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الدوحة ،قطر

حنن ممثلو املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية للصحفيني وحقوق اإلنسان وحرية التعبري املشاركون يف املؤمتر الدويل الذي اقيم يف
الدوحة ،قطر يف الفرتة  25 - 24يوليو  ، 2017والذي نظمته اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بدولة قطر ابلتعاون مع االحتاد الدويل
للصحفيني ،واملعهد الدويل للصحافة:
ندين وبقوة مطالب حكومات اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومجهورية مصر العربية ومملكة البحرين واليت تطالب

إبغالق قناة اجلزيرة وغريها من وسائل اإلعالم مبا يف ذلك العريب  ، 21وشبكة رصد والعريب اجلديد وعني الشرق األوسط؛ كما نعرب
عن تضامننا الكامل مع الصحفيني وغريهم من مسؤويل اإلعالم واملساعدين يف قناة اجلزيرة وغريها من وسائل اإلعالم املستهدفة.

ونوصي يف هذا املؤمتر مبا يلي:

أوال :سالمة الصحفيني
يقر املؤمتر ابلقرارات العديدة اليت اختذهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان وجملس األمن يف السنوات األخرية ،واليت
تعرب عن أسفها لتأثري االعتداءات على اإلعالميني على حق اجلمهور يف احلصول على املعلومات ،كما تعرب عن قلقها إزاء التأثري
السليب هلذه املخاطر على وسائل اإلعالم ككل ،وخاصة عندما ترتكب دون عقاب.
كما يقر املؤمتر أبن عمل اإلعالميني غالبا ما يعرضهم خلطر الرتهيب واملضايقات والعنف (قرار جملس األمن  ،) 2015 ( 2222وقرار
جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة رقم  2 / 33املؤرخ  29أيلول  /سبتمرب  ، 2016وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 162/70املؤرخ  17كانون األول  /ديسمرب  2015بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب)  ،وابإلضافة إىل ذلك،
نؤكد على ضرورة ضمان املساءلة عن مجيع أشكال العنف ضد الصحفيني وغريهم من العاملني يف جمال اإلعالم كعنصر أساسي يف
منع حدوث هذه املخاطر يف املستقبل.
يشجع املؤمتر وضع صك دويل ملزم جديد مكرس لسالمة الصحفيني ،مبا يف ذلك آلية تنفيذ حمددة ،من شأهنا أن حتسن االستجابة
الدولية للهجمات ضد الصحفيني وتدعم ثقافة عدم اإلفالت من العقاب .إن وضع اتفاقية حول سالمة العاملني يف وسائل اإلعالم،
واليت ميكن التفاوض بشأهنا يف إطار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،من شأنه أن يدعم تنظيم االلتزامات ذات الصلة واليت ال ميكن
استنتاجها من النصوص القانونية املتعددة مما جيعلها يف متناول صانعي القرار وسلطات إنفاذ القانون ،إىل جانب مراعاة معايري حقوق
اإلنسان والقانون اإلنساين لوضع الصحفيني.
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وتشمل هذه االتفاقية ،على سبيل املثال ،االلتزام حبماية الصحفيني من االعتداءات على حياهتم ،واالعتقال التعسفي ،ومحالت العنف
والرتهيب ،وااللتزام ابحلماية من االختفاء القسري واالختطاف (من جانب موظفي الدولة أو اجلهات الفاعلة اخلاصة) ،وااللتزام بتنفيذ
وإجراء حتقيقات فعالة يف التدخالت املزعومة وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة؛ يف سياق النزاع املسلح ،وااللتزام مبعاملة العاملني يف وسائل
اإلعالم واملنشآت ذات الصلة بوصفهم أعيان مدنية (ومن مث استثنائها من االهداف العسكرية) مع اختاذ كافة التدابري الالزمة أثناء
القيام ابلعمليات العسكرية لتجنب املخاطر هبدف محاية الصحفيني الذين يقدمون تقارير يف مناطق النزاع.
ويؤكد املؤمتر أنه ينبغي توسيع نطاق األحكام القانونية احلالية إىل ما هو أبعد من االلتزام حبماية الصحفيني من االعتداءات على
حياهتم ،مبا يف ذلك االختفاء القسري واالختطاف (من جانب اجلهات احلكومية أو اخلاصة) ،واالعتقال التعسفي ،والرتهيب،
والرتحيل  /رفض الدخول ،واملصادرة  /إحلاق الضرر ابملمتلكات إىل جانب أشكال العنف األخرى اليت تعرض هلا الصحفيون خالل
الربيع العريب يف عام  ، 2011مع ضرورة مواصلة تطوير قراري جملس حقوق اإلنسان دإ  1 / 2 -و دإ –  1 / 9بشأن اهلجمات
على املنشآت اإلعالمية وتوفري ممرات آمنة لوسائل اإلعالم يف مناطق النزاع.
وبناء عليه ،يدعو املؤمتر احلكومات إىل:
 . 1االعرتاف جبميع التوصيات والعهود واإلعالانت والقرارات اليت أصدرهتا أو أقرهتا املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة واليونسكو ؛
 . 2تنفيذ خطة العمل األخرية لألمم املتحدة وتعزيز عملها مع املنظمات املكرسة لسالمة الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم؛
 . 3اإلقرار بقبول االلتزامات مبنح الصحفيني احلماية كمدنيني يف حاالت النزاع؛
 . 4تعزيز القوانني الوطنية مبا يف ذلك القوانني اجلنائية وإصالح نظام العدالة لوضع حد لإلفالت من العقاب وتوفري املساعدة القضائية
والتشريعية ملنع االنتهاكات اخلطرية للقوانني اإلنسانية الدولية مبا يف ذلك استهداف الصحفيني.
كما يدعو املؤمتر وكاالت األنباء إىل اإلقرار بواجبها املتمثل يف رعاية مجيع صحافييها ،وال سيما املسؤولني عن مجع االخبار
واملوظفني أو العاملني املستقلني ومسؤوليتها عن تنظيم دورات تدريبية يف جمال السالمة البيئية وتوفري املعدات ذات الصلة وذلك يف
أوقات النزاعات أو غري ذلك.

اثنيا :حرية وسائل اإلعالم
إمياانا أبن حرية التعبري هي احد حقوق االنسان األساسية واملنصوص عليه يف املادة  19من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

( ،)1948واليت تنص على انه "لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون
وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين ،أبيَّة وسيلة ودومنا اعتبار للحدود".؛
مضايقة ،ويف التماس األنباء واألفكار ِّ
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وهدايا مبا أقرته اليونسكو يف هذا الصدد وإمياانا بدور الدول يف ضمان عدم تعارض التشريعات املصممة ملعاجلة شواغل األمن القومي
واجلرمية مع قوانني محاية املصادر إال يف ظروف استثنائية حمددة بدقة ،على ان تضع الدول قوانني حلماية حقوق املصادر،
يدعو املؤمتر احلكومات إىل االقرار حبق املنظمات اإلعالمية يف اإلبالغ حبرية ودون أي تدخل من جانب احلكومة والسماح
للمواطنني ابحلصول على املعلومات ذات الصلة ابحلكومة ومؤسساهتا يف سبيل حتقيق الشفافية واملساءلة.
كما يدعو احلكومات إىل احلد من تقييد إمكانية وصول وسائل اإلعالم ووضع حدود لإلبالغ واحلصول على املعلومات وضمان
الشفافية واالستقاللية يف البت يف القرارات املتعلقة ابلنشر.
كما يقر املؤمتر ابلدور احليوي الذي تؤديه نقاابت العمال يف دعم حرية التعبري للصحفيني والدفاع عن حق الصحفيني يف اإلبالغ عن
القضااي املثرية للجدل ومنحها سلطة املساءلة.
وإدراكا ملخاطر وضع حدود قانونية للتعبري ،والسماح للدول ابلتدخل يف النشر عرب اإلنرتنت ،يدعو املؤمتر احلكومات واملنظمات
اإلعالمية إىل العمل على حتدي خطاب الكراهية ،مبا يف ذلك معاداة املرأة والعنصرية واإلسالموفوبيا ومعاداة السامية ،واإلميان بتشجيع
تعددية األفكار واإليديولوجيات كأحد احللول ملواجهة التعصب والتحيز.

كما يدعو املؤمتر الصحفيني إىل احرتام مدوانت قواعد السلوك اليت تطالب بضمان اإلنصاف والدقة واحلاجة إىل معارضة آلية "كبش
الفداء" ضد األقليات والقضاء على التحامل واجلهل.
اثلثا :حقوق العمال الدولية

يقر املؤمتر ابالرتباط الوثيق بني حرية التعبري خاصة فيما يتعلق بوسائل اإلعالم وحرية العاملني يف وسائل اإلعالم لالضطالع- -
بدورهم املهين دون ترهيب أو متييز.
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وإمياان ابلدور املركزي ملنظمة العمل الدولية يف وضع وتنفيذ معايري العمل العاملية ،يقر املؤمتر ابملبادئ احليوية املنصوص عليها يف
االتفاقيات األساسية الثمانية ملنظمة العمل الدولية مبا يف ذلك االتفاقية اخلاصة ابحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب 1948 -
)رقم  )87و  ، 2واتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية ( 1949 -رقم  ، )98واحلق يف شروط عمل عادلة ومناسبة هدايا مبا ورد
يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإميان بقدرة نقاابت العمال على محاية احلق يف حرية التعبري والدفاع عنه من خالل مدوانت قواعد السلوك ووضع املعايري املهنية
واملساعي اجلماعية ،يدعو املؤمتر احلكومات إىل احرتام أحكام املادة  23من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والتصرف وفقا
التفاقيات منظمة العمل الدولية.

كما يقر املشاركون على املوافقة على رفع التوصيات املاثلة إىل املؤسسات واملنظمات الدولية واالقليمية؛ كما يوصي املشاركون ابعتبار
مجيع أوراق العمل وتقارير جلسات العمل واثئق رمسية مع اعتماد نشرها مبوافقة معديها.

وأخريا ،يعرب املشاركون عن تقديرهم وخالص شكرهم للجنة الوطنية حلقوق االنسان بدولة قطر على جهودها يف تنظيم مؤمتر الدوحة
ويدعو اللجنة إىل مواصلة عملها مع األطراف املعنية األخرى لتنفيذ التوصيات املعتمدة.

الدوحة 25 ،يوليو 2017
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