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 ١١٣قرار اختذته مجعية االحتاد باإلمجاع يف دورا 
 )٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩جنيف، (

 
ودقيقـة وقابلـة   حمايـدة  دور كل من الربملان ووسائط اإلعالم يف تزويد اجلمهـور مبعلومـات    

 *ق، خاصة بشأن الصراعات املسلحة ومكافحة اإلرهابللتحقي
 

 ،١١٣إن مجعية االحتاد الربملاين الدويل  
واألمــن ديــدا كــبريا للــسلم  أن الــصراعات املــسلحة واإلرهــاب يــشكالن إذ تالحــظ 
 الدوليني،
  باحلاجة إىل منع ومكافحة اإلرهاب يف مجيع أشكاله ومظاهره،وإذ تسلم 
 إىل زيـادة التعـاون والتفـاهم املـشترك يف مكافحـة اإلرهـاب،                علـى احلاجـة    وإذ تشدد  

 إىل النداء الذي وجهه األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان يف التقرير الـذي قدمـه                 وإذ تشري 
صـوب حتقيـق التنميـة، واألمـن، وحقـوق          :  بعنوان يف جـو مـن احلريـة أفـسح          ٢٠٠٥يف مارس   

قية شـاملة بـشأن اإلرهـاب قبـل ايـة الـدورة الـستني                إلبرام اتفا  (A/59/2005)اإلنسان للجميع   
 للجمعية العامة لألمم املتحدة،

ــوإذ   ــوان    شري كــذلكت ــذي حيمــل عن ــيص ” إىل اســتنتاجات اإلعــالن ال  الفجــوةتقل
، الـذي اعتمـد بتوافـق اآلراء يف املـؤمتر         “دور أقوى للربملانات  : الدميقراطية يف العالقات الدولية   

، عـن احلاجـة     )٢٠٠٥ سـبتمرب / أيلـول  ٩ إىل   ٧نيويـورك، مـن     ( الربملانات   العاملي الثاين لرؤساء  
 إىل إبرام اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب واالتفاق على تعريف لإلرهاب مقبول دولياً،

، مـن خـالل القـرارات الـيت اختـذها       أخـرى يف مجلة أمور إىل أن االحتاد قام،      وإذ تشري  
 املعقـودة  ١٠٥ و  ١٩٩٦ املعقودة يف إسـطنبول عـام        ٩٥ه  يف املؤمتر الدويل للربملانات يف دورات     

ــام   ــا ع ــام   ١٠٧ و ٢٠٠١يف هافان ــراكش ع ــودة يف م ــدويل   ٢٠٠٢ املعق ــاب ال ــة اإلره ، بإدان
 

 . باإلمجاع، بعد تنقيح العنوان، بناء على اقتراح اللجنة الدائمةرالقرااعتمد   *



 

2 05-59806 
 

 للنمــو العــاملي اعلــى االســتقرار االجتمــاعي والــسياسي للــدول، وديــد لكونــه يــشكل خطــرا 
أن  مجيـع الـدول      ناشـد م الفردية، و  ، واعتداء على سالمة املواطنني وحريا     الدميقراطيةللهياكل  

 تتخذ التدابري املالئمة ملعاجلة مشكلة اإلرهاب وأسباا االجتماعية والسياسية واالقتصادية،
 إىل قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة املتعلقة باألخطـار الـيت           وإذ تشري كذلك   

 دد السلم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية،
 احلاجــة إىل مكافحــة اخلطــر الــذي يــشكله اإلرهــاب الــدويل علــى الــسلم    وإذ تؤكــد 

العاملي واألمن الـدويل جبميـع الوسـائل، ووفقـاً مليثـاق األمـم املتحـدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق                      
 اإلنسان واتفاقيات األمم املتحدة القابلة للتطبيق يف جمال حقوق اإلنسان،

ة القانون الدويل وحرمة احلياة، مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل          باحلاجة إىل مراعا   إذ تعترف و 
 احلماية من املفجرين االنتحاريني،

حماربتـه، وأن  عن بأي حال ال يقل أمهية     بأن وجوب منع أسباب اإلرهاب       وإذ تسلم  
 ذلك هو دور احلكومات والربملانات، وبشكل غري مباشر وسائط اإلعالم،

دف أساســاً إىل حتطــيم هياكــل ومتاســك اتمــع   أن األعمــال اإلرهابيــة ــوإذ تــدرك 
أن يستجيب هلذا االعتداء على قيمه دون املساس بانفتاحه أو إنـسانيته            عليه  املدين، الذي جيب    

 حلقوق واحلريات الفردية،أو باأو التزامه حبقوق اإلنسان 
يت تواجــه صــراعات مــسلحة داخليــة      حكومــات وبرملانــات البلــدان الــ    وإذ تــشجع  

 عادةســتوات إرهــاب علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الدســتورية الــضرورية لوقــف العنــف    حــاال أو
 باملبـادرات الـيت سـبق    وإذ ترحبالتماسك االجتماعي وتوطيد السالم واملصاحلة بني سكاا،  

 أن اختذا بعض البلدان هلذا الغرض،
سانية جيـب    بأن مكافحة النوع اجلديد من الوباء الـذي ميثلـه اإلرهـاب لإلنـ              وإذ تسلم  

، ألنـه إذا   وآمالـه لـه قيمـه   كمجتمـع  بأسـره مبـشاركة اتمـع الـدويل    يـتم  أن يكون عاملياً، وأن     
، فــإن اســتراتيجية  لــصاحلهمبــادئ العوملــة نفــسهااســتغل يعــد اإلرهــاب يعــرف حــدوداً وإذا  مل

جيـب  تنطوي على تعاون وثيق بـني احلكومـات الـيت           أن  أن تكون عاملية و   أيضا  مكافحته ينبغي   
 أن تعمل معاً، وبني الربملانات واجلهات الفاعلة يف اتمع املدين،

مكافحة اإلرهاب الداخلي والـدويل جيـب أن        حيال  قف الربملانات   ا أن مو  وإذ تالحظ  
اإلرهــاب، الــذي يعــد اللجــوء إىل وصــارماً، وأنــه ال ميكــن ألي ســبب أن يــربر حازمــا يكــون 

 بالربملــانيني أن حيجمــوا عــن القيــام  وإذ يــبريــاء، جرميــة ضــد اإلنــسانية ألنــه يــستهدف األب 
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مــن شــأنه أن يعــزز أو يــدعم أو يــساعد حمــاوالت   لشخــصية بــأي عمــل  بــصفتهم الرمسيــة أو ا
 اإلرهابيني للترويج لقضاياهم والنهوض ا،

إىل أن الربملانات، إذ تسن التشريعات الالزمـة وتـشرف علـى             أيضااالنتباه  توجه  وإذ   
هلــا املــوارد املاليــة الكافيــة، تــضطلع بــدور حاســم يف منــع الــصراع املــسلح    تنفيــذها وختــصص 

 واإلرهاب وتفاديهما،
 بأن باسـتطاعة برملانـات وبرملـانيي العـامل أن يقـدموا مـسامهة كـربى مـن           واقتناعاً منها  

خالل التعـاون الـوطين وكـذلك الـدويل لتعزيـز هـدف إبـالغ املعلومـات إىل اجلمهـور، خاصـة                  
 املسلح ومكافحة اإلرهاب،بشأن الصراع 

 بث املناظرات واملناقشات الربملانية،تشجيع  الربملانات على وإذ تشجع 
 الــذي اعتمــده الــس الربملــاين الــدويل يف  للدميقراطيــة اإلعــالن العــاملي وإذ تــشري إىل 
ــه  ــة ”، الــذي شــدد علــى أن  ١٩٩٧ املعقــودة يف القــاهرة يف ســنة  ١٦١دورت ــةحال  الدميقراطي

حريـة اعتنـاق اآلراء دون مـضايقة،        يـشمل   هذا احلـق    أن   و ؛جود حرية الرأي والتعبري   تفترض و 
ــها إىل املعلومـــات والتمـــاس  ــا ونقلـ ــار وتلقيهـ ــار   واألفكـ ــا اعتبـ ــيلة ودومنـ ــة وسـ اآلخـــرين، بأيـ
 ،“للحدود
ب وحباجـة إىل اإلعـراب   و إىل كـون الربملانـات مـسؤولة أمـام الـشع           االنتبـاه  توجهوإذ   

إلرهــاب والــصراع املــسلح علــى أســاس تقييماــا، وأــا تــضطلع بــدور    عــن مواقفهــا بــشأن ا 
رئيـسي يف حتديـد املعلمــات الـيت ينبغـي أن تعمــل يف إطارهـا صـحافة ووســائط إعـالم حــرة يف        

 تغطيتها للمعلومات املتعلقة باإلرهاب والصراع املسلح،
الـدويل   بأن وسائط اإلعالم تضطلع بدور لـه أمهيـة خاصـة علـى الـصعيدين              وإذ تسلم  

 ،ياسات والربملانات بطريقة مالئمةوالوطين، وأن هذا الدور جيب أن ينظر فيه صانعو الس
، وأن وســائط اإلعــالم الدميقراطيــةً أن حريــة الــصحافة أحــد أعمــدة  جمــدداتؤكـد وإذ  

، املتمثــل يف تزويــد املــواطنني مبعلومــات الدميقراطيــةجيــب أال تنــسى دورهــا يف اتمــع واحليــاة 
 ودقيقة وقابلة للتحقيق، مما يساعد الربملانات واجلمهور على اختاذ قرارات مستنرية،حمايدة 

 مع ذلك على أن حرية التعبري ليست حقاً مطلقاً ميكـن أن يـربر التحـريض                 وإذ تشدد  
 على الكراهية والعنصرية وكراهية األجانب وانتهاك حقوق اإلنسان،

  على أمهية مراعاة حقوق املنشقني،وإذ تشدد 
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فـإن عليهـا     بأن وسائط اإلعالم، عالوة علـى حقوقهـا وواجباـا القانونيـة،              وإذ تسلم  
مسؤولية أخالقية جتاه املواطنني واتمع، يف وقت يؤدي فيه اإلعـالم واالتـصال دوراً مهمـاً يف           

 ،الدميقراطيةتنمية اتمع واحلياة 
معترفاً به للحوار غـري   من جديد أن وسائط اإلعالم ميكن أن تكون منتدى       وإذ تؤكد  

 العنيف وقناة فعالة لالتصال،
حتقيــق التفــاهم  بــأن باســتطاعة الربملانــات ووســائط اإلعــالم أن تــساعد واقتناعــاً منــها 

والتعاون بني الناس وعلى تعزيز احلوار والتسامح والتفـاهم بـني احلـضارات، فتـسهم بـذلك يف                  
 منع ومكافحة الصراعات املسلحة واإلرهاب،

 باحلاجة إىل إجراء مناقشة علنية واعية ملسأليت الصراع املـسلح واإلرهـاب             عترفوإذ ت  
اآلراء بــشأن االســتراتيجيات املتعــددة األوجــه والطويلــة األجــل الالزمــة  يف توافــق وصــوال إىل 
 ملعاجلتهما،

 االستعمال الذي مل يسبق له مثيل لوسائط اإلعالم، خاصـة اإلنترنـت، مـن               وإذ تدرك  
يني للحــصول علــى أقــوى تــأثري ممكــن وأقــصى قــدر مــن االنتبــاه يف مجيــع أحنــاء جانــب اإلرهــاب

 العامل،
إزاء اهلجمـات املرتكبـة ضـد الـصحفيني الـذين يغطـون              العميـق وإذ تعرب عن قلقها      

ــؤالء         ــن ه ــد م ــسفي للعدي ــال التع ــاب، وكــذلك إزاء االعتق ــسلح واإلره ــصراع امل حــاالت ال
 أن هذه األعمال تنتهك حرية التعبري وحرية اإلعالم،الصحفيني، وإذ تؤكد 

د مـن الـصحفيني واعتقـال عـدد آخـر يف            يـ عدال مـن قتـل      وإذ تعرب عن بالغ استيائها     
 خمتلف الصراعات املسلحة واألنشطة اإلرهابية يف مجيع أحناء العامل،

 بالشجاعة اليت يظهرها الـصحفيون والـصحفيات يف حـاالت تنطـوي علـى               وإذ تسلم  
 اطر شديدة،خم
 

  ودقيقة وقابلة للتحققحمايدةدور الربملانات يف تقدمي معلومات 
 الربملانات على البحث عن سبل ووسائل لتعزيز تغطيـة وسـائط اإلعـالم              حتث - ١ 

 ودقيقة وقابلة للتحقق، مع احلد من املكاسب الـيت قـد          حمايدةللصراع املسلح واإلرهاب تغطية     
إلرهابيني، بالتأكد حبذر من عدم اإلشادة بالقضايا اليت يعلـن عنـها            تقدمها التغطية غري املقيدة ل    

 اإلرهابيون أو متجيدها أو إضفاء صبغة املثالية عليها سواء بشكل مباشر أو غري مباشر؛
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 أحكامـاً قويـة     ا الربملانات اليت مل تفعل ذلك بعـد علـى تـضمني تـشريعا             حتث - ٢ 
 املاليــة عــرب الوطنيــة، ومكافحــة غــسل األمــوال  ملنــع اإلرهــاب ومكافحتــه، خاصــة يف تــشعباته 
ــاً مــا متــده    بواالجتــار باملخــدرات واالجتــار غــري املــشروع    األســلحة واجلرميــة املنظمــة الــيت غالب

ــادل           ــضائية وتب ــساعدة الق ــن خــالل امل ــدويل م ــاون ال ــام خــاص للتع ــالء اهتم ــع إي ــاملوارد، م ب
 عن األنشطة املماثلة؛املعلومات بني البلدان واملنظمات والسلطات املسؤولة 

 مجيـع الربملانـات األعـضاء يف االحتـاد علـى االضـطالع أمـام دوهلـا                  حتث بقـوة   - ٣ 
ومواطنيها، وفقاً لتشريعاا الوطنية والتزامات الدول على الصعيد الدويل، مبـسؤولية اإلشـراف    

لـصراع املـسلح   على تنفيذ وإنفـاذ القـوانني الوطنيـة واالتفاقـات الدوليـة الـيت أُبرمـت ملكافحـة ا                
 واإلرهاب ومنعهما؛

 الربملانــات علــى اســتعمال اللجــان واآلليــات األخــرى لترصــد عــن حتــثكمــا  - ٤ 
كثب ما إذا كانت اهليئات احلكومية تعمل بشكل مناسب حلماية املواطنني خـالل الـصراعات               

 املسلحة واحلاالت املتعلقة باإلرهاب؛
، التــدابري  املؤيــدةع وســائط اإلعــالم أن تتخــذ، بالتــشاور مــيــب بالربملانــات - ٥ 

ــة       ــرامج وســائط اإلعــالم وحمتــوى إعالناــا علــى الكراهي التــشريعية املناســبة حــىت ال حتــرض ب
 والعنصرية وكراهية األجانب وانتهاك حقوق اإلنسان، وال تنتهك معايري القانون والنظام؛

ــضاويــب  - ٦  ــاتأي ــاء أن تــضمن  بالربملان ــشر ا مبــسؤوليا احلكومــات إيف يف ن
ــات  ــدة معلوم ــصراعات      حماي ــة باإلرهــاب وال ــشأن األحــداث املتعلق ــق ب ــة للتحق ــة وقابل ودقيق
 املسلحة؛
، ومن مث تنـوير     “واقعةحقيقة  ” احلاجة إىل جعل حقوق اإلنسان       تشدد على  - ٧ 

الــرأي العــام ومــساعدة الــشعب علــى معرفــة حقوقــه، خاصــة يف احلــاالت املتعلقــة باإلرهــاب     
 لح؛والصراع املس

 
  ودقيقة وقابلة للتحققحمايدةدور وسائط اإلعالم يف تقدمي معلومات 

 ودقيقـة وقابلـة للتحقيـق عـن         حمايـدة  وسائط اإلعالم علـى تقـدمي صـورة          حتث - ٨ 
 األحداث يف حاالت الصراع املسلح واإلرهاب؛

 بأن تنظر وسـائل اإلعـالم يف اعتمـاد مدونـة سـلوك طوعيـة أو مبـادئ                   توصي - ٩ 
 عن الصراع املسلح واإلرهاب؛يف ما تنشره مالئمة توجيهية 
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ــرام     تــشدد - ١٠  ــة اإلعــالم جيــب أن متــارس مــع أشــد أشــكال االحت  علــى أن حري
 املمكنة للكرامة اإلنسانية لضحايا الصراع املسلح واإلرهاب؛

 بث الصور الشديدة العنف، حيث يظهر سوء معاملة اإلنسان أو وفاتـه             تدين - ١١ 
  يف وسائط اإلعالم؛على اإلنترنت أو

 وســائط اإلعــالم علــى التحقــق بعنايــة مــن مــصادرها عنــدما تواجــه         حتــث - ١٢ 
 معلومات غري مؤكدة تتعلق بالصراعات املسلحة ومكافحة اإلرهاب؛

 وســـائط اإلعـــالم علـــى رفـــض تـــسليط األضـــواء علـــى بيانـــات أيـــضاحتـــث  - ١٣ 
 زيد من الترويج وحتريض الناس؛اإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية اليت دف إىل كسب امل

 كــذلك بــأن تــضطلع وســائط اإلعــالم بــدور يف أنــشطة بنــاء الــسالم، توصــي - ١٤ 
باستعمال أي شيء من شأنه أن يعزز هذه األنشطة، والدعوة إىل املصاحلة ودعم قيم التـسامح                

ريـة تــسمح  وعـدم العنـف ودعـوة اتمعـات البـشرية إىل احليـاة معـاً، مـثالً بإنـشاء بـرامج ابتكا          
الــصراع املــسلح أو اإلرهــاب بــاإلعراب عــن أنفــسهم، وميكــن أن  املتــضررين مــن لألشــخاص 
 للحوار بالتشديد على االحترام املتبادل والتعاون واملصاحلة؛ختلق جماال 

 بيئة تـؤدي إىل اإلرهـاب،       ختلق على أنه لكي يعاجل اتمع املسائل اليت         تشدد - ١٥ 
ع بــدور يف تيــسري املنــاظرات واملناقــشات املفتوحــة الــيت تعــد   علــى وســائط اإلعــالم أن تــضطل 

 ؛للدميقراطيةعناصر أساسية 
 احلاجة إىل تعزيز الربامج التعليمية، اليت تستهدف على اخلـصوص           تؤكد على  - ١٦ 
لقــاء نظــرة ناقــدة ومطلعــة علــى حمتــوى وســائط اإلعــالم إتاحــة الفرصــة إل وترمــي إىل بالــشبا

 لحة واألعمال اإلرهابية؛املتعلق بالصراعات املس
 احلكومــات والربملانــات ووســائط اإلعــالم إىل مــساعدة الــشباب علــى  تــدعو - ١٧ 

 محاية أنفسهم من االنقياد إىل األنشطة اإلرهابية؛
 وســائط اإلعــالم وكــذلك الربملانــات علــى إعــالم اجلمهــور بأنــه عنــدما  حتــث - ١٨ 

 أن ميتثل ملبـادئ سـيادة القـانون، ومـن مث            تعلن دولة ما عن حالة طوارئ، فإن هذا العمل جيب         
 جيب أن يراعي القانون الدويل واحلقوق اإلنسانية؛
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-  

 التعاون بني الربملانات ملكافحة الصراع املسلح واإلرهاب
 بالربملانات يف مجيع أحناء العامل أن تضطلع، وفقاً لقرارات جملـس األمـن              يب - ١٩ 

خطـار الـيت ـدد الـسلم واألمـن الـدوليني مـن جـراء األعمـال                  التابع لألمم املتحـدة املتعلقـة باأل      
 اإلرهابية، بدورها يف تعزيز التعاون الدويل يف جهود مكافحة اإلرهاب؛

 على احلاجة إىل مناظرات منتظمة يف الربملانات بـشأن الـصراع املـسلح              تشدد - ٢٠ 
 ؛ بصورة مالئمةاظراتواإلرهاب الدويل، واحلاجة إىل قيام وسائط اإلعالم بتغطية هذه املن

ــادل املعلومــ  تعــرب - ٢١  ات واخلــربات بــني الربملانــات   عــن احلاجــة إىل تكثيــف تب
يتعلق بتنفيذ تدابري تشريعية فعالة يف هذا اال، وتشدد على الدور املؤيـد الـذي يقـوم بـه                    فيما

 اإلرهاب؛صلة بالصراع املسلح واملتواضيع املاالحتاد لتعزيز موضوعية وسائط اإلعالم بشأن 
خمتلــف خــصائص اتمــع حبــق  مــن جديــد أن الربملــان مؤســسة جتــسد  تؤكــد - ٢٢ 

وآرائه وتعكس هذا التنـوع وتوجهـه يف العمليـة الـسياسية، وأن مـن بـني أهدافـه ختفيـف حـدة               
والتجانس ولألفـراد واجلماعـات،     لتنوع  لالتوترات واحلفاظ على توازن بني التطلعات املتنازعة        

 ؛ التماسك والتضامن االجتماعينييزوذلك دف تعز
ــة االحتــاد ١٠٩ الــدعوة الــيت وجهتــها إىل الربملانــات يف الــدورة   تكــرر - ٢٣   جلمعي

على الـصعيد الـوطين لتيـسري إنـشاء         ”ل بكل ما يف وسعها      م لتع ٢٠٠٣املعقودة يف جنيف عام     
 ؛“الم حقيقيآليات دائمة ملنع الصراعات وحلها، كطريقة لتعزيز العمل املوجه حنو حتقيق س

 بالربملانات أن تدعم اهلياكل واآلليات والوسائل والعمليـات، احلكوميـة           يب - ٢٤ 
 ةالوطنيــاألصــعدة  علــى ة الــسلمييــةنمتواحلكوميــة الدوليــة، الــيت تعــزز االســتقرار واملــصاحلة وال

 .، وأن تعزز بعدها الربملاينة ودون اإلقليميةواإلقليمي
 


