحفيون      ويشجَّ. حيثما أمكن، توسيع نطاق هذا التدريب     

املستقلون، على السعي إىل احلصول على تدريب بشأن السالمة وعلى اختاذ تدابري مالئمة            
  .يف حالة وجود عنفوال بد من توفري ألبسة واقية . حلماية أنفسهم

وينبغي إيالء سالمة الصحفيني والتدابري الرامية إىل محايتهم وضـعاً مركزيـاً يف               -١٤٦
  .اجلهود املتعلقة بإصالح وسائط اإلعالم على نطاق العامل

أو أفراد أسرهم على اإلبالغ عن التهديدات املوجهة        /ع الصحفيون هم و   ويشجَّ  -١٤٧
ـ هاكات اليت تقع هلذا احلق وعلى التماس        أو االنت /حقهم يف احلياة و   إىل   ساعدة علـى   امل

 استخدام بيانات االتصال يف  مواجهة هذه التهديدات واالنتهاكات، مبا يف ذلك عن طريق        
  . أعاله٩٦ الطوارئ املذكورة يف الفقرة حالة
ويظل األساس الذي تقوم عليه هذه املهنة هو اإلنصاف واملوضوعية واملهنيـة يف               -١٤٨

ـ . تقارير من جانب الصحفيني الذين ميارسون دورهم يف إعالم العـامل          كتابة ال  ب ويرحَّ
  .باملبادرات اإلعالمية املختلفة الرامية على احلفاظ على هذه املصداقية
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  توصيات ترمي إىل محاية سالمة الصحفيني العاملني على اإلنترنت    
الـدول والـشركات    يقع على عاتق مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، مبا يف ذلـك              -١٤٩

املسؤولية عـن   الوطنية اليت تستضيف شبكات اجتماعية ومدونات،       الشركات  الدولية و 
يف التماس املعلومات وتلقيهـا ونقلـها دون   محاية حق الصحفيني العاملني على اإلنترنت   

وينبغي يف هذا الصدد تنظيم وتنفيذ تدابري حلماية البيانـات   . خوف على سالمتهم البدنية   
اليت قد يواجهوهنا عند نشر     صحفيون هذه األنظمة واملخاطر     ال وينبغي أن يدرك     .اخلاصة

  .عن طريق واسطة من وسائط املعلومات على اإلنترنتاملعلومات 

        


