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  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرونالدورة 

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

   مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية،

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/١٢  
  سالمة الصحفيني

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد  
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويذكّر مبعاهـدات حقـوق          وإذ يؤكد من جديد     

ها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية اإلنسان الدولية ذات الصلة، مبا في
 ١٩٤٩ اتفاقيات جنيف لعام     األشخاص من االختفاء القسري، وكذلك    الدولية حلماية مجيع    

  ،١٩٧٧يونيه / حزيران٨ املؤرخنيوالربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا 
حقوق اإلنـسان وجملـس    جبميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة       وإذ يذكّر   

 ٢ املؤرخ   ١٢/١٦حقوق اإلنسان بشأن احلق يف حرية الرأي والتعبري، ال سيما قرار اجمللس             
، ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٣/٢٤بقراري اجمللس   ، و ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

  ،٢٠١٢يوليه / متوز٥ املؤرخ ٢٠/٨و

__________ 

جمللس عن دورته احلادية والعشرين     سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير ا            *  
)A/HRC/21/2(الفصل األول ،.  

 
 A/HRC/RES/21/12  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

9 October 2012 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/RES/21/12 

GE.12-17408 2 

حق مـن حقـوق اإلنـسان        أن احلق يف حرية الرأي والتعبري        وإذ يضع يف اعتباره     
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومن العهـد الـدويل           ١٩مضمون للجميع وفقاً للمادة     

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأنه يشكل أحد األركان األساسية للمجتمع الدميقراطي           
  وأحد الشروط األساسية لتقدمه ومنائه،

  ياة، واحلرية واألمن على شخصه، أن لكل فرد احلق يف احلوإذ يؤكد من جديد  
أمهية مجيع أشكال وسائط اإلعالم، مبا فيها اإلعالم املطبوع، واإلذاعـة،         بيسلّم  وإذ    

  والتلفزيون، واإلنترنت، يف ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري وتعزيزه ومحايته،
جلمهور، مبا يف اهتم  الدور املتميز الذي يؤديه الصحفيون يف املسائل اليت         بيعترف  وإذ    

  ذلك التوعية حبقوق اإلنسان،
 أمهية املبادئ املهنية الطوعية وأخالقيات املهنة اليت وضعتها وسائط اإلعالم وإذ يؤكد  
  هبا،وتتقيد 

التخويـف  خلطـر   بشكل خاص   أن عمل الصحفيني كثرياً ما يعرضهم       بم  يسلّوإذ    
  ،واملضايقة والعنف

 يف حفيات يف ممارسة عملهن، وإذ يؤكدهها الص املخاطر اخلاصة اليت تواج  وإذ يدرك   
  هنج جنساين عند النظر يف اختاذ التدابري لضمان سالمة الصحفيني،اتباع هذا السياق أمهية 

 باملمارسات اجليدة ملختلف البلدان الرامية إىل محايـة الـصحفيني،           وإذ حييط علماً    
ة املدافعني عن حقوق اإلنـسان  محايوكذلك تلك املمارسات اليت هتدف، يف مجلة أمور، إىل    

  ،مقتضى احلالاليت من شأهنا أن تكون ذات صلة حبماية الصحفيني، حسب و
   الدور املهم للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف ضمان سالمة الصحفيني،وإذ يؤكد  
 بالعمل اهلام الذي تضطلع به منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            وإذ يرحب   

   أجل ضمان سالمة الصحفيني،من
 باملؤمتر الدويل حلماية الصحفيني يف احلاالت اخلطرة، الـذي ُعقـد            وإذ حييط علماً    

   يف الدوحة،٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٣ و٢٢يومي 
الواردة يف العهد الـدويل اخلـاص       يف سياق هذا القرار، باحلقوق      يذكّر،    -١  

  : منه اليت تنص على ما يلي١٩ادة ملاباحلقوق املدنية والسياسية، وال سيما 
  ؛يف اعتناق اآلراء دون تدخُّل من الغرياحلق كل إنسان ل  -١    
حرية التعبري، مبا يف ذلك حرية التماس خمتلـف      لكل إنسان احلق يف       -٢    

ا اعتبار للحـدود، سـواء      أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومن       
  وب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها؛يف شكل مكت شفوياً أو
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 من هذه املادة    ٢تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة          -٣    
واجبات ومسؤوليات خاصة، وبالتايل جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن 

  :تكون هذه القيود حمددة مبوجب القانون وأن تكون ضرورية
  ام حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛الحتر  )أ(    
حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامـة أو اآلداب              )ب(     

  العامة؛
 بتقارير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي            حييط علماً   -٢  
 ت مـوجزة  إجراءابواملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، أو           )١(والتعبري

، اليت قدمت إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين، وباحلوار التفـاعلي             )٢(تعسفاً أو
  ؛جرى بشأهناالذي 

 الستمرار حدوث انتهاكات للحق يف حرية الرأي والتعبري،         يعرب عن قلقه    -٣  
مبا يف ذلك تزايد االعتداءات على الصحفيني واإلعالميني وقتلهم، وإذ ُيؤكد ضرورة ضمان             

  وسائط اإلعالم وللمصادر الصحفية؛ قدر أكرب من احلماية جلميع العاملني يف
مثل  ضد الصحفيني،    وأعمال العنف االعتداءات   مجيع   يدين بأشد العبارات    -٤  

ء القـسري واالحتجـاز      القتل خارج نطاق القضاء، وحاالت االختفا      التعذيب، وعمليات 
  ؛أعمال التخويف واملضايقة التعسفي، وكذلك

 إزاء ازدياد اخلطر الذي تشكله جهات فاعلـة مـن غـري       يعرب عن قلقه    -٥  
  المة الصحفيني؛الدول، مبا فيها اجلماعات اإلرهابية واملنظمات اإلجرامية على س

مبوجـب  أن حتترم التزاماهتـا     الرتاعات املسلحة    مجيع األطراف يف     يناشد  -٦  
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلـك التزاماهتـا مبوجـب           

 والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبـا      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
تنص أحكامها على   اليت   حسب االقتضاء، وهي الصكوك      ١٩٧٧يونيه  /يران حز ٨املؤرخني  

توسيع نطاق احلماية لتشمل الصحفيني يف حاالت الرتاع املسلح، وأن تـسمح، يف إطـار               
القواعد واإلجراءات املعمول هبا، لوسائط اإلعالم بالوصول إىل أمـاكن الـرتاع وتغطيـة              

  املسلح الدويل وغري الدويل؛األحداث، حسب االقتضاء، يف حاالت الرتاع 
 دون عقابكثرياً ما حتدث    على الصحفيني   ألن االعتداءات    يعرب عن قلقه    -٧  
، ويناشد الدول أن حترص على املساءلة عرب إجراء حتقيقات نزيهة وسريعة وفّعالة يف              ملرتكبيها

__________ 

)١( A/HRC/20/17و Add.1-3. 

)٢( A/HRC/20/22و Corr.1و Add.1-4. 
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ا إىل العدالـة    ، وأن تقدم املسؤولني عنه     القضائية يف نطاق واليتها  اليت تقع   األعمال   هذه مثل
  وأن تضمن وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف املالئمة؛

 الدول أن هتيئ للصحفيني بيئة سليمة ومتكينية من أجل االضـطالع            يناشد  -٨  
التـشريعية؛  التـدابري  ) أ(منها ذلك بوسائل وبعملهم باستقاللية ودون تدخل ال موجب له،    

كـذلك  في إنفاذ القـانون والعـسكريني، و      يف اجلهاز القضائي، وموظ   العاملني  توعية  ) ب(و
الصحفيني واجملتمع املدين، فيما يتعلق بااللتزامات والواجبات املنصوص عليها يف القانون الدويل            

رصـد  ) ج(بـسالمة الـصحفيني؛ و    يتـصل   حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل فيما       
ختـصيص   )ه(؛ وعتـداءات لنية لالاإلدانة الع) د(على الصحفيني واإلبالغ عنها؛ واالعتداءات  

  ومالحقة مرتكبيها؛االعتداءات املوارد الالزمة للتحقيق بشأن هذه 
 الدول على وضع برامج طوعية حلماية الـصحفيني، علـى أسـاس             يشجع  -٩  

االحتياجات والتحديات احمللية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري محاية تراعي الظروف الفردية لألشخاص             
  األخذ باملمارسات اجليدة يف خمتلف البلدان، حسب االقتضاء؛وكذلك املعرضني للخطر، 

 اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، حـسب           يدعو  -١٠  
  ؛عملها االقتضاء، إىل أن تواصل، يف إطار والياهتا، تناول اجلوانب املتعلقة بسالمة الصحفيني يف

على الصعيد الـدويل    عاون والتنسيق   حتسني الت  على ضرورة ضمان     يشدد  -١١  
يتعلق بضمان سالمة الصحفيني، مبا يف ذلك مع املنظمات اإلقليمية، ويدعو وكـاالت              فيما

األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، والدول األعـضاء     
طاق والياهتـا، مبواصـلة     ، حسب االقتضاء ويف ن    إىل القيام ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة،     

التعاون يف جمال تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة املتعلقة بسالمة الصحفيني ومسألة اإلفـالت              
من العقاب، اليت وضعتها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وأيدها جملس الرؤسـاء       

  التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق؛
ىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، بالتعاون           إ يطلب  -١٢  

مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، بإعداد جتميع للممارسـات               
ومكافحة اإلفالت من العقاب علـى     االعتداءات عليهم   اجليدة يف جمال محاية الصحفيني، ومنع       

 وأن  ،يف ذلك مع الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة        تتشاور  أن  على  ،  هذه االعتداءات 
  .تقدم التجميع يف تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة والعشرين

  ٣٧اجللسة 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧

  ].اعُتمد دون تصويت[

        


