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 لمحة عامة

امليثاق يف ، سنة خلت ٧٠منذ عبارات أنيقة خّطها مؤسسو اليونسكو،  -"التدّفق احلّر لألفكار عرب الكلمة والصورة" 
 املعلومات واالتصاالت داخل األم  وفيما بينها. الكرب  ال  تتس  با مهيةاألبالتأسيسي للمنظمة. وأقّروا 

 للرقابةوسائل اإلعالم اخلاضعة  أنب سّل اجلميع يُ  يف وقت كان�اية احلرب العاملية الثانية،  بعداليونسكو  تأسستقد و 
 الذكر  مع ٢٠١٥لعام اليوم العاملي حلرية الصحافة  . ويتزامنشعوبيف عقول ال احلرب لغرس عقيدةخدم أن ُتستَ ميكن 

 رؤيتهاتأكيد وشركائها كافة إعادة وبالتا،، ميّثل االتتاال بذا اليوم فرصة تتيح لليونسكو اليونسكو.  تأسيسلالـسبعني 

يف جمال شأن األمهية ال  تتس  با ترية التعبري ها أداة أساسية إلرساء السالم، وبترية التعبري بوصا بشأن الاريدة
 .يف أيامنا هذه الصحافة

مسألة عالقة فتثري بالتا، ، سوف تقوم منظمة األم  املتحدة باعتماد أهداف التنمية املستدامة، وخالل هذا العام أيضاً 
ل يف املتمثّ  ١٦تمل يف حتقيق اهلدف وإسهامها احمل، ٢٠١٥وسائل اإلعالم بأهداف التنمية املستدامة ملرتلة ما بعد عام 

 وصول إمكانية وإتاتة املستدامة، التنمية حتقيق أجل من أتد فيها يُهمَّش ال مساملة جمتمعات إقامة على التشجيع"
 أنه بالذكر واجلدير ".املستويات مجيع على للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات وبناء العدالة، إىل اجلميع

تمكني عمال لاألجدول  يتضمنإلعالن ومنهاج عمل بيجني الذي  العشرين الذكر ب أيضاً  ٢٠١٥عام ل يف ُيحتاَ س
ل هذا بوسائل اإلعالم كما هي حمّددة يف الاقرة "ياء" من إعالن اعم. ويُعىن أتد العناصر األساسية جلدول األرأةامل

 ومنهاج عمل بيجني.

 :وهي ،ثالث مسائل مرتابطةعلى  ٢٠١٥يوم العاملي حلرية الصحافة ال سريكز، العام ويف هذا السياق

تركيز وسائل ويشمل هذا املوضوع آثار يف العصر الرقمي. اية اجليدة الصح التقارير إعدادو الصحافة احلرة واملستقلة  *
 حافةعن مسائل التنظي  الذايت، والتحديات ال  تعرتض الص ، فضالً الدور الذي تضطلع بهاإلعالم يف 

 كراهية، والدراية اإلعالمية واملعلوماتية.خطاب الاالستقصائية، و 

املرأة يف وسائل  صورةعن  وسائل اإلعالم وعمليات صنع القرارات ذات الصلة، فضالً  ومسائل مشاركة املرأة يف إدارة *
 اإلعالم.

وضمان عدم   معلومات مصادر، ومحاية تشهد اضطراباتاملناطق ال   سيما يف والفيني، اسالمة الصحومسألة  *
 اإللكرتونية. الكشف عنها على الشبكة
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 مستقلة في العصر الرقميالصحافة الو عزيز التغطية اإلعالمية ت

قائمة على بيئة إعالمية مستقلة وترّة و  ضمان أهداف حتقيق ، يف تقريبنا منمن بعض النواتيلقد أسه  العصر الرقمي، 
اليوم العاملي  إىل إعالن أيضاً  أد الذي و  ١٩٩١ التارخيي الذي اعتمد عامكما هو حمّدد يف إعالن ويندهوك   ،تعّدديةال

وإىل تغطية أكثر جتزئة، املستمعني والقراء  نمإىل بروز مجاهري  أيضاً أفضت  سهولة النشر الارديولكن حلرية الصحافة. 
اليوم  شاركال  تاجلهات الااعلة  جممل ق منتحقدقيق يف صحة املعلومات والللت معايري أكثر تااوتاً و  احنيازاً أكثر  إعالمية

نرتنت لألخبار على شبكة اإل االنتشار الكثيف والسريع يُقاَبلافة. ويف عدد كبري من احلاالت، الصحمهنة ممارسة يف 
 .خباراألنشر يف  الراغبني األشخاصض على تُارَ  ال تسجيل الرتخيص أو الو  احلظر والارزإجراءات زيادة ب

 الرغ  من أن. وعلى على اإلنرتنت شركات الوسيطةال عربخصخصة الرقابة  وأ، اخلاصةالرقابة  ظل وخيّي  اليوم أيضاً 
تعبري ترية العن  دائماً  تدافع العلى اإلنرتنت  الشركات الوسيطة فإناترتام تقوق اإلنسان، ب ملزمة التجارية ؤسساتامل

 . والنماذج االقتصادية التكنولوجياتخمتلف والظروف، و شىت البلدان عملها عرب يف على اإلنرتنت 

 اتقر إىل الشاافية، ينعكس أيضاً ما ي غالباً  على حنو، تهارتكيز ملكيولوسائل اإلعالم ل للطابع التسويقيالتأثري املتزايد إن و 
املسؤولني  أنإىل ذات الصلة الدراسات  خلصت. وقد اإللكرتونية املنصاتونوعيتها يف مجيع على استقاللية الصحافة 

على املسؤولني عن إدارتا أو  وأ اإلعالموسائل تد كبري على أصحاب  ىلإال يزالون يؤثرون والسياسيني  احلكوميني
أو  ،تتكارية، أو على الاساداالمارسات املعلى  من أسواق وسائل اإلعالم ال يزال قائماً  كبرياً   عدداً  أنإىل و  ،تنظيمها

 والوقائع واآلراءفكار من األ ناسه دوداحملعدد الإال اجلمهور ال يتلقى عمل. ونتيجة لذلك، الطرائق انعدام الشاافية يف 
 ال يزاله نزاهة الصحافة، لكن مايةحللتنظي  الذايت االعتماد على اوتدويرها. ويف هذا السياق، ميكن يعاد صياغتها ال  

املعمول با يف  إىل جنب مع األنظمة جنباً  ذايت تالياً التنظي  ال أنظمة تُعَتمد. وإضافة إىل ذلك، متااوتُمياَرس على حنو 
ل ثاألم موذجالنويصعب حتديد القطاع الذي ميلك  ،تُعىن حبرية التعبري ال  ال على اإلنرتنتاملتاتة  شركات الوسيطةال

 للتنظي  الذايت.

 ر جمموعةة وعلى نوعيتها. فاي تني ال تتوفعلى الصحافة املستقلّ  سالضغط املمارَ جمتمعة  اخلصائص هذه كلوتعّزز  
باالستناد إىل املعنية  وسيلة اإلعالم تقيي مع ذلك لصحافة، ميكن االعاملية لضمان النوعية يف جمال من املعايري  حمددة
استقاللية الصحافة يف خدمة املصلحة العامة. وقد تتمّثل مد  ة، مبا يف ذلك تزامها باملعايري املهنية ومبعايري النزاهالمد  

، ويف املوارد املتاتة لغرفة األخبار، ويف تصة وسيلة اإلعالم من اجلمهوريف و ، املكَتسبة مؤشرات النوعية يف عدد اجلوائز
ة االستقصائية، على وجه التحديد، الصحاف يتضح أن هلكن، ويف عمليات التقيي  الذايت. اجلمهور ومشاركتهإجابات 

، وذلك من تيث الدقة والتحقق والتعمق والتحليل اجلمهورال  ت  عامة مسائل للجودة التغطية اإلعالمية تعتمد على 
 .ذات الصلة ساسيةاألعلومات املما يارض القيام ببحث طويل وصعب بدف احلصول على  . وهذا عمل غالباً النقدي

 .ولكن األساس التجاري هلذا النوع من الصحافة اجليدة أصبح يتعرض لضغوط متزايدة
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بإعداد التقارير تول  خاصة عندما يتعلق األمر صعوبات اإلخباريةالتقارير  إعداد عملياتمسألة حتسني  تواجهكما 
عن احلقد والكراهية على حنو مباشر  تُعّرب وال   ،املستخدمون د، باال  يُ  املالتظاتتأيت و الكراهية وخطاب الكراهية. 

تستهدف و . زيد الطني بّلةتل ،من أي نوع كانت يةتغال أي عملية حترير  ما وال  غالباً  ،اإللكرتونيةاإلعالمية  يف املنّصات
أمر يف غاية والواقع أن اختاذ وتطبيق تدابري شاملة ملنع هذه االعتداءات  ،االعتداءات الرقمّية النساء على حنو متزايد

 تردد أصداء مواقع أخر  اللجوء إىل إىل ا�قد يدفع أولئك الذين يتبّنو طابات اخل هذا النوع منذف كما أن ت. الصعوبة

. عائقأي  التعبري عن آرائه  ووجهات نظره  من دون اجلماعاتهلؤالء األفراد أو  تتيحو على شبكة اإلنرتنت  الكراهية
إىل استبعاد كحيز عام  هاتؤّدي دور لاملضامني على شبكة اإلنرتنت  بإبقاء مثل هذهويف الوقت عينه، قد ياضي السماح 

تاجة إىل سياسات إعالمية تتيح ويتضح من ذلك أن مثة الكراهية. بث القوانني املتصلة بوإىل انتهاك  من اجلمهور قس 
 الكراهية.ب خطاواجهة والكااءة املهنية ملصون النوعية 

ُمستخدمي وسائل االتصاالت  بتعزيز قدراتالصحافة اجليدة واملستقلة  تقرتنمن الضروري أن  أنضح أكثر فأكثر ويت
لد   كياية التحلي باألخالق احلميدةو  معرفة تقوقه  على شبكة اإلنرتنت . فهؤالء املستخدمون حباجة إىلالرقمية

 تبّني الشائعات املرّوج هلا على شبكة اإلنرتنت و التمييز بني  كيايةتشكل   كماالرقمية.   تاستخدامه  وسائل االتصاال
 ،من الاريوسات الذاتيةماية احلالقدرة على متثل و لعصر الرقمي. ايف مهارات إضافية ضرورية املوثوقة  يةخبار املضامني اإل

هة أخر ، قدرات أخر  يتعّني أن والتشهري الرقمي، من جوالتسلط عرب اإلنرتنت كراهية ال خطابهة، ومكافحة من ج
يف غاية األمهية لتعزيز مهارات  با املستخدمون. ويف هذا الصدد، تشكل الدراية اإلعالمية واملعلوماتية عامالً يتمّتع 

النظ   مؤاتية لتحقيق تغطية إعالمية قائمة على النوعية. إال أناملستخدمني على صعيد التاكري النقدي وتشجيع بيئة 
 لطاملا كانت بطيئة يف إدراج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ضمن مناهجها. املدرسية

 وبغيةاإلعالم يف التنمية املستدامة. يه وسائل يف الدور الذي ميكن أن تؤدإىل تد كبري النقاط املذكورة أعاله تؤثر مجيع و 
ترية التعبري على شبكة اإلنرتنت،  مسائلمعاجلة  من ال بدوشاملة،  ومسؤولةإلسهام يف إرساء جمتمعات مساملة ا

، والصحافة االستقصائية، ضمان نوعية الصحافةل الضروريالتجاري  اإلعالم، والتنظي  الذايت، والنموذجوتعددية وسائل 
 على شبكة اإلنرتنت والدراية اإلعالمية واملعلوماتية. وخطاب الكراهية

 أسئلة:

 املعايري التحريرية يف العصر الرقمي؟املتاتة لضمان اترتام اجلديدة  الوسائلما هي  •

 يف جمال الصحافة؟ حة املعلوماتصق من مور ال  ميكن القيام با للتحقما هي األ •

 ؟املنتجة لألخبار جتماعيةوسائل اإلعالم اال يفكيف ميكن ضمان نوعية الصحافة  •

 نت؟ال  يصدرها وسطاء شبكة اإلنرت  "الشاافية ـ "تقاريرما ُيسمى ب فائدةما مد   •
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دع  ترية الصحافة وتاادي اإلعالمية الدولية والوطنية قدرة الوسطاء على هل تعاجل القوانني والسياسات  •
 ؟ةمالئم معاجلةتجب األخبار املشروعة 

 على االستقاللية التحريرية للمحّررين والصحايني؟ التسويقي هاطابعما هي تأثريات تركيز وسائل اإلعالم و  •

هو النموذج التجاري الذي ميكن أن يدع  نوعية الصحافة، وكيف ميكن تعزيز الصحافة االستقصائية على  ما •
 وجه التحديد؟

، وكيف تسبةكتتبادل اخلربات املعلى شبكة اإلنرتنت أن التنظي  الذايت يف وسائل اإلعالم و نظمة هل ميكن أل •
بتوفري تعويضات  القيام يف الوقت عينه مع ،افة اإللكرتونيةالصحالرامية إىل محاية وترويج املعايري  تعزيزميكن 
 ؟واضحاً  تُنتهك تقوقه  انتهاكاً ألشخاص الذين لعادلة 

والتعامل مع املضامني  الكراهيةطابات املتصلة خبالتغطية اإلعالمية على صعيد ما هي املمارسات اجليدة  •
 ؟اجلنساين لتمييزا طابات الكراهية القائمة علىخأو  ال  ينشرها املستخدموناملاعمة بالكراهية 

هل ميكن للدراية اإلعالمية واملعلوماتية أن تساعد على حنو غري مباشر يف تعزيز الصحافة املستقلة ذات  •
 النوعية اجليدة؟

ظام ناليف الدراية اإلعالمية واملعلوماتية  رنامج جيمع بنيبإدراج  األمور ال  يتعّني القيام با من أجلما هي  •
 ؟التعليمي

 إلعالن ومنهاج بيجين)عشرين الـ ذكر م (مع التركيز بشكل خاص على الووسائل اإلعال ةالجنساني لقضاياا

يف احلقوق والواجبات  العائدات، وبناسو الارص س بنايتمّتع فيه النساء والرجال  تارض املساواة بني اجلنسني جمتمعاً 
إزالة مجيع العوائق ال  حتول دون "، ١٩٩٥الذي اعتمد يف عام  عالن ومنهاج بيجنيإ استهدفوقد احلياة.  ناتيممجيع 

مشاركة املرأة مشاركة فّعالة يف مجيع جماالت احلياة العامة واخلاصة من خالل تصوهلا على نصيبها الكامل واملنصف يف 
الن إع منيف إطار اهلدف "ياء" حمدّدان هدفان  نصو صنع القرارات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية". 

"زيادة مشاركة املرأة وحتسني فرصها للتعبري عن آرائها وصنع القرارات يف وسائط اإلعالم  راتة علىصبيجني 
 "تشجيع تقدمي صورة متوازنة وغري منطية للمرأة يف وسائط اإلعالم".يف وتكنولوجيات االتصال اجلديدة ومن خالهلا" و 

 اجلنسالتمييز القائ  على  يزالبشكل عام وال  م كان بطيئاً التقدال  حتققت، فإن  بعض اإلجنازاتلرغ  من اوعلى 
 االنتااعفرص يف تكافؤ العدم بني ترتاوح  كثرية يف القطاع اإلعالمي وائقعيزال هناك اليوم ال و  منتشراً على نطاق واسع.

 الصور النمطية استمرارو  ،املساواة بني اجلنسني لوالتغطية اإلعالمية غري الكافية ملسائ ،نساءالوسوء متثيل  ،باملعلومات

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf
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. وإضافة إىل ذلك، تبقى النساء ١ضد الصحاياتالعنف الصريح واملباشر تاشي و  ،يف وسائل اإلعالمللمرأة والرجل 
أساسية وتبّوئها. "احلاجز غري املرئي" الذي مينعهن من الوصول إىل مناصب  وتبقى قدراتن حمدودة باعلشات مهمّ 

 يتناولو  بلداً  ٥٩يشمل الذي و ، ٢٠١١ لصادر يف عاما لتقرير العاملي تول وضع النساء يف وسائل اإلعالماإىل واستناداً 
1Fالقوة العاملةجمموع ثلث  النساء ال ميثلن إال إنفغرفة أخبار،  ٥٠٠النساء يف أكثر من  عمل

 يظهر. وإضافة إىل ذلك، ٢
أرباع الوظائف  ةثالث الرجال تيث يشغلويف الوظائف اإلدارية  العليا لرئاسيةاالوظائف يف  بوضوح"احلاجز غري املرئي" 

النساء بشكل عام  أن أخر ، إالو منطقة بني  هذا احلراك املهين غيابيرتاوح و على التوا،).  ٪٧٤,١و ٪٧٢,٧املتاتة (
بشكل كبري من قدرتن على ذي حيّد يف وسائل اإلعالم، األمر ال لعلياادارية اإللوظائف ايف ممثالت دون النصاب ال يزلن 

 ر يف عمليات صنع القرارات.ويؤثالتعبري عن آرائهن 

. وتبقى ال  تنقلها وسائل اإلعالم عن املرأة والرجل وعن أدوارمها متثيل النساء بالصورة املشّوهة قصن، يرتبط باملثلو 
، وإىل اجلنسايني بوسائل اإلعالم إىل نشر التحّيز ، األمر الذي يؤدمهملة على نطاق واسعاملساواة بني اجلنسني مسائل 
 .وتعزيزها ةاجلنسانيالنمطية  لقوالباختليد 

 ٢٠١٤يف عام  تشكل مشكلة مستعصية: فاستنادًا إىل استقصاء أجري الصحايات وإضافة إىل ذلك، ال تزال سالمة 
2Fعامال شهدامليف وسائل اإلعالم اإلخبارية:  با اجلنسي شحرّ العنف ضّد املرأة والتعنوان ب

أصحاب الردود  ثلثيشار حنو أ ٣
 مخس أصل من ساءن أربع تيف تني تعّرض ،التهديد أو االستغالل وأإىل تعرضهن للتخويف  )٪٦٤,٨( املتطوعات

) ٪٤٧,٩االستطالع ( نمشله لنساء الاليتانصف  وتعرض. نعملهممارسة يف إطار  ةجسدي اتالعتداء) ٪٢١,٦(
 تقتصر ، العلى ذلكعالوة و . املسجلة من إمجا، احلوادث ٪١٤,٣اجلنسي نسبة  العتداءاشكل كما لتحّرش اجلنسي،  ل

من  اليةعنسبة يشكلون ن ي، واملدير نيواملشرفإذ إن الزمالء امليدان:  يف ملناذةا املهامعلى  لتخويفااالعتداءات وأعمال 
 .اإلبالغيف مكان العمل، األمر الذي حيّد من قدرة الضحية على جلناة ا

بالطاقة الكامنة وتقّر هيئة األم  املتحدة للمرأة، وهي هيئة األم  املتحدة املعنية بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، 
3Fتغيري أو تعزيز العادات والسلوكيات االجتماعية، وتشد املواطنني"جلهة " القوية ال  تتمتع با وسائل اإلعالم

ويف هذا  .٤

                                                           
: جدول أعمال علمي للتحالف العاملي نوع االجتماعيوسائل اإلعالم وال:تيال بعنوان نأ. فيغا مو  بقل  اليونسكو ضمن وثيقة متهيد). ٢٠١٤( غ. بريغر ١

 .٧. باريس: اليونسكو، وسائل اإلعالم والنوع االجتماعيبشأن 
 .٢٣عالم النسائية، . واشنطن العاصمة: املؤسسة الدولية لوسائل اإلوضع النساء يف وسائل اإلعالم شأنبالتقرير العاملي ). ٢٠١١ك. بيري، ( ٢
سة . واشنطن العاصمة ولندن: املؤساملشهد العاميف وسائل اإلعالم اإلخبارية:  با العنف ضد املرأة والتحّرش اجلنسي). ٢٠١٤أ. بارتون وهـ. ستورم ( ٣

 الدولية لوسائل اإلعالم النسائية واملعهد الدو، لسالمة األخبار.
 ووسائل اإلعالم على العنوان اإللكرتوين اآليت: نوع اجلنسايننظر بيان مهمة هيئة األم  املتحدة للمرأة بشأن الا ٤

 http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/media 

http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/643/1/IWMF_media.pdf
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/media
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/media
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تدريبية عمل تلقات تنظي  ال  تراعي االعتبارات اجلنسانية من خالل الصحاية  تقاريرال عدادإاهليئة  ؤيدالسياق، ت
4Fددة هلذا الغرضحمبات كتيّ  ونشراألدوات، مبا يف ذلك إعداد  وضع جمموعات منو 

٥. 

طة خ من خاللوذلك ، إتد  األولويتني العامتني لليونسكو يف السعي إىل التغّلب على التااوت بني اجلنسنيوتتمثل 
بالتعاون مع جهات معنية قد أدركت اليونسكو، و  .٢٠٢١-٢٠١٤أولوية املساواة بني اجلنسني للارتة العمل بشأن 

املنتد  العاملي لوسائل اإلعالم  يفجلنسني ا ملراعية لقضايااعالم اإلوسائل الرتويج ل مرتلة متقّدمة على صعيدأخر ، 
نوع مع إنشاء التحالف العاملي بشأن وسائل اإلعالم وال ،٢٠١٣املنعقد يف بنكوك، تايلند يف كانون األول/ديسمرب 

5Fاجلنساين

 وسائل اإلعالم ومن خالهلا. . وتشكل هذه الشبكة حماولة لتسريع التغيري لصاحل املساواة بني اجلنسني يف٦

 أسئلة:

ما هي و  ال  ُتقِّقت جنازاتهي اإلعلى اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني، فما  عاماً  ٢٠لقد مضى  •
 التحّديات املستقبلية؟

  اإلعالمية؟ ملؤسساتايف  ناصب أعلىمل النساءعرتض ترقية تال   احملددة ما هي التحديات •

أن تقوم  ،رتخيص البثب املعنية سلطاتالمثل  ،هي األمور ال  ميكن للهيئات التنظيمية لوسائل اإلعالم ما •
املرّخص هلا ولزيادة املشاركة الكاملة با لتعزيز املساواة واإلنصاف بني اجلنسني يف جمالس إدارة املؤّسسات 

 والاّعالة للنساء يف عمليات صنع القرارات؟

سائل املساواة بني لالزمة للتصدي ملااإلمكانيات هل لديها العامة بدور خاص و عالم اإلهل تضطلع وسائل  •
 اجلنسني وتعزيزها؟

 معاً  للنساء والرجال يف آن متوازن العامة القيام با لضمان متثيلعالم اإلما هي األمور ال  ميكن لوسائل  •
 ؟والقضاء على الصور النمطية القائمة على النوع اجلنساين

، فما هي األمور ال  ميكن القيام با مل يُبَحث فيه بالقدر الكايف موضوعاً الصحايات ال تزال سالمة  •
 الصحايات؟سالمة  عزيزتيف هذا الال ويف �اية املطاف لتحسني البحوث 

ال  تلك  سيما الو ، وخطابات الكراهية على شبكة اإلنرتنتالتحّرش والتهديد  أعمالكيف ميكن معاجلة  •
 املرأة؟ تستهدف

 

                                                           
التغطية االنتخابية من منظور النوع اجلنساين:  " الوثيقة بعنوان ة،االنتخابي ساعدةنشرت هيئة األم  املتحدة للمرأة، بالتعاون مع املعهد الدو، للدميقراطية وامل ٥

 .ةاالنتخابي ملساعدةستوكهومل: املعهد الدو، للدميقراطية وا .)٢٠١١نينا ( . أعّدها ب. يانوس وج ال "اإلعالميرصد الكتّيب 
 :من موقع اليونسكو ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٥مستخرجان يف  إطار وخطة عمل من أجل التحالف العاملي بشأن اإلعالم والنوع اجلنساين ٦

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/framework_and_action_plan_gamg_05_02_2014.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227222e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227222e.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/framework_and_action_plan_gamg_05_02_2014.pdf
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 صادر معلوماته ملنحو سالمة رقمية أفضل للصحايين و 

 أيضاً  ه يتعّرض بعضوالتحّرش والعنف. و  لتخويفا أعمال يُعّرضه  ملخاطر حمّددة مثلإّن عمل الصحايني غالبا ما 
، على نطاق واسع صحاي مقتل ن عنيُعلَ عندما  جلية هذه املخاطرتظهر واالتتجاز التعّساي. و  للخطف والتعذيب

تشهد مناطق  ويفسّلحة املنزاعات التاالت مس فو، وستيان سوتلوف يف جي مثل تادث  قطع رأس الصحايني
مثل الموعات اإلرهابية واملنظمات اإلجرامية،  ،اخلطر من جهات من غري الدول نج يوعندما . اضطرابات شديدة
بيئات األتداث يف  يغطونن الذين ي واحملّرر نيالصحايأن والواقع . أصعب بكثري الصحايني سالمة ُيصبح احلااظ على

 .متنّوعةحتديات  يواجهون عدائية وخطرية

 ااعلةالهات العديد من اجلهناك ف. حملرتفني التقليدينياعلى الصحايني  ، فهي ليست تكراً رقمي أيضاً  لسالمة بعدول
اغبة يف مراقبة الر  ألطرافااهتمام  أيضاً  هيوتثري ُتسه  يف إطالع الرأي العام، الصحافة و مهنة يف  تشاركاألخر  ال  

وز/يوليو م  املتحدة حلقوق اإلنسان يف متتدّفق املعلومات. ويشري تقرير بشأن سالمة الصحايني صادر عن ماوضية األ
 بصورة لكرتونيةاإل بات اتس اخرتاق قبيل من العتداءات تعرضه  زاد اإلنرتنت صحايي ددع تزايد كلما" :هإىل أن ٢٠١٣

 تتضمن ال  الشبكية املواقع وتجب اً تعسا واتتجازه  واعتقاهل  االنرتنت شبكة على أنشطته  ورصد مشروعة غري

6F."للسلطات انتقادات

٧ 

؛ واستغالل األثر: تقّاي ا يليمالصحافة يف العصر الرقمي  الااعلة يف جمالاجلهات  تعرض هلاتالتهديدات ال  تشمل و  
الوسط؛  - يف - رجلمن نوع جمات اهلاملواقع املزيّاة، و و املستهدفة، والتصّيد،  من دون عل  اجلهات األجهزةو جميات الرب 

ب للخطر؛ والرتهيتسابات املستخدمني تعريض لكرتونية؛ و املواقع اإل صاحات وهجمات تجب اخلدمة؛ وتشويه
عن مصادرة منتجات العمل الصحاي. وغالبا ما تستهدف هذه  والتحّرش؛ ومحالت التضليل وتشويه السمعة؛ فضالً 

 االعتداءات الرقمية النساء بشكل خاص بوصاهن مرّوجات للمعلومات.

املتعلق باحلق يف  ٦٨/١٦٧، اعتمدت اجلمعية العامة لألم  املّتحدة القرار ٢٠١٣ل/ديسمرب كانون األو   ١٨ويف 
7Fاخلصوصية يف العصر الرقمي

الذي دعا إىل إجراء استعراضات لضمان إنشاء آليات رقابة مستقلة فعالة قادرة على  ،٨
أتاله إىل سابق تقرير يف ساسية تقوق اإلنسان واحلريات األاملقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية ار شأقد ضمان الشاافية. و 

ه "ال ينبغي على اإلطالق استغالل التدابري املربرة بواجب الدولة يف احلماية من خطر أنىل إجلمعية العامة لألم  املتحدة ا
8Fظائف احلكومية"متّت بصلة للو  اإلرهاب كذريعة لتوسيع صالتيات املراقبة ألهداف ال 

اإلعالن األفريقي ينص . و ٩

                                                           
م  املتحدة حلقوق اإلنسان" ). "سالمة الصحايني تقرير ماوضية األ٢٠١٣متّوز/يوليو  ١ماوضية األم  املتحدة حلقوق اإلنسان ( ٧

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/23 )٢٠١٤متّوز/يوليو  ٢٤يف  من املوقع  معلومات مستخرجة( 
٨ http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/16 
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/17/PDF/N1454517.pdf?OpenElement-dds-http://daccessنظر العنوان اإللكرتوين ا ٩

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/23
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/23
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/17/PDF/N1454517.pdf?OpenElement
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ويف  ،اإلنرتنتعلى  لسالمةااحلق يف ، مبا يف ذلك مبدأ اً مبدأ أساسي ١٢ لىع ٢٠١٤حلقوق وتريات اإلنرتنت لعام 
 بياناته.أو قمية الر  لاردا هويةستخدام وسوء ا ،وسرقة اهلوية ،واالجتار بالبشرالتحرش واملطاردة، احلماية من 

 معلومات من اليونسكو وجملس تقوق اإلنسان قرارات تشري بشكل خاص إىل أمهية محاية مصادر وقد اعتمد كل
 ه يفالذي اعتمدت اإلعالنيف  الصحايني يف هذا السياق. ومن جهة أخر ، أشارت جلنة وزراء جملس أوروبا أيضاً 

ه  على شبكة "مراقبة الصحايني واجلهات اإلعالمية الااعلة األخر ، وتقاي أثر أنشطت إىل أن ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٣٠
 وميكن تىت ،عرِّض املمارسة املشروعة حلرية التعبري للخطر إذا جرت من دون توفري الضمانات الالزمةاإلنرتنت، ميكن أن ت

9Fالصحايني" معلومات ّوض محاية مصادراص املعنيني. كما ميكن أن تقاألشخد سالمة أن تد

١٠. 

الشك  زرعي األمر الذي قدعدد كبري من القوانني السرية والغامضة، ب تكون حمكومةما  وجتدر اإلشارة إىل أّن املراقبة غالباً 
وهذا النقص يف املعلومات  .10F١١ هلا ونقبة ال  يتعرضمبد  املرا لصحايني ومصادر معلومات  فيما يتصلاالرتباك بني او 

محاية أناسه  من املراقبة غري الضرورية. وإذا كان من  حماولة مصادر معلومات لصحايني و على اجيعل من الصعوبة مبكان 
عن  ف املصادر، فإنّه ُحيَتمل أن تتوقمعلومات  غري املمكن احملافظة على سرية االتصاالت القائمة بني الصحايني ومصادر

11Fإفادت  باملعلومات

١٢. 

يف دورته السابعة والثالثني املنعقدة يف يف املنظمة، أعلى هيئة تداولية وقد اعتمد املؤمتر العام لليونسكو، الذي يشكل 
عن القضايا املتعلقة شاملة دراسة إىل أن تعد املديرة العامة الذي دعا فيه  ٥٢القرار . ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

، ترمة الشؤون الشخصيةو ، مبا يف ذلك االنتااع باملعلومات واملعارف، وترية التعبري، يف نطاق مهام اليونسكواإلنرتنت ب
يقدم وسوف  ،، مسائل سالمة الصحاينيمن بني أمور أخر  ،واألبعاد األخالقية لتمع املعلومات. وتعاجل الدراسة

 .٢٠١٥ملي حلرية الصحافة اليوم العامشروع نتائج الدراسة يف 

 

 

                                                           
 العنوان اإللكرتوين نظرا ١٠

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Decl(30.04.2014)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM
&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 

). مالتظات لاريق االستعراض املعين باالستخبارات ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٤إ. بيل، ش. كورونيل، ج. سرتاي، م. شودسون، وزوكرمان ( ١١
 الصحافة مهنة الواسعة النطاق ال  تتعّرض هلاراقبة املوتكنولوجيات االتصاالت يف ما يتصل مبااعيل 

  http://towcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Letter-Effect-of-mass-surveillance-on-journalism.pdf 
 )٢٠١٤نسان/أبريل  ٣ يف  قعمعلومات مستخرجة من املو (

). مالتظات لاريق االستعراض املعين باالستخبارات ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٤إ. بيل، ش. كورونيل، ج. سرتاي، م. شودسون، وزوكرمان ( ١٢
 الصحافةالواسعة النطاق ال  تتعرض هلا مهنة راقبة املوتكنولوجيات االتصاالت يف ما يتصل مبااعيل 

http://towcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Letter-Effect-of-mass-surveillance-on-journalism.pdf 
 )٢٠١٤ريل نسان/أب ٣ يف معلومات مستخرجة من املوقع(

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Decl(30.04.2014)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Decl(30.04.2014)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://towcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Letter-Effect-of-mass-surveillance-on-journalism.pdf
http://towcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Letter-Effect-of-mass-surveillance-on-journalism.pdf
http://towcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Letter-Effect-of-mass-surveillance-on-journalism.pdf
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 أسئلة:

وهل  سالمة الصحايني يف املناطق ال  تشهد اضطرابات، لتعزيزما هي األمور اإلضافية ال  ميكن القيام با  •
يف هذا  لة اإلفالت من العقاب أن تؤدي دوراً املتحدة بشأن سالمة الصحايني ومسأميكن خلطة عمل األم  

 ؟الال

ية البيانات وأمنها على سر  محاية ن أجلم سدها ال  ميكنهي الثغرات ال  تشوب ممارسة مهنة الصحافة  ما •
 حنو أفضل؟

 ال املراقبة  لياتالتطور املستمر آل بالنظر إىلالصحايني،  معلومات كيف ميكننا أن نُعزِّز محاية مصادر •
أكثر إذا أصبحت املراقبة الصحايني على اجلمهور  ةامعة وما هي تبعات ثق؟ ااعلةالهات اجلشىت  تستخدمها

 ؟شيوعاً 

هل احلدود املرسومة للمراقبة واملشار إليها يف صكوك دولية متنّوعة كافية لتخطي احلواجز القائمة بني احلق يف  •
 والتربيرات ال  توّفرها السلطات بشأن املراقبة؟ رمة الشؤون الشخصيةت

وما هي  ؟تّد ذاتا أن تسه  يف حتسني مستويات األمن الرقمي لد  األفراديف ميكن لوسائل اإلعالم  كيف •
 ؟مهارات الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ال  يتعّني على كل صحاي أن يكتسبها

 


