
 اإلتفاقیة الدولیة الخاصة بسالمة الصحفیین والمهنیین اإلعالمیین اآلخرین
 واستقاللیتهم

 

 الدیباجة
 

 إّن الدول األطراف في هذه االتفاقیة:

 

والسیاسیّة1. المدنیّة بالحقوق الخاص الدولي العهد من 19 المادة بموجب به تعهّدت الذي التزامها تأكید تعید                  إذ

أن اعتبارها في تضع وأنّها لذلك، الفعلیة الممارسة أجل من الظروف وإیجاد للجمیع، والتعبیر الرأي حریة                  لحمایة

 هذا الحق هو شرط أساسّي لتقدّم ونمو مجتمع دیمقراطي، محكوم بسیادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.

 

كما2. واألفكار، المعلومات لتداول اآلخرون واإلعالمیّون الصحفیّون قدّمها التي األساسیّة باإلسهامات تعترف              وإذ

  وتقرّ بأّن عمل الصحافة الحرّة، والمستقلة، والنزیهة یشكّل أحد األسس الرئیسة لمجتمع دیمقراطّي.

 

والحق3. الحیاة، في الحق اإلعالم وسائط في العاملین المهنیین لجمیع تضمن التي الحرة الصحافة أهمیة تدرك                  وإذ

والحق التعبیر، حریة في والحق المعاملة، سوء من الحمایة في والحق الجسدیة، والسالمة الشخصیة الحریة                 في

 في االنتصاف الفعال متى حدث أي انتهاك لحقوقهم.

 

تلقي4. في فرد كل حق وعلى اإلعالم، وسائط في العاملین المهنیین على الهجمات لتأثیر أسفها عن تعرب                   وإذ

ستؤثر عقاب، أي عن بمنأى ترتكب حین سیما وال االعتداءات، هذه مثل أن من قلقها بالغ وتبدي                   المعلومات،

في بحقهم التمتع في األشخاص جمیع حق وعلى اإلعالم، وسائط في العاملین المهنیین جمیع على                  تأثیراًخطیراً

  حریة الرأي والتعبیر.

 

وسائط5. في العاملین والمهنیین الصحفیین ضد العنف أشكال جمیع على المحاسبة ضمان أّن حسبانها في تضع                  وإذ

  اإلعالم هو عامل رئیس في منع هجمات مستقبلیة.

 

الصحفیة،6. وللمصادر اإلعالم، وسائط في العاملین لجمیع الحمایة من أكبر قدر توفیر إلى الحاجة على تشدّد                  وإذ

أو مبرر دونما والتعبیر الرأي حریة لتقیید اإلرهاب، محاربة ذلك في بما القومي، باألمن التذّرع عدم                  وضمان

  بشكل تعسفّي.

 

أداء7. في اإلعالم وسائط في العامالت والمهنیات الصحفیات النساء تواجهها التي الخاصة بالمخاطر تقّر                وإذ

اإلجتماعي النوع یراعي نهج اتباع أهمیة على تشدّد وإذ النزاع، مناطق من التقاریر تقدیم عند سیما وال                   عملهن،

  في النظر في التدابیر الرامیة إلى معالجة سالمة الصحفیین.

 

.8،(2006) 1738 األمن مجلس قرار في تأكیده أعید الذي الدولي، اإلنساني القانون بموجب االلتزام على تشدّد                  وإذ

سالمة بشأن 2014 أیلول/سبتمبر 25 في المؤرخ 27/5 المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس                وقرار

المسلح الصراع مناطق في خطیرة صحفیة مهام یؤدون الذین واإلعالمیین الصحفیین واعتبار              الصحفیین،

  مدنیین، واحترامهم وحمایتهم بصفتهم هذه.



 

.98 في المؤرخین اإلضافیین والبروتوكولین ،1949 آب/أغسطس 12 في المؤرخة جنیف اتفاقیات إلى تشیر                وإذ

الذین الصحفیین بحمایة المتعلق األول اإلضافي البروتوكول من 79 المادة سیما وال ،1977               حزیران/یونیو

لتمییز المسلح الصراع أطراف التزامات تؤكد وإذ المسلح، الصراع مناطق في خطیرة صحفیة مهام                یؤدون

من التي تلك أو المدنیین عمداًضد الموجهة الهجمات عن واالمتناع المشروعة، العسكریة األهداف عن                 المدنیین

  المحتمل أن تؤدي إلى أضرار جانبیة مفرطة.

 

مخاطر10. إلى یعّرضهم غالباًما اإلعالم وسائط فى العاملین المهنیین من وغیرهم الصحفیین عمل أن إلى تشیر                   وإذ

وقرار ،(2015) 2222 األمن مجلس قرار فى به معترف هو كما والعنف، والتحّرش، الترهیب، من                 محددة

الجمعیة وقرار ،2016 أیلول/سبتمبر 29 في والمؤرخ 33/2 رقم المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق                مجلس

ومسألة الصحفیین سالمة بشأن 2015 األول/دیسمبر كانون 17 في والمؤرخ 70/162 رقم المتحدة لألمم                العامة

  اإلفالت من العقاب، وإذ تؤكد أن هذه القرارات تدعو الدول إلى اتخاذ تدابیر للتصدي لتلك المخاطر.

 

الثاني/نوفمبر11. تشرین 12 في المؤرخ الصحفیین" ضد العنف "إدانة 29 رقم الیونسكو قرار كذلك تستذكر                 وإذ

4 في الیونسكو أعلنته الذي العقاب"، من اإلفالت ومكافحة الصحفیین سالمة "تأمین میدیلین وإعالن ،1997               

الرأي "حریة 12/16 رقم المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس قرار فإّن ،2007               أیار/مایو

2012 أیلول/سبتمبر 27 في المؤرخ ،21/12 رقم والقرار ،2009 أیلول/سبتمبر 30 في              والتعبیر"المؤرخ

كانون 18 في المؤرخ 68/163 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة قراري عن فضالً الصحفیین، سالمة                 بشأن

ومسألة الصحفیین سالمة بشأن 2014 األول/دیسمبر كانون 18 في المؤرخ و69/185 ،2013              األول/دیسمبر

  اإلفالت من العقاب.

 

في12. العاملین المهنیین فإّن المختلفة، والتعهدات الصكوك هذه من الرغم على ألنه العمیق، القلق یساورها                 وإذ

وآرائهم، التحقیقیة، أعمالهم بسبب المهني لدورهم ممارستهم في المعیقات یواجهون یزالون ال اإلعالم               وسائط

التعسفي، واالعتقال القسري، واالختفاء العنیفة، واالعتداءات والتعذیب، القتل، ذلك في بما تقاریرهم،              وتقدیمهم

  واالحتجاز التعسفي، والنفي، والترهیب، والتحّرش، والتهدید بالعنف.

 

للصحفیین13. وآمنة حرة بیئة إیجاد على بالعمل ووكاالتها المتحدة األمم في األعضاء الدول التزام إلى تشیر                  وإذ

عمل خطة خالل من النزاع من الخالیة والحاالت النزاع حاالت من كل في اإلعالم وسائط في العاملین                   والمهنیین

المعني المتحدة األمم منظومة في التنفیذیین الرؤساء مجلس أقرها والتي الصحفیین، سالمة بشأن المتحدة                األمم

  بالتنسیق في 12 نیسان/أبریل 2012.

 

قدرة14. من تحد التي والممارسات والسیاسات القوانین تعدیل االقتضاء، وعند مراجعة، ضرورة على تشدد                وإذ

والسیاسات القوانین هذه تتوافق وأن له، موجب ال تدخل، ودون مستقلة، بصورة عملهم أداء على                 الصحفیین

  والممارسات مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي.

 

المنشأة15. اإلعالم وسائط في العاملین المهنیین بحمایة المتعلّقة لاللتزامات شامل تقنین إجراء بأهمیة تسلم                وإذ

  بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي بغیة تعزیز تنفیذها على نحو فّعال.
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لحقوق16. المتحدة لألمم السامي المفوض مكتب تقریر في بها الموصى الجیدة الممارسات اعتبارها في تأخذ                 وإذ

یمكن وداعمة آمنة بیئة تهیئة أجل من ،2013 تموز/یولیو 1 في والمؤرخ الصحفیین"، "سالمة بشأن                 اإلنسان

  للصحفیین وغیرهم من المهنیین العاملین في وسائط اإلعالم االضطالع بأعمالهم دون عوائق.

 

 قد اتّفقت على ما یلي:

 

 القسم األول

 تدابیر الحمایة

 

 المادة 1 – الغرض من هذه االتفاقیة

 

اإلعالم وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم الصحفیین سالمة وضمان وحمایة، تعزیز، هو االتفاقیة هذه من                  الغرض

دون داعمة، بیئة في واستقاللیة بحریة مهنتهم ممارسة على قدرتهم وحمایة المسلحة، النزاعات وأثناء السلم، أوقات                  في

 التعّرض للمضایقات، أو الترهیب، أو االعتداء على سالمتهم الجسدیة.

 

 المادة 2 – المصطلحات المستخدمة

 

الذین األشخاص على اإلعالم" وسائط في العاملین و"والمهنیین "الصحفي" مصطلحا ینطبق االتفاقیة، هذه               ألغراض

لالتصال وسیلة أي طریق عن للجمهور ونشرها وإعدادها، المعلومات، جمع في مهني أو منتظم بشكل                 یشاركون

والمترجمون والسائقون، التقنیون، والعاملون الفوتوغرافیون، والمصورون الفیدیو مصورو ذلك في بما             الجماهیري،

 الفوریون، والمحررون، والمترجمون، والناشرون، والمذیعون، والعاملون في الطباعة، والموزعون.

 

 المادة 3 – الحق في الحیاة والحمایة من سوء المعاملة

 

الحیاة1. على واالعتداءات والعنف، التهدیدات، لمنع عملیًا الممكنة التدابیر جمیع باتخاذ األطراف الدول               تتعهد

اعتماد التدابیر هذه وتشمل اإلعالم. وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم للصحفیین الجسدیة               والسالمة

 تشریعات جنائیة وتدریب الموظفین المكلّفین بإنفاذ القانون المتعّلق بسالمة الصحفیین.

 

ضد2. اإلجتماعي النوع على القائم العنف مكافحة بغیة محددة تدابیر وممارساتها قوانینها في األطراف الدول                 تدرج

 النساء الصحفیات والعامالت في وسائط اإلعالم.

 

یواجهون3. الذین اإلعالم وسائط في العاملین من وغیرهم الصحفیین لحمایة الالزمة التدابیر األطراف الدول                تتخذ

التهدیدات حول للمعلومات السریع والنشر بالجمع تسمح المعلومات لجمع آلیة إنشاء خالل من وشیكا                تهدیدا

 والهجمات التي یتعرض لها الصحفیون فیما بین وكاالت إنفاذ القانون.

 

اإلعالمیة،4. المؤسسات مع بالتشاور السریعة واالستجابة المبكر لإلنذار وفعالة ممولة آلیات تنشئ بأن الدول                تتعهد

إمكانیة للتهدید، تعرضهم عند اإلعالم، وسائط في العاملین والمهنیین للصحفیین توّفر أن مسؤولیة تتولى                وأن

أن یتوجب الحمایة، إلى فرد أي حاجة تحدید وعقب الوقائیة. والتدابیر الحكومیة الجهات إلى الفوري                 الوصول

إنشاء عن فضال الرصاص، من الواقیة والصدریات المحمولة الهواتف ذلك في بما مادیة، حمایة تدابیر اآللیة                  تقدم
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برنامج خالل من أخرى بلدان أو البلد من آمنة أجزاء إلى النقل أو الطوارئ حاالت في واإلجالء آمنة                    مالذات

العاملین من وغیرهم الصحفیین عمل تقید أن یمكن بطریقة مبرر، دون البرامج، هذه استخدام یجوز وال                  للحمایة.

 في وسائط اإلعالم.

 

على5. یتعّین فإّنه اإلعالم، وسائط في العاملین من غیرهم أو الصحفیین ضد الجسدیة االعتداءات ارتكبت                 وحیثما

االعتداء و/أو التهدیدات من المزید من المتضرر الفرد حمایة لضمان ومالئمة ضروریة خطوات أي اتخاذ                 الدول

الرعایة مثل خدمات توفیر ذلك في بما الهجمات، هذه أثر من للتخفیف خطوات تتخذ أن الدول على كما                    الجسدي.

 الطبیة المجانیة، والدعم النفسي، والخدمات القانونیة، فضال عن المساعدة في نقل الصحفیین وعائالتهم.

 

 المادة 4 – الحق في الحریة

 

وغیرهم1. للصحفیین الحریة من القانوني غیر الحرمان لمنع الممكنة التدابیر جمیع باتخاذ األطراف الدول                تتعهد

إنفاذ وموظفي القضائي الجهاز وموظفي العامین، المدعین تدریب یشمل بما اإلعالم. وسائط في العاملین                من

 القانون.

 

داع،2. ودون تعسفیة بصورة القومي، األمن قوانین أو اإلرهاب مكافحة قوانین استخدام عدم األطراف الدول                 تكفل

أو التعسفي االعتقال طریق عن ذلك في بما اإلعالم، وسائط في والعاملین الصحفیین وسالمة عمل تعطیل                  بغیة

 االحتجاز، أو التهدید بذلك.

 

من3. اإلعالم وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم الصحفیین لحمایة فعالة خطوات األطراف الدول                تتخذ

 االختفاء القسري واالختطاف.

 

 المادة 5 – حریة التعبیر

 

الدولي1. القانون بموجب والتزاماتها لواجباتها تاما امتثاال وممارساتها وسیاساتها الدول قوانین تمتثل أن               یتعین

بشكل عملهم أداء على اإلعالم وسائط في العاملین من وغیرهم الصحفیین قدرة من تحد ال حتى اإلنسان                   لحقوق

 مستقل دون تدخل ال مسّوغ له.

 

یجوز2. ال أنه إال القانون، بموجب اإلعالم وسائط في العاملین لدى التعبیر حریة في للحق تقیید أي یكون أن                     ینبغي

المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من (3) 19 المادة في علیها المنصوص األسباب أحد بموجب إال                  فرضه

اآلداب أو العامة الصحة أو العام، النظام أو القومي األمن حمایة أو سمعتهم، أو اآلخرین حقوق أو                   والسیاسیة،

سلوكه تعدیل من الفرد لتمكین كافیة بدقة تقیید أي یصاغ أن ویجب ومتناسبة. ضروریة تكون أن ویجب                   العامة،

 وفقا لذلك، كما وأن یسهل على الجمهور الوصول إلیه.

 

وفقا3. ومشروعة مشروطة قیودا تشكل كانت إذا إال التعبیر، حریة أشكال من شكل أي تجرم التي التدابیر                   تلغى

 للفقرة الثانیة من هذه المادة.
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بالدور4. اعترافا الصحفیین، مصادر سریة العملیة، الممارسة وفي القانون في تحمي، بأن األطراف الدول                تتعهد

بوضوح، والمحددة المحدودة باالستثناءات رهنا الحكومة، مساءلة تعزیز في اإلعالم لوسائط             األساسي

 والمنصوص علیها بموجب القانون وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

 

 

 

 

 المادة 6 – التحقیق واالنتصاف الفّعاالن

 

وشاملة،1. وفوریة، محایدة، تحقیقات إجراء طریق عن المساءلة لضمان المناسبة الخطوات األطراف الدول               تتخذ

والمهنیون الصحفیون لها یتعرض التي واالعتداءات بالتهدیدات المتعلقة التقاریر جمیع في وفعالة              ومستقلة،

فیهم بمن الجرائم، مرتكبي جمیع وتقدیم القضائیة، والیتها نطاق في یدخلون الذین اإلعالم وسائط في                 العاملون

علیها، التستر أو علیها، التحریض أو المساعدة أو الجرائم، هذه ارتكاب على یتآمرون أو یأمرون، الذین                  أولئك

 وضمان حصول الضحایا وأسرهم على سبل انتصاف كافیة.

 

ضد2. العنف أعمال یرتكبون للذین بالنسبة العقاب من اإلفالت لمكافحة استراتیجیات وتنفذ تضع أن الدول                 على

في بالتحقیق تقوم أن الخصوص، وجه وعلى اإلعالم. وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم                الصحفیین

في تحقیقات وإجراء لرصد القانون ینشئها مستقلة، وطنیة آلیة أو خاصة تحقیق وحدة فیها المشتبه                 الهجمات

مخولة تكون وأن اإلعالم، وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم الصحفیین بحمایة المتصلة والمسائل                القضایا

الحكومیة السلطات إلى توصیات لتقدیم اختصاص ولها الحكومیة، السلطات مختلف بین والعمل السیاسات               بتنسیق

عمل لضمان مناسبا تدریبا الموظفین تدریب یجب كما اآللیة، أو للوحدة الكافیة الموارد توفیر وینبغي الصلة.                  ذات

في المشاركة من المدني المجتمع ومؤسسات الصحفیین تمكین یتم وأن وفعال. مستقل بشكل اآللیة أو                 الوحدة

 تصمیم هذه الهیئة وعملها وتقییمها.

 

العاملین3. المهنیین من غیرهم أو الصحفیین على االعتداءات لمقاضاة الالزمة الموارد تخصیص الدول على                یتعّین

 في وسائط اإلعالم من خالل وضع بروتوكوالت خاصة من قبل المدعین العامین، أو تعیین مدع عام متخصص.

 

اإلعالم،4. وسائط في العاملین المهنیین من غیرهم أو الصحفیین على باالعتداءات المتعلقة الجنائیة اإلجراءات                في

 یراعى على النحو الواجب أي صلة بین هذا الهجوم واألنشطة المهنیة للضحیة، ویعامل على أنه ظرف مشدد.

 

 المادة 7 – الحمایة أثناء االنتخابات والتظاهرات العامة

 

فترات خالل اإلعالم وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم الصحفیین لسالمة خاصا اهتماما األطراف الدول                 تولي

دورهم مراعاة مع السلمي، التجمع في حقوقهم األشخاص فیها یمارس التي األحداث تغطیة وأثناء                االنتخابات،

 الخاص، وتعرضهم للخطر، وهشاشة وضعهم المهني.

 

 المادة 8 – الحمایة كمدنیین أثناء النزاع المسلح
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یعملون1. الذین اإلعالم، وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم الصحفیین تعامل أن األطراف الدول على                 یجب

لم طالما النحو، هذا على وتحمیهم تحترمهم، وأن كمدنیین، المسلح، النزاع مناطق في خطیرة مهنیة مهمات                  في

لدى المعتمدین الحربیین المراسلین بحق اإلخالل دون وذلك الحربیة. األعمال في مباشر، وبشكل               یشاركوا،

 القوات المسلحة بمنحهم وضع أسرى الحرب المنصوص علیه في المادة 4.أ.4 من اتفاقیة جنیف الثالثة.

 

الدولي2. القانون بموجب علیها تنطبق التي لاللتزامات تاما امتثاال تمتثل أن مسلح نزاع في مشاركة دولة أي                   على

النزاعات في اإلعالم، وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم الصحفیون فیهم بمن المدنیین، بحمایة                الخاص

 المسلحة.

 

یكن3. لم ما االنتقام، أو للهجوم تتعرض أن یجوز وال مدنیة، كمنشآت اإلعالمیة المؤسسات ومقرات المعدات                  تعامل

 هناك دلیل واضح على أنها تستخدم في العملیات العسكریة.

 

وغیرهم4. للصحفیین المهني االستقالل تحترم أن المسلح النزاع حاالت في المشاركة األطراف الدول على                یتوّجب

 من المهنیین العاملین في وسائط اإلعالم وأن تحافظ على حقوقهم.

 

بیئة5. على العملیة، الممارسة وفي القانون في وتحافظ، تهیئ أن المسلح النزاع حاالت في المشاركة الدول                  على

من مبرر غیر تدخل دون عملهم ألداء اإلعالم وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم للصحفیین وتمكینیة                  آمنة

 أطراف ثالثة.

 

الصحفیین6. ضد الدولي اإلنساني القانون انتهاكات لمنع جهدها قصارى ببذل المسلح النزاع أطراف جمیع                تقوم

 وغیرهم من المهنیین العاملین في وسائط اإلعالم بصفتهم مدنیین.

 

وسائط7. في العاملین المهنیین من وغیرهم الصحفیین عن اإلفراج لضمان العملیة التدابیر جمیع تتخذ أن الدول                  على

والیتها تمارسعلیها التي األراضي في المسلح النزاع حاالت في كرهائن احتجزوا أو اختطفوا الذین                اإلعالم

 القضائیة.

 

التي8. واالعتداءات االنتهاكات من ألي حد لوضع المناسبة الجهود تبذل أن المسلح النزاع أطراف جمیع على                  یتعین

 ترتكب ضد الصحفیین وغیرهم من المهنیین العاملین في وسائط اإلعالم.

 

واإلعالمیین9. الصحفیین ضد المرتكبة الجرائم عن المساءلة لضمان الالزمة الخطوات جمیع األطراف الدول               تتخذ

أو ارتكبوا، أنهم یزعم الذین األشخاص عن بالبحث تقوم أن الخصوص، وجه وعلى المسلح. النزاع حاالت                  في

فیما وفعالة ومستقلة، ومحایدة، نزیهة، تحقیقات بإجراء تقوم وأن جنیف، التفاقیات خطیر انتهاك بارتكاب                أمروا

عن المسؤولین بمحاكمة األطراف الدول تلتزم القضائیة. والیتها إطار في ارتكابها المدعى بالجرائم               یتعلق

إلى للمحاكمة تسلیمهم أو جنسیتهم، عن النظر بغض محاكمها، في الدولي اإلنساني للقانون الجسیمة                االنتهاكات

 دولة أخرى معنیة، شریطة أن تكون هذه الدولة قد قدمت دعوى ظاهرة الوجاهة ضد هؤالء األشخاص.

 

اإلنساني10. القانون مجال في المسلحة للقوات والتدریب التعلیم لتوفیر المناسبة الخطوات األطراف الدول               تتخذ

من وغیرهم الصحفیون فیهم بمن المسلح، النزاع من المتضررین المدنیین ضد الهجمات ومنع وقف بغیة                 الدولي

 المهنیین العاملین في وسائط اإلعالم.
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 المادة 9 – تدابیر زیادة الوعي

 

العنف1. أشكال من شكل ألي فیها، لبس ال فوریة، علنیة إدانة الحكومیة، المستویات أعلى وعلى إصدار،                  ینبغي

أو عادي، شخص االعتداء ارتكب سواء اإلعالم، وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم الصحفیین                ضد

 شخص یعمل بصفة رسمیة.

 

وموظفي2. العامین، والمدعین والجیش، القانون، بإنفاذ المكلفین للموظفین التدریب تقدم أن الدول على               ینبغي

الدولي، اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون بمقتضى بالتزاماتهم یتعلق فیما القضائي              الجهاز

وغیرهم للصحفیین المخاطر من معینة مجاالت مع التعامل التدریب هذا ویشمل االلتزامات. بتلك الفعلي                والوفاء

أثناء الصحفیین وجود وشرعیة العامة، واألحداث االحتجاجات مثل اإلعالم، وسائط في العاملین المهنیین               من

 حاالت النزاع المسلح، والممارسات واإلجراءات للحد من المخاطر التي یتعرض لها الصحفیون.

 

إطالقا3. التسامح عدم نهج واتباع الصحفیین سالمة بمسألة العام الوعي رفع إلى الرامیة المبادرات تنفیذ                 ینبغي

سالمة مسألة إدراج طریق عن ذلك في بما والوطني، المحلي الصعیدین على الصحفیین ضد العنف                 إزاء

 الصحفیین في برامج التعلیم العام الرسمیة. وتشمل هذه األنشطة الترویج العام للیوم العالمي لحریة الصحافة.

 

المؤسسات4. عن فضال اإلعالم، وسائط في العاملین المهنیین من وغیرهم للصحفیین التدریب یتاح أن                یجب

 اإلعالمیة فیما یتعلق بحقوقهم بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.

 

 

 القسم الثاني

 اللجنة المعنیة بسالمة الصحفیین

 

 المادة 10 – إنشاء لجنة سالمة الصحفیین

 

عضوا عشر خمسة من اللجنة وتتألف "اللجنة"). باسم یلي فیما إلیها (یشار الصحفیین بسالمة معنیة لجنة إنشاء                   ینبغي

الذین األشخاص بأسماء قائمة من السري باالقتراع للتجدید، قابلة سنوات، أربع لفترة األطراف الدول                تنتخبهم

 رشحتهم  الدول األطراف  لهذا الغرض. ویعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصیة.

 

 المادة 11 – معاییر المنصب

 

الرفیعة األخالق ذوي من یكونوا أن یجب والذین االتفاقیة، هذه في األطراف الدول رعایا من اللجنة تتألف أن                    یجب

أن للجنة یجوز وال الدولي. اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون میدان في بها المعترف                 والكفاءة

 تضم أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.

 

 المادة 12 – إجراءات البالغات الفردیة
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أو أفراد عن نیابة أو من، المقدمة البالغات ودراسة تلقي في اللجنة باختصاص االتفاقیة هذه في طرف دولة                    تعترف

في الطرف الدولة تلك جانب من النتهاك ضحایا أنهم یدعون الذین لوالیتها، الخاضعین األفراد من                 مجموعات

 االتفاقیة.

 

 المادة 13 – معاییر القبول

 

 تعتبر اللجنة أن البالغ الفردي غیر مقبول إذا:

 كان البالغ مجهول الهویة؛1)

  شكل البالغ إساءة استعمال للحق في تقدیم هذه البالغات، أو كان یتنافى مع أحكام االتفاقیة؛2)

إجراء3) إطار في بحثها یجري أو النظر، قید أنها أو اللجنة، فیها نظرت وأن سبق قد نفسها المسألة                    كانت

 آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیة؛

سبل4) تطبیق یكون حیث القاعدة هذه أنتسري یجب وال المتاحة. المحلیة االنتصاف سبل جمیع تستنفد                  لم

 االنتصاف مطوال بصورة غیر معقولة، أو أنه من غیر المرجح أن یحقق االنتصاف الفعال؛

 كان من الواضح أنه ال یستند إلى أساس سلیم، أو كان غیر مدعوم بما فیه الكفایة؛ أو متى5)

لم6) ما المعنیة، الطرف للدولة بالنسبة االتفاقیة هذه نفاذ بدء قبل حدثت قد البالغ موضوع الوقائع                  كانت

 تستمر تلك الوقائع بعد ذلك التاریخ.

 

 المادة 14 – فحص البالغات الفردیة

 

وفي1. االتفاقیة. أحكام من حكم أي انتهكت أنها یدعى التي الطرف الدولة إلى إلیها مقدمة أیبالغات اللجنة                   تقدم

توضح مكتوبة بیانات أو تفسیرات اللجنة إلى المتلقیة الدولة تقدم اللجنة، إخطار استالم من أشهر ستة                  غضون

 المسألة وسبل االنتصاف، إن وجدت، التي قد تتخذها تلك الدولة.

 

أّنه2. المدعي الشخص لها قدمها التي المكتوبة المعلومات جمیع ضوء في الواردة االعتراضات في اللجنة                 تنظر

الدول تقدم لكي تحقیق، بإجراء األمر، لزم إذا اللجنة، وتتعهد المعنیة. الطرف والدولة ضحایا أو                 ضحیة

 األطراف المعنیة جمیع التسهیالت الالزمة.

 

 المادة 15 – التدابیر المؤقتة

 

الدولة1. إلى تحیل أن إلیها، التوصل تّم التي الحالة وقائع في البت وقبل البالغ، تلقي بعد وقت أي في للجنة،                      یجوز

ال أضرار وقوع لتجنب مؤقتة تدابیر من یلزم قد ما المعنیة الطرف الدولة تتخذ كي عاجال طلبا المعنیة                    الطرف

 یمكن إصالحها للضحیة أو ضحایا االنتهاك المزعوم.

مقبولیة2. بشأن قرار اتخاذ یعني ال هذا فإن المادة، هذه من 1 الفقرة بموجب التقدیریة سلطتها اللجنة تمارس                    حیثما

 البالغ أو األسس الموضوعیة للبالغ.

 

 المادة 16 – نتائج البالغات الفردیة

 

وتوصیاتها، اقتراحاتها وتحیل االتفاقیة، هذه أحكام من حكم ألي انتهاك حدث قد كان إذا ما اللجنة تحدد البالغ، دراسة                     بعد

 إن وجدت، إلى  الدولة الطرف  المعنیة، وإلى مقدم أو مقدمي البالغ.
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 المادة 17 – اإلجراءات المتعلقة باالنتهاكات الجسیمة أو المنهجیة

 

للحقوق1. طرف دولة جانب من منهجیة أو جسیمة انتهاكات وقوع إلى تشیر موثوقة معلومات اللجنة تلقت                  إذا

المعلومات، فحص في التعاون إلى الطرف الدولة تلك تدعو اللجنة فإن االتفاقیة، هذه في علیها                 المنصوص

 وتحقیقا لهذه الغایة تقدم مالحظاتها بشأن المعلومات المعنیة.

 

أخرى2. معلومات أي عن فضال المعنیة، الطرف الدولة قدمتها قد تكون قد مالحظات أي مراعاة مع للجنة،                   یجوز

ویجوز اللجنة. إلى عاجل تقریر وتقدیم تحقیق إلجراء أعضائها من أكثر أو عضوا تعین أن لها، متاحة                   موثوقة

 أن یتضمن التحقیق، إذا اقتضت الضرورة وبموافقة  الدولة الطرف ، زیارة إلى إقلیمها.

 

 بعد دراسة نتائج هذا التحقیق، تحیل اللجنة هذه النتائج إلى  الدولة الطرف  المعنیة مرفقة بأي تعلیقات وتوصیات.3.

 

أحالتها4. التي والتوصیات والتعلیقات النتائج تلقي من أشهر ستة غضون في المعنیة، الطرف الدولة تقدم أن                  یجب

 إلیها اللجنة، مالحظاتها إلى اللجنة.

 

 المادة 18 – التقریر السنوي المقدم إلى الجمعیة العامة

 

والتحقیقات الفردیة بالبالغات یتعلق فیما أنشطتها فیه وتوجز المتحدة، لألمم العامة الجمعیة إلى سنویا تقریرا اللجنة                  تقدم

 في تقاریر االنتهاكات الجسیمة أو الممنهجة.

 

 

 القسم  الثالث

 أحكام ختامیة

 

 

 المادة 19 – تحفظات

 

 ال یسمح بإجراء تحفظات تتنافى مع هدف هذه االتفاقیة والغرض منها.1.

 

 یجوز سحب التحفظات في أي وقت.2.

 

 المادة 20 – التوقیع، والتصدیق، واالنضمام

 

وكاالتها1. من أي أو المتحدة، األمم في عضو دولة أي جانب من علیها للتوقیع مفتوحة االتفاقیة                  هذه

 المتخصصة. تودع صكوك التصدیق لدى األمین العام لألمم المتحدة.

 

 تكون هذه االتفاقیة مفتوحة النضمام أي دولة مشار إلیها في الفقرة 1 من هذه المادة.2.
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كل3. بإیداع إلیها، انضمت أو االتفاقیة، هذه على وّقعت التي الدول جمیع بإبالغ المتحدة لألمم العام األمین                   یقوم

 صك تصدیق أو انضمام.

 

 المادة 21 – الدخول حیز التنفیذ

 

لدى1. االنضمام أو التصدیق صكوك من العشرین الصك إیداع تاریخ من یوما ثالثین بعد االتفاقیة هذه نفاذ                   یبدأ

 األمین العام لألمم المتحدة.

 

أو2. التصدیق صكوك من العشرین الصك إیداع بعد إلیها تنضم أو االتفاقیة هذه على تصدق دولة لكل                   بالنسبة

 االنضمام، تدخل االتفاقیة حیز النفاذ في الیوم الثالثین من تاریخ إیداع صكها الخاص.

 

 المادة 22- االنسحاب

 

االنسحاب ویصبح المتحدة. لألمم العام األمین إلى كتابي إشعار بتوجیه االتفاقیة هذه من تنسحب أن الطرف للدولة                   یجوز

 نافذا بعد سنة واحدة من تاریخ استالم األمین العام لهذا اإلشعار.
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