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 السياق العام 

 

ومسألة اإلفالت من   الصحفيينالصحافيات وبعد عقد من وضع خطة عمل األمم المتحدة لسالمة   .1

المرتكبة ضد الصحفيين في عام   الجرائم  المستوى  2012العقاب على  تقدم مهم على  تم إحراز   ،

بسالمة   االعتراف  في  والدولي  ال  الصحفيينالصحافيات  لحرية  مسبق  والديمقراطية  كشرط  تعبير 

من خالل اعتماد قرارات وإعالنات من  ينعكس  ذلك    إنوالتنمية المستدامة.  والتحول المناخي العادل  

اإلنسان،   حقوق  ومجلس  المتحدة،  لألمم  العامة  والجمعية  المتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قبل 

لليونسكو والمنظمات اإلقليمية، وكذلك من خالل  العام  للجريمة، والمؤتمر  المتحدة  ومؤتمر األمم 

( لقياس التقدم المحرز نحو  .1.10  16  دف)اله   الصحفيينالصحافيات و  لسالمةالمؤشر المخصص  

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 

الهجمات تواجه  .  30ينعكس ذلك في التصريحات األخيرة لحرية الصحافة مثل إعالن ويندهوك + .2

الصحفيين التزاًما متزايدًا بآليات المراقبة والحماية والوقاية والمقاضاة من  الصحافيات و  المكثفة على

س ووسائل  تهمالمأجل  المدني  والمجتمع  األعضاء  الدول  تضم  التي  الجديدة،  التحالفات  تعكس    .

اإلعالم واألوساط األكاديمية، استجابة أقوى وأكثر تنسيقاً لسالمة الصحفيين، بما يتماشى مع خطة  

 عمل األمم المتحدة.

 

التقدم، ال   .3 لعاملون في وسائل  الصحفيون واالصحافيات وزال  تومع ذلك، على الرغم من كل هذا 

  المادية والمعنوية واالعتداءات  معدالت عالية من االعتقال  م استهدافهم باإلعالم يتعرضون للقتل أو يت

، بما في ذلك عند خارجهااإلنترنت وعلى    باستخدام أنظمة قانونية، من بين أمور أخرى، المضايقات 

يظل اإلفالت من ، وللمضايقات عبر اإلنترنت تغطية االحتجاجات. تتعرض الصحفيات بشكل خاص  

بالجدوى   تتعلق  أزمة  مع  التطورات  هذه  تتقاطع  القاعدة.  هو  المرتكبة  الجرائم  هذه  على  العقاب 

على    والرقابة  االقتصادية لوسائل اإلعالم، وتقلص الفضاء المدني. أدت األشكال الجديدة للسيطرة 

اإلن  لمنصات  المتزايد  التعبير وسائل اإلعالم والدور  لحرية  الجديدة  التحديات  إلى مزيد من  ترنت 

 والخصوصية وسالمة الصحفيين. 

 



 

 الهدف من خارطة الطريق 

إنشاء إطار إرشادي إن   .4 العربية، هو  الطريق لسالمة الصحفيين في المنطقة  الغرض من خارطة 

ع المخاطر المنطقة، وحماية المكاسب التي تحققت وتوق  الصحفيين فيالصحافيات و لتعزيز حماية  

كوثيقة حية تعرف بالتحديات المستمرة والناشئة   ةمصمم  أنهاالمستمرة والناشئة على الصحفيين.  

يواجهها   و التي  األمم    الصحفيينالصحافيات  عمل  خطة  اعتماد  من  عقد  بعد  العربية  المنطقة  في 

ية بشأن سالمة  اإلفالت من العقاب. تم اقتراح خارطة الطريق الحال  إنهاءو  تهمالمتحدة بشأن سالم

في المنطقة العربية للمصادقة عليها من قبل المشاركين في المؤتمر اإلقليمي    الصحفيينالصحافيات و

 يومي عقد    العربي لليوم الدولي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي
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 الطريق  هيكل خارطة

خارطة الطريق أيًضا على نتائج المشاورات اإلقليمية العربية التي أجريت في الذكرى العاشرة   بنيت   .5

لخطة عمل األمم المتحدة من أجل سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب، وهي عملية تضمنت 

 إقليمية عبر اإلنترنت. عاًما واستشارةمشاورات وطنية واستطالًعا 

سح المذكور أعاله أيًضا بتحديد أصحاب المصلحة الذين يمكن أن يقودوا  ستسمح المشاورات والم .6

و/أو يساعدوا في تحقيق األهداف للعقد القادم، ال سيما الثغرات التي لم يتم التخطيط ألي إجراء فيها 

وتعليقات من   دولة عربية.  تتمحور    19أو تحديد أصحاب المصلحة. تلقت عملية التشاور ردوداً 

ق حول المجاالت الرئيسية الثالثة لتدخالت خطة عمل األمم المتحدة، وهي منع الجرائم  خارطة الطري

المخاطر،   يواجهون  الذين  الصحفيين  وحماية  الصحفيين،  مرتكبي  وضد  ضد  مالحقة  الجرائم  

 . ومحاكمتهم  الصحفيين

 

 الصحفيينالصحافيات ومنع الجرائم ضد 

موضوعات تتراوح من السالمة الجسدية والرفاهية    التي تتناولبرامج بناء القدرات المستهدفة    دعم .7

 .المعني النفسية إلى السالمة الرقمية والمعرفة القانونية التي تتكيف مع االحتياجات المحددة للبلد 

وشر .8 الناس  وعامة  الصحفيين  تستهدف  التي  الصحفيين  بشأن سالمة  التوعية  كات  تعزيز حمالت 

الفاعلة   والجهات  األمن  وقوات  والمشرعين  والجامعات  الصحافة  ومدارس  والتكنولوجيا  اإلعالم 

اليوم العالمي لحرية الصحافة )  الدولية مثل  األيام  بالتزامن مع  مايو( واليوم    3القضائية، ال سيما 

 (. نوفمبر 2العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ) 

دعم مراجعة القوانين الوطنية لتشمل أحكاًما لتوفير حماية أفضل للصحفيين بما يتماشى مع المعايير   .9

 الدولية.



تعزيز التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم وممارسة مدونة األخالقيات في الصحافة بين الصحفيين بما   .10

ف تعزيز الجودة والكفاءة  عبر منصات مختلفة بهد   في مؤسسات إعالمية وخارجها  في ذلك العاملين  

 المهنية كوسيلة لتعزيز سالمتهم. 

تشجيع المزيد من البحث األكاديمي وتطوير المناهج، ال سيما في المجاالت التي لم تخضع للبحث  .11

 الكافي والقضايا الناشئة المتعلقة بسالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب.العلمي 

دراية   .12 أكثر  لتكون  لقوات األمن  القدرات  بناء  بحريةتشجيع  أثناء  حرية  والتعبير    ووعيًا  الصحافة 

 واجباتهم.ئهم لأدا

الشركاء    التعاونعلى  التشجيع   .13 جميع  قبل  من  الجرائم    والمناصرة  مواجهة   في  الجهود  وتوحيد 

 واالنتهاكات الجسيمة التي قد ترتكب بحق الصحفيين في بلدانهم.  

 

 الصحفيين الذين يواجهون المخاطرالصحافيات وة حماي

الصحفيين الذين يواجهون المخاطر بما في ذلك التهديدات  الصحافيات وآليات حماية  إنشاء  الدعوة إلى   .14

 والمضايقات سواء كانت التهديدات المادية أو الرقمية.

 قات.وضع آلية آمنة للصحفيين، وخاصة الصحفيات، لإلبالغ عن االعتداءات والمضاي .15

ورؤساء  حث    .16 اإلعالم  وسائل  ومديري  والناشرين  اإلعالم  وسائل  احترام   علىالتحرير  مالكي 

القانونية الذين  ب   التزاماتهم  الصحفيين  لدعم  إليها  الوصول  يمكن  تسهيالت ومعدات وموارد  توفير 

 يواجهون مخاطر وتهديدات جسدية، أو رقمية، أو نفسية، أو قانونية. 

القانو  .17 التدريب  وللني  تعزيز  سياق  لتنمية    الصحفيينصحافيات  في  بحقوقهم  يتعلق  فيما  معرفتهم 

 القوانين الوطنية وكذلك القوانين الدولية. 

من أهداف التنمية    8االعتراف بأهمية أجندة العمل الالئق، على النحو المنصوص عليه في الهدف   .18

المستدامة، في خلق بيئة يكون فيها الصحفيون قادرين على العمل بمنأى عن الفساد والفقر والخوف،  

 . والمهنيةوتطوير التضامن المهني وحقوقهم االجتماعية 

 

 الصحفيين الصحفيات والجرائم ضد مرتكبي محاكمة مالحقة و 

لمكافحة اإل .19 تبني سياسة  الوطنية على  السلطات  المرتكبة ضد حث  الجرائم  العقاب على  فالت من 

 الضمانات الالزمة لعدم وقوعها.  توفيروالصحفيين  

والمدعين    .20 القضاة  قدرات  وسائل    للتعامل   العامينتعزيز  على  باالعتداءات  المتعلقة  القضايا  مع 

 اإلعالم والصحفيين. 

التعبير وسالمة الصحفيين مع شبكة دولية من  مشاركة القرارات القانونية في القضايا المتعلقة بحرية   .21

 السلطات القضائية واألوساط األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية. 

 تبادل الممارسات واآلليات الجيدة المنشأة لتحسين المالحقة القضائية للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين  .22

ا .23 لطلبات  الدولي واالستجابة  التعاون  الصحفيين،  تشجيع  الجرائم ضد  القانونية في قضايا  لمساعدة 

ات دولية ثنائية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بهدف الوصول إلى  يحتى في حالة عدم وجود اتفاق

 الحقيقة. 



 .دولية  مستقلة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيينالية إنشاء ب المطالبة  .24

 

*** 

الموقعون أدناه، نؤيد خارطة الطريق لسالمة الصحفيين في المنطقة العربية التي تم  الموقعات ونحن   .25

تبنيها بمناسبة المؤتمر اإلقليمي العربي لليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة  

 في تونس العاصمة. 2022نوفمبر   4 2-ضد الصحفيين يومي 

 

 


