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تعزيز حقوق اإلنسااان وحماها:ام مساااقو حقوق اإلنسااان   
بما في ذلك الن:ج البدهلة لاحساااالت الاماف ال علي بحقوق  

 اإلنسان والحريات األساسية 
   

 سالمة الصح للت ومسألة اإلفالت مت العقاب   
  

 تقرير األملت العام**  
  

 موجز  
العقاب ين ومسألة اإلفالت من مة الصحفي ، على سال74/157يركز هذا التقرير، المقدم وفقا للقرار   

في الفضـــــــار اإلل ترو ي، ذما في عل  النعد الونســـــــا ي وســـــــالمة الصـــــــحالات  ويبد  التقرير  و ـــــــ  للحالة  
الراهنة، يتنعه ســـرم لمفتل  المنامرات القا.مة  و لي عل  اقترا ات  تعزيز ســـالمة الصـــحفيين على اإل تر ت،  

 عتنارات الونسا لة ذسبل منها ا ناع  هج يراعي اال
 
 

  

 

 * A/76/150  
 النها.ي ذغلة  ضمينه التطورات األخيرة ُقدم هذا التقرير ذعد ا قضار الموعد  ** 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/157
https://undocs.org/ar/A/RES/74/157
https://undocs.org/ar/A/76/150
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 مقدمة  -   أول  
، يقـدم هـذا التقرير لمحـة عـامـة عن الحـالـة الراهنـة للمـا يتعل  74/157وفقـا لقرار الوميلـة العـامـة   - 1

دة ذشـــــــــأ  ســـــــــالمة  ذســـــــــالمة الصـــــــــحفيين ومســـــــــألة اإلفالت من العقاب، وم  مراعاة خطة عمل األمم المتح
 ألة اإلفالت من العقاب ومتاذعة الفطة الصحفيين ومس

وقد اعترفت الوميلة العامة في عل  القرار  تعرض الصـــــــــحفيين لمفالر خا ـــــــــة على ســـــــــالمتهم  - 2
ــألة اإلفالت من العقاب   في ــاذقة عن ســــالمة الصــــحفيين ومســ العصــــر الرقمي  و نقى  قارير األمين العام الســ

ا التقرير في  وضــــــــلا واســــــــتقرار مســــــــألة الســــــــالمة على الصــــــــدم  ويتم ل الذرض من هذ  عات  هملة في هذا
  ( 1) اإل تر ت، ذما يشمل النعد الونسا ي وسالمة الصحالات

وفي ســـــلاا  عدام هذا التقرير، التمســـــت مفوضـــــلة األمم المتحدة الســـــاملة لحقوا اإل ســـــا ، ذالنلاذة  - 3
والمنظمات الدوللة واإلقللملة  والمؤســســات الدول األعضــار   األمين العام، الحصــول على مســاهمات من عن

  ويسـتند التقرير  لى لا.فة من المصـامر العامة  شـمل ( 2) الولنلة لحقوا اإل سـا   والمنظمات يير الحووملة
 عمل آللات األمم المتحدة لحقوا اإل سا  و عمال النا  ين والممارسين ومنظمات الموتم  المد ي 

  
 الراهنة لة  حا ال  -  ثانيا  

 ريــة التعبير و ريــة وســــــــــــــــا.ع اإلعالم  مرا  ال ينى عنهمــا في  عزيز التفــاهم والحوار الال مين   - 4
ــتدامة  يير    الســـنوات األخيرة يـــهدت  يامة  للنهوض ذالوهوم العامة الراملة  لى  حقي   هداف التنملة المسـ

ــوار -في  وم وعدم االعتدارات ــنوة اإل تر ت وخارجها ســـــــــ ــوارعلى يـــــــــ ــحفيين والعاملين   - ذســـــــــ على الصـــــــــ
ــمل  في ــة  رية التعبير، والتي  شـــــ ــا.ع اإلعالم، فضـــــــال عن الحوام  التي  ؤلر في قدر هم على ممارســـــ وســـــ

ــول على المعلومات، وعدم  ــحفيين من الحصـــ ــا.لة واالعتقال، والســـــون، و رما  الصـــ التهديد ذالمال قة القضـــ
ا  وكما   ر  األمين العام في موجزه الســـلاســـا ي ذشـــأ    بيهالتحقي  في الورا.م المر  نة ضـــدهم ومقاضـــاة مر 

( و قوا اإل ســــــــا ، فقد  فاقمت التهديدات التي واجهها الصــــــــحفيو  خالل  19-مرض فيروس كورو ا )كوفيد
   ( 3) “ خنار  ا.فة”الوا.حة، ذما في عل  التهديد ذاعتقالهم  و ا توا هم  و مقاضا هم  و اضطهامهم  زعم  شر  

  ( 4) فسه للما يتصل  زيامة المراقنةير   وينطب  الش

 __________ 

  1، الحايلة A/72/290، ا ظر الوللقة “  حفي” لاللالع على  عريف لمصطلا  (1) 
ذاريا، و نن، و ولندا، ، كا ت قد ورمت مســـــاهمات من اال حام الروســـــي، وأســـــنا لا، و  ذوال، وأيطاللا، و ل2021آب/ يســـــط     10في  (2) 

وما لا، والسلفامور، والسنذال، وسويسرا، و ر لا، والعراا، ويامبلا، وكروا لا، ولبنا ، وليتوا لا، وموريشيوس، و ركما ستا ، و ويو، ور 
  قـذوا ” ، ومنظمـة  “ 19المـامة ” والهنـد، واليوـ ا   ومول   وروـ ا، ومنظمـة األمم المتحـدة للتر لـة والعلم وال قـاـفة )اليو ســــــــــــــوو(، ومنظمـة  

ــتقلين في فيتنام وا.تالف فيتنام لمناهضـــــة التعذيو )معنا(، واللونة الولنلة لحقوا اإل ســـــا  ، وراذطة الصـــــح“ الجئي القوارب فيين المســـ
الموسـل ، والمعهد الدا مركي لحقوا اإل سـا ، ومنظمة الفضـارات العامة، ومؤسـسـة الصـحافة الحرة يير المحدومة، ومؤسـسـة مار   في
ومعهد  قوا اإل ســــــا  التاذ  لنقاذة المحامين الدوللة، ومعهد الصــــــحافة الدولي،   ا اإل ســــــا ، والتحال  الدولي للســــــالم والتنملة، قو 

ــلو    ــا ، ومنظمة مراسـ ــا  في  لوارايوا، والمعهد الهولندق لحقوا اإل سـ ــر لا، وموتو المدعي العام لحقوا اإل سـ و مين المظالم في  ـ
 جنوب يرا آسلا في جامعة كيو و  شافالبو ذبو ، األستاع المساعد في مركز مراسات ال  دوم، و افين  شا 

  2020،  لسا /  ريل “ و قوا اإل سا : كلنا معنيو   19-كوفيد” األمم المتحدة،  (3) 

 (4) UNESCO, “Journalism, press freedom and COVID-19”, 2020  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/157
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وقـد ورم و ــــــــــــــ  لللـار القـا و ي الـدولي لحمـاـية الصــــــــــــــحفيين في  قـارير ســــــــــــــاذقـة ل مين العـام  - 5
و ســتدعي ســالمة الصــحفيين في الفضــار اإلل ترو ي     ( 5) ســالمة الصــحفيين ومســألة اإلفالت من العقاب عن

واجو    االلتزامات و  الدولي لحقوا اإل ســـــــا   و شـــــــمل هذه قا نفيذ الدول التزامات قا و لة راســـــــفة ذموجو ال
ا ترام وضـــــــــــما  الح  في  رية الر ق والتعبير، ذما في عل   رية التماس المعلومات واألف ار و لقيها و قلها  

  ( 8) وهذا ما يشمل اإل تر ت   ( 7) ، ( 6) ذومل    واعها، ذذض النظر عن الحدوم، وفي  ق وسا.ع  عالم
 

 اإل تر ت   السالمة على   
ال ظت مفوضـلة  قوا اإل سـا ، وآللات األمم المتحدة لحقوا اإل سـا ، ومنظمات الموتم  المد ي  - 6

   ع يتعرض  ( 9)    الصــــــــــــحفيين  لوا يتعرضــــــــــــو  العتدارات على اإل تر ت خالل الفترة المشــــــــــــمولة ذالتقرير
والتهديد ذاسـتفدام العن  دار الونسـي،  في عل  االعت الصـحفيو  للتهديد ذالقتل، والتهديد ذالعن  الوسـدق، ذما  

ضـد  فرام األسـرة، والمضـايقة، وخطاب ال را،لة، والتر  و، وممارسـة  شـر المعلومات الفصـو ـلة، و مالت  
  وال ظت منظمة األمم المتحدة للتر لة والعلم وال قافة )اليو ســوو(    العوامل التي  زيد من خطر  ( 10) التشــهير

ونســـــي للشـــــفو الصـــــحفي وما  عا كا  هذا الشـــــفو يقدم  قارير  شـــــمل النوع العبر اإل تر ت  االعتدارات 
  ( 11) واال تفاذات واال تواجات 19-مواضــــــــــل   ســــــــــاســــــــــة  و  نع  على االســــــــــتقطاب، من قبيل كوفيد عن
لى و   الوا.حة  مت   19- فامت ذأ  الصحفيين قد  اموا من  واجدهم على اإل تر ت خالل جا.حة كوفيد كما

، ســــــــــــــولـت المنظمـة  2020  و  2019  ففي عـامي  ( 12) ع مفتلفـة من االعتـدارات عبر اإل تر ـتوا      يـامة في
اعتدارن  532اعتدارن على الصـحفيين في  لد وا د، وقعت يالبيتها العظمى،  588  “19المامة ” الحووملة يير

ــار الرقمي ــدة جرار االعتدار( 13) على األقل، في الفضـــــ ــحالات ذشـــــ   فقد ( 14) ر تات في  يئة اإل ت   و تألر الصـــــ
كشــــفت مراســــة  دي ة  جريت  ت للف من اليو ســــوو ذشــــأ  اال واهات العالملة للعن  المر  و على اإل تر ت 

 __________ 

 (5) A/69/268 و12-10، الفقرات ، A/70/290 17، الفقرة  

  19من المامة  2العهد الدولي الفاص ذالحقوا المد لة والسلاسلة، الفقرة  (6) 

 (7) CCPR/C/GC/34 و12، الفقرة ، CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 8 و 7 و 6، الفقرات  

  44/12 ا ظر، على سبيل الم ال، قرار مول   قوا اإل سا  (8) 

ــ (9)  ــا ،  ذع ة األمم المتحدة لتقديم المســ ــاملة لحقوا اإل ســ ــلة األمم المتحدة الســ ــتا  ” اعدة  لى العراا ومفوضــ  رية التعبير في  قللم كرمســ
ومنظمة الفضـارات   “ 19المامة  ” ومسـاهمات اليو سـوو، ومنظمة    A/HRC/44/52  ا ظر  يضـا 13، ص 2021،  يار/مايو “ العراا
 ومعهد الصحافة الدولي، ومنظمة مراسلو   ال  دوم، والمعهد الهولندق لحقوا اإل سا   العامة،

ــيل جمل  الباليات  IRN2021/8البالغ   (10)  ــة، ا ظر   )لاللالع على  فا ـــــــــ ــلة والمعلومات الوارمة ذموجو اإلجرارات الفا ـــــــــ المرســـــــــ
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments)   ا ظر  يضـاA/HRC/46/63ومسـاهمات    54قرة  ، الف

 اليو سوو ومراسلو   ال  دوم 

لصـحافة الحرة يير المحدومة  ا ظر، على سـبيل مسـاهمات اليو سـوو ومنظمة مراسـلو   ال  دوم و مين المظالم في  ـر لا ومؤسـسـة ا (11) 
  A/HRC/44/52، و A/HRC/38/47، و A/72/290الم ال، 

 “ Journalism, press freedom and COVID-19” يو سوو  ا ظر  يضا اليو سوو: ا ظر مساهمة ال (12) 

  “ 19المامة ” مساهمة منظمة  (13) 

مســـاهمات اليو ســـوو، ومنظمة مراســـلو   ال  دوم، و مين المظالم في  ـــر لا، ومؤســـســـة الصـــحافة الحرة يير المحدومة  ا ظر  يضـــا  (14) 
A/72/290 و10، الفقرة ، A/HRC/38/47 و42-12، الفقرات ، A/HRC/44/52 52-39، الفقرات  

https://undocs.org/ar/A/69/268
https://undocs.org/ar/A/70/290
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https://undocs.org/ar/A/HRC/44/52
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
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و فام    ( 15) ضــــد الصــــحالات عن ار فاع معدل االعتدارات عبر اإل تر ت ضــــد الصــــحالات ذشــــول م ير للقل 
 ــحالة،    900  ا ي يزيد عدمهن علىاالســتقصــا.لة، واللو الصــحالات المشــموالت ذالدراســة  في الما.ة من 73

 تعرضـــــــــهن للعن  على اإل تر ت  و تقال   يـــــــــوال  خرب من التمييز، من قبيل العنصـــــــــرية وكرا،لة الم للة 
الونســـــــلة والتعصـــــــو الديني، م  التحيز الونســـــــا ي وكرا،لة النســـــــار، ما يؤمق  لى ار فاع كبير في معدالت  

 و الموتمعات المهمشــة  وينطوق اإل الغ تمين  لى األقللات  لصــحالات اللوا ي ين العن  على اإل تر ت ضــد ا
ــنوات اللمينلة المتطرفة، على ا تمال  كبر  ــة واال تفاذات، ذما في عل  الشــ ــلاســ ــا لة والســ ــايا الونســ عن القضــ

العن   دو  عن  على اإل تر ت  ويـــــــــملت  يـــــــــوال االعتدار المبلالع عنها التهديد ذاالعتدار الونســـــــــي و  في
ات كاعذة، والتهديد ذإلحاا الضــــرر ذالســــمعة المهنلة والشــــفصــــلة، والقر ــــنة ضــــايقة، و قديم  لا  البد ي، والم

 روف عمــل الصــــــــــــــحفيين، مــا جعلهم  ك ر اعتمــاما على خــدمــات    19-والمراقنــة  وقــد ييرت جــا.حــة كوفيــد
عن  الات  ك ر  عرضـــــا للاال صـــــاالت الرقملة وقنوات التوا ـــــل االجتماعي  و تلوة لذل ،   ـــــنحت الصـــــح

في الما.ة من المســـــتوينات ذأ هن  20ن عق قبل، وا مامت االعتدارات خالل الوا.حة  و فام على اإل تر ت م
اعتدارات خارج اإل تر ت  تصـــل ذاعتدارات  عرضـــن لها على اإل تر ت  ومن النتا.ج األخرب التي  عا ين من

ــللة  و يهوميات  الال ي يعرفن ذأ هن ســــوماوات  والصــــحالات    و ــــلت  ليها الدراســــة     من الشــــعوب األ ــ
عر لات،  عرضــــن ألعلى معدالت العن  على اإل تر ت وعا ين من  يــــد االار الناجمة عنه  ولم ُ عرف،   و
 االت ك يرة، هوية الوناة  يير    الدراســـــة االســـــتقصـــــا.لة   هرت    المســـــتوينات  دم  الوناة ذأ هم،   في

راف ســلاســلة فاعلة  و  ر    ب، ومو فو   ووميو  آخرو ، و لم،  عمار ســلاســيو  رللعو المســتو  ســنما ور 
مور يـــــركات وســـــا.ل التوا ـــــل االجتماعي ذاعتنارها عوامل  موينلة للعن  ضـــــد المر ة على اإل تر ت، ومور 

الغ عن المعلومات المنافذ اإلعالملة الحز لة في  ضفلم العن  عبر اإل تر ت  وعالوة على عل ،   نا اإل  
مت اإلسـارة التي  عزب  لى كرا،لة النسـار في  مالت التضـليل ذة محفز لشـن اعتدارات، واسـُتفدالمضـللة ذم ا

 ذاعتنارها  ماة في محاولة لتقويض لقة الومهور في الصحافة القا.مة على الحقا.  

ــحفيين في عام  - 7 ــة  جر ها الوميلة الهولندية للصـ ــفرت مراسـ  تا.ج مماللة  فقد  جريت عن    2019و سـ
في الما.ة منهن ذأ هن  لقين  هديدات  50جل  عدام الدراسـة،  فامت  ـحالة في البلد من    366ت م   مقا ال

ا ذالنســار اللوا ي لديهن  لفال والنســار   و  عرضــن للترهيو  و العن  في ســلاا عملهن  وهذا ما  ضــرد  حديدن
ه  حو    ( 16) اإل تر ت ي الما.ة من هذه التهديدات علىف 30من خلالات  قلوية  وقد ُوجالِّ

و ؤلر المعلومات المضــللة  يضــا على ســالمة الصــحفيين و رية اإلعالم  فوفقا لليو ســوو، ُ ســتفدم  - 8
ــهير  ــروا معلومات يير مقلقة  و في  لار  مالت التشـ ــحفيين ل ي ينشـ ــليل الصـ ــللة  ما لتضـ المعلومات المضـ

را ما   و   ذأ  اعتدارات من هذا النوع ك ي   م  و القدح  هم  و فيد التقاريرعلى اإل تر ت  هدف  شــــويه ســــمعته
  و ـفامت المقررة الفـا ــــــــــــــة المعنـلة  تعزيز و مـاـية الح  في  رـية الر ق والتعبير ـذأ  ( 17) متراذطـة ومنســـــــــــــــقة

  ( 18)  مالت التشهير التي  شن ضد الصحفيين على ينوات التوا ل االجتماعي   نحت  ك ر ضراوة

 __________ 

 (15) Julie Posetti and others, The Chilling: Global Trends in Online Violence against Women Journalists 

(Paris, UNESCO, 2021) ا ظر  يضا مساهمة اليو سوو   

 الهولندق لحقوا اإل سا   مساهمة المعهد (16) 

 مساهمة اليو سوو  (17) 

 (18) A/HRC/47/25 23، الفقرة  

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
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    زـيد من  ـدة ـ ألير    لت نولوجـلات الرقمـلة الوـدـيدة يمونو ـفامت المقررة الفـا ــــــــــــــة  يضــــــــــــــا ـذأ  ا - 9
، يتم  ضـــــــــــفلم المعلومات ال اعذة من خالل   االعتدارات التي  شـــــــــــن على الصـــــــــــحفيين على اإل تر ت  فأوالن

 فاعل المسـتفدمين على  الفوار ملات و ماعج األعمال التي  صـمدم للترويج للمحتوب الم ير الذق يحاف  على
لنا، ُ ســـتفدم   نولوجلات الذكار اال ـــطناعي في  شـــر المعلومات المضـــللة وفي  ـــناعة  لا    و ( 19) المنصـــات

  ( 20) يسمى ذمقال  الفيديو الفا.قة التزيلف التي  تضمن اعتدارات جنسلة المنحى  ستهدف الصحالات ما

ــا  ومنظمـــات الم - 10 عن قلقـــه   ار المراقنـــة    ( 21) وتم  المـــد يو عرب عـــدم من آللـــات  قوا اإل ســــــــــــــ
ذعض الدول قوا ين  نو على منا  ـــــــــال لات      ـــــــــدرتالقا و لة، ذما في عل  مراقنة الصـــــــــحفيين  و  يير

ر هذه القوا ين  ( 22) مراقنة مفرلة يير مشـفوعة ذما يوفي من ضـما ات ورقاذة  هدف  لى من  التواو ات   وُ لسـال
عل  مراقنة    نة الوماعلة، ذما في طاا واســــــــــــــ   و المراقعلى الهدف والمراقنة المراقنَة يير القا و لة المحدمة 

  شــطة الصــحفيين على  طاا واســ  على اإل تر ت  وقد ســلطت اليو ســوو ومنظمات الموتم  المد ي الضــور  
  ( 23) التي  مت  لى  يامة المراقنة على اإل تر ت 19-على الشوايل المتعلقة ذوا.حة كوفيد

المراقنة المحدمة الهدف التي  مارســـــــــــها ذعض آللات األمم المتحدة لحقوا اإل ســـــــــــا   لى و يـــــــــــار  - 11
، ذما يشــــــــمل  ــــــــحفيي التح لقات ذســــــــبو  ذطلة الورا.م والســــــــلوكلات ( 24) الدولة على الصــــــــحفيينســــــــلطات  

    ففي ذعض الحاالت،  فامت التقارير    الدول( 25) المشــــــــــــــروعة التي يزعم    ســــــــــــــلطات الدولة  ر  بها يير
ــحفيين، جهات يي  ــا، ذغلة مراقنة الصـــــــــ ــتفدمت  يضـــــــــ ــنة   ر  ووملة،اســـــــــ ــمى ذموموعات قرا ـــــــــ  و ما يســـــــــ

، و  نولوجلات خا ة للمراقنة  تلا التطفل على الحواسيو، واختراا األجهزة المحمولة، ومراقنة  ( 26) الحواسيو
الها   المحمول،  اســتفدمت  جهزة ال شــ  عن رقم التعريف العالمي للمشــترت في ا صــاالت   الشــنوات، كما

  ( 27) ، و  نولوجلات التعرف على الوجه والعوال والتفتلش الدقي  لر م البلا ات

 __________ 

 (19) A/HRC/47/25 16، الفقرة  

 مساهمة اليو سوو  (20) 

ــا  التاذ  لراذطة المحامين الدوللة، ومنظمة   (21)  ــاهمات معهد  قوا اإل ســـ ــلو   “ 19المامة ” مســـ ــحافة الدولي، ومنظمة مراســـ ، ومعهد الصـــ
  دوم، ومؤسسة الصحافة الحرة يير المحدومة   ال

 (22) CCPR/C/NAM/CO/2    و  37الــفــقــرة  ،CCPR/C/KOR/CO/4  الــفــقــرة و42،   ،  CCPR/C/FRA/CO/5  الــفــقــرة  ،12  ،
  ا ظر  29، الفقرة  CCPR/C/EST/CO/4  ، و41، الفقرة  CCPR/C/TJK/CO/3  ، و54، الفقرة  CCPR/C/NLD/CO/5 و

 ,European Court of Human Rights, Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom يضـــــــــــــا: 

applications Nos. 58170/13,14 / 62322and 24960/15, Judgment, 25 May 2021  

ــوو:   19-األمم المتحدة، ”كوفيد (23)  ــا اليو ســـــــــ ــا : كلنا معنيو “  ا ظر  يضـــــــــ  Journalism, press freedom and“و قوا اإل ســـــــــ

COVID-19”  ا ظر  يضــــــــــا: 12، الصــــــــــفحة  Freedom House, “Freedom on the Net 2020: The pandemic’s 

digital shadow” ا ظر  يضا مساهمة معهد  قوا اإل سا  التاذ  لراذطة المحامين الدوللة   

 (24) CCPR/C/PRY/CO/436رة ، الفق  

  COL 5/2020البالغ  (25) 

 (26) CCPR/C/VNM/CO/3 19المامة ” ، ومساهمة منظمة (ج)، الفقرة الفرعلة 45، الفقرة “  

ــا ،   (27)  ــاملة لحقوا اإل سـ ــة األمم المتحدة السـ ــحفيين والم” مفوضـ ــتفدام  رامج التوســـ  لمراقنة الصـ ــا اسـ ،  لا  “ دافعين عن  قوا اإل سـ
ة على الموق   )متا   A/HRC/41/CRP.1  ، و14-7، الفقرات  A/HRC/41/35  ا ظر  يضـا  2021 مو /يولله   19 ملت ذه في 

 ( ومساهمات معهد  قوا اإل سا  التاذ  لراذطة المحامين الدوللة ومنظمة مراسلو   ال  دوم https://ohchr.orgالتالي: 

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/CCPR/C/NAM/CO/2
https://undocs.org/ar/CCPR/C/KOR/CO/4
https://undocs.org/ar/CCPR/C/FRA/CO/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/NLD/CO/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TJK/CO/3
https://undocs.org/ar/CCPR/C/EST/CO/4
https://undocs.org/ar/CCPR/C/PRY/CO/4
https://undocs.org/ar/CCPR/C/VNM/CO/3
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/35
file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_2Semifinal/A/HRC/41/CRP.1
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وعالوة على عل ، عمـلت المقررة الفـا ــــــــــــــة المعنـلة  تعزيز و مـاية الح  في  رية الر ق والتعبير،  - 12
  فوفقا  ( 28) ارية مســــــتقلةوكذل  منظمات الموتم  المد ي، على  ولي  االعتدارات اإلل ترو لة ضــــــد مواق   خن 

عتدارات  حت ما يســمى ذاعتدارات  وو  يير الحووملة، ينضــوق معظم هذه االلمنظمة مراســلو   ال  دوم 
الفدمة المو ع، التي  شـل المواق  الشـنولة، ما يوعل الدخول  ليها مسـتحيال  و حد هذه االعتدارات من  رو  

  ( 29) العمل الصحفي ومن الحصول على المعلومات

ال - 13 ــا  ومنظمــــات الموتم   ــامت آللــــات  قوا اإل ســـــــــــــــ ذــــأ  االعتــــدارات على اإل تر ــــت و فــ مــــد ي 
ــد الصــــحفيين والمنافذ اإلعالملة  نفذ مو  عقاب واالعتدارات   و تواف  هذه التقارير م  ار فاع  ( 30) الرقملة ضــ

ــحفيين ــن على الصـ  ت، و عو  المفاوف  خارج اإل تر   ( 31) معدل اإلفالت من العقاب عن االعتدارات التي  شـ
اإل تر ت   اعي  تفذ  دا ير فعالة ذما يوفي لمن  االعتدارات علىمن  ال   و  منصــــــــــــــات التوا ــــــــــــــل االجتم

  ( 32) والتصدق لها
 

 القيوم يير المبررة المفروضة على  رية الصحفيين في التعبير   
ئة آمنة و موينلة للصحفيين  شول القيوم يير المبررة المفروضة على  شر المعلومات  هديدا ألق  ي  - 14

التعبير على   م من الـدول  و اقترح   ـــــــــــــــدار قوا ين  قيــد مو  مبرر  ريـةعلى اإل تر ـت  فقــد   ـــــــــــــــدر عـد
ا الســــتهداف التعبير  اإل تر ت  و يــــارت آللات األمم المتحدة لحقوا اإل ســــا   لى اعتمام  شــــريعات خصــــلصــــن

   ( 34) ،  و القوا ين التي  سـتهدف  شـر المعلومات المذلولة( 33) على اإل تر ت، من قبيل قوا ين األمن السـيبرا ي
و فـامت المقررة الفـا ـــــــــــــــة المعنلـة  تعزيز و مـايـة الح  في  ريـة الر ق والتعبير ذـأ  عـدم القوا ين الموجهـة  

مولة يـــــــــــــوال  17،  ي    ـــــــــــــدرت 19-لموافحة  شـــــــــــــر المعلومات المذلولة قد ار ف  خالل جا.حة كوفيد
ر مو   خرب  قيد  رية التعبي     ولم ُ لع ذعُد قوا ين( 35) التشـريعات اسـتهدفت  ها المعلومات المضـللة يـوال  من

مبرر، في  يئات منها يـــــــــــنوة اإل تر ت  وهذه القوا ين  شـــــــــــمل القوا ين التي  صـــــــــــن  القدح في فئة الورا.م  
جرارات الفا ـــــــــة في مول     و اإلضـــــــــافة  لى عل ،  عرب ذعض المولفين  واليات في  لار اإل( 36) الونا.لة

نا الدولة  ـــال لات مفرلة لتقييد  رية التعبير على اإل تر ت   قوا اإل ســـا  عن قلقهم   ار القوا ين التي  م
  ( 37) رض عقو ات منالع فيها، ذطريقة  تعارض م  قا و   قوا اإل سا  و  تلا ف

 __________ 

 ومساهمة منظمة مراسلو   ال  دوم  BRA 10/2019ا ظر، على سبيل الم ال، البالغ  (28) 

 دوم مساهمة منظمة مراسلو   ال   (29) 

 (30) A/HRC/41/35  و45-39، الفقرات ،  A/HRC/44/52  ومنظمة مراسـلو     “ 19المامة ”   ا ظر  يضـا مسـاهمات منظمة  40، الفقرة
  ال  دوم 

  3-1ومسألة اإلفالت من العقاب، الفقرة سالمة الصحفيين  خطة عمل األمم المتحدة ذشأ  (31) 

 (32) A/HRC/38/35 و 27، الفقرة ،A/HRC/47/25 و 65، الفقرة ،A/74/48641 و 40ر ا  ، الفق  

ــات   (33)  ــاليـــــ ــبـــــ و  NIC 3/2020الـــــ  ،CCPR/C/VNM/CO/3  ــرة ــقـــــ ــفـــــ الـــــ و  45،   ،CCPR/C/MRT/CO/2  ــرة ــقـــــ ــفـــــ الـــــ  ،42  ،
  43، الفقرة CCPR/C/GIN/CO/3 و

 (34) A/HRC/47/25 53، الفقرة  

 المرج   فسه  (35) 

 (36) CCPR/C/NGA/CO/2 46، الفقرة  

 (37) A/HRC/47/25  والبالغ55 و 54، الفقر ا ، QAT 1/2020  

https://undocs.org/ar/A/HRC/41/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/A/74/486
https://undocs.org/ar/CCPR/C/VNM/CO/3
https://undocs.org/ar/CCPR/C/MRT/CO/2
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GIN/CO/3
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/CCPR/C/NGA/CO/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
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م على يــــــنوة اإل تر ت وخارجها  واســــــتمرت المال قة الونا.لة للصــــــحفيين ذســــــبو التعبير عن آرا.ه - 15
  و دم ذعض آللات ( 38) الموتم  المد ي ا تشــــــــار هذه الممارســــــــة لارة القل   فقد ال   عدم من منظمات  في

األمم المتحدة لحقوا اإل ســـا  في رســـا.له و قاريره  االت  طب  فيها ذإفران على  طاا واســـ   شـــريعات  قيد 
، والقوا ين التي  ورم  شـر ( 40) ، وقوا ين موافحة اإلرهاب( 39)  را،لة رية التعبير، من قبيل  شـريعات خطاب ال

ــار   ،( 42) ، فضـــــال عن   وام معينة ذموجو القا و  الونا.ي( 41) األخنار ال اعذةى ذ يســـــم ما  و القوا ين التي يســـ
يين ،  لقي ال نض على ذعض الصـحف19-اسـتفدامها ضـد التعللقات والتقارير الناقدة  فمنذ  داية جا.حة كوفيد

ــتواذات البلدا  للوا.حة ــرهم معلومات هامة عن اســ ــبو  شــ ــة المعنلة مت الم  و فا( 43) و وكموا ذســ قررة الفا ــ
  “ خنــار  ا.فــة ” ــــــــــــــحالــا  تهم  تعل   نشــــــــــــــر    34ذــالح  في  ريــة الر ق والتعبير ذــاعتقــال مــا ال يقــل عن  

  ( 45) آرا.هم على اإل تر ت  وا هم ذعض هؤالر الصحفيين ذالتعبير عن ( 44) و ده 2020 عام في

ي مول   قوا اإل ســا ، ولمنظمات ووفقا لنعض المولفين  واليات في  لار اإلجرارات الفا ــة ف - 16
األكاميملة، ك يرا ما يق  الصــحفيو   يضــا ضــحايا لما يســمى ذالدعاوب القضــا.لة  الموتم  المد ي والمصــامر  

ُ رف  هذه الدعاوب من جا و الوهات الفاعلة العامة     ويالنا ما( 46) االســـــــــــــترا لولة ضـــــــــــــد المشـــــــــــــاركة العامة
  وُ ســتفدم ســبل قا و لة مفتلفة ذموجو  ( 47) ناقدة واالســتقصــا.لةوالشــفصــلات الســلاســلة إلســوات الصــحافة ال

  وـــام التشــــــــــــــهير ذموجــو القـــا و  الونـــا.ي  و القـــا و  المـــد ي، واإلجرارات    القـــا و  المحلي، ذمـــا في علــ 
  وعلى  حو ( 48) مفروضـــــــــــــة على خطاب ال را،لة، لال تقام من   واع معينة من التقاريرالضـــــــــــــريبلة، والقيوم ال

 __________ 

، وراذطة الصـــــــحفيين المســـــــتقلين  “  قذوا الجئي القوارب”، ومؤســـــــســـــــة مار  قوا اإل ســـــــا ، ومنظمة  “ 19المامة ” مســـــــاهمات منظمة   (38) 
اإل ســــــــا  التاذ  لراذطة المحامين الدوللة، ومعهد الصــــــــحافة الدولي،  ، ومعهد  قوا   ام، وا.تالف فيتنام لمناهضــــــــة التعذيو تيفي في

 ومنظمة الفضارات العامة 

 (39) CCPR/C/NGA/CO/2 والباليا  46، الفقرة ،MDV 1/2020  وURY 1/2019  

   2021 يار/مايو   25، “ مذكرات   الة  حالة عن  يالروس ” لة لحقوا اإل سا ،   ا ظر  يضا المفوضلة السام TUR 4/2021البالغ   (40) 

 (41) A/HRC/47/25 55، الفقرة  

  VNM 3/2020 و TKM 1/2021الباليا   (42) 

 (43) A/HRC/44/49    :ا ظر  يضـــــــــــــــاAmnesty International, “COVID-19 crackdowns: police abuse and the 

global pandemic”, 17 December 2020  و  European Center for Not-for-Profit Law, “Civic space in the 

era of securitised COVID-19 responses”, pp. 11–12 ومفوضلة األمم  ساعدة  لى العراا  ة األمم المتحدة لتقديم الم  و ع
  11 و 10، الصفحتا  “  رية التعبير في  قللم كرمستا  العراا” المتحدة الساملة لحقوا اإل سا ، 

 (44) A/HRC/47/25 و 23، الفقرة ،A/HRC/46/63 49، الفقرة  

 Julie  ا ظر:  2021من األم لة على عل  ماريا ريســــــــا، الحا.زة على جا.زة اليو ســــــــوو/يييرمو كا و العالملة لحرية الصــــــــحافة لعام   (45) 

Posetti and others, The Chilling  

 OHCHR, “Thailand: judicial   ا ظر  يضا36 و  35  و  34، الفقرات  A/HRC/46/35/Add.2ا ظر، على سبيل الم ال،   (46) 

system abused by business to silence human rights defenders – UN experts”, 12 March 2020; Council 

of Europe, Hands Off Press Freedom: Attacks on Media in Europe Must Not Become a New Normal: 

Annual Report by the Partner Organisations to the Council of Europe Platform to Promote the 

Protection of Journalism and Safety of Journalists, 2020; EU-Citzen, Academic Network on European 

Citizenship Rights, Ad Hoc Request: SLAPP in the EU Context, 29 May 2020, p. 8  

 (47) A/HRC/46/35/Add.2 34، الفقرة  

  EU-Citzen, Ad Hoc Requestا ظر، على سبيل الم ال،  (48) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/NGA/CO/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/49
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/63
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/35/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/35/Add.2
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ــارت  ل ما ــوال من الدعاوب له المقر  يـ ــا ، فإ  هذه األيـ ــة المعنلة ذحالة المدافعين عن  قوا اإل سـ رة الفا ـ
تماعلة على القضا.لة المبتذلة  ؤمق  لى   اللف يفصلة وعالالة و م  ذالسمعة، و فل  عواقو ماللة واج

  ( 49) الصحفي المتضرر، ما قد يدفعه  لى التحلل من التقارير الناقدة
 

 خرب القيوم األ   
 يـــــــــار ذعض المولفين  واليات في  لار اإلجرارات الفا ـــــــــة في مول   قوا اإل ســـــــــا ، وكذل   - 17

ات وسـا.ل التوا ـل  معهد  قوا اإل سـا  التاذ  لراذطة المحامين الدوللة،  لى    الدول سـعت  لى  نظلم يـرك
مدن  ( 50)   مبرراالجتماعي ومزومق خدمات اإل تر ت ذطريقة قد  ؤمق  لى  قييد  شـــــــــــــر المحتوب مو    وَ ضـــــــــــــَ

ذعض األ ظمة يــــــــرولا  قتضــــــــي ذأ   لتزم يــــــــركات الت نولوجلا ذالقوا ين المحللة ذطريقة يمون     تعارض  
ا ذعض( 51) المعايير الدوللة لحقوا اإل ســــا  م  المولفين  واليات في  لار اإلجرارات الفا ــــة     وال    يضــــن
لين لتاذ  لراذطة المحامين الدوللة،    متطلنات  و مول   قوا اإل ســــا ، وكذل  معهد  قوا اإل ســــا  ا في

البلا ات يمون     ســــــــــــــهل مراقنة اال صــــــــــــــاالت عبر اإل تر ت و التالي  زيد من ا تمال  عرضــــــــــــــها للمراقنة  
ــار ا( 52) القا و لة يير لمعهد  لى القوا ين التي  منا  ـــــــال لة  قييد  ركة اإل تر ت، ذما في عل   وجله    و يـــــ

  ( 53) المواق  اإلل ترو لة والمنصات للضذع عليها ل ي  مت ل ألوامر  ذف المحتوب  ركة الشنوات  لى 

ــار  لله ذعض آللات األمم المتحدة لحقوا اإل ســـــــــا  ومنظمات الموتم   - 18 المد ي، وعلى  حو ما  يـــــــ
يواجه الصــــــحفيو  قيوما  حد من قدر هم على الو ــــــول  لى المحتوب اإلعالمي و شــــــره، وال ســــــلما من خالل  

  ، و عطيل اال صــــــــال ذاإل تر ت )ما يســــــــمى  يالا اإل تر ت(  ( 54) يــــــــلا المحتوب و وو المواق  الشــــــــنولة ر 
ومنظمات الموتم  المد ي  لى    عمللات و يــــــارت اليو ســــــوو و عض آللات األمم المتحدة لحقوا اإل ســــــا  

  ( 55) ية يالا اإل تر ت ك يرا ما  نفذ  لنار اال تفاذات  و الحركات االجتماعلة الوماهير 

ــلع ذعض المولفين  واليات - 19 ــدم، ســـــ ــة في مول   قوا   وفي عل  الصـــــ في  لار اإلجرارات الفا ـــــ
اذ  للونة البلدا  األمريولة لحقوا اإل ســا ، الضــور اإل ســا ، وكذل  المقرر الفاص المعني ذحرية التعبير الت 

مو   يــــــــــــــراف ذشــــــــــــــرق   على المفـالر المر نطـة ـذاســــــــــــــتفـدام اـلذكـار اال ــــــــــــــطـناعي لتفالف  ـدة المحتوب 
  و  ر وا  يضـا    معظم الشـركات ال يسـتند  ـرا ة في معايير المحتوب  لى  ق موموعة معينة ( 56) يـأ  عق

 __________ 

 (49) A/HRC/46/35/Add.236 و 35 و 34لفقرات ، ا  

 ، ومساهمة معهد  قوا اإل سا  التاذ  لراذطة المحامين الدوللة MMR 1/2021و  PAK 3/2020ا ظر الباليين  (50) 

 (51) A/HRC/38/35  الفقرة و13،   ،  A/HRC/32/38  الفقرة و46،   ،  A/HRC/47/25  الفقرة والبالغ  57،   ،MMR 1/2021  ،
 الدوللة ومساهمة معهد  قوا اإل سا  التاذ  لنقاذة المحامين 

 اإل سا  التاذ  لراذطة المحامين الدوللة  ، ومساهمة معهد  قوا  MMR 1/2021و    PAK 3/2020ل، الباليين  ا ا ظر، على سبيل الم   (52) 

 مساهمة معهد  قوا اإل سا  التاذ  لراذطة المحامين الدوللة  (53) 

 (54) A/HRC/41/35/Add.2   ــا ــقـــر ـــــ ــفـ الـ و52و    23،   ،  CCPR/C/TJK/CO/3  ــقـــرة ــفـ الـ و47،   ،  CCPR/C/GNQ/CO/1  ،
، ومســـــاهمات التحال  الدولي من  جل الســـــالم  43، الفقرة  A/HRC/43/70  ، و40، الفقرة  CCPR/C/NGA/CO/2، و52 الفقرة

  19م، والمامة والتنملة، ومنظمات الصحافة الحرة يير المحدومة، ومراسلو   ال  دو 

،  RUS 6/2019، و  IDN 8/2019، و  IDN 7/2019، و  SDN 1/2019، و  IRQ 4/2019، و  IRN 16/2019الباليــــــات:   (55) 
   53- 51، الفقرات  A/HRC/41/41  ، و 28- 27، الفقرات  A/HRC/44/49ا ظر  يضا:    MMR 1/2021، و  MMR 6/2019 و 

 (56) A/73/348و ، A/HRC/44/49 53، الفقرة  

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/35/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/38
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/35/Add.2
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TJK/CO/3
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GNQ/CO/1
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https://undocs.org/ar/A/HRC/43/70
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، ما يســـــفر عن  ذف  ســـــاذات  ( 57) لني  و القا و  الدولي لحقوا اإل ســـــا من القوا ين، من قبيل القا و  الو 
ــافة  لى عل ،  مارس الحوومات ضـــذولنا( 58) الصـــحفيين ــا.ل التوا ـــل االجتماعي    و اإلضـ على يـــركات وسـ

محتوب اإل تر ت، ذســـــبل منها  قديم للنات محدمة  و ســـــن  شـــــريعات  هدف  لى التشـــــول  على  ذف  إل الة  
  و يـارت منظمات الموتم  المد ي في  قاريرها  ( 59) تعارض م   رية التعبير  و ايـتران  ذفهالمحتوب الذق ي 

 ل في اإليارة  لى المحتوب الصحفي ذاعتناره يشول ا تهاكات لحقوا   لى    هنات ممارسة واسعة النطاا  تم
  ( 60)  و ما.مة  ي  دف   وسا.ل التوا ل االجتماعي  لى  ذف المحتوب ذصورة مؤقتةالتأللف والنشر ل

  
 المبادرات الماصلة بحرية الصح للت في الاعبلر على اإلنارنت  -  ثالثا  
 الدول -  ألف 

قوا ين عات  ـــــــــلة  نظم  رية الصـــــــــحفيين في التعبير،  عن   وام مســـــــــتورية و   لع عدم من الدول  - 20
ذعض    فامت  و ( 62) التشــــــــهير  فقد   لذت روما لا عن عدم  وريم اإلها ة و ( 61)  يئات منها يــــــــنوة اإل تر ت في

  ( 63)  لر قا و لة  ورم العن  على اإل تر تلديها  الدول  يضا ذأ  

هم، في  يئات منها يـــنوة  ير لحماية الصـــحفيين من العن  ضـــدو  لع عدم من الدول عن ا فاع  دا - 21
معنلنا ذســـــــــالمة فري  عمل  2020  فقد عكرت  ـــــــــر لا   ها   شـــــــــأت في كا و  األول/ميســـــــــمبر ( 64) اإل تر ت

الصـــــــــحفيين و مايتهم، مولفنا  تحســـــــــين كفارة التصـــــــــدق لالعتدارات التي يتعرض لها الصـــــــــحفيو  ور ـــــــــد 
،  فيد ذأ    ذوال   شــــأت آللة ولنلة معنلة ذســــالمة  2020  وفي عام ( 65) متهماإلجرارات المتفذة لحماية ســــال

وســــــــــا.ر الراذطات االجتماعلة والمهنلة،  الصــــــــــحفيين والدفاع عنهم ذمنامرة من اال حام األ ذولي للصــــــــــحفيين
  ( 66) ذالتعاو  م  وكاالت األمم المتحدة واال حام األفريقي واأللراف اإلقللملة الفاعلة

  فقـد   لذـت اليو ـا  عن العمـل ( 67) م من الـدول عن  ـذلـه جهوم في موـال الـدعوة والتوعلـةع عـدو  ل - 22
ى    موافحة التنملع الونســـا ي والتحيز الونســـي في وســـا.ع على  عزيز اإللمام ذالعمل اإلعالمي، مشـــيرة  ل

 __________ 

 (57) A/HRC/38/35 24، الفقرة  

 (58) A/HRC/43/70 40، الفقرة  

  BRA 6/2020 ، وOTH 73/2020، و TZA 4/2020الباليات:  (59) 

 Access Now, “Warning: repressive regimes are using DMCA takedown demandsا ظر، على سبيل الم ال:   (60) 

to censor activists”, 22 October 2020  

نذال، وســويســرا، والعراا،  مســاهمات اال حام الروســي، وأســنا لا، و  ذوال، وأيطاللا، و لذاريا، و نن، و ولندا، و ركما ســتا ، و ويو، والســ (61) 
 يوس، والهند، وموتو المدعي العام لحقوا اإل سا  في  لوارايوا ويامبلا، ولبنا ، وليتوا لا، وموريش

 مساهمة روما لا  (62) 

 مساهمات  سنا لا، وروما لا، والسنذال، وسويسرا، وكروا لا، وليتوا لا  (63) 

والموســل ، والهند، واللونة الولنلة الموســلولة  لا، و ولندا، والســلفامور، والعراا، وكروا لا، مســاهمات اال حام الروســي، وأســنا لا، وأيطال (64) 
 لحقوا اإل سا  

 مساهمة  ر لا  (65) 

 مساهمة   ذوال  (66) 

 مساهمات   ذوال، وروما لا، وليتوا لا  (67) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/38/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/70
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  وفي  لار مشـروع قيد اإلعالم هو   د األهداف االسـترا لولة في خطة عملها الولنلة للمسـاواة  ين الونسـين
،  فامت التقارير    الســـلطات معمت اإلجرارات الراملة  لى “المناقشـــة العامة ذشـــأ  الونســـا لة”التنفيذ ذعنوا   

يز  نار قدرات المريـــــــــحات واأللراف المعنلة في وســـــــــا.ع اإلعالم التي  شـــــــــارت في المناقشـــــــــات العامة   عز 
  ( 68) اليو ا  في

ــا.ر األل و عاو  ذعض الدول م  ذع  - 23 ــه النعض وم  ســ ــحفيين على ضــ ــأ  ســــالمة الصــ راف المعنلة ذشــ
اإلعالم خالل ا عقام المؤ مر يـــــــــنوة اإل تر ت وخارجها  فعلى وجه الفصـــــــــوص، جرب  أســـــــــل   حال   رية 

ــراكة  ين الدول التي  عمل معا للدعوة  لى  رية  2019العالمي لحرية اإلعالم في  مو /يولله     والتحال  هو يــــ
ــحفيين  و تى اا ، وق  اإلعالم ع  ــالمة الصــــــ ــنوة اإل تر ت وخارجها، وألى ســــــ ــوا على التعهد   49لى يــــــ عضــــــ

هو التزام خطي  تحســـين  رية وســـا.ع اإلعالم على الصـــعيد الولني ، و ( 69) العالمي ذشـــأ   رية وســـا.ع اإلعالم 
  ( 70) و ذشول يير قا و ي والعمل معا على الصعيد الدولي  ويتضمن التعهد  يارات  لى التهديد ذالمراقنة والتالع 

، اجتم  و رار الفـــارجلـــة ومم لو   ووميو  آخرو  ذمنـــامرة  2020وفي كـــا و  األول/ميســــــــــــــمبر   - 24
ــحافة لعام  من ــنة المؤ مر العالمي لحرية الصـــــ ــفر عل  االجتماع عن التزام الهاق 2020هولندا ذمناســـــ   و ســـــ

حفيين  وـقد  عهـد الموقعو  ذعـدم و يرا وينو على رف  مســــــــــــــتوب ســــــــــــــالمـة الصــــــــــــــ  50اـلذق وقعـه  ك ر من  
يــــــــــــوال الورا.م  االلتزامات، من  ينها االلتزام ذإجرار  ح لقات ومال قات قضــــــــــــا.لة مســــــــــــتقلة في جمل    من

 المر  نة ضد الصحفيين على ينوة اإل تر ت وخارجها 
 

 األمم الماحدة -  باء 
 مجلس األمت والجمعية العامة   

ــا   ل مي  - 25 ــدور التقرير السـ ــحفيين،  ن منذ  ـ والوميلة   ( 71) اول مول  األمنن العام عن ســـالمة الصـ
ى وجه الفصــــوص،  كد مول  األمن مودما ســــالمة الصــــحفيين في ســــلاا عدم من الحاالت  فعل  ( 72) العامة

   لمة  اجة ملحة وضــــرورية لمحاســــنة جمل  المســــؤولين عن ا تهاكات القا و  اإل ســــا ي الدولي وا تهاكات 

 __________ 

 مساهمة اليو ا   (68) 

التـــــالي:   (69)  الراذع  -www.gov.uk/government/publications/global-pledge-on-media-freedom/globalمتـــــاح على 

pledge-on-media-freedom  

 (70) Media Freedom Coalition ministerial communiqué, 16 November 2020  :ــالـــي الــــتـــــ الــــراذــــع  عــــلــــى  ــاح  مــــتـــــ   
www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/11/media-freedom-coalition-ministerial-

communique.html  

  2507  ، و(ج)  ، الفقرة الفرعلــة19، الفقرة  (2019)  2498  ، و(ه)، الفقرة الفرعلــة  2، الفقرة  (2019)  2488قرارات مول  األمن   (71) 
،  ( 2020)  2540 ، و(ه)، الفقرات الفرعلة  1، الفقرة  (2020)  2536 ، و(2020)  2514 ، و(ه)، الفقرة الفرعلة  1، الفقرة  (2020)

  (2021) 2577 ، و(2021) 2576 ، و(2021) 2567، و (ج)، الفقرة الفرعلة 19، الفقرة (2020) 2551 ، و8 و 7الفقر ا  

، ( ل )  ، الفقرة الفرعلـة 6، الفقرة 168/ 74  ، و 16، الفقرة 167/ 74 ، و 9، الفقرة 89/ 74   36و  34، الفقرـ ا   9/ 74 قرار الوميلـة العـامـة  (72) 
،  9، الفقرة  75/98  ، و31-29، الفقرات  75/90  ، و(ن)، الفقرة الفرعلـــة  8، الفقرة  74/246  ، و12  و  11الفقر ـــا   ،  74/169 و
الفقرات الفرعلــــة )م( ومن م  لى س، و6، الفقرة  75/192  ، و19  و  16، الفقر ــــا   75/191 و   12و    11، الفقرات  75/193  ، 
  (و)لة ، والفقرة الفرع8و  5و  1، الفقرات 75/238، و 48 و

http://www.gov.uk/government/publications/global-pledge-on-media-freedom/global-pledge-on-media-freedom
http://www.gov.uk/government/publications/global-pledge-on-media-freedom/global-pledge-on-media-freedom
http://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/11/media-freedom-coalition-ministerial-communique.html
http://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/11/media-freedom-coalition-ministerial-communique.html
https://undocs.org/ar/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2507(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2507(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2507(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2507(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2514(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2514(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2536(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2536(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2540(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2540(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2551(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2567(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2567(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2576(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2576(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2577(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2577(2021)
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ــا  و واو   ا ها، ومن  ينها الح  في  رية التعبير، ذما في عل  اال تهاكات والتواو ات المر  نة   قوا اإل ســـــــــــ
  ( 73) ين في موال اإلعالم واألفرام المر نطين  همضد الصحفيين وييرهم من العامل

ــلة في الع 75/176وفي القرار   - 26 ــو ـــ ــأ  الح  في الفصـــ ــر الرقمي، ال ظت الوميلة العاذشـــ مة صـــ
ذقل  ذالع    من يعمل من األفرام والمنظمات في موال  عزيز  قوا اإل ســــــا  والحريات األســــــاســــــلة والدفاع  
عنهـا، والصــــــــــــــحفيين وييرهم من العـاملين في وســــــــــــــا.ع اإلعالم، ك يرا مـا يواجهو ، في العـديـد من البلـدا ، 

عســــفي  و يير قا و ي ذحقهم ألمن،  ضــــافة  لى المســــاس ذشــــول   ومضــــايقات ويعا و  من ا عدام ا  هديدات
 الفصو لة، ذسبو   شطتهم  في
 

 مجلس حقوق اإلنسان وآلياته    

خالل الفترة المشــــمولة ذالتقرير، ا فذ مول   قوا اإل ســــا  قرارين ذشــــأ  ســــالمة الصــــحفيين، هما  - 27
، يـــــــدم المول  على  عرض ســـــــالمة الصـــــــحفيين لمفالر  45/18  ففي القرار 45/18 والقرار 39/6  القرار

نحوا  هدافان لمراقنة   عرض الصـــــــــحفيين ذشـــــــــول خاص أل  يصـــــــــ خا ـــــــــة في العصـــــــــر الرقمي، ذما في عل  
ت  و اعتراضــها على  حو يير قا و ي  و  عســفي، واختراا البلا ات، ذما في عل  عمللات االختراا  اال صــاال

التي  دعمها الحوومات، والهومات التي  ستهدف قط  الفدمة إلريامهم على  يالا خدمات  و مواق  ينولة 
فســـــــــــــه،  كد المول   في  رية التعبير  وفي القرار   في ا تهات لحقهم في الفصـــــــــــــو ـــــــــــــلة و  عالملة معيالنة،  

 موات التشفير وأخفار الهوية   نحت  يوية ذالنسنة للعديد من الصحفيين لممارسة عملهم ذحرية و متعهم     
 ذحقوا اإل سا  

ذشـــــــــــــأ   رية الر ق والتعبير، الدول  لى االمتناع  44/12ومعا مول   قوا اإل ســـــــــــــا ، في قراره   - 28
ــول  لى المعلومات  عن ــفنا،  لى  يالا اإل تر ت لمن   و  عطيل الو ـ ا و عسـ ــات من قبيل اللوور، عمدن ممارسـ
  شرها على اإل تر ت   و

على  حو متزايد و دو  موار ة وقد  ليرت مســــــألة  رية التعبير وســــــالمة الصــــــحفيين على اإل تر ت   - 29
ســـــلاا االســـــتعراض الدورق الشـــــامل   ع  تعل  التو ـــــلات الصـــــامرة لنعض الدول خالل الفترة المشـــــمولة   يف

ذالتقرير ذضـرورة كفالة  رية التعبير على يـنوة اإل تر ت وخارجها، وأ هار ممارسـات  ريـلا محتوب اإل تر ت  
ديل  و  لذار التشــريعات التي ا.ع اإلعالم على اإل تر ت، و عومن  الو ــول  لى اإل تر ت، وضــما   رية وســ 

قيد التعبير على اإل تر ت، وكفالة ســــالمة الصــــحفيين على اإل تر ت من خالل التحقي  في االعتدارات على   
  ( 74) اإل تر ت ومال قتها قضا.لا، ذما في عل  العن  الونسا ي، وموافحة العن  عبر اإل تر ت ذشول عام

ية من مول   قوا اإل ســا   ات  قصــي الحقا.  التي لديها والولقت لوا  التحقي  الدوللة و ع وقد - 30
 دو  ا تهاكات لحقوا الصـــــحفيين العاملين على اإل تر ت  فعلى ســـــبيل الم ال، عمل فري  الفبرار الدوليين  

المي كا  يعمل ذشـــــــــول  واإلقللميين النار ين المعني ذاللمن على  ولي  اال تهاكات المر  نة ضـــــــــد  ايـــــــــع  ع
ــالة،    تر ت على  ما ة ا تهاكات  قوا مؤلر على اإل اإل ســـــا   وقد اعُتقل عل  النايـــــع وا توز ذصـــــورة  عســـ

 __________ 

  8، الفقرة (2020) 2540قرار مول  األمن  (73) 

، A/HRC/43/16، و  A/HRC/43/14، و  A/HRC/43/12، و  A/HRC/43/10، و  A/HRC/43/8، و  A/HRC/43/6ا ظر:   (74) 
   A/HRC/44/17/Add.1  ، و A/HRC/43/17، و  A/HRC/44/14، و  A/HRC/44/6، و  A/HRC/44/4و  

https://undocs.org/ar/A/RES/75/176
https://undocs.org/ar/A/RES/75/176
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/6
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/39/6
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/45/18
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/45/18
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/45/18
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/45/18
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/12
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/44/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2540(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2540(2020)
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/6
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/8
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/10
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/12
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/14
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https://undocs.org/ar/A/HRC/44/14
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/17/Add.1
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  و ـفامت لوـنة التحقي  اـلدولـلة المســــــــــــــتقـلة المعنـلة ـذالومهورـية ( 75) لينتهي  تلقي  همـة  مـام محومـة عســــــــــــــورـية
على اإل تر ت   وا  ــــحالة في ســــلاا معلومات  شــــر هاالعر لة الســــورية ذأ   عضــــار الوماعات المســــلحة هدم

  ( 76) قديم الفدمات وقضايا  خرب في  ملو اعتقدت    الوماعة مسؤولة عنها ضمنت ا تقامات لت 

وفي الفترة المشـمولة ذالتقرير،  لار عدم من المولفين  واليات في  لار اإلجرارات الفا ـة في مول    - 31
ــالمة   ــألة سـ ــا  مسـ ــا.لهم  لى الدول والوها  قوا اإل سـ ــحفيين في رسـ ــملة، والتي  ناولت الصـ ت الفاعلة يير الرسـ

جملة  مور المزاعم ذار  اب ا تهاكات لحقوا اإل ســــــــــــا  والتطورات التشــــــــــــرييلة عات الصــــــــــــلة ذحماية  رية   في 
يعـات    و عرب ذعض المولفين  والـيات في  لـار اإلجرارات الفـا ــــــــــــــة عن قلقهم   ار  واف  التشـــــــــــــر ( 77) التعبير 

، و مـاـية األمن القومي  لى ( 79) والورا.م اإلل ترو ـلة ،  ( 78) ا،ـلة تعلقـة ذفطـاب ال ر علـ  القوا ين الم  في  المحلـلة، ذمـا 
ــا.لـة ( 80)  ريـة التعبير  جـا ـو الح  في    وســـــــــــــلطوا الضـــــــــــــور على التـألير القمعي الـذق  فلفـه الـدعـاوب القضــــــــــــ
   ( 81) وييرهم، ومعوا الدول  لى  مايتهم من  ل  التدا ير مشاركة الومهور على الصحفيين   االسترا لولة ضد 

و ماـ ت المقررة الفـا ــــــــــــــة المعنـلة  تعزيز و مـاـية الح  في  رـية الر ق والتعبير القوا ين التي  منا   - 32
، و عر ت عن قلقها   ار  ( 82)  ـال لات واسـعة لحظر المواق  الشـنولة  و الو ـول  لى المحتوب على اإل تر ت

ــحفيين، و ألير المراالمراقنة ال قنة الوماعلة والمحدمة الهدف على  رية محدمة الهدف التي  ماَرس على الصــــــــ
  ( 83) عامة، وعلى الصحافة ذصفة خا ةالتعبير ذصفة 

 __________ 

 (75) A/HRC/45/CRP.7 : متاح على الموق  https://ohchr.org  

 (76) A/HRC/43/57  

و  DZA 5/2018الـــــــــبـــــــــاليـــــــــات:   (77)   ،RUS 23/2018  و  ،CAF 1/2018  و  ،MAR 1/2019  و  ،EGY 1/2019  ،
،  MAR 4/2020، و  MAR 4/2019، و  IRN 6/2019، و  VNM 2/2019، و  PAK 2/2019، و  SDN 1/2019 و
و  HTI 4/2019 و  ،BDI 1/2020  و  ،DJI 1/2019  و  ،FRA 4/2020  و  ،FRA 5/2020  و  ،MLI 1/2021  ،
،  VEN 1 /2020، و  COL 5/2020، و  MEX 2/2020، و  ECU 16/2019، و  CUB 7/2019، و  CUB 5/2019 و
و  VEN 4/2020 و  ،PER 5/2020  و  ،IND 16/2019  و  ،IND 1/2020  و  ،IND 8/2020  و  ،IND 22/2020  ،
،  MMR 1/2021، و  MMR 10/2020، و  EGY 19/2020، و  EGY 6/2020، و BLR 1/2021 ، وBLR 4/2020 و
،  VNM 4/2020، و  VNM 3/2020، و VNM 5/2019، و VNM 4/2019، و  PAK 2/2021، و  PAK 13/2020 و
و  IRN 17/2019 و  ،IRN 4/2020  و  ،IRN 8/2021  و  ،BRA 10/2019  و  ،BRA 1/2020  ،  وJPN 3/2019  ،
و  IDN 7/2019 و  ،LBY 2/2019  و  ،IRQ 4/2019  و  ،IRQ 6/2019  و  ،IRQ 3/2020  و  ،IRQ 8/2020  ،
و  UKR 1/2020 و  ،USA 1/2020  و  ،USA 2/2020  و  ،SSD 1/2020  و  ،TZA 1/2020  و  ،BGD 2/2020  ،
و  ETH 1/2020 و  ،ZAF 1/2020  و  ،LKA 5/2020  و  ،BOL 3/2020  و  ،CMR 4/2020  و  ،TKM 1/2021  ،
و  TUR 4/2021 و  ،TUR 5/2021  و  ،NLD 2/2021و ، SYR 1/2021  و  ،AFG 1/2021  و  ،MDV 1/2020  ،
،  OTH 2/2020، و OTH 55/2019، و OTH 52/2019 ، وOTH 4 3/2019، و CHN 2/2020، و THA 3/2020 و
  OTH 66/2020و  ،OTH 10/2020و 

 (78) A/HRC/44/49/Add.1  و33 و 32، الفقر ا ، A/74/486  34 و 32، الفقر ا  

  NIC 3/2020البالغ  (79) 

  SAU 12/2020البالغ  (80) 

 (81) A/HRC/46/35/Add.2  (ب)، الفقرة الفرعلة 80 والفقرة 36-34، الفقر ا  

 (82) A/HRC/41/35/Add.2  و 26 و 23، الفقر ا ،A/HRC/41/41  42 و 41، الفقر ا  

  66، الفقرة A/HRC/41/35 ، وCOL 5/2020البالغ  (83) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/CRP.7
https://ohchr.org/
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/49/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/486
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/35/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/35/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/41
https://undocs.org/ar/A/HRC/41/35
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ويــــــــــــــدم ذعض المولفين  والـيات في  لـار اإلجرارات الفـا ــــــــــــــة على  ـ ه يتوق  من الشــــــــــــــركـات،  - 33
االجتماعي، ويـــــــركات محركات النح  ومقدمو خدمات اإل تر ت، عل  منصـــــــات وســـــــا.ع التوا ـــــــل   في ذما
  وامـتد عـل   لى  طبي  معـايير  ( 84) المـنام  التوجيهـلة المتعلـقة ـذاألعمـال التوـارـية و قوا اإل ســــــــــــــا رم   حت    

  ( 85) القا و  الدولي على التفالف من  دة المحتوب وفي معالوة المحتوب 

ــة المعنلة   - 34 ــألة العن  على اإل تر ت  و ناولت المقررة الفا ــ ــناذه وعواقنه مســ ــد المر ة و ســ ذالعن  ضــ
  و و ــــــت ذأ   عترف الدول ذالعن  ضــــــد المر ة و العن  ( 86) لنســــــار والفتلات، ذمن فيهن الصــــــحالاتضــــــد ا

المر ة على اإل تر ت اللذين  سـهلهما   نولوجلا المعلومات واال صـاالت ذاعتنارهما ا تهاكا لحقوا اإل سـا   ضـد
  و  ت المقررة الفا ـة  ( 88) ، و أ   حظر هذا العن  و ورمه( 87) من  يـوال التمييز والعن  الونسـا يويـوال  

الدول على التشـــــــول  على اإل الغ عن المضـــــــايقة  و العن ، وألذار  ق قا و   قامم يتعل  ذالمحاكمة فيهما، 
نوعة من التدا ير لمعالوة  وعلى  قديم جبر مال.م و عويضــات للضــحايا  و و ــت ذأ   تفذ الدول موموعة مت 

  ( 89)  سناب العن  الونسا ي ومنعه

موضـــــــوع الذكار اال ـــــــطناعي، وال ســـــــلما اســـــــتفدامه في معالوة المحتوب،  و ــــــت  ا يتعل  ذ وللم - 35
المقررة الفا ـــة المعنلة ذالح  في  رية الر ق والتعبير ذأ   ســـتعرض الشـــركات  ماعج  عمالها ل فالة  وافقها 

  ( 90) لي لحقوا اإل سا م  القا و  الدو 
 

 هلئات معاهدات حقوق اإلنسان   

ــأ   عر ت معظم - 36 ــأ  التقارير الدورية الهيئات المنشـــــــ ة ذموجو معاهدات، في مال ظا ها الفتاملة ذشـــــــ
للدول األلراف، عن قلقها ذشـأ  سـالمة الصـحفيين في  يئات منها يـنوة اإل تر ت، وقدمت  و ـلات ذشـأ ها   

ها يـــــــنوة لمعنلة ذحقوا اإل ســـــــا   رية وســـــــا.ع اإلعالم و الة الصـــــــحفيين، في  يئات من فقد  ناولت اللونة ا
ــوار في مال ظا ها الفتاملة   و ناولت لوا   خرب  ( 92)  و في آرا.ها المتعلقة ذالباليات الفرمية  ( 91) اإل تر ت ســـ

، ( 93) تماعلة وال قاللة يضــا  الة الصــحفيين في مال ظا ها الفتاملة، من قبيل لونة الحقوا االقتصــامية واالج

 __________ 

  OTH 37/2020، و OTH 2/2020، و OTH 60/2019، و OTH 24/2019ا ظر، على سبيل الم ال، الباليات:  (84) 

  63، الفقرة A/HRC/47/25، و OTH 24/2019البالغ  (85) 

  A/HRC/44/52، و A/HRC/38/47ا ظر، على سبيل الم ال،  (86) 

 (87) A/HRC/38/47 93، الفقرة  

 (88) A/HRC/44/52 (م)رة الفرعلة ، الفق93، الفقرة  

 (89) A/HRC/44/52 93، الفقرة  

 (90) A/HRC/47/25 95، الفقرة  

 (91) CCPR/C/UZB/CO/5  و  ،CCPR/C/CAF/CO/3  و  ،CCPR/C/TUN/CO/6  و  ،CCPR/C/SEN/CO/5  ،
و  CCPR/C/CZE/CO/4 و  ،CCPR/C/MEX/CO/6  و  ،CCPR/C/NGA/CO/2  و  ،CCPR/C/MRT/CO/2  ،
  CCPR/C/PRY/CO/4، و CCPR/C/GNQ/CO/1، و CCPR/C/TJK/CO/3 و

 (92) CCPR/C/126/D/2307/2013،  و  CCPR/C/127/D/3067/2017  و  ،CCPR/C/129/D/2520/2015  ،
  CCPR/C/127/D/2431/2014 و، CCPR/C/129/D/2535/2015 و

 (93) E/C.12/UKR/CO/7  

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/47
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/47
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/CCPR/C/UZB/CO/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/CAF/CO/3
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TUN/CO/6
https://undocs.org/ar/CCPR/C/SEN/CO/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/CZE/CO/4
https://undocs.org/ar/CCPR/C/MEX/CO/6
https://undocs.org/ar/CCPR/C/NGA/CO/2
https://undocs.org/ar/CCPR/C/MRT/CO/2
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TJK/CO/3
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GNQ/CO/1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/PRY/CO/4
https://undocs.org/ar/CCPR/C/126/D/2307/2013
https://undocs.org/ar/CCPR/C/127/D/3067/2017
https://undocs.org/ar/CCPR/C/129/D/2520/2015
https://undocs.org/ar/CCPR/C/129/D/2535/2015
https://undocs.org/ar/CCPR/C/127/D/2431/2014
https://undocs.org/ar/E/C.12/UKR/CO/7
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، ولونة القضــــــــــار على التمييز  ( 95) هضــــــــــة التعذيو، ولونة منا( 94) ولونة القضــــــــــار على التمييز ضــــــــــد المر ة 
  ( 97) ، ولونة  قوا األيفاص عوق اإلعاقة( 96) العنصرق 

ــا  اـلدول  لى كفـاـلة الحمـاـية الفعـاـلة   - 37 فعلى وجـه الفصــــــــــــــوص، معـت اللوـنة المعنـلة ذحقوا اإل ســــــــــــ
رسة   شطتهم للصحفيين المستقلين من  ق عمل قد يشول مضايقة  و اضطهاما  و  دخال ال مبرر له في مما

ل في هذه األفعال ومال قة  المهنلة  و  قهم في  رية الر ق والتعبير، وكفالة  جرار  حقي  يــــــــــــــامل ومســــــــــــــتق
  ( 98) مر  بيها ومعاقبتهم، و وفير سبل ا تصاف فعالة للضحايا

ض الهيـئات المنشــــــــــــــأة ذموجـو معـاهـدات اـلدول مرارا  لى  عـدـيل التشـــــــــــــريعـات التي  تـنافى ومعـت ذع  - 38
لتعبير، و عر ت عن قلقها   ار مقاضــاة الصــحفيين ومعاقبتهم، و  ت الدول على  وفير ســبل ا تصــاف  ة ا  ري  م  

ــحايا وا فاع  دا ير لمن    رار اال تهات  ــا  عن قلقها   ار    و عر ت اللونة المعنلة ذحقوا اإل ( 99) فعالة للضـــــــــ  ســـــــــ
   ( 101) وعن  قييد اال صال ذاإل تر ت   ، ( 100)  وو المواق  الشنولة و  ت الدول على االمتناع عن هذه الممارسة 

 
 ت األمم الماحدة ووكالت:ا وصناديق:ا وبرامج:ا ا إدار   

 ، اســــتضــــاف موتو األمم المتحدة المشــــترت لحقوا اإل ســــا  في جمهورية2020في  يلول/ســــبتمبر  - 39
ــرية في البلد معنا اجت  ــميلة النصــــــ ــاالت الســــــ ــا.ع اإلعالم واال صــــــ ماع ما.دة ال و ذو الديمقراللة ومول  وســــــ

ــا الدعوة  لى  لذار  ور  ــل الموتو  يضـ ــا.ل  عالم جديدة  ووا ـ ــأ   هور وسـ ــتديرة ذشـ ــحالة  مسـ يم الورا.م الصـ
ا من الحماية للصحفيين وفقا للقا و    الدولي لحقوا اإل سا    وألى  رسار  لار  شريعي يوفر مزيدن

ــا  - 40 ــلة  قوا اإل ســـــ ــوع  نار القدرات،  جرت مفوضـــــ  قيلمنا اللة  2019في عام   وللما يتعل  ذموضـــــ
صــــــحفيين في الموســــــل ،  ضــــــمن مســــــألة ســــــالمة الصــــــحفيين على  ماية المدافعين عن  قوا اإل ســــــا  وال

ة لتعزيز قدر هـا على التصــــــــــــــدق لالعـتدارات    وعـقو التقيلم،  د ت االـلة  دعم من  يرلـندا عمللـ ( 102) اإل تر ت
ة، ، يــــــاركت المفوضــــــل 2021 لى  يلول/ســــــبتمبر   0202  وفي الفترة من كا و  األول/ميســــــمبر ( 103) الرقملة

 __________ 

 (94) CEDAW/C/BIH/CO/6  

 (95) CAT/C/UZB/CO/5 و ،CAT/C/NER/CO/1 و ،CAT/C/BGD/CO/1و ،CAT/C/MEX/CO/7  

 (96) CERD/C/PSE/CO/1-2و ، CERD/C/MEX/CO/18-21  

 (97) CRPD/C/ECU/CO/2-3  

 (98) CCPR/C/UZB/CO/5 و(ب)، الفقرة الفرعلة 45، الفقرة ، CCPR/C/GC/34 23، الفقرة  

 (99) CCPR/C/UZB/CO/5  الـــفـــقـــرة و45،   ،  CCPR/C/CAF/CO/3  الـــفـــقـــرة  ،36  ،CCPR/C/TUN/CO/6  الـــفـــقـــرة  ،46  ،
الــــفــــقــــرة  CCPR/C/SEN/CO/5 و  ،45  ،CCPR/C/CZE/CO/4   ــا الــــفــــقــــر ـــــ و37  و  34،   ، CCPR/C/MEX/CO/6  ،

و43 اـلـفـقرة  ، CCPR/C/NGA/CO/2  اـلـفـقرة و45،   ، CCPR/C/MRT/CO/2  اـلـفـقرة و43،   ، CCPR/C/GNQ/CO/1  ،
  48، الفقرة CCPR/C/TJK/CO/3 ، و53 و 51الفقر ا  

  43، الفقرة CCPR/C/GC/34 ، و(م)، الفقرة الفرعلة 47، الفقرة CCPR/C/TJK/CO/3ا ظر، على سبيل الم ال،  (100) 

 (101) CCPR/C/GC/37 34، الفقرة  

ــا ،   (102)  ــامـلة لحقوا اإل ســــــــــــ  ,OHCHR, Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismoالمفوضـــــــــــــــلة الســــــــــــ

(Mexico, July 2019)  

 Embassy of Ireland in Mexico, “Lanzamiento del Fondo de Cooperación Irlanda-México paraا ظر:   (103) 

los Derechos Humanos 2020”, 16 June 2020  

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BIH/CO/6
https://undocs.org/ar/CAT/C/UZB/CO/5
https://undocs.org/ar/CAT/C/NER/CO/1
https://undocs.org/ar/CAT/C/BGD/CO/1
https://undocs.org/ar/CAT/C/MEX/CO/7
https://undocs.org/ar/CERD/C/PSE/CO/1-2
https://undocs.org/ar/CERD/C/MEX/CO/18-21
https://undocs.org/ar/CRPD/C/ECU/CO/2-3
https://undocs.org/ar/CCPR/C/UZB/CO/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
https://undocs.org/ar/CCPR/C/UZB/CO/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/CAF/CO/3
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TUN/CO/6
https://undocs.org/ar/CCPR/C/SEN/CO/5
https://undocs.org/ar/CCPR/C/CZE/CO/4
https://undocs.org/ar/CCPR/C/MEX/CO/6
https://undocs.org/ar/CCPR/C/NGA/CO/2
https://undocs.org/ar/CCPR/C/MRT/CO/2
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GNQ/CO/1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TJK/CO/3
https://undocs.org/ar/CCPR/C/TJK/CO/3
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/37
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ــلة   م  هيئة األمم المتحدة للمســـــاواة  ين الونســـــين و موين المر ة وفي يـــــراكة م  اليو ســـــوو، في  نظلم ســـــلســـ
” عزيز  ماية الصـــــــــحالات والنهوض ذحقوا اإل ســـــــــا  للمر ة في ســـــــــلاا  قلو مورة ذعنوا     12 دريبلة من  

 دل الهدف من هذه الســـلســـلة في  عزيز قدرة الصـــحالات والعاملين في موال  الحيز الديمقرالي في آســـلا“  و م
ا.ل الونســـــــــــا لة والتقرير عنها، و حديد المســـــــــــا.ل المتعلقة  تضـــــــــــيي  الحيز اإلعالم على التحقي  في المســـــــــــ 

 ديمقرالي وـ أليره على الصــــــــــــــحاـلات، و عزيز  قيلمـات الحمـاـية اـلذا ـلة، في موـاالت منهـا األمن اإلل ترو يالـ 
لة  ، وقبل موعد  جرار اال تفاذات في  شام والنلور، عقدت المفوض2020والرقمي  وفي كا و  األول/ميسمبر  

  لقات عمل للصحفيين ذشأ  مواضل  منها  رية التعبير على اإل تر ت 

ــد التاذعة للنقاذة الولنلة للصـــــــــحفيين  - 41 ــلة واليو ســـــــــوو  قديم الدعم لو دة الر ـــــــ ووا ـــــــــلت المفوضـــــــ
ــيي  ــتناما  لى التو ســـ ــحفيين اســـ ــار قاعدة  لا ات ولنلة عن  االت ا تهات ســـــالمة الصـــ ن، التي  هدف  لى   شـــ

قيوم المفروضــة على لة و وعلة  ففالل الفترة المشــمولة ذالتقرير، وا ــلت و دة الر ــد  ســويل المؤيــرات كم
 نة ضــــدهم في الفضــــار  المواق  الشــــنولة لوســــا.ع اإلعالم والتهديدات الموجهة للصــــحفيين واالعتدارات المر  

ذين يمارســــو   الرقمي  ور ــــدت  يضــــا  االت  وو محتوب اإل تر ت  و  ريــــلحه، ومال قات الصــــحفيين ال
دة الر ـــــد مؤيـــــرات ولنلة للفالت   ريتهم في التعبير على اإل تر ت  وعلى وجه الفصـــــوص، وضـــــعت و 

 ا تها للومهور يهريا العقاب عن الورا.م واألفعال اإلجراملة المر  نة ضد الصحفيين و    من

، معا المول  التنفيذق لليو سـوو المدير العام لليو سـوو  لى  عطار األولوية ل  شـطة  2019وفي عام  - 42
، ســـــوار على اإل تر ت  و خارجه، فضـــــال عن التهديدات التي  تصـــــدب للتهديدات المحدمة لســـــالمة الصـــــحالات 

وو  يضـــا مشـــاري  لتعزيز الســـالمة الرقملة للصـــحفيين ومعم الوديدة والنايـــئة لســـالمة الصـــحفيين  و فذت اليو ســـ 
التي يواجهو ها في الموال الرقمي  وعز ت   شــــطتها في  نار الصــــحفيين لتحســــين لريقة  عاملهم م  التحديات 

هذه القضــايا من خالل  نظلم مورة  ل ترو لة مفتو ة  ايــدة ذشــأ  ســبل  قديم  قارير عن القضــايا القدرات ذشــأ   
ذاإل تر ت والت نولوجلا، ذالشــــــــراكة م  مركز  ايت للصــــــــحافة في األمريوتين التاذ  لوامعة   ســــــــاس   المتصــــــــلة 

ات القضـــا.لة في  ماية  ت اليو ســـوو عدة  لقات مراســـلة يـــنولة و  ـــدرت منام   وجيهلة ذشـــأ  مور الوه وعقد 
   19- و عزيز الح  في  رية التعبير والحصول على المعلومات والفصو لة في سلاا كوفيد 

عت اليو ســـوو  طاا   شـــطتها  هدف  عزيز ســـالمة الصـــحالات  وقد  فذت عل ، من خالل جملة   - 43 ووســـال
 الات  وفي يــــــراكة م  مور منها  لالا مشــــــروع ذح ي كبير عن العن  المر  و على اإل تر ت ضــــــد الصــــــح 

ا    دريبلنا عن سـالمة الصـحالات   المؤسـسـة الدوللة لوسـا.ع اإلعالم النسـا.لة ومركز  ايت،  عدت اليو سـوو  موعجن
ســــــــبل  مماج  هج يراعي االعتنارات الونســــــــا لة  وعالوة على عل ، وضــــــــعت اليو ســــــــوو منام   وجيهلة ذشــــــــأ  

لتي  تنعها المؤســــســــات اإلعالملة  و شــــمل هذه المنام  والمنظور الونســــا ي في ســــلاســــات وممارســــات األما  ا 
وو رف  مســـتوب الوعي،  وســـا.ل منها  لالا  ملة ذمناســـنة التوجيهلة  يضـــا الســـالمة الرقملة  ووا ـــلت اليو ســـ 

 دف التصدق للعن  المر  و على اإل تر ت ضد الصحالات  ،  ه 2021آعار/مارس   8اليوم الدولي للمر ة في  
 

 إلقليميةالمنظمات ا -جيم   
التي عقدت  اعتمدت اللونة األفري لة لحقوا اإل سا  والشعوب في مور ها العامية الفامسة والستين، - 44

،  عال  المنام  2019 شـــــــــــرين ال ا ي/ وفمبر   10 شـــــــــــرين األول/ كتو ر  لى  21في ذا وول في الفترة من 
للونة في عل  اإلعال   هملة  ماية  رية ذشــــأ   رية التعبير والو ــــول  لى المعلومات في  فري لا  و كدت ا

ــنوة اإل تر ت وخارجها، و صـــــــت على    الح  في التعبير عن النف  من خالل   التعبير من التدخل على يـــــ
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 ، يوو على الدول     ضـــــمن ســـــالمة  الصـــــحافة يوو  ال يفضـــــ  لقيوم قا و لة ال مبرر لها  ووفقا للعال
ــا.ع   ــحفيين وييرهم من العاملين في وســ اإلعالم، و    تفذ  دا ير لمن  االعتدار عليهم، و    تفذ  دا ير  الصــ

امالت في وسـا.ع اإلعالم من خالل معالوة يـوايل السـالمة الونسـا لة   محدمة ل فالة سـالمة الصـحالات والع
ــامية لدول يرب  فري لا  وما  ،   ــــدرت2020 زيرا /يو له    25وفي  محومة العدل التاذعة للوماعة االقتصــ
اعترفت لله ذأ  الو ول  لى اإل تر ت    مشت  من  ي    ه يشول عنصرنا من عنا ر ممارسة    ( 104) هاما

ل، في القضلة قيد النظر، ا تهاكا لحرية التعبير  ( 105) ية التعبيرالح  في  ر    ( 106) و    يالا اإل تر ت يود

ــا  في قرارها - 45 ــا   1/2020  وقدمت لونة البلدا  األمريولة لحقوا اإل سـ ــأ  الوا.حة و قوا اإل سـ ذشـ
ــار في منظمة الدول األمريولة ــلات  لى الدول األعضـــ : يننذي للدول،  ( 107) في األمريوتين موموعة من التو ـــ

في جملة  مور،     متن  عن رف  معاوب مد لة  و جنا.لة ضــــــــــد الصــــــــــحفيين ذســــــــــبو آرا.هم، وعن ا توا   
ــة،   ــة  و يامضـ ــفاضـ ــاس  هم جنا.لة فضـ ــحفيين على  سـ ــحلة لالعتدار، الصـ ــهم لفطر الوقوع ضـ وعن  عريضـ

ا لوجـه  و على اإل تر ـت مســــــــــــــنقـة:     متن  عن الحوـو    ويننذي للـدول     حترم  ظر الرقـاذـة ال( 108) وجهـن
ــول على ال لي  و الوز  ــة على اإل تر ت، و     فل الو ـ ــاذات الفا ـ ــات اإلعالملة والحسـ .ي للمواق  والمنصـ

    ضــ   دا ير  يوا لة للســراع في ســد الفووة الرقملة التي  واجه الفئات  وســ   طاا ممون  لى اإل تر ت، و 
 الضيلفة عات الدخل المنففض 

المقرر الفاص المعني ذحرية التعبير التاذ  للونة البلدا  األمريولة لحقوا   ،  شــــــر2019م وفي عا - 46
في السلاقات اال تفا لة  و ضمنت  اإل سا   ريامات ذشأ  ضما   رية التعبير للما يتعل  ذالتضليل المتعمد

ين في وســا.ل التوا ــل  اإلريــامات  و ــلة محدمة  لى الســلطة التنفيذية للحوومات ذحماية الصــحفيين والعامل
لقي   قلها االجتماعي من العن ، وســلطت الضــور على االلتزامات الفا ــة ذالحماية والوقاية والتحقي  التي   

  ( 109)   ضد الصحفيين والعاملين في وسا.ل التوا ل االجتماعيعلى سلطات الدولة في موافحة العن 

م الـدولي إل هـار اإلفالت من العقـاب على الورا.م ، وا تفـاالن ـذاليو 2020 شـــــــــــــرين الـ ا ي/ وفمبر   2وفي   -   47
ــا.ع اإلعالم ا  ــد الصــــحفيين،   اح موتو مم ل منظمة األمن والتعاو  في  ورو ا المعني ذحرية وســ مليَل لمر  نة ضــ

ــحالات على اإل تر ت: مليل موارم   ــمن الدليل SOFJO#ســــــــالمة الصــــــ مقتر ات للعمل يمون     تفذها    ويتضــــــ
 اإل تر ت   ى  ساس جنسا ي على ر.لسلة المعنلة للتصدق إلسارة معاملة الصحفيين عل موموعات األلراف ال 

 __________ 

، منظمــة العفو الــدوللــة  ويو وآخرو  ضــــــــــــــــد جمهوريــة  ويومحومــة العــدل التــاذعــة للومــاعــة االقتصــــــــــــــــاميــة لــدول يرب  فري لــا،   (104) 
ECW/CCJ/JUD/09/20 ،2020 زيرا /يو له  25، الحوم  

  38المرج   فسه، الفقرة  (105) 

  45المرج   فسه، الفقرة  (106) 

 (107) Inter-American Commission on Human Rights, Pandemic and Human Rights in the Americas, 

resolution 1/2020, 10 April 2020  :متاح على الراذع التالي  https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/ 

en/iachr/decisions/resolutions.asp  
  30المرج   فسه، الفقرة  (108) 

 (109) Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on 

Human Rights, the Department of Electoral Cooperation and Observation, and the Department of 

International Law of the General Secretariat of the Organization of American States, Guide to 

Guarantee Freedom of Expression Regarding Deliberate Disinformation in Electoral Contexts, 

October 2019, pp. 35–36  

https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/decisions/resolutions.asp
https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/decisions/resolutions.asp
https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/decisions/resolutions.asp
https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/decisions/resolutions.asp
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، ا فـذت الوميلـة البرلمـا لـة لمول   ورو ـا قرارا ذعنوا  ”التهـديـدات 2020وفي كـا و  ال ـا ي/ينـاير   - 48
تعراض  حفيين في  ورو ا“، معت لله الدوَل األعضــــــار  لى اســــــ التي  واجه  رية وســــــا.ع اإلعالم و من الصــــــ 

ــح ــريعا ها وا فاع  دا ير ولنلة لحماية الصــــــ ، ا عقد مؤ مر و رار المول   2021فيين  وفي  زيرا /يو له   شــــــ
ــعار ــا.ع اإلعالم وموتم  المعلومات  حت يــــ ــؤول عن وســــ ــة الذكلة:   المســــ ــلاســــ ــطناعي، والســــ ”الذكار اال ــــ

ــا.ع اإلعالم والديمقراللة“  و  ــــدر المؤ مر  عالالتحديات والفرص  مام   ا ختاملا ا فذ لله قرارات ذشــــأ  وســ
ت نولوجلات الرقملة، وسـالمة الصـحفيين، والبيئة المتذيرة لوسـا.ع اإلعالم والمعلومات، و ألير   رية التعبير وال

 على  رية التعبير  19-جا.حة كوفيد

ــا - 49 ــد المحومة األورو لة لحقوا اإل ســــــ ــاملة لال فاقلة األو ر ــــــ ورو لة   امت ال  لرافها المتعاقدة الســــــ
و دهما، وجدت المحومة    ا تهاكات الح  في  رية التعبير  2020  و 2019لحقوا اإل ســــا   وفي عامي 

  ( 110) قضلة معروضة عليها، ذما في عل  القضايا المتعلقة ذالصحفيين 148قد وقعت في 

م األورو ي، ا ا  تو ــلة  تناول كفالة ســالمة الصــحفيين في اال حاوقدمت المفوضــلة األورو لة اقتر  - 50
الذرض من التو ـلة المقتر ة في وضـ   هج محدم األهداف لمواجهة    في  يئات منها يـنوة اإل تر ت  وَ م الل

اال واهات األخيرة األك ر  لارة للقل  في ســــلاا ســــالمة الصــــحفيين  وقدمت المفوضــــلة  يضــــا اقترا ا يعرف 
  ( 111) رلما  األورو ي وقت  لاية هذا التقرير و  الفدمات الرقملة، كا  ال يزال مو   تالٍّ في الب ذاسم قا

 
 المجامف المدني -دال   

 دمت منظمات الموتم  المد ي في التي قدمتها الســـــــــلاســـــــــات والمنامرات التي يورق  نفيذها  اللا  - 51
ســــــلو   ال  دوم  لى   ها  قوم المنامرة الدوللة لمعالوة مســــــألة الســــــالمة على اإل تر ت  و يــــــارت منظمة مرا

ــار العـــالمي للمعلومـــات الم والـــديمقراللـــة، التي  هـــدف  لى  وفير ضــــــــــــــمـــا ـــات ميمقللع راللـــة في الفضــــــــــــــ
ــاالت  وقد وقال  ــراكة الدوللة من  جل اإلعالم والديمقراللة، لتلتزم   42عت واال صـــــــ مولة في الموموع على الشـــــــ

ــلاا المعلومات واال صـــــــــاالت  وقد ُ لوِّ ذالتالي ذالتمســـــــــ  ذالمنام  ال َرت هذه المنام  وجرب  ديمقراللة في ســـــــ
ــير  نفيذها من جا و المنتد ــته منظمات الموتم  المد ي  لســــــــ ــســــــــ ب المعني ذاإلعالم والديمقراللة، الذق  ســــــــ

ا  والمنظمات النح لة  وينشـر المنتدب  و ـلات ملموسـة للدول والمنصـات وسـا.ر األلراف المعنلة ذشـأ  قضـاي 
محدمة  ؤلر على النقاش العام وعلى الديمقراللة  كما   شـــــــــأت منظمُة مراســـــــــلو   ال  دوم فرقَة عمل معنلة 
ذالعدالة للصــــــــحفيين  هدف التصــــــــدق للفالت من العقاب عن الورا.م المر  نة ضــــــــد الصــــــــحفيين من خالل  

  ( 112) التقاضي االسترا لوي

  Greenhostير المحدومة ومزوم خدمات اإل تر ت  يو فامت التقارير    منظمة الصـــــــــحافة الحرية   - 52
، وهو منصــة على اإل تر ت مفصــصــة للصــحفيين والنايــطين لزيامة معارفهم ذأموات Totem  شــم معنا موق  

 __________ 

  (110 ) Council of Europe, “Safety of journalists”, document SG/Inf(2021)2 :متاح على الراذع التالي  https://rm.coe.int/ 

CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a15116   

 (111) European Commission, “Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 

a single market for digital services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC”, 

document COM(2020) 825 final  

 مساهمة منظمة مراسلو   ال  دوم  (112) 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a15116
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a15116
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a15116
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a15116
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الســـــالمة والفصـــــو ـــــلة الرقملة، ذما في عل  كلالة  طبي   موات و ســـــاليو الســـــالمة والفصـــــو ـــــلة الرقملة 
  ( 113) الحرة يير المحدومة  س  مورات في خم  لذات ةعملهم  كما  ظمت منظمة الصحاف في
  

 تعزيز سالمة الصح للت وحماها:م على اإلنارنت  - رابعا  
يعرض هذا الفرع التدا ير التي يمون ا فاعها لتعزيز ســالمة الصــحفيين على اإل تر ت  وهي  دا ير   - 53

ا المنظمات الدوللة واإلقللملة  ضــــــــــطل   ه ســــــــــتند  لى اســــــــــتعراضٍّ ُ جرق لممارســــــــــات الدول ول عمال التي 
ــا لـــة،  ــا يراعي االعتنـــارات الونســــــــــــــ ــا  تطلـــو  هوـ ــذا الفصــــــــــــــوص  وكلهـ والولنلـــة والموتم  المـــد ي في هـ

 مشاركة مفتل  الفئات ذصورة مودية في وضعها  مر في ياية الضرورة     كما
 

 االلتزام السلاسي المستمر   
 لن  فيها لتحسين سالمة الصحفيين على ينوة اإل تر ت  يلزم  وافر  رامة سلاسلة وجهوم مستمرة وال - 54

ــتمرار اإلفالت من العقاب عما ُير  و من ا تهاكات  واعترافا ذأهملة  ــدق الســــــــ وخارجها، فضــــــــــال عن التصــــــــ
ل     عرب عن التزامات  الحصول على المعلومات والصحافة المستقلة في  حقي  التنملة والسالم، يننذي للدو 

آمنة ومؤا لة للصـــــــحفيين وييرهم من الوهات الفاعلة من الموتم  المد ي  ول ي  زمهر    واضـــــــحة ذوفالة  يئة
الصــــــــحافة في العصــــــــر الرقمي، من الضــــــــرورق     لتزم الدول، في محاوال ها الراملة  لى  نظلمها، ذالحفا   

  شــار يــنوة   ل األف ار، ذصــرف النظر عن الحدوم، وكفالةعلى  يئة  ل ترو ي  فضــي  لى  رية التعبير و نام
ا  مام  عدمية األ وات     تر ت آمنة ُ حترم فيها  قوا اإل سا  ويوو  الموال فيها مفتو ن

ومن الضــــــــــــرورق    يمتن  القامة الســــــــــــلاســــــــــــيو  والمو فو  العموميو  عن مهاجمة الصــــــــــــحفيين  - 55
مة  ما ة  ق يـــــول  رير الناقدة  ويننذي ألعلى مســـــتويات الحوو  هديدهم  و مضـــــايقتهم، وعن  ســـــوات التقا  و
ــنوة اإل تر ت وخارجها ومراقبتهم  من  يــــــــوال االعتدار على الصــــــــحفيين الذين يعبرو  عن   فســــــــهم على يــــــ

 ومقاضا هم مو  مبرر 

   و لســـيرنا للعمل الصـــحفي ومن  ا تهاكات  قوا العاملين في وســـا.ع اإلعالم، يننذي للدول     عز  - 56
لقا و ، والســــــــلطة القضــــــــا.لة على  نفيذ التزاما ها ذموجو القا و   قدرة الوهات التشــــــــرييلة، وســــــــلطات   فاع ا

ــ  القوا ين   ــلاا عمللة وضــــــ ــارلة  وفي ســــــ ــلاا المن  والحماية والمســــــ ــنة في ســــــ الدولي ذا فاع التدا ير المناســــــ
ة من الموتم  المد ي، وال ســـــــــلما والســـــــــلاســـــــــات و نفيذها، من األهملة ذموا  كفالة مشـــــــــاركة الوهات الفاعل

 إلعالملة، في عمللة  ن  القرار والتألير لله األوسان ا
 

 وض  آللات فعالة للحماية القا و لة وللحماية عمومنا   
ــو    - 57 ــوات الذين يمارسـ ــ  قوا ين و دا ير فعالة لمن  االعتدارات الراملة  لى  سـ يتعين على الدول     ضـ

الدول االمتناع، في ســــــلاا  صــــــديها  ى اإل تر ت، ذمن فيهم الصــــــحفيو   ويوو على  قهم في  رية التعبير عل 
ــتقلة  ــلة  و  تواو  المحاكم المســـــ للتهديدات عبر اإل تر ت، عن اعتمام  ـــــــووت  قيد  رية التعبير والفصـــــــو ـــــ

إلل ترو ي   هدف  لى اسـتعراض  ق قرارات  تناول المحتوب اإلل ترو ي  ويوو     دمج آللاُت الحماية الفضـاَر ا 
   تهدمهم   لبي اال تلاجات المحدمة ل يفاص وفقنا لمفتل  المفالر التي ذال امل في استرا لولا ها و   

 __________ 
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ويننذي للدول     متن  عن اعتمام قوا ين يمون     ؤلر سلنا على الصحافة و رية التعبير  ويوو  - 58
في التعبير  و  قيدها مو  مبرر على يـــــــنوة العمل فورنا على  لذار التشـــــــريعات التي  ورم  رية الصـــــــحفيين  

اإل تر ـت وخـارجهـا، كمـا يننذي التوق  عن اســــــــــــــتفـدامهـا ري مـا ُ لذى  هـا.لـنا  وأعا مـا اقتضــــــــــــــت لوا.ا الـدولـة  
يـــــــركات التوا ـــــــل االجتماعي الفا ـــــــة التدخل في المحتوب المنشـــــــور على اإل تر ت، للوو      و    من

ــنة ويير  مييزية  و الالقوا ين واللوا.ا المعمول  ها قا و  م ل، يننذي     في األفعال   لة وضـــــــــــــرورية ومتناســـــــــــ
الموردمة  نصـــــوص  شـــــرييلة ذمبد ق الشـــــرعلة واللقين القا و ي ل فالة عدم  وريم التعبير المشـــــروع  و شـــــول  

  جا و الدول والشــركات عنصــرا يــديد األهملة في كفالة المســارلة  وعلى  حو ما  كد ه الوميلة الشــفاللة من
ــتفد ــفير العامة، يننذي للدول  ال  تدخل في اســــــــ ام الت نولوجلات الرقملة و     فل امت ال  ق قيوم على التشــــــــ

  ( 114) وأخفار الهوية لاللتزامات ذموجو القا و  الدولي لحقوا اإل سا 
 

 المسارلة   
اإل تر ت     تســي كفالة المســارلة عن ا تهاكات  قوا اإل ســا  المر  نة ضــد الصــحفيين على يــنوة - 59

ــوب لل شـــــــــ  عن هذ ــرورة قصـــــــ ــحايا ومن  اال تهاكات وخارجها ضـــــــ ــاف للضـــــــ ه اال تهاكات، و وفير اال تصـــــــ
المستقبل  ويوو التحقي  في اال تهاكات المزعومة على وجه السرعة، وعلى  حو فعال، ومحايد، و صورة   في

 دريو العاملين في األجهزة    يــــــاملة و تســــــم ذالشــــــفاللة، كما يوو محاســــــنة المســــــؤولين عن ار  ا ها  ويننذي
ــايقات التي يتعرض لها المعنلة ذإ فا ــلات التهديدات والمضـــــــ ــا.لة على خصـــــــــو ـــــــ ع القا و  والســـــــــلطة القضـــــــ

الصــــحفيو  على اإل تر ت، م   يالر اهتمام خاص للصــــحالات  ويننذي  يضــــا  دريبهم على لرا التصــــدق 
   التي  ق  خـارج يــــــــــــــنوــة اإل تر ـت يـالنــا مـا   و ذفعــاللــة لتلــ  االعتــدارات  وهـذا  مر مهم أل  االعتــدارات  

 مر نطة ذاالعتدارات ماخلها 

و تطلو الحلول الفعالة لالعتدارات المر  نة ماخل يــــنوة اإل تر ت التزاما قويا ذالشــــفاللة من جا و   - 60
 تصاف  الدول ومنصات وسا.ع التوا ل االجتماعي  ويتعين على الدول كفالة     وفر  لرها القا و لة سبل ا

يمون الو ول  ليها  ويننذي  موين الصحفيين من المطالنة ذحقوقهم مو  فعالة  راعي االعتنارات الونسا لة و 
التعرض لمزيد من المفالر  ويننذي  وهيز آللات الحماية الولنلة لتذطلة الفضار الرقمي و لبلة اال تلاجات  

د ي كما يننذي للدول     دعم جهوم الموتم  المالفا ــــة للنســــار واألقللات والفئات األخرب من الصــــحفيين  
 لر د اال واهات المتعلقة ذالفضار المد ي على ينوة اإل تر ت 

و مشــلا م  المنام  التوجيهلة المتعلقة ذاألعمال التوارية و قوا اإل ســا ، التي  قرها مول   قوا   - 61
لفا ـــــــة مســـــــؤوللة ا ترام  قوا اإل ســـــــا  ويننذي لها ،  ق  على عا   الشـــــــركات ا17/4اإل ســـــــا  في قراره  

 سـعى  لى من   و  فالف  ق  لر ضـار ذحقوا اإل سـا  ير نع منايـرة ذعمللا ها  و منتوا ها  و خدما ها     
ــا.ل التوا ــــــل االجتماعي على  قوا اإل ســــــا ، يوو  ــت مار في  عدام و ظرا لتألير يــــــركات وســــ عليها االســــ

اللة  هدف  عالم الومهور ووســا.ل اإلعالم في الوقت المناســو ذالقيوم التي  طلو   قارير متســقة  تعل  ذالشــف
ــل   الدول فرضــــها على المحتوب و اإلجرارات الناقمة المنظمة  ويننذي    يوو  لدب يــــركات وســــا.ع التوا ــ

المســــــــارلة  كما يوو عليها      لم خطون ا صــــــــال    االجتماعي عمللات ا تصــــــــاف فعالة من  جل ضــــــــما 
 ة م  الصحفيين ووسا.ع اإلعالم على المستوب المحلي للتموين من  وجله الشوايل ذمزيد من الفعاللة منتظم

 
 __________ 

  15، الفقرة 74/157قرار الوميلة العامة  (114) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/17/4
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/17/4
https://undocs.org/ar/A/RES/74/157
https://undocs.org/ar/A/RES/74/157


 A/76/285 

 

20/21 21-11043 

 

  عكار الوعي   
يوو  عكار الوعي لدب الحوومات واألجهزة المعنلة ذإ فاع القا و  واألمن، والســـــــــــــلطة القضـــــــــــــا.لة،  - 62

تعللملة، وعامة الومهور ذســــــــالمة  يين، ويــــــــركات وســــــــا.ع التوا ــــــــل االجتماعي، والمؤســــــــســــــــات الواإلعالم
الصـحفيين على يـنوة اإل تر ت وخارجها، و رية التعبير على اإل تر ت، و الدور النالع األهملة الذق  ضـطل  

 ذه الصحالات في الفضار الرقمي 
 

  حسين الحماية والحماية الذا لة   
لمد ي     ؤمق مورا مهما ســـــات اإلعالملة ويـــــركات التوا ـــــل االجتماعي والموتم  ايمون للمؤســـــ  - 63
 لسـير التدا ير التي يمونها ا فاعها لرف  مسـتوب  ما  الصـحفيين على اإل تر ت، وفي  سـدار المشـورة لهم  في
تي   ـــــنحت    ويمون     شـــــمل هذه التدا ير اســـــتفدام  موات التشـــــفير وأيفال الهوية، ال( 115) هذا الصـــــدم في

 تهم ذحرية جوهرية للعديد من الصحفيين ل ي يمارسوا مهن 

ويننذي للـدول     ورق ذـا تظـام، ذـالتعـاو  م  الموتم  المـد ي والفبرار األكـاميميين والشــــــــــــــركـات،  - 64
 قيلمات للمفالر التي يواجهها الصحفيو  على ينوة اإل تر ت وخارجها  وفي هذا السلاا،  ظل  ظم العدالة  

 لزاوية في الوهوم الراملة  لى ضما  الحماية الفعالة  ور ا
  

 السانااجات والاوصيات  - خامسا   
توفر الاكنولوجيا الرقمية ال رص للصاح للت كما تكا و مصادر خعر علل:مق وقد اعارفت الجمعية  - 65

ال اعلة  العامة باعرض الصاااااح للت لمخاصر خاصاااااة على ساااااالما:م في العصااااار الرقميق وبدأت الج:ات  
عد الدولي واإلقليمي والوصني في  ذات تناول ساالمة الصاح للت على اإلنارنت  وثمة مجال  الصالة على الصاد

 واسف النعاق للقيام بالمزيد في هذا الصدد  ول سيما فيما هاعلق بالصحفياتق

ف الدول والج:ات ال اعلة مت المجامف المدني والكاااااركات الخاصاااااة على اتخاذ مج - 66 موعة وتدكاااااجد
يز ساااالمة الصاااح للت على اإلنارنتق فالك الادابلر  الادابلر المبلنة في ال رع الخامس مت هذا الاقرير لاعز 

تل ت الناباه إلى ضاارورة الاع:د بالازامات سااياسااية مسااامرة  مت أجو تحقلق فعالية الكاا افية  وتحساالت  
الوعي  وتعزيز قدرة الصاح للت على حماية  الرصاد  واتخاذ تدابلر وقاقية وحماقية  وييادة المسااءلة وكذكاء  

 رقميقأن س:م في المك:د ال

وعلى وجه الخصااااوص  هنبلي للدول أن تبادر  إذا لم تكت قد فعلت ذلك بعد  إلى وضااااف قوانلت   - 67
وسااياسااات فعالة تنكااا إصارا لحماية الصااح للت في سااياق تأدية عمل:م  هاااامت اعارافا صااريحا بحماية  

ن حق:م في حرية الاعبلر  رنت والحماية مت العاداءات الرامية إلى إساا ات الذهت يمارسااوالاعبلر على اإلنا
على اإلنارنت أو خارجهق وينبلي أل يسااااا ر تعبلق الاكاااااريعات الاي ت نظم أنكاااااعة وسااااااق  اإلعالم على  

لاء  اإلنارنت عت انا:اك حقوق اإلنسااااااااان لده ممارسااااااااا:ا على النحو الواجرق ويجر العمو فور ا على إل
ح للت في الاعبلر أو تقلدها دون مبرر على  تعدهو الاكااريعات الاي تجرم بكاا و قلر قانوني حرية الصاا أو

 شب ة اإلنارنت وخارج:اق
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