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تمهيــد

الكلمة  طريق  عن  الأفكار  تداول  حرية  لت�سهيل  "مكّر�سة  المنظمة  اأن  على  لليون�سكو  التاأ�سي�سي  الميثاق  ن�ّس 
وال�سورة". وتعك�س جهود المنظمة في مجال تنمية و�سائل الإعالم والدفاع عن حرية ال�سحافة طوال العقود 

الما�سية التزامها الثابت بتنمية و�سائل اإعالم حّرة وم�ستقّلة وتعددية. 

ومن الوا�سح اأن هذا التركيز على الم�ساعدة في تنمية و�سائل الإعالم مرتبط ب�سكل مبا�سر بقدرة و�سائل الإعالم 
على تعزيز العمليات الديمقراطية التي تكون ت�ساركية و�سّفافة وقابلة للم�ساءلة وت�سمل كافة الجهات الفاعلة في 
الديمقراطية.  لتعزيز  �سرورية  والتعددية  والم�ستقلة  الحّرة  الإعالمية  البيئة  اأن  الى  الأدلة  وت�سير  المجتمع. 
اإ�سافًة الى ذلك، ومن خالل تاأمين و�سيلة لالإت�سال وللنفاذ الى المعلومات، يمكن و�سائل الإعالم الم�ساعدة في 
التاأكد من اأن المواطنين مزّودون بالأدوات الالزمة لإتخاذ قرارات مّطلعة وتعزيز م�ساركتهم في �سنع القرارات 

ب�ساأن م�سائل توؤثر على حياتهم. 

وبالتالي، ُتعتبر الم�ساعدة على تنمية و�سائل الإعالم مكّونًا ل غنى عنه من ا�ستراتيجيات التنمية، مع اأنه لم ينل 
بعد اعترافًا وا�سعًا وتموياًل منا�سبًا من قبل المانحين الدوليين. 

في هذا ال�سياق، قّرر المجل�س الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية الت�سال التابع لليون�سكو اأنه من الأهمية 
و�سائل  وا�ستقاللية  التعبير  حرية  تنمو  اأن  اإطارها  في  يمكن  اإعالمية  لبيئة  الرئي�سة  الميزات  تحديد  بمكان 
الإعالم وتعدديتها، بموجب المبادىء التي ن�ّس عليها اإعالن ويندهوك )1991( والإعالنات الإقليمية التابعة 
التي تتعّلق بتعزيز و�سائل الإعالم الم�ستقلة والتعددية والتي تّم اعتمادها في كل من األماتي و�سانتياغو و�سنعاء 
اأن  الإعالمية  للبيئة  الأ�سا�سية  الجوانب  تحّلل  التي  الموؤ�سرات  ال�ساملة من  المجموعة  �ساأن هذه  و�سوفيا. ومن 
تتيح لأ�سحاب الم�سلحة المعنيين بتنمية و�سائل الإعالم، ول �سّيما الجهات الفاعلة المحلية، تقييم حالة و�سائل 
الإعالم في �سياق وطني معّين وتقييم وقع برامج تنمية و�سائل الإعالم. كما �ست�سّكل هذه المجموعة اأداة قّيمة 

لتوجيههم في جهودهم الرامية الى تقديم الم�ساعدة في مجال تنمية و�سائل الإعالم.  

اإعداد هذه  العالم الذين �ساركوا في  اأنحاء  اأتقّدم بال�سكر من العدد الكبير من الخبراء والمنظمات من كافة 
و�سائل  تنمية  ومنظمات  المتحدة  الأمم  ووكالت  ال�سيا�سات  و�سانعي  الوطنية  الفاعلة  الجهات  واأدعو  الوثيقة. 
الإعالم الى اعتماد هذه الموؤ�سرات والت�سجيع على ا�ستخدامها الأو�سع ل�سمان تن�سيق ناجح موّجه نحو النتائج 

في عملنا التنميوي.

عبد ال�حيد خان، م�ساعد المدير العام الإت�سال والإعالم، اليون�سكو
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اأطلق المجل�س الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية الت�سال في دورته الخام�سة والع�سرين التي انعقدت 
الوثيقة.  هذه  في  معرو�سة  هي  كما  الإعالم،  و�سائل  تنمية  لتقييم  اإطار  لتحديد  عملية   2006 العام  في 
و�سائل  تنمية  منظمات  من  الخبراء  من  مجموعة  �سملت  وا�سعة  ت�ساور  عملية  تنظيم  تّم  الحين،  ذلك  ومنذ 
اهتمام  اإيالء  وتّم  الحكومية.  وغير  الحكومية  الدولية  والمنظمات  والجامعات  المهنية  والجمعيات  الإعالم 
اأن  الأهمية بمكان  اأنه من  المجل�س اعتبر  اأن  الى  الم�ساركين، نظرًا  بين  وا�سع  خا�س ب�سمان تمثيل جغرافي 
توؤخذ بالعتبار وجهات نظر من اأنحاء مختلفة من العالم عند اإعداد الموؤ�سرات. وُتّوجهت العملية الت�ساورية 
اللم�سات  و�سع  خالله  تمت   2007 الأول/دي�سمبر  كانون  في  اليون�سكو  مقّر  في  ُعقد  خبراء  لفريق  باجتماع 

الوثيقة. الأخيرة على هذه 

ُرفعت هذه الوثيقة بعد ذلك على المجل�س الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية الت�سال في دورته ال�ساد�سة 
مكتب  من  فيه  طلب  قرارًا  المجل�س  واعتمد  بالإجماع.  اعتمادها  تم  حيث   2008 اآذار/مار�س  في  والع�سرين 
تطبيق  الإعالم  و�سائل  تنمية  مجال  في  يعملون  اآخرين  م�سلحة  واأ�سحاب  الت�سال  لتنمية  الدولي  البرنامج 
المجل�س  وو�سف  الوطنية.  ال�سلطات  مع  بال�سراكة  الإت�سال  لتنمية  ا�ستراتيجيات  تحديد  عند  الموؤ�سرات  هذه 
الموؤ�سرات اأي�سًا على اأنها م�ساهمة هامة لتحديد مقاربة م�ستركة لكافة وكالت الأمم المتحدة في مجال تنمية 

و�سائل الإعالم والحكم الر�سيد. 

الإعالم  و�سائل  تنمية  جهود  تح�سين  في  �سي�ساهم  الوثيقة  هذه  في  المعرو�س  التقييم  اإطار  اأن  من  واثق  اأنا 
بطريقة مزدوجة، فيتيح من جهة توزيعًا اأف�سل للم�ساعدة في تنمية و�سائل الإعالم من خالل التعّرف المنتظم 
الى حاجات قطاع الإعالم في بلد ما وي�سّهل من جهة اأخرى قيا�س وقع التدّخالت في هذا المجال. ولكن ل بّد 

من الت�سديد على اأن هذا الإطار لم ي�سّمم قط لفر�س �سروط معّينة.  

ناأمل اأن ي�ستفيد الممار�سون في مجال تنمية و�سائل الإعالم في كافة اأرجاء العالم من الإمكانيات التي تتيحها 
اإعالم حّرة وم�ستقلة  و�سائل  ببناء  الملتزمين  الأ�سخا�س  لكل  واأن ت�سبح مرجعًا  الفريدة هذه  الت�سخي�س  اأداة 

وتعددية. 

والتر ف��شت، رئي�س المجل�س الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية الت�سال
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مــقــدمــة



الدولية  الم�ستويات  للمعلومات على  الحّر  التداول  "ت�سجيع 
للمعلومات،  توازنًا  والأكثر  الأو�سع  الن�سر  وتعزيز  والوطنية 
قدرات  وتعزيز  التعبير،  حرّية  اأمام  عائق  اأّي  دون  من 
في  م�ساركتها  زيادة  بهدف  النامية  البلدان  في  الإت�سال 

عملية الت�سال." 
قرار الموؤتمر العام لليون�سكو، 25 م/104

[2][3]



مـقــدمــة

و�شائل الإعالم والديمقراطية والتنمية

اإن حرية التعبير عن�سر اأ�سا�سي من الإعالن العالمي لحقوق 
الديمقراطية،  الحريات  تعّزز  اأنها  على  اليها  وُينظر  الن�سان 
ال�سيا�سية  الأفكار  وت�ساطر  �سيا�سّية  اأحزاب  ت�سكيل  كحرية 

وم�ساءلة اأعمال الم�سوؤولين العامين، الخ.

ا�سا�سيًا في مجال ممار�سة  دورًا  الإعالمية  الموؤ�س�سات  توؤدي 
حرية التعبير لأنها توؤمن من�سة عامة يتّم من خاللها ممار�سة 
هذا الحّق بفعالية. واإن فكرة و�سائل الإعالم كمن�سة للنقا�س 
وفي  المتداخلة.  الوظائف  من  مجموعة  ت�سمل  الديمقراطي 
القنوات  مجموع  تمّثّّل  الإعالم  و�سائل  فاإن  ال�سياق،  هذا 
و�سائل  اعتبار  ويمكن  العامة.  والمعلومات  الأخبار  تنقل  التي 

الإعالم على اأنها1: 
المواطنون  خاللها  من  يمكن  والتعليم  للمعلومات  قناة 

الإت�سال ببع�سهم البع�س
نا�سرة للق�س�س والأفكار والمعلومات

م�سّححة لـ"الالتنا�سق الطبيعي في المعلومات" )اإ�سالم 
العنا�سر  وبين  والمحكومين  الحّكام  بين   )2002:1

المتناف�سة الخا�سة 
اجتماعية  فاعلة  جهات  بين  المّطلع  للنقا�س  م�سّهلة 

متنوعة، ت�سّجع على حّل النزاعات بطرق ديمقراطية
ح�سًا  ويبني  نف�سه  عن  المجتمع  خاللها  من  يتعّلم  و�سيلة 

بالمجتمع وت�سقل فهم القيم والعادات والتقاليد
و�سيلة للتعبير الثقافي والتما�سك الثقافي بين الأمم وفي 

داخلها

اأداة را�سدة للحكومة في كل اأ�سكالها، تعّزز ال�سفافية في 
الحياة العامة وتدّقق في كل من هم في ال�سلطة من خالل 
ك�سف الف�ساد و�سوء الإدارة والأعمال ال�سيئة في ال�سركات

اأداة لتعزيز الفعالية القت�سادية
�سمانات  واإحدى  الديمقراطية  للعملية  اأ�سا�سية  م�سّهلة 

النتخابات الحّرة والنزيهة
موؤيدة وفاعلة اجتماعية تحترم القيم التعددية. 

بع�س  في  ُت�ستعمل  قد  الإعالم  و�سائل  اأن  اأي�سًا  الوا�سح  ومن 
انعدام  ولزيادة  الُمكت�سبة  الم�سالح  �سلطة  لتعزيز  الأحيان 
تنتقدها  التي  الأ�سوات  اإق�ساء  عبر  الجتماعية  الم�ساواة 
النزاعات  تعزز  اأن  الإعالم  و�سائل  يمكن  كما  المهّم�سة.  اأو 

والنق�سامات الجتماعية.

المعنيين  لالأ�سخا�س  بالن�سبة  الرئي�سة  الم�ساألة  وتق�سي 
الب�سرية  والتنمية  الر�سيد  والحكم  التعبير  حرية  بم�سائل 
ت�ساهم  بها  خا�سة  وممار�سة  الإعالم  لو�سائل  اإطار  بتنمية 
م�سدر  الأمر  وي�سّكل  الق�سوى.  الأهداف  هذه  بلوغ  في 
الم�ستعادة  اأو  الجديدة  الديمقراطيات  في  حقيقي  قلق 
ال�سطهاد  بفعل  كت  ُفكِّ اأو  الإعالمية  اأنظمتها  اأُف�ِسدت  التي 

والف�ساد اأو اآثار الحرب والتخّلف.

و�سائل  دور  ي�سّكل  �سالبًة،  الأكثر  الديمقراطيات  في  وحتى 
الإعالم م�ساألة حيوية نظرًا الى التقارب المتزايد بين و�سائل 
الت�سال الحديثة. فالجمع بين المعدات اللكترونية الزهيدة 
فر�سًا  يتيح  الرقمية  الت�سالت  ب�سبكات  المت�سلة  الثمن 
اأن  غير  التعبير.  بحرية  حقهم  لممار�سة  للمواطنين  جديدة 
البلدان  داخل  مت�ساو  غير  هذه  الإت�سالت  ثورة  في  التطّور 
اإت�سال جديدة للقمع  وفي ما بينها ويمكن ا�ستعمال من�سات 

وللتحرير على حد �سواء. 

[2][3]

والتنمية  الإعالم  و�سائل  عن  متنوعة  لتقارير  تلخي�س  هو  يلي  ما 
الديمقراطية ت�سمل: المادة 19 )ل تحمل تاريخًا(، اإ�سالم )2002(، 
وزينباور  نوري�س   ،)2006( الإعالم  و�سائل  لتنمية  العالمي  المنتدى 

)2002(، اليون�سكو - مركز ال�سالم والأمن الب�سري )2006(.
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و�سيلة  الم�ستقلة  ال�سحافة  اأن  المعّلقين  من  العديد  يعتبر 
وتعزيز  الر�سيد  الحكم  لتعزيز  كافية  غير  ولكن  �سرورية 
هذين  تحقيق  بالإمكان  اأنه  ويعتبرون  الب�سرية.  التنمية 

الهدفين ب�سكل اأكثر فعالية بموجب �سرطين:
الإت�سال  قنوات  فيها  تكون  التي  المجتمعات  في 
مر�ّسخة،  م�سالح  اأي  عن  وم�ستقلة  حرة  الجماهيري 

الى ذلك وبال�سافة 
حيث يتوّفر نفاذ وا�سع الى و�سائل الإعالم هذه.

الإعالم  و�سائل  تنمية  لقيا�س  محاولة  اأي  اأن  الى  ي�سير  هذا 
فغياب  اآن.  في  و�لنفاذ  �لإ�ستقاللية  م�سائل  ي�سمل  اأن  يجب 
يهّم بقدر ما  الإعالم وحده ل  و�سائل  المفرو�سة على  القيود 
يهّم مدى نفاذ كل قطاعات المجتمع، ل �سيما الأكثر تهمي�سًا، 
الى و�سائل الإعالم للح�سول على معلومات ولإ�سماع �سوتها. 
وُيعتبر النفاذ المحدود الى و�سائل الإعالم – وغياب الرتباط 
بها- نتيجًة للفقر و�سوء التعليم. وقد يكون مرّده اأي�سًا اأو �سبب 
اأو  الإثني  والنتماء  والعمر  الجتماعي  والنوع  اللغة  تفاقمه 
الهوة بين الح�سري والريفي. وتظهر اأي�سًا الحاجة الى تعزيز 

القرائية الإعالمية والخا�سة بالمعلومات.

من  الدولة  لتدّخل  حاجة  هناك  اأن  التحليل  هذا  عن  وينتج 
و�لتعددية  التعبير  بحرية  تتمّيز  اإعالمية  لبيئة  الترويج  اأجل 
و�سائل  حرية  من  تحّد  التي  القوانين  ولتحديد  و�لتنّوع، 
في  ال�سرورية  بالقوانين  وح�سرها  �سّيق  ب�سكل  الإعالم 
الم�ساواة  توؤمن  قانونية  اأحكام  ولعتماد  ديمقراطي،  نظام 
العامة  الإعالم  لو�سائل  اأحكامًا   يتطّلب   وهذا  القت�سادية. 

والمجتمعية كما ولو�سائل الإعالم الخا�سة. 

�سيما  ل  اأي�سًا،  هامًا  الب�سرية  الموارد  في  ال�ستثمار  وُيعتبر 
من اأجل بناء �لقدرة �لمهنية للعاملين في و�سائل �لإعالم، 
التدريب  خالل  من  المدراء،  اأو  ال�سحافيين  من  اأكانوا 

الأكاديمي والمهني وتنمية الجمعيات المهنية.

لبيئة  فالترويج  اأي�سًا.  هامة  �لتحتية  �لبنية  قدرة  وُتعتبر 
بما  الإت�سال،  و�سائل  في  الإ�ستثمار  يتطّلب  متنوعة  اإعالمية 
الى  والنفاذ  الكهرباء  وتاأمين  الإذاعي  البّث  تلّقي  ذلك  في 

الهاتف والنترنت. 

اأو  التوتر  من  نوع  يظهر  قد  هذه،  التحليل  فئات  اإطار  وفي 
التقنية  القدرة  تتعاي�س  قد  المثال،  �سبيل  فعلى  التناق�سات. 
المنخف�سة مع اإطار قانوني و�سيا�سي اإيجابي، كما هي الحال 
اأماكن  في  اأما   .)12  :2002 وزينباور،  )نوري�س  مالي  في 
اأخرى، فقد تتطّور و�سائل الإعالم وتتحّول الى محّرك لإنفتاح 

اأكبر في بيئة �سيا�سية معادية.

في  الإعالم  و�سائل  م�ساهمة  تحليل  يندرج  اأن  يجب  اأخيرًا، 
والوا�سعة  ال�سريعة  التغيرات  �سياق  في  الب�سرية  التنمية 
المتحدة  الأمم  برنامج  )راجع  الإت�سال  من�سات  في 
المذهل  فالنمو  مفيد(.  لتلخي�س   20-15  :2006 الإنمائي 
للتكنولوجيات الجديدة في بع�س المناطق )ل �سيما النترنت 
اإيجابية  ي�سّكل فر�سًا  الخلوي(  والهاتف  الق�سيرة  والر�سائل 
ب�سبب  تحديات  اأي�سًا  ي�سّكل  اأنه  غير  الديمقراطية  لن�سر 
ر�سائل  لن�سر  )المحتمل(  تناق�سها  وحتى  الفر�س  تجزئة 
من  محدود  عدد  خالل  من  كبيرة  �سكانية  فئة  الى  التنمية 

قنوات الإعالم.

ت�سمل  اأن  معنى،  ذات  تكون  لكي  التقييم،  اأدوت  على  ويتعّين 
من�سات الإت�سال الجديدة هذه واأن تاأخذ بالعتبار دينامية 

قطاع الإعالم وقدرته على التكّيف.

ح�ل هذه ال�ثيقة

المتحدة،  الأمم  منظومة  اإطار  في  اليون�سكو،  ولية  تق�سي 
التاأ�سي�سي  الميثاق  ويلزم  الإعالم.  و�سائل  تنمية  بتعزيز 
الحّر لالأفكار من خالل  التداول  "بتعزيز  المنظمة  لليون�سكو 
الجديدة  الإت�سال  ا�ستراتيجية  وتحّدد  وال�سورة".  الكلمة 
المنظمة  اأهداف   )1989 العام  في  )والمعتمدة  لليون�سكو 
التداول  بـ"ت�سجيع  وتق�سي  والمعلومات  الت�سال  مجال  في 
وتعزيز  والوطنية  الدولية  الم�ستويات  على  للمعلومات  الحّر 
عائق  اأي  دون  من  للمعلومات،  توازنًا  والأكثر  الأو�سع  الن�سر 
البلدان  في  الت�سال  قدرات  وتعزيز  التعبير،  حرية  اأمام 
النامية بهدف زيادة م�ساركتها في عملية الت�سال." ويهدف 
البرنامج الدولي لتنمية الت�سال الى "الم�ساهمة في التنمية 
خالل  من  الر�سيد  والحكم  الديمقراطية  وفي  الم�ستدامة 
تعزيز  عبر  ون�سرها  والمعرفة  المعلومات  الى  النفاذ  تعميم 
قدرات البلدان النامية والبلدان التي تمّر بمرحلة انتقالية في 
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مجال و�سائل الإعالم الإلكترونية وال�سحافة المطبوعة."2
تّم اإعداد هذه الوثيقة من اأجل تحديد موؤ�سرات تنمية و�سائل 

الإعالم وفق مجالت الأولوية الخا�سة بالبرنامج:
تعزيز حرية التعبير وتعددية و�سائل الإعالم

تنمية و�س ائل الإعالم المجتمعية
وبناء  الإعالميين  قدرات  )بناء  الب�سرية  الموارد  تنمية 

القدرات الموؤ�س�سية(

تندرج هذه الوثيقة في الإطار الذي حددته اإعالنات اليون�سكو 
الخم�سة حول تعزيز و�سائل الإعالم الم�ستقلة والتعددية )اإعالن 
ويندهوك واإعالنات األماتي و�سانتياغو و�سنعاء و�سوفيا3( التي 
مجموعة  حّددت  والتي  للمنظمة  العامة  الموؤتمرات  اعتمدتها 

وا�سعة من المبادىء نتج عنها هذه المح�سالت والموؤ�سرات. 

اإطار هذه الإعالنات، ل تدعو  اأنه في  ل بّد من التو�سيح هنا 
بو�سائل  الخا�سة  الأنظمة  من  المزيد  اعتماد  الى  اليون�سكو 
الإعالم الإخبارية بل على العك�س ت�سعى الى مزيد من الت�سديد 
تنمو  اأن  اإطارها  في  يمكن  �ساملة  تمكينية  بيئة  اإن�ساء  على 
ال�سحافة الم�ستقلة. وُيعتبر تدريب ال�سحافيين على مهارات 
وقع  ولكن  بالهتمام  جديرة  مهّمة  ال�سحفية  التقارير  اإعداد 
ال�سحافيين  تمكين  يتّم  لم  اإن  محدودًا  �سيكون  تدريب  هكذا 
ليمار�سوا وظيفتهم واإن لم تتّوفر بيئة تمكينية تتيح ممار�ستهم 

لمهنتهم بحرية.

الموؤ�سرات  اأ�سا�سية من  الوثيقة خم�س مجموعات  تقترح هذه 
التي يمكن ا�ستعمالها لتحليل تنمية و�سائل الإعالم في بلد ما. 
ويتم تق�سيم كل فئة الى عدد من المكّونات تت�سّمن كل منها 

و�سائل  تتوّفر  النهاية،  وفي  الأو�سع.  الموؤ�سرات  من  مجموعة 
للتحّقق ويتم التعّرف الى م�سادر محتملة للمعلومات. 

لتاأمين  ُت�سّمم  لم  الموؤ�سرات  هذه  اأن  الى  الإ�سارة  من  بّد  ل 
بلدان  لمقارنة  و�سيلة  هي  ول  الزمن  طول  على  يمتّد  تحليل 
اأ�سحاب  لم�ساعدة  ّممت  �سُ تحليلية  اأداة  اإنها  مختلفة. 
الم�سلحة على تقييم و�سع و�سائل الإعالم وقيا�س وقع برامج 
اأدوات  ُتعتبر  موؤ�سرات،  وب�سفتها  الإعالم.  و�سائل  تنمية 
ت�سخي�س ولي�س و�سايا – تّم ت�سميمها بهدف م�ساعدة برامج 

تنمية و�سائل الإعالم ولي�س فر�س ال�سروط.

لتكون  ّممت  �سُ الوثيقة  هذه  اأن  نو�سح  اأن  من  بّد  ل  واأخيرًا، 
قبل  من  الميدان  في  وتكييفها  اختبارها  يتم  حّية  وثيقة 
والمنظمات  ال�سحافيين  اأي  الم�ستهدفين-  الم�ستخدمين 
تعزيز  على  يعملون  الذين  المواطنين  ومجموعات  الإخبارية 

و�سائل الإعالم على الم�ستوى المحلي. 

منهجية محّددة

ت�ستند هذه الوثيقة الى تحليل �سابق للمبادرات القائمة لقيا�س 
من  متنوعة  مجموعة  الى  لجاأ  والذي  الإعالم  و�سائل  تنمية 
محددة  منهجية  مقاربة  الوثيقة  هذه  ت�سف  ل  المنهجيات4. 
بل تف�سل ال�ستعانة بمقاربة "الرزمة" التي يمكن في اإطارها 

تف�سيل الموؤ�سرات وفق خ�سائ�س ال�سياق الوطني.

اختيار  في  العامة  العتبارات  بع�س  الوثيقة  هذه  اعتمدت 
موؤ�سرات تنمية و�سائل الإعالم وهي:

اإ�ستعمال قيا�سات كّمية متى اأمكن
اختيار موؤ�سرات متى كانت بيانات القيا�س موثوقة بما فيه 

الكفاية من حيث النوعية لإتاحة �سنع قرارات بكل ثقة 
اأخرى  خ�سائ�س  اأو  الجن�س  وفق  الموؤ�سرات  تق�سيم 

لل�سكان
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الثاني  العام  موؤتمرها  في  اليون�سكو  اعتمدته  الذي  م/75   32 القرار 
على  متوفر  وهو   ،2003 الأول/اأكتوبر  ت�سرين  في  المنعقد  والثالثين 
http:/portal.unesco.org/ci/en/files/20810 التالي:   الموقع 
11351773301ipdc_statutes_amendments_en.pdf/

ipdc_statutes_amendments_en.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/ التالي  الموقع  يت�سّمن 
لليون�سكو  من�سورة  عن  ن�سخة    109197eo.pdf/001091/0010
بين  اعتمادها  تّم  التي  الإت�سال  حول  الأ�سا�سية  الن�سو�س  ت�سّم 
http://unesdoc.  عامي 1989 و1995. تجدون اإعالن �سوفيا على

  109559eo.pdf/001095/unesco.org/images/0010
http://portal.unesco.org/ci/ على   الأخير  �سنعاء  واإعالن 
en /ev .php -URL _ID =1622&URL _DO =DO _

TOPIC&URL_SECTION=201.html
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– ورقة  الإعالم  و�سائل  تنمية  موؤ�سرات  تحديد   :)2004( اليون�سكو 
ب�ساأن ال�سياق،

 http://portal.unesco.org/ci/en/files/24288/
11743196661media_development_indicators_
background_paper.pdf/media_development_
indicators_background_paper.pdf
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كل  مع  للتعاطي  الموؤ�سرات  بين  الف�سل  على  الحر�س 
م�ساألة رئي�سة على حدة

التنّبه الى التبعات العملّية للكلفة والوقت لدى جمع بيانات 
القيا�س.

غياب  الى  التنبيه  ال�سروري  من  المرحلة،  هذه  في  اأنه  اإل 
للبيانات على الم�ستوى العالمي. وبالتالي، ل يمكن هذه الوثيقة 
مقاربتها  لإ�ستعمال  الالزمة  المعلومات  كل  توؤمن  اأن  وحدها 
العمل  من  المزيد  الى  الحاجة  اإذًا  وتبرز  ت�سخي�س.  كاأداة 
للتعّرف الى البيانات المطلوبة لقيا�س الموؤ�سرات المقترحة. 
وقد يكون من المفيد الإ�ستناد الى خبرات الآخرين في اإن�ساء 
ومراكز  ال�سحة  مجال  في  للبيانات،  موثوقة  وطنية  م�سادر 
الب�سرية،  المناعة  نق�س  فيرو�س  لمراقبة  ال�سكانية  الرقابة 

على �سبيل المثال.    
  

في  الوقت  مع  �ستتغّير  المتوّفرة  البيانات  اأن  فيه  �سّك  ل  مما 
حين اأن ا�ستدامة البيانات �ستوؤثر على مدى اإمكانية الإ�ستناد 
البيانات  ا�ستعمال  اإمكانية  تقدير  من  بالتالي  بّد  ول  اليها. 
المتوّفرة والتي قد تكون اأ�سبحت بائدة منذ �سنوات، ل �سّيما 
اأي�سًا  ويبرز  الت�سال.  لبيئة  الديناميكية  الطبيعة  �سوء  على 
موؤ�سرات  الى  الإرادي  غير  الجنوح  خطر  الإطار  هذا  في 
اأكثر �سالبًة، على ح�ساب تلك التي تكون  تقّدم و�سائل تحّقق 

بالأهمية نف�سها ولكن اأقّل قابلية للقيا�س. 

واأخيرًا، من المحّتم اأن ت�ستند غالبية الموؤ�سرات الى تقييمات 
اإيجاد موؤ�سرات  اأو ذاتية، بغ�ّس النظر عن الرغبة في  نوعية 
كمّية وقابلة للقيا�س قدر الإمكان. و�سيتطّلب اأي تقييم �سامل 
اأمر تعترف به الموؤ�سرات  لو�سائل الإعالم هكذا تقدير، وهو 
الموؤ�سرات  الى  ل  التو�سّ يتم  اأن  الأهّم  الوثيقة. يبقى  في هذه 
ي�سرح  داعم  تف�سير  مع  �سّفافة،  ب�سورة  النوعية  اأو  الذاتية 

كيف تّم ت�سميمها.

للن�ع الجتماعي وم�ؤاتية  الم�ؤ�شرات مراعية  جعل 
للفقراء

 يرّكز دليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقيا�س وقع برامج 
موؤ�سرات  لجعل  رئي�سة  اعتبارات  على  المعلومات  في  الحّق 
الحّق في المعلومات مراعية للنوع الجتماعي وموؤاتية للفقراء 
وي�سير   .)12-11  :2006 الإنمائي  المتحدة  الأمم  )برنامج 

هذا الدليل الى ما يلي:
اأمام  والن�ساء  الرجال  بين  ال�سكلية  الم�ساواة  تخفي  قد 

القانون اختالفات في الم�ساواة الحقيقية
قد ت�ستثني اأنظمة المعلومات الموّجهة نحو حقوق المواطنة 
المحّددة ب�سورة تقليدية الن�ساء، ل �سيما في المجتمعات 

التي يكون فيها نفاذ الن�ساء الى الحياة العامة مقّيدًا 
رقابة  نظام  بتنمية  البدء  منذ  الن�ساء  اأ�سوات  دمج  يجب 

وتقييم
موؤاتية  الموؤ�سرات  جعل  على  م�سابهة  اعتبارات  تنطبق 
للفقراء. ول بد من تركيز المزيد من النتباه على كيفية 
نفاذ الفقراء الى المعلومات، ل �سيما في المناطق الريفية 
الأمية  وم�ستويات  فّعالة  غير  الت�سال  اأنظمة  تكون  حيث 

مرتفعة. 

ُتعتبر هذه المعلومات مفيدة لأي مبادرة تتيح تحديد موؤ�سرات 
لتوّفر  يكون  قد  المثال،  �سبيل  فعلى  الإعالم.  و�سائل  تنمية 
�سئيلة  �سلة  الأخرى  المطبوعة  الإعالم  وو�سائل  ال�سحف 

بالتطّور الديمقراطي في منطقة ريفية تنت�سر فيها الأمية. 

قد يمتّد الوعي ب�ساأن انعدام الم�ساواة بين الجن�سين اأي�سًا الى 
المبادرات  بع�س  و�ّسعت  وقد  الإعالم5.  و�سائل  ملكية  مجال 
وانعدام  الجتماعي  النوع  ب�ساأن  الوعي  هذا  مفيد  ب�سكل 
المعلومات  تكنولوجيا  مجال  الى  القت�سادية  الم�ساواة 

والت�سالت6. 
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تملكها  مجتمعية  اإذاعية  محطات  اإن�ساء  لفكرة  اليون�سكو  رّوجت 
وتديرها الن�ساء، مثل مركز الن�ساء الإعالمي في كمبوديا : 

www.wmc-cambodia.org
 

جنوب  من  تتّخذ  التي   bridges.org الحكومية  غير  المنظمة  تقوم 
للنوع  المتوّفرة وفق مراعاتها  القيا�س  اأدوات  بتقييم  لها  اإفريقيا مقرًا 
  )www.bridges.org الإجتماعي والموؤ�سرات الموؤاتية للفقراء )راجع
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فئات مقترحة من الم�ؤ�شرات

�شرح الفئات المقترحة

يحّدد هذا الق�سم فئات من الموؤ�سرات التي تتّم تنميتها بمزيد 
من التف�سيل اأدناه.

بين  ما  اآراء  توافق  تاأمين  الى  الفئات  هذه  اختيار  يهدف 
الإعالم  و�سائل  م�ساهمة  كيفية  ب�ساأن  المتوّفرة  المبادرات 
الديمقراطية  والتنمية  الر�سيد  الحكم  في  طريقة  باأف�سل 

وال�ستفادة منها والى ال�ستناد الى هكذا توافق اآراء. 

تقييم  نحو  موّجه  المقترح  الإطار  اأن  الى  الإ�سارة  من  بّد  ل 
تنمية و�سائل الإعالم على الم�ستوى الوطني ولي�س على م�ستوى 

و�سيلة اإعالمية فردية7.

�ساملة  لئحة  ويقّدم  الرزمة"  "مقاربة  الق�سم  هذا  يعتمد 
محددة.  مقت�سيات  وفق  اختيارها  يمكن  التي  بالموؤ�سرات 
يمكن  منظمًا  اإطارًا  تقّدم  ولكنها  توجيهية  لي�ست  والالئحة 
تكييفه وفق حاجات مبادرات تنمية و�سائل الإعالم في �سياق 

وطني معّين.
و�سائل  لتنمية  رئي�سة  فئات   5 الوثيقة حول  تتمحور هذه 

�لإعالم
ُتق�سم كل فئة الى عدد من �لم�سائل

�لرئي�سة  و�لق�سايا  �ل�سياق  ُيذكر  فئة،  كل  الى  بالن�سبة 
باقت�ساب

�لموؤ�سر�ت  من  مجموعة  اإعطاء  يتم  فئة،  كل  اإطار  في 
الموؤ�سرات  هذه  من  ولكل  الأزرق(،  )باللون  �لرئي�سة 
معنى  على  للدللة  الفرعية  الموؤ�سرات  من  مجموعة 

الموؤ�سر "العنوان" ب�سكل ملمو�س

لكل موؤ�سر، يتّم اقتراح و�سائل تحّقق متنوعة
�لبيانات  لم�سادر  دليل  تقديم  يتّم  فئة،  كل  الى  بالن�سبة 
الم�سورة  هذه  اأن  غير  الدولي.  الم�ستوى  على  رة  المتوّفّ
المتوفرة  الم�سادر  الى  بالإ�سارة  تكتفي  بل  �ساملة  لي�ست 
على �سبكة النترنت وخارجها. ول ت�سمل م�سادر البيانات 
اأو  الوطني  الم�ستوى  على  المتوّفرة  البيانات  اأنواع  كافة 
بلغات اأخرى والتي يجب ا�ستخدامها لُت�ساف الى البيانات 

المقّدمة هنا. 

اإذ  لـ"الحفر"،  اأ�سلوب  اأنها  على  البنية  هذه  ت�سّور  يمكن 
تنتقل من المح�سلة المرغوب فيها لتنمية و�سيلة الإعالم الى 
على  المح�سلة  هذه  بلوغ  مدى  من  للتاأكد  المحددة  الو�سائل 

اأر�س الواقع.

اإن الفئات الخم�س الرئي�سة لتنمية و�سائل الإعالم هي: 

الفئة 1: اأنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير وتعددية 
و�شائل الإعالم وتنّ�عها: توّفر اإطار قانوني وتنظيمي 
وخا�س بال�سيا�سات يحمي حرية التعبير والمعلومات ويرّوج 
لهما وي�ستند الى المعايير الدولية للممار�سة الف�سلى وقد 

تّمت تنميتها بال�ستراك مع المجتمع المدني.

وتنّ�عها،  الإعالم  و�شائل  تعّددية   :2 الفئة 
م�شاواة اقت�شادية و�شفافية الملكية: ترّوج الدولة 
تتفادى  بطريقة  الإعالمي  القطاع  لتنمية  نا�سط  ب�سكل 
الترّكز غير ال�سروري وت�سمن تعددية الملكية والم�سمون 
والخا�سة  العامة  الإعالم  و�سائل  اأو�ساط  في  و�سفافيتهما 

والمجتمعية. 
وال�سحافة  الإذاعي  البّث  بهيئات  الخا�سة   ISAS معايير  توؤمن 
لتح�سين م�ساهمتها في  الفردية منهجية �سلبة  الإعالمية  للموؤ�س�سات 

التنمية الجتماعية ولجعل تطّورها �سفافًا وقاباًل للقيا�س. 
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للخطاب  ة  كمن�شّ الإعالم  و�شائل   :3 الفئة 
الذاتي  التنظيم  من  �سائد  جّو  اإطار  في  الديمقراطي: 
تنّوع  الإعالم  و�سائل  تعك�س  ال�سحافة،  مهنة  واحترام 
اآرء  ذلك  في  بما  وتمّثله،  المجتمع  في  والم�سالح  الآراء 
عاٍل  م�ستوى  ويتوّفر  وم�سالحها.  المهّم�سة  المجموعات 

من القرائية الإعالمية والخا�سة بالمعلومات. 

الفئة 4: بناء القدرات المهنّية ودعم الم�ؤ�ش�شات 
والتنّ�ع:  والتعّددّية  التعبير  حرّية  تعّزز  التي 
يمكن الإعالميون النفاذ الى التدريب والتنمية المهنيين، 
مراحل  كافة  في  والمهني،  الأكاديمي  الم�ستويين  على 
لرقابة  خا�سع  فهو  الإعالم،  قطاع  اأما  المهنية.  حياتهم 
ويحظى  المدني  المجتمع  ومنظمات  المهنية  الجمعيات 

بدعمها في اآن. 

لدعم  كافية  التحتية  البنية  قدرة   :5 الفئة 
ا�شتقاللية و�شائل الإعالم وتعدديتها: يتمّيز قطاع 
الجمهور  نفاذ  من  مرتفعة  اأو  عالية  بم�ستويات  الإعالم 
اليه، بما في ذلك المجموعات المهّم�سة، وبا�ستعمال فّعال 
المنا�سبة  والمعلومات  الأخبار  جمع  بهدف  للتكنولوجيا 

لل�سياق المحلي وتوزيعها.

اأجل  معًا من  الفئات  بهذه  الأخذ  يتّم  التحليل،  اإطار هذا  في 
خلق �سورة �سمولية للبيئة الإعالمية. فما من فئة اأكثر اأهميًة 
من فئة اأخرى وتفتر�س هذه الوثيقة اأن كل من الفئات هامة 
اأخذناها  ما  اإذا  الموؤ�سرات،  اأن  في  منا�س  ول  ذاتها.  بحّد 
كمجموعة، توؤمن �سورة طموحة غير اأن التحليل الم�ستند الى 

هذه الفئات �سيتيح و�سع خارطة �ساملة للبيئة الإعالمية. 
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موؤاتية  اأنظمة 
التعبير  لحرية 

و�سائل  وتعددية 
وتنّوعها الإعالم 
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 الإطار القان�ني والخا�س بال�شيا�شات

في  �حتر�مها  ويتم  �لتعبير  حرية  �لقانون  ي�سمن 
�لممار�سة 

ي�سمن �لقانون �لحّق في �لمعلومات ويتم �حتر�مه 
في �لممار�سة

ي�سمن �لقانون �إ�ستقاللية �لتحرير ويتم �حتر�مها 
في �لممار�سة

حماية  في  �ل�سحافيين  حّق  �لقانون  ي�سمن 
م�سادرهم ويتم �حتر�مه في �لممار�سة 

في  �لمدني  �لمجتمع  ومنظمات  �لجمهور  ي�سارك 
�سياغة �ل�سيا�سة �لعامة �لمتعّلقة بو�سائل �لإعالم

اأنظمة للبّث الإذاعي

ي�سمن �لقانون �إ�ستقاللية �لأنظمة ويتم �حتر�مها 
في �لممار�سة

تحر�ص �لأنظمة على تعددية و�سائل �لإعالم وحرية 
�لتعبير و�لمعلومات

�لموؤ�سر�ت �لرئي�سة

قان�ن الت�شهير وقي�د قان�نية اأخرى مفرو�شة 
على ال�شحافيين 

على  مبّررة  غير  قانونية  قيود�ً  �لدولة  تفر�ص  ل 
و�سائل �لإعالم

�ل�سرورية  �لقيود  �أ�سيق  �لت�سهير  قو�نين  تفر�ص 
لحماية �سمعة �لأفر�د

على  �لمفرو�سة  �لأخرى  �لقيود  تكون  �أن  يتعّين 
�أو  حرية �لتعبير، م�ستندًة �لى �لأمن �لقومي كانت 
�إلى �لخطابات �لمحّر�سة على �لكر�هية �أو �لإزدر�ء 
بالمحاكم �أو �لفح�ص، و��سحة ومحّددة ب�سكل �سّيق 
مجتمع  في  �سروري  هو  كما  ومبّررة  �لقانون  في 

ديمقر�طي، تما�سياً مع �لقانون �لدولي

الرقابة

ل تخ�سع و�سائل �لإعالم لرقابة م�سبقة ��ستناد�ً �لى 
�لقانون و�لممار�سة في �آن

ل تحاول �لدولة �أن تحجب م�سمون �لإنترنت �لذي 
ُيعتبر ح�سا�ساً �أو م�سيئاً �أو �أن تر�ّسحه.

اأ .

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ب.

1.6

1.7

ج.

1.8

1.9

1.10

د.

1.11
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اأنظمة م�ؤاتية لحرية التعبير 
وتعددية و�شائل الإعالم وتنّ�عها 1

الفــئــة

اأ . الإطار القان�ني والخا�س بال�شيا�شات

ال�شياق والق�شايا الرئي�شة

قة بو�سائل ة بال�سيا�سات المتعلقة بو�سائل ة بال�سيا�سات المتعّلقة بو�سائل  ة بال�سيا�سات المتعلسة بال�سيا�سات المتعلس سعتبر الأطر القانونية والخا�سعتبر الأطر القانونية والخا� عتبر الأطر القانونية والخا�تعتبر الأطر القانونية والخا�تعتبر الأطر القانونية والخا�ُعتبر الأطر القانونية والخا�ُ
ع بلد ما بقوانين جيدة كل وجوهر. فقد يتمتع بلد ما بقوانين جيدة كل وجوهر. فقد يتمّتع بلد ما بقوانين جيدة  كل وجوهر. فقد يتمتسكل وجوهر. فقد يتمتس سألة �سألة � ألة �األة �ا االإعالم م�ساالإعالم م�س
متعلقة بحرية التعبير والحق في المعلومات ولكن قد ل تكون 
معرقلة  وظيفتها  تكون  وقد  نافذة.  معرقلة أو  وظيفتها  تكون  وقد  نافذة.  معرقلة اأو  وظيفتها  تكون  وقد  نافذة.  أو  مطّبقة  القوانين  مطبقة هذه  القوانين  مطّبقة هذه  القوانين  ّهذه 
أو غياب اأو غياب أو غياب  ؤ�س�سية وؤ�س�سية وؤ�س�سية  أو المقاومة الماأو المقاومة الموأو المقاومة الموأو المقاومة الم أو الف�ساد اأو الف�ساد أو الف�ساد  بفعل ثقافة ال�سرية 

ؤ�س�سية في الإدارة العامة.وؤ�س�سية في الإدارة العامة.وؤ�س�سية في الإدارة العامة. والقدرة التقنية والموالقدرة التقنية والم

بفعل  الد�ستورية  بفعل سمانات  الد�ستورية  بفعل سمانات  الد�ستورية  مانات  ال� ال�سآكل  سآكل  ال�ا ال�اآكل  آكل  تت قد  ذلك،  الى  تتاافة  قد  ذلك،  الى  اافة  تتس قد  ذلك،  الى  تتسافة  قد  ذلك،  الى  افة  سبالإ�سبالإ�
أو اأو أو  الدولية  المعاهدات  والإعفاءات من موجبات  ال�ستثناءات 
�سرية  المثال،  �سبيل  على  تغّطي،  التي  �سرية ة  المثال،  �سبيل  على  تغطي،  التي  �سرية ة  المثال،  �سبيل  على  ي،  تغطس التي  تغطسة  التي  ة  المتعار� المتعار�سالقوانين  سالقوانين 
هدت سهدت سهدت  س�س�  "� "� هير الجنائي. سهير الجنائي. سهير الجنائي. "فالحرب على الإرهاب أو الت�اأو الت�سأو الت�سأو الت� الدولة 
ّق بالأمن القومي تنتهك الحّقق بالأمن القومي تنتهك الحّق في  أنظمة تتعلاأنظمة تتعّلأنظمة تتعّلق بالأمن القومي تنتهك الحقأنظمة تتعلق بالأمن القومي تنتهك الحقأنظمة تتعّل اعتماد قوانين و

س من افترا�س من افترا�س النفاذ الى المعلومات. سحرية التعبير وتنتق�سحرية التعبير وتنتق�س

يكون  فقد  اساسًا.  أي�اأي�سأي�سأي� مهمًا وتمكينهم  المواطنين  وعي  عتبر  مهماُ وتمكينهم  المواطنين  وعي  عتبر  مهماُ وتمكينهم  المواطنين  وعي  مهماويعتبر  وتمكينهم  المواطنين  وعي  مهماويعتبر  وتمكينهم  المواطنين  وعي  عتبر 
أو اأو أو  معلومات  على  معلومات سول  على  معلومات سول  على  ول  للح� ال�سعي  للح�سد  ال�سعي  سد  للح�س ال�سعي  للح�سد  ال�سعي  د  � الموانع  �س  الموانع  س  بع�س بع�سهناك  سهناك 
أو�ساط الجمهور اأو�ساط الجمهور أو�ساط الجمهور  إما في اإما في إما في  سد في فر�سد في فر�س الحّق بحرية التعبير  ترّد
دعم  من  بد  ول  ولة.  لة.  وس وسة.  ة.  س�س� المهم المجموعات  داخل  المهم�أو  المجموعات  داخل  المهّم�أو  المجموعات  داخل  المهّمأو  المجموعات  داخل  المهماأو  المجموعات  داخل  أو  عام  عام سكل  عام سكل  كل  سب�سب�
حقوقهم  يعون  المواطنين  لجعل  منهجية  بتدابير  القوانين 
الموارد  �سمحت  ومتى  واجباتهم.  يعون  الموارد وؤولين  �سمحت  ومتى  واجباتهم.  يعون  الموارد وؤولين  �سمحت  ومتى  واجباتهم.  يعون  ؤولين  الم�س الم�سوولجعل  وولجعل 
اطر ساطر ساطر  لت� لت�سآليات  لت�سآليات  لت�اآليات  آليات  العامة  الهيئات  العامة سىء  الهيئات  العامة سىء  الهيئات  ىء  تن� تن�سأن  تن�سأن  تن�اأن  أن  يجب  بذلك، 
الطلب.  على  وبناء  ا�ستباقية  الطلب. سورة  على  وبناء  ا�ستباقية  الطلب. سورة  على  وبناء  ا�ستباقية  ورة  ب� الر�سمية  ب�سالمعلومات  الر�سمية  سالمعلومات 
المجتمع  اساسًا حقيقية لمنظمات  الدولة فر� الدولة فر�سؤمن  سؤمن  الدولة فر�و الدولة فر�وؤمن  ؤمن  ت توأن  توأن  تاأن  أن  كما يجب 
أثير اأثير اأثير  للت عام  للتاكل  عام  اكل  للتس عام  للتسكل  عام  كل  ب� والجمهور  الإعالمية  والمنظمات  ب�سالمدني  والجمهور  الإعالمية  والمنظمات  سالمدني 

ة بو�سائل الإعالم.سة بو�سائل الإعالم.سة بو�سائل الإعالم. سعلى ال�سيا�سات العامة الخا�سعلى ال�سيا�سات العامة الخا�

أ مهمااأ مهماأ مهمًا. فعلى �سبيل المثال، يجب  أ عدم التمييز مبداأ عدم التمييز مبدأ عدم التمييز مبد عدويعدوُيعّد مبد
أن ينطبق الحق في المعلومات على كل قطاعات المجتمع وكل اأن ينطبق الحق في المعلومات على كل قطاعات المجتمع وكل أن ينطبق الحق في المعلومات على كل قطاعات المجتمع وكل 
–بما فيها و�سائل الإعالم المجتمعية-  المنظمات الإعالمية 

س ولي�س على بع�س ولي�س على بع�س المجموعات المحظوة. كل مت�ساوسكل مت�ساوسكل مت�ساٍو سب�سب�

رئي�س  رئي�س أ�سا�س  رئي�س اأ�سا�س  أ�سا�س  التحرير  ل�ستقاللية  القانونية  الحماية  القانونية أن  الحماية  القانونية اأن  الحماية  أن  كما 
خذ المنظمات الإعالمية للحق في حرية التعبير. ويجب ان تتخذ المنظمات الإعالمية للحق في حرية التعبير. ويجب ان تّتخذ المنظمات الإعالمية 
في  الجمهور  وحّق  مهنية  معايير  على  بناء  التحرير  قرارات 
أو اأو أو  الناظمة  والهيئات  الحكومة  تدّخل  عن  الناظمة   والهيئات  الحكومة  تدخل  عن  الناظمة   والهيئات  الحكومة  ل  بعيدًا المعرفة، 
مانات سمانات سمانات  ب� ب�سحافيون  سحافيون  ب�س ب�سحافيون  حافيون  ال� ال�سع  سع  يتمّت ال�أن  يتمتع  ال�أن  يتمّتع  يتمّتأن  يتمتاأن  أن  ويجب  التجارية.  الكيانات 
ادرهم )راجع الفئة -سادرهم )راجع الفئة -سادرهم )راجع الفئة -3 و: �سالمة  سالة لحماية م�سالة لحماية م� ّقانونية فّعالة لحماية م�قانونية فعالة لحماية م�قانونية فّع

حافيين(. سحافيين(. سحافيين(.  سال�سال�

مانات قانونية للحريات الإعالمية سمانات قانونية للحريات الإعالمية سمانات قانونية للحريات الإعالمية  سعندما يفتقر بلد ما الى �سعندما يفتقر بلد ما الى �
اعتماد  الى  الحاجة  تبرز  منها،  اعتماد أي  الى  الحاجة  تبرز  منها،  اعتماد اأي  الى  الحاجة  تبرز  منها،  أي  ياغة سياغة سياغة  � �سدد  سدد  �س �سدد  دد  ب� يكون  ب�س  يكون  س  لولول
ى والمعايير سى والمعايير سى والمعايير  سأن و�سائل الإعالم تتما�سأن و�سائل الإعالم تتما� أن و�سائل الإعالم تتما�ساأن و�سائل الإعالم تتما�سا ساحة ب�ساحة ب� حة ب�سحة ب�س س�سيا�سة عامة وا�س�سيا�سة عامة وا�

لة.سلة.سلة. سالدولية ذات ال�سالدولية ذات ال�

تعّزز حرية  ذاتي  تنظيم  تعّزآليات  ذاتي  تنظيم  تعّزآليات  ذاتي  تنظيم  تعزاآليات  ذاتي  تنظيم  آليات  اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� أنظمة اأنظمة أنظمة  أي اأي أي  مل سمل سمل  ت� ت�س�سوف  س�سوف 
حافية سحافية سحافية  � ومجال�س  �سلوك  مدونات  ذلك  في  بما  �سالتعبير،  ومجال�س  �سلوك  مدونات  ذلك  في  بما  سالتعبير، 
بنف�سها.  الإعالمية  المجتمعات  تديرها  تقنينية  وهيئات 
في  يالسيالسياًل  تف� تف�سأكثر  تف�سأكثر  تف�اأكثر  أكثر  كل سكل سكل  ب� ب�سوع  سوع  ب�س ب�سوع  وع  المو� هذا  الى  المو�سق  هذا  الى  سق  التطّر المو�و�سيتم  هذا  الى  التطرق  المو�و�سيتم  هذا  الى  التطّرق  ّو�سيتم 
امل. ومن سامل. ومن سامل. ومن  س في مجال الأنظمة ال�س في مجال الأنظمة ال� ؤدي دوراوؤدي دوراوؤدي دورًا و ولكنه قد يو ولكنه قد ي الفئة 3
روري، في هذا الإطار، التمييز ما بين و�سائل البث والتي سروري، في هذا الإطار، التمييز ما بين و�سائل البث والتي سروري، في هذا الإطار، التمييز ما بين و�سائل البث والتي  سال�سال�
العامة  العامة سلحة  العامة سلحة  لحة  الم� لدواعي  بها  المتعلقة  الأنظمة  الم�س  لدواعي  بها  المتعلقة  الأنظمة  س  ببع�س ببع�سقبل  سقبل  ببع�ُ ببع�ُقبل  ببع�يقبل  ببع�يقبل  قبل 
الطيف  يكون  عندما  التوازن  الطيف سمان  يكون  عندما  التوازن  الطيف سمان  يكون  عندما  التوازن  مان  ل� المثال  �سبيل  على  ل�س-  المثال  �سبيل  على  س- 
حافة المطبوعة التي يمكن التعامل معها على سحافة المطبوعة التي يمكن التعامل معها على سحافة المطبوعة التي يمكن التعامل معها على  س- وال�س- وال� محدودًا

آخر من حرية التعبير.اآخر من حرية التعبير.آخر من حرية التعبير. آراء وبالتالي نوع الآراء وبالتالي نوع الآراء وبالتالي نوع  أنها تعبير لاأنها تعبير لالأنها تعبير لالأنها تعبير ل
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الم�ؤ�شرات الرئي�شة

في  �حتر�مها  ويتّم  �لتعبير  حرية  �لقانون  ي�سمن 
�لممار�سة

قانون وطني �أو �سمانات د�ستورية ب�ساأن حرية �لتعبير
وّقع �لبلد و�سادق على موجبات �لمعاهد�ت ذ�ت �ل�سلة، 

من دون �أي ��ستثناء ُيذكر
وتتوّفر  ويمار�سه،  �لتعبير  بحرية  حّقه  �لجمهور  يعي 
هيئات و�أدو�ت ت�سمن �لتطبيق �لملمو�ص لهذ� �لحّق. 

و�سائل �لتحّقق
اأي قانون اأو �سيا�سة حول حرية التعبير تتما�سى والمعاير 

الدولية والممار�سة الدولية المقبولة
تقارير من وكالت ذات م�سداقية حول حرية التعبير

التي  الم�سائل  ب�ساأن  الوطنية  الإعالم  و�سائل  تقارير في 
تطال حرية التعبير

ق�سايا قانونية تتعّلق بحرية التعبير
حقوق  مع  وفّعال  م�ستقّل  ق�سائي  نظام  توّفر  عن  اأدلة 

ا�ستئناف وا�سحة.

�حتر�مه  ويتم  �لمعلومات  في  �لحّق  �لقانون  ي�سمن 
في �لممار�سة

في  �لحّق  ب�ساأن  د�ستورية  �سمانات  �أو  وطني  قانون 
�لمعلومات

و�سادق  �ل�سلة  ذ�ت  �لمعاهد�ت  موجبات  �لبلد  وّقع 
عليها، من دون �أي ��ستثناء ُيذكر

يعي �لجمهور حّقه في �لنفاذ �لى �لمعلومات �لر�سمية 
ويمار�سه

وبناء  ��ستباقية  ب�سورة  �لمعلومات  عامة  هيئات  تن�سر 
على �لطلب 

�آليات فاعلة وفّعالة لالإ�ستئناف من خالل جهاز �إد�ري 
م�ستقّل، مثل مفّو�ص �لمعلومات �أو �أمين �لمظالم

يتّم تحديد �ي قيود على �أ�سا�ص حماية �ل�سرية �لفردية 
ما من  �لتي  �لمعلومات  ��ستثناء  �أجل  �سّيق من  ب�سكل 

م�سلحة عامة مبّررة فيها.

و�سائل �لتحّقق
يتما�سى  المعلومات  في  الحّق  حول  قانون  اأو  �سيا�سة  اأي 

والمعايير الدولية
الحّق  موثوقة حول �سمانات  وكالت  �سادرة عن  تقارير 

في المعلومات
�سيا�سات الهيئات العامة ب�ساأن ن�سر المعلومات

اأدّلة عن التزام الدولة بتاأمين حكومة مفتوحة، اي ن�سر 
الإنفاق  وبرامج  النيابية  والأعمال  المحاكم  قرارات 

وتوزيعها
العامة للح�سول على  الطلبات  اإح�سائية حول  معلومات 

معلومات ر�سمية وتلبيتها اأو رف�سها 
ب�ساأن  ال�سكاوى  اأو  الإ�ستئناف  حول  اإح�سائية  معلومات 

طلبات للح�سول على معلومات تّم رف�سها

�حتر�مها  ويتم  �لتحرير  �إ�ستقاللية  �لقانون  ي�سمن 
في �لممار�سة

ل ُيطلب من هيئات �لبّث �لإذ�عي تخ�سي�ص وقت للبّث 
�لإذ�عي من �أجل بر�مج خا�سة نيابًة عن �لحكومة كما 
�ل�سيا�سي  �لإذ�عي  �لبّث  )غير  �إعد�دها  منها  ُيطلب  ل 

�لإلز�مي �ثناء فترة �لنتخابات(
�لم�سالح  �أو  �لناظمة  �لهيئات  �أو  �لحكومة  توؤثر  ل 
�لتجارية على م�سمون �لتحرير �لخا�ص بهيئات �لبّث 

�لإذ�عي �أو �ل�سحافة �أو تحاول �لتاأثير عليه
على  بال�سيطرة  �لدولة  من  لجهات  �لقانون  ي�سمح  ل 

هيئات �لبّث �لإذ�عي في �لحالت �لطارئة

و�سائل �لتحّقق
تتما�سى  التحرير  اإ�ستقاللية  ب�ساأن  �سيا�سة  اأو  قانون  اأي 

والمعايير الدولية
بالتحرير  الخا�سة  القرارات  �سنع  في  التدّخل  اأدّلة عن 

من قبل الدولة اأو الأفراد
تقارير من وكالت موثوقة حول م�سائل ا�ستقاللية التحرير

ي�سمن �لقانون حّق �ل�سحافيين في حماية م�سادرهم 
ويتم �حتر�مه في �لممار�سة

يمكن �ل�سحافيون �أن يحمو� �سرّية م�سادرهم من دون 
�أن يخ�سو� �لمالحقة �أو �لم�سايقة
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و�سائل �لتحّقق
ك�سف  على  اأُرغموا  �سحافيين  عن  موّثقة  حالت 

م�سادرهم
وتتما�سى  الم�سادر  ب�سرية  تتعّلق  قانونية  �سمانة  اأي 

والمعايير الدولية
تدافع  مهنية  جمعيات  اأو  اإعالمية  موؤ�س�سات  عن  اأدّلة 

بن�ساط عن حّق حماية الم�سادر

في  �لمدني  �لمجتمع  ومنظمات  �لجمهور  ي�سارك 
�سياغة �ل�سيا�سات �لعامة �لمتعّلقة بو�سائل �لإعالم

جهات  مع  للت�ساور  حقيقية  فر�ساّ  �لدولة  تن�سىء 
�لعامة  و�ل�سيا�سة  �لت�سريعات  ب�ساأن  �لدولة  غير  من 

�لمتعّلقة بو�سائل �لإعالم

و�سائل �لتحّقق
اأدّلة عن التزام الحكومة بالعمل مع المجتمع المدني على 
)موؤتمرات،  الإعالم  و�سائل  حول  و�سيا�سة  قانون  تنمية 
ندوات، منتديات عامة، التزام ر�سمي في النقا�سات على 

الهواء اأو في ال�سحافة المطبوعة(.

-

-

-

1.5

-

-

م�شادر البيانات 

اللجنة الإفريقية حول حقوق الإن�سان وال�سعوب، المقّرر الخا�س ب�ساأن حرية التعبير:
www.achpr.org/english/_info/index_free_exp_en.html

المادة 19، النفاذ الى الموجات الف�سائية: مبادىء حول حرية التعبير ونظام البّث الإذاعي، اآذار/مار�س 2002:
www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf 

تو�سية مجل�س اأوروبا )2000( 7 حول حّق ال�سحافيين بعدم الك�سف عن م�سادر معلوماتهم:
www.humanrights.coe.int/media/index/htm

freedominfo.org – �سبكة على الإنترنت للمدافعين عن حرية المعلومات: حرية المعلومات حول العالم 2006: م�سح 
www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf :عالمي للنفاذ الى القوانين الحكومية

حملة الإتحاد الدولي لل�سحفيين ب�ساأن حماية الم�سادر: 
www.ifj-europe.org/default.asp?Issue=EFJsources&Language=EN

�سبكة ال�سحفيين الدوليين - م�سح عن القوانين الإعالمية حول العالم:
www.ijnet.org/Director.aspx?P=MediaLaws

�سبكة ال�سحفيين الدوليين - دليل دولي ب�ساأن الأحكام الد�ستورية الخا�سة بو�سائل الإعالم:
www.ijnet.org/Director.aspx?P=MediaLaws&cat=2

www.irex.org/msi :موؤ�سر ا�ستدامة الإعالم

www.cidh.org/Relatoria/index.asp?lID=1 :المقّرر الخا�س لمنظمة الدول الأميركية لحرية التعبير

www.osce.org/fom :ممّثل منظمة الأمن والتعاون في اأوروبا ب�ساأن حرية و�سائل الإعالم

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الحق في المعلومات- مذكرة توجيهية عملية، 2004 بقلم اأندرو بوديفات:
www.undp.org/oslocentre/docs04/Right%20to%20Information.pdf

http://www.achpr.org/english/_info/index_free_exp_en.html
http://www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
http://www.humanrights.coe.int/media/index/htm
http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf
http://www.ifj-europe.org/default.asp?Issue=EFJsources&Language=EN
http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=MediaLaws
http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=MediaLaws&cat=2
http://www.irex.org/msi
http://www.cidh.org/Relatoria/index.asp?lID=1
http://www.osce.org/fom
http://www.undp.org/oslocentre/docs04/Right%20to%20Information.pdf
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بقلم طوبي منديل،  المعلومات: م�سح قانوني مقارن،  والثقافة )اليون�سكو(، حرية  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة 
www.article19.org/docimages/1707.pdf  :2003

المقّرر الخا�س لالأمم المتحدة المعني بتعزيز الحّق في حرية الراأي والتعبير وحمايته:
www.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm

www.wpfc.org :اللجنة العالمية لحرية ال�سحافة

الهيئات  اأو  المتحدة  الأمم  الدولية-  بالمنظمات  الخا�سة  المواقع  هي  المعاهدات  وفق  للموجبات  الف�سلى  الم�سادر  اإن 
الإقليمية ذات ال�سلة. وتحمل هذه المواقع تفا�سيل عن كل معاهدة، بما في ذلك البلدان التي وّقعت اأو �سادقت عليها اأو 

�سّجلت اأي ا�ستثناء على موجباتها، الى جانب التعليقات العامة للهيئات الم�سوؤولة عن المعاهدات ب�ساأن تنفيذها.  

بالإ�سافة الى ذلك، ي�سدر المقّررون الدوليون والقليميون المختلفون المعنيون بحرية التعبير تقارير قطرية.

اإن ال�سكوك الدولية الرئي�سة المتعلقة بحرية التعبير والمعلومات هي التالية:

www.achpr.org/english/_info/charter_en.html :9 الميثاق الإفريقي حول حقوق الإن�سان وال�سعوب، المادة

www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-32.htm :13 الإتفاقية الأميركية ب�ساأن حقوق الن�سان، المادة

الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الن�سان والحريات الأ�سا�سية:
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=005 

العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية، المادة 19:
www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm 

www.un.org/Overview/rights.html :19 الإعالن العالمي لحقوق  الإن�سان، المادة

المكتبات  يلي:  ما  �لد�ستورية  و�ل�سمانات  �لوطنية  �لقو�نين  ب�ساأن  بيانات  على  الح�سول  تتيح  التي  الم�سادر  ت�سمل 
الوطنية، اللجان القانونية، ال�سجالت الر�سمية للبرلمانات و�سجالت الحكومة. 

ب . اأنظمة للبّث الإذاعي

ال�شياق والق�شايا الرئي�شة

كافة  على  تنطبق  التي  التوجيهية  المبادىء  من  عدد  يتوّفر 
البّث  اأنظمة  مجال  في  �سلطات  تمار�س  التي  العامة  الهيئات 
ذلك  في  بما  والال�سلكية،  ال�سلكية  الإت�سالت  و/اأو  الإذاعي 
الجمهور.  �سكاوى  وتعالج  التراخي�س  ت�سدر  التي  الهيئات 
حول  لليون�سكو  الخم�سة  الإعالنات  في  المبادىء  هذه  ترد 
عليها  وافقت  التي  والتعددية  الم�ستقّلة  الإعالم  و�سائل  تعزيز 
اعتمدتها  التي  الن�سو�س  وفي  للمنظمة  العامة  الموؤتمرات 
اأخرى وجمعيات مهنية م�ستقّلة. )يوّفر  هيئات دولية حكومية 
النفاذ الى الموجات الف�سائية في المادة 19 ملّخ�سًا جّيدًا(. 

تتمّتع  اأن  ويجب  العامة.  الم�سلحة  لخدمة  الأنظمة  تتوّفر 
اأو  ال�سيا�سي  التدّخل  عن  بال�ستقاللية  الناظمة  الهيئات 
القت�سادي واأن يتم اختيار اع�سائها من خالل عملية �سّفافة 
وديمقراطية. ويجب اأن يتم تحديد �سلطاتها وم�سوؤولياتها في 
القانون، بما في ذلك المقت�سيات القانونية الوا�سحة لتعزيز 
للمعلومات.  الحّر  والتداول  والحياد  والتنّوع  التعبير  حرية 
لتاأدية  الكافي  بالتمويل  الناظمة  ال�سلطة  تتمّتع  اأن  ويجب 
ذلك  ويتم  الجمهور،  لم�ساءلة  تخ�سع  اأن  ويجب  الدور.  هذا 
عادًة من خالل المجل�س النيابي. يتعّين اأن تتوّفر اأدلة عن اأن 
اأنها تطّبق  الهيئة الناظمة تمار�س �سلطاتها وم�سوؤولياتها، اأي 

عقوبات متنا�سبة لحماية الم�سلحة العامة. 

http://www.article19.org/docimages/1707.pdf
http://www.ohchr.org/english/issues/opinion/index.htm
http://www.wpfc.org
http://www.achpr.org/english/_info/charter_en.html
http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-32.htm
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=005
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm
http://www.un.org/Overview/rights.html
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الم�ؤ�شرات الرئي�شة

�حتر�مها  ويتم  �لأنظمة  �إ�ستقاللية  �لقانون  ي�سمن 
في �لممار�سة 

�سمانات قانونية و��سحة عن �ل�ستقاللية من �لتدّخل 
�لحزبي �أو �لتجاري

�سمانات قانونية عن ��ستقاللية �لهيئة �لناظمة
بو�سوح  محّددة  �لناظمة  �لهيئة  وم�سوؤوليات  �سلطات 

في �لقانون
يتم �ختيار �أع�ساء �لهيئة �لناظمة من خالل عملية �سّفافة 
وديمقر�طية م�سّممة لتقلي�ص خطر �لتدّخل �لحزبي �أو 
�لتجاري )على �سبيل �لمثال، تحديد قو�عد ب�ساأن عدم 

جو�ز �لجمع بين من�سَبين و�لأهلية لالنتخاب(
للهيئة  و�لمّت�سق  �لمنا�سب  �لتمويل  �لقانون  ي�سمن 
�لناظمة بهدف �سون ��ستقالليتها و/�أو لحمايتها من 

�ل�سغوط �لق�سرية على �لميز�نية.

و�سائل �لتحّقق
وع�سويتها  الناظمة  الهيئة  دور  يتعّلق  �سلة  له  قانون  اأي 

وتمويلها

اأي حكم د�ستوري له �سلة حول ا�ستقاللية الهيئة الناظمة
ال�ستقاللية  ب�ساأن  موثوقة  وكالت  عن  �سادرة  تقارير 

الموؤ�س�سية الفعلية للهيئة الناظمة 

وحرية  �لإعالم  و�سائل  تعددية  على  �لأنظمة  تحر�ص 
�لتعبير و�لمعلومات

تخ�سع �لهيئة �لناظمة ر�سمياً لم�ساءلة �لجمهور
تتمّتع �لهيئة �لناظمة ب�سالحيات تخّولها �أن ت�سمن �أن 
قطاع �لبّث �لإذ�عي يعمل بطريقة عادلة وتعددية وفّعالة 
ويتم تمكينها من قبل �لقانون لتعزيز �لم�ساو�ة وحرية 
�لتعبير و�لآر�ء و�لملكية وبرمجة �لخدمة �لعامة ونفاذ 

�لجمهور ب�سكل عام �لى خدمات �لبّث �لإذ�عي.

و�سائل �لتحٌقق
تعزيز  الناظمة  الهيئة  من  يتطّلب  �سلة  له  قانون  اأي 

تعددية و�سائل الإعالم وحرية التعبير والمعلومات
الهيئة  فعالية  ب�ساأن  موثوقة  وكالت  عن  �سادرة  تقارير 

الناظمة في بلوغ هذه الأهداف
اإعالم  و�سائل  ل�سمان  الناظمة  الهيئة  تدّخل  عن  اأدّلة 

حّرة وتعددية.

م�شادر البيانات 

www.acran.org/index.en.php :سبكة ال�سلطات الإفريقية لتنظيم الت�سال�

المادة 19، الو�سول الى الموجات الف�سائية: مبادىء حول حرية التعبير وقوانين البّث، اآذار/مار�س 2002:
www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf

باللغة العربية:
http://www.article19.org/pdfs/standards/broadcasting-access-to-the-airwaves-arabic-.pdf

المادة 19، خدمة البّث التعددي والمتنّوع: دليل تدريبي للهيئات الناظمة الإفريقية، 2006:
www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf

www.epra.org/content/english/index2.html :المن�سة الأوروبية  لل�سلطات الناظمة

المن�سة الأوروبية  لل�سلطات الناظمة - دليل عن الهيئات الناظمة للبث الإذاعي في العالم:
www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html

اليون�سكو ورابطة الكومنولث للبّث الإذاعي: مبادىء توجيهية لأنظمة البّث الإذاعي، بقلم اإيف �سالومون، 2006:
http ://portal .unesco .org/ci/en/ev .php-URL_ID=21345&URL _DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ج . ق�انين الت�شهير وقي�د قان�نية اأخرى مفرو�شة على ال�شحافيين

ال�شياق والق�شايا الرئي�شة

بين  كبير  ب�سكل  القيود  من  وغيرها  الت�سهير  قوانين  تختلف 
للت�سهير  محّدد  قانون  يتوّفر  البلدان،  بع�س  ففي  واآخر.  بلد 
وب�سكل اأكثر �سيوعًا، تتوّفر مواد خا�سة بالت�سهير في القوانين 
المحاكم  وُتعتبر  الجزائي.  اأو  المدني  كالقانون  العامة، 
غير  ال�سحفية  التقارير  في  للبّت  المنا�سب  المكان  المدنية 
الم�سا�س  لجهة  �سيما  ل  الموؤذية،  اأو  الدقيقة  غير  اأو  العادلة 

ب�سمعة المواطنين العاديين وب�سبل عي�سهم.  

تتوّفر قوانين الت�سهير لحماية الأفراد من البيانات التجديفية 
للوقائع والتي ت�سيء الى �سمعتهم. غير اأن كتّيب األف باء الت�سهير 
التابع لمنظمة المادة 19 ي�سير الى اأن قانون الت�سهير يمّثل، في 
العديد من البلدان، "حظرًا غير �سروري وغير مبّرر مفرو�سًا 
على حرية التعبير". وت�سير منظمة المادة 19 الى اأنه من اأبرز 
عن  وعجزها  الوا�سع  تطبيقها  نطاق  الت�سهير  قوانين  م�ساكل 
على  المفرو�سة  العقوبات  منا�سب وحجم  قانوني  دفاع  تاأمين 

خرقها، كالعقوبات الجزائية اأو الغرامات الباهظة.

تثني  اأن  مبهم  ب�سكل  المحّددة  اأو  القا�سية  القوانين  ويمكن 
المواطنين عن التعبير عن اآرائهم وتوؤدي الى ممار�سة و�سائل 
اأن  المتحدة  الأمم  مقّررو  ويعتبر  الذاتية.  الرقابة  الإعالم 
قوانين الت�سهير الجزائية غير مبّررة، نظرًا الى اأن القوانين 

المدنية منا�سبة لحماية �سمعة الأفراد.

انتقاد  اأو  العام  النقا�س  لإحباط  الت�سهير  قوانين  ُت�ستعمل  قد 
اأو راأ�س الدولة. ففي بع�س البلدان، قد تكون  الهيئات العامة 
العقوبات على الت�سهير بالجهات الفاعلة الجتماعية النافذة 
الرموز  من  غيره  اأو  العلم  الحالت،  بع�س  في  وحتى   - هذه 
الوطنية - اأق�سى مما هي عليه في حالت اأخرى وقد تميل هذه 
اإقامة الدعاوى ب�سكل مبالغ فيه كو�سيلة  الجهات الفاعلة الى 

لتفادي تدقيق الجمهور في ت�سرفاتها. 

و�سائل  على  الأخرى  المبّررة  غير  القانونية  القيود  ت�سمل  وقد 
الإعالم عراقيل تو�سع اأمام من يريد اأن ي�سبح �سحافيًا و�سروطًا 
مرهقة ُتفر�س على خطط الم�سادقة اأو الت�سجيل اأو الترخي�س. 

حرية  الوزراء  تمنح  قوانين  تتوّفر  قد  ذلك،  الى  بالإ�سافة 
ت�سّرف وا�سعة لجهة تقييد ن�ساط و�سائل الإعالم في مجالت 
تتيح تعريفات متغّيرة وذاتية، مثل النظام العام والأخالقيات 
على  التحري�س  اأو  والإهانة  الر�سمية  وال�سرية  وال�ستم  العامة 
الفتنة. وبالفعل، قد تندرج هكذا مواد – ب�سكل خاطىء- في 
الرتباك  يخلق  ما  الت�سهير،  قانون  اإطار  في  الأحيان  بع�س 
في  ال�سلطة.  ا�ستعمال  اإ�ساءة  اأمام  اإ�سافيًا  مجاًل  ويفتح 
القومي  الأمن  ب�ساأن  المخاوف  اأ�سبحت  الأخيرة،  ال�سنوات 
من الأولويات واأنتجت قيودًا غير �سرورية على حرية التعبير 
للجدل  المثيرة  الم�سائل  اأي�سًا  وتتزايد  الإعالم.  وحرية 

كالتجديف والقيود المفرو�سة لحماية الح�سا�سيات الدينية.

القيود  الإعالم  و�سائل  على  ُتفر�س  اأن  يجب  عام،  ب�سكل 
مجتمع  في  �سرورية  المحاكم  تعتبرها  التي  القانونية 
م�ساألة  على  جوابًا  القيود  هذه  تكون  اأن  فيجب  ديمقراطي. 
تحديدها  يكون  واأن  العامة،  بالم�سلحة  خا�سة  طارئة 
ولتم�ّس  العامة  والم�سلحة  لتتما�سى  الإمكان  قدر  �سيقًا 
في  متنا�سبة  تكون  واأن  التعبير،  حرية  ممكن  قدر  باأقل 
المبادىء  هذه  وت�سمح  المتوّفرة.  العقوبات  ولجهة  نطاقها 
الإعالم،  و�سائل  على  مبّررة  قيود  بفر�س  التوجيهية 
الكراهية  على  المحّر�س  الخطاب  تحّرم  التي  كالقوانين 

الأ�سخا�س. خ�سو�سية  تحمي  اأو 

الم�ؤ�شرات الرئي�شة

ل تفر�ص �لدولة قيود�ً قانونية غير مبّررة على و�سائل 
�لإعالم

�لذين  �لأ�سخا�ص  قانونية تحّدد �سفات  �أحكام  ما من 
تتطّلب  �أو  �ل�سحافة  مهنة  ممار�سة  ي�ستطيعون 

�لترخي�ص لل�سحافيين �أو ت�سجيلهم
من  و�سفافية  بان�ساف  مطّبقة  �لم�سادقة  �إجر�ء�ت 

�أجل تغطية �لمنا�سب �أو �لهيئات �لر�سمية 

و�سائل �لتحّقق
اأدلة عن خطط الت�سجيل اأو الترخي�س اأو عراقيل اأخرى 

اأمام الدخول الى مهنة ال�سحافة
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قواعد تحكم خطط الم�سادقة وال�سفافية
النظام  في  والذم  والقدح  الت�سهير  مع  التعاطي  يتّم 

القانوني على اأنها م�سائل مدنية ولي�س جزائية

�ل�سرورية  �لقيود  �أ�سيق  �لت�سهير  قو�نين  تفر�ص 
لحماية �سمعة �لأفر�د

ل تحبط قو�نين �لت�سهير �لنقا�ص �لعام حول ت�سّرف 
�لر�سميين �أو �لهيئات �لر�سمية

كافية،  قانونية  دفاع  و�سائل  �لت�سهير  قو�نين  توؤمن 
فتعتبر مثاًل �أن �لبيان مو�سوع �لنز�ع هو ر�أي ولي�ص بياناً 
�أو  �لنز�ع  مو�سوع  �لو�قع  ن�سر  و�أن  للوقائع،  تجديفياً 
�إذ�عته كان منطقياً �أو ي�سّب في م�سلحة �لجمهور، �أو �أنه 

تّم �أثناء بّث مبا�سر و/�أو �أمام محكمة �أو هيئة منتخبة
�لتي  �لمعالجات  من  مجموعة  �لت�سهير  قو�نين  توؤمن 
تتيح �إجابات متنا�سبة لن�سر �لبيانات �لإفتر�ئية �أو لبّثها

ممكن،  قدر  باأ�سيق  مّحدد  �لت�سهير  قو�نين  نطاق  �إن 
بما في ذلك بالن�سبة �لى من يمكنه �لمقا�ساة

ل يمكن �أن ترفع دعاوى �لت�سهير هيئاٌت عامة، �أكانت 
ت�سريعية �أم تنفيذية �أم ق�سائية

�لتي  �لحالت  في  �لمّدعي  على  �لإثبات  عبء  يقع 
تهّم  �أخرى  م�سائل  �أو  �لر�سميين  بت�سّرف  تتعلق 

�لعامة �لم�سلحة 
�أن  بعدها  يمكن  يتّم تحديد مهلة ق�سوى منطقية ل 

يرفع �لمّدعي دعوى على ت�سهير مفتر�ص.

على  �لمفرو�سة  �لأخرى  �لقيود  تكون  �أن  يتعّين 
�أو  كانت  �لقومي  �لأمن  �لى  م�ستندة  �لتعبير،  حرية 
�لإزدر�ء  �أو  �لكر�هية  على  �لمحّر�سة  �لخطابات  �إلى 
�سّيق  ب�سكل  ومحّددة  و��سحة  �لفح�ص،  �أو  بالمحاكم 
مجتمع  في  �سروري  هو  كما  ومبّررة  �لقانون  في 

ديمقر�طي، تما�سياً مع �لقانون �لدولي
ل تحبط قو�نين �لأمن �لقومي وغيرها من �لقو�نين 
تخ�ّص  م�سائل  حول  �لعامة  �لنقا�سات  �لمقيّدة 

�لم�سلحة �لعامة 
�أن  بدل  �لقانون  في  �سّيق  ب�سكل  قيود  �أي  يتم تحديد 

تخ�سع لالإ�ستن�سابية �لتنفيذية
يتّم �إلغاء هكذ� قو�نين لدو�عي �لم�سلحة �لعامة، متى 

كان ذلك منا�سباً

و�سائل �لتحّقق
الدولية  والمعايير  يتما�سى  �سلة  له  ت�سهير  قانون  اأي 

لأف�سل الممار�سات
المهنة  وبين  ال�سحافة  مهنة  داخل  نقا�س  عن  اأدّلة 

والمجتمع المدني ب�سكل عام ب�ساأن قوانين الت�سهير
تنتقد  اأن  الإعالم  و�سائل  يمكن  مدى  اأي  الى  توثيق 

ر�سميين اأو هيئات ر�سمية من دون عقاب جزائي
اإجراءات قانونية متعّلقة بالت�سهير

الأمن  لدواعي  التعبير  حرية  يقّيد  �سلة  له  قانون  اأي 
القومي اأو الخطاب المحّر�س على الكراهية، الخ

اأي ق�سية قانونية تثبت رقابة فّعالة على القوانين المقّيدة.

-
-
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م�شادر البيانات 

المادة ABC( ،19( الت�سهير: دليل ب�سيط للمبادىء الرئي�سة لقوانين الت�سهير:
www.article19.org/pdfs/tools/defamation-abc.pdf

http://www.article19.org/pdfs/tools/defamation-abc-arabic.pdf :باللغة العربية

المادة -19 م�سادر اأخرى تتعّلق بالت�سهير، بما في ذلك تقارير قطرية: 
www.article19.org/publications/global-issues/defamation.html

دليل مجل�س اأوروبا عن الت�سهير:
http://i-policy.typepad.com/informationpolicy/200603//council_of_euro.html

http://www.article19.org/pdfs/tools/defamation-abc.pdf
http://www.article19.org/pdfs/tools/defamation-abc-arabic.pdf
http://www.article19.org/publications/global-issues/defamation.html
http://i-policy.typepad.com/informationpolicy/200603//council_of_euro.html
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جمعية ال�سحافة بين الأميركيتين- قاعدة بيانات لقوانين ال�سحافة:
www.sipiapa.org/projects/chapul-presslaws.cfm

www.ifj-asia.org/page/resources.html :التحاد الدولي لل�سحفيين- م�سادر وروابط متعّلقة بالت�سهير

ال�سبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير- اإيفيك�س: حملة عن قوانين الإ�ساءة والت�سهير الجزائي:
http://campaigns.ifex.org/def/index.html

www.ijnet.org/Director.aspx?P=MediaLaws :سبكة ال�سحفيين الدوليين - م�سح عن قوانين الإعالم عبر العالم�

معهد و�سائل الإعالم في اإفريقيا الجنوبية واليون�سكو، 2004: قيود غير �سرورية: قوانين تطال حرية الإعالم في الجماعة 
www.misa.org/documents/undue.pdf :الإنمائية للجنوب الفريقي

د. الرقابة

ال�شياق والق�شايا الرئي�شة

حالت  في  فقط  الم�سبقة  الرقابة  الدولي  القانون  يجيز 
قومية  لم�سلحة  والمحّدد  الو�سيك  كالتهديد  ا�ستثنائية، 
التعبير  حرية  على  مفرو�س  قيد  اأي  يكون  اأن  ويجب  رئي�سة. 
ويجب  مبّررة  عامة  م�سلحة  لحماية  تقييدًا  الأقل  الو�سيلة 
تلك  لحماية  منا�سبًا  يكون  واأن  �سّيق  ب�سكل  تحديده  يتم  اأن 
الم�سلحة. وت�ستمر بع�س البلدان التي وّقعت معاهدات دولية 
ب�ساأن حرية التعبير اأو �سادقت عليها بفر�س رقابة م�سبقة، ما 

ي�سّكل انتهاكًا لقانونها اأو د�ستورها الخا�س. 

ونظرًا الى اأن الأخبار هي �سلعة قابلة للهالك، فاإن اأي تاأخير 
ي�سّكل  اإخبارية  اإعالمية  و�سيلة  قبل  من  الم�سمون  ن�سر  في 

�سفعة كبيرة لحرية التعبير.

وُتعتبر القوانين معادية ب�سكل خا�س لحرية التعبير متى كانت 
وا�سعة اأو �سيئة التحديد، فتن�ّس مثاًل على منع المن�سورات التي 
قد تم�ّس النظام العام اأو الأخالقيات اأو الأمن اأو ت�سّر بالعالقات 
كالغرامات  فيه،  المبالغ  العقاب  يوؤدي  وقد  اأجنبي.  بلد  مع 
الى  باإغالقها،  التهديد  اأو  اإعالمية  منظمة  اإغالق  اأو  الكبيرة 
ت�سجيع جّو من الرقابة الذاتية. وفي المقابل، يجعل نظام فّعال 
للتنظيم الذاتي لو�سائل الإعالم )راجع الق�سم 3، ت : الرقابة 

الذاتية لو�سائل الإعالم( تدّخل الدولة غير �سروري. 

الر�سمية  للجهود  ن�سبيًا  جديدًا  مجاًلً  الإنترنت  �سبكة  ت�سّكل 
للمعلومات  الّحر  التداول  على  الرقابة  ممار�سة  الى  الآيلة 
المدني  المجتمع  منظمات  ت�سعى  التي  المجالت  من  وهي 
�سونها  الى  الإعالم  و�سائل  حرية  عن  المدافعة  والمنظمات 
التوجيهية  المبادىء  وت�سمل  العامة.  الم�سلحة  على  حفاظًا 
النهائي  الم�ستعمل  عليها  ي�سيطر  تر�سيح  اأنظمة  الى  الحاجة 

ولي�س موؤمن الخدمة التجارية اأو الدولة. 

الم�ؤ�شرات الرئي�شة

�لى  ��ستناد�ً  م�سبقة  لرقابة  �لإعالم  و�سائل  تخ�سع  ل 
�لقانون و�لممار�سة في �آن

لرقابة  �لمطبوع  ول  �لإذ�عي  �لم�سمون  يخ�سع  ل 
م�سبقة تمار�سها �لحكومة �أو �لهيئات �لناظمة

لجهة  �لأنظمة  قو�عد  خرق  على  �لعقوبات  تطبيق  يتم 
�لم�سمون فقط بعد �أن يكون قد تّم ن�سر �لمو�سوع �أو بّثه

ل ُيطلب من هيئات �لبث �لإذ�عي ول �لمن�سور�ت �لمطبوعة 
�أن تت�سّجل لدى هيئة عامة ول �أن تح�سل على �إذنها

�لمن�سور�ت  ول  �لإذ�عي  �لبّث  هيئات  �إغالق  يتم  ل 
�لمطبوعة ول يتم تهديدها بالإغالق ب�سبب م�سمونها

�لنفاذ  على  مفرو�سة  مبّيتة  �أو  �سريحة  قيود  من  ما 
�لى �ل�سحف �أو �سبكات �لتوزيع �أو دور �لطباعة

�أو  ل تكون �لغر�مات على �نتهاك �لقو�عد مبالغ فيها 
غير منا�سبة فت�سّكل �سكاًل من �أ�سكال �لرقابة
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و�سائل �لتحّقق
على  الرقابة  ممار�سة  تتيح  ر�سمية  اآلية  اأو  اأنظمة  اأي 

و�سائل الإعالم اأو تفر�سها
الإعالم  و�سائل  تقارير �سادرة عن وكالت موثوقة وعن 

ب�ساأن ممار�سة الرقابة على و�سائل الإعالم
الإغالق الق�سري ل�سحف اأو دوريات اأو هيئات بّث اإذاعي 

وحظر عدد من الكتب اأو المن�سورات.

�لذي  �لإنترنت  م�سمون  تحجب  �أن  �لدولة  تحاول  ل 
ُيعتبر ح�سا�ساً �أو م�سيئاً �أو �أن تر�ّسحه.

ل يخ�سع م�سمون �لإنترنت للحجب ول للتر�سيح من 
قبل �لدولة ب�سبب م�سمونه �أو م�سدره

ل يخ�سع م�ستعملو �لإنترنت لعقوبات ب�سبب نفاذهم 
�لى م�سمون على �لإنترنت ُيعتبر ح�سا�ساً �أو م�سيئاً �أو 

ن�سره  ب�سبب 

ل ُي�سطر موؤمنو خدمة �لإنترنت و�لمو�قع على �ل�سبكة 
�لإنترنت  على  �لإذ�عي  �لبّث  هيئات  �أو  و�لمدّونات 
للت�سجيل لدى هيئة عامة ول للح�سول على �إذن منها. 

و�سائل �لتحّقق
عوقبوا  الذين  الإنترنت  م�ستخدمي  عن  موّثقة  حالت 

لنفاذهم الى م�سمون ُيعتبر ح�سا�سًا اأو م�سيئًا اأو لن�سره
على  لمواقع  ق�سرية  اإغالق  عمليات  عن  موّثقة  حالت 

�سبكة النترنت اأو تهديد باإغالقها 
يخ�سع م�ستخدمو الإنترنت لعقوبات لنفاذهم الى اأخبار 

اأو اآراء ُتعتبر مثيرة لالإعترا�س اأو لن�سرها على ال�سبكة
على  المواقع  بحجب  يق�سي  للدولة  ن�ساط  عن  اأّدلة 

الإنترنت اأو بتر�سيحها.

-

-

-
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ليبرتو�س دوت نيت- روابط دولية الى قوانين حول الرقابة على النترنت: 
http://libertus.net/censor/resources.html#Global

www.rsf.org :مرا�سلون بال حدود

http://irrepressible.info
http://www.article19.org/publications/global-issues/censorship.html
http://www.cpj.org
http://www.freedomhouse.org
http://www.fxi.org.za/Main%20Pages/anti_censorship.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=17659&URL_DO=DO_
http://hrw.org
http://www.indexonline.org
http://www.ifex.org/en/content/view/full/235
http://www.ifea.net
http://www.intgovforum.org
http://www.internetgovernance.org
http://www.journalismnet.com/media/censorship.htm
http://libertus.net/censor/resources.html#Global
http://www.rsf.org


[20][21]



تعددية و�سائل 
الإعالم وتنّوعها، 

م�ساواة اإقت�سادية 
و�سفافية الملكية
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ترّكز و�سائل الإعالم

تّتخذ الدولة تدابير اإيجابية لتعزيز و�سائل الإعالم 
التعددية

الى  الآيلة  بالتدابير  الإلتزام  على  الدولة  تحر�ص 
تعزيز و�سائل الإعالم التعددية

العامة  الإعالم  و�سائل  من  متنّوع  مزيج 
والخا�سة والمجتمعية

و�سائل  من  متنّوع  لمزيج  بن�ساط  الدولة  ترّوج 
الإعالم العامة والخا�سة والمجتمعية

اأنظمة م�ستقّلة و�سّفافة

بن�ساط  المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولة  ترّوج 
لتنمية و�سائل الإعالم المجتمعية

 

الموؤ�سرات الرئي�سة

الترخي�ص وتخ�سي�ص الطيف

على  الطيف  لتخ�سي�ص  الدولة  خطة  تحر�ص 
تاأمين الإ�ستعمال الأمثل لم�سلحة الجمهور

خطة وطنّية لتخ�سي�ص الطيف تعّزز تنّوع الملكية 
والم�سمون

مجموعة اأنظمة م�ستقّلة و�سّفافة

اأنظمة �سريبية وخا�سة بالأعمال

والخا�سة  ال�سريبية  الأنظمة  الدولة  ت�ستخدم 
الإعالم  و�سائل  تنمية  على  للت�سجيع  بالأعمال 

بطريقة غير تمييزية

الإعالنات

ل تمّيز الدولة من خالل �سيا�ستها الإعالنّية 

اأنظمة فّعالة ترعى الإعالنات في و�سائل الإعالم
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تعددية و�سائل الإعالم وتنّوعها، 
م�ساواة اقت�سادية و�سفافية الملكية 2

الفــئــة

اأ . تركز و�سائل الإعالم

ال�سياق والق�سايا الرئي�سة

بطرق  بطرق سرورية  بطرق سرورية  رورية  ال� غير  الملكية  ال�سز  غير  الملكية  سز  ترّك دون  ال�ؤول  غير  الملكية  تركز  دون  ال�ؤول  غير  الملكية  ز  تركو دون  تركوؤول  دون  ؤول  الح الحويمكن  ويمكن 
ّأ الحكومات الى قواعد تهدف الى الحّدأ الحكومات الى قواعد تهدف الى الحد من  أ الحكومات الى قواعد تهدف الى الحداأ الحكومات الى قواعد تهدف الى الحدا امختلفة. وقد تلجامختلفة. وقد تلج
أو مجموعة واحدة على اأو مجموعة واحدة على أو مجموعة واحدة على  ركة سركة سركة  أو �اأو �سأو �سأو � أو عائلة اأو عائلة أو عائلة  خ�ص واحد سخ�ص واحد سخ�ص واحد  سأثير �سأثير � أثير �اأثير �ا اتات
ّأكد من توّفر عدد كاف أكد من توفر عدد كاف أكد من توّفر عدد كاف  أكد من توفاأكد من توفا أكثر والى التاأكثر والى التاأكثر والى التاأكثر والى الت أو اأو أو  أحد قطاعات الإعالم اأحد قطاعات الإعالم أحد قطاعات الإعالم 

ؤ�س�سات الإعالمية المتنوعة. وؤ�س�سات الإعالمية المتنوعة. وؤ�س�سات الإعالمية المتنوعة.  ومن المومن الم

وعية، سوعية، سوعية،  الى معايير مو� ت�ستند  القواعد عتبات  الى معايير مو�سمل هذه  ت�ستند  القواعد عتبات  سمل هذه  الى معايير مو�س ت�ستند  القواعد عتبات  الى معايير مو�سمل هذه  ت�ستند  القواعد عتبات  مل هذه  ت�سوقد ت� سوقد 
ورقم  ورقم سورات،  ورقم سورات،  ورات،  المن� وعدد  المن�ساهدين،  وعدد  ساهدين،  المن�س وعدد  المن�ساهدين،  وعدد  اهدين،  الم� الم�سأو  الم�سأو  الم�اأو  أو  القّراء  القّرة  ّة  القرس القرسة  ة  سكح�سكح�
ويت.سويت.سويت. أو حقوق الت�اأو حقوق الت�سأو حقوق الت�سأو حقوق الت� أو حقوق الت� المال  أو حقوق الت�اأو حقوق الت�أو حقوق الت� المال  أو حقوق الت�اأو حقوق الت� المال  أ�اأ�صأ�صأ�ص أ�أ�سهم ر أ�أ�سهم ر أ�سهم راأ�سهم ر أ�سهم رالمبيعات/المدخول، وتوزيع  أ�سهم راأ�سهم رأ�سهم رالمبيعات/المدخول، وتوزيع  أ�سهم راأ�سهم رالمبيعات/المدخول، وتوزيع 

أخذ بااأخذ بااأخذ بالعتبار  أن تاأن تاأن تاأن ت كما يمكن هذه القواعد، الى جانب ذلك، 
والدمج  نف�سه(  والدمج ساط  نف�سه(  والدمج ساط  نف�سه(  اط  الن� فرع  داخل  دمج  )اي  الأفقي  الن�سالدمج  فرع  داخل  دمج  )اي  الأفقي  سالدمج 
أو مجموعة واحدة اأو مجموعة واحدة أو مجموعة واحدة  ركة سركة سركة  �اأو �سأو �سأو � أو  خ�ص واحد سخ�ص واحد سخ�ص واحد  سم �سم � م �العامودي )تحكم �العامودي )تحّك
ذات  ذات ساطات  ذات ساطات  اطات  والن� والتوزيع  الإنتاج  لعملية  الرئي�سة  والن�سر  والتوزيع  الإنتاج  لعملية  الرئي�سة  سر  والن�س والتوزيع  الإنتاج  لعملية  الرئي�سة  والن�سر  والتوزيع  الإنتاج  لعملية  الرئي�سة  ر  سبالعنا�سبالعنا�

لة، مثل الإعالن(.سلة، مثل الإعالن(.سلة، مثل الإعالن(. سال�سال�

�سوق  حجم  باختالف  الحقيقي  الأنظمة  �سوق سكل  حجم  باختالف  الحقيقي  الأنظمة  �سوق سكل  حجم  باختالف  الحقيقي  الأنظمة  كل  � يختلف  �سقد  يختلف  سقد 
تنطبق  الذي  المحلي  تنطبق أو  الذي  المحلي  تنطبق اأو  الذي  المحلي  أو  الإقليمي  الإقليمي أو  الإقليمي اأو  أو  الوطني  الإعالم  و�سائل 

ّعليه وم�ستوى تطّوره. عليه وم�ستوى تطوره. عليه وم�ستوى تطّوره. 

إذا اإذا إذا  مما  التحّقق  يجب  مما لة،  التحقق  يجب  مما لة،  ق  التحقس يجب  التحقسلة،  يجب  لة،  � ذات  قوانين  �سر  ذات  قوانين  سر  تتوّف  � ذات  قوانين  تتوفر   � ذات  قوانين  ر  ل وعندما 
جدول  من  هناك  كان  جدول إن  من  هناك  كان  جدول اإن  من  هناك  كان  إن  و جدول ياغة  من  هناك  كان  إن  و جدول ياغة  من  هناك  كان  إن  وس وسياغة  ياغة  ال� قيد  ال�سريعات  قيد  سريعات  ال�س قيد  ال�سريعات  قيد  ريعات  الت� الت�سكانت  سكانت 
ى سى سى  يتما� القانون  يتما�سروع  القانون  سروع  يتما�س القانون  يتما�سروع  القانون  روع  م� كان  م�سإن  كان  م�سإن  كان  م�اإن  كان  إن  و لتطبيقها  منطقي  م�زمني  كان  إن  و لتطبيقها  منطقي  م�زمني  كان  إن 

والمعايير الدولية. 

أن اأن أن  ويجب  ارماسارماسارمًا.  � القانون  يكون  �سأن  القانون  يكون  �سأن  القانون  يكون  �اأن  القانون  يكون  أن  يجب  ذلك،  الى  افةسافةسافًة  سإ�سإ� إ�اإ�ا
يكفي من  ما  القوانين  تطبيق  يكفي من وؤولة عن  ما  القوانين  تطبيق  يكفي من وؤولة عن  ما  القوانين  تطبيق  ؤولة عن  الم�س بال�سلطات  الم�سويناط  بال�سلطات  ويناط 

بعيدًا بحرية  ولتعمل  م�ستقّلة  ولتكون  دورها  بعيداأدية  بحرية  ولتعمل  م�ستقلة  ولتكون  دورها  بعيداأدية  بحرية  ولتعمل  م�ستقّلة  ولتكون  دورها  ّأدية  م�ستقلا ولتكون  دورها  م�ستقلاأدية  ولتكون  دورها  أدية  لت لتاال�سلطات  اال�سلطات 
تتمّتع  تتمتع أن  تتمّتع أن  تتمّتأن  تتمتاأن  أن  يجب  خا�ص،  يجب سكل  خا�ص،  يجب سكل  خا�ص،  كل  وب� ال�سيا�سية.  وب�سغوطات  ال�سيا�سية.  سغوطات  وب�س ال�سيا�سية.  وب�سغوطات  ال�سيا�سية.  غوطات  ال� ال�سعن  سعن 
كانت  متى  الإعالمية  العمليات  ايقاف  تخّولها  التي  كانت بال�سلطة  متى  الإعالمية  العمليات  ايقاف  تخولها  التي  كانت بال�سلطة  متى  الإعالمية  العمليات  ايقاف  تخّولها  التي  ّبال�سلطة 
مقبولة  غير  ترّكز  م�ستويات  بلوغ  مقبولة   غير  تركز  م�ستويات  بلوغ  مقبولة   غير  ز  تم متى  تّمأو  متى  تّمأو  متى  تماأو  متى  أو  مهّددة  مهّدالتعددية  ّالتعددية 
أدلة عن اأدلة عن أدلة عن  أن تتوفاأن تتوّفأن تتوّفر أن تتوفر أن تتوّفر  ل عقوبات متى كان ذلك ل عقوبات متى كان ذلك لزمًا. ويجب  صوفر�صوفر�ص

كل منا�سب. سكل منا�سب. سكل منا�سب.  سممار�سة هذه ال�سلطات ب�سممار�سة هذه ال�سلطات ب�

معيارًا والإقليمية  الدولية  معياراسلى  والإقليمية  الدولية  معياراسلى  والإقليمية  الدولية  لى  الف� الممار�سة  معايير  الف�سم  الممار�سة  معايير  سم  تقّد
مراجعة  الإطار  هذا  في  ويمكن  الوطنية.  المقايي�ص  المقايي�صلتقييم  صلتقييم 
و�سائل  تعددية  و�سائل ساأن  تعددية  و�سائل ساأن  تعددية  أن  ب� ب�سا  سا  2007 للعام  للعام أوروبا  للعام اأوروبا  أوروبا  مجل�ص مجل�صيات  صيات  مجل�س مجل�سيات  يات  ستو�ستو�

ع المحتوى الإعالمي. ّالإعالم وتنّوع المحتوى الإعالمي. الإعالم وتنوع المحتوى الإعالمي. الإعالم وتنّوع المحتوى الإعالمي.  ع المحتوى الإعالمي. الإعالم وتنوع المحتوى الإعالمي. ّ ع المحتوى الإعالمي. ّ

عن  عن أدّلة  عن أدلة  أدلاأدّلأدّلة  وتوّفر  وتوفر ز  ر ز  للترّك وتوفة  للتركز  وتوفة  ز  للتركس للتركسة  ة  مناه� مناه�سأنظمة  مناه�سأنظمة  مناه�اأنظمة  أنظمة  و قوانين  وجود  مناه�يندرج  أنظمة  و قوانين  وجود  مناه�يندرج  أنظمة 
تحليل  تحليل ّمن  تحليل من  ن  مسمس يت� وقد  الوقائعية.  ال�سجالت  يت�سإطار  وقد  الوقائعية.  ال�سجالت  يت�سإطار  وقد  الوقائعية.  ال�سجالت  يت�اإطار  وقد  الوقائعية.  ال�سجالت  إطار  في  تطبيقها 
ة سة سة  الخا� القرارات  الخا�سنع  القرارات  سنع  الخا�س القرارات  الخا�سنع  القرارات  نع  � عملية  بين  ما  يربط  الذي  �سمون  عملية  بين  ما  يربط  الذي  سمون  �س عملية  بين  ما  يربط  الذي  �سمون  عملية  بين  ما  يربط  الذي  مون  سالم�سالم�
آن. فعلى �سبيل المثال، اآن. فعلى �سبيل المثال، آن. فعلى �سبيل المثال،  آن. فعلى �سبيل المثال، ية ونوعية في  آن. فعلى �سبيل المثال، اآن. فعلى �سبيل المثال، آن. فعلى �سبيل المثال، ية ونوعية في  آن. فعلى �سبيل المثال، اآن. فعلى �سبيل المثال، ية ونوعية في  ّر كّمية ونوعية في ر كمية ونوعية في ر كّم ر كمسر كمس سبالتحرير والملكية عنا�سبالتحرير والملكية عنا�
ّ�ص على الهواء لحزب �سيا�سي معّين �ص على الهواء لحزب �سيا�سي معين �ص على الهواء لحزب �سيا�سي معّين  �ص على الهواء لحزب �سيا�سي معيس�ص على الهواء لحزب �سيا�سي معيسّ س الوقت المخ�سّ الوقت المخّ� الوقت المخ� صيمكن قيا�صيمكن قيا�ص
أنه يتماأنه يتّمأنه يتّمأنه يتم اللجوء الى التقدير النوعي عندما يتم تقييم  في حين 

ّانحياز و�سيلة الإعالم في اتجاه معّين ب�سبب من يملكها. انحياز و�سيلة الإعالم في اتجاه معين ب�سبب من يملكها. انحياز و�سيلة الإعالم في اتجاه معّين ب�سبب من يملكها. 

الموؤ�سرات الرئي�سة

الإعالم  و�سائل  لتعزيز  اإيجابية  تدابير  الدولة  تّتخذ 
التعددية   

غير  غير سكل  غير سكل  كل  ب� الملكية  ب�سز  الملكية  سز  ترّك دون  ب�ؤول  الملكية  تركز  دون  ب�ؤول  الملكية  ز  تركو دون  تركوؤول  دون  ؤول  للح للحوالة  والة  فع للحأنظمة  فعالة  للحأنظمة  فّعالة  ّأنظمة  فعا فعاأنظمة  أنظمة 
مقبول ولتعزيز التعددية

البّث قطاع  في  المتقاطع  الترّكز  حول  محدد  البثريع  قطاع  في  المتقاطع  التركز  حول  محدد  البثريع  قطاع  في  المتقاطع  ز  التركس حول  محدد  التركسريع  حول  محدد  ريع  ست�ست�
القطاعات  من  وغيره  القطاع  هذا  وبين  الإذاعي 

الإعالمية لتفادي ال�سيطرة على ال�سوق

2.1







اأنظمة تعترف بالتمييز بين الالعبين ال�سغار والكبار 
في �سوق و�سائل الإعالم

ال�سركات  تخ�ّص  والك�سف  بال�سفافية  خا�سة  اأحكام 
الإعالمية لجهة الملكية وال�ستثمار وم�سادر الدخل

محددة  ترددات  لتخ�سي�ص  الترخي�ص  عملية  ترّوج 
و�سائل  ملكية  لتعددية  الفردية  الإذاعي  البّث  لهيئات 

الإعالم وم�سمون البرمجة
التما�سي مع المعايير الدولية 

تتمّتع ال�سلطات الم�سوؤولة عن تطبيق قوانين مناه�سة 
الحتكار بما يكفي من ال�سلطات، ك�سلطة رف�ص طلبات 
القائمة، متى  الإعالمية  العمليات  وايقاف  الترخي�ص 
بلوغ م�ستويات غير  تّم  اأو متى  التعددية مهّددة  كانت 

مقبولة من ترّكز الملكية 
الإعالم  و�سائل  ترّكز  اآثار  بن�ساط  الحكومة  تراقب 

وتقييمها.

الى  الآيلة  بالتدابير  الإلتزام  على  الدولة  تحر�ص 
تعزيز و�سائل الإعالم التعددية

الهيئات  ت�ستعملها  الحتكار  لمناه�سة  قوانين 
الناظمة لرف�ص طلبات الترخي�ص اأو لإيقاف العمليات 
القائمة بهدف تفادي ترّكز مفرط لملكية  الإعالمية 

و�سائل الإعالم
والمواطنون  المدني  المجتمع  مجموعات  ت�سارك 
ب�سكل عام في الترويج لتدابير اآيلة الى تعزيز تعددية 

و�سائل الإعالم وتطبيقها

�ص الهيئات الناظمة تراخي�ص رقمية لمجموعة  تخ�سّ
وا�سعة من الم�سّغلين التجاريين وغير التجاريين.

و�سائل التحّقق
ل�سلطات  الإنترنت  �سبكة  على  ومواقع  ر�سمية  بيانات 
و�سائل  ملكية  اأنظمة  تحّدد  الوطنية  الت�سالت  تنظيم 

ل اأن�سطتها وم�سوؤولياتها الإعالم وتف�سّ
وطنية  )هيئات  موثوقة  وكالت  عن  �سادرة  تقارير 
المجتمع  حكومية/منظمات  غير  منظمات  ودولية، 
ترّكز  دون  تحول  تدابير  تطبيق  حول  نقابات(  المدني، 

و�سائل الإعالم ب�سكل غير مقبول
بين  ما  يربط  موثوقة  وكالت  قبل  من  للم�سمون  تحليل 
والملكية  بالتحرير  الخا�ص  الإعالم  و�سائل  م�سمون 
لالتحاد  التابع  الإعالم  و�سائل  نوعية  م�سروع  )مثل 

الدولي لل�سحفيين(
و�سائل  في  الإعالم  و�سائل  ترّكز  م�سائل  حول  تقارير 

الإعالم الوطنية
الرقمية  التراخي�ص  ينّظم تخ�سي�ص  له �سلة  قانون  اأي 

واأدلة عن تطبيقه
ل�سلطات  النترنت  �سبكة  على  ومواقع  ر�سمية  بيانات 
المتعّلقة  الأنظمة  تحّدد  الوطنية  الت�سالت  تنظيم 

بالبث الإذاعي الرقمي
تقارير عن منظمات المجتمع المدني ب�ساأن ترّكز و�سائل 

الإعالم وتدابير الدولة الآيلة للترويج لتعددية الملكية
خالل  من  المدني  بالمجتمع  الحكومة  ارتباط  عن  اأدّلة 

قنوات ا�ست�سارية حقيقة

-

-

-

-
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م�سادر البيانات 

www.article19.org :المادة -19 تحاليل قطرية عن الت�سريعات التي تحكم ترّكز و�سائل الإعالم

مراجعة ال�سحافة الكولومبية - من يملك ماذا: دليل متوّفر على النترنت لما تملكة ال�سركات الإعالمية الكبرى:
www.cjr.org/tools/owners 

المحتوى  وتنّوع  الإعالم  و�سائل  تعددية  حول  الأع�ساء  الدول  الى  الوزراء  للجنة   )2007( الثانية  التو�سية  اأوروبا،  مجل�ص 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699:)2007 الإعالمي )تم اعتمادها في 31 كانون الثاني/يناير
&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

www.epra.org/content/english/index2.html :المن�سة الأوروبية لل�سلطات الناظمة

المن�سة الأوروبية لل�سلطات الناظمة، دليل دولي الى روابط على النترنت الى ال�سلطات الوطنية الناظمة:
www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html

-

-

-

-

http://www.article19.org
http://www.cjr.org/tools/owners
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699
http://www.epra.org/content/english/index2.html
http://www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html
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الإتحاد الدولي لل�سحفيين - م�سروع نوعية و�سائل الإعالم حول الترّكز المتزايد لملكية و�سائل الإعالم:
www.ifj.org/default.asp?Index=3671&Language=EN

التحاد الدولي لل�سحفيين، نفوذ و�سائل الإعالم في اأوروبا: ال�سورة الكبرى للملكية )2006(: 
www.ifj.org/default.asp?Index=3671&Language=EN

الإتحاد الدولي لل�سحافيين، من يم�سك زمام الأمور: الكتاب التمهيدي لمناق�سة المائدة الم�ستديرة حول و�سائل الإعالم 
و�سائل  ترّكز  م�ساألة  حول  حمالت  تطلق  التي  وال�سبكات  للمنظمات  دلياًل  يت�سّمن  التعبير:  لحرية  تهديدات  العالمية- 

www.ifj.org/pdfs/whosincontrol.pdf :الإعالم

ال�سبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير - اإيفيك�ص: معلومات حول ترّكز و�سائل الإعالم:
www.ifex.org/en/content/view/full/238/

ISAS P 9001: 2005  موؤ�س�سة و�سائل الإعالم والمجتمع، معيار دولي، اأنظمة اإدارة النوعية - مقت�سيات لل�سحافة، معايير
www.media-society.org/download/ISAS%20P%20900120%Standard%20English-French.pdf

والتلفزيون  الإذاعي  البث  لهيئات  مقت�سيات   - النوعية  اإدارة  اأنظمة  دولي،  معيار  والمجتمع،  الإعالم  و�سائل  موؤ�س�سة 
BC  ISAS 9001: 2003 ومنتجي م�سمون النترنت، معايير

www.mediasociety.org/download/ISAS%20BC%20900120%Standard%20English.pdf

معهد و�سائل الإعالم في اإفريقيا الجنوبية - اإذاعة التنّوع وتكنولوجيا المعلومات والت�سالت:
www.misa.org/broadcasting.htm

www.irex.org/msi :موؤ�سر ا�ستدامة الإعالم

www.mwglobal.org :ميديا وات�ص غلوبل

www.soros.org/initiatives/media  :معهد المجتمع المفتوح - برامج اإعالمية

معهد المجتمع المفتوح، التلفزيون عبر اأوروبا: اأنظمة و�سيا�سة وا�ستقاللية )2005(: 
www.eumap.org/topics/media/television_europe

ب. مزيج متنّوع من و�سائل الإعالم العامة والخا�سة والمجتمعية

ال�سياق والق�سايا الرئي�سة

تقّدم التدابير التي تّتخذها الدولة ل�سمان توّفر مزيج متنّوع 
من هيئات البث الإذاعي العامة والخا�سة والمجتمعية �سورًة 
الإعالم  بو�سائل  وُيق�سد  الدولي.  ال�سعيد  على  متفاوتة 

المجتمعية و�سائل اإعالم م�ستقّلة يملكها المجتمع ويديرها. 

بهيئات  تتعّلق  محددة  معايير  اأي  تتوّفر  ل  البلدان،  بع�ص  في 
بهذه  قانونيًا  الإعتراف  يتم  ول  المجتمعية  الإذاعي  البث 

الإذاعي  البث  هيئات  ت�سطر  وبالتالي،  ُوجدت.  متى  الخدمة 
القانوني  الإطار  �سمن  للعمل  الربح  تبغي  ل  التي  المجتمعية 
بع�ص  وفي  ال�سوق.  لقوى  تخ�سع  التي  الخا�سة  للمحطات 
تقوم  وقد  حتى  العتراف  من  القدر  هذا  يتوّفر  ل  البلدان، 
تنل  لم  التي  المجتمعية  الإذاعي  البث  الدولة بمعاقبة هيئات 

موافقة ب�سبب غياب الت�سريعات المنا�سبة. 

وفي حالت اأخرى، ل يتوّفر قانون ينّظم البث الإذاعي ب�سكل 
يمكن  الحالت،  هذه  وفي  قديمًا.  القانون  يكون  قد  اأو  عام 

http://www.ifj.org/default.asp?Index=3671&Language=EN
http://www.ifj.org/default.asp?Index=3671&Language=EN
http://www.ifj.org/pdfs/whosincontrol.pdf
http://www.ifex.org/en/content/view/full/238
http://www.media-society.org/download/ISAS%20P%20900120%Standard%20English-French.pdf
http://www.mediasociety.org/download/ISAS%20BC%20900120%Standard%20English.pdf
http://www.misa.org/broadcasting.htm
http://www.irex.org/msi
http://www.mwglobal.org
http://www.soros.org/initiatives/media
http://www.eumap.org/topics/media/television_europe
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في  الترّددات  تخ�سي�ص  كيفية  حول  اأدّلة  على  الح�سول 
المبادئ التوجيهية الإدارية والخا�سة بال�سيا�سة.     

لهيئة  العالمية  للخدمة  ال�ستئماني  ال�سندوق  مبادرة  تدّل 
و�سائل  تنمية  "مبادرة  اإ�سم  تحمل  التي  البريطانية  الإذاعة 
القانونية.  الأطر  تنّوع  على  الإفريقية")2006(  الإعالم 
اإّت�سح  الم�سح،  فيها  جرى  التي  بلدًا  ع�سر  ال�سبعة  بين  ومن 
اأن بلدًا واحدًا هو جنوب اإفريقيا قد اعتمد ت�سريعًا للترخي�ص 
بلد  وكان  المجتمعية.  والتلفزيونات  لالإذاعات  م�ستقّل  ب�سكل 
اعتماد  باتجاه  يعمل  الديمقراطية(  الكونغو  )جمهورية  اآخر 
في  قانونية  اأحكام  هكذا  تتوّفر  تكن  ولم  قانوني.  هكذا حكم 
خم�سة بلدان اأخرى في حين اأن ع�سرة بلدان كان لديها اأحكام 
بالإذاعات  قانوني  اعتراف  اأو  بال�سيا�سات  خا�سة  تدريجية 
الإعالم  لو�سائل  الدعم  يتوّفر  يكن  لم  ولكن  المجتمعية 

المجتمعية اأو كان هذا الدعم �سعيفًا.

وقد تختلف اي�سًا الممار�سات المحددة لتخ�سي�ص الترددات 
الإذاعية من بلد الى اآخر. ويمكن منح التراخي�ص على اأ�سا�ص 
الوفاء  على  الطلب  مقّدم  قدرة  ب�سبب  وربما  العرو�ص  تقديم 
حتى  اأو  الأعلى  للمزايد  منحها  يمكن  اأو  المقت�سيات  ببع�ص 
عبر ال�سحب بالقرعة. ول بد من الإ�سارة في هذا ال�سدد الى 
اإعالم  و�سائل  تطّور  م�سلحة  في  ي�سّب  ل  العلني  المزاد  اأن 
بالموارد  يتمتعون  الذين  الطلب  مقّدمي  ل  يف�سّ لأنه  تعددية 

المالية الأكبر. 

وفي البلدان التي تتمّتع فيها الإذاعة المجتمعية بو�سع قانوني، 
الإذاعي  البث  لهيئات  الترددات  تخ�سي�ص  الدولة  ت�سّجع  قد 
مجتمعات  اأو  كالن�ساء  المهّم�سة  المجموعات  تديرها  التي 
عبر  ذلك  يتم  وقد  م�سالحها.  تخدم  والتي  محددة  اأقلية 

تحديد اأهداف اأو ح�س�ص محددة. 

جزءًا  اي�سًا  المطبوعة  المجتمعية  الإعالم  و�سائل  ت�سّكل 
الدولة  ويمكن  ال�سحية.  الإعالم  و�سائل  بيئة  من  اأ�سا�سيًا 
المجتمعية  ال�سحافة  ت�ساعد  اأن  المدني  المجتمع  ومنظمات 
على النمو من خالل تقديم الدعم لبناء القدرات والدعم غير 
المبا�سر للموؤ�س�سات ذات المنفعة العامة اأو المنظمات المالية 
الإعالم  و�سائل  تنمية  لوكالة  المالي  الدعم  راجع  )لالأمثلة، 
وتنّوعها في جنوب اإفريقيا- www.mdda.org.za(. وعلى 

المجتمعية  الإعالم  و�سائل  اإحباط  يمكن  ذلك،  من  العك�ص 
المطبوعة من خالل فر�ص ر�سوم مانعة على اإطالق الن�ساط 
من  حرمانها  اأو  المثال  �سبيل  على  الجديدة  ال�سحف  على 

مداخيل الإعالنات الحكومية.  

الإعالم  و�سائل  من  متنّوع  مزيج  اإن�ساء  يمكن  عامة،  ب�سورة 
خالل  من  الف�سلى  بالطريقة  والخا�سة  والمجتمعية  العامة 
لت�سجيع  خا�سة  اأحكام  مع  واإدارية،  ومالية  قانونية  تدابير 
ومت�ساٍو  عادل  تخ�سي�ص  وتاأمين  المجتمعية  الإعالم  و�سائل 

للطيف في قطاع البّث الإذاعي. 

في  متوازنة  اإعالمية  ببيئة  المتعّلق  الموؤ�س�سي  الإطار  يندرج 
البحث عن خطط  ب�سهولة  الوقائعية، ويمكن  ال�سجالت  اإطار 
المواقع  عبر  اأو  الإنترنت  على  الوطنية  الترددات  تخ�سي�ص 

على �سبكة النترنت الخا�سة بالهيئات الناظمة الوطنية. 

غير اأنه قد يكون من ال�سعب جمع بيانات حول كيفية تطبيق 
ب�سبب  غام�سة  التقييمات  تاأتي  وقد  الموؤ�س�سي.  الإطار 
م�سكلة في التعريف. فعلى �سبيل المثال، قد يّت�سح اأن و�سيلة 
اإعالمية ُو�سفت باأنها مجتمعية هي في الواقع ملك للدولة اأو 
اأو الم�سالح التجارية.  اأو هي باإدارة الدولة  لم�سالح تجارية 
و�سائل  ت�سمل  التي  الم�سح  عمليات  ت�ستثني  قد  المقابل،  وفي 
لها، حتى  المرّخ�ص  المجتمعية غير  الإعالم  و�سائل  الإعالم 

واإن كانت تلّبي هدفًا اإجتماعيًا مفيدًا. 

الموؤ�سرات الرئي�سة

ترّوج الدولة بن�ساط لمزيج متنّوع من و�سائل الإعالم 
العامة والخا�سة والمجتمعية

والخا�سة  العامة  الإعالم  و�سائل  بين  الدولة  تمّيز  ل 
والمجتمعية لدى اإتاحة النفاذ الى المعلومات

عندما تغطي اأنظمة البّث الإذاعي البّث الرقمي، ُتمنح 
تلقائية  ب�سورة  التراخي�ص  العامة  الخدمة  محطات 

للبّث الإذاعي الرقمي
لإطالق  اأخرى  قيوداً  اأو  ر�سوماً  الدولة  تفر�ص  ل 
الى  ُت�ساف  جديدة،  مطبوعات  عناوين  على  الن�ساط 

مقت�سيات ت�سجيل الأعمال العادية.
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و�سائل التحّقق
البيانات الر�سمية اأو المواقع على �سبكة النترنت التابعة 
للهيئات الناظمة، تحديد الإجراءات الخا�سة بتخ�سي�ص 
والخا�سة  العامة  الإذاعي  البث  هيئات  بين  الترددات 
�سلة،  ذات  ذلك  كان  متى  ذلك،  في  )بما  والمجتمعية 
ح�س�ص اأو اأهداف لهيئات البث الإذاعي المجتمعية(. 

الإذاعة  ترددات  لتخ�سي�ص  من�سورة  وطنية  خطط 
وقنواتها وعر�ص النطاق الخا�ص بها.

الأحكام  ب�ساأن  موثوقة  وكالت  عن  �سادرة  تقارير 
اإعالمية  بيئة  �سمان  الى  الآيلة  غيرها  اأو  القانونية 
الإعالم  لو�سائل  للترويج  تدابير  ذلك  في  بما  متوازنة، 

المجتمعية المطبوعة والإذاعية
كيفية  مراقبة  خالل  من  الأحكام  هذه  تطبيق  عن  اأدّلة 
موارد  تخ�سي�ص  وكيفية  مثاًل  التراخي�ص  هذه  منح 
في  الحّق  احترام  وكيفية  المدفوعة  كالإعالنات  الدولة 

المعلومات على اأر�ص الواقع.

اأنظمة م�ستقّلة و�سّفافة
الترّددات  طيف  الى  مت�ساوياً  نفاذاً  الأنظمة  ت�سمن 
هيئات  ذلك  في  بما  الإعالم،  و�سائل  من  لمجموعة 

البث الإذاعي المجتمعية
تكون عمليات �سنع القرارات ب�ساأن تخ�سي�ص الترددات 
بين هيئات البث الإذاعي العامة والخا�سة والمجتمعية 

مفتوحة وت�ساركية
تخ�سي�ص  ب�ساأن  القرار  �سنع  عمليات  على  ت�سرف 
والخا�سة  العامة  الإذاعي  البث  هيئات  بين  الترددات 
اأو  �سيا�سي  والمجتمعية هيئة غير خا�سعة لأي تدّخل 

تجاري اأو لرقابة م�سلحة خا�سة

و�سائل التحّقق
الإذاعة  ترددات  تخ�سي�ص  من�سورة حول  وطنية  خطط 

وقنواتها وعر�ص نطاقها
التابعة  النترنت  �سبكة  والمواقع على  الر�سمية  البيانات 
للهيئات الناظمة، تحديد الإجراءات الخا�سة بتخ�سي�ص 
والخا�سة  العامة  الإذاعي  البث  هيئات  بين  الترددات 
�سلة،  ذات  ذلك  كان  متى  ذلك،  في  )بما  والمجتمعية 

ح�س�ص اأو اأهداف لهيئات البث الإذاعي المجتمعية(
ا�ستقاللية  ب�ساأن  موثوقة  وكالت  عن  �سادرة  تقارير 

وظيفة التنظيم و�سفافيتها

بن�ساط  المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولة  ترّوج 
لتنمية و�سائل الإعالم المجتمعية

بنية ت�سعير لتراخي�ص البّث الإذاعي ل تكون تحريمية 
بالن�سبة الى و�سائل الإعالم المجتمعية

طيف  من  اأجزاء  لحجز  محّددة  اأهداف  اأو  ح�س�ص 
الترددات الإذاعية لهيئات البث الإذاعي المجتمعية

اآليات كجل�سات الإ�ستماع العامة مخ�س�سة للمجتمعات 
لكي تعطي ولية لهيئة بّث اإذاعي مجتمعية ولتجديد 

تلك الولية ب�سكل منتظم
يتم اإعادة ا�ستثمار ن�سبة من المداخيل التي تّم جمعها 
الكابالت  تراخي�ص  ومنح  الطيف  بيع  خالل  من 
و�سائل  في  والال�سلكية  ال�سلكية  الإت�سال  وو�سائل 

الإعالم المجتمعية
الإعالم  و�سائل  الدولة لدعم  تّتخذها  اإيجابية  تدابير 
الت�سعير  مثل  والإذاعية،  المطبوعة  المجتمعية 

التفا�سلي والتعرفة الخا�سعة لح�سم
الإعالم  و�سائل  المدني  المجتمع  منظمات  ت�ساعد 
مثاًل  القدرات  بناء  خالل  من  والإذاعية  المطبوعة 
النتقالي  التمويل  وتاأمين  تمويل  عن  والبحث 
مثاًل  )راجع  والمدافعة  الطوارىء  حال  في 
- اإفريقيا  جنوب  في  الم�ستقّلين  النا�سرين  جمعية 

 

) www.independentpublisher.org 

و�سائل التحّقق
اأدّلة عن نمو و�سائل الإعالم المجتمعية اأو ما �سابه، مثل 
مجتمعية  اإعالم  و�سائل  كانت  اإن  ما  على  تدّل  بيانات 
كان  واإن  عالية  ف�سل  معدلت  �سّجلت  قد  حديثًا  ُمن�ساأة 
اأو ينق�ص، وعدد  عدد و�سائل الإعالم المجتمعية يزداد 

و�سائل الإعالم المجتمعية المطبوعة ونطاقها.
المجتمعية،  الإعالم  و�سائل  العام في  ال�ستثمار  م�ستوى 

اإن كان يزداد اأو ينق�ص
لهيئات  الترّددات  لتخ�سي�ص  اأهداف  اأو  ح�س�ص  توّفر 

البّث الإذاعي المجتمعية.   
      

-

-

-

-

2.4







-

-

-

2.5













-

-

-

http://www.independentpublisher.org


[28][29]

م�سادر البيانات 

المادة 19، النفاذ الى الموجات الف�سائية: مبادىء حول حرية التعبير واأنظمة الإذاعة، اآذار/مار�ص 2002:
www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf

ال�سندوق ال�ستئماني للخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية، مبادرة تنمية و�سائل الإعالم الإفريقية )2006(: 
www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml

www.cpu.org.uk :اتحاد ال�سحافة في الكومونلوث

www.epra.org/content/english/index2.html :المن�سة الأوروبية لل�سلطات الناظمة

المن�سة الأوروبية لل�سلطات الناظمة - دليل دولي لل�سلطات الناظمة: 
www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html

www.etsi.org :معهد المعايير الأوروبية لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية

Regulateonline.org : حوار عالمي حول اأنظمة اقت�ساديات ال�سبكة- معلومات وم�سادر حول اإ�سالح الأنظمة، بما 
www.regulateonline.org/index.php :في ذلك المبادرات الموؤاتية للفقراء

اليون�سكو ورابطة الكومنولث للبّث الإذاعي: مبادىء توجيهية لأنظمة البّث الإذاعي، بقلم اإيف �سالومون، 2006: 
 http://portal.unesco.org/ci/en/files/2134511399384219/Guidelines_for_
Broadcasting_Regulation.pdf/Guidelines+for+Broadcasting+Regulation.pdf

اليون�سكو، ت�سريع حول اإذاعات المجتمعات المحلية: درا�سة مقارنة للت�سريع في 13 بلدًا، 2003: 
130970e.pdf/001309/http://unesdoc.unesco.org/images/0013

http://www.amarc.org   :الجمعية العالمية لإذاعات المجتمعات المحلية

www.itu.int/wsis/search/index.html :القمة العالمية لمجتمع المعلومات

ج. منح التراخي�ص وتخ�سي�ص الطيف

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

ق�سم  مع  الطيف  وتخ�سي�ص  الترخي�ص  مجال  يتقاطع 
العامة  الإعالم  و�سائل  من  متنّوع  بتاأمين خليط  �سابق خا�ص 
التراخي�ص والترّددات هو  اأّن منح  والخا�سة والمجتمعّية بما 
ولذلك  العامة.  الإعالمّية  للبيئة  الأ�سا�سية  المحّددات  اأحد 
اأي�سًا.  الفئة  هذه  على  ينطبق  اأعاله  المحّدد  ال�سياق  نجد 
التنّوع  اأخذ  من  بّد  ول  التنّوع  لتحقيق  طريقة  فالترخي�ص 
تاأمين  يكفي  فال  لالإذاعات.  الترخي�ص  عند  العتبار  بعين 

التخ�سي�ص العادل للتراخي�ص ما بين اأنواع الإذاعات المختلفة 
بل ل بّد من تاأمين ما يكفي من الترّددات للبث الإذاعي اأوًل، 
)بالمقارنة مع ال�ستخدامات المناف�سة الأخرى ول �سيما منها 
تكنولوجيا الت�سالت(. وبما اأّن القطاع الخير مدّر لالرباح 
اأن يك�سب المزايدات ب�سهولة  الكبيرة، فهو ي�ستطيع وب�سهولة 

فيعاني القطاع الإذاعي من التوزيع التجاري للترّددات. 

اجل  عام من  �سياق  على  لالت�سالت  الدولي  التحاد  ويعمل  
ي�سع  وهو  الإذاعّية.  التردّدات  لموجات  الأمثل  ال�ستخدام 

http://www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml
http://www.cpu.org.uk
http://www.epra.org/content/english/index2.html
http://www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html
http://www.etsi.org
http://www.regulateonline.org/index.php
http://portal.unesco.org/ci/en/files/2134511399384219/Guidelines_for_
http://unesdoc.unesco.org/images/0013
http://www.amarc.org
http://www.itu.int/wsis/search/index.html
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يدير  و  الموجات  هذه  تخ�سي�ص  باإدارة  الخا�سة  المعايير 
النظام العالمي للتخ�سي�سات. فيفتر�ص بالخطط الوطنّية اأن 
تاأمينًا لال�ستخدام  تمتثل لقواعد التحاد الدولي لالت�سالت 

الأمثل للموجات في البالد.

لمناه�سة  الدولي  المركز   :19 المادة  منظمة  كتّيب  ويعر�ص 
 Access( الف�سائّية  الموجات  اإلى  النفاذ  وعنوانه   الرقابة 
الممار�سات  لأف�سل  مفيدًا  ملّخ�سًا    )to the airwaves
كتّيب  يحّدد  ذلك،  اإلى  بالإ�سافة  التراخي�ص.  منح  ب�ساأن 
الإذاعي:  البّث  والتنّوع في  التعّددية  نف�سها وعنوانه  المنّظمة 
 Broadcasting( الأفريقيين   للمنظمين  تدريبي  كتّيب 
 pluralism and diversity training manual for
البّث  برقمنة  المتعّلقة  الحجج   )African regulators
اأّما  وتالقيها.  والال�سلكية  ال�سلكّية  والت�سالت  الإذاعي 
الظواهر الأخرى ذات ال�سلة، اأي تنمية اأ�سكال رقمّية جديدة 
اأ�سكال  في  واحد  عن�سر  نقل  واإمكانّية  المعلومات  لترزيم 
متعّددة، فهي تتحّدى الأ�سكال التقليدّية لتنظيم البث الإذاعي 
الذي يعود اإلى ع�سر البّث التماثلي. اإل اأّن الرقمنة لم تتحّقق 
العالم حيث ل تزال الإذاعات  بعد في عدد كبير من مناطق 
ت�ستعمل البث التماثلي اأو "الإ�سارات الأر�سية". وحتى عندما 
ت�سل الرقمنة اإلى طيف اأو�سع �ستبقى تنظيمات البث الإذاعي 
�سرورية من اأجل تاأمين نفاذ عام عادل اإلى المعلومات وتنّوع 

في الملكّية والم�سمون. 

اإطار  بين  التمييز  من  بّد  ل  الأخرى،  بالفئات  يتعّلق  ما  وفي 
بع�ص  ففي  ال�سائدة.  ال�سيا�سّية  والثقافة  الموؤ�س�سي  العمل 
بالتراخي�ص  خا�سة  اإجراءات  فيها  التي  تلك  وحتى  الدول، 
لأجلها  التي �سّممت  بالطريقة  تعمل  فاإنها ل  تنظيمّية  ولجان 
لغياب  اأو  تجارّية  لتدّخالت  اأو  �سيا�سّية  لأ�سباب  اإما  وذلك 
من  خليط  اأو  الموؤ�س�سّية  القدرة  وانعدام  ال�سيا�سّية  الإرادة 

هذه العنا�سر كّلها. 

الموؤ�سرات الرئي�سة

تاأمين  على  الطيف  لتخ�سي�ص  الدولة  خطة  تحر�ص 
الإ�ستعمال الأمثل لم�سلحة الجمهور

الموجات   لتخ�سي�ص  خّطة  التنظيمّية  لل�سلطة 
وتو�سيات  لالت�سالت  الدولي  الإتحاد  قواعد  تحترم 

من  الإذاعي  بالبث   المتعّلقة  الأحكام  حول  اليون�سكو 
اأجل الخدمة العامة. 

منّظمات  مع  بالت�ساور  الخّطة  �سياغة  تّمت  وقد 
المجتمع المدني وقطاع و�سائل الإعالم. 

تّم ن�سر الخطة وتوزيعها على نطاق وا�سع  

و�سائل التحّقق
الخطط الوطنّية المن�سورة الخا�سة بتخ�سي�ص الترّددات 

الراديوية  وقنواتها وعر�ص النطاق الترّددي. 
بما  البّث  تراخي�ص  لتخ�سي�ص  الت�سريعّية  الأحكام 
القرارات  لتخاذ  الزمنّية  والحدود  ال�سروط  ذلك  في 

والمعلومات المن�سورة حول التعرفات. 
تطبيق  حول  الموثوقة  الوكالت  من  القادمة  الأدّلة 

الترخي�ص وتخ�سي�ص الترّددات

الملكّية  تنّوع  تعّزز  الطيف  لتخ�سي�ص  وطنّية  خطة 
والم�سمون. 

تتاأّكد الخّطة من اأّن ترّددات البّث موزّعة بطريقة من�سفة 
ما بين الإذاعات العامة والخا�سة والمجتمعّية وما بين 

هيئات البّث الإذاعي الوطنّية والإقليمّية والمحلّية. 
اأعلى  اإلى  بالمزاد  الترّددات  بيع  ال�سروري  من  لي�ص 
اآخرين  مزايدين  اإلى  اإعطاوؤها  كان  حال  في  مزايد 

يخدم الم�سلحة  العامة اأكثر. 
يجب اإعادة تخ�سي�ص جزء من اأي مق�سوم رقمي �سمن 
كّلها  تباع  ل  المحّررة  الترّددات  اأن  )اأي  الإذاعي  البث 

اإلى اأعلى المزايدين(. 
"بالترددات  الخا�سة  الموجبات  بع�ص  تحديد   يجب 
اأن  الأقل  على  اأو  والكايبل  ال�سواتل  على  الإلزامّية" 
الخيارات  �سمن  العام  الإذاعي  البث  قنوات  تلتزم 
موجب  فر�ص  اإمكانّية  اإلى  بالإ�سافة  تقّدمها  التي 
لم�سلحة  )مثاًل  للتنّوع  الإلزامّية" تعزيزاً  "الترّددات 

قنوات الأقّليات(. 

و�سائل التحّقق
الخطط الوطنّية المن�سورة الخا�سة بتخ�سي�ص الترّددات 

الإذاعّية  وقنواتها وعر�ص النطاق الترّددي. 
تطبيق  حول  الموثوقة  الوكالت  من  القادمة  الأدّلة 

الترخي�ص وتخ�سي�ص الترّددات
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اأدّلة حول اأي تمييز في منح التراخي�ص، مثاًل الق�ساء 
الر�سمي اأو بحكم الواقع لبع�ص المجموعات على اأ�سا�ص 

الدين اأو اللغة اأو الإثنّية. 
مثاًل  النامية  المجتمّعية  الإعالم  و�سائل  حول  اأدلة 
الإعالم  و�سائل  كانت  اإذا  ما  تظهر  التي  البيانات 
المجتمعّية المفتوحة موؤخرًا تعرف معّدلت ف�سل مرتفعة 
اأو ما اإذا كانت و�سائل الإعالم المجتمعّية غير المرّخ�ص 

لها تخ�سع لإجراءات عقابّية. 

مجموعة اأنظمة م�ستقّلة و�سّفافة
ت�سرف على العملّيات الترخي�سّية لالإذاعات والقرارات 
الخا�سة بها �سلطة تنظيمّية ت�ستوفي المعايير الدولّية 

)راجع الق�سم 1.ب مجموعة التنظيمات(
يتّم تقييم طلبات الترخي�ص للبث الإذاعي على اأ�سا�ص 

المعايير ال�سّفافة والمو�سوعّية الواردة في القانون. 

تكون التعريفات الخا�سة باأنواع التراخي�ص المختلفة 
�سّفافة ومحّددة م�سبقاً. 

اأن  من  للتاأّكد  الترّددات  ا�ستخدام  المنّظمون  يراقب 
ال�ستخدام الحقيقي يتطابق مع �سروط الترخي�ص. 

و�سائل التحّقق
الهيئات  و�سع  حول  موثوقة  وكالت  عن  �سادرة  تقارير 
اأو  الحكومّية  الم�سالح  عن  وا�ستقالليتها  التنظيمّية 

التجارّية
اأحكام ت�سريعّية لمنح التراخي�ص الإذاعّية بما في ذلك 
والمعلومات  القرار  لتخاذ  الزمنّية  والحدود  ال�سروط 

المن�سورة حول التعريفات. 
تطبيق  حول  الموثوقة  الوكالت  عن  ال�سادرة  التقارير 

التراخي�ص وتخ�سي�ص الترّددات. 

م�سادر البيانات 

النفاذ اإلى الموجات الف�سائّية: النفاذ اإلى الموجات الف�سائية: مبادئ متعلقة بحرية التعبير وتنظيم البث ، اآذار 2002:
www.article19.org.pdfs/standards/accessairwaves.pdf  ال�سادر عن منظمة المادة 19

www.article19.org/  :2006 حزيران  الأفريقيين،  للمنّظمين  تدريبي  كتّيب  الإذاعي:  البث  في  والتنّوع  التعّددية 
pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf ال�سادر عن منظمة المادة 19

www.article19.org/pdfs/publications/africa-  :2003 اأفريقيا،  في  وممار�ساته  الإذاعي  البّث  �سيا�سة 
broadcasting-policy.pdf ال�سادر عن منظمة المادة 19

www.epra.org/content/english/ التنظيمّية:  لل�سلطات  الدولي  الدليل   - التنظيمّية  لل�سلطات  الأوروبي  المنبر 
authorities/regulation.html

www.itu.int/ITU-R :اإتحاد الت�سالت الدولي - قطاع الت�سالت الراديوّية

معهد جنوب اأفريقيا لو�سائل الإعالم: الترخي�ص والعتماد- تهديد لحرّية و�سائل الإعالم في منطقة الجماعة الإنمائّية 
www.misa.org/publications/Protocol%20Sadc.pdf للجنوب الأفريقي: 

http://www.amarc.org :الرابطة العالمّية لإذاعات المجتمعات المحلّية

-

-
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د. الأنظمة ال�سريبّية والخا�سة بالأعمال

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

ل  الأعمال  وتنظيمات  ال�سرائب  بم�ساألة  الق�سم  هذا  يعنى 
�سّيما اأنها قد تمنع تنمية و�سائل الأعالم اأو ت�سّجع عليها. فمن 
وو�سائل  كما  الخا�سة  الإعالمية  الو�سائل  معاملة  ال�سروري 
الإعالم المجتمعّية على قدم الم�ساواة والإن�ساف بح�سب كافة 
قوانين الأعمال واأنظمتها بما في ذلك القواعد والممار�سات 
التي توؤّثر على ال�سرائب وواجبات ال�ستيراد وبدلت الت�سجيل 

القانونّية والإجراءات القانونّية ومعايير مكان العمل. 

ويمكن لبع�ص الأنظمة ال�سريبّية اأن تكبح النمو العام لو�سائل 
الخا�سة  المعدات  على  العالية  ال�سرائب  عبر  وذلك  الإعالم 
كالورق  ال�ستهالكّية  المواد  اأو  المطابع  مثل  الإعالم  بو�سائل 
المكتوبة.  ال�سحافة  مبيعات  على  العالية  ال�سرائب  وفر�ص 
ويمكن لل�سراب والر�سوم التي يتّم فر�سها اختياريًا في الدول 
الموؤ�س�سات  ا�ستهالك  وت�سّجع على  الإعالمي  ال�سوق  ت�سّوه  ان 

الإعالمية الواقعة تحت �سيطرتها. 

و�سائل  ازدهار  على  ت�ساعد  اأن  ت�ستطيع  الدولة  اأن  اأ�سف 
الر�سوم  وفر�ص  التف�سيلّية  ال�سرائب  فر�ص  عبر  الإعالم 
بو�سائل  خا�سة  تعريفّية  واأنظمة  الواردات  على  الجمركّية 
الإعالم ل �سّيما على �سراء المعّدات وا�ستالمها )الراديوهات 
يمكن  كما  النّقالة(.  والأدوات  والكمبيوترات  والتلفزيونات 
للدولة اأن تتفادى ال�سرائب المبا�سرة على العاملين في مجال 

البّث اأو تخفي�سها. 

فمبداأ عدم التمييز اأ�سا�سّي في هذا الإطار: يجب على الدولة األ 
ت�ستخدم ال�سرائب اأو تنظيمات العمل كطريقة لتف�سيل و�سائل 

اإعالمية على اأخرى لأ�سباب �سيا�سّية اأو لمكا�سب تجارّية. 

الموؤ�سرات الرئي�سة

والخا�سة  ال�سريبّية  الأنظمة  الدولة  ت�ستخدم 
بالأعمال للت�سجيع على تنمية و�سائل الإعالم بطريقة 

غير تمييزية
الواردات  على  جمركّية  ر�سوم  تف�سيلّية،  �سرائب 
وانظمة تعريفّية للت�سجيع على تنمية و�سائل الإعالم 

الإذاعّية اأو المكتوبة. 
على  رادعة  ر�سوم  اأو  �سرائب  الدولة  تفر�ص  ل 

المنظمات الإعالمّية
ل تمّيز �سيا�سة الدولة ال�سريبّية �سد الإعالم ول تعطي 

اأف�سلّية اإلى موؤ�ّس�سات اإعالمّية خا�سة على غيرها. 

و�سائل التحّقق
ل�سلطات  الإلكترونّية  المواقع  اأو  الر�سمّية  التقارير 

المنّظمين الوطنّية والأق�سام المعنّية بالمداخيل
الأنظمة  تطبيق  حول  موثوقة  وكالت  عن  �سادرة  اأدّلة 

ال�سريبّية المتعّلقة بت�سجيع تنمية و�سائل الإعالم 
ال�سريبّية  الأنظمة  اأدّلة من وكالت موثوقة حول تطبيق 
الإعالم  و�سائل  بين  التمييز  بعدم  يتعّلق  ما  في  �سيما  ل 
م�سلحة  غير  في  تكون  التي  الرادعة  ال�سرائب  ووجود 

بع�ص القطاعات الإعالمّية. 
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هـ. الإعالنات

يمكن لإعالنات الدولة اأن ت�سّجع التعددّية والتنمية الإعالمّيتين 
اأو تكبحهما. قد يكون من خارج اإطار هذا الق�سم اأن نتوّقف على 
فالإعالنات  الإعالني.  بالم�سمون  المتعّلقة  الأنظمة  تفا�سيل 
التي تمّولها الدولة يمكن اأن تكون م�سدرًا اأ�سا�سّيًا للمدخول في 
الدول التي يكون فيها �سوق الإعالنات التجارّية �سعيف التطّور.  
لذلك يعتبر مبداأ عدم التمييز هذا  اأ�سا�سي هنا: ل يمكن للدولة 
اأن ت�ستخدم الإعالنات كو�سيلة لتمّيز بع�ص الو�سائل الإعالمّية 
على ح�ساب غيرها اأكان ذلك لمك�سب �سيا�سي اأو تجاري.  ول 
على  اأف�سلّيات  اأي  العامة  الإذاعي  البث  هيئات  اإعطاء  يجوز 
الم�ساحات  التجاري عبر عر�ص  القطاع  ح�ساب نظرائها في  

الإعالنّية باأ�سعار اأقّل من اأ�سعار ال�سوق. 

ل�سالح  لالإعالنات  العام  المجموع  من  تحّد  اأن  للدولة  يمكن 
اإلى  �سارمة  تكون  اأن  بالحدود  يفتر�ص  ول  البرنامج.  نوعّية 
من  باأي  يفتر�ص  ل  كما  الإعالمي  القطاع  نمو  تخنق  اأن  حّد 
من�سف.  غير  تمييز  لأي  يتعّر�ص  اأن  الإعالمّية  القطاعات 
مثل  م�سورة  خير  تكون  قد  اإقليميًا  عليها  المتفق  فالحدود 
التفاقية الأوروبّية المتعّلقة بالبث التلفزيوني العابر للحدود. 

ل تمّيز الدولة من خالل �سيا�ستها الإعالنّية
على الدولة ان ت�سع اإعالناتها بطريقة �سفافة وعادلة 

وغير تمييزّية بح�سب مدّونة �سلوك مثاًل. 

يكون تخ�سي�ص الإعالنات الحكومّية مراقباً ب�سكل �سارم 
تاأميناً للنفاذ العادل من قبل و�سائل الإعالم كّلها. 

خا�سعة  العام   القطاع  في  الإذاعي  البث  هيئات  تكون 
لقواعد المناف�سة العادلة لجهة الإعالنات لديها. 

لتوزيع  اأخرى  توجيهّية  خطوط  اأو  �سلوك  مدّونات 
الإعالنات المموّلة من قبل الحكومة

اأنظمة فّعالة ترعى الإعالنات في و�سائل الإعالم
المكتوبة  الإعالم  وو�سائل  الإذاعي  البث  هيئات  تلتزم 
بالحدود المّتفق عليها وطنياً اأو اإقليمياً حول م�سمون 

الإعالن حيث يقت�سي الأمر. 
المكتوبة  الإعالم  وو�سائل  الإذاعي  البث  هيئات  تلتزم 
واإقليمّياً  وطنّياً  عليها  المتفق  التوجيهية  بالخطوط 

للف�سل بين الإعالن والبرمجة حيث يقت�سي الأمر
ي�سعها جهاز مهني م�ستقل  �سلوك لالإعالنات  مدّونة 

منعاً لالإعالنات الم�سّللة. 

و�سائل التحّقق
توافر مدّونة لالإعالن وتطبيقها

الإعالني  الم�سمون  لحجم  توجيهّية  خطوط  توافر 
والف�سل بين الإعالن والبرمجة وتطبيقها. 
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م�سادر البيانات 

www.article19.org.:2002 اآذار  البث،   وتنظيمات  التعبير  بحّرية  متعّلقة  مبادئ  الف�سائّية:  الموجات  اإلى  النفاذ 
pdfs/standards/accessairwaves.pdf  ال�سادر عن منظمة المادة 19

www.article19.org/pdfs/publications/africa-  :2003 اأفريقيا،  في  وممار�ساته  الإذاعي  البّث  �سيا�سة 
broadcasting-policy.pdf ال�سادر عن منظمة المادة 19

مبادرة تنمية و�سائل الإعالم الإفريقية )2006( ال�سادرة عن �سندوق الخدمة العالمي في ال بي بي �سي:
www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml 

المن�سة الأوروبية لل�سلطات الناظمة - الدليل الدولي لل�سلطات الناظمة:
www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html 

التفاقية الأوروبية المتعّلقة بالبث التليفيزيوني العابر للحدود:
http://conventions.coe.int/treaty/EN/treaties/Html/132.html 

الإذاعـي للـبث  الكـومنـولث  ورابطـة  اليـونـ�سـكـو 
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http://portal.unesco.org/ci/en/files/2134511399384219/
guidelimes_for_Broadcasting_Regulation.pdf/guidelines+for+Broadcasting+Regulation.pdf

http://www.article19.org.:2002
http://www.article19.org/pdfs/publications/africa-:2003
http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml
http://www.epra.org/content/english/authorities/regulation.html
http://conventions.coe.int/treaty/EN/treaties/Html/132.html
http://portal.unesco.org/ci/en/files/2134511399384219
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تعك�ص و�سائل الإعالم التنّوع في المجتمع

في  والمجتمعية  والخا�سة  العامة  الإعالم  و�سائل 
خدمة كافة المجموعات في المجتمع.

 
تعك�ص المنظمات الإعالمّية التنّوع الجتماعي عبر 

الوظيفّية ممار�ساتها 

نموذج خدمة البث العام

محّددة  العامة  الإذاعية  الهيئات  اأهداف  تكون 
وم�سمونة قانونياً 

اأي تمييز في  ل تعاني الهيئات الإذاعية العامة من 
اأّي من الم�سامير خالل ت�سغيلها

نظام م�ستقّل و�سّفاف في الحكم

الجمهور  مع  العامة  الإذاعية  الهيئات  تلتزم 
ومنّظمات المجتمع المدني

   
تنظيم و�سائل الإعالم الذاتي

باآلّيات  والإذاعّية  المكتوبة  الإعالم  و�سائل  تتمّتع 
فّعالة للتنظيم الذاتي

تظهر و�سائل الإعالم ثقافة التنظيم الذاتي 
   

الموؤ�سرات الرئي�سة

متطلبات العدالة وعدم النحياز

متطّلبات  تحّدد  التي  الفّعال  اإذاعي  بث  قانون 
العدالة وعدم النحياز

التطبيق الفعلي لقانون البّث الإذاعي
   

و�سائل  على  وتعويلهم  النا�ص  ثقة  م�ستويات 
الإعالم

اإظهار الجمهور م�ستوىيات رفيعًة من الثقةبو�سائل 
الإعالم والتعويل عليها

الجمهور   لنظرة  الإعالمّية  المنظمات  ت�ستجيب 
ب�ساأن عملها

   
�سالمة ال�سحافيين

اإلى  المنت�سبين  والموّظفين  ال�سحافيين  تمّكن 
اأن  الإعالمّية  والمنّظمات  الإعالمّية  الموؤ�س�سات 

يمار�سوا مهّمتهم باأمان

ل تتاأذى الممار�سة الإعالمّية بجو انعدام الأمان. 
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و�سائل الإعالم: 
ة للخطاب الديمقراطي من�سّ

الفــئــة

اأ . الإعالم تعك�ص تنّوع المجتمع   

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

ا�ستدامة  في  المهّم  الإعالم  و�سائل  بدور  الجميع  المهّميعترف  الإعالم  و�سائل  بدور  الجميع  ّيعترف 
وحقوق  وحقوق سيد  وحقوق سيد  يد  الر� الحكم  ا�ستدامة  وفي  وتغذيتها  الر�سة  الحكم  ا�ستدامة  وفي  وتغذيتها  سة  الر�الديمقراطّي الحكم  ا�ستدامة  وفي  وتغذيتها  الر�الديمقراطية  الحكم  ا�ستدامة  وفي  وتغذيتها  ّالديمقراطّية 
ذلك.  تطبيق  كيفّية  حول  ذلك. ب  تطبيق  كيفية  حول  ذلك. ب  تطبيق  كيفّية  حول  ّب  كيفيس حول  كيفيسب  حول  ب  ين� ين�سأنالخالف  ين�سأنالخالف  ين�اأنالخالف  أنالخالف  اإل الإن�سان، 
ات الديمقراطية سات الديمقراطية سات الديمقراطية  سة مكان تجري فيه النقا�سة مكان تجري فيه النقا� ّؤ�س�سات الإعالمّية مكان تجري فيه النقا�ؤ�س�سات الإعالمية مكان تجري فيه النقا�ؤ�س�سات الإعالمّي ؤ�س�سات الإعالميوؤ�س�سات الإعالميو وفالموفالم
أن و�سائل اأن و�سائل أن و�سائل  إ فيها تبادل المعلومات ويبرز التعبير الثقافي. اإل إ فيها تبادل المعلومات ويبرز التعبير الثقافي.  ويتّم
ر اجتماعي فاعل كامل الحقوق، يلعب سر اجتماعي فاعل كامل الحقوق، يلعب سر اجتماعي فاعل كامل الحقوق، يلعب  س  عن�س  عن� اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� الإعالم هي 
أو اأو أو  كانت  )عامة  النفوذ  ذات  كانت وؤ�س�سات  )عامة  النفوذ  ذات  كانت وؤ�س�سات  )عامة  النفوذ  ذات  ؤ�س�سات  الم على  المراقب  المودور  على  المراقب  ودور 
ر فاعل سر فاعل سر فاعل  سفتها عن�سفتها عن� فتها عن�سفتها عن�س أعمالها. وب�اأعمالها. وب�سأعمالها. وب�سأعمالها. وب� ة( وي�سائل الحكومة في سة( وي�سائل الحكومة في سة( وي�سائل الحكومة في  سخا�سخا�
ونتيجة  نزاع.  و�سيلة  ونتيجة أو  نزاع.  و�سيلة  ونتيجة اأو  نزاع.  و�سيلة  أو  رة سرة سرة  منا� منا�سة  سة  قو تكون  منا�أن  قوة  تكون  منا�أن  قّوة  تكون  قّوأن  تكون  قواأن  تكون  أن  يمكنها  اساسًا،  أي�اأي�سأي�سأي�
عن  عن وؤولة  عن وؤولة  ؤولة  م�س الإعالم  و�سائل  تكون  م�سوأن  الإعالم  و�سائل  تكون  م�سوأن  الإعالم  و�سائل  تكون  م�ساأن  الإعالم  و�سائل  تكون  أن  المنطق  يفر�ص  يفر�صلذلك،  صلذلك، 
آخر. لكن وبما اآخر. لكن وبما آخر. لكن وبما  ر اجتماعي فاعل سر اجتماعي فاعل سر اجتماعي فاعل  أي عن�اأي عن�سأي عن�سأي عن� أن ساأن ساأن  ساأنها �ساأنها � أنها �ساأنها �سا أعمالها �اأعمالها �ساأعمالها �ساأعمالها �
والمناظرات  والمناظرات سات  والمناظرات سات  ات  النقا� فيه  تجري  مكان  الإعالم  و�سائل  النقا�سأن  فيه  تجري  مكان  الإعالم  و�سائل  النقا�سأن  فيه  تجري  مكان  الإعالم  و�سائل  النقا�اأن  فيه  تجري  مكان  الإعالم  و�سائل  أن 
أن تحتوي اأن تحتوي أن تحتوي  أن تحتوي ات و أن تحتوي ات و ات وسات وس سيف النقا�سيف النقا� يف النقا�سيف النقا�س سأن ت�ست�سأن ت�ست� أن ت�ست�اأن ت�ست�ا اروري ال�سماح لها باروري ال�سماح لها ب روري ال�سماح لها بسروري ال�سماح لها بس سفمن ال�سفمن ال�
أي حكومة. لهذا اأي حكومة. لهذا أي حكومة. لهذا  أو اأو أو  أي حزب اأي حزب أي حزب  أي رقيب من اأي رقيب من أي رقيب من  المعلومات من دون 
الإعالمي  المجتمع  لدى  المقاومة  من  الكّم  هذا  نجد  الكّمال�سبب  هذا  نجد  ّال�سبب 
ف رف ّرف  رسرس تت� تت�سها  سها  تت�أّن تت�أنها  أناأّنأّنها  من  من أّكد  من أكد  ّأّكد  أكاأكا والت بتنظيمها  والتاي  بتنظيمها  اي  والتس بتنظيمها  والتسي  بتنظيمها  ي  تق� محاولة  تق�سلأي  محاولة  سلأي 
الناظمة  النظمة  تمّيز  لماذا  ا  تميز  لماذا  ا  تمّيز  لماذا   ّ اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� ونرى  ونرى وؤولة  ونرى وؤولة  ؤولة  م�س م�سوبطريقة  وبطريقة 
دورًا وتعطي  والإذاعي  المكتوب  الإعالم  في  دوراوؤوليات  وتعطي  والإذاعي  المكتوب  الإعالم  في  دوراوؤوليات  وتعطي  والإذاعي  المكتوب  الإعالم  في  ؤوليات  الم�س الم�سوبين  وبين 

اساسًا لهئيات البث الإذاعي العامة.  س خا�س خا� ديمقراطيًا

تكون  تكون أن  تكون اأن  أن  أجل اأجل أجل  ومن  الإعالم  لو�سائل  جدًا  المنطقي  من  لكن 
المجتمع.  ع  المجتمع. ّ ع  المجتمع. ّ تنوع  المجتمع.   تنوع  المجتمع.   ع  تعك�ص تعك�صأن  تعك�صأن  تعك�اأن  أن  الديمقراطّية  القدرة  م�ستوى  الديمقراطية عند  القدرة  م�ستوى  الديمقراطّية عند  القدرة  م�ستوى  ّعند 
وال�سن  الجتماعي  النوع  مختلفة:  اأوجه  النوع  مختلفة:  ااأوجه  النوع  مختلفة:  أوجه  المجتمع  في  ع  المجتمع ّ في  ع  المجتمع ّ في  المجتمع فللتنوع  في  المجتمع فللتنوع  في  المجتمع ّفللتنّوع  في  ع  المجتمع ّ في  المجتمع فللتنوع  في  ع  المجتمع ّ في  ع 
ّوالعرق والإثنية والطبقة واللغة والمعتقد والقدرات الج�سدّية والعرق والإثنية والطبقة واللغة والمعتقد والقدرات الج�سدية والعرق والإثنية والطبقة واللغة والمعتقد والقدرات الج�سدّية 
وقد  وقد اإلخ...  وقد اإلخ...  إلخ...  ّجتماعّية جتماعية جتماعّية  ال والطبقة  والمدخول  الجن�سي  اوالتوّجه  والطبقة  والمدخول  الجن�سي  اوالتوجه  والطبقة  والمدخول  الجن�سي  ّوالتوّجه 
لبلور تجربة  بقّوة هائلة  لبلور تجربة ع  بقوة هائلة  لبلور تجربة ع  ة هائلة  تتمّت بقوة  تتمتع  بقوة  ع  الإعالمّي المنظمات  تتمتبحت  الإعالمية  المنظمات  تتمتبحت  الإعالمّية  المنظمات  ّبحت  الإعالميس المنظمات  الإعالميسبحت  المنظمات  بحت  أ�اأ�سأ�سأ�
عن  تعبر  عن أن  تعبر  عن أن  تعّبر  تعّبأن  تعباأن  أن  الإعالم  لو�سائل  فيمكن  ع.  الإعالم ّ لو�سائل  فيمكن  ع.  الإعالم ّ لو�سائل  فيمكن  التنوع.  في  الإعالم المجتمع  لو�سائل  فيمكن  التنوع.  في  الإعالم المجتمع  لو�سائل  فيمكن  التنّوع.  في  الإعالم ّالمجتمع  لو�سائل  فيمكن  ع.  الإعالم ّ لو�سائل  فيمكن  التنوع.  في  الإعالم المجتمع  لو�سائل  فيمكن  ع.  الإعالم ّ لو�سائل  فيمكن  ع. 

المجموعات  تمّكن  المجموعات أن  تمكن  المجموعات أن  تمّكن  تمّكأن  تمكاأن  أن  و كافة  المجتمع  مجموعات  مخاوف 
إلى المعلومات والترفيه. ويمكن لو�سائل اإلى المعلومات والترفيه. ويمكن لو�سائل إلى المعلومات والترفيه. ويمكن لو�سائل  ّالمتنّوعة من النفاذ المتنوعة من النفاذ المتنّوعة من النفاذ 
أجل اأجل أجل  من  المجتمع  في  مجموعة  لكل  منبرًا  منبراؤّمن  منبراؤمن  ن  ؤموؤمو ت توأن  توأن  تاأن  أن  الإعالم 
وتها. ومع ذلك يمكن لو�سائل الإعالم سوتها. ومع ذلك يمكن لو�سائل الإعالم سوتها. ومع ذلك يمكن لو�سائل الإعالم  إ�سماع �اإ�سماع �سإ�سماع �سإ�سماع � إ�سماع �ؤية و إ�سماع �ؤية و ؤية ووؤية وو وك�سب الروك�سب الر
اساسًا والخوف والتمييز والعنف وذلك عبر  أي�اأي�سأي�سأي� كسكسّك سد ال�سد ال� أن تولاأن توّلأن توّلد ال�أن تولد ال�أن توّل أن اأن أن 
صاء بع�صاء بع�ص اء بع�ساء بع�س سإق�سإق� إق�اإق�ا إق�إثارة النعرات بين الجماعات و إق�إثارة النعرات بين الجماعات و إثارة النعرات بين الجماعات واإثارة النعرات بين الجماعات و إثارة النعرات بين الجماعات وة و إثارة النعرات بين الجماعات وة و ّتعزيز النمطّية وتعزيز النمطية وتعزيز النمطّي

المجموعات عن الخطاب العام. 

إلى التنواإلى التنّوإلى التنّوع إلى التنوع إلى التنّوع  إلى التنول  إلى التنول  ل سل سّ سبات للتو�سّبات للتوّ�بات للتو� أحدى المتطلاأحدى المتطّلأحدى المتطّلبات للتو�أحدى المتطلبات للتو�أحدى المتطّل ّفو�سائل الإعالم التعّدفو�سائل الإعالم التعّددية 
دور  المجتمعية  الإعالم  ولو�سائل  الوحيدة(.  لي�ست  دور أنها  المجتمعية  الإعالم  ولو�سائل  الوحيدة(.  لي�ست  دور أنها  المجتمعّية  الإعالم  ولو�سائل  الوحيدة(.  لي�ست  المجتمعّيأنها  الإعالم  ولو�سائل  الوحيدة(.  لي�ست  المجتمعياأنها  الإعالم  ولو�سائل  الوحيدة(.  لي�ست  أنها  )اإل
ويعتبر  ويعتبر سة  ويعتبر سة  ة  س�س� المهم المجموعات  المهم�أو  المجموعات  المهّم�أو  المجموعات  المهّمأو  المجموعات  المهماأو  المجموعات  أو  الأقلية  خدمة  في  الأقلية   خدمة  في  الأقلّية   خدمة  في   ّ جدًا مهم 
إعالم المجتمع المحلاإعالم المجتمع المحلي إعالم المجتمع المحلي إعالم المجتمع المحّلي  دعم الدولة والمجتمع المدني لو�سائل 
التنّوع  التنوع ل  التنّوع ل  ّل  تمّث الإعالم  و�سائل  التنو  تمثل  الإعالم  و�سائل  التنو  ل  أناأّنأّنأّن أكيد على اأكيد على اأكيد على  الت التاأجل  التاأجل  التاأجل  أجل  أ�سا�سي من اأ�سا�سي من أ�سا�سي من 
اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� اساسًا الفئة 2(. ومع ذلك، من المهم  أي�اأي�سأي�سأي� الإجتماعي )راجع 
اساسًا.  أي�اأي�سأي�سأي� ّقليات في و�سائل الإعالم المعّممة قليات في و�سائل الإعالم المعممة قليات في و�سائل الإعالم المعّممة  ايا اسايا اسايا ال س ق�س ق� أن تنعك�اأن تنعك�صأن تنعك�صأن تنعك�ص

من سمن سمن  سجتماعي �سجتماعي � ع اّف و�سائل الإعالم لجهة التنّوع اف و�سائل الإعالم لجهة التنوع اف و�سائل الإعالم لجهة التنّوع ال ع اف و�سائل الإعالم لجهة التنوع اّ ع اّ رسرسّر سويعتبر ت�سويعتبر ت�
الإذاعية  الهيئات  تكون  الإذاعية أن  الهيئات  تكون  الإذاعّية أن  الهيئات  تكون  الإذاعّيأن  الهيئات  تكون  الإذاعياأن  الهيئات  تكون  أن  رورة سرورة سرورة  � مثل  �سة  مثل  سة  الر�سمّي �التنظيمات  مثل  الر�سمية  �التنظيمات  مثل  الر�سمّية  ّالتنظيمات 
النفاذ  النفاذ ؤّمن  النفاذ ؤمن  ن  ؤموؤمو ت توأن  توأن  تاأن  أن  و المجتمع  قطاعات  كافة  خدمة  في  العامة 
تنّظم  تنظم أن  تنّظم أن  تنّظأن  تنظاأن  أن  للقوانين  يمكن  كما  ال�سيا�سية.  للقوانين أحزاب  يمكن  كما  ال�سيا�سية.  للقوانين أحزاب  يمكن  كما  ال�سيا�سّية.  ّأحزاب  ال�سيا�سيال ال�سيا�سيالأحزاب  أحزاب  ل لالالعادل  الالعادل 
من القانونين المدني والجنائي مثل سمن القانونين المدني والجنائي مثل سمن القانونين المدني والجنائي مثل  س�سلوك و�سائل الإعالم �س�سلوك و�سائل الإعالم �

ص�ص�ص على الكراهية.  ّالقوانين التي ترعى الخطاب المحّر�القوانين التي ترعى الخطاب المحر�القوانين التي ترعى الخطاب المحّر

ّوتعتبر التنظيمات مهّمة جداوتعتبر التنظيمات مهمة جداوتعتبر التنظيمات مهّمة جدًا في المجتمعات التي تكون فيها  
في  الجمهور  با�ستهداف  مهتّمة  في ة  الجمهور  با�ستهداف  مهتمة  في ة  الجمهور  با�ستهداف  مهتّمة  ّة  التجارّي مهتمة  التجارية  مهتمة  التجارّية  ّة  الإذاعّي التجاريالهيئات  الإذاعية  التجاريالهيئات  الإذاعّية  ّالهيئات 
الأ�سا�سي  من  الحالت  هذه  ففي  المعلنين.  تهّم  التي  تهّمالمدن  التي  ّالمدن 
إعالم المجتمعات اإعالم المجتمعات إعالم المجتمعات  إعالم المجتمعات ي و�سائل الإعالم العامة وو�سائل  إعالم المجتمعات ي و�سائل الإعالم العامة وو�سائل  أن تلباأن تلّبأن تلّبي و�سائل الإعالم العامة وو�سائل أن تلبي و�سائل الإعالم العامة وو�سائل أن تلب جدًا
و�سّكان  الفقير  يرغب  التي  المعلومات  من  الحاجة  و�سكان ية  الفقير  يرغب  التي  المعلومات  من  الحاجة  ان ية  و�سكالمحّل الفقير  يرغب  التي  المعلومات  من  الحاجة  و�سكالمحلية  الفقير  يرغب  التي  المعلومات  من  الحاجة  ية 

المناطق النائية ب�سماعها. 
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على  مبنّية  موؤ�س�ّسية  ثقافة  في  الإعالم  و�سائل  تنّوع  ل  ويتاأ�سّ
تنظيم الذات ومراقبة الأقران وال�ستجابة لحاجات الجمهور. 
لنف�سه  متزايد  وب�سكل  حاليًا   الجتماعي  التنّوع  يجد  كما 
التكنولوجيات  انت�سار  بف�سل  وذلك  المدّونات  في  منف�سًا 
والم�سمون  المواطنون  يرفعها  التي  التقارير  وفي  الجديدة 
ال�سادر عن الم�ستخدم واأ�سكال اأخرى من ارتباط الجماهير 

المبا�سر بو�سيلة الإعالم. 

كما تركن قدرة و�سائل الإعالم على تمثيل التنّوع الجتماعي 
وتمثيل  الجتماعي  النوع  في  التوازن  مثل  العاملة  قواها  في 

الأقلّيات بين ال�سحافيين والمدراء الإعالميين. 

الموؤ�سرات الرئي�سة

في  والمجتمعّية  والخا�سة  العامة  الإعالم  و�سائل 
خدمة كافة المجموعات في المجتمع. 

تعك�ص  التي  اللغة/اللغات  الإعالم  و�سائل  ت�ستخدم 
التنّوع اللغوي للمنطقة الم�ستهدفة. 

تركن  التي  اللغة/اللغات  الإعالم  و�سائل  ت�ستخدم 
عليها المجموعات المهّم�سة

)المكتوبة  المجتمعّية  الإعالم  و�سائل  ت�سميم  ياأتي 
المجموعات  مثل  خا�سة  لمجموعات  المبثوثة(  اأو 

المحلّية والقبائل والالجئين
العامة  الإعالم  و�سائل  اأو  الدولة  اإعالم  و�سائل  تمّثل 
من  وا�سعة  ومروحة  كافة  ال�سيا�سّية  الأطياف  اآراء 
الأ�سعف  الأق�سام  ذلك  في  بما  الجتماعّية  الم�سالح 

في المجتمع. 

قابلة  الإعالم  و�سائل  تقّدمها  التي  المعلومات  تكون 
بالعتبار  )تاأخذ  المهّم�سة  والمجموعات  المراأة  لنفاذ 
بما في ذلك  المعلومات  اإلى  النا�ص  نفاذ هوؤلء  كيفّية 

م�ستوى القرائية لديهم(. 

و�سائل التحّقق
والذي  الإذاعي  البث  هيئات  تبّثه  الذي  الم�سمون  ن�سبة 

ي�ستهدف بلغته الأقليات المجموعات المهّم�سة. 
الأقليات  لغة  تخدم  التي  الإعالمية  الموؤ�س�سات  عدد 
وتقدير  المحّلي  المجتمع  في  المهّم�سة  والمجموعات 

انت�سارها.
بما  الإعالم  لو�سائل  الم�ستقّل  الموثوقة  الوكالت  ر�سد 

في ذلك تحليل التنّوع

عبر  الجتماعي  التنّوع  الإعالمّية  المنّظمات  تعك�ص 
الوظيفّية ممار�ساتها 

ال�سناعة  في  عادل  ب�سكل  ممثالت  ال�سحافّيات 
في  ذلك  في  بما  الإعالمي  القطاع  اأو  الإعالمّية 

المنا�سب العالية
ولغوية  اإثنّية  اأقليات  اإلى  المنتمين  ال�سحافيين  اإن 
ودينّية يتمّتعون بتمثيل عادل في ال�سناعة الإعالمّية اأو 

القطاع الإعالمي بما في ذلك في المنا�سب العالية. 

و�سائل التحّقق
ن�سبة ال�سحافيات والمديرات التنفيذّيات

ن�سبة ال�سحافيين والمدراء التنفيذيين من بين الأقلّيات 
الإثنّية واللغوّية والدينّية. 
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م�سادر البيانات 

التعّددية والتنّوع في البث الإذاعي: كتّيب تدريبي للمنظمين الأفريقيين، حزيران 2006:
 www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf ال�سادر عن منظمة المادة 19

رابطة الكومنولث للبث الإذاعي بدعم من اليون�سكو:  الخطوط التوجيهية ال�سادرة عن رابطة الكومنولث للبث الإذاعي، 2005 
)http://unesdoc.unesco.org/images/0013135672/001356/e.pdf(

 www.eumc.eu.int/eumc/index.php :المركز الأوروبي لر�سد العن�سرية وكراهية الأجانب

www.whomakesthenews.org :م�سروع ر�سد و�سائط الإعالم العالمّية – المتعّلق ب�سورة المراأة وعالقتها بو�سائل الإعالم
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التحاد الدولي لل�سحافيين – م�سروع النوع الجتماعي – الإتحاد الأوروبي والهند:
www.ifj.org/deault.asp?Issue=Gender%20india&Language=EN 

مجموعة و�سائل الإعالم الدولّية المناه�سة للعن�سرية وكراهية الأجانب - التنّوع - م�سروع بالخط المبا�سر:
 www.diversity-online.org/

 www.media-diversity.org/ :مركز تنّوع و�سائل الإعالم
www.media diversity.org/links/rdn.htm :و�سبكة تنّوع المرا�سلين

موؤ�سر ا�ستدامة و�سائل الإعالمMediaWise- ن�ساطات حول التنّوع في و�سائل الإعالم:
www.presswise.org.uk/display_page.php?id=73 

معهد اليون�سكو لالإح�ساء- اإ�ستمارة حول اإح�سائيات ب�ساأن ال�سحف:
www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5831_201&ID2=DO_TOPIC 

معهد اليون�سكو لالإح�ساء- اإ�ستمارة حول اإح�سائيات ب�سان البث الإذاعي والتلفزيوني:
www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6554_201&ID2=DO_TOPIC 

www.amarc.org :الرابطة العالمية لإذاعات المجتمعات المحلّية

ب . نموذج خدمة البث العام

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

ال�سكل  على  العامة  الإذاعة  لهيئات  المقبول  التحديد  يعتبر 
ت�سميمه  تّم  الذي  البّث  هو  العام  الإذاعي  البث  "اإن   التالي: 
للقطاع  وهو  ويراقبه  يمّوله  الذي  وهو  العام  القطاع  قبل  من 
العام. ل تكون هيئاته تجارّية ول ملكًا للدولة وتكون بعيدة عن 
اأي تدّخل �سيا�سي اأو �سغط  من القوى التجارّية. وعبر هيئات 
الإذاعة العامة يتّم اإعالم المواطنين وتثقيفهم وت�سليتهم على 
حّد �سواء. عندما ُت�سمن للبث الإذاعي العام التعّددية والتنّوع 
المنا�سب  والتمويل  التحرير  في  وال�ستقاللّية  البرامج  في 
في  اأ�سا�ص  حجر  ي�سبح  اأن  يمكنه  وال�سفافّية  الم�ساءلة  كما 
مراجعة  الرجاء  المو�سوع  هذا  في  )للتعّمق  الديمقراطية". 
اليثاق الإفريقي للبّث الإذاعي  التي اعتمدها الميثاق الإفريقي 
اليون�سكو في  للبث الإذاعي منتدى ويندهوك زائد 10" برعاية 
العام 2001(. والعن�سر الأ�سا�سي في هذا المو�سوع هو اأّن هيئة 
البث الإذاعي العامة، حتى واإن كانت ملكًا للدولة، يجب اأن تكون 
غير منحازة ول تبغى الربح بل اأن يكون دعمها المالي للم�سلحة 
مهمة  وله  الوطن  م�ستوى  على  �ساملة  تغطيتها  وتكون  العامة 

وطنّية. غالبًا ما ت�ستكمل الخدمات الوطنّية العامة بخدمات بث 
اأو الدول التي  اإذاعي عام محلّية ل �سيما في الدول الفدرالّية 

تتمّتع بمناطق ذات حكم ذاتي اأو مناطق مختلفة اللغات. 

الموال  من  العامة  الإذاعّية  الهيئات  تمويل  ياأتي  ما  غالبًا 
المفرو�سة  ال�سرائب  اأحيانًا  م�سدرها  يكون  والتي  العامة 
اأن  العامة  الإذاعية  للهيئات  يمكن  كما  الم�ستخدمين.  على 
الهيئات  اأخرى، قد تكون  التجاري. من جهة  التمويل  تجتذب 
وقد  العامة.  الوظائف  ببع�ص  اأي�سًا  تتمّتع  الخا�سة  الإذاعية 
انطلقت الإذاعة العامة من فكرة اأّن ال�سوق ل ي�ستطيع اأن يلّبي 
حاجات الوطن كافة. فالميزة الأ�سا�سّية في الهيئات الإذاعية 
التدّخلين  �سيما  ل  تدّخل  اأي  من  محمّية  اأنها  هي  العامة 
التجاري وال�سيا�سي في ما يتعّلق بحكمها الداخلي وميزانّيتها 
ي�سمل  ما  وغالبًا  فيها.  التحرير  م�ستوى  على  القرار  و�سنع 
على  الجمهور  يح�سل  اأن  موجب  المالي  العام  القطاع  دعم 
المعلومات المتوازنة �سيا�سيًا ل �سيما في فترات النتخابات. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، تنا�سل الهيئات هذه ب�سكل كبير من اأجل 
اأجل  ومن  كامل  ب�سكل  البالد  يغطي  اإر�سال  نظام  توؤّمن  اأن 
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اللغوّية  والمجموعات  كافة  والثقافات  كافة  المناطق  خدمة 
على  حا�سل  المتلّقي  يكون  اأن  يتطّلب  اأمر  هذا  طبعًا  كافة. 
والكهرباء  الإذاعي  للبث  )تلقّية  التوا�سل  و�سائل  اإلى  النفاذ 

والنفاذ اإلى الت�سالت ال�سلكّية والال�سلكّية(.

اأو  الإعالنات  قليلة  العامة  الإذاعّية  الهئيات  نرى  عام  ب�سكل 
مجاّنّية  اإّما  تكون  اأن  لالإعالنات  بّد  فال  منها  تمامًا  خالية 
الجميع  ي�ستطيع  ب�سعر  اأو  للم�ستخدم  ت�سليمها  م�ستوى  على 
دفعه. ول بّد للدعم المالي اأن يفر�ص اإلزامّية تاأمين التغطية 
وحدًا  العام  للنقا�ص  ومنتًدى  والمتوازنة  ال�ساملة  الإعالمّية 
نظام  ا�ستخدام  )عبر  محلّيًا  المنتج  الم�سمون  من  اأدنى 
قد  واأ�سيلة.  ومتنّوعة  اإبداعية  وبرامج  مثاًل(  المحا�س�سة 
تتمّتع بع�ص الهيئات الإذاعّية العامة ببع�ص من هذه الميزات 
بدعم  تتمّتع  قد  التي  المجتمعّية  المحطات  مثل  كّلها  ولي�ص 
مالي عام وا�سع ولكن لي�ص بال�سرورة اأن تكون تغطيتها وطنّية. 
وتلعب الهيئات الإذاعّية العامة دورًا مهمًا  في تحديث البيئة 
اأن  اإلى  تحتاج  وقد  بلدانها  في  الإعالم  لو�سائل  التكنولوجّية 
يعود  التي  الرقمّية  الهّوة  لمكافحة  المنا�سبة  الو�سائل  ت�سع 
�سببها اإلى الموقع الجغرافي وال�سن والتعليم والثروة. ويمكن  
الهيئات  كافة  على  العامة  الإذاعّية  الهيئات  موجبات  فر�ص 

الإذاعّية عبر �سلطة ناظمة ت�سدر الرخ�ص. 

الموؤ�سرات الرئي�سة

محّددة  العامة  الإذاعية  الهيئات  اأهداف  تكون 
وم�سمونة قانونياً 

الإذاعّية  للهيئات  المالي  العام  القطاع  دعم  يكون 
العامة محدداً ب�سكل وا�سح في القانون 

تتمّتع الهيئات الإذاعّية العامة ب�سمانات محّددة ب�ساأن 
المنا�سبة  التمويل  وو�سائل  التحرير  في  ال�ستقاللّية 

والآمنة حماية لها من اأي تدّخل ع�سوائي. 
تتمّتع هيئات الإذاعة العامة بالموارد التقنّية المنا�سبة 
النا�ص  اأمام  م�سوؤولة  العامة  الإذاعّية  الهيئات  تكون 

وذلك عبر هيئتها الإدارّية

و�سائل التحّقق
�ص للهيئة  اأي قانون له �سلة يحّدد الدعم المالي المخ�سّ

الإذاعّية العامة 
اأي موجب له  �سلة خا�ص بالقطاع العام واقع على اإحدى 

الهيئات الإذاعّية اأو اأكثر
التحرير  في  ال�ستقاللّية  ي�سمن  �سلة  له  تنظيم  اأي 

ويحّدد التدابير التمويلّية

ل تعاني الهيئات الإذاعّية العامة من اأي تمييز في اأي 
من الم�سامير خالل ت�سغيلها

ترف�ص  اأن  والكايبل  ال�سواتل  لحامالت  يمكن  ل 
محطات الهيئات الإذاعّية العامة اأو م�سمونها

و�سائل التحقق
قبل  من  تمييز  اأي  تمنع  وا�سحة  قواعد  حول  اأدلة 

الم�سمون حامالت 

نظام م�ستقل و�سفاف في الحكم
ت�سرف على الهيئة الإذاعّية العامة هيئة م�ستقّلة تكون 

ا�ستقالليتها م�سمونة بحكم القانون
و�سّفافة  مفتوحة  الإدارّية  الهيئة  في  التعيينات  تكون 
وبعيدة عن اأّي تدّخل حكومي اأو �سيطرة لأي م�سلحة 

�سيا�سّية كانت اأو اقت�سادّية. 
تتاأّكد الهيئة الإدارّية من اأن الهيئة الإذاعّية العامة ت�ستوفي 

�سروط دعم القطاع العام المالي وتحمي ا�ستقاللّيتها

و�سائل التحّقق 
اأي تنظيم له �سلة خا�ص بو�سعّية الهيئة الإدارّية وتعيينها

- اأدّلة حول ممار�سة الهيئة الإدارية ل�سلطتها

ومنّظمات  النا�ص  مع  العامة  الإذاعّية  الهيئات  تلتزم 
المجتمع المدني

با�ست�سارة  التزامها  العامة  الإذاعّية  الهيئة  تبرهن 
مع  وعملها  المدني  المجتمع  ومنّظمات  الجمهور 

الجميع وو�سعها لنظام رفع �سكاوى. 
تدّخل الجمهور في التعيينات في الهيئة الإدارية

و�سائل التحّقق
العامة  الإذاعّية  الهيئات  بين  ما  الت�ساور  عن  اأدلة 
والمجتمع المدني مثاًل عبر المنتديات الخا�سة للتغذية 

الراجعة القادمة من الم�ساهدين/الم�ستمعين
اأدّلة عن ا�ستجابة الهيئة الإذاعّية العامة ل�سكاوى النا�ص 

ب�سكل منتظم. 

[38][39]

3.3







3.4



-

-

3.5







-

-

-

3.6





-

-



[38][39]

م�سادر البيانات 

- قانون نموذجي لخدمة البّث العام، حزيران 2005 �سل�سة المعايير الدولية ال�سادرة عن منظمة المادة 19 
www.article19.org/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf

�سمان  ب�ساأن  الأع�ساء  الدول  اإلى  الوزراء  لجنة  من  الموجهة   )96( رقم  والتو�سية  الوزراء،  لجنة  الأوروبي،  المجل�ص 
www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_  :1996 )�سبتمبر(  اأيلول   11 العام،  الإذاعي  البث  ا�ستقاللية 

pdf.4322-coe_r96_10_psb_110996_tcm6

الإتحاد الدولي لل�سحافيين - البث الإذاعي العام للحمالت كافة والم�سارد ذات ال�سلة:
www.ifj.org/default.asp?Issue=pubbroad&Language=EN 

www.ifj.org/ - الإتحاد الدولي لل�سحافيين - الدليل الدولي لهيئات البث الدولّية
default.asp?Issue=pubroadlinks&Language=EN

www.psbt.org/index2.htm :ال�سندوق الئتماني للبث الإذاعي العام - الهند

التو�سية CM/Rec )2007( 3 الموجهة من المجل�ص الأوروبي حوالدعم المالي لو�سائل الإعالم العامة في مجتمع المعلومات

http://portal.unesco.org/ci/en/  :2005 الممار�سات،  اأف�سل  حول  مرجع  العام،  الإذاعي  البث  اليون�سكو، 
ev.phpURL_ID=20394&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

منديل،  طوبي  مقارن،  قانوني  م�سح  العام  الإذاعي  البث  الإذاعي:  البث  لتنمية  الهادئ  والمحيط  اآ�سيا  مهعد  اليون�سكو، 
www.unesco.org/webworld/publications/mendel/jaya_index.html  :2000

نماذج عن منظمي مواقع اإلكترونّية وطنّية واإقليمّية: 

 www.abu.org.my :اآ�سيا المحيط الهادئ
www.cra.ba :البو�سنة والهر�سك

www.crtc.gc.ca/eng/welcome.htm :كندا
http://www.rrtv.cz/en/ :الجمهورية الت�سيكّية

www.rhn.ee/e_main.htm :اإ�ستونيا
www.epra.org/content/english/index2.html  :اأوروبا

www.ebu.ch/en/index.php :اأوروبا
www.broadcastingcommission.org :جامايكا

www.cck.go.ke/home/index.asp :كينيا
www.imc-ko.org/index.php?lang=en&pag=home :كو�سوفو

www.nbc.gov.ng :نيجيريا
http://www.nabanet.com/ :اأميركا ال�سمالّية

www.icasa.org.za/Default.aspx?Page=2 :جنوب اأفريقيا
www.ofcom.org.uk/ :المملكة المتّحدة

http://www.article19.org/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_:1996pdf.4322-coe_r96_10_psb_110996_tcm6%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%84%EF%BF%BD%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%EF%BF%BD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%A7
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_:1996pdf.4322-coe_r96_10_psb_110996_tcm6%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%84%EF%BF%BD%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%EF%BF%BD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%A7
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_:1996pdf.4322-coe_r96_10_psb_110996_tcm6%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%84%EF%BF%BD%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%EF%BF%BD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%A7
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_:1996pdf.4322-coe_r96_10_psb_110996_tcm6%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%84%EF%BF%BD%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%EF%BF%BD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%A7
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ج. تنظيم و�سائل الإعالم الذاتي

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

اإن اأف�سل �سمانة لتاأمين المعايير الأخالقّية والمهنّية العاّلية 
�سمن  الطوعّية  الذاتّية  الأنظمة  و�سع  هي  ال�سحافة  في 

المنظمات الجديدة وما بينها. 

قد  معًا.  اآن  في  وثقافة  �سكل  م�ساألة  الفّعال  الذاتي  فالتنظيم 
 - ذاتي  تنظيم  اآليات  الوطنّية  الإعالم  و�سائل  لثقافات  يكون 
كمدّونات الأخالق والمحّققون في ال�سكاوى، ولجان ال�سكاوى، 
هذه  اأّن  اإل   - بثها  اأو  والت�سحيحات  التراجعات  وطباعة 
الأخيرة قد تكون غير فّعالة من دون ثقافة �سائدة في التدقيق 
العام وتدقيق الأقران. ويمكن للتنظيم الذاتي اأن يتّم من دون 
هيكلّيات اأو هيئات وطنّية ر�سمّية بل يركن على اليقظة المحّلية 
المتعّلقة  الم�سائل  في  وال�سفافّية  وال�ستجابة  والداخلّية 
التنظيم  يكون  ما  وغالبًا  وبالدّقة.  الجديدة  بالأخالقيات 
في  الم�سلحة  اأ�سحاب  كافة  ي�سرك  عندما  ناجحًا  الذاتي 
�سناعة و�سائل الإعالم- اأي النا�سرون والمالكون والمحّررون 
بّد لمنظمات  وال�سحافّيون- كما ي�سرك الجمهور عامة. فال 
و�سائل الإعالم اأن تطّور مدّونات �سلوك اأخالقّية ومهنية يجب 

اأن ت�سّكل جزءًا من الممار�سة اليومّية. 

يمكن  الذاتي  التنظيم  اإلى   الإعالم  و�سائل  تفتقر  وعندما 
تركيز الجهود على الق�سايا الأ�سا�سية مثل ال�سكاوى والخطوط 
التوجيهية الأخالقّية. وتكون الدول ال�سعيفة في �سراع داخلي 
في مو�سوع الأنظمة. اما في الدول التي تعرف النزاعات يمكن 
لو�سائل الإعالم اأن توؤّجج النزاع اأو الحقد. اإل اأن محاولت الرّد 
على هذا المو�سوع يجب ال ت�سمح باإلزام الحكومة على فر�ص 
الرقابة لأهداف منا�سرة �سيا�سّية. فالتنظيم الذاتي مع دعم 
عندما  اأف�سل  الإعالم  و�سائل  ور�سد  الأخالقي  للتدريب  دولي 
يكون ذلك ممكنًا. وما من نموذج واحد منا�سب لكافة النماذج. 

الموؤ�سرات الرئي�سة   

تتمّتع و�سائل الإعالم المكتوبة والإذاعّية باآليات فّعالة 
للتنظيم الذاتي

تتمّتع الموؤ�س�سات الإعالمّية بمدونات اأخالق وا�سحة 
وخط عري�ص �سليم للتحرير.

مناق�ستها  وتتّم  ال�سحافيين  على  المدّونات  توّزع 
ومراجعتها ب�سكل دوري 

ت�سمح  التي  الأنظمة  توافر  ال�سناعة،  م�ستوى  على 
النتهاكات  ب�ساأن  الجمهور  �سكاوى  اإلى  بال�ستماع 

المزعومة للمعايير الأخالقّية
والمحّققين  الذاتّية  الأنظمة  و�سع  هيئات  تكون 
عن  وبعيدين  الحكومة  عن  م�ستقّلين  ال�سكاوى  في 

الم�سالح التجارية. 

و�سائل التحقق
او جمعّية  الم�ستقل  ال�سحافي  المجل�ص  ن�ساط  اأدّلة عن 

الم�ستقّلة  ال�سحافيين 
وتوزيع  الفّعال  ا�ستخدامها  عن  واأدّلة  اأخالق  مدّونات 
المجل�ص ال�سحافي الم�ستقل اأو جمعّية ال�سحافيين لها. 
واأدّلة  الإعالم  و�سائل  �سلوك  ب�ساأن  النا�ص  �سكاوى  عدد 

حول ا�ستجابتها. 

تظهر و�سائل الإعالم ثقافة التنظيم الذاتي
ون�سرها  لل�سحافيين  الم�ستقّلة  الجمعية  وجود 

للمار�سات الجيدة
ا�ستجابة الموؤ�س�سات الإعالمّية للجمهور مثاًل قنوات 

لل�سكاوى العامة والحق بالرد
المجتمع  منظمات  مع  الذاتي  التنظيم  هيئات  اإلتزام 
المدني والجمهور الأو�سع وتمّتعها باع�ساء متنّوعين 

من الناحية الجتماعية. 
الإعالمّية  والموؤ�ّس�سات  ال�سحافيين  ممار�سة  عدم 

الروتينّية للرقابة الذاتّية

و�سائل التحّقق
اأدّلة حول النقا�سات ما بين مجموعة ال�سحافيين والبيئة 

العامة الوا�سعة ب�ساأن الأخالقيات والمعايير
لجهة  الم�ستقّلة  ال�سحافيين  جمعيّة  ن�ساط  حول  اأدّلة 

الأخالقيات والمعايير
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د. متطّلبات العدالة وعدم النحياز

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

ال�سحفّية  التقارير  لتح�سير  القانونّية  المتطّلبات  تتفاوت 
اليون�سكو  اإعالنات  وترف�ص  البلدان.  بين  كبير  ب�سكل  العادلة 
والخطوط العري�سة المعيارّية الدولّية كل رقابة على م�سمون 
الأخبار والآراء في ال�سحافة اأو عبر الإنترنت. مع ذلك، غالًبا 
الأنظمة  والتلفزيون  للراديو  الترخي�ص  اأنظمة  في  تدمج  ما  
وتتطّلب  والأخالقيات.  النحياز  بعدم  المتعّلقة  والقواعد 

الإخبارّية  البرامج  كافة  من  المّتحدة  المملكة  في  القوانين 
والبرامج الأخرى التي تتعاطى مع الق�سايا المثيرة للجدل اأن 

تتمّتع بعدم النحياز. 

ت�سمح  التي  القواعد  ي�سع  اأن  الإذاعي  البث  بقانون  ويفتر�ص 
لكل من الأحزاب ال�سيا�سّية بالح�سول على التغطية المن�سفة 
اأن  النتخابّية  التغطية  لأنماط  فيمكن  النتخابات.  فترة  في 
تختلف من بلد اإلى اآخر اإل اأنه حرّي بقوانين البث الإذاعي األ 

http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.article19.org/pdfs/conferences/sarajevo-conference-report.pdf:2005%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9%EF%BF%BD%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9:english.aljazeera.net/news/archive/archive
http://www.spj.org/ethicscode-other.asp
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تفّرط بال�ستقاللّية في التحرير لدى و�سائل الإعالم بتحّولها 
اإلى مركز للرقابة اأو التدّخل. وتتوافر قوانين متعّددة )راجع 

الروابط اأدناه(  في هذا الإطار. 

الموؤ�سرات الرئي�سة

قانون بّث اإذاعي الفّعال يحّدد متطّلبات العدالة وعدم 
النحياز

يحّدد قانون البّث الإذاعي متطّلبات الهيئات الغذاعّية 
العامة والخا�سة على حّد �سواء )مثاًل ك�سبب لحتجاز 

ترخي�ص لهيئة اإذاعّية خا�سة(
تنظيم يعنى بالتاأّكد من احترام مبادئ العدالة والتوازن 
تخ�سي�ص  مثاًل  النتخابات  خالل  النحياز  وعدم 
الهواء لللمر�ّسحين ونقل ا�ستطالعات الراأي والح�س�ص 
لالإعالم ال�سيا�سي ونقل النتخابات الحزبية والوقاية 
من اأي تغطية غير م�ستحّقة لل�سلطات العامة كما هو 

وارد في القانون النتخابي الوطني 
لدى  التحرير  ا�ستقاللية  في  القانون  م�ساومة  عدم 
الو�سيلة الإعالمية وذلك عبر تح�سين اأنظمة الرقابة 

الم�سبقة مثاًل
التما�سي مع المعايير الدولّية

و�سائل التحّقق
لجهة  الإذاعي  البث  م�سمون  ينّظم  �سلة  له  قانون  اأي 

العدالة وعدم النحياز. 
تقارير ترفعها وكالت موثوقة لجهة فاعلّية قوانين البث 

الإذاعي. 
خالل  ال�سحافّية  التقارير  ب�سير  تتعّلق  اأنظمة  اأي 

النتخابات
العادلة  التغطية  توؤّمن  عامة  اإذاعّية  هيئات  حول  اأدّلة 

والمتوازنة لالإجراءات البرلمانّية 

التنفيذ الفعلي لقوانين البث الإذاعي 
العقوبات  واعتماد  للقانون  انتهاك  اأي  في  التحقيق 

المنا�سبة 
نظام خا�ص للتعاطي مع ال�سكاوى العامة 

التحرير  حرّية  بالعتبار  اأخذاً  الأنظمة  تنفيذ 
وا�ستقاللّيته. 

و�سائل التحّقق
البث  لقوانين  الم�ستقّلين  المنّظمين  تطبيق  حول  اأمثلة 

الإذاعي 

م�سادر البيانات 

www.article19.org :المادة -19 تحاليل لقوانين و�سائل الإعالم الخا�سة بالدول لجهة العدالة وعدم النحياز فيها

المادة -19 خطوط عري�سة حول اللبث الإذاعي لالنتخابات في الديمقراطيات النتقالّية:
www.article19.org/pdfs/tools/electionbroadcastingtrans.pdf  

التعّددية والتنّوع في البث الإذاعي: كتّيب تدريبي للمنظمين الأفريقيين، حزيران 2006:
 www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf ال�سادر عن منظمة المادة 19

اليون�سكو ورابطة الكومنولث للبث الإذاعي، خطوط عري�سة لأنظمة البث الإذاعي
http://portal.unesco.org/ci/en/files/2134511399384219/guidelimes_forBroadcasting_
Regulation.pdf/guidelines+for+Broadcasting+Regulation.pdf

التو�سية CM/Rec  )2207( 15 الموجهة من المجل�ص الأوروبي ب�ساأن التدابير المتعّلقة بالتغطية الإعالمّية للحمالت 
النتخابّية. 

حّرة  اإعالم  لو�سائل  التمكينّية  البيئة  الر�سيد،  والحكم  الديمقراطّية  مكتب   ،)USAID( للتنمية  الأميريكية  الوكالة 
www.usaid.gov/our_work/  :2002 للم�ساءلة،  والقابل  ال�سّفاف  الر�سيد  الحكم  في  م�ساهمة  وم�ستقّلة: 

democracy_and_governance/publications/pdfs/pnacm006.pdf
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هـ. م�ستويات ثقة النا�ص وتعويلهم على و�سائل الإعالم

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

ل اإلى قيا�ص كّمي لمدى ثقة النا�ص  من ال�سعب جدًا اأن نتو�سّ
في  التقييمات  تكون  فقد  الإعالم.  و�سائل  على  واعتمادهم 
المنا�سبة.  غير  البيانات  على  تعتمد  اأو  ذاتّية  الأحيان  غالب 
ثقة  الراأي  ا�ستطالعات  تظهر  ما  غالبًا  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 
متدنّية بو�سائل الإعالم ل �سيما عندما تندفع و�سائل الإعالم 

بدعم �سخ�سّية اأو معتقدات وطنّية قوّية و�سعبّية. 

ثقة  لقيا�ص  فر�سًا  اي�سًا  المجتمعّية  الإعالم  و�سائل  وتوؤّمن 
النا�ص. فعلى �سبيل المثال، يمكن للمجتمعات المحلّية اأن تتدّخل 
في تقييم مهّمة هيئات البث الإذاعي المجتمعّية والتجديد لها. 
اأن  وعندما ت�سمح الموارد بذلك، يمكن للموؤ�س�سات الإعالمّية 
تقوم باأبحاثها الخا�سة لجهة الجمهور اأو اأن تبذل جهدًا من اأجل 
اأن ت�ستجيب لحاجات جمهورها. في الواقع فاإن و�سائل الإعالم 

نف�سها منتدًى اأ�سا�سي للنقا�ص ب�ساأن ثقة النا�ص بال�سحافة. 

ب�سكل  اأّثرت  قد  المواطن  و�سحافة  المدّونات  انت�سار  اأن  كما 
كبير  عدد  ففي  الإعالم.  بو�سائل  الجمهور  عالقة  على  كبير 
من الدول، لم يعد الجمهور متلّقيًا وح�سب، بل انخرظ ب�سكل 
وبتف�سيل  الم�سمون  باإنتاج  وبداأ  الإعالم  و�سائل  في  نا�سط 
ينتقد عمل  وبداأ  الخا�سة كما  يلّبي م�سالحه  بما  ال�ستهالك 

المهنيين.  ال�سحافيين 

ومع ذلك، فاإن المجتمعات التي ينق�سها النفاذ اإلى الإنترنت قد 
تجد نف�سها م�ستبعدة عن هذه الموجة ول يفتر�ص بالمنّظمات 
اأي�سًا، وحيث يكون  اأن تهمل حاجات هذا القطاع من النا�ص. 
الثقة  الفارق في م�ستويات  نقي�ص  اأن  المهّم  الأمر ممكنًا، من 
بين الن�ساء والمجموعات المهّم�سة التي قد تكون الأكثر جوعًا 

للمعلومات والأقل قدرة على اإ�سماع راأيها. 

الموؤ�سرات الرئي�سة

اإظهار الجمهور م�ستويات مرتفعة من الثقة  بو�سائل 
الإعالم والتعويل عليها. 

ق�سايا  في  تقارير  ترفع  الإعالم  و�سائل  باأن  ال�سعور 
تهّم النا�ص حقاً

الر�سى بالتوازن ما بين الأخبار والمعلومات المحلّية 
والوطنّية 

تتمّتع  الإعالم  وو�سائل  ال�سحافيين  باأن  ال�سعور 
بانزاهة ولي�ست فا�سدة

ال�سعور باأن المرا�سلة في الأخبار غير عادلة وغير منحازة
و�سائل  في  المواطنين  م�ساركة  من  مرتفع  م�ستوى 
في  الجمهور  م�ساركة  م�ستوى  في  يظهر  كما  الإعالم 
المخ�س�سة  والم�ساحة  الت�ساركّية  الكالمّية  البرامج 

لتعليقات الّقراء في ال�سحف، اإلخ... 

و�سائل التحّقق
اإ�ستطالعات راأي تتعّلق بالثقة بو�سائل الإعالم والتعويل 

عليها
تقييم و�سائل الإعالم، مثاُل نوادي ا�ستماع الراديو

بالنظرة  تتعّلق  اأخرى  ميدانّية  واأعمال  اأ�سرّية  م�سوحات 
اإلى و�سائل الإعالم

مقابالت مع نماذج من الم�ستعمين والم�ساهدين والقّراء 
ب�سان نظرتهم اإلى و�سائل الإعالم

الهيئات  تقييم  في  المحّلي  المجتمع  عمل  عن  اأدلة 
الإذاعّية الخا�سة بالمجتمعات المحلّية 

ت�ستجيب المنظمات الإعالمّية لنظرة الجمهور ب�ساأن 
عملها

معرفة  اأجل  من  جهوداً  الإعالمّية  المنظمات  تبذل 
وتنّوعها  ببرامجها  ورايه  جمهورها  ب�ساأن  المزيد 

الثقافي والنوعي وب�ساأن اأخبارها. 
بم�ساركة  خا�سة  قنوات  الإعالمّية  المنظمات  تعر�ص 
وتقارير  ونقا�سات  هاتفّية  اإت�سالت   - الجمهور 

�سحافّية من المواطنين
تقيم المنّظمات الإعالمّية اآليات تدقيق داخلي �سماناً  

والم�ساءلة  لل�سفافّية 
اآليات مجتمعّية لتقييم و�سائل اإعالم المجتمع المحّلي

و�سائل التحّقق
بها  تقوم  التي  بالجمهور  المتعّلقة  البحوث  حول  اأدّلة 

المنظمات الإعالمّية








-

-
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اأدّلة متعّلقة بالمنظمات الإعالمّية التي ت�ستجيب لنتقاد 
الجمهور اأو لفقدان الثقة 

قنوات  تعر�ص  التي  الإعالمّية  بالمنظمات  متعّلقة  اأدّلة 
لإ�سراك الجمهور 

المحقق  مثل  المدني  المجتمع  مجموعات  توؤّمنها  اأدلة 
بال�سكاوى وجمعّيات الم�ستهلكين، اإلخ... 

--

-

م�سادر البيانات 

ال�سندوق ال�ستئماني للخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية – الأبحاث والتعّلم:
 http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/researchlearning/

ميزان �سركة اإدلمان ال�سنوي لقيا�ص الثقة للعام 2006:
 www.edelman.co.uk/insights/trust/Edelman%20Trust%20Barometer%202006.pdf

معهد غلوب�سكان 2006/الهيئة الإذاعّية البريطانّية/ رويترز/ ا�ستطالع راأي مركز الإعالم: الثقة بالإعالم:
www.globescan.com/news_archives/bbcreut.html 

 المعهد الدولي للديمقراطّية والم�ساعدة الإنتخابّية- اأعمال مع المنّظمات العالمّية دعمًا لتجميع اربع موازين اأ�سا�سّية لقيا�ص 
www.idea.int/democracy/global-barometers.cfm :الديمقراطّية في المنطقة: الروابط بالمقايي�ص الأربعة

www.mediawise.org.uk/display_page.php?id=72 :ميدياوايز- م�سروع متعّلق بثقة الجمهور بو�سائل الإعالم

http://pewglobal.org/ :م�سروع بيو العالمي لل�سلوك – �سل�سلة من م�سوحات الراي العام العالمي

 م�سروع بيو العالمي لل�سلوك: �سبكة عالمّية حقيقّية - العالمي يتحّول اإلى الرقمّية:
http://pewglobal.org/reports/ display.php?ReportID=251 

تيليكوم اإك�سبر�ص، 2006، يمكن الوثوق بالتلفزيون كما بال�سديق: م�سح:
 www.predicaments.com/ telecomexpress/fullarticle.php?id=41 

منظمة ال�سفافية العالمّية - دلي حول النظرة اإلى الف�ساد:
www.transparency.org/policy_research/ surveys_indices/global/cpi 

و. �سالمة ال�سحافيين

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

تكون �سمانات حّرية التعبير قليلة الأهمّية في حال لم يمار�ص 
ال�سحافّيون  يكون  عندما  الأمان.  في  حّقهم  ال�سحافّيون 
روتيني  ب�سكل  خا�سعة  الإعالمّية  المنظمات  اأو  الفردّيون 
الج�سدّية  العتداءات  اأو  للتحّر�ص  اأو  للتهديدات  اأو  للرقابة 
الديمقراطي.  للخطاب  ة  كمن�سّ دورها  تمار�ص  اأن  يمكنها  ل 
واأ�سعف من في و�سائل الإعالم المجتمعّية هم الذين يعملون 
العمل  ل�سروط  فيمكن  الموؤقتين.  الموظفين  اأو  على ح�سابهم 

ال�سيئة والممار�سات الفا�سدة اأو توؤّدي هي الأخرى اإلى اأ�سكال 
مختلفة من الرقابة الذاتّية. قد تقوم قوى الدولة اأو القوى �سبه 
القانونّية بارتكاب الجرائم �سّد ال�سحافيين. وفي الحالتين، 
من ال�سروري جدًا اأن تتّم مالحقة هذه الجرائم قانونيًا منعًا 

لتطّور جو من الإفالت من العقوبات. 
من  ال�سحافيين  م�سادر  حماية  من  بّد  ل  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 
هي  الم�سدر  فموثوقّية  المعلومات.  عن  الإجباري  الإف�ساح 
بحماية  وهي  المهنّية  ال�سحافة  في  الأ�سا�ص  اأحجار  اإحدى 

القوانين الدولّية. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/researchlearning
http://www.edelman.co.uk/insights/trust/Edelman%20Trust%20Barometer%202006.pdf
http://www.globescan.com/news_archives/bbcreut.html
http://www.idea.int/democracy/global-barometers.cfm
http://www.mediawise.org.uk/display_page.php?id=72
http://pewglobal.org
http://pewglobal.org/reports
http://www.predicaments.com
http://www.transparency.org/policy_research
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الموؤ�سرات الرئي�سة

اإلى  المنت�سبين  والموظفين  ال�سحافّيين  تمّكن 
موؤ�س�سات اإعالمّية والمنظمات الإعالمّية اأن  يمار�سوا 

مهنتهم باأمان
الإعالميون  والموظفون  ال�سحافيون  يكون  ل 

المنت�سبون عر�سة للتهديد اأو التحّر�ص اأو المراقبة 
اإلى  الإعالم  و�سائل  وموّظفو  ال�سحافّيون  يتعّر�ص  ل 
اأو القتل  اأو اأي اعتقال غير قانوني  اي اعتداء ج�سدي 

نتيجة لمتابعتهم ن�ساطاتهم ال�سرعّية. 
نتيجة  بالإقفال  الإعالمّية ملزمة  المنّظمات  تكون  ل 
تهديدها  يجوز  ول  ال�سرعّية  ن�ساطاتها  لمتابعتها 

بالإقفال.
وما  ال�سحافيين مالحقة قانونّياً  الجرائم �سد  تكون 

من جّو اأبداً يدعو اإلى الإفالت من العقاب
تحمي  التي  بال�سيا�سات  الإعالمّية  المنظمات  تتمّتع 

�سحة موظفيها و�سالمتهم 
تتوافر تدابير حماية اجتماعّية لكافة الموّظفين بما 
بدوام حّر  والموّظفين  الموؤّقتين  الموّظفين  في ذلك 

)على ح�سابهم( 

و�سائل التحّقق
بالتهديد  دة  موؤّكّ محاولت  اإلى  ت�سير  اإح�سائيات 

والعتداء الج�سدي والقتل والعتقال غير القانوني
التهديد بالإقفال  اأو  حالت موّثقة عن الإقفال الإلزامي 

للموؤ�س�سات الإعالمّية 
اأدلة حول تحقيقات ومالحقات ق�سائّية اأو عدم التحقيق 

والمالحقة الق�سائّية في جرائم �سد ال�سحافيين. 

ل تتاأّذى الممار�سة الإعالمّية بجّو انعدام الأمان 
الذاتّية  بالرقابة  روتيني  ب�سكل  ال�سحافيون  يقوم  ل 

ب�سبب الخوف من العقاب والتحّر�ص اأو العتداءات 
تحمي القوانين  موثوقّية الم�سادر  وتحترمها الممار�سة. 

و�سائل التحّقق
ادلة حول نقا�ص بين جماعة ال�سحافيين والجمهورالو�سع 

حول اأمن من يعملون في و�سائل الإعالم
الإعالم  و�سائل  ومدراء  بال�سحافيين  خا�سة  م�سوحات 

حول الجو الذي يعملون به 
موثوقة  وكالت  قبل  من  الإعالم  و�سائل  م�سمون  تحليل 
من اأجل ا�ستك�ساف درجة الرقابة الذاتّية التي يمار�سها 

ال�سحافيون على نف�سهم
عن  الإف�ساح  على  األزموا  �سحافيين  عن  موّثقة  حالت 

م�سادرهم 
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م�سادر البيانات 

اإعالن اليون�سكو في ميدلين "حرّية ال�سحافة: اأمن ال�سحافيين والإفالت من العقاب" 2007،
 http://unesdoc.unesco.org/images/0015156773/001567/e.pdf

www.cpj.org/killed/killed_archives/stats.html :لجنة حماية ال�سحافيين: اإح�سائيات عن مقتل ال�سحافيين

منظمة فريدوم هاو�ص )دار الحّرية( - م�سح حول حّرية ال�سحافة - الموؤ�سرات المتعّلقة بالبيئة ال�سيا�سّية:
www.freedomhouse.org/uploads/PFS/PFSMethodology2006.pdf 

www.freedomhouse.org/uploads/PFS/PFSGlobalTables2006.pdf

التحاد الدولي لل�سحافيين- التقارير ال�سنوّية حول ال�سحافيين وموظفي و�سائل الإعالم الذين اأردوا قتلى:
www.ifj.org/ default.asp?Issue=KILL&Language=EN 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015156773/001567/e.pdf
http://www.cpj.org/killed/killed_archives/stats.html
http://www.freedomhouse.org/uploads/PFS/PFSMethodology2006.pdf
http://www.freedomhouse.org/uploads/PFS/PFSGlobalTables2006.pdf
http://www.ifj.org
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ال�سبكة الدولية للمبادلت من اأجل حرية التعبير: معلومات حول اأمن ال�سحافيين:
 www.ifex.org/en/content/view/full/240/

ال�سبكة الدولية للمبادلت من اأجل حرية التعبير- معلومات حول الإفالت من العقاب:
 www.ifex.org/en/content/view/full/237/

www.newssafety.com معهد نيوز �سايفتي

www.irex.org/msi/index.asp :المجل�ص الدولي للبحوث والمبادلت: دليل ا�ستدامة و�سائل الإعالم

www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554 :مرا�سلون بال حدود- الدليل العالمي حول حّرية ال�سحافة

http://www.ifex.org/en/content/view/full/240
http://www.ifex.org/en/content/view/full/237
http://www.newssafety.com
http://www.irex.org/msi/index.asp
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554
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بناء القدرات 
المهنّية ودعم 

الم�ؤ�س�سات التي 
تعّزز حرّية التعبير 

والتعّددّية والتنّ�ع



توّفر التدريب المهني لو�سائل الإعالم

المالئم  التدريب  اإلى  الإعالميين  نفاذ 
لحاجاتهم

في  المدراء  ذلك  في  بما  الإعالم،  و�سائل  مدراء 
التدريب  اإلى  النفاذ  ي�ستطيعون  الأعمال  مجال 

المالئم لحاجاتهم 

الديمقراطّية  فهم  على  المهنيين  التدريب  يعّد 
والتنمية

الممار�سة  حول  الأكاديمّية  الدرو�س  توّفر 
الإعالمّية 

من  وا�سعة  مجموعة  متناول  في  اأكاديمية  درو�س 
الطالب

يتمّتعون  الذين  الطالب  تعّد  اأكاديمّية  درو�س 
بالتنمية  ال�سلة  ذات  والمعرفة  بالمهارات 

بالديمقراطّية 

الموؤ�سرات الرئي�سة

وجود النقابات والمنظمات المهنّية

الن�سمام  الإعالم  و�سائل  في  يعملون  للذين  يحّق 
اإلى النقابات وممار�سة حّقهم 

توؤّمن النقابات والجمعّيات المهنّية المدافعة با�سم 
المهنة 

وجود منّظمات المجتمع المدني

الإعالم  و�سائل  تر�سد  المدني  المجتمع  منّظمات 
ب�سكل منتظم 

المدافعة  على  تعمل  المدني  المجتمع  منظمات 
المبا�سرة عن ق�سايا حرّية التعبير 

المجتمعات  ت�ساعد  المدني  المجتمع  منّظمات 
المحلّية على النفاذ اإلى المعلومات واإ�سماع �سوتها 

اأ .

4.1

4.2

4.3

ب.

4.4

4.5

ج.

4.6

4.7

د.

4.8

4.9

4.10
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بناء القدرات المهنّية ودعم الموؤ�س�سات 
التي تعّزز حرّية التعبير والتعّددّية والتنّوع 4

الفــئــة

اأ . توّفر التدريب المهني لو�سائل الإعالم

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

اطات ساطات ساطات  أ بالن�اأ بالن�سأ بالن�سأ بالن� ي تدريب و�سائل الإعالم مروحة وا�سعة تبديغطي تدريب و�سائل الإعالم مروحة وا�سعة تبديغّطي تدريب و�سائل الإعالم مروحة وا�سعة تبد
الكفاءة  ببرامج  مرورًا  المنّظمة  الدرو�س  مروراإلى  المنظمة  الدرو�س  مروراإلى  المنظمة  الدرو�س  المنظاإلى  الدرو�س  إلى  ل سل سل  سوت�سوت�
م عن بعد.  ج والتعلم عن بعد.  ج والتعّلم عن بعد.   ّ والتدّرج والتعل والتدرج والتعل والتدّر سين والمرافقة على الأر�سين والمرافقة على الأر�س ّإعالمّيين والمرافقة على الأر�إعالميين والمرافقة على الأر�إعالمّي إعالميالإعالميال اللالل
و�سائل  على  تدريب  م�ؤ�س�سات  و�سائل أو  على  تدريب  م�ؤ�س�سات  و�سائل اأو  على  تدريب  م�ؤ�س�سات  أو  ن �ن �ن  �ظف�ظف ظف�ظف� م التدريب:  م�ن  التدريب:  �ن  مي�ؤّم التدريب:  مي�ؤمن  التدريب:  ن 
أو منظمات اأو منظمات أو منظمات  أو جمعيات مهنياأو جمعيات مهنّيأو جمعيات مهنّية أو جمعيات مهنية أو جمعيات مهنية  أق�سام من الجامعات اأق�سام من الجامعات أق�سام من الجامعات  أو اأو أو  الإعالم 

تهرت لعملها في  دعم و�سائل الإعالم وتنميتها.ستهرت لعملها في  دعم و�سائل الإعالم وتنميتها.ستهرت لعملها في  دعم و�سائل الإعالم وتنميتها. سة ا�سة ا� ّدولّية ا�دولية ا�دولّي

�سائل الإعالم  بما معناه قاعدة ��سائل الإعالم  بما معناه قاعدة ��سائل الإعالم  بما معناه قاعدة  � الدول بمراكز ل� الدول بمراكز ل سع بع�سع بع�س ع بع� تتمتع بع� تتمّت
ا على �ا على �ا على  �ل�ل لسلس سا ويح�سا ويح� ا ويح��ا ويح�� أن يعملاأن يعمل�أن يعمل�أن يعمل منها سمنها سمنها  سن �سن � ن ��ن �� ّحافّي�حافي�حافّي حافيسحافيس سة ي�ستطيع ال�سة ي�ستطيع ال� ة ي�ستطيع ال�مهنية ي�ستطيع ال�مهنّي
ّ للمجال�س التدريبّية  للمجال�س التدريبية  للمجال�س التدريبّية  اساسًا سالتدريب والدعم الالزمين. ويمكن اي�سالتدريب والدعم الالزمين. ويمكن اي�
بين  ما  تجمع  والتي  القطاعات  بين أو  ما  تجمع  والتي  القطاعات  بين اأو  ما  تجمع  والتي  القطاعات  أو  ناعات سناعات سناعات  ال� ال�سالمتقاطعة  سالمتقاطعة 
ر سر سر  ن� في  ت�ساعد  ن�سأن  في  ت�ساعد  ن�سأن  في  ت�ساعد  ن�اأن  في  ت�ساعد  أن  الأكاديمية  والم�ؤ�س�سات  العمل  الأكاديمية حاب  والم�ؤ�س�سات  العمل  الأكاديمّية حاب  والم�ؤ�س�سات  العمل  ّحاب  الأكاديميس والم�ؤ�س�سات  العمل  الأكاديميسحاب  والم�ؤ�س�سات  العمل  حاب  سا�سا�

ّالممار�سة الجيّدالممار�سة الجيّدة. 

حفي  سحفي  سحفي   سة للتدريب ال�سة للتدريب ال� ّة العالمّية للتدريب ال�ة العالمية للتدريب ال�ة العالمّي ّبينما نجد ال�سمات العامة والمهنّية العالميبينما نجد ال�سمات العامة والمهنية العالميبينما نجد ال�سمات العامة والمهنّي
إلى اإلى اإلى  الحاجات  الحاجات �قه  الحاجات �قه  قه  ت�س عندما  الأكبر  الأثر  للتدريب  ت�س�أن  عندما  الأكبر  الأثر  للتدريب  ت�س�أن  عندما  الأكبر  الأثر  للتدريب  ت�ساأن  عندما  الأكبر  الأثر  للتدريب  أن  نرى 
اركة ساركة ساركة  سل ان يترافق ذلك مع م�سل ان يترافق ذلك مع م� ل ان يترافق ذلك مع م�سل ان يترافق ذلك مع م�س سية ومن الأف�سية ومن الأف� ية ومن الأف�مات المحلية ومن الأف�مات المحلية ومن الأف�ّية ومن الأف�ّ مات المحل�مات المحل� �المعل�المعل
ّ�سائل الإعالمّية �سائل الإعالمية �سائل الإعالمّية  �سائل الإعالمي��سائل الإعالمي� �ركاء من غير ال�ركاء من غير ال ركاء من غير السركاء من غير الس سة  وال�سة  وال� ّو�سائل الإعالم المحلّية  وال�و�سائل الإعالم المحلية  وال�و�سائل الإعالم المحلّي
ومن  ولها.  المحلية  المجتمعات  من  ومن أتي  ولها.  المحلية  المجتمعات  من  ومن أتي  ولها.  المحلّية  المجتمعات  من  ّأتي  المحليا المجتمعات  من  المحلياأتي  المجتمعات  من  أتي  ت التي  تامات  التي  امات  ت� التي  ت�مات  التي  مات  المعل المعل�أي  المعل�أي  المعلاأي  أي 
بما  وتنميتها  التدريبّية  البرامج  تنمية  بما   وتنميتها  التدريبية  البرامج  تنمية  بما   وتنميتها  التدريبّية  البرامج  تنمية   ّ يتم يتّمأن  يتّمأن  يتماأن  أن  بمكان  المهم 
بّد ول  الإعالم.  ول�سائل  الإعالم.  ل�سائل  و� الإعالم.  و��سائل  الإعالم.  �سائل  ل ل�ة  �ة  المحلّي لق  المحلية  لق  المحلّية  ّق  المحلي� المحلي�ق  ق  ال�س وحاجات  ال�س�يتنا�سب  وحاجات  �يتنا�سب 
حافة سحافة سحافة  سي لي�س فقط ال�سي لي�س فقط ال� أن تغطاأن تغّطأن تغّطي لي�س فقط ال�أن تغطي لي�س فقط ال�أن تغّط رة فرة ّفرة  ف�ف� �عة التدريبات المت�عة التدريبات المت عة التدريبات المت�عة التدريبات المت� �لمجم�لمجم
المتعّلقة  المتعلقة انين  قة انين  المتعل� المتعل�انين  انين  الق مثل  الق�امير  مثل  �امير  القس مثل  القسامير  مثل  امير  الم� الم�س  س  اساسًا اي� بل  والإدارة  اي�سوالإنتاج  بل  والإدارة  سوالإنتاج 
المرعّية  المرعية اعد  المرعّية اعد  ّاعد  المرعي� المرعي�اعد  اعد  والق والق�ة  �ة  الإعالمّي وال�سيا�سات  الإعالم  والق�سائل  الإعالمية  وال�سيا�سات  الإعالم  والق�سائل  الإعالمّية  وال�سيا�سات  الإعالم  ّ�سائل  الإعالمي� وال�سيا�سات  الإعالم  الإعالمي��سائل  وال�سيا�سات  الإعالم  �سائل  �ب�ب
ذلك،  ذلك، اإلى  ذلك، اإلى  إلى  افة سافة سافة  بالإ� بالإ�سالة.  سالة.  فع بطريقة  الأعمال  بالإ�إدارة  فعالة.  بطريقة  الأعمال  بالإ�إدارة  فّعالة.  بطريقة  الأعمال  فّعإدارة  بطريقة  الأعمال  فعاإدارة  بطريقة  الأعمال  إدارة  ّوكيفّية وكيفية وكيفّية 
مات المجتمع ة ومنظمات المجتمع ة ومنّظمات المجتمع  ّعات المدافعة المحلّية ومنظعات المدافعة المحلية ومنظعات المدافعة المحلّي عات المدافعة المحلي�عات المدافعة المحلي� �وبالتعاون مع مجم�وبالتعاون مع مجم
ّ للتدريب ان يعّد للتدريب ان يعّد المهنيين في و�سائل الإعالم على  لالمدني لالمدني ل بّد

حافة سحافة سحافة  سات ال�سات ال� ّأخالقّيات ال�أخالقيات ال�أخالقي أخالقياأخالقيا اة. فاة. ف ة. فسة. فس س�س� ّعات المهّم�عات المهم�عات المهّم عات المهم�عات المهم� �نقل وجهة نظر المجم�نقل وجهة نظر المجم
تغطية  تغطية اإلى  تغطية اإلى  إلى  افة سافة سافة  بالإ� بالإ�سة  سة  بالإ�ائّي بالإ�ائية  ّائّية  ائيسائيس س�ستق�س�ستق� ال اسحافة  اسحافة  حافة  ال� ال�سات  سات  ال�وتقنّي ال�وتقنيات  ات 
ل في مجاغل في مجاّغل في مجالت لطالما كانت  غ�غ� للت للت�ة  �ة  للتأ�سا�سي للتأ�سا�سية  أ�سا�سياأ�سا�سّيأ�سا�سّية  النتخابات م�سائل 
أن اأن أن  اساسًا اي� الأ�سا�سي  ومن  اي�سعة.  الأ�سا�سي  ومن  سعة.  اي�� الأ�سا�سي  ومن  اي��عة.  الأ�سا�سي  ومن  عة.  ومقم مراقبة  ومقم�حافة  مراقبة  �حافة  ومقمس مراقبة  ومقمسحافة  مراقبة  حافة  ال� ال�سفيها  سفيها 
اطات الم�ستدامة ساطات الم�ستدامة ساطات الم�ستدامة  س الن�س الن� �هة نح�هة نح� هة نحجهة نحّج ج�ج� �ة م�ة م ّاطات التدريبّية ماطات التدريبية ماطات التدريبّي اطات التدريبيساطات التدريبيس سن الن�سن الن� ن الن��ن الن�� �تك�تك
�سائل ��سائل ��سائل  ل ل�ة  �ة  الخارجي الم�ساعدة  تقع  فقد  الأمد:  ليلة  الخارجية  الم�ساعدة  تقع  فقد  الأمد:  ليلة  الخارجّية  الم�ساعدة  تقع  فقد  الأمد:  ّيلة  الخارجي� الم�ساعدة  تقع  فقد  الأمد:  الخارجي�يلة  الم�ساعدة  تقع  فقد  الأمد:  يلة  �الط�الط
لالخبار  ّطناعّياطناعياطناعّيًا  طناعيسطناعيس ا� ا�سم  سم  ا�ّخ ا�خم  م  خسخس مت� مت�سق  سق  مت�� مت��ق  ق  �س �س�اء  �اء  �سس �سساء  اء  سإن�سإن� إن�اإن�ا خطر  في  الإعالم  
ّة  قد تنهار حالما يتّمة  قد تنهار حالما يتّم ّإعالمّية  قد تنهار حالما يتمإعالمية  قد تنهار حالما يتمإعالمّي إعالمياإعالميا اء م�ؤ�س�سات ساء م�ؤ�س�سات ساء م�ؤ�س�سات  سإن�سإن� إن�اإن�ا أو اأو أو  والإعالنات 

ّمات التي ت�ؤّمن التدريب مات التي ت�ؤمن التدريب مات التي ت�ؤّمن التدريب  مات التي ت�ؤم للمنظمات التي ت�ؤم للمنّظ ّقيف الم�ساعدة عنها. فال بّدقيف الم�ساعدة عنها. فال بّد قيف الم�ساعدة عنها. فال بد�قيف الم�ساعدة عنها. فال بد� �ت�ت
أن اأن أن  الم�ستهدف  البلد  خارج  من  الم�ستهدف اأتي  البلد  خارج  من  الم�ستهدف اأتي  البلد  خارج  من  أتي  ت التي  تلك  منها  تاة  التي  تلك  منها  اة  تس التي  تلك  منها  تسة  التي  تلك  منها  ة  سوخا�سوخا�
أي ازدواجية في العمل. اأي ازدواجية في العمل. أي ازدواجية في العمل.  قاية من�قاية من�قاية من أجل الاأجل ال�أجل ال�أجل ال اطاتها من ساطاتها من ساطاتها من  سق ن�سق ن� ّتن�ّسق ن�تن�سق ن�تن�ّس

حافي سحافي سحافي  ال� للتثقيف  ال�س  للتثقيف  س  ذجيا�ذجيا�ذجيًا نم نم�   � منهاجًا �ن�سك�ن�سك�  ن�سك�ن�سك� الي الي�رت  �رت  اليّ� الي�رت  رت  ط ط�وقد  �وقد 
بتعليم  بتعليم سة  بتعليم سة  ة  الخا� الخا�سر  سر  الخا�س الخا�سر  ر  العنا� العنا�سد  سد  يحّد البيانات(  يحّدادر  البيانات(  ّادر  يحدس البيانات(  يحدسادر  البيانات(  ادر  م� م�س)راجع  س)راجع 
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الموؤ�سرات الرئي�سة

نفاذ الإعالميين اإلى التدريب المالئم لحاجاتهم 
حافيينسحافيينسحافيين سة لل�سة لل� ّأهيلّية لل�أهيلية لل�أهيلي أهيلياأهيليا اتوافر برامج تاتوافر برامج ت

ني ؤمني ؤّمني  ؤموؤمو م من  مجموعة  موها  من  مجموعة  وها  مس من  مجموعة  مسها  من  مجموعة  ها  تعر� تعر�سة  سة  تدريبّي تعر�برامج  تدريبية  تعر�برامج  ة 
الخدمات من محليين وخارجيين

الم�ستويات  كافة  على  الم�ستويات ؤهّلين  كافة  على  الم�ستويات ؤهلين  كافة  على  ين  ؤهلوؤهلو الم الموحافيين  وحافيين  المس المسحافيين  حافيين  لل� لل�س  س  سفر�سفر�س
في  الأ�سا�سية  والمعرفة  مهاراتهم  تحديث  في أجل  الأ�سا�سية  والمعرفة  مهاراتهم  تحديث  في أجل  الأ�سا�سّية  والمعرفة  مهاراتهم  تحديث  ّأجل  الأ�سا�سيا والمعرفة  مهاراتهم  تحديث  الأ�سا�سياأجل  والمعرفة  مهاراتهم  تحديث  أجل  من 

مجال عملهم. 
ّة والدولّيةة والدوليةة والدولّية ّت والبرامج المحلّية والدوليت والبرامج المحلية والدوليت والبرامج المحلّي سفر�سفر�س للمبادل
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�س في  دعم لل�سحافيين الذين يحتاجون اإلى التخ�سّ
مجالت محّددة

التدريب في المهارات التكنولوجّية
فر�س لل�سحافيين للنفاذ اإلى التعّلم عن بعد

كافة  لل�سحافيين  �سخ�سياً  ح�سوره  يمكن  تدريب 
)مثاًل ل يكون مرّكزاً فقط على المدن(

دورات تدريبّية تجمع بين الإنتاج والتدريب
تدريب ي�ستخدم اللغات المحلّية والتكنولوجيا المنا�سبة

مواد تدريبّية تكون متوّفرة باللغات المحلّية
تدريب في متناول المراأة والمجموعات المهّم�سة

برامج تدريبّية يقّيمها الم�ساركون ب�سكل مالئم
اإدارة  نظم  اإلى  الحاجة  على  التوعية  يغّطي  تدريب 

جّيدة و�سفافّية وحوار بين الإدارة والموّظفين

و�سائل التحّقق 
م�سم�ن المنهاج التدريبي لل�سحافّيين 

تقييم المدّربين للتدريب
تقارير ترفعها ال�كالت الم�ث�ق بها ب�ساأن فّعالّية التدريب 
حق�ق  واأهداف  الديمقراطّية  الأهداف  لجهة  الإعالمي 

الإن�سان 
م�ست�يات مدرو�سة للت�عية ال�سحافّية ب�سان الأخالقّيات 

وحق�ق الإن�سان والنظرة اإلى المجم�عات المهّم�سة. 
المجالت  في  ال�سحافي  الناتج  ح�ل  م�س�حات 
الب�سرّية/  المناعة  نق�س  فيرو�س  )مثاًل  �سّية  التخ�سّ

متالزمة نق�س المناعة المكت�سب )الإيدز(

المدراء  ذلك  في  بما  الإعالم،  و�سائل  لمدراء  يمكن 
مع  المتكّيف  التدريب  على  يح�سلوا  اأن  التجاريين 

حاجاتهم: 
تدريب لمدراء ال�سركات الإعالمية

الت�سويق  ذلك  في  بما  ال�سركات  اإدارة  في  تدريب 
وال�سوؤون المالّية

فتح البرامج للن�ساء والفئات المهّم�سة 

و�سائل التحّقق
عدد المدراء والم�ّظفين المدّربين في اإطار برامج الكفاءة

عدد المدراء والم�ّظفين المدّربين على يد تنظيمات اأخرى 
)مثل الجمعّيات المهنّية والمنّظمات غير الحك�مّية(

مئ�ية  ن�سب  والم�ّظفين:  الم�س�ؤولين  مع  التحقيقات 
التدريب  حيال  ر�ساهم  عن  عّبروا  الذين  لال�سخا�س 

الذي تلّق�ه ومعدلت اإدراكهم للق�اعد الأخالقية

ي�ساعد التدريب المحترفين في مجال و�سائل الإعالم 
على فهم الديمقراطّية والتنمية

اإدراك  اإلى  الإعالم  و�سائل  دفع  في  التدريب  ي�ساهم 
قدراتها في الترويج للديمقراطية وحقوق الإن�سان

ي�سمح التدريب لل�سحافيين باأن يرفعوا �سوت المهّم�سين
في كفاءات   يكت�سبوا  باأن  لل�سحافيين  التدريب   ي�سمح 
مو�سوع التحقيقات ال�سحافية والمعارف النظرية المالئمة

يغطي التدريب قواعد الأخالقيات المهنية ال�سحافية 
والتوعية على المخاطر والإغاثة الطارئة

و�سائل التحّقق
م�سم�ن برامج التدريب في مجال ال�سحافة

تقييم تدريب الم�ستفيدين
الروابط النا�سئة عن الم�ؤ�س�سات التي تتمتع بم�سداقّية ح�ل 

فعالّية التدريب في م�ا�سيع ديمقراطّية حق�ق الإن�سان
قيا�س معدلت الإدراك لجهة الق�اعد الأخالقية وحق�ق 

الإن�سان وحق�ق المجم�عات المهّم�سة
�سة  تحليل الإنتاج ال�سحافي المتعّلق بالمجالت المتخ�سّ

)مثل فيرو�س الع�ز المناعي – الإيدز(

-
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م�سادر البيانات 

ال�سندوق ال�ستئماني للخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية:
www.bbc.co.uk/worldservice/trust/mediadevelopment 

www.cpu.org.uk/tr_courses.html :اتحاد �سحافة الك�من�لث

www.communicationforsocialchange.org :تجّمع الت�ا�سل من اأجل تغيير اجتماعي

اإ�ستمارة ح�ل ن�عّية ال�سحافة ال�سادر عن اإتحاد ال�سحافيين الوروبيين:
www.ifj-europe.org/ default.asp?index=4347&Language=EN 

http://70.87.64.34/~intint/gfmd_info/index.php :المنتدى العالمي لتنمية و�سائل الإعالم

الم�سروع العالمي لر�سد و�سائل الإعالم- ور�سات عمل تدريبّية للمدافعة ح�ل الجندر:
www.whomakesthenews.org/ events/workshops 

www.iwpr.net/index.php?apc_state=heno-top_ :معهد تعزيز ال�سحافة في ظروف الحرب وال�سالم
programmes_new.html&s=o&o=training_index1.html

التحاد الدولي لل�سحافيين: نتائج اأبحاث الإتحاد ح�ل المرا�سلة ال�سحافية في م��س�ع فيرو�س نق�س المناعة الب�سرية 
ومتالزمة نق�س المناعة المكت�سب في �ست دول اأفريقّية واآ�سي�ّية:

www.ifj.org/pdfs/IFJ%20HIV%20RESEARCH%20REPORT.pdf 

تقرير الإتحاد الدولي لل�سحافيين – مركز التدريب الإفترا�سي الإلكتروني لل�سحافيين:
www.ifj.org/ default.asp?Issue=RStage&Language=EN 

التحاد الدولي لل�سحافيين- م�سروع اأوروبا- الهند للن�ع الجتماعي:
 www.ifj.org/default.asp?Issue=Gender%20india&Language=EN 

ال�سبكة الدولّية لل�سحافيين- الدليل الدولي لمبادرات الم�ساعدة الإعالمّية:
www.ijnet.org/ Director.aspx?P=MediaAssistance 

www.newssafety.com :المعهد الدولي ل�سالمة ال�سحفيين

www.internews.org/activity/training/default.shtm :سبكة اإنترني�ز�

www.whomakesthenews.org/events/workshops :معهد و�سائل الإعالم لجن�ب اإفريقيا

ميدياوايز- دليل التدريب ال�سحفي ودرو�س م�ؤهلة ل�سهادات في اأنحاء العالم:
www.presswise.org.uk/ display_page.php?id=41 

www.panos.org :معهد بان��س

www.foundation.reuters.com :م�ؤ�س�سة رويترز

www.nsjtraining.org :ال�سندوق الإ�ستئماني للتدريب الإعالمي في جن�ب اأفريقيا

http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/mediadevelopment
http://www.cpu.org.uk/tr_courses.html
http://www.communicationforsocialchange.org
http://www.ifj-europe.org
http://70.87.64.34/~intint/gfmd_info/index.php
http://www.whomakesthenews.org
http://www.iwpr.net/index.php?apc_state=heno-top
http://www.ifj.org/pdfs/IFJ%20HIV%20RESEARCH%20REPORT.pdf
http://www.ifj.org
http://www.ifj.org/default.asp?Issue=Gender%20india&Language=EN
http://www.ijnet.org
http://www.newssafety.com
http://www.internews.org/activity/training/default.shtm
http://www.whomakesthenews.org/events/workshops
http://www.presswise.org.uk
http://www.panos.org
http://www.foundation.reuters.com
http://www.nsjtraining.org
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www.thomsonfoundation.co.uk :م�ؤ�س�سة ط�م�س�ن

www.bjtc.org.uk/about.aspx :المجل�س البريطاني لتدريب ال�سحافيين في مجال البث الإذاعي

www.nctj.com :المجل�س ال�طني البريطاني لتدريب ال�سحافيين

الي�ن�سك�، المعايير والم�ؤ�ّسرات من اجل م�ؤ�س�سات تدريب لل�سحافيين ذات ج�دة وتحديد مراكز المتياز الممكنة في تدريب 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015151496 /001514/E.pdf ال�سحافيين في افريقيا، 2007: 

الي�ن�سك�، نم�ذج منهاج لتعليم ال�سحافة في البلدان النامية والديمقراطّيات النا�سئة، 2007:
 http://unesdoc.unesco.org/images/0015151209/001512/E.pdf

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ الإعالم:  و�سائل  تنمية  ن�ساطات   - الي�ن�سك� 
ID=4625&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

http://www.union-network.org :ال�سبكة الدولّية للنقابات

www.wan-press.org/article37.html :الرابطة العالمّية لل�سحف

العري�سة  والخط�ط  الب�سرّية  الم�ارد  وتنمية  التدريب  با�ستراتيجّية  المتعّلقة  ال�ثائق  المحّددة:  الإعالمّية  المنظمات 
الت�جيهّية والمنهاج التدريبي، اإلخ...

ب. توّفر الدرو�س الأكاديمّية حول الممار�سة الإعالمّية

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

الأخرى  والأوجه  ال�سحافة  في  الأكاديمّية  الم�ارد  تك�ن 
والمبنّية  العملّية  المهارات  لن�سر  و�سيلة  الإعالمّية  للمار�سة 
النقدي  التفكير  على  للت�سجيع  و�سيلة  اأنها  كما  الحرفة  على 
في  الإعالم   و�سائل  ودور  الإعالمّية  ال�سيا�سات  ب�ساأن 
منتدًى  ت�ؤّمن  اأن  الأكاديمّية  للم�ؤ�س�سات  ويمكن  المجتمع. 
مع  الروابط  فتبني  الإعالم  و�سائل  ب�ساأن  العام  للنقا�س 
اأجل  من  المدني  المجتمع  ومنظمات  الإعالمّية  المنظمات 
مجال�س  )مثل  الجيدة  الممار�سات  ورعاية  المناهج  تنمية 

ال�سناعات(.  المتقاطعة  التدريب 

من  المهنيين  تعّد  اأن  الأكاديمّية  بالح�س�س  يفتر�س  كما 
اأن  من  ليتمّكن�ا  المطل�بة  بالمهارات  وت�سّلحهم  الإعالميين 
ولزمة  اأ�سا�سّية  �سفة  وهذه  م�ستقّلة  بطريقة  ويحلل�ا  يفّكروا 
�سّية  لل�سحافيين المهنيين واأن ت�سّلحهم اأي�سًا بالمعرفة التخ�سّ

الأ�سا�سّية في الم�سامير التي يفتر�س بهم اأن يغّط�ها. 

الكلفة  مقب�لة  تك�ن  اأن  والح�س�س  بالدرو�س  يفتر�س 
ال�ستثمارات  في  اأول�ّية  تعتبر  اأن  بّد  ول  كما  ومفت�حة 
بّد من  العامة ول تعتمد فقط على قطاع الإعالنات. كما ول 
التغّير  ال�سريع  العالم  هذا  ففي  للمنهاج.  الدائمة  المراجعة 
جدًا  ال�سهل  من  الحديثة  الإت�سال  و�سائل  فيه  ت�سيطر  الذي 
وقديمة وغير ذات �سلة بحاجات  بالية  ت�سبح  اأن  للح�س�س 

الإعالمي.  القطاع 

اأ�سف  اأّّن المعرفة الإعالمّية اأ�سا�سّية في المنهاج الأكاديمي. 
الت�سالت  مجال  يتغّير  عندما  وافٍر  ب�سكل  ذلك  ويظهر 
في  اأهمية  يزداد  دورًا  الم�اطن  مع  التفاعل  فيلعب  �سريعًا 
�سيما  بالت�سالت ل  العمل" الخا�س  "نم�ذج  اإعادة ت�سميم 
واأ�سكال  النّقالة  واله�اتف  للمدّونات  المتزايد  ال�ستخدام  مع 
الم�اطنين  بين  ما  الأطراف  الثنائي  الت�ا�سل  من  اأخرى 

وو�سائل الإعالم. 

http://www.thomsonfoundation.co.uk
http://www.bjtc.org.uk/about.aspx
http://www.nctj.com
http://unesdoc.unesco.org/images/0015151496
http://unesdoc.unesco.org/images/0015151209/001512/E.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL
http://www.union-network.org
http://www.wan-press.org/article37.html
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م�سادر البيانات 

http://portal.unesco.org/ci/en/ الإعالم:  وو�سائل  ال�سحافة  مجال  في  المهني  للتعليم  العالمية  ال�سبكة 
ev.php-URL_ID=13496&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

www.ijnet.org :ال�سبكة الدولية لل�سحافيين

www.bjtc.org.uk/about.aspx :المجل�س البريطاني لتدريب ال�سحافيين على البث الإذاعي

اأو ومن دون نيلها ا- يعر�س منهاجًا  الي�ن�سك�: التدريب على الت�ا�سل في افريقيا: نم�ذج منهاج وبرامج لنيل  �سهادات 
نم�ذجيًا لتدريب الممار�سين في مجال الت�ا�سل وتح�سيرهم:

www.unesco.org/webworld/publications/com_training_en.pdf 

اأجل م�ؤ�ّس�سات تدريب لل�سحافيين ذات ج�دة وتحديد مراكز المتياز الممكنة في  الي�ن�سك�: المعايير والم�ؤ�ّسرات من 
:2007 تدريب ال�سحافيين في افريقيا، 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0015151496/001514/E.pdf

الموؤ�سرات الرئي�سة

درو�س اأكاديمية في متناول مجموعة وا�سعة من الطالب
الإعدادّية  الدرا�سات  والكلّيات  الجامعات  تقّدم 
و�سائل  واأ�سكال  ال�سحافة   في  العليا  والدرا�سات 

الإعالم الأخرى
المواد التدريبّية والكتب المتوّفرة بلغات متعّددة

في  بما  التقنّية  الالزمة/الت�سهيالت  التدريب  معّدات 
ذلك النفاذ اإلى تكنولوجيا الت�سالت والمعلومات في 

معاهد التدريب الإعالمي. 

و�سائل التحّقق
عدد الدرو�س المت�ّفرة

مع  بالمقارنة  العام  القطاع  من  الممّ�لة  الدرو�س  كمّية 
الح�س�س الم�ؤّمنة لم�سالح تجارّية

التدريب  مجال�س  اأو  ال�سناعات  بين  التقاطع  ت�افر 
المتقاطعة المجالت

واأرباب  الأكاديمّية  الم�ؤ�س�سات  بين  الفاعلة  الروابط 
العمل في ال�سناعة /القطاع

اإلى  النفاذ  ح�ل  م�ث�قة  وكالت  عن  �سادرة  تقارير 
الدرو�س وج�دتها. 

درو�س اأكاديمّية تعّد الطالب الذين يتمّتعون بالمهارات 
والمعرفة ذات ال�سلة بالتنمية بالديمقراطّية 

الإعالمّية  بالقوانين  متعّلقة  م�سائل  الدرو�س  تغطي 
والأخالقيات والقواعد وال�سيا�سات العامة

و�سائل  اإمكانيات  على  التوعية  في  الدرو�س  ت�ساعد 
الإعالم في تعزيز الديمقراطّية وحقوق الإن�سان

الالزمة  المهارات  لهم  وتوؤّمن  الطالب  الدرو�س  تعّد 
من اأجل تفكير وتحليل م�ستقّلين

الأ�سا�سّية  �سّية  التخ�سّ المعرفة  على  الدرو�س  تحتوي 
الكافية في المو�سوع الذي يفتر�س بال�سحفيين تغطيته

بما  الإعالمّية  بالقرائية  المتعّلقة  الدرو�س  تاأمين 
يتالءم والبيئة التوا�سلّية الحديثة. 

و�سائل التحّقق
تقييم منهاج الدرو�س من قبل وكالت م�ث�قة 

ادّلة ح�ل الم�ؤ�س�سات الأكاديمّية التي تعمل مع المنظمات 
الإعالمّية  ومنظمات المجتمع المدني ومعاهد الأبحاث 
والت�سّرف  ال�سلة  ذي  المنهاج  بناء  اأجل  من  وذلك 

كمنتدى للنقا�س العام. 
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http://www.ijnet.org
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ج. وجود النقابات والمنّظمات المهنية

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

المحمي  حّقهم  ممار�سة  من  يتمّكن�ا  اأن  بالإعالميين  يفتر�س 
انتقام. يمكن  اأي  اأي خ�ف من  نقابات من دون  بت�سكيل  دولّيًا 
للنقابات والجمعّيات المهنّية اأن ت�ؤّمن المدافعة المبا�سرة با�سم 
المهنة في حال اأي طرد تع�ّسفي اأو في ما يتعّلق بالأج�ر اأو ظروف 
العمل اأو حماية الم�سادر وحرّية التعبير. يمكنها اأي�سًا اأن ترفع 
ال�سل�ك  ومدّونات  التدريب  تاأمين  عبر  المهنّية  المعايير  من 
على  يح�سل�ا  اأن  لالإعالميين  بّد  ل  كما  للنقا�س.  والمنتديات 

المكافاة/التع�ي�س المنا�سب بالمقارنة مع المهن الأخرى. 

الموؤ�سرات الرئي�سة
وممار�سة  النقابات  اإلى  الن�سمام  لالإعالميين  يحّق 

حّقهم
وفي  القانون  �سمن  محمي  نقابات  بت�سكيل  الحق 

التطبيق
في  محترماً  المهنة  م�ستوى  على  بالت�سّرف  الحق 

القانون وفي التطبيق
حّقها  تمار�س  اأن  الوطنّية  ال�سحافة  الموؤ�س�سات 
المالئمة  للنقابات  الدولية  التحادات  اإلى  بالنت�ساب 

والجمعّيات المهنّية الدولّية الأخرى 

و�سائل التحّقق
اأع�ساء  من  هم  الذين  ال�سحافيين  من  المئ�ّية  الن�سبة 

النقابات اأو اأع�ساء في الجمعّيات المهنّية
اأو  المهنّية  والمنّظمات  للنقابات  الدولّية  النت�سابات 

منّظمات اأرباب العمل
الأخذ بالعتبار الأثر الم�ّثق للعمل �سمن المهنة 

�سحّية  يقع�ن  اأو  معاقبتهم  تتّم  �سحافيين  ح�ل  ادّلة 
انتمائهم لنقابة م�ستقّلة

توؤّمن النقابات والجمعّيات المهنّية المدافعة با�سم المهنة
قبل  من  المفاو�سات  في  ك�سركاء  بالنقابات  يعترف 
مجموعات اأرباب العمل في المجالين العملي والمهني

)ال�سبكات  المهنّية  ال�سحافّية  الجمعيات  تناق�س 
المتخ�س�سة ونوادي ال�سحافة، اإلخ( اأخالقّيات و�سائل 

الإعالم ومعاييرها ب�سكل وا�سح. 
ب�سكل  وتدافع  المعايير  العمل  اأرباب  جمعّيات  ت�سع 

فاعل عن حرّية التعبير
الأخالق  مدّونات  المهنّية  والجمعّيات  النقابات  تن�سر 

وتدافع ب�سكل نا�سط عن حرّية التعبير
المحترفات  ال�سحافّيات  م�سالح  عن  النقابات  تدافع 

في مجال و�سائل الإعالم

و�سائل التحقق
اأدّلة عن جمعّيات �سحافّية ت�ؤّمن المدافعة با�سم المهنة

ب�سيا�سة  تتعّلق  ق�سايا  عن  النقابات  مدافعة  عن  اأدّلة 
و�سائل الإعالم وحرّية التعبير. 

م�سادر البيانات 

www.aib.org.uk/index.asp?node_id=8،95. :جمعّية البث الإذاعي الم�ستقّل
www.communicationforsocialchange.org : اتحاد الت�ا�سل من اأجل تغيير اجتماعي

www.ifj.org/pdfs/MembersList2006.pdf :التحاد الدولي لل�سحافيين- لئحة الأع�ساء
www.ijnet.org :سبكة ال�سحافيين الدولّية�

www.union-network.org :ال�سبكة الدولّية للنقابات
www.wan-press.org : الرابطة العالمّية لل�سحف

www.wan-press.org/wef/articles.php?id=2 :المتدى العالمي للمحّررين
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د. وجود منّظمات المجتمع المدني

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

�سليمة  بيئة  المدني جزءًا حي�يًا من  المجتمع  تك�ن منظمات 
�س�اء.  حّد  على  والتدقيق  الدعم  ت�ؤّمن  الإعالم  و�سائل  في 
اأن تلعب دورًا في: مراقبة  ويمكن لمنّظمات المجتمع المدني 
المبا�سرة  المدافعة  وتاأمين  وملكّيته  الإعالمي  الم�سم�ن 
الإعالمّية  وال�سيا�سة  ال�سحافة  و�سالمة  التعبير  حّرية  عن 
المجتمعات  وم�ساعدة  القدرات  بناء  اإلى  بالإ�سافة  والأنظمة 

المحّلية على النفاذ اإلى المعل�مات واإ�سماع �س�تها. 

من  المهنيين  مع  تعمل  اأن  المدني  المجتمع  لمنّظمات  يمكن 
الإعالميين و�سانعي القرار على التاّكد من اأّن و�سائل الإعالم 
فعبر  المعل�مات.  من  المجتمع  قطاعات  كافة  حاجات  تلّبي 
اأن تقّدم  خبرتها وقاعدتها المجتمعّية  يمكن و�سائل الإعالم 
المناعة  نق�س  بفيرو�س  تعنى  �سحافّية  لتقارير  المعل�مات 
اأنها  والتاأّكد من  المكت�سب  المناعة  الب�سرية ومتالزمة نق�س 
فانطالقة  المهّم�سين.  اأ�س�ات  اإق�ساء  اأو  التنميط  تتفادى 
الم�ستخدمين  من  ال�اردة  والم�سامين  الم�اطنين  �سحافة 
المجتمع  منّظمات  اأمام  الجديدة  الأب�اب  تفتح  اأنف�سهم 

المدني والتزامها مع و�سائل الإعالم. 

كما تعتبر منظّمات المجتمع المدني م�سدرًا للتفكير النقدي 
في  ت�ساعد  اأن  يمكن  التي  الإعالم  و�سائل  ب�ساأن  والم�ستقّل 

تنمية الممار�سات الجّيدة ون�سرها. 

الموؤ�سرات الرئي�سة

الإعالم  و�سائل  تر�سد  المدني  المجتمع  منّظمات 
ب�سكل منتظم 

تر�سد منظمات المجتمع المدني الم�سمون والملكّية 
من اأجل تعزيز التعّددّية والتنّوع

النقدي  التحليل  المدني  المجتمع  منظمات  توؤّمن 
�سيما لجهة تمثيلها للمجموعات  الإعالم ول  لو�سائل 

المهّم�سة
تلعب منّظمات المجتمع المدني دوراً مهّما في تعزيز 

القرائية الإعالمّية. 

و�سائل التحّقق
درا�سات لر�سد و�سائل الإعالم

منظمات  بها  تق�م  التي  المدافعة  ون�ساطات  ال�سغط 
المجتمع المدني

تاأمين  اأجل  من  الرادي�  اإلى  ال�ستماع  ن�ادي  ت�اجد 
التغذية الراجعة والتقييم

المدافعة  على  تعمل  المدني  المجتمع  منظمات 
المبا�سرة عن ق�سايا حرّية التعبير 

المبا�سرة  المدافعة  المدني  المجتمع  منظمات  توؤّمن 
المعلومات  في  والحق  التعبير  حرّية  ق�سايا  ب�ساأن 

و�سالمة ال�سحافة 
تلتزم منظمات المجتمع المدني مع �سانعي ال�سيا�سات 

حول ق�سّية ال�سيا�سة العامة حيال و�سائل الإعالم

و�سائل التحّقق
م�ساركة منظمات المجتمع المدني في �سبكات المجتمع 

المدني الدولي المعنّية بحرّية المعل�مات والتعبير
المدني  المجتمع  منظمات  فيها  تناق�س  عامة  اأحداث 

م�سائل لجهة ال�سيا�سة الإعالمّية

منظمات المجتمع المدني ت�ساعد المجتمعات المحّلية 
على النفاذ اإلى المعلومات وعلى اإ�سماع �سوتها. 

والمعونة  الن�سائح  المدني  المجتمع  منظمات  توؤّمن 
للنا�س الذين يرغبون بالنفاذ اإلى و�سائل الإعالم. 

تدريب  على  المدني  المجتمع  منظمات  تعمل 
ال�سحافيين وبناء القدرات

     
و�سائل التحّقق

المجتمع  ومنظمات  الإعالم  و�سائل  تعاون  ح�ل  اأدّلة 
القرائية  وبرامج  المدافعة  برامج  ب�ساأن  المدني 

الإعالمّية
و�سائل  لتنمية  المدني  المجتمع  منّظمات  ن�ساطات 

الإعالم. 
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م�سادر البيانات 

www.article19.org/work/regions/index.html :المادة -19 دليل المنّظمات ال�سريكة في العالم

التحالف العالمي من اأجل م�ساركة الم�اطنين – ينتج دلياًل ن�عيًّا عن المجتمع المدني في الـ 35 دولة:
www.civicus.org 

www.comminit.com :مبادرة الت�ا�سل

www.communicationforsocialchange.org : اتحاد الت�ا�سل من اأجل تغيير اجتماعي

www.cyberjournalist.net �سبكة �سايبرج�رنالي�ست�س: 

www.indymedia.org/en/static/about.shtml :مركز و�سائل الإعالم الم�ستقّل

www.indexonline.org :دليل الرقابة

www.ifex.org :ال�سبكة الدولية للمبادلت من اأجل حرية التعبير

www.freemedia.at/cms/ipi/ :المعهد الدولي لل�سحافة

www.foiadvocates.net/index_eng.html :سبكة المدافعين عن حرية المعل�مات�

www.misa.org :معهد و�سائل الإعالم لأفريقيا الجن�بية

http://radioafrica.oneworld.net :رادي� العالم ال�احد

www.panosparis.org/gb/monde.php :مجل�س بان��س- ثمانية معاهد بان��س  في العالم

www.southasianmedia.net :الرابطة الإعالمّية الحرة لجن�ب اآ�سيا

www.seemo.at :المنظمة الإعالمية لجن�ب �سرق اوروبا

www.amarc.org :الرابطة العالمّية لإذاعات المجتمعات المحلّية
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قدرة البنية التحتية
الكافية لدعم و�سائل

الإعالم الم�ستقلة
والتعّددية
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و�سائل  وا�ستخدام  التقنّية  الموارد  توّفر 
الإعالم لها 

التقنّية  الت�سهيالت  اإلى  الإعالمّية  المنّظمات  نفاذ 
لجمع المعلومات واإنتاجها وتوزيعها. 

     

الموؤ�سرات الرئي�سة

مجال  في  والخرق  الإذاعي  والبث  ال�سحافة 
تكنولوجيا المعلومات والت�سالت

نفاذ المجموعات المهّم�سة اإلى ا�سكال التوا�سل التي 
يمكن ا�ستخدامها

ب�سيا�سة تكنولوجيا معلومات وتوا�سل  الدولة  تمّتع 
تهدف اإلى تلبية الحاجات من المعلومات  الخا�سة 

بالمجموعات المهّم�سة

اأ .

1.5

ب.

2.5

3.5
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قدرة البنية التحتية كافية 
لدعم ا�ستقاللية و�سائل الإعالم وتعدديتها 5

الفــئــة

اأ . توافر الموارد التقنّية وا�ستخدام و�سائل الإعالم لها

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

مات �مات �مات  �ة من المعل�ة من المعل ة من المعلسة من المعلس س�س� ّعات المهّم�عات المهم�عات المهّم عات المهم�عات المهم� �لب تلبية حاجات المجم�لب تلبية حاجات المجم لب تلبية حاجات المجمقد تتطلب تلبية حاجات المجمقد تتّط
أي دولة اأي دولة أي دولة  ّ مختلفة من البنى التحتّية والدعم التقني في  مختلفة من البنى التحتية والدعم التقني في  مختلفة من البنى التحتّية والدعم التقني في  اعا�اعا�اعًا أناأن�أن�أن
�سائل ��سائل ��سائل  �ة ل�ة ل ّجيا رقمّية لجيا رقمية لجيا رقمّي جيا رقمي�جيا رقمي� �ل�ل ل�ل� �أمين تكن�أمين تكن أمين تكناأمين تكنا ت اتمل ذلك تاتمل ذلك  تمل ذلك تستمل ذلك تس سمن الدول. وقد ي�سمن الدول. وقد ي�
حافة سحافة سحافة  أو ال�اأو ال�سأو ال�سأو ال� اتل �اتل �اتل  �جيا ال�س�جيا ال�س جيا ال�س�جيا ال�س� �ل�ل ل�ل� �ة وتكن�ة وتكن ّات الإنتاجّية وتكنات الإنتاجية وتكنات الإنتاجّي ّالإعالم والمعّدالإعالم والمعّد
إنتاجها اإنتاجها إنتاجها  إنتاجها مات و إنتاجها مات و مات و�مات و� �ال للمعل�ال للمعل ّة بما ي�سمح بجمع فّعال للمعلة بما ي�سمح بجمع فعال للمعلة بما ي�سمح بجمع فّع ة بما ي�سمح بجمع فععة الم�ستقلة بما ي�سمح بجمع فععة الم�ستقّل عة الم�ستقل�عة الم�ستقل� �المطب�المطب
لجيا�لجيا�لجيًا للتكن للتكن�أدنى  للتكن�أدنى  للتكناأدنى  أدنى  الت تمل على تدخالت تمل على تدّخالت  تمل على تدخستمل على تدخس ت�سها قد ت� سها قد  اّن انها قد ت�زيعها. كما  ها قد ت�زيعها. كما  ان� ان�زيعها. كما  زيعها. كما  �وت�وت

تنتج  تنتج أن  تنتج اأن  أن  المجتمّعية  الإعالم  المجتمعية �سائل  الإعالم  المجتمّعية �سائل  الإعالم  ّ�سائل  المجتمع� الإعالم  المجتمع��سائل  الإعالم  �سائل  ل ت�سمح  التي  ال�سبل  ل�مثل  ت�سمح  التي  ال�سبل  �مثل 
ز�ز�ّزعها.  �رطة وت�رطة وت رطة وتسرطة وتس سا�سا�

ر �ر ّ�ر  �ة يمكن قيا�س تط�ة يمكن قيا�س تط ّة الفردّية يمكن قيا�س تطة الفردية يمكن قيا�س تطة الفردّي ّى المنظمات الإعالمّية الفرديى المنظمات الإعالمية الفرديى المنظمات الإعالمّي ى المنظمات الإعالمي�ى المنظمات الإعالمي� �على م�ست�على م�ست
الت�سليم  الت�سليم أنظمة  الت�سليم اأنظمة  أنظمة  رات مثل: ا�ستخدام سرات مثل: ا�ستخدام ّسرات مثل: ا�ستخدام  سو�سائل الإعالم عبر م�ؤ�سو�سائل الإعالم عبر م�ؤ�
�حف والرادي�حف والرادي� حف والراديسحف والراديس سفير ال�سفير ال� فير ال��فير ال�� � ت� ت أو غيابها )مثالاأو غيابها )مثاًلأو غيابها )مثاًلأو غيابها )مثاًل المتعددة المبرامج 
ن �ن �ن  �م�م مسمس الم� تخزين  على  والقدرة  الم�سبكة(  تخزين  على  والقدرة  سبكة(  الم�س تخزين  على  والقدرة  الم�سبكة(  تخزين  على  والقدرة  بكة(  ال� على  ال�سن  على  سن  ال�� على  ال��ن  على  ن  �والتلفزي�والتلفزي
من  من سال  من سال  ال  ست�ست� وال وا�مات  وا�مات  مات  المعل المعل�جيا  �جيا  المعل� المعل�جيا  جيا  �ل�ل ل�ل� تكن وا�ستخدام  تكن�فته  وا�ستخدام  �فته  تكنس وا�ستخدام  تكنسفته  وا�ستخدام  فته  أر�اأر�سأر�سأر� و
أعلى لدى و�سائل الإعالم ون�سبة اأعلى لدى و�سائل الإعالم ون�سبة أعلى لدى و�سائل الإعالم ون�سبة  تاس�تاس�تًا س�اطن �س�اطن � اطن ��اطن �� إعطاء الماإعطاء الم�إعطاء الم�إعطاء الم أجل اأجل أجل 
ق �ق �ق  �ث�ث ث�ث� والم الآمن  بالنفاذ  والم�ن  الآمن  بالنفاذ  �ن  والم� الآمن  بالنفاذ  والم�ن  الآمن  بالنفاذ  ن  �ع�ع يتمّت يتمتعن  عن  مّم يتمتة  ممن  يتمتة  مّمن  ّة  ممّي ممية  ة  ي�ي� المئ المئ�حافيين  �حافيين  المئس المئسحافيين  حافيين  سال�سال�

اساسالت.  ست�ست� مات وا�مات وا�مات وال �جيا المعل�جيا المعل جيا المعل�جيا المعل� �ل�ل ل�ل� �ل الكلفة لتكن�ل الكلفة لتكن ل الكلفة لتكن�ل الكلفة لتكن� �والمقب�والمقب

اساسالت  ست�ست� مات وا�مات وا�مات وال �جيا المعل�جيا المعل جيا المعل�جيا المعل� �ل�ل ل�ل� �كما يمكن مقارنة ا�ستخدام تكن�كما يمكن مقارنة ا�ستخدام تكن
ّ والتابع للمجتمعات المحلّية  والتابع للمجتمعات المحلية  والتابع للمجتمعات المحلّية  أي العام والخا�اأي العام والخا�سأي العام والخا�سأي العام والخا�س بين القطاعات 
التنمية في كافة القطاعات  التنمية في كافة القطاعات �ى مالئم من  التنمية في كافة القطاعات �ى مالئم من  ى مالئم من  �افر م�ست�افر م�ست افر م�ست�افر م�ست� لت لت�   � أكيدااأكيدااأكيدًا اتات

أخرااأخرااأخرًا عن الآخر.  أحد القطاعات متاأحد القطاعات متاأحد القطاعات متاأحد القطاعات مت ن �ن �ن  أن يكاأن يك�أن يك�أن يك من دون 

ل الكلفة �ل الكلفة �ل الكلفة  � للنفاذ ومقب� للنفاذ ومقب نه قابال�نه قابال�نه قاباًل إلى جانب كاإلى جانب ك�إلى جانب ك�إلى جانب ك إلى جانب كن و إلى جانب كن و ن و�ن و� �م�م مسمس س بالم�س بالم� سيفتر�سيفتر�س
مات �مات �مات  المعل من  المعل�ة  من  �ة  المعلّي من  المعلية  من  ة  المحّل الحاجات  تلبية  المحلي  الحاجات  تلبية  ي  نح� نح�   � هاجهاّجهًا ج�ج� م م�ن  �ن  م� م�ن  ن  يك يك�أن  يك�أن  يكاأن  أن 
إلى اإلى اإلى  إلخ... ودمقرطة النفاذ اإلخ... ودمقرطة النفاذ إلخ... ودمقرطة النفاذ  حة والزراعة سحة والزراعة سحة والزراعة  سلجهة التربية وال�سلجهة التربية وال�

أجل الأجيال الحالية والمقبلة. اأجل الأجيال الحالية والمقبلة. أجل الأجيال الحالية والمقبلة.  م من مات والتعلم من مات والتعّلم من  مات والتعل�مات والتعل� �المعل�المعل

الموؤ�سرات الرئي�سة

التقنّية  الت�سهيالت  اإلى  الإعالمّية  المنّظمات  نفاذ 
لجمع المعلومات واإنتاجها وتوزيعها. 

آمن وموثوق ومقبول الكلفة اآمن وموثوق ومقبول الكلفة آمن وموثوق ومقبول الكلفة  ّحافّيون بنفاذ حافيون بنفاذ حافّيون بنفاذ  حافيسحافيس سع ال�سع ال� ع ال�يتمتع ال�يتمّت
على  ويتدّربون  على ال  ويتدربون  على ال  ويتدّربون  ّال  ويتدرس ويتدرسال  ال  ست�ست� وال المعلومات  تكنولوجيا  واإلى  المعلومات  تكنولوجيا  وااإلى  المعلومات  تكنولوجيا  إلى 

ّالّية. الية. الّية.  بفّع بفّعاليا�ستخدامها بفعاليا�ستخدامها  ّا�ستخدامها 
من  وا�سعة  مجموعة  من إلى  وا�سعة  مجموعة  من اإلى  وا�سعة  مجموعة  إلى  بالنفاذ  بالنفاذ حافّيون  بالنفاذ حافيون  ّحافّيون  حافيسحافيس ال� ال�سع  سع  ال�يتمّت ال�يتمتع  ع 

فةسفةسفة سؤر�سؤر� ؤر�وؤر�و والمراجع والمواد الموالمراجع والمواد الم
بالت�سهيالت  معّدة  المجتمعّية  الإعالم  و�سائل  معدتكون  المجتمعية  الإعالم  و�سائل  معدتكون  المجتمعّية  الإعالم  و�سائل  ّتكون 

ةسةسة س�س� إلى المجموعات المهماإلى المجموعات المهّمإلى المجموعات المهّم�إلى المجموعات المهم�إلى المجموعات المهّم ل سل سل  سة المالئمة لت�سة المالئمة لت� ّالتقنّية المالئمة لت�التقنية المالئمة لت�التقنّي
حافة سحافة سحافة  لل� لل�سرة  سرة  متوّف والتوزيع  الطباعة  ت�سهيالت  لل�تكون  متوفرة  والتوزيع  الطباعة  ت�سهيالت  لل�تكون  رة 

المكتوبة 
الت�سليم  الت�سليم اأنظمة  الت�سليم اأنظمة  أنظمة  الإعالمّية  المنظمات  الإعالمية ت�ستخدم  المنظمات  الإعالمّية ت�ستخدم  المنظمات  ّت�ستخدم 

المتعّددة البرامج
تكنولوجيا  تكنولوجيا سة  تكنولوجيا سة  ة  والخا� العامة  الإعالم  و�سائل  والخا�ست�ستخدم  العامة  الإعالم  و�سائل  ست�ستخدم 
راك المواطنين معها. سراك المواطنين معها. سراك المواطنين معها.  سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�أجل  إ�اإ�اأجل اإ�أجل  إ�اإ�أجل  أجل اأجل  أجل ال من  أجل اأجل اال من اأجل ال من  أجل اأجل ال من  ال من سال من س ست�ست� المعلومات وال

و�سائل التحّقق
ّمدى ا�ستخدام و�سائل الإعالم لأنظمة الت�سليم المتعّدمدى ا�ستخدام و�سائل الإعالم لأنظمة الت�سليم المتعددة 
حف المقروءة على سحف المقروءة على سحف المقروءة على  سية من ال�سية من ال� ية من ال��ية من ال�� �البرامج مثل الن�سبة المئ�البرامج مثل الن�سبة المئ
من ا الإذاعي التي ت�ؤمن ا الإذاعي التي ت�ؤّمن الخبار  بكة، وعدد محطات البثسبكة، وعدد محطات البثسبكة، وعدد محطات البّث سال�سال�

ر. سر. سر.  سبالخط المبا�سبالخط المبا�
كا�كا�كالت  �عها ال�عها ال عها السعها الس أو التقارير التي ت�اأو التقارير التي ت�سأو التقارير التي ت�سأو التقارير التي ت� تقارير الجهات المانحة 

�سائل الإعالم. ��سائل الإعالم. ��سائل الإعالم.  �ة ل�ة ل أو القدرة التقنياأو القدرة التقنّيأو القدرة التقنّية لأو القدرة التقنية لأو القدرة التقني قة الأخرى �قة الأخرى �قة الأخرى  �ث�ث ث�ث� �الم�الم
أدوات اأدوات أدوات  عن  عن ساهم  عن ساهم  اهم  ر� مدى  ر�سل  مدى  سل  ر�� مدى  ر��ل  مدى  ل  ح ح�حافيين  �حافيين  حس حسحافيين  حافيين  ال� ال�سحات  سحات  ال�� ال��حات  حات  �م�س�م�س

الإنتاج. 
على  على �ظات  على �ظات  ظات  المحف اختيار  معايير  المحف�يف:  اختيار  معايير  �يف:  المحفس اختيار  معايير  المحفسيف:  اختيار  معايير  يف:  الأر� الأر�سل  سل  الأر�� الأر��ل  ل  ح ح�أدلة  ح�أدلة  حاأدلة  أدلة 

م. �م. �م.  إلى العماإلى العم�إلى العم�إلى العم يل والنفاذ �يل والنفاذ �يل والنفاذ  �الأمد الط�الأمد الط
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والت�سال  المعل�مات  تكن�ل�جيا  ا�ستخدام  على  اأدّلة   -
من اأجل اإعطاء الم�اطنين اإمكانّية اأكبر في التكّلم عبر 

تقارير  المدّونات،  النقا�س،  )منتديات  الإعالم  و�سائل 
من الم�اطنين، م�سم�ن من انتاج الم�ستخدم(. 

م�سادر البيانات 

المبادرة الإفريقية لتنمية و�سائل الإعالم:
www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml 

www.bbc.co.uk/worldservice/trust :ال�سندوق ال�ستئماني للخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية

www.internews.org :سبكة اإنترني�ز�

 www.irex.org :المجل�س الدولي للبح�ث والمبادلت - دليل ا�ستدامة و�سائل الإعالم، م�ؤ�سرات ب�ساأن ال�سحافة المهنّية

http://portal.unesco.org/ci/en :الي�ن�سك�: ن�ساطات الت�سالت والمعل�مات - بناء القدرات
 ev.php-URL_ID=19487&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

ب. ال�سحافة والبث الإذاعي والخرق في مجال تكنولوجيا المعلومات والت�سالت

ال�سياق والق�سايا الأ�سا�سّية

تت�افر التدابير الكّمية من اأجل تحديد الن�سبة من ال�سّكان التي 
والإنترنت  والتلفزي�ن  والرادي�  ال�سحف  اإلى  بالنفاذ  تتمّتع 
والت�سالت الثابتة والخلي�ّية. ويمكن مراكمتها معًا من اأجل 
الخا�س  الرقمّية  الفر�س  دليل  مثل  المرّكبة   التدابير  تاأمين 
البيانات  تفكيك   من  بّد  ول  لالت�سالت.  الدولي  بالتحاد 
ما  للتاّكد  وذلك   - بذلك  البيانات  ت�سمح  حيثما   – ال�طنّية 
اإذا كانت المجم�عات المهّم�سة قادرة على النفاذ اإلى اأ�سكال 
الت�سال واأن�اع م�سادر المعل�مات التي يمكن اأن ت�ستخدمها. 
على �سبيل المثال كيف تختلف اإمكانيات نفاذ و�سائل الإعالم 
وانماط ال�ستخدام بين الرجال والن�ساء؟ هل اّن المجم�عات 
المهّم�سة محرومة من النفاذ اإلى اأي من من�سات الت�سال؟ 
هل اأّن المجتمعات التي تتمّتع بم�ست�ى عال من القرائّية تح�سل 
المكت�بة؟  ال�سحافة غير  التغطية من قبل  يكفي من  على ما 
ما هي ن�سب الخرق ل��سائل الإعالم باللغات المختلفة بما في 

ذلك عبر الإنترنت؟ 

ل بّد من مقاربة دينامّية في هذا المجال: فحيث يك�ن الرادي� 
للمجم�عات  والمعل�مات  لالخبار  الأ�سا�سي  الم�سدر  ه� 

المهّم�سة هل تك�ن تغطيته اإلى ت��ّسع اأم تقّل�س؟ هل اأن خرق 
هيئات البث الإذاعي المجتمعّية اإلى ارتفاع اأو رك�د بالمقارنة 

مع و�سائل الإعالم التجارّية؟ 

حاجات  على  ت�ستمل  وطنّية  اإعالمّية  �سيا�سة  تنمية  تعتبر 
واحدة  و�سفة  من  فما  اأ�سا�سّيًا.  اأمرًا  المهّم�سة  المجم�عات 
المحلّية  المجتمعات  بين  الرقمّية  الهّ�ة  تخّطي  في  للنجاح 
منّظمات  تجربة  لنا  ت�ؤّمن  ذلك،  ومع  وداخلها.  والريفّية 
بع�س  الأخرى  الدولّية  وال�كالت  الإعالم  و�سائل  تنمية 

العامة.  المبادئ 

اإلى  فالمقاربة التدريجّية قد ل تنجح كما ه� الحال بالن�سبة 
مقاربة تجمع بين المجتمع المدني وو�سائل الإعالم والقطاع 
الطابع  اإعطاء  اأجل  من  معها  بالتحالف  يعمل  الذي  الخا�س 

الديمقراطي للنفاذ اإلى تكن�ل�جيا المعل�مات والت�سالت. 

المعل�مات  لتكن�ل�جيا  وطنية  متنا�سقة  �سيا�سة  اأن  كما 
والت�سالت تتطّلب عمل الم�سّغلين من و�سائل الت�سال ال�سلكي 
والال�سلكي وم�ؤمني خدمات الإنترنت من اأجل تطبيقها وو�سع 
�سيا�سة ت�سعير تاأخذ بالعتبار حاجات المجتمعات المهّم�سة. 
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ويتطّلب الأمر من  منّظمات المجتمع المدني اأن تجتمع ح�ل 
التدريب  عبر  القدرات  بناء  في  وت�ساعد  م�ستركة  اأهداف 
المهني والت�عية العامة. اإ�سافة اإلى ذلك، يمكن لالأ�سالحات 
العدلّية اأو الم�ؤ�س�ّسّية اأن تك�ن �سرورّية من اأجل تاأمين اأنظمة 
بّد  فال  والت�سالت.  المعل�مات  تكن�ل�جيا  لجهة  متنا�سقة 
لكافة اأ�سحاب الم�سلحة اأن ي�سارك�ا في تنمية البنية التحتّية 
المتالئمة مع الظروف المحّلية من اأجل تاأمين اكالف �سبكة 
خا�س  وب�سكل  المحلّية  المجتمعات  لكافة  اأو�سع  بم�جات  اقل 

تلك الأكثر تهمي�سًا. 

المتعددة  والت�سالت  المعل�مات  تكن�ل�جيا  فدينامية 
مثاًل  تقّدم  الديمقراطّية  الك�نغ�  جمه�رية  في  القطاعات 
اأجل تح�سين ال�سعف في  مبتكرًا لهذه المقاربة التعاونّية من 
http://downloads. والت�سالت:  المعل�مات  تكن�ل�جيا 
 bbc.co.uk/worldservice/trust/pdf/AMDI/

.drc/amdi_drc_full_report.pdf

الموؤ�سرات الرئي�سة

التي  التوا�سل  ا�سكال  اإلى  المهّم�سة  المجموعات  نفاذ 
يمكن ا�ستخدامها 

تكون هيئة البث الإذاعي العامة قابلة للنفاذ في كافة 
انحاء البالد

اأكبر  لتاأمين  الإيجابّية  الخطوات  الدولة بع�س  تتخذ 
حّد من التغطية الجغرافّية لكافة الهيئات الإذاعّية. 

المجتمعات  اإلى  المكتوبة  غير  الإعالم  و�سائل  ت�سل 
التي هي على درجة عالية من الأمّية

المن�سورات  اأو  المجتمعّية  الإذاعية  للهيئات  تكون 
المجتمعّية م�ستويات متزايدة من الخرق في المناطق 

الم�ستهدفة

و�سائل التحّقق
اإلى  النفاذ  وا�ستطالعّية متفّرقة ح�ل  اإح�سائّية  بيانات 

و�سائل الإعالم المكت�بة وا�ستخدام الهيئة الإذاعّية لها
اأ�سكال  في  التجاري  اأو  ال�طني  ال�ستثمار  م�ست�يات 

الت�ا�سل التي يمكن المجم�عات المهّم�سة ا�ستخدامها 
تغطية من�سات  ب�ساأن  الم�ث�قة  ال�كالت  ت�سعها  تقارير 

الت�ا�سل بما في ذلك و�سائل الإعالم المجتمعّية

وتوا�سل  معلومات  تكنولوجيا  ب�سيا�سة  الدولة  تمّتع 
الخا�سة  المعلومات   من  الحاجات  تلبية  اإلى  تهدف 

المهّم�سة  بالمجموعات 
الإعالم  وو�سائل  المدني  المجتمع  منظمات  تعمل 
ت�سّهل  اأن  اأجل  معًا من  التجارّية  والم�ؤ�س�سات  والحك�مة 

النفاذ اإلى تكن�ل�جيا الت�ا�سل والمعل�مات
ل ت�ستق�سي �سيا�سات الت�سعير المجتمعات المهّم�سة 

وج�د �سيا�سة وا�ستراتيجّية للهجرة الرقمّية

و�سائل التحقيق
اإلى  النفاذ  وا�ستطالعّية متفّرقة ح�ل  اإح�سائّية  بيانات 

و�سائل الإعالم المكت�بة وا�ستخدام الهيئة الإذاعّية لها
الخا�سة  الفاعلة  الجهات  مع  الدولة  تعاون  ح�ل  اأدّلة 
والمدنّية في المجتمع من اأجل تاأمين ا�ستراتيجية وطنّية 
حاجات  تلّبي  التي  والت�سال  المعل�مات  لتكن�ل�جيا 

المهّم�سة المجم�عات 
تقييم مقارن لل�سيا�سة والهيكلّية الخا�ستين بالت�سعير

-

-

-
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م�سادر البيانات 

مبادرة تنمية و�سائل الإعالم الإفريقية:
www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml 

كتاب ال�قائع العالمي الخا�س بال�كالة المركزية لال�ستخبارات - بيانات البالد ب�ساأن الت�سالت:
www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html

www.globescan.com :غل�ب�سكان- الراأي العام العالمي واأبحاث اأ�سحاب الم�سلحة

الإتحاد الدولي لالت�سالت: تكن�ل�جيا المعل�مات والت�سالت والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية في الدول القل تقّدمًا: مراجعة 
www.itu.int/ITU-D/ldc/pdf/ICTand%20TELinLDC-e.pdf :2010  2001- منت�سف الف�سل للعقد

الإتحاد الدولي لالت�سالت - التقرير العالمي لمجتمع المعل�مات 2006 )ي�ستمل على دليل الفر�سة الرقمّية(:
www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2006/wisr-summary.pdf 

www.irex.org/msi :دليل ال�ستدامة الإعالمّية

منظمة التعاون والتنمية القت�ساديين - قيا�س القت�ساد الإعالمي:
www.oecd.org/document/230،2340/،en_2649_34449_33987543_1_1_1_1،00.html

http://people-press.org/ :مركز بي� للبح�ث من اأجل ال�سّكان وال�سحافة

مجم�عة �ستيدمان )تغّطي اأفريقيا جن�ب ال�سحراء الكبرى(:
www.steadman-group.com/research_index.php 

معهد الي�ن�سك� لالح�ساء - ا�ستمارة ح�ل الإح�سائيات المتعّلقة بال�سحف:
www.uis.unesco.org/ ev.php?ID=5831_201&ID2=DO_TOPIC 

معهد الي�ن�سك� لالإح�ساء: اإ�ستمارة ح�ل الإح�سائيات المتعّلقة بهيئات البث الإذاعي على الرادي� والتلفزي�ن:
www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6554_201&ID2=DO_TOPIC 

www.ghfund.com/WNIOverview.php :دليل مثّلث ثروات الأوطان

www.amarc.org :الرابطة العالمّية لإذاعات المجتمعات المحلّية

البنك الدولي: الدليل العالمي للتنمية - ع�سر المعل�مات:
http://devdata.worldbank.org/wdi2006/ contents/Section5.htm 

www.weforum.org/en/initiatives/ :المحفل القت�سادي العالمي - التقرير العالمي ب�ساأن تكن�ل�جيا المعل�مات
gcp/ Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm

وال�سحافة   المن�س�رة  الم�سّغلين  واإح�سائّيات  الحك�مّية  وال�زارات  الق�مّية  الإح�ساء  مكاتب  من  اأي�سًا  البيانات  تت�افر 
ال�سناعية وتقارير ر�سد و�سائل الإعالم الم�ستقّلة اإلخ. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
http://www.globescan.com
http://www.itu.int/ITU-D/ldc/pdf/ICTand%20TELinLDC-e.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2006/wisr-summary.pdf
http://www.irex.org/msi
http://www.oecd.org/document/230,2340
http://people-press.org
http://www.steadman-group.com/research_index.php
http://www.uis.unesco.org
http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6554_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.ghfund.com/WNIOverview.php
http://www.amarc.org
http://devdata.worldbank.org/wdi2006
http://www.weforum.org/en/initiatives
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مراجع مختارة
)تم التاأكد من م�سمون المواقع على �سبكة النترنت في )07.10.31( 

Article 19 (2002), Access to the Airwaves: Principles on Freedom of Expression and Broadcast 
Regulation (http://www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf)

Article 19 (2006) Broadcasting Pluralism and Diversity: Training Manual for African Regulators 
(http://www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf)

Article 19 (undated), Freedom of Expression and the Media, written for the British Council
(http://www.britishcouncil.org/governance-publications-resources-publications.htm)

Banisar, David (2006), Freedom of Information Around the World 2006: a global survey of access 
to government records laws, Freedominfo.org (http://www.freedominfo.org/documents/global_
survey2006.pdf)

BBC World Service Trust, African Media Development Initiative
(http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml)

BBC World Service Trust, African Media Development Initiative (2006), Strengthening Africa’s Private 
Independent Media, Workshop Report, South African Institute for International Affairs, University of 
Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, 1920- June 2006
(http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/docs/private_media_workshop_report.pdf) 

Commonwealth Broadcasting Association (CBA) with support from UNESCO, CBA Editorial 
Guidelines, 2005 (http://unesdoc.unesco.org/images/0013135672/001356/e.pdf)

Danish International Development Agency (2005), Monitoring and Indicators for Communication for 
Development (http://webzone.k3.mah.se/projects/comdev/_comdev_PDF_doc/Danida_ComDevt.pdf)

Davis, Alan (2006), ‘A Road Map for Monitoring and Evaluation in the Media Development Sector’, 
in Media Matters: Perspectives on Advancing Media and Development from the Global Forum for 
Media Development, Internews Europe and the Global Forum for Media Development, pp.89–93

Department for International Development (DfID) (2005), Monitoring and Evaluating Information 
and Communication for Development (ICD) Programmes – Guidelines (http://www.dfid.gov.uk/pubs/
files/icdguidelines.pdf)

Freedom House (2007), Freedom of the Press 2007 (http://www.freedomhouse.org/template.
cfm?page=16)

Holtz-Bacher, Christina (2004), What is “good” press freedom? The difficulty of measuring freedom 
of the press worldwide. Paper presented at the International Association for Media and Communication 
Research, Porto Alegre, Brazil

http://www.article19.org/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
http://www.article19.org/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf
http://www.britishcouncil.org/governance-publications-resources-publications.htm
http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf
http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf
http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/specials/1552_trust_amdi/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/docs/private_media_workshop_report.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013135672/001356/e.pdf
http://webzone.k3.mah.se/projects/comdev/_comdev_PDF_doc/Danida_ComDevt.pdf
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/icdguidelines.pdf
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/icdguidelines.pdf
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=16
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=16
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International Research and Exchanges Board (2006), Media Sustainability Index
(http://www.irex.org/msi/index.asp)

International Telecommunications Union (2006), ICT and Telecommunications in Least Developed 
Countries:mid-term review for the decade 20012010- (http://www.itu.int/ITU-D/ldc/pdf/ICTand%20
TELinLDC-e.pdf)

Internews Europe and the Global Forum for Media Development (2006), Media Matters: Perspectives 
on Advancing Media and Development from the Global Forum for Media Development (http://www.
internews.org/pubs/gfmd/mediamatters.pdf)

Islam, Roumeen (2002), ‘Into the Looking Glass: what the media tell and why’ in The Right to Tell: 
The Role of Mass Media in Economic Development, Washington, DC: The World Bank Institute 
(http://64.233.183.104/search?q=cache:XUOfPOiFZvUJ:www.worldbank.org/wbi/RighttoTell/
righttotellOverview.pdf+right+to+tell&hl=en&gl=uk&ct=clnk&cd=1)

Lambino II, Antonio, Alexandra Tebay and Sarah Buzby (2006), ‘A Monitoring and Evaluation Toolkit 
for Media Development: What do available indicators and integrative approaches have to offer?’, in 
Media Matters:Perspectives on Advancing Media and Development from the Global Forum for Media 
Development, Internews Europe and the Global Forum for Media Development, pp. 81–88

Norris, Pippa and Dieter Zinnbauer (2002), Giving Voice to the Voiceless: Good Governance, 
HumanDevelopment & Mass Communications, UNDP Human Development Report Office
(http://hdr.undp.org/docs/publications/background_papers/2002/Norris-Zinnbauer_2002.pdf)

Parks, Will with Denise Gray-Felder, Jim Hunt and Ailish Byrne (2005), Who measures social change? 
An introduction to participatory monitoring and evaluation of communications for social change’, 
Communication for Social Change Consortium (http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/
who_measures_change.pdf)

Schellschmidt, Peter (2005), The African Media Barometer: a new instrument in media development 
cooperation, Friedrich Ebert Stiftung (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/namibia/03267.pdf)

UNDP (2006), A Guide to Measuring the Impact of Right to Information Programmes: Practical 
Guidance Note (www.undp.org/oslocentre/docs06/A%20Guide%20to%20Measuring%20the%20
Impact%20of%20Right%20to%20 Information%20Programmes%20-%20final%20(1120%2004%
06).pdf)

UNDP (2006), Communication for Empowerment: developing media strategies in support of vulnerable 
groups, United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, Democratic 
Governance Group(http://www.undp.org/oslocentre/docs06/Communicationforempowermentfinal.pdf)

UNESCO, Public Service Broadcasting. A Best Practices Source Book,2005:http://portal.unesco.org/
ci/en/ev.phpURL_ID=20394&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO-Centre for Peace and Human Security, Sciences Po, Paris (2006), Press Freedom and 
Poverty: ananalysis of the correlations between the freedom of the press and various aspects of human 
security, povertyand governance, UNESCO-CPHS Research Project, prepared by Anne-Sophie Novel 
(http://gem.sciencespofr/content/publications/pdf/novel_pressfreedom_poverty__150606.pdf)

Whitehouse, Mark (2006), ‘Measuring Change in Media Systems: the Media Sustainability Index’, in 
Media Matters: Perspectives on Advancing Media and Development from the Global Forum for Media 
Development, Internews Europe and the Global Forum for Media Development, pp. 76–80

http://www.irex.org/msi/index.asp
http://www.itu.int/ITU-D/ldc/pdf/ICTand%20TELinLDC-e.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ldc/pdf/ICTand%20TELinLDC-e.pdf
http://www.internews.org/pubs/gfmd/mediamatters.pdf
http://www.internews.org/pubs/gfmd/mediamatters.pdf
http://64.233.183.104/search?q=cache:XUOfPOiFZvUJ:www.worldbank.org/wbi/RighttoTell/righttotellOverview.pdf+right+to+tell&hl=en&gl=uk&ct=clnk&c
http://64.233.183.104/search?q=cache:XUOfPOiFZvUJ:www.worldbank.org/wbi/RighttoTell/righttotellOverview.pdf+right+to+tell&hl=en&gl=uk&ct=clnk&c
http://hdr.undp.org/docs/publications/background_papers/2002/Norris-Zinnbauer_2002.pdf
http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/who_measures_change.pdf
http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/who_measures_change.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/namibia/03267.pdf
http://www.undp.org/oslocentre/docs06/A%20Guide%20to%20Measuring%20the%20Impact%20of%20Right%20to%20Information%20Programmes%20-%20final%20
http://www.undp.org/oslocentre/docs06/A%20Guide%20to%20Measuring%20the%20Impact%20of%20Right%20to%20Information%20Programmes%20-%20final%20
http://www.undp.org/oslocentre/docs06/Communicationforempowermentfinal.pdf
http://portal.unesco.org
http://gem.sciencespofr/content/publications/pdf/novel_pressfreedom_poverty__150606.pdf
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القرار الذي اعتمده المجل�س الدولي الحكومي 
الخا�س بالبرنامج الدولي لتنمية الت�سال 

في دورته ال�ساد�سة والع�سرين: 

ــق
لحـ

مـــ
ال

اإن المجل�س الدولي الحكومي، 
جدول  من   8 المادة  وناق�س   بالعتبار  اأخذ  اأّنه  حيث 
القمة  "متابعة  للمجل�س  للمجل�س سرين  للمجل�س سرين  رين  والع� ال�ساد�سة  الدورة  والع�سأعمال  ال�ساد�سة  الدورة  والع�سأعمال  ال�ساد�سة  الدورة  والع�اأعمال  ال�ساد�سة  الدورة  أعمال 
و�سائل   :9 العمل  خط  العمل �مات:  خط  العمل �مات:  خط  مات:  المعل مجتمع  المعل�ل  مجتمع  �ل  المعل� مجتمع  المعل�ل  مجتمع  ل  ح ح�العالمية  �العالمية 
تنمية  تنمية سرات  تنمية سرات  رات  بم�ؤ� بم�ؤ�سق  سق  المتعّل التقرير  منه  �سيما  بم�ؤ�  المتعلق  التقرير  منه  �سيما  بم�ؤ�  ق  لولول الإعالم" 

عة الخبراء، �عة الخبراء، �عة الخبراء،  �عته مجم�عته مجم عته مجمسعته مجمس سو�سائل الإعالم الذي و�سو�سائل الإعالم الذي و�

ق �ق �ق  � من الإعالن العالمي لحق� من الإعالن العالمي لحق 19 وحيث اأنه ا�ستعاد المادة 
والتعبير  والتعبير أي  والتعبير اأي  أي  الر الر بحرّية  الر بحرية  ة  الحّق للجميع  الحّقأن  للجميع  الحّقأن  للجميع  الحقاأن  للجميع  أن  " تن�ّس التي  تن�ّالإن�سان  التي  تن�ّسالإن�سان  التي  سالإن�سان 
أجل اأجل أجل  من  تدّخل  من أي  تدخل  من أي  تدّخل  تدّخأي  تدخاأي  أي  دون  من  دون أي  من  دون اأي  من  أي  الر حرّية  الحق  هذا  الرتمل  حرية  الحق  هذا  الرتمل  حرّية  الحق  هذا  ّتمل  حريس الحق  هذا  حريستمل  الحق  هذا  تمل  سوي�سوي�
أي اأي أي  عبر  نقلها  عبر أو  نقلها  عبر اأو  نقلها  أو  ا�ستالمها  ا�ستالمها أو  ا�ستالمها اأو  أو  أفكار اأفكار أفكار  و  و �مات  و �مات  مات  معل عن  معل�البحث  عن  �البحث 

سإعالم وبغ�سإعالم وبغ�س النظر عن الحدود" إعالم وبغ�اإعالم وبغ�ا و�سيلة 

إعالم اإعالم اإعالم  إعالم �سائل  إعالم �سائل  �سائل ��سائل � �الترويج ل�الترويج ل ل �ل �ل " � ح� ح 4.6 القرار 4.6 القرار 4.6 وحيث اأّنه ا�ستعاد
�ن�سك�ن�سك� في  ن�سك�ن�سك� للي للي�الذي اعتمده الم�ؤتمر العام  �الذي اعتمده الم�ؤتمر العام   " ة دية دّية  ة وتعدم�ستقلة وتعدم�ستقّلة وتعّد
والقرارين  كما   1995 العام  في  العام سرين  في  العام سرين  في  رين  والع� الثامنة  والع�سدورته  الثامنة  سدورته 
في  �ن�سك�ن�سك�  ن�سك�ن�سك� للي العام  الم�ؤتمر  اعتمدهما  اللذين  للي�  العام  الم�ؤتمر  اعتمدهما  اللذين   � 35 و   34
فيها  جرى  التي   1997 العام  في  العام سرين  في  العام سرين  في  رين  والع� التا�سعة  والع�سدورته  التا�سعة  سدورته 
عن  عن سادرة  عن سادرة  ادرة  سال�سال�  " إعالنات الإعالنات الإعالنات  ل الكبرى  لالة  الكبرى  الة  الأهمي لعلى  الكبرى  الأهمية  لعلى  الكبرى  الأهمّية  ّعلى  " التركيز 
بة �بة �بة  المكت المكت�حافة  �حافة  المكتس المكتسحافة  حافة  ال� ال�سة  سة  حري تعزيز  ال�أجل  حرية  تعزيز  ال�أجل  حرّية  تعزيز  حرّيأجل  تعزيز  حرياأجل  تعزيز  أجل  من  الإقليمّية  من الندوات  الإقليمية  من الندوات  الإقليمّية  ّالندوات 
ألماتي، األماتي، ألماتي،  ك، �ك، �ك،  )وينه )وينه�دية  �دية  والتعّد والتعّدة  ّة  الم�ستقّل الإعالم  والتعدوو�سائل  الم�ستقلة  الإعالم  والتعدوو�سائل  ة 
المجل�س  المجل�س ساء  المجل�س ساء  اء  أع�اأع�سأع�سأع� دعت  والتي  دعت س�فيا(  والتي  دعت س�فيا(  والتي  فيا(  � �س�نعاء،  س�نعاء،  �س �سنعاء،  نعاء،  � �س،  س،  ��سانتياغ��سانتياغ�
ال سال سال  ست�ست� ال لتنمية  الدولي  بالبرنامج  الخا�س  الخا�سمي  سمي  الخا�� الخا��مي  مي  الحك الحك�الدولي  �الدولي 
التي  التي ساريع  التي ساريع  اريع  الم� اختيار  عند  الم�سعتبار  اختيار  عند  سعتبار  بال العالنات  اأخذ  ااأخذ  أخذ  إلى اإلى اإلى 

البرنامج.  البرنامج. ّ�لها  البرنامج. �لها  لها  ��سيم��سيم

ن�س وجدول �ن�س وجدول �ن�س وجدول  � خطة عمل جنيف والتزام ت� خطة عمل جنيف والتزام ت وجيث اأّنه ا�ستعاد
الذي  الجماعي  والقرار  الذي �مات  الجماعي  والقرار  الذي �مات  الجماعي  والقرار  مات  المعل بمجتمع  المعل�  بمجتمع   � الخا�س الخا�سالأعمال  سالأعمال 
ل خط العمل �ل خط العمل �ل خط العمل  �ترك الأول ح�ترك الأول ح ترك الأول حسترك الأول حس سن في اللقاء الم�سن في اللقاء الم� ن في اللقاء الم��ن في اللقاء الم�� �ارك�ارك اركساركس ساتخذه الم�ساتخذه الم�
9 رقم  رقم �مات  رقم �مات  مات  المعل لمجتمع  العالمي   القمة  بم�ؤتمر  المعل�  لمجتمع  العالمي   القمة  بم�ؤتمر   � سالخا�سالخا�س

في  �ن�سك�ن�سك�  ن�سك�ن�سك� الي في  الإعالم  و�سائل  الي�إجتمعت  في  الإعالم  و�سائل  الي�إجتمعت  في  الإعالم  و�سائل  الياإجتمعت  في  الإعالم  و�سائل  إجتمعت  يلي:  ما  يلي: �امه  ما  يلي: �امه  ما  امه  �وق�وق
المي�سر  تعيين  المي�سر أجل  تعيين  المي�ّسر أجل  تعيين  المي�ّسأجل  تعيين  المي�ساأجل  تعيين  أجل  من   2006 بر( �بر( �بر(  أكتاأكت�أكت�أكت ( الأول  )سرين  الأول  )سرين  الأول  رين  ت� ت�س  س  19
أولهما اأولهما أولهما  عتين فرعيتين �عتين فرعيتين �عتين فرعيتين  �اء مجم�اء مجم اء مجمساء مجمس سإن�سإن� إن�اإن�ا إن�الر�سمي لخط العمل هذا و إن�الر�سمي لخط العمل هذا و
من سمن سمن  سريع الذي ي�سريع الذي ي� ريع الذي ي�سريع الذي ي�س سحافة والت�سحافة والت� حافة والت�سحافة والت�س سلتعزيز حرية التعبير وحرية ال�سلتعزيز حرية التعبير وحرية ال� "
"الم�ساهمة  وثانيهما  وتعدديتها"  الإعالم  و�سائل  ا�ستقاللية 

في تنمية و�سائل الإعالم وبناء القدرات". 

بال�ستراتيجية  الم�ستمّرة  الم�ستمّرلة  ّلة  الم�ستمرس الم�ستمرسلة  لة  ال� على  ال�س  على  س  رّكز اأنه  وحيث 
الم�ؤتمر  في  بالإجماع  اعتمدت  التي  اساسالت  لالت� لالت�سالجديدة  سالجديدة 
1989 والذي طلب من  رين سرين سرين  سالعام في الدورة الخام�سة والع�سالعام في الدورة الخام�سة والع�
يين �يين �يين  الم�ست على  الم�ست�مات  على  �مات  الم�ست� على  الم�ست�مات  على  مات  للمعل الحر  الدفق  للمعل�ع  الحر  الدفق  �ع  للمعلّج الحر  الدفق  للمعلجع  الحر  الدفق  ع  جسجس ست�ست� " أن اأن أن  المنظمة 
ازنا�ازنا�ازنًا من دون  �رها الأو�سع والأكثر ت�رها الأو�سع والأكثر ت رها الأو�سع والأكثر تسرها الأو�سع والأكثر تس سطني والدولي وتعزيز ن�سطني والدولي وتعزيز ن� طني والدولي وتعزيز ن��طني والدولي وتعزيز ن�� �ال�ال
ّلّية في الدول لية في الدول لّية في الدول  ليسليس سا�سا� ا��ا�� �ائق لحرية التعبير وتعزيز القدرات الت�ائق لحرية التعبير وتعزيز القدرات الت ائق لحرية التعبير وتعزيز القدرات الت�ائق لحرية التعبير وتعزيز القدرات الت� أي عاأي ع�أي ع�أي ع

لسلسل"،  سا�سا� ا��ا�� �اركتها في عملية الت�اركتها في عملية الت اركتها في عملية التساركتها في عملية التس أجل زيادة م�اأجل زيادة م�سأجل زيادة م�سأجل زيادة م� النامية من 

أناأّنأّنأّن الهدف من البرنامج الدولي لتنمية  وحيث اأّنه �سّدد على 
في  اعتماده  تّم  الذي  تّم  الذي   ّ 75 القرار  في  وارد  ه�  وكما  ه�ال  وكما  �ال  هس وكما  هسال  وكما  ال  ست�ست� ال
بر( �بر( �بر(  �رين الأول )اكت�رين الأول )اكت رين الأول )اكتسرين الأول )اكتس سد في ت�سد في ت� د في ت��د في ت�� �الم�ؤتمر الثاني والثالثين المعق�الم�ؤتمر الثاني والثالثين المعق
والديمقراطّية  الم�ستدامة  التنمية  في  الم�ساهمة  والديمقراطية   الم�ستدامة  التنمية  في  الم�ساهمة  والديمقراطّية   الم�ستدامة  التنمية  في  الم�ساهمة   ّ ه� ه�   � 2003
مات �مات �مات  المعل المعل�إلى  المعل�إلى  المعلاإلى  إلى  العالمي  النفاذ  تعزيز  عبر  العالمي سيد  النفاذ  تعزيز  عبر  العالمي سيد  النفاذ  تعزيز  عبر  يد  الر� الر�سوالحكم  سوالحكم 
النامية  الدول  في  القدرات  النامية �ية  الدول  في  القدرات  النامية �ية  الدول  في  القدرات  ية  تق عبر  تق�رها  عبر  �رها  تقس عبر  تقسرها  عبر  رها  ون� ون�سوالمعرفة  سوالمعرفة 
الإلكترونّية  الإعالم  و�سائل  مجال  في  الإلكترونية نتقالية  الإعالم  و�سائل  مجال  في  الإلكترونّية نتقالية  الإعالم  و�سائل  مجال  في  ّنتقالية  ال والدول 
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وفي  العم�مّية  الجمعّية  اأن  اإلى  بر�سًى  اأ�سار  اأنه  وحيث 
قرارها اأ/205/62 "المعل�مات في خدمة الب�سرية" المعتمد 
تاأمين  طلبها  كّررت   2007 )دي�سمبر(   الأول  كان�ن   17 في 
الت�سالت  تنمية  ب�ساأن  الدولي  للبرنامج  الكامل  الدعم 
والثقافة  والعل�م  للتربية  المتحدة  المم  بمنظمة  الخا�س 
والعامة  الخا�سة  الإعالم  و�سائل  يدعم  اأن  به  يفتر�س  الذي 

على حّد �س�اء، 

التي  الإعالم  و�سائل  تنمية  م�ؤ�سرات  الإطار  هذا  في  يدعم 
ك��سيلة  المجل�س  هذا  اإلى  ورفعتها  الخبراء  مجم�عة  بل�رتها 
تقييم  اأجل  من  الم�سلحة  اأ�سحاب  لكافة  مهّمة  ت�سخي�س 
المجالت  وتحديد  ما  بلد  في  الإعالم  و�سائل  تنمية  م�ست�ى 

التي تك�ن فيها الم�ساعدة مطل�بة اأكثر من غيرها، 

ويدعو مكتب المجل�س الدولي الحك�مي واأ�سحاب الم�سلحة 
اأن  الإعالم  و�سائل  تنمية  مجال  في  يعمل�ن  الذين  الآخرين 
الدعم  تحديد  عند  العتبار  بعين  الم�ؤ�سرات  هذه  ياأخذوا 
للتنمية  العام  ال�سياق  الت�سالت �سمن  تنمية  ل�ستراتيجيات 

ال�طنّية، 

التنمية  م�ؤ�سرات  ي�سارك  اأن  اإلى  العام  المدير  ويدعو 
لالإعالم مع  وكالت الأمم المتحدة الأخرى كم�ساهمة مهّمة 
التقييم  حيال  الم�ّحدة  المتحدة  الأمم  مقاربة  تحديد  في 
القطري الم�سترك  واإطار الأمم المتحدة للم�ساعدة الإنمائّية  

في مجالت تنمية و�سائل الإعالم والحكم الر�سيد

ويدعو  كافة الدول الأع�ساء والمنّظمات المهنّية اإلى اإعالم 
البرنامج الدولي لتنمية الت�سال باأعمالها في مجال التنمية 
وجدول  ت�ن�س  والتزام  جنيف  عمل  خطة  وتنفيذ  الإعالمّية 

اأعمال مجتمع المعل�مات )خط العمل 9: و�سائل الإعالم(. 
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