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 والسبعون الرابعة الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من )ب( 72 البند
 حقوق مساااااااااااااا اا  ومحااايا:ااا  اإلنساااااااااااااان حقوق تعزيز

 الاماع لاحسااااااان البديلة الن:ج ذلك يف مبا اإلنساااااااان 
    األساسية واحلرايت اإلنسان حبقوق الفعلي

 العقاب من اإلفالت ومسألة الصحفين سالمة  
  

 العام األمن تقرير  

 موجز 
 الراهنــ  احلـــالـــ  عن عـــامـــ  حملـــ    72/175 العـــامـــ  اجلمعيـــ  لقرار وفقـــا املقـــد   التقرير هـــ ا يَعرض   

 ومنظوم  اإلقليمي  واملنظمات األعضـــــــــاء الدول اخت هتا اليت واإلجراءات الصـــــــــح ين بســـــــــ م  يتعلق فيما
 الشأن. هب ا املدين اجملتمع ومنظمات املتحدة األمم
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 مقدمة - أوال 
 يتعلق فيما الراهن  احلال  عن عام  حمل    التقرير ه ا ي قد    ،72/175 العام  اجلمعي  لقرار وفقا - 1

 ذلك يف مبا والوطين، واإلقليمي الدويل الصــــــــــعيد من كل  على املتخ ة واإلجراءات الصــــــــــح ين بســــــــــ م 
 ومســأل  الصــح ين ســ م  بشــأن املتحدة األمم عمل خط  مراعاة مع املتحدة، األمم صــعيد على املتخ ة
  العقاب. من اإلف ت

 ابلنياب  اإلنســـــان، حلقو  الســـــامي  املتحدة األمم م وضـــــي  طلبت التقرير، ه ا إعداد ســـــيا  ويف - 2
 واملؤسسات واإلقليمي ؛ الدولي  واملنظمات األعضاء؛ الدول من مسامهات على احلصول العا ، األمن عن

 اجلهات ه ه من الواردة املعلومات إىل وابإلضــــــاف  .(1)احلكومي  غري واملنظمات اإلنســــــان؛ حلقو  الوطني 
  العام . املصادر من متنوع  جمموع  إىل التقرير يستند ال اعل ،

  
 الراهنة احلالة - اثنيا 

 ال زمن واحلوار الت ـــاهم تعزيز يف عنهمـــا غىن ال أمران اإلع   وســـــــــــــــــا   وحريـــ  التعبري حريـــ  - 3
 شــــــــهدت األخرية الســــــــنوات أن غري املســــــــتدام . التنمي  أهداف حتقيق إىل الرامي  العام  ابجلهود للنهوض
 فضــــ  اإلع  ، وســــا   يف والعاملن للصــــح ين البدني  الســــ م  على االعتداءات وعدد حجم يف زايدة
 القضــــــــــــا ي  ابمل حق  التهديد تشــــــــــــمل واليت التعبري، حري  ممارســــــــــــ  على قدرهتم يف تؤثر اليت احلوادث عن

 ومقاضاة ضدهم املرتكب  اجلرا م يف التحقيق وعد  الوصول، من الصح ين وحرمان والسجن، واالعتقال،
 (.72/175 القرار )انظر مرتكبيها

 والثقـــافـــ  والعلم للرتبيـــ  املتحـــدة األمم ملنظمـــ  العـــا  املـــدير قـــدمـــ  تقرير آخر يف جـــاء ملـــا ووفقـــا - 4
 العقاب من اإلف ت يزال ال ،(2)العقاب من اإلف ت وخطر الصـــــــــح ين ســـــــــ م  بشـــــــــأن )اليونســـــــــكو(
__________ 

 والبحرين، وإيطاليا، وأيرلندا، وأوكرانيا، وألبانيا، الروسي، االحتاد من مسامهات وردت ،2019 آب/أغسطس 8 اتريخ حىت (1) 
 والســنلال، وســلوفاكيا، والســل ادور، ورومانيا، وجورجيا، وتوغو، القوميات(، املتعددة - )دول  وبولي يا واهلرســك، والبوســن 
 للرتبي  املتحدة األمم ومنظم  والنمســــــا؛ ولبنان وكولومبيا، وكندا، كرواتيا،و  وقطر، وفرنســــــا، وصــــــربيا، وســــــويســــــرا، والســــــويد،

 ابملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب اإلنســـــــان، حلقو  الســـــــامي  املتحدة األمم وم وضـــــــي  )اليونســـــــكو(، والثقاف  والعلم
 التابع  العاملي التواصــل وإدارة للمرأة(، املتحدة األمم )هيئ  املرأة ومتكن اجلنســن بن للمســاواة املتحدة األمم وهيئ  واجلرمي ،
 املدين للمجتمع الدويل والتحالف ؛“البحرين يف اإلنســــــــان وحقو  الدميقراطي  أجل من أمريكيون” ومنظم  العام ؛ لألمان 
 واملركز الصــــــــح ين، محاي  وجلن  ،“19 املادة” ومنظم  الســــــــ م ، ثقاف  حتالف يضــــــــم ال ي الصــــــــح ين، بســــــــ م  املعين

 وســـا   لتطوير العاملي واملنتدى احلرة، الصـــحاف  ومؤســـســـ  احلري ، وبيت احملدودة، غري احلرة والصـــحاف  للصـــحاف ، األورويب
 الدويل، الصـــــــــــــــح ين واحتاد اإلع  ، حري  أجل من للمبادالت الدويل والنظا  اإلنســـــــــــــــان، حلقو  اخلليج ومركز اإلع  ،
 النســــا ي ، اإلع   لوســــا   الدولي  واملؤســــســــ  الصــــح ين، لســــ م  الدويل واملعهد االع  ، لوســــا   الدويل الدعم ومنظم 
 واملركز أفريقيا، للرب اإلع مي  واملؤســــــســــــ  والتبادل، للبحث الدويل واجمللس الدويل، الصــــــحاف  ومعهد إنرتنيوز، أنباء ووكال 

 الدولي ، القَلم ومنظم  األمريكي ، القَلم ومنظم  امل توح، اجملتمع ومؤســـــــــــــــســـــــــــــــات ،اإلع مي  واحلرايت للتنمي  ال لســـــــــــــــطيين
 االع مي  احلرايت عن الدفاع )مركز قصـــــري مسري ومؤســـــســـــ  حدود، ب  مراســـــلون ومنظم  اال تماني ، بيك روي ومؤســـــســـــ 
 يف اإلنســــان حلقو  الكمبودي املركز أعضــــاء من مبســــامه  آســــيا، شــــر  جلنوب الصــــح ي والتحالف ،(“ســــكايز” والثقافي 
 يف احلري  ومنتدى العام ، ال ضـــــاءات ومنظم  الرقمي ، احلقو  ومؤســـــســـــ  اإلع  ، حري  أجل من للمبادالت الدويل النظا 
 إلضـ اء أورواب شـر  جنوب وشـبك  الباكسـتاني ، الصـحاف  ومؤسـسـ  أوغندا، - للصـح ين اإلنسـان حقو  وشـبك  نيبال،
 اإلع  . وسا   على املهين الطابع

 .CI-18/COUNCIL-31/6/REV.2 الوثيق  اليونسكو، (2) 
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 تؤدي ال حيث الصـــــــــــــح ين، قتل عمليات معظم يف الســـــــــــــا دة القاعدة هو األفعال ه ه ملرتكيب القانوين
 ك لك  التقرير وي كر حاالت. عشــــــر كل  أصــــــل من واحدة حال  من أقل يف إالا  إدان  إىل فيها التحقيقات

 الصـــــــــــــح ين من 207 لقي ،2019 حزيران/يوني  إىل 2017 الثاين/يناير كانون  من املمتدة ال رتة يف أن 
 وكان .(3)املســلح  النزاعات من حاليا تعاين ال بلدان يف يعملون كانوا  صــح يا   117 بينهم من مصــرعهم،

 وتلقى وال ساد، احمللي  والسياسات املنظم ، اجلرا م عن صح ي  تقارير يقدمون الصح ين هؤالء من كثري
  عليهم. االعتداء قبل هتديدات منهم كثري
 النزاعات من تعاين بلدان يف صــــــــح يا   90 ن ســــــــها ال رتة خ ل ق تل اليونســــــــكو، لبياانت ووفقا - 5

 تشـــــــنها اليت واهلجمات االنتحاري  الت جريات نتيج  قتلى الصـــــــح ين هؤالء من عدد وســـــــق  املســـــــلح .
 قبيل من مســـا ل عن صـــح ي  تقارير يقدمون كانوا  الصـــح ين هؤالء بعض إن وقيل املســـلح . اجلماعات
  .(4)النزاع أطراف يشنها اليت العسكري  واهلجمات النزاع، مناطق يف املدنين وحمن  املدنين، تشريد
 أشــــــــكال ظهرت إذ اإلع مي. املشــــــــهد تطور فقد للقلق، املثرية االجتاهات ه ه إىل وابإلضــــــــاف  - 6

 اإلع مي التضـليل حلم ت السـريع االنتشـار اجلديدة التكنولوجيات وتل ي واالتصـاالت لإلع   جديدة
 السـ م  مســأل  على التعقيد من املزيد إضــ اء يف يســهم مل التطور وه ا األهداف. احملددة الســمع  وتشــوي 
 ويواج  .(5)الصــــــحاف  مهن  يف راجلمهو  ثق  آتكل يف أيضــــــا أســــــهم بل فحســــــب، اإلع   وســــــا   وحري 

 اجلهود عن فضــ  ضــدهم القوانن اســتخدا  يف التعســف خ ل من التخويف من املزيد أيضــا   الصــح يون
 أيضــا   وارت عت .(6)عملهم يف للتشــكيك العام  القيادي  املناصــب شــاغلو يتخ ها اليت التدابري و/أو يب هلا
 مثل اجلنس، لنوع املســــــتهدف  اهلجمات يف زايدة الصــــــح يات تواج  إذ ،(7)القتلى بن من النســــــاء نســــــب 
  .(8)ابلعنف والتهديد اجلنسي والعنف اإلنرتنت(، شبك  على ذلك يف )مبا اجلنسي التحرش

  
  والوطين واإلقليمي الدويل الصعيد من ك   على املاخذة اإلجراءات - اثلثا 

 اإلنسان حلقو  املتحدة األمم م وضي  أجرت  ال ي املتعددين املصلح  أصحاب مع التشاور بعد - 7
 الصــــح ين ســــ م  بشــــأن املتحدة األمم عمل خط  تن ي  تعزيز ســــبل بشــــأن 2017 عا  يف واليونســــكو
__________ 

 نظرا الصـــــح ين، قتل حباالت املعين اليونســـــكو مرصـــــد يف نشـــــرت اليت الصـــــح ين قتل حاالت عن بياانت على ل ط ع (3) 
 .https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory التايل: الراب 

 يف علي  االط ع مت) /https://cpj.org/data/killed التايل: الراب  انظر ،“ق ِتلوا ال ين الصــــح يون” الصــــح ين، محاي  جلن  (4) 
 .(2019 آب/أغسطس 16

 االع  : وســــا   وتطور التعبري حري  جمايل يف العاملي  االجتاهات” )اليونســــكو(، والثقاف  والعلم للرتبي  املتحدة األمم منظم  (5) 
 World Trends in Freedom of Expression and Media، Development ،“2018-2017 لل رتة العــــاملي التقرير

(Paris, 2014), p. 92. 

 . 148، 117، 46، 45، 38، 34 الص حات ن س ، املرجع (6) 
جال ،2016 عا  ويف صـــــَح يا . 11 مصـــــرع اليونســـــكو ســـــجالت ،2017 عا  يف (7)   مبصـــــرع مقارن  صـــــَح ياات 10 مصـــــرع ســـــ 

 مقارن  ،2017 عا  يف املا   يف 14 ق ِتلنَ  اللوايت الصـــح ين بن للنســـاء املئوي  النســـب  وبللت .2012 عا  يف صـــَح ياات 5
 ،CI-18/COUNCIL-31/6/REV.2 الوثيق  اليونسكو، نظرا .2012 عا  يف املا   يف 4 و 2016 عا  يف املا   يف 10 بنسب 

 .9 الص ح 

  املـــــعـــــنـــــون: والـــــتـــــقـــــريـــــر ،11 و 10 الصـــــــــــــــــــ ـــــحـــــتــــــــان ،CI-18/COUNCIL-31/6/REV.2 الـــــوثـــــيـــــقــــــــ  الـــــيـــــونســـــــــــــــــــكـــــو، (8) 
World Trends in Freedom of Expression and Media Development. 63 و 17 الص حتان. 
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 والدول املتحدة األمم صــــــــــــعيد على اختاذها يتعن اليت اخلطوات اقرتاح مت العقاب، من اإلف ت ومســــــــــــأل 
 اإلنرتنت وشـــــــــركات اإلع  ، ووســـــــــا   املدين، واجملتمع اإلقليمي ، الدولي  احلكومي  واملنظمات األعضـــــــــاء
 احلن، ذلك ومن  .(9)العقاب من اإلف ت ومكافح  الصــــح ين ســــ م  تعزيز بلي  األكادميي  واألوســــا 
 يف واملبادرات األنشـــــط  من مبجموع  املدين واجملتمع اإلقليمي  واملنظمات املتحدة واألمم الدول اضـــــطلعت

 الصدد. ه ا
 

 الدول - ألف 
 الســـــــــاري القانوين اإلطار ال عالي  من مبزيد تن   أن ابلدول اجلمعي  أهابت ،72/175 القرار يف - 8

 قصـــــاراها تب ل أن على عضـــــاءاأل الدول وحثت اإلع  . وســـــا   يف والعاملن الصـــــح ين حبماي  املتعلق
 تقد  وأن مرتكبيها، مســــــــــــاءل  تك ل وأن ضــــــــــــدهم، املوجه  واالعتداءات والتهديدات العنف أعمال ملنع

 املناسب . االنتصاف سبل من وأسرهم الضحااي است ادة تضمن وأن العدال ، إىل اجلرا م ه ه مرتكيب
 حقو  م وضـــــــــي  أجرهتا اليت للمشـــــــــاورات اخلتامي  الوثيق  تضـــــــــمنت فقد ذلك، إىل وابإلضـــــــــاف  - 9

 أن ميكن اليت اخلطوات من عددا   (10)2017 عا  يف املتعددين املصــلح  أصــحاب مع واليونســكو االنســان
 التعاون حتسن قبيل من املشرتك، العمل تشمل وهي الصح ين. س م  أجل من األعضاء الدول تتخ ها

 خبط  املتعلق  املعايري وضـــــــع إطار لتن ي  الوطين الصـــــــعيد على األولوي  وإعطاء األطراف؛ املتعدد والتنســـــــيق
 من املقدم  التقارير وحتســــن العقاب؛ من اإلف ت ومســــأل  الصــــح ين ســــ م  بشــــأن املتحدة األمم عمل
 اإلنســــــــــــان، حلقو  املتحدة األمم وهيئات املســــــــــــتدام ، التنمي  أهداف إطار يف املقدم  ذلك يف مبا الدول،
 اخلطوات تشمل أن وميكن قضا يا . القتل أعمال مرتكيب مل حق  املتخ ة اإلجراءات برصد اليونسكو وقيا 
 املستدام  التنمي  خط  مبوجب الوطني  التنمي  أطر يف الصح ين س م  إدماج مثل ال ردي ، األعمال أيضا
 املعلومات. على واحلصول اإلع   حلري  ومؤاتي  آمن  بيئ  هتيئ  تك ل خطوات واختاذ 2030 لعا 
 يف الدول تعاونت الدويل، الصــعيد على األطراف املتعدد والتنســيق التعاون حتســن مواصــل  وبلي  - 10

 مقر يف املوجودة الصـــــح ين، بســـــ م  املعني  األصـــــدقاء جمموعات مع التعاون بينها من مشـــــرتك ، أعمال
 هــ ه جتتمع حيــث ابريس، يف اليونســـــــــــــــكو مقر ويف الســـــــــــــــواء على جنيف ويف نيويورك يف املتحــدة األمم

 جمموعـ  الــدول وأنشــــــــــــــــأت املــدين. واجملتمع املتحــدة األمم منظومــ  مع اخلربات لتبــادل ابنتظــا  اجملموعــات
 يف األعضــــــــــــــاء قا  ذلك، على وع وة .(11)فيينا يف أورواب يف والتعاون األمن منظم  يف إقليمي  أصــــــــــــــدقاء
 وبقيادت ، األصــدقاء جمموع  ر يس من مببادرة اليونســكو، يف الصــح ين بســ م  املعني  األصــدقاء جمموع 
 يف ابريس يف اليونســــــــــــكو مقر يف مؤمتر بتنظيم اليونســــــــــــكو، يف واملعلومات االتصــــــــــــال قطاع مع وابلتعاون

 املؤمتر، ه ا يف مداخلتها ويف اإلنرتنت. عرب ابلصـــــــــــــــَح ياات التحرش مكافح  عن ،2019 حزيران/يوني 
 بتنظيم الشـــــــمالي ، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململك  مع ابالشـــــــرتاك قيامها، حقيق َ  كندا  ســـــــجالت

__________ 

 ســــ م  بشــــأن املتحدة األمم عمل خط  تن ي  تعزيز” املعنون  اإلنســــان، حلقو  الســــامي  املتحدة األمم م واضــــي  وثيق  انظر (9) 
 على متاح  وهي“ 2017 آب/أغســــــــطس 16 للمشــــــــاورات، اخلتامي  الوثيق  العقاب: من اإلف ت ومســــــــأل  الصــــــــح ين

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Journalists/OutcomeDocument.pdf التايل: الراب 

 .ن س  املرجع (10) 

 والنمسا. وكندا، وسويسرا، السويد، من املقدم  املسامهات (11) 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/175
https://undocs.org/ar/A/RES/72/175
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Journalists/OutcomeDocument.pdf
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 قدمتها اليت املســـــــــــــــامهات ويف .(12)2019 متوز/يولي  يف لندن يف عقد ال ي اإلع  ، حلري  العاملي املؤمتر
 مســـأل  لتناول اليونســـكو، ســـيما وال املتحدة، األمم منظوم  مع تعاوهنا إىل أشـــارت التقرير، ه ا يف الدول
 األعضــاء الدول بن الناجح التنســيق الدول، إحدى ذكرت  ملا وفقا ذلك، ويشــمل .(13)الصــح ين ســ م 

 ومسـأل  الصــح ين ســ م  بشــأن قرارا   206 دورت  يف لليونســكو التن ي ي اجمللس اعتماد يف اليونســكو يف
 جملس يف النشــــ  تعاوهنا عن معلومات الدول بعض قدمت ذلك، على وع وة .(14)العقاب من اإلف ت
 .(15)الصح ين س م  بشأن اإلنسان حقو 
 من األفريقي، االحتاد صــــــــعيد على ذلك يف مبا اإلقليمي، الصــــــــعيد على الدول من عدد ويتعاون - 11

 بشأن تعاونت أهنا إىل الدول بعض وأشارت .(16)الصح ين بس م  املعين االقليمي العامل ال ريق خ ل
 دعمها خ ل من ؛(17)أورواب يف والتعاون األمن ملنظم  احلالي  الرائســـ  أثناء يف الصـــح ين ســـ م  مســـأل 
 املقد  املايل الدعم طريق وعن ؛(18)اإلع   وســـــــــــــــا   حبري  املعين أورواب يف والتعاون األمن منظم  ملمثل

 إىل الدول بعض وأشــــــــــارت .(19)الصــــــــــح ين بســــــــــ م  املتعلق  أورواب، يف والتعاون األمن منظم  ملبادرات
 ،وبص تها(20)الصح ين وس م  الصحاف  مهن  محاي  لتعزيز الرامي  أورواب جملس منرب خ ل من مشاركتها
  .(21)املعلومات وجمتمع اإلع   بوسا   املعين أورواب جمللس التوجيهي  اللجن  ر يس 
 الصــــح ين، حلماي  لديها قانوين إطار وجود إىل الدول من العديد أشــــار الوطين، الصــــعيد وعلى - 12
 من عدد يف ومك ول  مكرســـ  احلقو  ه ه أن وذكرت واإلع  . والرأي التعبري حبري  يتعلق فيما ســـيما وال

 ،(23)اإلع   ووســــا   التعبري وحري  الصــــح ين حتمي اليت األنظم  أو القوانن خ ل ومن ،(22)الدســــاتري
 التـدخل أو االنتقـا  خلطر التعرض دون بعملهم والقيـا  املعلومـات على احلصـــــــــــــــول يف حقهم ذلـك يف مبـا
 إجرا ي  وقواعد قوانن وجود عن الدول من قليل عدد وأبلغ .(24)الرقمي  حقوقهم عن فضــ  التخويف، أو

 ،(26)الرقاب  وحبظر ،(25)القضــــــــا ي  اإلجراءات خ ل معلوماهتم ومصــــــــادر الصــــــــح ين حبماي  تتعلق لديها
__________ 

 كندا.  من املقدم  املسامه  (12) 

 وكولومبيا. وكندا، وسويسرا، وتوغو، وأوكرانيا، الروسي، االحتاد من املقدم  املسامهات (13) 

 النمسا. من املقدم  املسامه  (14) 

 .والنمسا وسويسرا، السويد، من املقدم  املسامهات (15) 

 .2018 األول/ديسمرب كانون  20 ،“أفريقيا يف الصح ين لس م  الوطني  اإلب غ آليات تعزيز” اليونسكو، (16) 

 والنمسا. أيرلندا، من املقدمتان املسامهتان (17) 

 وسويسرا. والسويد، أيرلندا، من املقدم  املسامهات (18) 

 .وسويسرا السويد، من املقدمتان املسامهتان (19) 

 وفرنسا. وأيرلندا، أوكرانيا، من املقدم  املسامهات (20) 

 سويسرا. من املقدم  املسامه  (21) 

 ولبنان. وقطر، والسنلال، وسلوفاكيا، ورومانيا، وجورجيا، والبحرين، ألبانيا، من املقدم  املسامهات املثال، سبيل على انظر، (22) 

 ولبنان. والسنلال، القوميات(، املتعددة - )دول  وبولي يا إيطاليا، من املقدم  املسامهات (23) 

 املعلق ، التشـــــــــــريعي  املقرتحات وخبصـــــــــــو  وقطر. وصـــــــــــربيا، ورومانيا، وجورجيا، وتوغو، البحرين، من املقدم  املســـــــــــامهات (24) 
 واهلرسك. والبوسن  البحرين من املقدمتن املسامهتن انظر

 فرنسا. من املقدم  املسامه  (25) 

 كرواتيا.  من املقدم  املسامه  (26) 
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 الصــــــح ين أن إىل الدول من عدد وأشــــــار .(28)العمل وحقو  (27)للصــــــح ين الســــــياســــــي اللجوء وحق
 فعال حتقيق إجراء يف ابحلق القانوني ، الســـــــــــياســـــــــــ  أو الوطني  ابلتشـــــــــــريعات عم  يتمتعون، املســـــــــــتهدفن

  .(29)فعال  ومساءل 
 ،(30)الصــح ين ســ م  بشــأن وطني  عمل خط  اعتمدت قد كانت  أهنا الدول من عدد وذكر - 13
 حتــديــد يف اســـــــــــــــتمرت أهنــا إىل الــدول بعض ونواهــت .(31)الوقــايــ  حنو موجهــ  وطنيــ  خطــ  ذلــك يف مبــا

 احلماي  بتعزيز واملتعلق  لديها الناف ة والتدابري اآلليات إىل وأشـــارت الصـــح يون هلا يتعرض اليت التهديدات
 القانوني  احلماي  توفري أجل من عامل فريق إنشـــــــــــــــاء والتدابري اآلليات ه ه وتشـــــــــــــــمل .(32)واملســـــــــــــــاءل 
 وخارجها، اإلنرتنت عرب هتديدات يواجهون ال ين للصـــــــــح ين احلماي َ  الشـــــــــرط ِ  وتوفري ؛(33)للصـــــــــح ين

 مصـــــــــــــــادر حلماي  تدابري واختاذ ؛(34)الوقا ي  لألعمال منســـــــــــــــق تعين أو البياانت قاعدة محاي  منها بطر 
 .(35)للصح ين املهني  واالستق لي  الصح ين

ــــادرات اعتمــــاد خ ل من اإلب غ عززت أبهنــــا دول عــــدة وأفــــادت - 14 ــــدات لرصـــــــــــــــــــد مب  التهــــدي
 وزارة يف الدا م الرصـــــد تنســـــيق مركز إنشـــــاء تشـــــمل املبادرات وه ه .(36)الصـــــح ين ضـــــد االعتداءات أو

 الرصــــد منظمات لعضــــوي  واالنضــــما  ،(38)للرصــــد مركز إنشــــاء إمكاني  عن دراســــ  وإجراء ،(37)الداخلي 
 .(39)التعبري حري  واحرتا  اإلع  ، وسا   حبري  املعني  اإلقليمي 

 وهي املعلومات، إىل ووصوهلم للصح ين ومواتي  آمن  بيئ  لضمان ترمي أخرى خطوات وذ كرت - 15
 القانون مبوجب هلا احلماي  وتوفري املســـــــتقل  الصـــــــحاف  تعزيز إىل يهدف للصـــــــح ين تدريب توفري تشـــــــمل
 للتدريب برامج ووضـــــــــــع (41)احلرب مناطق يف منهم للعاملن خا  تدريب وتوفري ،(40)اإلنســـــــــــاين الدويل

__________ 

 قطر. من املقدم  املسامه  (27) 

 السنلال. من املقدم  املسامه  (28) 

 ورومانيا. وجورجيا، أيرلندا، من املقدم  املسامهات (29) 

 وكولومبيا. والسويد، واهلرسك، البوسن  من املقدم  املسامهات (30) 

 السويد. من املقدم  املسامه  (31) 

 وكولومبيا. وفرنسا، وصربيا، والسويد، وسلوفاكيا، والسل ادور، ورومانيا، وتوغو، أيرلندا، من املقدم  املسامهات (32) 

 مؤقت(. عامل )فريق سلوفاكيا من املقدم  املسامه  (33) 

 وفرنسا. وسلوفاكيا، والسل ادور، رومانيا، من املقدم  املسامهات (34) 

 وفرنسا. صربيا، من املقدمتان املسامهتان (35) 

 وكولومبيا. وفرنسا، السل ادور، من املقدم  املسامهات (36) 

 إيطاليا. من املقدم  املسامه  (37) 

 السويد. من املقدم  املسامه  (38) 

 وفرنسا. وأيرلندا، أوكرانيا، من املقدم  املسامهات (39) 

 السويد. من املقدم  املسامه  (40) 

 الروسي. االحتاد من املقدم  املسامه  (41) 
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 (43)للقضـــــــــاة التدريب توفري أيضـــــــــا وتضـــــــــمنت .(42)الكبرية واملظاهرات اجلماهريي  التجمعات تلطي  على
 لســــــــ م  اجلنســــــــاني  األبعاد مراعاة مع ،(46)الشــــــــرط  وأفراد (45)األمن وقوات (44)اإلع مين واملســــــــؤولن
 .(47)الصح ين

 بطر  الصـــــــــــــــح ين، حبماي  املتعلق  والدولي  الوطني  املشـــــــــــــــاريع تدعم أهنا الدول بعض وذكرت - 16
 الدعم خدمات وضـــــــــــع على اجلامعات مع والتعاون التعبري حري  أجل من العامل  املنظمات دعم تشـــــــــــمل
 .(48)الرصد وآليات

 
 املاحدة األمم - ابء 

 العامة واجلمعية األمن جملس  
 اليت اإلع مي  اإلحاطات يف الصــــــح ين ســــــ م  مســــــأل  إاثرة اخلاصــــــن ممثلي   من عدد وواصــــــل - 17

 العام  واجلمعي  األمن جملس وواصـــــــــــــل (،S/PV.8112 و S/PV.7905 احملضـــــــــــــَري ن )انظر اجمللس إىل قدموها
 قرار )انظر الـدويل القـانون مبوجـب اللتزامـاهتـا التـا  االمتثـال على النزاعـات يف األطراف مجيع حـث ك مهـا
 ومضـايق  التعبري، حري  على امل روضـ  القيود وإهناء الديباج (، من الثامن  ال قرة ،(2018) 2449 اجمللس

 ؛12 ال قرة ،73/174 العام : اجلمعي  قرارات )انظر وأسرهم الصح ين واضطهاد وترهيبهم، الصح ين،
  (11 ال قرة ،73/182 و ؛15 ال قرة ،73/181 و )خامسا (؛ )أ( 2 ال قرة ،73/180 و
 

 وآلياته اإلنسان حقوق جملس  
 ســـــــــــ م  بشـــــــــــأن 39/6 القرار اإلنســـــــــــان حقو  جملس اخت  ،2018 أيلول/ســـــــــــبتمرب 27 ويف - 18

 املرأة ضــــد والعنف التمييز يتناول ال ي ،38/5 القرار اجمللس اخت  ،2018 متوز/يولي  5 ويف الصــــح ين.
 اإلنســـــــان حقو  جملس قرار )انظر التعبري يف حريتها على رتتب امل اآلاثر ذلك يف مبا الرقمي ، الســـــــياقات يف
 )أ((. 11 و )ز( 10 ال قراتن ،38/5
 وامل حق  واالحتجاز التعســـ ي واالعتقال املضـــايق  مســـا ل أيضـــا اإلنســـان حقو  جملس وتناول - 19

 يف الصــــــــــح يون هلا يتعرض اليت القســــــــــري، واالخت اء القانون نطا  خارج واإلعدا  والتع يب القضــــــــــا ي 
 )أ(؛ 1 ال قرة ،37/28 اإلنســــــــــــــان حقو  جملس قرارات )انظر اجللرافي  الســــــــــــــياقات من متنوع  جمموع 

 ال قرة ،37/35 و ؛21 و 19 ال قراتن ،37/32 و ؛1 ال قرة ،37/31 و ؛19 ال قرة ،37/29 و
 مع ابالقرتان القلق، عن اإلعراب واصـــــــــــــــل ت   وقد (.2 ال قرة ،39/14 و الديباج ؛ من عشـــــــــــــــرة احلادي 

__________ 

 رومانيا. من املقدم  املسامه  (42) 

 فرنسا. من املقدم  املسامه  (43) 

 مبســـا ل اإلع   وســـا   يف والعاملن الصـــح ين لتثقيف الوطني  العمل خبط  )عم  واهلرســـك البوســـن  من املقدم  املســـامه  (44) 
 لدعمها(. استعداده عن أورواب جملس أعرب اليت اإلنسان، حقو 

 بس م  املتعلق  املتحدة األمم عمل خلط  واليونسكو اإلنسان حقو  م وضي  تن ي  إطار )يف السنلال من املقدم  املسامه  (45) 
 العقاب(. من اإلف ت ومسأل  الصح ين

 وسلوفاكيا. جورجيا، من املقدمتان املسامهتان (46) 

 وسويسرا. والسويد، السنلال، من املقدم  املسامهات (47) 

 والسويد. السل ادور، من املقدمتان املسامهتان (48) 
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 اجمللس إىل املقدم  التقارير خمتلف يف نالصــــــــــح ي ســــــــــ م  بشــــــــــأن اإلنســــــــــان حلقو  الســــــــــامي  امل وضــــــــــ 
(A/HRC/37/3 ،A/HRC/37/3/Add.1، A/HRC/37/3/Add.2، A/HRC/37/23، A/HRC/37/24، 

A/HRC/37/45، A/HRC/40/3/Add.1، A/HRC/40/3/Add.2، A/HRC/40/3/Add.3، A/HRC/40/24، 
A/HRC/40/45  وA/HRC/40/47،)  التحقيق جلان قبل من الصح ين حقو  انتهاكات توثيق جيري كماو 

ـــــ  من وبـــــدعم اجمللس من تكليف هبـــــا صــــــــــــــــــــدر اليت احلقـــــا ق تقصـــــــــــــــي وبعثـــــات الـــــدوليـــــ   امل وضــــــــــــــي
 وال قرة158 إىل 155 من وال قرات 51 ال قرة،A/HRC/30/48 and A/HRC/30/48/Corr.1 )انظر
 78 ال قراتن ،A/HRC/33/37 و )زاي(، 155 و 114 ال قراتن ،A/HRC/31/68 و )ي(، 178

ــــــ ــــــقــــــراتن ،A/HRC/36/54/Corr.1 و A/HRC/36/54 و ،81 و  A/HRC/37/71 و ،52 و 15 ال
 .(49)(44 ال قرة ،/37/72A/HRC و

 حبقو  يتعلق فيما البلدان إىل شـــــــكاوى اخلاصـــــــ  اإلجراءات إطار يف بوالايت املكل ون وأرســـــــل - 20
 بن ال رتة يف شـــكاوى 10 و ،2018 عا  يف شـــكوى 22 و ،2017 عا  يف شـــكوى 15 الصـــح ين:

 .(50)2019 ونيسان/أبريل الثاين/يناير كانون
 بشأن العام  اجلمعي  إب غ والتعبري الرأي حري  يف احلق ومحاي  بتعزيز املعين اخلا  املقرر وواصل - 21

 عن واإلب غ املعلومات على احلصـــــــول على الصـــــــح ين قدرة عن معلومات تشـــــــمل الصـــــــح ين، حقو 
 واألصوات اإلع   وسا   تنوع على االصطناعي ال كاء أتثري عن فض  ،)A/72/350) الدولي  املنظمات
 يف اخلاص  ال اعل  اجلهات دور عن اإلنسـان حقو  جملسَ  اخلا  املقرر   أبلغَ  وقد (.A/73/348) املسـتقل 
 على اخلاصــــــ  ال اعل  اجلهات وقدرة اخلدمات ومقدمي الرقمي الوصــــــول دور ذلك يف مبا الرقمي، العصــــــر
 .(A/HRC/41/35) الصـــــــــــــــح ين مراقبـــــ  عن فضـــــــــــــــ  ،(A/HRC/35/22) الصـــــــــــــــحـــــافين عمـــــل تثبي 
 جزةمو  إبجراءات أو القضاء خارج اإلعدا  حباالت املعني  اخلاص  املقررة نشرت ،2019 حزيران/يوني  ويف
 .(A/HRC/41/CRP.1) خاشقجي مجال وفاة عن تقريرا   تعس ا، أو
 أوصــت فقد الشــامل. الدوري االســتعراض ســيا  يف مطروح  الصــح ين ســ م  مســأل  تزال وال - 22
 يف حقهم ميارســون ال ين الصــح ين عن ابإلفراج أمور، مجل  يف قدمتها، اليت احملددة التوصــيات يف الدول
 تعـــ يــب ادعـــاءات مجيع يف والتحقيق اجلرا م؛ عـــداد يف والتشـــــــــــــــهري القـــ ف اعتبـــار وعـــد  التعبري؛ حريـــ 

__________ 

 الدورة يف ب  أدىل ال ي البيان ميامنار، بشــــــأن احلقا ق لتقصــــــي املســــــتقل  الدولي  البعث  ر يس دارومسان، مرزوقي أيضــــــا   نظرا (49) 
 .2018 آذار/مارس 12 جنيف، اإلنسان، حقو  جمللس والث ثن السابع 

 ,MLT 2/2017, IRQ 1/2017, BGD 1/2017, RUS 10/2018, SOM 1/2018) الصــــــــــــــح ين: بوفاة املتعلق  الب غات (50) 

SVK 1/2018 and GHA 1/2019الصـــح ين: مقاضـــاة أو االحتجاز أو ابالعتقال املتعلق  والب غات (؛ (EGY 4/2017, 

OMN 1/2017, OTH 28/2017, MMR 7/2017, SOM 1/2018, EGY 10/2018, RWA 1/2018, BGD 7/2018, NGA 

1/2018, EGY 1/2018, TUR 14/2018, TJK 1/2018, SDN 2/2019, IND 32/2018, MOZ 1/2019 and MMR 

 journalists (JPN 7/2018, MNE 1/2018 الصـــــح ين: ضـــــد القوة اســـــتخدا  أو ابالعتداء املتعلق  والب غات (؛1/2019

and SDN 1/2019ضــد املرتكب  االنتقامي  األعمال أو هتديدهم أو ترهيبهم أو الصــح ين ابســتهداف املتعلق  والب غات (؛ 
 ,AZE 5/2017, IRN 29/2017, PAK 6/2017, SDN 2/2017, RWA 1/2017, AZE 5/2017, TTO 1/2017) الصح ين:

IND 26/2018, IND 10/2018, MOZ 1/2018, PAK 2/2019 and BLR 1/2019ابخت ــــــــاء املتعلقــــــــ  والب غــــــــات (؛ 
 إىل تؤدي اليت الطوارئ بصــــــــ حيات املتعلق والب غ (؛SAU 12/2018, SAU 6/2019 and EGY 1/2019) الصــــــــح ين:

 بناء الصـح ين تلريدات إبيقاف املتعلق والب غ (؛TUR 4/2017) اإلع مي : املؤسـسـات ذلك يف مبا املؤسـسـات، ت كيك
 (؛MLT 1/2018) صــــــــــح ي: مقتل يف التحقيق يف احلكوم  بتدخل املتعلق والب غ (؛OTH 70/2018) الدول : طلب على

 (.SYR 2/2018السوري :) العربي  اجلمهوري  يف بصح ين املتعلق والب غ
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 التعبري، حري  ممارس  عن اجلنا ي  املسؤولي  إللاء أجل من التشريعات وتعديل ؛معاملتهم وإساءة الصح ين
، A/HRC/36/3 ،A/HRC/38/10 انظر) املضـــايق  من الصـــح ين ومحاي  اإلنرتنت، شـــبك  على ســـيما ال

A/HRC/39/12 ،A/HRC/39/14 ،A/HRC/40/4 ،A/HRC/40/5 ،A/HRC/40/6 ،A/HRC/40/8 ،
A/HRC/40/11 ،A/HRC/40/17 ،A/HRC/41/14  وA/HRC/41/17.) 

 
 اإلنسان حقوق معاهدات هيئات  

 ســـ م  بشـــأن شـــواغلها عن اإلعراب املعاهدات هيئات واصـــلت ابلتقرير، املشـــمول  ال رتة خ ل - 23
 وأعربت الدول. تقارير اسـتعراض سـيا  يف اخلتامي  م حظاهتا يف الشـأن هب ا توصـيات وتقدمي الصـح ين

 واملضايق  للرتهيب يتعرضون الصح ين أبن ت يد اليت التقارير إزاء القلق عن اإلنسان حبقو  املعني  اللجن 
 (CCPR/C/MDG/CO/4) مهنتهم ممارس  نتيج  املعامل  وسوء
 الصـــــــــــــــح ين أبن ت يد اليت التقارير إزاء العميق القلق عن التع يب مناهضـــــــــــــــ  جلن  أعربت كما - 24

 وأوصـت والقتل، القســري واالخت اء التعســ ي، واالحتجاز واملراقب  واملضــايق  والتخويف للتهديد يتعرضــون
 CAT/C/AFG/CO/2) للضحااي ال عال  االنتصاف وسبل واملساءل  التحقيق لضمان ال زم  التدابري ابختاذ
 االنتقا  من للصـــــــــــــــح ين احلماي  بتوفري اللجن  أوصـــــــــــــــت ذلك، على وع وة .(CAT/C/PAK/CO/1و 

 .(CAT/C/AFG/CO/2) عملهم بسبب
 

 وبراجم:ا وصناديق:ا املاحدة األمم ووكاالت املاحدة لألمم العامة األمانة إدارات  
 والتوعي  الدعوة  

 أقاليمي منتدى تنظيم يف األفريقي االحتاد م وضـــي  إىل الدعم اليونســـكو قدمت ،2018 عا  يف - 25
 م كرة اليونســكو وقعت ،2019 و 2018 عامي ويف الصــح ين. بســ م  املعني  الوطني  اآلليات بشــأن
 على تعاوهنما على رمسيا   طابعا   مبوجبها أضـــــــ ت والشـــــــعوب، اإلنســـــــان حلقو  األفريقي  احملكم  مع ت اهم
 غرب لدول االقتصـــــــــادي  للجماع  التابع  العدل حمكم  مع وك لك اإلع  ، ووســـــــــا   التعبري حري  تعزيز
 أفريقيا. غرب يف الصح ين وس م  اإلع   ووسا   التعبري حري  تعزيز أجل من أفريقيا
 األمم وكاالت مع ابلتعاون اليونســـــــــكو، ومنظم  اإلنســـــــــان حلقو  الســـــــــامي  امل وضـــــــــي  وقدمت - 26

 وأوغندا، أفلانستان، يف ذلك يف مبا احلماي ، اتآلي وتشليل إنشاء بشأن املشورة القطري ، واألفرق  املتحدة
 وغواتيماال، والعرا ، والصــــومال، والســــل ادور، الســــودان، وجنوب الدميقراطي ، الكونلو ومجهوري  وتونس،
 فلسطن. ودول  ونيبال، واملكسيك، ومايل، وكينيا، وال لبن،

 س م  بشأن رمسيتن غري مشاورتن االنسان حقو  م وضي  نظامت ،2019 حزيران/يوني  ويف - 27
 من األعضـــــــــاء، الدول من العديد وممثلي جه ، من املدين، اجملتمع ومنظمات اليونســـــــــكو مع الصـــــــــح ين

 حقو  على االعتداءات مبنع فعال حنو على القيا  هبا ميكن اليت الكي ي  املشــــــــــــاركون وانقش أخرى. جه 
 الصـــعيد من كل  وعلى املتحدة األمم منظوم  داخل عليها الردود يف ونظرت هلا، التصـــدي أو الصـــح ين،
  واحمللي. والوطين اإلقليمي

https://undocs.org/en/A/HRC/36/3
https://undocs.org/en/A/HRC/38/10
https://undocs.org/en/A/HRC/39/12
https://undocs.org/en/A/HRC/39/14
https://undocs.org/en/A/HRC/40/4
https://undocs.org/en/A/HRC/40/5
https://undocs.org/en/A/HRC/40/6
https://undocs.org/en/A/HRC/40/8
https://undocs.org/en/A/HRC/40/11
https://undocs.org/en/A/HRC/40/17
https://undocs.org/en/A/HRC/41/14
https://undocs.org/en/A/HRC/41/17
https://undocs.org/ar/CCPR/C/MDG/CO/4
https://undocs.org/en/CAT/C/AFG/CO/2
https://undocs.org/en/CAT/C/PAK/CO/1
https://undocs.org/ar/CAT/C/AFG/CO/2
https://undocs.org/ar/CAT/C/AFG/CO/2
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 اإلنرتنت شــــبك  على الصــــح يات، تواجهها اليت ابلتهديدات الوعي إذكاء اليونســــكو وواصــــلت - 28
 حتت اإلنرتنت، عرب الصح يات مضايق  بشأن ومؤمترات عمل حلقات عقد منها بسبل وذلك وخارجها،

  .“جهارا   يتكلامن الصح يات - أيضا صح يون نحن” شعار
 عامي يف الصـــــــحاف  حلري  العاملي ابليو  االحت ال خ ل خمصـــــــصـــــــ  دورات اليونســـــــكو ونظمت - 29

 يف أكرا يف عقـد ال ي الصـــــــــــــــحـاف ، حلري  العـاملي اليو  يف الر يســـــــــــــــي احلدث واقرتن .2019 و 2018
 االحت ــال ع قــد ،2019 عــا  ويف بلــدا. 80 من أكثر يف ممــاثلــ  أحــداث إبقــامــ  ،2018 أاير/مــايو 3

 اليونســـكو وقامت أاير/مايو. 3 إىل 1 من ال رتة يف أاباب أديس يف الصـــحاف ، حلري  العاملي ابليو  الر يســـي
 يف الصـــــــــــــــحــافـ  حلريــ  العــاملي ابليو  االحت ــال بتنظيم العــامــ  لألمــانــ  التــابعــ  العــامليــ  االتصــــــــــــــــاالت وإدارة
 املتحــدة لألمم التــابعــ  ال ــاعلــ  اجلهــات من العــديــد ونظم نيويورك. يف املتحــدة األمم مقر يف 2019 عــا 
  فيها. وسامهت اليو  العامل أحناء مجيع يف مناسبات 100 من أكثر
 أيضا   للمرأة( املتحدة األمم )هيئ  املرأة ومتكن اجلنسن بن للمساواة املتحدة األمم هيئ  وعملت - 30
 املرأة بشــــــــــــــأن بيجن عمل منهاج من ايء ال رع الرابع، لل صــــــــــــــل ودعما   اإلع  . وســــــــــــــا   ظماتنم مع

 بعنوان اإلع   وســـــــا   بشـــــــأن ات ا  إىل التوصـــــــل للمرأة املتحدة األمم هيئ  يســـــــرت اإلع  ، ووســـــــا  
 اإلع   وســـا   ملنظمات جماين حتالف عن عبارة وهو ،“اجلنســـن بن املســـاواة أجل من القواعد إرســـاء”

 وكاالت وتعمل املستدام . التنمي  وأهداف اجلنساني  ابلقضااي النهوض يف نش  بدور ابالضط ع امللتزم 
 األخبار غ رف يف اجلنســــــــــــن بن املســــــــــــاواة تعزيز خ ل من االت ا  تن ي  على اإلع   ووســــــــــــا   األنباء
 اجلنسن. بن املساواة مسا ل على والرتكيز

 
 واإلب غ الرصد  

 إطار يف الدولي ، العمل ومنظم  واليونســكو اإلنســان حقو  م وضــي  أصــدرت ،2018 عا  يف - 31
 حقو  عن املدافعن من القتلى عدد عن عامليا   إحصاء   املستدام ، التنمي  أهداف من 1-10-16 املؤشر
 لعا  املستدام  التنمي  أبهداف املتعلق التقرير ويتضمن (.E/2018/64 )انظر والنقابين والصح ين اإلنسان
 /األول تشـــــــــــــــرين 31 و 2015 الثــاين/ينــاير كــانون  1 بن وقعــت اليت القتــل أعمــال عن بيــاانت 2019
 .(51)2018 أكتوبر
 التعبري حري  جمايل يف العاملي  االجتاهات” املعنون التقرير اليونســــــكو من املقدم  التقارير وتشــــــمل - 32

 World Trends in Freedom of “2018-2017 لل رتة العــــاملي التقرير االع  : وســـــــــــــــــــا   وتطور

Expression and Media Development: Global Report 2017–2018، لليونســــكو العا  املدير وتقرير 
 للمرأة املتحدة األمم هيئ  وت تاِبع العقاب. من اإلف ت وخطر الصــــــــــح ين ســــــــــ م  بشــــــــــأن 2018 لعا 
 ت قيام دولي  دراســــــ  خ ل من بيجن عمل منهاج من ايء ال رع الرابع، ال صــــــل بشــــــأن احملرز العاملي التقد 
 العاملي . اإلع   وسا   رصد مشروع طريق عن اإلع   وسا   صناع  حال 
 

__________ 

 ..E.19.I.6 املبيع رقم املتحدة، األمم منشور (51) 
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 األدوات وتطوير التدريب  
 اإلمنا ي، املتحدة األمم وبرانمج واليونســـــــكو، اإلنســـــــان، حلقو  الســـــــامي  امل وضـــــــي  اضـــــــطلعت - 33

 االتصـــاالت إدارة عن فضـــ  للمرأة،، املتحدة األمم وهيئ  واجلرمي  ابملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب
  الصدد. ه ا يف أدوات تطوير يف وسامهت خمتل  ، تدريبي  أبنشط  العام ، لألمان  التابع  العاملي 
 زايرة إطار يف عمل حلق  االنســـــــان حقو  م وضـــــــي  نظمت ،2018 الثاين/نوفمرب تشـــــــرين ويف - 34

 العمل حلق  وتناولت أفريقيا. ومشال األوس  الشر  يف دول مثاين من اإلع   وسا   يف للعاملن دراسي 
 حقو  عن واإلب غ الشـــــــامل الدوري واالســـــــتعراض اإلنســـــــان، حلقو  الدولي  اآلليات قبيل من مواضـــــــيع
 وإســـــــــــكات النمطي  القوالب معاجل  كي ي   عن فضـــــــــــ  اآلليات، إطار يف اإلع   وســـــــــــا   يف اإلنســـــــــــان
 قامت اإلمنا ي، املتحدة األمم وبرانمج الشـــــمالي  مقدونيا يف الصـــــح ين رابط  مع شـــــراك  ويف األصـــــوات.
 عن اإلب غ يف التمييز عد  على الشـــــــــمالي  مقدونيا يف الصـــــــــحافين بتدريب االنســـــــــان حقو  م وضـــــــــي 
 ويف اجلنســــــــــــن. صــــــــــــ ات وحاملي اجلنســــــــــــاني  اهلوي  وملايري اجلنســــــــــــي امليل ومزدوجي واملثلين املثليات
 نواكشو  يف القانون وسيادة اإلع   وسا   بشأن عمل حلقيت تنظيم يف امل وضي  شاركت ،2019 عا 

 ل ا دة التعبري حبري  املتعلق  القضــــااي يف احملاكم أما  القانوني  الدعوة بشــــأن الراب  يف تدريبي  دورة وعقدت
  امللارب . احملامن
 وســــــــــا   يف العاملن تدريب ســــــــــيا  يف للســــــــــ م  منوذجي  وحدات بعرض اليونســــــــــكو وقامت - 35

 إدارة وبشــــــــأن الســــــــودان؛ جنوب يف النزاع ظروف يراعي ال ي اإلب غ بشــــــــأن وحدات تشــــــــمل اإلع  ،
 فريدي، وكابو الدميقراطي ، الكونلو ومجهوري  ابكستان، يف االنتخاابت وتلطي  األردن؛ يف اإلع   وسا  

 اخلا  التدريب من وغريها الصــــــــــــح ي  والتحقيقات الســــــــــــنلال؛ يف احلقا ق وتدقيق ؛موريتانيا والكامريون
 لتعزيز مشــروعا اليونســكو وبدأت واليمن. ولبنان، وفيجي، طاجيكســتان، يف اإلع   وســا   يف لنابلعام
 الســــ م  جمال يف تدريبي  دورة تنظيم ومت واهلند. ومايل، والســــنلال، النكا، ســــري يف الصــــح يات ســــ م 
 الوسطى. أمريكا يف الصَح يات ل ا دة الرقمي 
 ذلك يف مبا متعددة، بللات “حدود ب  مراســـــــلون” منظم  أعدهتا كتيبات  اليونســـــــكو وأنتجت - 36

 Safety اخلطورة الشـــــــــديدة البيئات يف للمراســـــــــلن دليل للصـــــــــح ين: الســـــــــ م  دليل” من طبع  أحدث

Guide for Journalists: a Handbook for Reporters in High-risk Environments“. من وبــدعم 
 بشـــأن أفريقيا يف القضــــا ي اجلهاز ل ا دة كربى  م توح  إلكرتوني  دورة أيضــــا اليونســــكو أطلقت ســــويســــرا،
 أ عدات والشــعوب، اإلنســان حلقو  األفريقي  احملكم  مع وابالشــرتاك .(52)التعبري وحري  الصــح ين ســ م 
  األفريقي . البلدان من بلدا   42 من القضا ي النظا  يف العاملن من 900 مبشارك  منها االنكليزي  الطبع 
 للصحاف  زونلو نوربرت خلي ” إلنشاء الدعمَ  واجلرمي  ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب وقد  - 37

 أاير/مايو يف اإلنرتنت شــــــبك  على هبا خاصــــــ  منصــــــ  إط   عن فضــــــ  ،“أفريقيا غرب يف االســــــتقصــــــا ي 
 من أكثر تضـــــــم احلدود عرب والتحقيق البياانت جلمع مشـــــــروع عن عبارة هي زونلو، نوربرت وخلي  .2018
 ه ه عمل وأس ر ابلتحقيقات. املكل ن الصحافين قدرات تعزيز على وتعمل أفريقيا غرب من صح يا   50

 ال ســـــــــاد، حاالت وكشـــــــــفِ  ،2018 عا  من  التحقيق تقارير من تقريرا   45 من أكثر نشـــــــــرِ  عن الشـــــــــبك 

__________ 

 سويسرا. من املقدم  املسامه  (52) 
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 الومس  حتت عليها االط ع وميكن املشـــــــروع، غري واالجتار املنظم ، واجلرمي  املشـــــــروع ، غري املالي  والتدفقات
  الوطني . التحقيق هيئات اهتما  التقارير بعض وأاثرت .“WestAfricaLeaks #” التالي 
 اجلمعي  من تكليف ب  صـــــــــدر ال ي فلســـــــــطن قضـــــــــي  بشـــــــــأن اخلا  اإلع   برانمج إطار ويف - 38

 الشـــــر  يف الســـــ   بشـــــأن الســـــنوي  الدولي  اإلع مي  الدراســـــي  احللق  العاملي التواصـــــل إدارة تعقد العام ،
 اإلدارة تعقد كما  ،2018 أيلول/ســــبتمرب يف موســــكو يف مؤخرا منها حلق  أحدث ع قدت وقد األوســــ ،
 امل توح  لوجياالتكنو  معهد مع االدارة وعملت ال لســـــطينين. الصـــــح ين ل ا دة الســـــنوي التدريب برانمج
 ال لسـطينين للصـح ين عمل حلق  تنظيم على العاصـم ، واشـنطن يف مقره يوجد ال ي اجلديدة، ألمريكا

 اإلنرتنت. شبك  على الرقمي  الس م  محاي  على الرتكيز مع
 

 التنسيق  
 اليت املتحدة، لألمم التابع  املعززة التنسيق مراكز شبك  إنشاء العا  األمن أعاد ،2017 عا  يف - 39

 خط  يف املتوخى النحو على اإلنســــان، حلقو  الســــامي  وامل وضــــي  اليونســــكو من كل  رائســــتها يف تشــــرتك
 زايدة على الشـــــبك  وتعمل العقاب. من اإلف ت ومســـــأل  الصـــــح ين ســـــ م  بشـــــأن املتحدة األمم عمل
  اإلقليمي . اهليئات مع املعزز التعاون تشجيع وعلى املتحدة، األمم منظوم  داخل املنع وإجراءات الوعي
 

 اإلقليمية املبادرات - جيم 
 فريق إنشـــــــــاء بشـــــــــأن أاباب أديس قرار األفريقي االحتاد اعتمد ،2017 الثاين/نوفمرب تشـــــــــرين ويف - 40
 والي  وتســرتشــد أفريقيا. يف العقاب من اإلف ت ومســأل  الصــح ين ســ م  بشــأن األفريقي ل حتاد عامل
 وتشـــمل العقاب، من اإلف ت ومســـأل  الصـــح ين ســـ م  بشـــأن املتحدة األمم عمل خبط  العامل ال ريق
 االحتاد يف األعضـــــــاء الدول وتشـــــــجع العقاب، من لإلف ت والتصـــــــدي الصـــــــح ين، ســـــــ م  وتعزيز دعم

 تطوير يف اليونسكو مع األفريقي االحتاد واشرتك وإدانتها. الصح ين على االعتداءات رصد على األفريقي
 ممثلي أمور، مجلـ  يف يشـــــــــــــــمـل، (53)املتعـددين املصـــــــــــــــلحـ  أصـــــــــــــــحـاب لعمليـات إطـار إىل العـامـل ال ريق

 اإلع   وســـا   ومالكي األفريقي ، اإلقليمي  الصـــح ين ورابطات األفارق ، الصـــح ين واحتاد احلكومات،
  املدين. اجملتمع ومنظمات اإلع   وسا   تطوير يف والشركاء

 للجن  التابع التعبري حبري  املعين اخلا  املقرر مكتب الحظ ،2018 لعا  الســـــــــــــــنوي تقريره ويف - 41
 حاالت ويف الصــــــح ين، ضــــــد العنف أعمال يف الزايدة القلق ابلغ مع اإلنســــــان حلقو  األمريكي  البلدان

 تردد على الضــــــــوء التقرير وســــــــل  .(54)الدول جانب من هلا يتعرضــــــــون اليت املدبارة واالعتداءات اخت ا هم
 خطر بسبب وذلك اجلمهور جانب من كبري  ابهتما  حتظى اليت املعلومات ونشر استقصاء يف الصح ين
 ميارســــــون ال ين األشــــــخا  أمن ضــــــمان إىل الرامي  والتدابري اآلليات الدول تعتمد أبن وأوصــــــى االنتقا ،
 وأصــــــــدر مرتكبيها. ومقاضــــــــاة الصــــــــح ين ضــــــــد املرتكب  االنتهاكات يف والتحقيق التعبري حري  يف حقهم

__________ 

 .2018 األول/ديسمرب كانون  20 ،“أفريقيا يف الصح ين لس م  الوطني  اإلب غ آليات تعزيز” اليونسكو، (53) 

 .OEA/Ser.L/V/II Doc. 210/18 v.2 الوثيق  اإلنسان؛ حلقو  األمريكي  البلدان جلن  انظر: (54) 



A/74/314 
 

 

19-14009 13/16 

 

 احملددة املخاطر على الضــــــــــــــوء في  ســــــــــــــل  ،2019 عا  يف الصــــــــــــــح يات عن مواضــــــــــــــيعيا تقريرا املكتب
ت واجههنا  اليت

(55). 
 مقرره يف أورواب يف والتعاون األمن ملنظم  الوزاري اجمللس دعا ،2018 األول/ديســمرب كانون  ويف - 42
 مبوجب االلتزاماهت الكامل التن ي  إىل املنظم  يف املشـــــــارك  الدول الصـــــــح ين، ســـــــ م  بشـــــــأن 3/18 رقم

 .(56)اإلع   وسا   وحري  التعبري حبري  املتعلق  الدولي  وتعهداهتا املنظم  ميثا 
 الط رة ابلت صـــيل في  عرض ،(57)التعبري حري  بشـــأن تقريرا   ،2018 عا  يف أورواب، جملس ونشـــر - 43
 اجلســــــــــدي  الســــــــــ م  على االعتداءات عدد يف والزايدة البلدان بعض يف الصــــــــــح ين ومقاضــــــــــاة حتقري يف

 وســــــــــ م  الصــــــــــحاف  محاي  بتعزيز املعين أورواب جملس لشــــــــــركاء التابع املنرب ونشــــــــــر ونزاهتهم. للصــــــــــح ين
 ضد املوجه  واهلجمات التهديدات خطر: يف الدميقراطي ” املعنون 2019 لعا  السنوي تقريره الصح ين

 للصـــــــــح ين اجلســـــــــدي  الســـــــــ م  على االعتداءات تزايد التقرير ويربز .“أورواب يف اإلع   وســـــــــا   حري 
 التعســـــــــ ي واالحتجاز القمعي  والتشـــــــــريعات العقاب، من اإلف ت وتطبيع ابلقتل، والتهديدات ونزاهتهم،

 الشـــــــــــــــؤون جلنــ  تقريرَ  أورواب جمللس الربملــانيــ  اجلمعيــ    أقرت ،2019 حزيران/يونيــ  ويف .(58)للصـــــــــــــــح ين
 إىل يطلب ال ي مالط ، يف غاليزاي كارواان  دافين الصــــــــــــــح يا  اغتيال بشــــــــــــــأن اإلنســــــــــــــان وحقو  القانوني 
  .(59)أشهر ث ث  غضون يف مستقل عا  حتقيق إجراء الوطني  السلطات

 
  املدين اجملامع - دال 

 الدعوة أنشطة  
 الدعوة، جمال يف ألنشــطتها اخلارجي التنســيق زايدة عن املدين اجملتمع وحتال ات منظمات أبللت - 44
 س م  بشأن الدويل املدين اجملتمع حتالف إنشاء تشمل بطر  املتحدة، األمم آبليات يتعلق فيما سيما وال

  الوطين. الصعيد على التليري حتقيق أجل من وذلك الصح ين،
 ،“19 املادة” منظم  فيها مبا ،(60)قدمتها اليت املســــــــــامهات يف جاء حســــــــــبما املنظمات، وتوفر - 45

 تلك تنســـــــــــق أو الدعوة أبنشـــــــــــط  اخلاصـــــــــــ  املدخ ت اإلع  ، حري  أجل من للمبادالت الدويل والنظا 
  الصح ين. س م  بشأن اإلنسان حقو  وجملس العام  اجلمعي  بقرارات يتعلق ما كل  يف األنشط 

 يف املدين اجملتمع منظمات مســاعدة يف منها رغب    أنشــأت، أهنا “19 املادة” منظم  ذكرت فقد - 46
 “التعبري حري  على االعتداءات عن اإلب غ” شـــــــبك  تدعى إلكرتوني  منصـــــــ    ابلدعوة، املتعلق  أنشـــــــطتها

__________ 

 .OEA/SER.L/V/II CIDH/RELE/INF.20/18 الوثيق : اإلنسان؛ حلقو  األمريكي  البلدان جلن  انظر: (55) 

 ..MC. DEC/3/18 الوثيق  أورواب، يف والتعاون األمن منظم  انظر (56) 

 .2019 نيسان/أبريل ،“2018 عا  يف التعبري حري ” أورواب، جملس (57) 

 شــــــــــبا / ،“أورواب يف اإلع   وســــــــــا   حري  ضــــــــــد املوجه  واالعتداءات التهديدات خطر: يف الدميقراطي ” أورواب، جملس (58) 
 .2019 فرباير

 .14906 رقم الوثيق  أورواب، جمللس الربملاني  اجلمعي  (59) 

 اجملتمع منظمات فرادى أنشـــط  عن لإلب غ مشـــرتك  مســـامهات الصـــح ين بســـ م  املعين الدويل املدين اجملتمع حتالف قد  (60) 
 العقاب. من اإلف ت ومسأل  الصح ين س م  بشأن املتحدة األمم عمل خط  تراعي اليت املدين
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 جمللس التــــابعن اخلــــاصــــــــــــــــــ  اإلجراءات إطــــار يف بوالايت املكل ن إىل الب غــــات تقــــدمي تنســـــــــــــــيق تتوىل
  اإلنسان. حقو 
 للمبادالت الدويل والنظا  ،“19 املادة” منظم  مثل املدين، اجملتمع وحتال ات منظمات وأفادت - 47
 وتتعاون تدعم أو الدعوة أنشـــط  يف تشـــارك أبهنا الباكســـتاني  الصـــحاف  ومؤســـســـ  اإلع  ، حري  أجل من
 ابحلقو  املعني  واللجن  اإلنســـان، حبقو  املعني  اللجن  جتريها اليت ابالســـتعراضـــات يتعلق فيما الشـــركاء مع

 اجملتمع منظمات وتعمل املرأة. ضـــد التمييز على ابلقضـــاء املعني  واللجن  والثقافي  واالجتماعي  االقتصـــادي 
 الدوري االســـــــتعراض عمليات مجيع يف واملســـــــاءل  الصـــــــح ين ســـــــ م  مســـــــأل  وإدماج توحيد على املدين

 يف تشــمل، اليت والدعم التعاون وأوج  املختل   الشــراكات أدت الواردة، املســامهات إىل واســتنادا الشــامل.
 الدويل والنظا  احملدودة، غري الصـــــــحاف  وحري  الصـــــــح ين، محاي  وجلن  ،“19 املادة” منظم  أمور، مجل 

 حلقو  الكمبودي واملركز الدولي ، اإلع   وســــــــــا   دعم ومؤســــــــــســــــــــ  اإلع  ، حري  أجل من للمبادالت
 تقدمي إىل والدولين الوطنين والشركاء الباكستاني ، الصحاف  ومؤسس  الرقمي ، احلقو  ومؤسس  اإلنسان،
 ومسأل  الصح ين س م و  اإلع  ، وسا   حري  بشأن واملسامهات واملشاورات والدعوة مشرتك  بياانت
  الشامل . الدوري  االستعراضات من بعدد يتعلق ما يف العقاب من اإلف ت

 محاي  جلن  مثل املدين اجملتمع وحتال ات منظمات اضــــــــطلعت املقدم ، املســــــــامهات إىل واســــــــتنادا - 48
 ومؤســـــســـــ  احملدودة، غري احلرة والصـــــحاف  اإلع  ، حري  أجل من للمبادالت الدويل والنظا  الصـــــح ين،
 س م  بشأن الدول جانب من التقارير بتقدمي يتعلق فيما وتنسيقها الدعوة أبنشط  الباكستاني ، الصحاف 

 أعضــــــاء مع الت اعل تشــــــمل بطر  لليونســــــكو، العا  املدير إىل العقاب من اإلف ت ومســــــأل  الصــــــح ين
  احمللين. الشركاء ومع األصدقاء جمموعات

 
 الوطنية الانفيذ آليات  

 اإلقليمين الشــــــركاء مع ابلتعاون واصــــــلت، أهنا الدولي  اإلع   وســــــا   دعم مؤســــــســــــ  وذكرت - 49
 يقوده نظاما   و/أو رمسي  بصـــورة الدول  تقوده نظاما   تشـــمل اليت الوطني ، الســـ م  آليات تطوير والوطنين،
 للصح ين املساعدة تقدمي قبيل من ت اعلي ، تدابري اختاذ اآلليات وتشمل رمسي . غري بصورة املدين اجملتمع

 العقاب من اإلف ت إهناء على والرتكيز والتدريب، الدعوة، مثل وقا ي ، تدابري واختاذ للخطر، املعرضـــــــــــــــن
 وســــا   دعم مؤســــســــ  أن أيضــــا   أ فيد املاضــــين، العامن مدى وعلى ال عال . القضــــا ي  التدابري خ ل من

 فيها مبا البلدان، من جمموع  يف للســــــ م  وشــــــامل  جديدة عمل خط  وضــــــع على تعمل الدولي  اإلع  
  وال لبن. والصومال، إندونيسيا،

 املســـــــاعدة خ  مثل آليات املدين اجملتمع منظمات وضـــــــعت املقدم ، املســـــــامهات إىل واســـــــتنادا - 50
 طو رت  ال ي الرقمي، األمين والدعم القانوني  املســـاعدة لتقدمي اإلنرتنت، عرب املضـــايق  عن لإلب غ اهلات ي
 اإلع   وســـا   دعم مؤســـســـ  وذكرت الدولين. الشـــركاء مبســـاعدة يعمل وال ي الرقمي  احلقو  مؤســـســـ 
 األفلان الصـــــــح ين ســـــــ م  جلن  إن يقال حيث أفلانســـــــتان، يف الوطنين الشـــــــركاء مع تعمل أهنا الدولي 

 والن ســـــــــــي  والبدني  التعليمي  النواحي من الصــــــــــــح يات لدعم شــــــــــــام    برانجما   2009 عا  من  وضــــــــــــعت
قـــات تعين الربانمج ويتضـــــــــــــــمن والقـــانونيـــ .  ويف كـــابـــل  يف الصـــــــــــــــح يـــات ســـــــــــــــ مـــ  على يعملن منســـــــــــــــا
 األفلاني . الوالايت
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 نتيج  عيانت، الســــند والي  يف اإلع   شــــؤون إدارة أن الباكســــتاني  الصــــحاف  مؤســــســــ  وذكرت - 51
 ذكرت  ملا ووفقا اإلع  . ود ور الصــــــح ين ضــــــد املرتكب  اجلرا م رصــــــد عن مســــــؤول  تنســــــيق جه  للدعوة،
 جهات إنشــــاء إىل احلكومي  واملؤســــســــات املدين اجملتمع منظمات بن التنســــيق أدى “19 املادة” منظم 
 شبك  وقالت كينيا.  يف واحلكوم  القضا ي واجلهاز القانون إن اذ إطار يف الصح ين س م  بشأن تنسيق
 مع عقده يف الشــــــبك  تشــــــارك وطنيا   عام    فريقا   أنشــــــأت قد إهنا أوغندا - للصــــــح ين اإلنســــــان حقو 
  اليونسكو. رعاي  حتت أوغندا يف للصح ين الوطين االحتاد

 
 األدوات وتطوير الادريب  

 بتنظيم املتحدة، األمم وكاالت مع ابلشـــــــــــــــراك  األحيان بعض ويف املدين، اجملتمع منظمات تقو  - 52
 يف قامت هناإ الصـــــــح ين محاي  جلن  أفادت فقد والربملانين. القانون إن اذ وأفراد للقضـــــــاة، تدريبي  دورات
 مع وابلتنســــــيق العقاب، من اإلف ت ومســــــأل  الصــــــح ين ســــــ م  بشــــــأن املتحدة األمم عمل خط  إطار

 مؤســســ  وتتعاون وكولومبيا. والعرا ، والصــومال، الســودان، وجنوب تونس، يف تدريب بتنظيم اليونســكو،
 ممارســــات حتســــن على واإلقليمين الوطنين الشــــركاء من واســــع  جمموع  مع الدولي  اإلع   وســــا   دعم

 على قا م هنج إىل اســـــــــتنادا   نيجرياي، وغاان، زمبابوي، يف ل نتخاابت اإلع مي  والتلطي  اإلع   وســـــــــا  
 ســـــــــــــــ م  على الرتكيز جانب إىل احلكومي  االنتخابي  واهليئات والشـــــــــــــــرط  اإلع   وســـــــــــــــا   بن التعاون

 هبا. املتصل  احلقا ق وتدقيق ل نتخاابت اإلع   وسا   ورصد الصح ين،
 بشـــأن عمل حلقات الصـــح يات مع عقدت إهنا الرقمي  احلقو  مؤســـســـ  قالت ابكســـتان، ويف - 53

 الشراكات وتطوير القدرات لبناء دورات وعقدت التحديد، وج  على تواجههن اليت اجلنساني  التهديدات
 قال نيبال، ويف التحرش. ملكافح  ســـــلوك قواعد مدون  ووضـــــع الرقمي ابألمن يتعلق فيما اإلع   د ور مع

 الصح يات. س م  بشأن اإلع   وسا   دور إىل توصيات قد  إن  احلري  منتدى
 ذلك يف مبا الصــــح ين، ســــ م  بشــــأن التدريب أيضــــا اإلع مي العمل أرابب رابطات وقدمت - 54

 تقييم بوضــــــع الســــــ م ، ثقاف  حتالف مع ابلتعاون قامت، اليت األخبار وانشــــــري للصــــــحف العاملي  الرابط 
 وحتســــــن اســــــتعراض على األنباء وكاالت يســــــاعد مورد مبثاب  ليكون اإلخباري  املؤســــــســــــات لســــــ م  ذايت

 تدريبات ابنتظا  األورويب اإلذاعي االحتاد وأجرى .(61)ابلســـ م  املتعلق  احلالي  والربوتوكوالت املمارســـات
 بن األمن ضـــبا  من شـــبك  إلنشـــاء الدعم وقد  اإلع   وســـا   يف العاملن ل ا دة معادي  بيئ  يف أمني 

  اإلع مي . املناف  من أعضا  
  

 والاوصيات االسانااجات - رابعا 
 واملنظمات املدين واجملامع والدول املاحدة األمم أحرزت ابلاقرير  املشااااااااااامولة الفرتة خالل - 55

 من اإلفالت ومسااااااألة الصااااااحفين سااااااالمة بشااااااأن املاحدة األمم عم  خطة تنفيذ يف تقدما   اإلعالمية
ع  والوطين. اإلقليمي الصااااااااااعيدين على ذلك يف مبا العقاب   تنسااااااااااي  نطاق الفاعلة اجل:ات ووساااااااااا 
 على وتعاون  األدوات  وتطوير والادريب  واإلبالغ  والرصاااد الدعوة أنشاااطة ذلك يف مبا أنشاااطا:ا 
__________ 

 (،World Association of News Publishers األخبار لناشـــــــــــــــري العاملي  )الرابط  ،Andrew Heslop هيســـــــــــــــلوب أندرو (61) 
-Launching the news organizations safety self” “اإلخبـــاريـــ  املؤســـــــــــــــســــــــــــــــــات لســـــــــــــــ مـــ  الـــ ايت التقييم إط  ”

assessment“، 28 2019 آذار/مارس. 



 A/74/314 

 

16/16 19-14009 

 

 على الدولية احلكومية واآلليات اهليئات وتناول  .املسااااااءلة وآليات ابلساااااالمة املاعلقة املعايري وضاااااع
 .فردية حاالت ويف معينة دول يف الصحفين سالمة مسألة املدين واجملامع واإلقليمي الدويل الصعيدين

 خطة تنفيذ يف بنشااا  املشاااركة مواصاالة وبراجم:ا وصااناديق:ا املاحدة األمم لوكاالت وينبغي - 56
 .تاخاااذهاااا اليت اإلجراءات خالل من األثر من مزياااد حتقي  في:اااا ميكن اليت الكيفياااة وتقييم العمااا 
 يف العقاب من اإلفالت ومساااااااااااألة الصاااااااااااحفين ساااااااااااالمة إدماج تواصااااااااااا  أن املاحدة لألمم وينبغي

 الانمية خطة إطار يف اإلمنا ية اخلطط يف إدماج:ا تشاااام  بطرق القطري  الصااااعيد على اساااارتاتيايا ا
  .2030 لعام املسادامة

 الصاااااحفين  ساااااالمة بشاااااأن وطنية عم  خطط وضاااااع مواصااااالة على بقوة الدول وُتشاااااا ع - 57
 إدماج وعلى اجلنساااااااااانية  األبعاد االعابار يف األخذ مع العملية  هذه يف األخرى الدول ومسااااااااااعدة

 .2030 خطة إطار يف املساااااااادامة للانمية الوطنية االسااااااارتاتيايات يف الصاااااااحفين ساااااااالمة مساااااااألة
 إىل اساااانادا املدين  اجملامع منظمات مع والاعاون الوطنية املؤساااساااات تعزيز على الدول ُتشاااا ع كما

 وكفالة الصااااحفين  على ابالعاداءات املاعلقة البياانت جلمع دوليا  علي:ا املاف  واملن:ايات املعايري
 .عمل:م أداء من متكن:م مواتية بيئة  يئة
 وماابعة والدول املاحدة األمم مع عمل:ا مواصااااااااااالة على املدين اجملامع منظمات وُتشاااااااااااا ع - 58

 .للصحفيات خاص اهامام إيالء مع أنشطا:ا 
 


