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اقرتفت حبق جرمية  593 عددها املديرة العامة لليونسكو واليت بلغ أدانتهاالقتل اليت  رائميقدم هذا التقرير حتليًال جل
على حاالت حدثت يف ، مركزاً 2013ديسمرب كانون األول/  31و 2006يناير بني األول من كانون الثاين/صحافيني 

 جرمية 123العام األكثر دموية بالنسبة إىل الصحافيني إذ سّجلت فيه  2012ويشكل عام  .2013و 2012عامي 
 .2008قتل منذ إعداد أول تقرير يف عام 

 بنسبة الربع مقارنة  اخنفاضاً  ما ميّثل ،جرمية 91القتل جرائم ، بلغ إمجايل عدد ضحايا 2013ويف عام 
 تقدمي التقرير للمرة األوىل.صحافيني قتلوا منذ  ين أعلى عددمتثل ثا ما زالت . غري أن هذه األرقام2012بعام 

صحافيي  سجل أعلى عدد ضحايا يف صفوففانت "وسائل اإلعالم التقليدية" األكثر تأثرًا باهلجمات القاتلة. وك
ضحية يف صفوف الصحافيني العاملني  154و )،٪41صحافياً ( 244 القتلى لديهم ين بلغ عدداإلعالم املكتوب الذ
 ).٪21( ذاعاتضحية يف صفوف العاملني يف اإل 123)، مث ٪26يف حمطات التلفزيون (

صحافيًا فكانوا من احملليني  593أما الغالبية العظمى من الصحافيني الذين قتلوا خالل هذه الفرتة والبالغ عددهم 
خماطر يواجهن أّن الصحافيات  غريمن إمجايل الصحافيني الذين قتلوا كانوا رجاًال.  ٪94). وما يناهز ٪94(حواىل 
 االعتداءات اجلنسية والتحرش.  يف إحصاءات اهلجمات القاتلة وتشململ تبنيَّ عملهّن يف خاّصة 

 يف صفوف الصحافيني املرتكبة اجلرائممن إمجايل  قتل جرائمبصورة عامة، سجلت منطقة الدول العربية أعلى عدد 
)، ومن ٪30قتيًال ( 179ا واحمليط اهلادي عدد القتلى من منطقة آسي ). وبلغ٪32قتيًال ( 190بلغ عدد القتلى  إذ

ا وأمريكا )، ومن منطقة أوروب٪13قتيًال ( 76)، ومن منطقة أفريقيا ٪21قتيًال ( 123التينية والكارييب منطقة أمريكا ال
 ).٪4قتيالً ( 25الشمالية

من ويًا يف أوروبا وأمريكا الشمالية خالل الفرتة املمتدة عدد الصحافيني الذين يقتلون سنيف رتاجع الومثة توجه عام حنو 
بلغ عدد يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي بعد أن  اً عام اً تراجع أن هناكضمناً. كما  2013إىل عام  2006 عام

وخالل الفرتة نفسها، سّجل ارتفاع حاد يف عدد عمليات القتل يف منطقة . 2009يف عام  الصحافيني املقتولني ذروته
. أما يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب فثمة اجتاه حنو ارتفاع عدد 2012يف عام  بلغ ذروته الذيالدول العربية 

منطقة أفريقيا مستقرًا باستثناء القتل اليت ارتكبت يف  عدد جرائمالصحافيني الذين قتلوا يف الفرتة نفسها. عموماً، يبقى 
 . 2013و 2012االرتفاع الذي شهده عاما 

لربنامج الدويل إىل ا جهةو تقارير املديرة العامة املمنذ أن بدأت اليونسكو بطلب احلصول على املعلومات من أجل إعداد و 
 ، استجابت2013�اية عام  حىتو  2006عام  ذالقتل من جرائمفيها  وقعتلتنمية االتصال واليت تغطي الفرتة اليت 



ما خيص عدد الصحافيني الذين قتلوا، . وفيجرائم قتل حبق الصحافينيها في اقرتفت 62دولة من أصل  36 هلذا الطلب
 2006 من عامخالل الفرتة املمتدة  قضية 593من أصل  قضايا 211حصلت املديرة العامة على معلومات بشأن 

 أي قضية، 39 ه ّمت الفصل يفيف اإلمجال، بينت املعلومات املستوفاة أنّ  قضية 593ضمناً. ومن أصل  2013إىل عام 
التحقيق القضائي يف  راحلمعّلقة يف خمتلف م، ٪29أي ما ميثل  قضية، 172 تبقىمن الموع، فيما  ٪6.6ما ميّثل 

 .القضايامن  ٪464. أي ما ميّثل قضية، 382حني مل يتم احلصول على معلومات بشأن 

أصل من  ويف قضيتني؛ )٪2.6 نسبة يف أفريقيا (متّثل قضية 76من أصل  قضيتنيوعلى صعيد املناطق، ّمت الفصل يف 
منطقة آسيا واحمليط ) يف ٪6.7(أي قضية  179من أصل  12و ) يف منطقة الدول العربية؛٪1 (أيقضية  190

) يف منطقة ٪10.5(أي  123من أصل  13وأوروبا؛ ) يف ٪40(أي قضية  25من أصل  قضايا اهلادي؛ وعشر
 أمريكا الالتينية والكارييب.

اعتمد ا اللس الدويل  اليتسالمة الصحافيني ومسألة اإلفالت من العقاب ب مع القرارات اخلاصةالتقرير هذا  ويتماشى
اليت عقدت  والثامنة والعشرينالسادسة والعشرين والسابعة والعشرين احلكومي للربنامج الدويل لتنمية االتصال يف دوراته 

إبالغ املدير العام " األعضاء على الدولعلى التوايل. وحتث هذه القرارات  2012و 2010و 2008يف أعوام 
لليونسكو، على أساس طوعي، باإلجراءات املتخذة ملنع إفالت اجلناة من العقاب وإعالمه بسري التحقيقات القضائية 

تقرير حتليلي يستند إىل توصياته وإىل الردود  تقدمياملدير العام  من وتطلب ،تها اليونسكو"فيما يتعلق بكل جرمية قتل أدان
 عنية.األعضاء امل الدولاليت تلقاها من 


