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الزمالء والزميالت
بعد التحية والتقدير،،
يسعدنا يف مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق
اإلنسان ،بالتعاون مع املعهد الدولي للصحافة
وشركاء آخرين ،أن ندعو زميالتنا وزمالءنا الصحفيات
والصحفيين وقيادات املنظمات املعنية بالدفاع
عن حرية اإلعالم الدولية واإلقليمية واملحلية،
واملؤسسات اإلعالمية إلعالن موقفهم املساند
لحماية الصحافيين والعمل ىلع تنفيذ مشروع
اإلعالن العاملي لحماية الصحفيين الذي تم عرضه
ومناقشته يف املؤتمر العاملي للمعهد الدولي
للصحافة ،الذي استضافته شبكة الجزيرة اإلعالمية
بالدوحة من  19إلى  21مارس 2016م.
يهدف اإلعالن إلى تسليط الضوء ىلع املبادئ
األساسية املتعلقة بحماية الصحفيين ،مع مراعاة
مسؤوليات مختلف األطراف الفاعلة بما يف ذلك:
الدول ومؤسساتها ،واملنظمات الحكومية وغير
الحكومية ،واملؤسسات اإلعالمية ،والصحفيون
أنفسهم.

وقد شارك يف إعداد «اإلعالن» أكثر من سبعين من
قيادات املؤسسات الصحفية واملنظمات املعنية
بحماية الصحفيين وحرية الصحافة ،من خالل
حلقتين نقاشيتين تم تنظيم إحداهما يف نيروبي
يف  4سبتمبر 2015م ،واألخرى يف لندن يف 14
سبتمبر 2015م،
وقد راجع «اإلعالن» وأجاز نصه :املقر ُر الخاص لألمم
املتحدة املعني بحرية الرأي التعبير ،واملقرر الخاص
املعني بحرية اإلعالم يف منظمة األمن والتعاون
يف أوربا ،واملقرر الخاص املعني بحرية الصحافة
يف اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
واملقرر الخاص املعني بحرية الصحافة يف اللجنة
األمريكية لحقوق اإلنسان.
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تشتمل وثيقة مشروع
اإلعالن ىلع قسمين:
القسم

1

اإلعالن ،الذي يلخص املبادئ الدولية املتعلقة
بحماية الصحفيين الذين يغطون األحداث يف
البيئات الخطرة وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.
ويركز اإلعالن ىلع مسؤوليات الدول واملؤسسات
املعنية يف هذا املجال بما فيها :السلطات املعنية
بإنفاذ القانون ،وقوات األمن ،والسلطة القضائية.
يرتكز اإلعالن ىلع قوانين وأعراف حقوق اإلنسان
والقانون الدولي اإلنساني املوجودة حاليًا ،بما
فيها القرارات والبيانات واالتفاقات واملعاهدات
والتعليقات العامة وغيرها من تصريحات املنظمات
الدولية فيما يتعلق بحماية الصحفيين.
وال يسن هذا اإلعالن مبادئ جديدة ،بل يرتكز كليًا
ىلع املبادئ املنصوص عليها يف اآلليات الدولية
املوجودة حاليًا.

القسم

2

أفضل ممارسات املؤسسات اإلعالمية التي
توضح الخطوات واملعالجات التي يجب أن تتخذها
املؤسسات اإلعالمية والصحفيون بشكل طوعي يف
سعيهم لتحقيق املزيد من األمان.
ترتكز اإلرشادات ىلع املبادئ الحالية التي تتبناها
املؤسسات الصحفية فيما يتعلق بأمن الصحفيين
وكذلك ىلع توصيات الخبراء.
تهدف اإلرشادات إلى تشجيع املمارسات الحسنة
داخل صناعة اإلعالم الخبري حيث إن وجود هذه
اإلرشادات ال يقلل أو يلغي ،بأي شكل من األشكال،
التزام الدول بتهيئة بيئة آمنة للصحفيين تمكنهم
من القيام بعملهم بشكل مستقل ودون تدخل.
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مشروع اإلعالن العاملي
لحماية الصحفيين
الديباجة:
املؤسسات اإلعالمية واملنظمات الدولية
املوقعة أدناه:
إذ تؤكد ىلع أهمية اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان والعهود الدولية لحقوق اإلنسان باعتبارها
عناصر أساسية يف الجهود الدولية الرامية لتعزيز
االحترام واملمارسة الدولية لحقوق اإلنسان والحريات
األساسية.
وإذ تضع يف اعتبارها أن الحق يف حرية الرأي
والتعبير هو حق إنساني مكفول للجميع حسب
املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،وأن
سالمة الصحفيين هي عامل أساسي يف الحقوق
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية لكل األفراد باإلضافة إلى حقهم يف
التنمية؛
وإذ تدرك أن كافة الدول األعضاء يف املجتمع
الدولي ،فرادى أو جماعات ،ستؤدي التزاماتها الرسمية
يف تعزيز وتشجيع واحترام حقوق اإلنسان والحريات
األساسية للجميع بما فيها حرية التعبير وحرية
اإلعالم بدون تمييز من أي نوع بما يف ذلك التمييز
ىلع أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو
الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل الوطني أو
االجتماعي أو املنشأ أو امللكية أو امليالد أو غيرها
من األحوال وإذ تؤكد من جديد ىلع األهمية الخاصة
لتحقيق تعاون دولي يساعد ىلع الوفاء بهذه
االلتزامات حسب ميثاق األمم املتحدة؛

وإذ تقدر أهمية املناقشات التي جرت يف مجلس
األمن الدولي يف عام  2013و  ،2015ويف الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف عام  ،2014ويف
مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة حول
حماية الصحفيين يف الصراعات املسلحة (A/
 )54/15/HRCوسالمة الصحفيين ()35/27/A/HRC؛
وإذ تضع يف اعتبارها أيضا التقارير التي قدمها
العديد من املقررين الخواص يف مفوضية األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان E/-67/2003/4.E/CN
 )62/2004/4.CNومجلس حقوق اإلنسان (A/
)22/20/ A/HRC-17/20/A/HRC-14/7/HRC؛
وإذ تعترف بقيمة ما يمكن أن يحققه التعاون بين
مؤسسات الدولة واملنظمات اإلعالمية يف ترقية
حرية اإلعالم وحماية الصحفيين وتهيئة بيئة آمنة
وداعمة للصحافيين تساعدهم ىلع أداء عملهم
باستقاللية وبدون تدخل غير مبرر ،وضمان حرية
التعبير والوصول إلى املعلومات ومعالجة االنتهاكات
الجسيمة لحقوق الصحفيين وحرية اإلعالم عامة،
والقضاء الفعال ىلع ظاهرة إفالت الجناة من
العقاب وغياب املحاسبة واملساءلة القانونية عن
الجرائم املرتكبة ضد الصحفيين وجبر ضرر الضحايا
وإنصاف ذويهم وحماية مصادر الصحفيين من العنف
واالنتقام؛
وإذ تقر بأن حالة انعدام األمن التي يعاني منها
الصحفيون بسبب النزاعات املسلحة واالضطرابات
الداخلية واألزمات السياسية ال يبرر أبدا التحلل من
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مسؤوليات وواجبات الحماية امللقاة ىلع عاتق
الدول األطراف بموجب التزامها بالصكوك الدولية
مثل قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة( )163/68و
( )185/69وقرارات مجلس األمن الدولي ()2015/2222
و( )2006/1738وخالصة توصيات الحلقة النقاشية
ملجلس حقوق اإلنسان حول حماية الصحفيين
ووسائل اإلعالم يف مناطق النزاعات املسلحة،
والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية
وإعالنات اليونسكو املتعلقة بأمن وسالمة
الصحفيين والتقارير املشتركة للمقررين الخواص
لألمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا واالتحاد األفريقي وخطة
عمل األمم املتحدة حول أمن وسالمة الصحفيين
ومسألة إفالت مرتكبي الجرائم ضدهم من العقاب؛
وإذ تعترف كذلك باملبادئ التي تنص عليها
اإلرشادات والوثائق اإلقليمية مثل توصيات فيلنيوس
بشأن «سالمة الصحفيين» والتوصيات التي أعقبت
مؤتمر «سالمة الصحفيين» و مؤتمر «حرية اإلعالم
والتعددية يف أوقات النزاع» الذي نظمته منظمة
األمن والتعاون األوروبي ،والقرارات التي أصدرتها
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب املتعلقة
بسالمة الصحفيين والعاملين يف وسائل اإلعالم يف
أفريقيا ،ومؤتمر «العنف ضد الصحفيين واإلعالميين:
املعايير األمريكية واملمارسات الوطنية املتعلقة
بالوقاية والحماية واملالحقة القضائية ملرتكبي
الجرائم»؛

وإذ تؤكد ىلع أن هذا اإلعالن ما هو إال ٌمكمل
لالتفاقيات املوجودة حاليا مثل تلك التي تم
إعدادها كجزء من خطة األمم املتحدة ألمن وسالمة
الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب واملبادئ
واملمارسات العاملية املتعلقة بحماية الصحفيين
املستقلين؛
وإذ تعبر عن قلقها العميق بسبب االنتهاكات
واإلساءات الواقعة ىلع حقوق اإلنسان واملتعلقة
بأمن وسالمة الصحفيين بما فيها القتل والتعذيب
واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي والنفي
والترهيب والتحرش والتهديد وغير ذلك من أفعال
وأشكال العنف وحيث أن املعدات واألجهزة
املستخدمة يف العمل اإلعالمي ال يجب أن تكون
عرضة للهجوم أو االستيالء؛
وإذ تضع يف اعتبارها أن اإلفالت من العقاب املترتب
ىلع الهجمات والعنف املوجه ضد الصحفيين
يشكل أحد أهم التحديات التي تعترض طريق تعزيز
حماية الصحفيين ،وتؤكد ىلع أن ضمان املحاسبة
ىلع الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين هو عامل
رئيسي يف منع الهجمات املستقبلية؛
وإذ تؤكد أن قدرة الصحفيين ىلع ممارسة مهنة
الصحافة بأمان هو مسألة أساسية لضمان وصول
الجماهير إلى املعلومات ولحماية الحريات األساسية
التي اعترف بها املجتمع الدولي بوضوح يف الهدف
رقم  16من أهداف التنمية املستدامة كضرورة لتنمية
مجتمعات مساملة وعادلة وشاملة؛
7

6/16/16 1:09 PM

arabic-3.indd 7

دعوة ملساندة مشروع اإلعالن العاملي لحماية الصحفيين وتنفيذه

فإننا نعلن ما يلي:
البند

1

تلتزم الدول بالوفاء بتعهداتها الهادفة لدعم
واحترام وممارسة وحماية جميع حقوق اإلنسان
وحرياته األساسية بما يتوافق مع ميثاق األمم
املتحدة .وتعتبر حماية وتعزيز حقوق اإلنسان
والحريات األساسية يف طليعة مسئوليات الدول.
تتحمل الدول املسئولية األساسية عن احترام
وضمان حقوق اإلنسان ملواطنيها وكذلك لألفراد
داخل أراضيها حسب ما تنص عليه القوانين الدولية
املعنية.
من حق الصحفيين وغيرهم من اإلعالميين التمتع
التام بالحقوق التي حددها القانون الدولي لحقوق
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،أثناء ممارستهم
حقهم يف التماس مختلف ضروب املعلومات
واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار
للحدود.

البند

2

الحق يف الحياة مكفول لجميع الصحفيين
واإلعالميين واألفراد املرتبطين بهم.
يحق لجميع الصحفيين واإلعالميين واألفراد
املرتبطين بهم الحصول ىلع الحماية ضد أي
انتهاكات أو إساءات لحقوق اإلنسان سواء كانت يف
صورة قتل أو تعذيب أو اختفاء قسري أو اعتقال
تعسفي أو نفي أو ترهيب أو تحرش أو تهديد أو أي
من أشكال أو أفعال العنف أو التمييز السلبي ،الفعلي
أو القانوني ،املوجهة ضدهم أو ضد ذويهم أو أي
عمل تعسفي آخر ينتج عن ممارستهم للحقوق
املذكورة يف هذا اإلعالن مثل املراقبة العشوائية
أو غير القانونية أو اعتراض اتصاالتهم بشكل يخرق
حقهم يف الخصوصية وحريتهم يف التعبير.
يجب منح العون القانوني والطبي والنفسي لجميع
الصحفيين واإلعالميين واألفراد املرتبطين بهم
يف حالة وقوع مثل هذه االنتهاكات .ويجب تقديم
مرتكبي هذه االنتهاكات إلى العدالة ومنع إفالتهم
من العقاب.

8

6/16/16 1:09 PM

arabic-3.indd 8

دعوة ملساندة مشروع اإلعالن العاملي لحماية الصحفيين وتنفيذه

البند

3

تتحمل الدول األطراف يف أي صراع مسلح املسؤولية
األساسية عن اتخاذ جميع الخطوات ا ُ
ملمكنة
لضمان حماية املدنيين املتأثرين بهذا الصراع
بما فيهم هؤالء الذين يمارسون حقهم يف حرية
التعبير عن طريق التماس وتلقي ونشر املعلومات
بطرق مختلفة سواء عن طريق االنترنت أو غيرها
بما يتوافق مع املادة  19من العهد الدولي الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية.
جميع الصحفيين واإلعالميين واألفراد املرتبطين
بهم من الذين يؤدون مهام صحفية خطيرة يف
مناطق الصراع املسلح يعتبرون مدنيين ،ويجب
حمايتهم واحترامهم ىلع هذا األساس بشرط عدم
مشاركتهم يف أي عمل يؤثر سلبًا ىلع وضعهم
كمدنيين .هذا دون اإلخالل بحق املراسلين الحربيين
املعتمدين لدى القوات املسلحة بوضعية أسرى
الحرب املنصوص عليها يف املادة  4.A.4من
«اتفاقية جنيف الثالثة» .ال يجوز منع الصحفيين من
إجراء مقابالت مع املدنيين واملقاتلين ،والتقاط
الصور ،والتصوير ،والتسجيالت الصوتية يف أوقات
النزاع بغرض النشر.

البند

4

تعمل الدول ىلع تعزيز مناخ آمن وداعم للصحفيين
يساعدهم ىلع أداء عملهم باستقاللية وبدون
تدخل غير مبرر،
تتخذ الدول الخطوات املناسبة ملنع العنف
والتهديدات والهجمات ضد الصحفيين واإلعالميين
وتضمن املساءلة ىلع الجرائم املرتكبة ضد
الصحفيين واإلعالميين واألفراد املرتبطين بهم.
وىلع وجه الخصوص يجب ىلع جميع الدول
أن تتبنى وتضمن التفعيل الناجح لآلليات الخاصة
التي تضمن أمن الصحفيين العاملين داخل حدودها
وتمولها بشكل مناسب.
ويجب ىلع الدول أن تجري تحقيقات محايدة
وسريعة ودقيقة ومستقلة وفعالة يف كل ادعاءات
العنف التي تقع يف نطاق واليتها .وتحرص الدول
ىلع أن يقدم إلى العدالة مرتكبو هذه الجرائم  ،و
من ضمنهم الذين يأمرون بالعنف أو يتآمرون ىلع
ارتكابه أو يساعدون ويساندون ويتسترون عليه.
وىلع الدول أن تكفل حصول الضحايا وأسرهم ىلع
سبل االنتصاف املناسبة.
تمتنع الدول و ممثلوها عن أي عمل قد يعتبر ،يف
ظل بعض الظروف ،تحريضًا أو تشجيعًا ىلع العنف
ضد الصحفيين .و يمتنع ممثلو الدول عن وصم
أو املساهمة يف وصم الصحفيين وغيرهم من
العاملين يف وسائط اإلعالم.
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البند

5

تحمي الدول وتعزز حرية التعبير التي تنص عليها
املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي
تبنته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام
 1948واملادة  19من العهد الدولي الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية الذي تبنته الجمعية العامة يف
1966م .ويجب أن تخضع أي قيود تطبق يف هذا
الشأن فقط ألحكام القانون وما تقتضيه الضرورة
ىلع أرض الواقع ،كما أوضحته الفقرة الثالثة من
البند  19من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية.
وتلتزم الدول بتعزيز اآلليات التي تكفل حرية التعبير
وحرية اإلعالم وفقًا للمعايير الدولية يف هذا
املجال ،وتلتزم أيضًا بإنفاذ التشريعات الهادفة لتعزيز
حرية الصحافة والنفاذ للمعلومات(.)1
وال يجب إخضاع الصحفيين وغيرهم من اإلعالميين
إلى أي قيود غير قانونية أو تعسفية أثناء سعيهم
للحصول ىلع املعلومات واألفكار أو نقلها أو تلقيها.

البند

6

يف إطار سعيها لتعزيز مناخ آمن وداعم للصحافيين
ُي َم ّكنهم من أداء عملهم باستقاللية وبدون تدخل
غير مبرر يجب ىلع الدول أن تتبنى وتطبق
إجراءات وآليات تشريعية مناسبة لرفع وعي الهيئة
القضائية ومنفذي القانون من الشرطة وأفراد
الجيش والصحافيين أنفسهم وأفراد املجتمع
املدني بالتزامات وتعهدات القانون الدولي اإلنساني
وقوانين حقوق اإلنسان فيما يتعلق بأمن الصحفيين
وكذلك يتعين ىلع الدول مراقبة الهجمات التي تقع
ىلع الصحفيين وإعداد التقارير عنها وإدانتها علنًا
وتخصيص املوارد الالزمة للتحقيق فيها ومالحقتها
جنائيًا.
يحق لجميع الصحفيين النفاذ إلى املعلومات
والوثائق التي توضح وضعية التحقيقات القائمة يف
الهجمات املوجهة ضدهم بما ُي َم ّكنهم من محاسبة
السلطات يف حال فشلها يف تقديم مرتكبي هذه
الجرائم للعدالة.
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البند

7

البند

9

تعكس الدول التزامها بحرية اإلعالم وسالمة
الصحفيين يف سياساتها الخارجية وسياسة
املعونات التي تتبناها ويجب عليها االستفادة
من منابرها ثنائية ومتعددة األطراف للضغط ىلع
نظيراتها التي ال تفي بالتزاماتها الدولية املتعلقة
بضمان سالمة جميع الصحفيين واإلعالميين واألفراد
املرتبطين بهم العاملين داخل حدودها ومالحقة
املسئولين عن أي هجمات ىلع اإلعالم تقع ىلع
أراضيها.

تساهم التدريبات العامة ىلع األمن والسالمة
املهنية ،التي تشتمل ىلع تدريبات متعلقة بأمن
املعلومات والثبات النفسي واالنفعالي ،وكذلك
التدريبات الخاصة للصحفيين الذين يقومون بمهام
التغطية يف مناطق النزاعات املسلحة واالضطرابات
الداخلية يف رفع الوعي لدى الصحفيين وتخفيض
املخاطر التي يتعرضون لها وىلع املؤسسات
اإلعالمية اتخاذ كافة التدابير لتوفير تلك التدريبات
لصحفييها بمقابل مادي زهيد او بدون مقابل.

أفضل ممارسات
املؤسسات اإلعالمية.

ويجب أن تكون هذه التدريبات ىلع أىلع مستويات
الجودة.

البند

8

يجب ىلع املؤسسات اإلعالمية أن ال تتوانى
يف توفير أفضل ما يمكنها من بروتوكوالت األمن
والسالمة للصحفيين ويجب عليها تخصيص جزء
مناسب من ميزانيتها لهذا الغرض كل حسب موارده،
آخذة بعين االعتبار أن انعدام املوارد املالية ال يبرر
عدم قيام املؤسسات الصحفية بكل ما يف وسعها
لحماية الصحفيين وحقوقهم.
ىلع املؤسسات اإلعالمية أن تتعهد بالقيام بكل
ما يف وسعها وفقا للمعايير املهنية واملؤسسية
لتوفير الدعم املالي ألي زميل يتعرض للقتل أو
السجن أو ألسرته من بعده.
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البند

10

يجب ىلع املؤسسات اإلعالمية توفير وتنفيذ
إجراءات وأدوات السالمة الجسدية والنفسية
والرقمية للصحفيين الذين يقومون بمهام التغطية
يف مناطق النزاعات املسلحة واالضطرابات
الداخلية.

البند

11

بجب تعريف الصحفيين بحقوقهم وواجباتهم التي
تحددها القوانين الدولية واملحلية للبلدان التي
يعملون بها ،ويجب توعيتهم باملبادئ واملعايير
الدولية لحقوق اإلنسان وكذلك القانون الدولي
اإلنساني ،لتعزيز قدراتهم ىلع تغطية ونشر ما
يرتكب من انتهاكات واختراقات لحقوق اإلنسان.
وال يجب إلزام الصحفيين بالتغطيات الخطرة التي
تنطوي ىلع تهديدات واضحة ال يمكن إغفالها.

البند

12

باإلضافة إلى مخاطر السالمة التي يتعرض لها
الصحفيون عامة فإن الصحفيات يتعرضن ملشاكل
أمنية خاصة ،بسبب جنسهن ،تتطلب تكريس املزيد
من االهتمام والوعي.

البند

13

يساهم الدعم الشعبي للصحافة والصحفيين يف
الحفاظ ىلع سالمة كل منهما .والحقيقة أن عدم
وجود مثل هذا الدعم غالبًا ما يغذي الهجمات ضد
الصحفيين ويقلل من الضغط ىلع الحكومات لوضع
حد لإلفالت من العقاب ىلع مثل هذه الهجمات.
ويف معظم الحاالت يكون انعدام الدعم الجماهيري
نتيجة لبعض التوترات السياسية أو الهجمات
الكالمية يف الخطاب العام أو غيرها .ومع ذلك فإن
مصداقية واستقالل وسائل اإلعالم وممارسة معايير
الصحافة األخالقية كل ذلك يسهم يف اجتذاب
التأييد الجماهيري وينبغي أن تكون له قيمته و ال
ينبغي أن ُت َّتخذ االختراقات العرضية التي قد تقع
يف السلوك املهني للصحفيين كمبرر لشن هجمات.
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البند

14

عندما يتعرض أبناء املهنة من الصحفيين
والصحفيات إلى تهديدات وهجمات :يصبح التضامن
بينهم أمرًا حيويًا ،ويصبح التعاون بين منظمات
ووسائل اإلعالم يف فضح الجرائم ضد الصحفيين
وإنشاء حملة عاملية ضد االعتداءات ىلع الصحفيين
من األدوات الفعالة .فالهجوم ىلع أي صحفي يف
أي مكان هو هجوم ىلع الصحافة يف كل مكان،
بل وأكثر من ذلك فإن الهجوم ىلع الصحفيين أو
الصحافة هو اعتداء ىلع حق الجمهور يف املعرفة
ويف الحكم الذاتي الديمقراطي.

البند

15

يجب ىلع املنظمات اإلعالمية يف جميع املناطق
أن تنظر يف مسألة التوقيع ىلع وثيقة «مبادئ
السالمة العاملية» واملمارسات املتعلقة بحماية
الصحفيين املستقلين والتي تعتبر مكملة لهذا
اإلعالن وتفعيل هذه املبادئ واملمارسات.

البند

16

ليس يف هذا اإلعالن ما يمكن تفسيره ىلع أنه
يسمح للدول بدعم أو تعزيز أنشطة يقوم بها أفراد
أو جماعات أو مؤسسات أو منظمات ال تتماشى مع
التزاماتها الدولية أو مع ميثاق األمم املتحدة.
إن وجود هذه املبادئ التوجيهية واعتمادها طوعًا،
يف أي وقت ،من ِق َبل املؤسسات واملنظمات
اإلعالمية ال يعفي الدول ،بأي شكل من األشكال أو
إلى أي درجة من الدرجات ،من التزامها بخلق بيئة
آمنة للصحفيين والحفاظ عليها بما يمكنهم من
القيام بعملهم بشكل مستقل ودون تدخل.
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