
 

 رسالة من السيدة إيرينا بوكوفا،
 المديرة العامة لليونسكو،

 العقاب من اإلفالت إلنهاء الدولي اليوم بمناسبة 
 الصحفيين ضد المرتكبة الجرائم على

 ٢٠١٥ نوفمبر/تشرين الثاني ٢

 .كل عشر قضايامن  قضية واحدة سوى أقل من الصحفيني  قتل من قضاياما جيري حّله  يعادلال 

إفالتًا يكاد يكون تامًا من العقاب على املرتكبة حبق الصحفيني اجلرائم مقرتيف  إفالت وخيالف
 قيمنا وأهدافنا املشرتكة.، وخيالف نناضل من أجلهما نذود عنه و اقرتفت أيديهم كل  ما

تعزيز حرية املكلفة بلوكالة األمم املتحدة املتخصصة  املديرة العامة بصفيت، على املألألعلن  إنينو 
إجراء حتقيق وأدعو إىل  ،قتل تُقرتف حبق أي صحفي جرميةإدانيت لكل التعبري وحرية الصحافة، 

 من القضايا اااصة بذه اجلرائم. مستفيض يف كل قضية

جرمية قتل اقُرتفت حبق  ٥٤٠يزيد على ملا إدانيت  ،الست املاضيةالسنوات خالل ، وقد أعلنت
لكمية كبرية من املواد الصحفية اليت تُنشر يف مواقع التواصل ومنتجني  وإعالميني صحفيني

 .أي لبس أو غموض كتنفهاإدانة جلية ال ياالجتماعي 

إذ رأت تزايد االعتداءات عليهم، فتصدرت  عن الصحفيني إىل الذود اليونسكو سارعت وقد
خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت املساعي اليت أفضت إىل وضع 

األنشطة املشرتكة اليت وضع حّد إلفالت اجلناة من العقاب عن طريق تعزيز من أجل  ،من العقاب
مع  بالتعاونيف مجيع أرجاء العامل  اليت تعمل تضطلع با يف هذا الصدد وكاالت األمم املتحدة

 ذاتا اليت تتعرض هلذه االعتداءات. ووسائل اإلعالم واألوساط األكادمييةكومات والتمع املدين احل

إذ يتزايد اإلقرار على الصعيد الدويل بأمهية تعزيز سالمة الصحفيني  كلها،أُ اآلن هذه اجلهود ؤيت وتُ 
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق وقد وإ�اء ظاهرة اإلفالت من العقاب. 

والعقبات التغلب على املصاعب من أجل قرارات تارخيية اإلنسان وجملس األمن التابع لألمم املتحدة 
 اإلقليمي. الصعيدجملس أوروبا على  فعلهغرار ما  على ،يف هذا الصدد
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التصدي لظاهرة اإلفالت من أجل الدول اليت تقوم بسّن قوانني ووضع آليات جديدة ويتزايد عدد 
قوات األمن على تعزيز التزامها . وتعمل األجهزة القضائية و الصحفيني وتعزيز سالمة من العقاب

 بالعمل من أجل ذلك.

ظل التغريات الكبرية اليت يف  ،جيب علينابلوغ هذه الغاية مع ذلك أمرًا بعيد املنال. و وما زال 
، أن اليت تشهدها التمعات كلها يف الوقت احلاضرالتحوالت املتواصلة اآلن ويف ظل نشهدها 
 تعزيزمن أجل  على الصحفيني من العقاب املعتديننا الرامية إىل وضع حّد إلفالت جهودنضاعف 

بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود استقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها "يف احلق بالتمتع 
، إذ يُعّد التمتع بذا احلق من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ١٩يف املادة املنصوص عليه  اجلغرافية"

على مجيعاً ثّنا حتلتنمية املستدامة، وهي الغاية اليت ل ١٦ امللحقة باهلدف ١٠لبلوغ الغاية أمراً ضرورياً 
 الوطنية للتشريعات وفقاً  األساسية، احلريات ومحاية املعلومات إىل اجلمهور وصول كفالة"

 ."الدولية واالتفاقات

ر غريه من الرمني واستفحل جتاسجرمه كلما جرى متكني جمرم من اإلفالت من العقاب على و 
 .عنف ال سبيل إىل ااروج منهادوامة إجياد وأّدى ذلك إىل شرهم، 

 .هلذا األمر من وضع حدّ  بدّ  الو 

ني صحفيال حبقة اجلرائم املرتكب يف التحقيقالتدابري الالزمة لضمان كل اختاذ  على الدول  ثّ أحو 
وختصيص احلماية الضرورية آليات وضع و الالزمة التشريعات سّن طريق عن وحماكمة مرتكبيها، 

 .املوارد الكافية هلذا الغرض

مبدأ سيادة القانون تطبيق واملطالبة بتشرين الثاين/نوفمرب  ٢النهوض يف على فرد كل   أيضاً  وأحثّ 
 تأديتهم لواجبهم.على مجيع احلاالت املتعلقة باالعتداء على الصحفيني وقتلهم أثناء تطبيقاً كامًال 

 على العقاب من اإلفالت إل�اء الدويل اليوماليت توّد اليونسكو تبليغها يف هذا  الرسالة هي وهذه 
 .الصحفيني ضد املرتكبة اجلرائم

 

 

 إيرينا بوكوفا


