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    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/456/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

 سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب -  ٦٨/١٦٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  
   األمم املتحدة ومبادئه، مبقاصد ميثاقإذ تسترشد  
 وإذ تشري إىل ما يتصل هبذا املوضوع        )١( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    وإذ تعيد تأكيد    

من معاهدات دولية متعلقة حبقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                
، واتفاقيــات )٣(القــسري واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء )٢(والــسياسية

  ، )٥( وبروتوكوالهتا اإلضافية)٤(١٩٤٩أغسطس / آب١٢ؤرخة ملاجنيف 
سالمة الـصحفيني ومـسألة اإلفـالت       بـ  املتعلقـة  إىل خطة عمل األمم املتحـدة        وإذ تشري   

من العقاب، اليت أقرها جملس الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق يف               
ــسان ١٢ ــل /ني ــا إىل     ٢٠١٢أبري ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ــا وكــاالت األم ، ودعيــت فيه

العمــل مــع الــدول األعــضاء مــن أجــل هتيئــة أجــواء حــرة وآمنــة للــصحفيني واإلعالمــيني ســواء  
ــة يف          يف ــة والتنمي ــسالم والدميقراطي ــز ال ــدف تعزي ــن احلــاالت، هب ــا م ــرتاع أو غريه حــاالت ال

  أمجع،  العامل

_________________ 
  ).٣ - د ( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، املرفق)٢١ - د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
 .، املرفق٦١/١٧٧القرار   )٣(  
 .٩٧٣- ٩٧٠، األرقام ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
 .١٧٥١٣ و ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٥(  
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 ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٥ املؤرخ   ٢٠/٨ قرارات جملس حقوق اإلنسان       إىل وإذ تشري أيضا    
ــع        ــت والتمت ــى اإلنترن ــسان عل ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــشأن تعزي ــاب ــؤرخ ٢١/١٢و  )٦(هب  ٢٧ امل

 ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ املـؤرخ    ٢٤/١٥و   )٧( بشأن سالمة الصحفيني   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
 ٢٦ املـؤرخ    ٢٤/١١٦لـس   اجمل ومقـرر    )٨(نسانبشأن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإل       

، فضال عـن قـرار جملـس    )٩(بشأن عقد حلقة نقاش حول سالمة الصحفيني  ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ )٢٠٠٦ (١٧٣٨األمن 

خلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة احلــق يف حريــة الــرأي   بتقريــري املقــرر اوإذ حتــيط علمــا  
، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة          )١٠(والتعبري

  ، املقدمني إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين،)١١(تعسفا أو
 املتحــدة  علــى دور مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان ومنظمــة األمــموإذ تــثين  

ــالت         ــسألة اإلفـ ــصحفيني ومـ ــسالمة الـ ــق بـ ــا يتعلـ ــشطتهما فيمـ ــة وأنـ ــم والثقافـ ــة والعلـ للتربيـ
  العقاب، من

 بتقرير مفوضية حقوق اإلنسان بـشأن املمارسـات اجليـدة           وإذ حتيط علما مع التقدير      
، الـــذي قـــدم إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان يف دورتـــه الرابعـــة )١٢(يف جمـــال ســـالمة الـــصحفيني

  والعشرين، 
 انعقــــاد املــــؤمتر الــــدويل املعــــين بــــسالمة الــــصحفيني يف وإذ تالحــــظ مــــع التقــــدير  

  ،)١٣( يف وارسو وتوصياته احملددة٢٠١٣أبريل /نيسان ٢٤ و ٢٣
 بـــأن الـــصحافة تتطـــور باســـتمرار حنـــو االشـــتمال علـــى إســـهامات مـــن وإذ تعتـــرف  

ع أنواعهـا وتتلقاهـا   مؤسسات إعالمية وأفراد عاديني ومنظمات متنوعة تلتمس املعلومات جبميـ    
، ممارســة منــها حلريــة الــرأي والتعــبري، وفقــا مــن الوســائط هــاوتبثهــا عــن طريــق اإلنترنــت وغري

_________________ 
، (A/67/53) ٥٣امللحـــق رقـم    ـــة للجمعيــة العامة، الدورة السابعــة والستــون،الوثائـــق الرمسي: انظر  )٦(  

 .الفصل الرابع، الفرع ألف
 .ثالث، الفصل ال(A/67/53/Add.1) ألف ٥٣امللحــق رقم املرجع نفسه،   )٧(  
 .ثالثلفصل ال، ا(A/68/53/Add.1) ألف ٥٣امللحــق رقم  ــة والستــون،ثامنالدورة الاملرجع نفسه،   )٨(  
 .املرجع نفسه، الفصل الرابع  )٩(  
  )١٠(  A/HRC/20/17. 
  )١١(  A/HRC/20/22 و Corr.1. 
  )١٢(  A/HRC/24/23. 
 .، املرفقS/2013/422انظر   )١٣(  
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 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، مـسهمة بـذلك يف تـشكيل            ١٩للمادة  
  مالمح النقاش العام،

 جمتمعـات ودميقراطيـات      بأمهيـة حريـة التعـبري ووسـائط اإلعـالم احلـرة لبنـاء              وإذ تسلم   
   ولتعزيز احلوار بني الثقافات والسالم واحلكم الرشيد،معرفة شاملة للجميع

 بــأن عمــل الــصحفيني كــثريا مــا يعرضــهم بــشكل خــاص خلطــر         وإذ تــسلم أيــضا   
  التخويف واملضايقة والعنف، 

ني  باملمارسات اجليدة اليت تنتهجها بلدان خمتلفة هبدف محايـة الـصحفي        وإذ حتيط علما    
مــن بينــها تلــك الــيت تــستهدف محايــة املــدافعني عــن حقــوق   األخــرى، ووباملمارســات اجليــدة 

  اإلنسان وميكن أن تكون، حيثما انطبق ذلك، ذات صلة حبماية الصحفيني، 
 بكثرة عـدد الـذين تتـأثر حيـاهتم بطريقـة عـرض املعلومـات وبـأن الـصحافة                    وإذ تسلم   

  تؤثر يف الرأي العام، 
ــضع يف اعت   ــاوإذ ت ــستهدف      باره ــيت ت ــداءات ال ــى االعت ــاب عل ــن العق ــالت م  أن اإلف

  الصحفيني يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام تعزيز محاية الصحفيني، 
 يف هذا الصدد إىل ضرورة اعتبار الصحفيني واإلعالميني واألفـراد املـرتبطني          وإذ تشري   

اطق الـرتاع املـسلح، أشخاصـا       املخـاطر يف منـ     هبم، الذين يقومون مبهام مبقتـضى مهنتـهم حتفهـا           
ــرامهم ومحايتـــهم   ــوا بـــأي عمـــل يـــضر    مـــدنيني جيـــب احتـ ــريطة أال يقومـ ــذه، شـ بـــصفتهم هـ

  كمدنيني، بوضعهم
 إزاء مــا متثلــه اجلهــات الــيت ليــست دوال، مبــا فيهــا اجلماعــات  وإذ تعــرب عــن القلــق  

  اإلرهابية واملنظمات اإلجرامية، من خطر يهدد سالمة الصحفيني،
 باملخــاطر اخلاصــة الــيت تواجــه الــصحفيات يف ســياق ممارســتهن لعملــهن، وإذ تعتــرف  

تشدد، يف هذا السياق، على أمهية اتبـاع هنـج يراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني عنـد النظـر يف              وإذ
  التدابري الالزمة لتعزيز سالمة الصحفيني، 

فيني سالمة الـصح  بـ  املتعلقـة  خبطة عمل األمم املتحـدة       مع التقدير  حتيط علما   - ١  
  ومسألة اإلفالت من العقاب؛

 مجيع االعتداءات وأعمال العنف املوجهة ضـد الـصحفيني    بشكل قاطع  تدين  - ٢  
والعــاملني يف وســائط اإلعــالم، مــن قبيــل التعــذيب وحــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القــضاء      
وحاالت االختفاء القسري واالحتجاز التعسفي، وكذلك أعمال الترهيب واملـضايقة سـواء يف             

  حاالت الرتاع أو يف غري حاالت الرتاع؛
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نوفمرب باعتباره اليوم الدويل إلهنـاء اإلفـالت مـن          / تشرين الثاين  ٢ إعالن   تقرر  - ٣  
  العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني؛

 إىل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تقوم، بالتشاور مـع      تطلب  - ٤  
 منظومـة األمـم املتحـدة، آخـذة يف اعتبارهـا األحكـام الـواردة يف مرفـق                   الكيانات املعنية داخـل   

ــصادي واالجتمــاعي    ــرار اجمللــس االقت ــؤرخ ١٩٨٠/٦٧ق ــه / متــوز٢٥ امل ــسري ١٩٨٠يولي ، بتي
  ، بالتعاون مع احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني؛تنفيذ موضع الاليوم الدويلوضع هذا 

 جهودهــا ملنــع أعمـال العنــف ضــد   الــدول األعـضاء علــى بــذل قـصارى  حتـث   - ٥  
الــصحفيني والعــاملني يف وســائط اإلعــالم وعلــى كفالــة املــساءلة عــن طريــق إجــراء حتقيقــات     
حمايــدة وســريعة وفعالــة يف مجيــع مــا يــدعى وقوعــه يف نطــاق واليتــها مــن أعمــال عنــف ضــد     

الـة وضـمان   الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم، وعلى تقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إىل العد      
  وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف املناسبة؛

 بالدول أن تشجع على هتيئة بيئة آمنة ومواتيـة للـصحفيني لكـي يقومـوا                هتيب  - ٦  
التــدابري التــشريعية؛ ) أ(بعملــهم باســتقاللية ودون تــدخل ال موجــب لــه، وذلــك بوســائل منــها 

ــاملني يف اجلهــاز القــضائي واملــوظفني املكل  ) ب( ــة الع ــانون والعــسكريني،   توعي ــاذ الق فــني بإنف
ــات     ــدين، بالواجب ــع امل ــصحفيني واجملتم ــاتووكــذلك ال ــانون    االلتزام ــا يف الق ــصوص عليه املن

رصـد  ) ج(الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنـساين فيمـا يتـصل بـسالمة الـصحفيني؛                
ختــصيص ) ه(اءات؛ اإلدانــة العلنيــة لالعتــد) د(االعتــداءات علــى الــصحفيني واإلبــالغ عنــها؛  

  املوارد الالزمة للتحقيق يف هذه االعتداءات ومقاضاة مرتكبيها؛
 وكاالت منظومة األمم املتحدة ومؤسساهتا وصناديقها وبراجمهـا املعنيـة           تدعو  - ٧  

إىل النظــر يف تعــيني جهــات تنــسيق لتبــادل املعلومــات حــول تنفيــذ خطــة عمــل األمــم املتحــدة  
 اإلفالت من العقـاب، بالتعـاون مـع الـدول األعـضاء وبتنـسيق       بشأن سالمة الصحفيني ومسألة   

  عام من قبل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والـستني              تطلب  - ٨  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  ٧٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٨


