
احة تدامة، وإتالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المس :٦١الهدف 
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات

كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية  :٦١-٦١ غايةال
 واالتفاقات الدولية

تطاف، واالختفاء القسري، واالحتجاز عدد ما تم التحقق منه من حاالت القتل، واالخ :٦-٦١-٦١ المؤشر
التعسفي، والتعذيب للصحفيين والعاملين في الوسط اإلعالمي المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين عن حقوق 

 اإلنسان خالل االثني عشر شهرا الماضية

  

 المعلومات المؤسسية
  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(
 (OHCHR) لحقوق اإلنسان األمم المتحدة يةمكتب مفوض

  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع
  

لعمد والحرمان التعسفي من الحياة، كما هو وارد في المادة اجرائم القتل ، يشمل القتل بالنسبة لهذا المؤشر
يُعّرف االختفاء القسري بأنه االعتقال أو االحتجاز  عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.م( من ال1)6

باالعتراف بالحرمان من الحرية ، ويليه الرفض آخر من أشكال الحرمان من الحرية أو االختطاف أو أي شكل
حماية القانون  يضع هذا الشخص خارج نطاق الحرية ، مماصير الشخص المختفي أو مكان وجودهأو إخفاء م

ي ، التي تم تكييفها لمراعاة حاالت االختفاء التجميع األشخاص من االختفاء القسري)االتفاقية الدولية لحماية 
ة ءات القانونياالحتجاز التعسفي هو االحتجاز دون اتباع اإلجرا لدول(.ارتكبتها الجهات الفاعلة من غير ا

عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية م( من ال1) 9، على النحو المبين في المادة الواجبة والضمانات
ً يعّرض شخصأي فعل على  يبالتعذويدّل  والسياسية. ً ما ل ا عن  ،أللم أو المعاناة الشديدة، جسدياً كان أم عقليا

معاقبته على فعل  وأ، اعترافعلى على معلومات أو  من طرف ثالثألغراض مثل الحصول منه أو عمد، 
 ،ه هو أو أي طرف ثالثتخويفه أو إكراهلغرض أو  ،في ارتكابه فعل اشتُبهأو  ،ثالثأي طرف ارتكبه هو أو 

 هذا األلم أو المعاناة أو بتحريض ، عندما يحدثكان التمييز من أي نوعب اب التي تتمثّلسبألي سبب من األأو 
 االعتداء يعني االعتداء مسؤول أو شخص آخر يعمل بصفة رسمية )اتفاقية مناهضة التعذيب(.قة أو بمواف

 الجسدي على جسم شخص آخر مما يؤدي إلى إصابة جسدية خطيرة.
  

فردي أو مع  ستخدم لوصف األشخاص الذين يعملون، بشكلالمدافعون عن حقوق اإلنسان هو مصطلح ي
يتم تحديد المدافعين عن حقوق اإلنسان قبل كل شيء من خالل  ، على تعزيز حقوق اإلنسان أو حمايتها.آخرين



ما يفعلونه وذلك من خالل وصف إلجراءاتهم وبعض السياقات التي يعملون فيها والتي يمكن تفسير هذا 
لكن كل حالة  ،نسان الصحفيين والنقابيينقوق اإلقد يشمل تعريف المدافعين عن ح المصطلح على أفضل وجه.

لوضع حد للتعذيب في  الحمالت الطالبية مثالً  خر األمثلة األ ومن فردية يتم احتسابها مرة واحدة فقط.
سياسي يتخذ موقفاً ضد الفساد المستشري أو الشهود في قضايا المحاكم المتعلقة بانتهاكات حقوق  أوالسجون، 
 اإلنسان.

  
الصحفيون "الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم ومنتجي وسائل اإلعالم االجتماعية الذين  مصطلح يغطي

ضاء في اليونسكو على هذا المفهوم، وقد وافقت الدول األع يولدون قدراً كبيراً من صحافة المصلحة العامة".
ن رفين المتفرغين والمحللي، بما في ذلك المراسلين المحتمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة شمليويمكن أن 

، فضالً عن المدونين وغيرهم من منتجي وسائط التواصل انب والصحفيين المحليينوالمراسلين األج
حفيين صوال، على اإلنترنت أو في أي مكان آخر ،ون في أشكال ذاتية نشر المطبوعاتاالجتماعي الذين يشارك

 عبر وسائل اإلعالم المتعددة. من "وسائل اإلعالم التقليدية" وأولئك الذين يعملون
  

بما  ،خدم أو معتمد من قبل نقابة مهنية، وممثلين آخرين منتخبين للعماليشير مصطلح "نقابي" إلى فرد مست
 في ذلك العمال في القطاع غير الرسمي.

  
 األساس المنطقي:

  
ين عن حقوق والنقابيين والمدافعيطلب من البيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة ضد الصحفيين 

ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، تشمل الحق في ، بما في فة ما إذا كانت الحريات األساسيةاإلنسان معر
احترام الدولة ملزمة ب الجمعية محمية وفقا للقانون الدولي.تلقي المعلومات، والحق في حرية التجمع السلمي و

 ا االمتناع عن التعدي على، حيث يجب عليهلخاضعين لواليتها القضائيةشخاص احقوق اإلنسان لجميع األ
إن المؤشر يقيس جميع هذه ، فومن ثم ، وكذلك االلتزام بحماية األفراد من أفعال األطراف الثالثة.الحقوق
ة أو أي ل، ولكن عندما يرتكب القتل أو االختفاء أو االعتقال أو االعتداء أو التعذيب من قبل وكيل الدوالحاالت

حقيق لتابالتواطؤ أو التسامح أو اإلذعان، أو عندما تخفق الدولة في  شخص آخر يعمل تحت سلطة الحكومة أو
 انتهاًكا لحقوق اإلنسان. سيشكلاألمر الذي ، مرتكبها ةلث أو معاقبفي الجريمة التي يرتكبها طرف ثا

  
ين أو النقابيين الصحفي لتعذيب الذي يتعّرض لهاء أو االتعسفي أو االعتدقد يكون للقتل أو االختفاء أو االحتجاز 

لحصول من أجل ا على حرية التعبير والحريات األساسية األخر . فعين عن حقوق اإلنسان تأثير مخيفأو المدا
، فإنه من المستحسن أن يكون لديك سلة من المؤشرات على ملة لمد  حماية الحريات األساسيةعلى صورة كا

 ية الرأي والتعبير، والجوانب األخر  للحق في حرماتبما في ذلك الوصول إلى المعلو المستو  الوطني
وأنواع  ،ع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، وال سيما الحق في التواصل مالجمعيات أسيسوت، وحرية التجمع

قوق والمدافعين عن حبيين أخر  من انتهاكات حقوق اإلنسان التي كثيراً ما ترتكب ضد الصحفيين والنقا
 .حركةوالمقاضاة والتشهير وتقييد ال، والتي قد تشمل الترهيب والمضايقة اإلنسان

  
 التعليقات والقيود:

  
هذه  قد تقلل اكتمال اإلبالغ عن األحداث الفردية. من ناحيةدد االنتهاكات حساسة بشكل خاص تقديرات عإّن 

أنه من النادر أن نبالغ في تقديرها( في العدد الحقيقي  ، على الرغم منالبيانات )أو في بعض األحيان



الوصول إلى المعلومات والدوافع ومثابرة  نتوقف عدد الحاالت المبلغ عنها ع، سيفي معظم الحاالت للحاالت.
 منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم.

  
ال أنه يحدد أحد أبعاده البارزة ، إجانب من جوانب هذا الهدف المحدد في حين أن هذا المؤشر ال يغطي كل
تحدة القائمة ت وآليات األمم الممؤشر يعتمد على اتفاقيا باإلضافة إلى أنه والقابلة للقياس التي تؤثر على الكل.

 جمع البيانات.الخاصة ب
  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
 العتداءتعذيب أو االتعسفي أو ال االحتجازيُحسب المؤشر على أنه العدد اإلجمالي لحاالت القتل أو االختفاء أو 

على الصحفيين أو النقابيين أو المدافعين عن حقوق اإلنسان خالل الفترة المشمولة بالتقرير والتي يتحقق منها 
 .سامية لحقوق اإلنسان واليونسكو(ة اليكيان مستقل )في هذه الحالة مكتب المفوض

  
 تفصيل:ال
  

، لعرق، الجنس، العمر، احسب نوع االنتهاك، المهنة / مجال العملبالبيانات الخاصة بالمؤشر يتم تصنيف 
 ،وضع األقليات أو السكان األصليين، الدخل، الموقع الجغرافي، اإلعاقة، الدين، وضع الهجرة أو النزوح

ول معروفة )مسؤ لجاني، عندما تكونباضحية، والخصائص ذات الصلة لوجه الجنسي والهوية الجنسية لالت
يمكن أن يميز المؤشر أيًضا على أساس  (.ه، عمرهخاص، وكيل لكيان آخر، جنسيعمل لحسابه ال، فرد حكومي
 عن ذلك.ي السياسي للضحية حيث تم التعبيرالرأ
  

 نّ وضعهإال أن  المدافعات عن حقوق اإلنسان جميع أنواع االنتهاكات المدرجة في هذا المؤشر.النساء واجهت 
 بها بشكل مختلف بسبب يتأثّرنساسية لكل من الطرق التي قد وعيًا خاًصا وح ين يحتاجانالخاصّ  نّ ودوره

من الضروري ضمان حماية المدافعات عن حقوق اإلنسان والرجال  هذه الضغوط وبعض التحديات اإلضافية.
 عن حقوق اإلنسان. اتمدافعلنساء معترف بهن بالكامل ك، فإن هؤالء ا، وبالفعلنّ في عمله نّ ودعمهأيضاً 

  
 :معالجة القيم الناقصة

  
                 بلدالمستو  على 

 غير قابل للتطبيق
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
 غير قابل للتطبيق

  
 
 
 



 المجاميع اإلقليمية:
  

عن تجميع هذه المؤشرات على المستو   تَينالمسؤول ما الوكالتَينومفوضية حقوق اإلنسان هإن اليونسكو 
ق تنفيذ أهداف في سيا خاصة به ، حيث سيتم تطوير منهجيات كاملةهو مؤشر تطلّعيهذا مؤشر  الدولي.

نشر في المقام األول ب اليونسكو ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان . وستقومالتنمية المستدامة
 انتهاكات حقوق اإلنسان األخر  المدرجة في المؤشر.، ثم عن بيانات حول عمليات القتل

  
 :لتفاوتمصادر ا
 ال ينطبق

  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 والمنظمات ،المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ، بما في ذلكالمؤشر البيانات من مصادر متعددةيجمع هذا 
ير غ، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، وجمعيات الصحفيين، والنقابات المهنية، ومنظمة العمل الدولية

حقوق مرصد ، و19مراسلون بال حدود، المادة  ، منظمةالحكومية الدولية بما في ذلك، على سبيل المثال
 لحقوق اإلنسان تقارير عن هذه االنتهاكات.كما تتلقى اللجان والمحاكم والمنظمات اإلقليمية  .اإلنسان

  
ً ستقوم مفوضية األم ، بتجميع معلومات حول عدد هذه االنتهاكات م المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، سنويا

المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان من مصادر البيانات هذه والبيانات اإلضافية التي يتم جمعها من 
مجلس حقوق اإلنسان، بما براءات الخاصة ، واإلجإلى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان خالل الشكاو  الفردية

رية الرأي حالمعنيين ب، والمدافعين عن حقوق اإلنسان حقوق اإلنسانين بن المعنيين الخاصيفي ذلك المقرر
ق العامل ي، والفرت االختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بحاالالتعذيبب، ووالتعبير

وستدرج أيضا بيانات إضافية من المكاتب الميدانية للمفوضية وأفرقة األمم المتحدة  المعني باالحتجاز التعسفي.
للتأكد من عدم وجود ازدواجية وتجميعها بما يتماشى  فيها دقيقم التحقق من هذه البيانات والتوسيت القطرية.

 مع التعاريف الدولية المتفق عليها والموضحة أعاله.
  

ً جمع معلومات حول عدد الصحفيين الذين يتقوم منظمة اليونسكو ب من الدول  ناًء على تفويض، بتم قتلهم سنويا
ددة المصادر، بما في ذلك التقارير الصحفية، متعالمن خالل األبحاث  ، من البيانات التي يتم جمعهااألعضاء

معلومات من مكاتب اليونسكو الميدانية وغيرها ال، و، والتقارير المباشرةرصدمعلومات من مجموعات الالو
ثم تُنقل التقارير المتعلقة بعمليات القتل واإلفالت من العقاب التي وضعتها اليونسكو  هيئات األمم المتحدة.من 

( عدم تلقي أي معلومات حتى 1تحقيق القضائي إلى الدول األعضاء وتصنيفها إلى ما يلي: لتوضيح حالة ال
علومات ويمكن االطالع على هذه الم .غيرها( 5و طالق النارإتبادل  خالل( قتل 4 لّت( حُ 3 ( مستمر2 ؛اآلن

عقاب" ت من ال، في تقارير المدير العام لليونسكو بشأن "سالمة الصحفيين وخطر اإلفالعلى أساس سنوي
 وفي دراسة اليونسكو التي تحمل عنوان االتجاهات العالمية في حرية التعبير وتطوير وسائل اإلعالم.

وستعمل اليونسكو ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان كهيئتين رائدتين ستقومان بتجميع البيانات 
بتطوير منهجية لتعديل البيانات مع األخذ بعين ستقوم و والتحقق من صحتها من هذه المصادر المتعددة.

 االعتبار مشكالت جودة البيانات وضمان إمكانية المقارنة بين مصادر البيانات المختلفة.



  
 جمع:العملية 

 غير قابلة للتطبيق
  

 توافر البيانات

  
 وصف:
 ال ينطبق

  
 السالسل الزمنية:

 ال تنطبق

 

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

 يتطبقال 
  

 إصدار البيانات:
 ال ينطبق

 

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

  

 المراجع

  
 المراجع: 
  

األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية 
والحريات األساسية المعترف بها 

p://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.ahtt عالمياً:
sp 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.asp


 
المدافعون عن حقوق اإلنسان: حماية حق الدفاع عن حقوق  (.2004األمم المتحدة )

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHR جنيف. اإلنسان.
DefendersIndex.aspx . 

  
نيويورك  مؤشرات حقوق اإلنسان: دليل القياس والتنفيذ. (.2012األمم المتحدة )

s/Pages/HRIndicatorsIndex.http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicator وجنيف
aspx . 

  
سالمة الصحفيين وخطر اإلفالت من العقاب: تقرير من المدير العام إلى المجلس  (.2014األمم المتحدة )

الحكومي الدولي لمركز التبادل الدولي للديمقراطية )الدورة التاسعة 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230101E.pd باريس والعشرون(.

f . 
  

( االتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل 2015األمم المتحدة )
 trends-media-http://www.unesco.org/new/en/world باريس اإلعالم.

  
  
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230101E.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230101E.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230101E.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.unesco.org/new/en/world-media-trends
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