
 

حاالت الدولية لحماية الصحافيين في  اتفاقية صياغة دولي حولمؤتمر 

 الخطرة

 الدوحة 

 

 الخلفية:

حيث  ،اليت تكبدها الصحافيني يف بداية هذا العام الثقيلةإن األحداث األخرية و احلصيلة 
تدفعنا جمددا للتفكري يف طرح موضوع قدمي متجدد يتعلق بإجياد  ،صحافيا 71أسفرت عن مقتل 

و النزاعات املسلحة. االضطراباتليات دولية فعالة حلماية الصحافيني أثناء آ  

محاية الصحافيني يف احلاالت اخلطرة طرحت منذ فرتة ليست ببعيدة على املستوى الدويل  نإ
وزير خارجية  اقرتححني  7711مرة سنة  اجلمعية العامة لألمم املتحدة ألولحيث عرضت أمام 

ع إطار داخل األمم املتحدة حلماية الصحافيني يف رسي شومان وضالسيد مو  آنذاكفرنسا 
من قبل الدول رغم أن جلنة حقوق اإلنسان  ااحلاالت اخلطرة، لكن هذه الفكرة مل جتد تأييد
دولية هبذا اخلصوص. اتفاقيةالتابعة لألمم املتحدة قد أعدت تصور لصياغة   

يف  على محاية الصحافيني ينصالعسكرية مل  إن القانون الدويل اإلنساين املطبق زمن النزاعات
جنيف األربع  التفاقياتمن الربوتوكول األول اإلضايف  71سوى يف املادة  النزاعات العسكرية

يني لكن هذه املادة نمتتع الصحافيني بنفس احلماية املخصصة للمد اعتبارم على 7711لعام 
اإلنساين ال تعرتف بالوضيعة اخلاصة  يف القانون الدويل مادة 011يدة من بني أكثر من الوح

و  االضطراباتاحلماية أثناء  هلم كما ال توفرالذين متيزهم عن املدنيني   الصحافينيعمل طبيعة ل
 النزاعات الداخلية املسلحة على عكس املراسلني العسكريني يف النزاعات.



ألهنم ال  ستددفنيامللقد أثبت النزاعات العسكرية األخرية من جديد أن الصحافيني هم أول 
اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين و  االنتداكاتينقلون احلقيقية فقط بل هم شدود عيان على 

 حقوق اإلنسان.

لدا كان من األوىل طرح مسألة إجياد اتفاقية دولية حلماية الصحافيني على صعيد األمم املتحدة  
 و بلورة آليات دولية و إقليمية لتعزيز هذه احلماية.

 

 الهــــــــــــــدف العام:

دولية  اتفاقيةتعميق احلوار و تنسيق اجلدود للخروج مبقرتح موحد حول صياغة  يددف املؤمتر إىل 
ولية د و تطوير آليات إنشاءالداخلية و النزاعات العسكرية و  االضطراباتحلماية الصحافيني يف 

  .حماية إىل جانب وضع خطة عملية حلملة دولية بغية تبين هذا املقرتحلل

 المنظمون:

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بالتنسيق مع شبكة اجلزيرة 

 نوعية المشاركين:

) اليت تعمل يف جماالت الدولية سيشارك يف هذا املؤمتر خنبة من اخلرباء الدوليني و املنظمات 
اللجنة الدولية للصليب و  الفضائيات العامليةممثلني عن  و (الصحافينيمحاية حقوق اإلنسان و 

. و مثل اليونسكو و غريها ملتحدة و الوكاالت الدولية املتخصصةمنظمة األمم ااألمحر و 
(مشارك من خمتلف القارات. ) ستحدد القائمة الحقا  711ع املؤمتر قرابة مسيج  

 



 

 تاريخ المؤتمر:

ملدة يومني  م2177 ( يناير) 22-22  

 

 محـــــــاور المؤتمر:

خاصة حبملة تأييد و برنامج عمل  التفاقيةمقرتح صيغة يف النداية بتبين  يدوم املؤمتر يومان يكلل
 للمقرتح املتبين.

 اليوم األول

 اجللسة االفتتاحية:

 كلمة رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان -

 كلمة رئيس شبكة قناة اجلزيرة -

ار الشخصيات أو ممثل عن األمم املتحدة أو أحد املنظمات لمة ) ألحد كبك -
 الدولية (

العمل و ميكن أن نقرتح على سبيل املثال لورش تقدمي أوراق عمل كمقدمة  اجللسة العامة:
 األوراق التالية: 

 عن أوضاع الصحافيني يف املناطق اخلطرةورقة عمل  -

 الواقع و املأمول صحافيني بنيآليات احلماية الدولية للورقة عمل حول  -

 رفع القدرات يف جمال معايري السالمة للصحافيني حول ورقة عمل -



 عرض فليم وثائقي من إعداد قناة اجلزيرة -

 ورش عمل تعمل بالتوازي و نقرتح املواضيع التالية ثالثةستنظم  ورش العمل:

و الشةةةةارة املميةةةةزة ) شةةةةارة  نوعيةةةةة احلمايةةةةة املخصصةةةةة للصةةةةحافينيورشةةةةة عمةةةةل حةةةةول  -
 اللة و احلماية (للد

 للصحافينيآليات احلماية الدولية ورشة عمل حول  -

لة دولية جللب التأييد من أجل تبين توصةيات املةؤمتر موضع خطة حلحول  ورشة عمل -
  على صعيد منظمة األمم املتحدة و غريها

 

 اليوم الثاني

 جلسة مناقشة التوصيات:

 جلسة لتبين توصيات و برنامج عمل الدوحة

 


