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CI/FEM/FOE/2016 

 
 مذكرة مفاىيمية

 فريقية لحماية اكم األتعزيز النظام القضائي والمح
نهاء اإلفالت من العقابس  المة الصحفيين وا 

 
 اإلعداد في 

 فيينفي الجرائم المرتكبة بحق الصحاإلفالت من العقاب إلنهاء الدولي لميوم 
 ، أروشا، تنزانياسبتمبر  01

 
في جمستيا الثامنة والستين عام   A/RES/68/163قرار الالجمعية العامة لمألمم المتحدة  اعتمدت 
اإلفالت من العقاب في الجرائم إلنياء  "اليوم الدوليليكون نوفمبر  2بمقتضاه يوم والذي أعمن ، 2013

الفالت من اإلنياء  محددةتدابير اتخاذ (. حث القرار الدول األعضاء عمى IDEIفيين" )الصحالمرتكبة بحق 
اإلفالت من العقاب في إلنياء  في ىذا القرار تسييل تنفيذ اليوم الدولي اليونسكو. وقد ُطمب من العقاب

 فيين.الجرائم المرتكبة بحق الصح
 

 لمحة عامة

من أىم العوامل التي تشعل فتيل دائرة اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين عتبر يُ 
العنف ضد ممارسة حرية التعبير. ويتولى القائمون عمى أمر األنظمة القضائية )القضاة، والمدعين العامين، 
والمحامين، وشرطة التحقيقات( دورًا حيويًا في التصدي لمسألة اإلفالت من العقاب. فمن الممكن أن يكون 

ضائي الخاص بالمحاكم اإلقميمية ومشاركتيا، فضاًل عن قرارات المحاكم القومية تعميق الخبرات والفقو الق
 العميا أداة ميمة في إنياء اإلفالت من العقاب من خالل زيادة المعرفة بالمعايير الدولية والقانون الدولي. 

أىمية خاصة في ىذا السياق. وليذا السبب فانو  ويعد الفقو القضائي الصادر عن المحاكم اإلقميمية ذا
من المناسب عمى نحو خاص إحياء ذكرى اليوم الدولي إلنياء اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق 
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لذي ينظم من قبل اليونسكو والمحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، وا2016الصحفيين لمعام 
سبتمبر  10)المحكمة األفريقية( بالتزامن مع انعقاد دورتيا العادية الثانية واألربعين، حيث يكون االحتفال في 

ين نوفمبر وعمى نحو خاص تدش 2في أروشا، تنزانيا. وانعقاد ىذا الحدث سيعد لألنشطة المخططة في 
  التقرير نصف السنوي لألمين العام لميونسكو بشأن سالمة الصحفيين ومخاطر اإلفالت من العقاب.

وستنظم اليونسكو والمحكمة األفريقية حوارًا إقميميًا لتعزيز التحاور بين القضاة األفريقيين بشأن المعايير 
نياء اإلفالت من العقاب. وس يتضمن ذلك تبادل المعرفة حول اآلليات الدولية المتعمقة بسالمة الصحفيين وا 

فريقية األفريقية )المحكمة األفريقية، محكمة العدل التابعة لمجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، المجنة األ
ية ) مثل محكمة البمدان األمريكية لحقوق لحقوق اإلنسان والشعوب(، وغيرىا من محاكم العدل اإلقميم

اإلنسان، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان( وطرق تعزيز ىذه القضايا عمى المستويين اإلقميمي والمحمي 
)مثل المحاكم العميا(. وستتم دعوة ممثمي المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان/ المجمس األوروبي لحقوق 

ريكية لحقوق اإلنسان لممشاركة في الحدث في أروشا، والحث عمى المزيد من اإلنسان ومحكمة البمدان األم
 .الحوارات الشاممة 

نياء  إن اليدف من المشروع الحالي ىو تعزيز حرية التعبير، وحرية الصحافة، وسالمة الصحفيين، وا 
خطة عمل األمم  فيذنحو خاص. ويأتي ىذا المشروع في إطار تنعمى  –اإلفالت من العقاب في أفريقيا 

وقرارات األمم المتحدة ومقررات اليونسكو بشأن ، المتحدة بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب
سالمة الصحفيين. ومن خالل تعزيز سالمة الصحفيين، وتعزيز إنياء اإلفالت من العقاب وزيادة الوعي 

السالم واألمن، والحوكمة الرشيدة، والديمقراطية، بإنياء تجريم التشيير، سيسيم ىذا المشروع في تعزيز 
 16.10وسيادة القانون في أفريقيا. وعالوة عمى ذلك، سيسيم المشروع في أىداف التنمية المستدامة، وتحديدًا 

والتي تقر بالحاجة إلى إتاحة المعمومات لمجميور وحماية الحريات األساسية. وباإلضافة إلى ذلك، تجدر 
 . العام األفريقي لحقوق اإلنسان 2016عام و قد تم إعالن اإلشارة إلى أن

ومن الميم كذلك اإلشارة إلى أن نسبة اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في 
األنظمة  % من القضايا التي تم حسميا من خالل7حيث ىناك أقل من )العالم ما زالت مرتفعة لمغاية، 

الذين قتموا في  103(. فبحسب إحصائيات اليونسكو، من اجمالي الصحفيين الـ 2006القضائية منذ عام 
 ، تم البت قضائيًا في قضية واحدة فقط. 2015و 2006أفريقيا في الفترة ما بين عامي 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/unescos-director-general-report/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/unescos-director-general-report/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-Plan-on-Safety-Journalists_EN_UN-Logo.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-Plan-on-Safety-Journalists_EN_UN-Logo.pdf
http://www.au.int/en/pressreleases/19615/2016-african-year-human-rights-particular-focus-rights-women
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قوق اإلنسان وييدف ىذا المشروع بوجو خاص إلى بناء استراتيجيات تعاون مع المحكمة األفريقية لح
والشعوب وغيرىا من األطراف الفاعمة المعنية في ىذا المجال بقصد زيادة الوعي ومشاركة الممارسات 
السميمة بين القضاة بشأن المعايير الدولية واإلقميمية الرئيسية فيما يتعمق بحرية التعبير، وال سيما تمك التي 

نياء اإلفالت من العقاب.   تتعمق بسالمة الصحفيين وا 

وستسيم ىذه الحمقة الدراسية في زيادة معرفة وقدرات الجيات القضائية بالمعايير الدولية لحرية 
التعبير، وتعزيز اآلليات اإلقميمية القانونية في أفريقيا فيما يخص اتخاذ القرار عمى المستوى القومي وتقوية 

وتوكول الذي يجعميا اطرافًا في المحكمة استراتيجيات وزيادة عدد الدول األفريقية المصادقة عمى البر 
دولة عضو في االتحاد األفريقي( عمى  54من مجموع )دولة أفريقية  30األفريقية. وحتى ىذا اليوم، صادق 

( 6) 34منيا اإلعالن المنصوص عميو بموجب المادة  8بروتوكول االنضمام لممحكمة األفريقية، واودعت 
 م مباشرة إلى المحكمة االفريقية. الذي يسمح لمواطنييا برفع قضاياى

وفضاًل عن ذلك، ستكون الحمقة الدراسية بمثابة فرصة لتبادل المعرفة بشأن مسألة إنياء تجريم 
. يمكن استخدام التجريم الجنائي كأداة فعالة 1التشيير، وال سيما بناء عمى القرار األخير لممحكمة األفريقية

إلسكات الصحفيين وينبغي التصدي لو عند انياء اإلفالت من العقاب. وان استمرار وجود التجريم الجنائي 
. وسوف يسيم تعزيز المعرفة والوعي باآلليات سجن الصحفيينفي في أفريقيا ظل عاماًل أساسيًا مساعدًا 

نياء اإلفالت  ي الجرائم المرتكبة بحق فمن العقاب والقرارات القضائية األفريقية لحماية سالمة الصحفيين وا 
الصحفيين، سيعزز دور المحكمة األفريقية في وضع حد إلنياء اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق 

طالع القضاة األفريقيين عمى القرارات التي تم إصدارىا مؤخرًا، والتي سيكو  ن مقصدىا النيائي الصحفيين، وا 
 ىو تعزيز سيادة حكم القانون في أفريقيا. 
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