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 مقدمة

تقييم فريدة وقوية ل أداةً  0F١"شرات تنمية وسائل اإلعالم: إطار لتقييم تنمية وسائل اإلعالممؤ املعنون " التقرير يشكل
 لتقييماإلطار حول مخس فئات رئيسية هذا وسائل اإلعالم يف بلد من البلدان. ويتمحور تنمو فيها  اليتالبيئة العامة 

 املسائلاألجزاء اليت تزداد تفصيال كلما انتقلنا من جزء إىل الذي يليه وهي  عددإىل  مقسمةٍ  تنمية وسائل اإلعالم
تنمية اليت حتدد ؤشرات جمتمعًة يف العوامل الرئيسية هذه املسائل وامل وتنظرفرعية. الؤشرات املو  الرئيسيةؤشرات املو 

 فتتناول إطارالبيئة اخلارجية. ب املتصلةواملسائل اهلامة  قطاع اإلعالم، مبا فيها العوامل اآلتية من صلب وسائل اإلعالم
ة يف قطاع اإلعالم يف ، واالعتبارات التجارية والتقنية، وطبيعة اجلهات الفاعلالتنظيميةالقوانني والسياسات، والقضايا 

 . وتدريبهم اإلعالمينيإلعداد  املعتمدالنهج  بلد معني، كما تتناول

عن إدراك اليونسكو ملهمتها اجلوهرية يف دعم "حرية االنصراف إىل احلقيقة  مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم وتعّرب 
نص عليه  وذلك ماطريق الكلمة والصورة"، املوضوعية" و"التبادل احلر لألفكار واملعارف" و"حرية تداول األفكار عن 

اإلعالن  يكفله كل مني ق يف حرية التعبري الذاحل هذه املهمة تعزيزُ إطار . ويدخل يف امليثاق التأسيسي لليونسكو
1Fالعاملي حلقوق اإلنسان

2Fوالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٢

 ١٩٩١إعالن ويندهوك لعام  وميثل .٣
3Fأقرته الحقا اليونسكوية هلذه املؤشرات، وهو إعالن الصيغة األول

قد واعرتفت به اجلمعية العامة لألمم املتحدة. و  ٤
استندت فوجود وسائل إعالم حرة وتعددية ومستقلة.  يشملأشار إعالن ويندهوك إىل أن احلق يف حرية التعبري 

ملعايري الدولية ا را من مظاهر التعبري عنمظه جتّسدإىل هذه األسس واملبادئ وهي  مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم
 من القانون الدويل. جزءاً  بصفتهاحلقوق اإلنسان اليت يتعني على البلدان احرتامها 

موافقة  مؤشرات تنمية وسائل اإلعالمعلى  االتصال لتنمية الدويلاليونسكو  ربنامجاللس الدويل احلكومي ل وافقوقد 
سّلمت جهات فاعلة  منذ ذلك الوقت،و  .٢٠٠٨مارس ن اليت ُعقدت يف آذار/يف دورته السادسة والعشري رمسية

تنمية وسائل اإلعالم. تضم مؤسسات إعالمية بأن هذه املؤشرات هي أداة هامة لتوجيه املساعي الرامية إىل عديدة 
كل أحناء   يفيزداد على تطبيقها البلدان إقبال  أنبمن البلدان مع العلم وقد ُصممت حبيث ميكن تطبيقها يف أي بلد 

 العامل. 

                                                           
 التايل:  املوقعالتقرير متاح على  ١

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26032&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 .١٩٤٨كانون األول/ديسمرب   ١٠الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  217A(III)القرار  ٢
 .١٩٧٦آذار/مارس  ٢٣وقد دخل حيز النفاذ يف  ١٩٦٦كانون األول/ديسمرب   ١٦الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  2200A (XXI)القرار  ٣
 أقره املؤمتر العام لليونسكو يف دورته السادسة والعشرين.  ٤
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لد ما يف ب تنمية وسائل اإلعالمتصنيف استددامها كأداة تدف إىل  مؤشرات تنمية وسائل اإلعالموليس اهلدف من 
تقييم ملدتلف الثغرات ومواطن الضعف اليت تعرتي إطار تنمية  املؤشرات وضعَ  تتيح هذه. بل مقارنة ببلدان أخرى

ضع. ويف فرتة إعداد التقرير، كان عدد من البلدان يطّبق ما بعد بالتدطيط لتحسني الو وسائل اإلعالم، ما يسمح في
تطبيقها، ومن بينها بوتان، وبوليفيا، والربازيل، وكرواتيا، وإكوادور، وتيمور الشرقية، ومصر،  يعتزم ؤشرات أوامل هذه
وتونس، ومايل، وموزمبيق، ونيبال، وصربيا، ، امللديف، وغابون، واألردن، و السابقة اليوغوسالفية مقدونيا مجهوريةو 

عن الدروس  وأوروغواي، وفنزويال. وتشكل اخلربة املرتاكمة املكتسبة من عمليات التقييم "التجريبية" تلك فضالً 
 جوهرية استعان با هذا الدليل.  املستفادة منها معلوماتٍ 

وة هذه األداة. وأثرت ق وإثباتَ  ي تضعه هذه املؤشراتاإلطار الذ من أمهية وقد أتاحت جتربة عمليات التقييم التحققَ 
تنمية وسائل  يف اً مباشر  تأثرياً  ،لتوصيات الواردة فيهاا عن ، فضالً لياتلتقارير اليت خرجت با هذه العما بالفعل

تنمية دة يف املعتمشكلت أداة هامة للتوعية باملعايري الدولية  عملية التقييم بعينها أنكما اإلعالم يف بعض البلدان.  
 وسائل اإلعالم.

اليت سبق أن  عملياتالالدروس املستدلصة من  الدليل هي املسامهة يف نقل هذااليت يقوم عليها والفكرة الرئيسية 
با  سيضطلعونبذه العمليات والذين  يضطلعون حالياإىل أولئك الذين  مؤشرات تنمية وسائل اإلعالمتقييم أجريت ل
وقد عملية التطبيق.  حتسنيعمليات التقييم الالحقة وعلى النهوض بيساعد ذلك على . ويُفرتض أن مستقبالً 

 يفوالتوصيات املقدممة بدف مساعدة الباحثني  العمليةاملنهجية والتحديات اليت تدور حول ُصممت أقسام الدليل 
 احمللية. ظروفاختيار �وج قائمة على ممارسات أفضل تراعي ال

 ٥٠تتضمن  مؤشرات تنمية وسائل اإلعالمأن  هو م قضية معقدة للغاية والدليل على ذلكعالإن تنمية وسائل اإل
األمر على . وقد يلتبس بعدة مؤشرات بل بعدة فئات أحياناً  القضاياعدد من  ويرتبطمؤشر فرعي.  ١٠٠و مؤشراً 
 القضايا داخل اإلطار العام،بعض  اليت ينبغي أن تعاجل فيهامواضع لوضع تصّور دقيق لفيقفون عاجزين عن  نيالباحث
فربغم الشمول  ،فضًال عن ذلك. و الرقابة الذاتيةممارسة قضية أو  ضرورة متتع اهليئات التنظيمية باالستقالليةقضية  مثل

اليت مل تُذكر  املتعلقة بتنمية وسائل اإلعالم القضايابعض  ، هناكمؤشرات تنمية وسائل اإلعالمالكبري الذي تتسم به 
املؤشرات واملؤشرات  إطاريف  اً ما تُذكر ضمن هي غالباً و  .ل قضية األنظمة املعتمدة لتسجيل الصحفمث ،صراحة

م الدليل النصح يقدّ ف .القضايااملواضع اليت ينبغي أن تعاجل فيها هذه  قد ختتلط أحيانا على الباحثنيالفرعية، ولكن 
، وذلك حبسب كل مؤشر من املؤشرات، وإال قد يرتبك واملشورة ملعرفة املواضع اليت ينبغي أن تعاجل فيها كل قضية

 يعتمدون أساليب ختتلف باختالف عمليات التقييم. قد الباحثون أو 
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ق فيها املعايري الدولية يف املواقع اليت تطبم كما أظهرت العمليات التجريبية أن الباحثني ال يعلمون دائما متام العلم 
ال سيما إذا كان البلد يفتقر بكل بساطة إىل األداة أو اهليئة اليت يشري  ،رياً يكون التطبيق عسلتلف الاالت. وقد 

إليها املؤشر. فعلى سبيل املثال، ال توجد يف بعض البلدان هيئات عامة للبث اإلذاعي أو قد ال متلك اهليئة العامة 
ملتعلق باستقاللية هذا اللس. ويسعى ا ٣,٥ا قد يثري اللبس عند اإلجابة عن املؤشر ، ممإدارياً  للبث اإلذاعي جملساً 

فيها هذه  ُتستوعبمل  رمباالاالت اليت يف وذلك الدولية  املعايريالدليل إىل تقدمي مزيد من اإليضاحات بشأن طبيعة 
 .من املساعدة مزيداً فيقّدم من خالهلا  مفيدة مراجعإشارات إضافية إىل  أيضاً يتضمن الدليل و . الطبيعة بالكامل

 المنهجيةا القضاي

يف  قد تتزاحماحتياجات ثالثة التوفيق بني تتطلب  مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم تقييمل إن املنهجية اليت ُصممت
 واحرتامميع املؤشرات واملؤشرات الفرعية؛ جلموثوق به  على حنو جيبتستبعض األحيان وهي: مجع املعلومات اليت 

عزيز وتلتقييم ا ةحياز  يف املدتلفة الوطنيةاجلهات  رغبةكاء ؛ وإز ناء العمليةأث لى التكاليف واملواردالقيود املفروضة ع
 .ثقتها به

ل اليونسكو استددام �ج متعدد اجلهات مدت حىت اآلن �وج عديدة. وتفضّ اعتُ العملية، فقد وفيما خيص سري 
نتائجه الرئيسية وال سيما ب ،بهالثقة  وتعزيز نطاق حيازة التقرير،إلجراء عمليات التقييم. فهذا يسمح بتوسيع 

قيادَة العملية  تولت، ويف غالبية احلاالتأكرب من اخلربات.  طائفة يتيح مجع األمر أن هذا كماوالتوصيات الواردة فيه.  
مشل فريق إحدى املنظمات الدولية اليت حتظى باالحرتام وتتمتع باالستقاللية وبقدرات حبثية عالية. ويف بضع حاالت، 

 يف احلاالت اليت ال قد يكون مفيداً و  املشاركنيمن اخلرباء من لتلف الاالت. وهذا يتيح توسيع نطاق  اً داإلعداد عد
يف  يتولد عن ذلك تباينقد  اإلعالم. غري أنه يف جمال قلة ومؤهلة جتري حبوثاً مست يُعثر فيها على مؤسسة واحدة

شدص واحد العملية بسبب الضرورة امللحة أو بسبب ويف حاالت أخرى، توىل . النوعية أيضاً يف األسلوب ورمبا 
ويساعد على تعزيز االتساق وعلى حتسني العملية فعالية يضمن  خياراالفتقار إىل القدرات احمللية الالزمة. وهذا 

كاهل الشدص املعين إذ حيتاج إىل   اخليارويف الوقت نفسه، قد يثقل هذا لشدص الذي مت اختياره. ا بناء علىالنوعية 
، كما أن مؤشرات تنمية وسائل اإلعالماملتعلقة بتنمية وسائل اإلعالم واليت تتناوهلا  املسائلجبميع  واسعاً  إملاماً  ن يلمأ

 .يف حيازة التقييم نيراغبالبتوسيع دائرة أثناء العملية ذلك قد ال يسمح 

. ن اجلهة اليت ستتوىل حترير التقريربغض النظر ع ،يف عملية مجع البيانات لتلفةجهات فاعلة  تشرتكمن املفيد أن و 
مقابالت مع لتلف اجلهات الفاعلة واالعتماد على طائفة واسعة من الوثائق.  إجراءُ  اليت تضمن ذلك، الوسائلومن 
طوال  اآلراءإبداء بتأليف جلنة توجيهية رمسية أو فريق استشاري من أجل تقدمي اإلرشاد و  ميكن اتباع �ج أكثر تنظيماً و 
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اجلماعية هلذه اهليئة اجلهات  لعضويةُ ا تضمّ أن ويف هذه احلالة، ينبغي كوادور ونيبال. إيف  ة، وهذا ما جرى مثالً العملي
أن تتفاعل مع الفريق االستشاري بشىت الطرق ومن بينها  العملية قيادةبوسع املنظمة اليت تتوىل و الفاعلة املعنية كافة. 

 ومسامهته يف التوصيات. التقرير مشروعاتتلقي آرائه بشأن  مثالً 

وقد ُحددت أدناه اجلهات الفاعلة اليت يُرجح أن تكون معنية بذه العملية. واجلدير بالذكر أن هذه الموعة الواسعة 
 يتم التوصل إىل توافق كامل يف وإن مل. املسائلمن اجلهات الفاعلة قد ال تتوصل دائما إىل توافق يف اآلراء بشأن كل 

 .حلواشيا ىحدإأو يف  يف ملحق مثالً  املغايرةنظر الوجهات  دوينتاآلراء، ينبغي 

تستطيع اللجنة التوجيهية بالوضع احمللي وبالطريقة اليت رري با التقييم. ويف معظم احلاالت،  تشكيلوترتبط طريقة 
لرئيسية يف البلد. ويف إجراء العملية، حبكم موقعها، أن حتدد جمموعات اجلهات الفاعلة ااملسؤولة عن املؤسسة الوطنية 

بعض احلاالت، قد تتمكن هذه اجلهات من تعيني أعضائها يف اللجنة، يف حني قد تقوم املؤسسة الوطنية يف حاالت 
وأن يكون التمثيل يف اللجنة ذاتا مصداقية ذات  هذه العملية عتربتُ واملهم هو أن أخرى باختيار األعضاء مباشرة. 

 . جديرين بالثقة اداً أفر  وأن تتضمن اللجنة سليماً 

 ة على املدى الطويل هو بناء قدرةأحد األهداف اهلامة للعملي ومبعزل عن النهج املتبع، ينبغي أن يوضع يف االعتبار أن
تصميم  عنداملتعلقة بتنمية وسائل اإلعالم، وينبغي مراعاة هذا اهلدف  املسائلاجلهات الفاعلة احمللية على فهم وتقييم 

 ب اتباعها.املنهجية الواج

بطريقة أو ينبغي إشراكها فيها فبعملية التقييم يرجح أن تكون مهتمة واسعة من اجلهات الفاعلة اليت  طائفةوهناك 
 . وتتضمن اجلهات التالية:ىخر بأ

وسائل مجيع  يف الذين يعملون ،واملالكون ديرونوهم الصحفيون ورؤساء التحرير وامل – احملرتفون اإلعالميون •
التابعة و  والعامةم التجارية وسائل اإلعال إىل يئات اإلذاعيةواهلاملطبوعة الصحافة  من، تنوعها على اإلعالم

  ؛للمجتمع احمللي
جملس النواب  بار املوظفني العموميني، وأعضاءومن بينهم املسؤولون احلكوميون، وك –صانعو القرارات  •

 ومن قادة األحزاب السياسية؛ واللجان النيابية املعنية، وغريهم من املسؤولني املنتدبني
واهليئات املعنية ، السلكية والالسلكية واالتصاالت البث اإلذاعيوهي اهليئات اليت تنظم  – التنظيميةاهليئات  •

 بشكاوى وسائل اإلعالم، وجلان حقوق اإلنسان؛

  



٦ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنة الفريق االستشاري/الل
 التوجيهية

استعراض ما  •
ُكتب يف 
 املوضوع

عملية •
 )عمليات(

 االستقصاء
 املقابالت•
اجتماعات •

 الفرق املصغرة
 زيارة األماكن•

 :البحوث تتوىلاليت اجلهة 
 شدصالفريق/ال/املنظمة

ليونسكو ا مكاتب
 املنظمة امليدانية ومقر

 مشروع النص
 التجريبية)نسدة ال(

النظراء للنسدة استعراض 
 املوافقة عليها/و 

 للموافقة على النسدة مترمؤ 

ىل النسدة استناداً إمراجعة 
اليت أبديت بشأ�ا اآلراء  

 

على احلكومة النسدةعرض   

 إصدار النسدة
 اتوزيعهللعموم/
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طنية والدولية ورابطات وسائل اإلعالم ونقاباتا واملنظمات غري مبا يف ذلك الموعات الو  –التمع املدين  •
احلكومية اليت تعمل مع وسائل اإلعالم أو اليت تعزز حرية التعبري، والموعات اليت تركز عملها على 

 وعلى القضايا املرتبطة با، والموعات املعنية بشؤون املستهلكني؛ املعلومات واالتصاالتتكنولوجيات 
املؤسسات األكادميية وال سيما تلك اليت تقوم بتوفري الدروس يف جمال اإلعالم أو  تتضمن –خرى أ جهات •

واالتصاالت  ، وهيئات القطاع الصناعي املعنية مثل اجلهات اليت توفر خدمات اإلنرتنتالتواصل االجتماعي
عالم، واجلهات اإلن بقضايا السلكية والالسلكية، والعاملون يف الال القانوين وخباصة احملامون املدتصو 

 املاحنة.

اليت يف أغلب احلاالت اجلهة اليونسكو هي فالواجب اعتمادها. املنهجية  يف أيضاً عملية التقييم  خلفية وقد تؤثر
لتشاور مع اليونسكو، حضت مؤسسات مستقلة، باإال أنه يف بعض احلاالت،  عت إىل اختاذ قرار إجراء التقييم،دف

إجراء التقييم مثل حتديد يف راء التقييم. وقد يكون هلذا األمر تأثري على املوارد وعلى النهج املعتمد إجعلى اختاذ قرار 
يف لحصول ل من املهم أن تُبذل جهودضع الصيغة النهائية للتقرير. و ما إذا كانت احلكومة ترغب يف أن تستشار قبل و 

إىل العملية وأن دعمها احلكومة م ، كما ُيستحسن أن تقدّ ملعنية على عملية التقييمموافقة احلكومة اعلى  أقل تقدير
 وصحيح، مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم استددام أداة تقييمتشارك فيها. وتشجع اليونسكو األطراف األخرى على 

عمليات التقييم اليت ُجترى دون مشاركة غري أن ، من أجل استددام هذه األداة ضرورة للحصول على إذنال أ
 . رب أن تذكر هذا األمر بوضوح اليونسكو

. فينبغي أن تبدأ العملية باستعراض املراجع جلمع البيانات ميدانياً  االستعانة باوهناك عدد من التقنيات اليت ينبغي 
الصادرة يف هذا وأن يتضمن مجلة أمور من بينها التشريعات  ن االستعراض شامالً املتعلقة باملوضوع. وينبغي أن يكو 

بحث يف الث على اإلنرتنت، و البحلتقارير اليت أعدتا الموعات املعنية حبرية التعبري ووسائل اإلعالم، و ، واالشأن
وينبغي أن يتم يف هذه املرحلة االطالع على التقارير الشاملة اليت أعدتا منظمات غري حكومية . إن أمكن احملفوظات

مثل تقرير ، حتديداً لتقييم ل اخلاضعوإن مل ختص البلد ومنظمات حكومية دولية واليت قد تتضمن معلومات مفيدة 
معلومات  مصدرهذه التقارير  وقد تكونعن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  عامالتنمية البشرية الذي يصدر كل 

 لتقييم. ل اخلاضعالتقدم احملرز يف البلد  نظرة مقارنة عن أيضاً  تعطيالتحقق منها، وقد موثوق با وميكن 

 

 السريعةيات التقييم عمل
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 لوضع قائمة أولية املاسةالضرورة  مثالً  أملتها سريعةدبت اليونسكو يف بعض احلاالت إلجراء عمليات تقييم انتُ 
يف مصر يف أعقاب الثورة حيث ارتئي أن من املهم  مثالً وقد جرى ذلك . على األقل تنمية وسائل اإلعالم تطلباتمب

 تطلبات تنمية وسائل اإلعالم حىت تتمكن من ترتيب أولويات عملها.مب ةقتضبم بقائمةت الفاعلة تزويد اجلها
 أيضاً تصطدم قد فإ�ا إلعالم، مسامهة كبرية يف أنشطة تنمية وسائل اهذه ويف حني ميكن أن تساهم عمليات التقييم 

أن عملية  وآخر تائج،الشعور مبلكية الن ستفتقد على املستوى احملليأن اجلهات الفاعلة  وأحدها ،عوائقببعض ال
التقييم قد ال تركز على األولويات اليت تم اجلهات الفاعلة الرئيسية إن مل تشَرك هذه اجلهات يف العملية. وميكن 

 ولو جزئيا بضمان إجراء مشاورات مستفيضة مع اجلهات الفاعلة الرئيسية باعتبارها جزءاً  شكالتالتغلب على هذه امل
 . سريعةكانت   من عملية التقييم حىت وإن

مجُع البيانات وال سيما التأكد من مجع بيانات  السريعةق عمليات التقييم و اليت تعالتحدي األخرى ومن جماالت 
متوافرة بلغة الشدص  ،وخباصة القوانني ،وقد تزداد العملية صعوبة إذا مل تكن الوثائق شاملة ودقيقة إىل حد معقول.

 .اً داعم بإشراكهم يف العملية وإعطائهم دوراً  حل املسألة يفن احملليو رباء اخل ري التقييم. وميكن أن يساعدالذي ر
باقي الاالت إال بطريقة سطحية.  الاالت ذات األولوية وإىل عدم معاجلةعلى  السريع إىل الرتكيزالتقييم  وقد يسعى

األمهية  حملياً اجلهات الفاعلة  توليهااليت أن جماالت الرتكيز هي الاالت رب العمل بتأن للتأكد من ويف هذه احلالة، 
 .، من املهم أن جترى مشاورات مستفيضة مع اجلهات الفاعلة حملياً وهنا أيضاً . الالزمة
على إجراء إلقرار التوصيات كما هو احلال يف عمليات التقييم عادًة  السريعة، ال تنطوي عمليات التقييم وأخرياً 

العمليات، اجلهات الفاعلة احمللية أثناء  بإجراء مشاورات متأنية معملشكلة حدة امن  التدفيفاألعمق. وميكن 
باملعايري الدولية املتفق عليها وباملمارسات الفضلى، كما هو مبّني  وثيقاً  وباحلرص على ارتباط التوصيات املقدمة ارتباطاً 

 ويف غري ذلك. عينها مؤشرات تنمية وسائل اإلعالميف 
 

ون فردية أو مجاعية، واليت قد تكون غري رمسية أو أكثر جبملة من املقابالت اليت قد تك األنشطة هذهوينبغي استكمال 
أعاله. وقد يكون من املفيد وضع  ةمن اجلهات الفاعلة املذكور  ممكن . فينبغي التحدث مع ممثلي أكرب عددتنظيماً 

تتحلى أن  من املتوقعاملعارف واالختصاصات اليت إىل  سلسلة من األسئلة املدتلفة باختالف اجلهات الفاعلة، استناداً 
وال سيما الضعف والقوة لعملية مجع البيانات  مواطنُرمع مزيد من املعلومات وتتجلى  وعندماهذه اجلهات.  با

تعديل األسئلة اليت يطرحو�ا على اجلهات اليت يف الاالت اليت تباينت فيها الردود، قد يرغب أصحاب املقابالت 
واليت تعطي فيها  يبقى فيها مجع املعلومات ضعيفاً خاص تعزيز تركيزهم على الاالت اليت  بوجهوقد يودون لو�ا. يقاب
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 اهليئات اإلذاعية العامةقد يعترب بعض اجلهات الفاعلة أن . وبالتايل، فعينهلتلفة على السؤال  اجلهات الفاعلة ردوداً 
  .جد منحازةبتقدمي آراء ات أخرى يف حني تتهمها جه آراء متوازنة جداً تقدم 

التابعة ذاعية وعليه، فإن زيارة احملطات اإل. ن من املفيد إدراج الزيارات إىل مواقع رئيسية يف سري املقابلةوقد يكو 
 لومات واالتصاالت يف األرياف قد خترجأو مراكز تكنولوجيا املع ،اهليئات اإلذاعية العامةو أ ،للمجتمع احمللي

النظر يف إجراء زيارات  لفهم طريقة عملها ومعرفة اجلهات اليت تعمل ألجلها. وينبغي أيضاً  مة جداً علومات قيمب
بيئة اقتصادية أو ثقافية  تعيش يفناطق اليت املو/أو إىل األماكن الواقعة يف األرياف وإىل  ميدانية إىل املدن الصغرية مثالً 

 .أو سياسية فريدة

توافر البيانات األولية كالبيانات ب مرهونا استجابًة لعدد من املؤشرات واملؤشرات الفرعية إن تقدمي املعطيات املوثوق بو 
على إجراء عمليات بعُد دم أطراف أخرى وإن مل تقْ من عمليات االستقصاء أو من عمليات الرصد.  املستقاة مثالً 

هذه  تضمنأنه ينبغي أن بالعلم ومع  ةاملتاح املوارد حدوديف ينبغي النظر يف إجرائها فإنه ، الالزمة ستقصاءاال
لرأي مجهور استطالع   تتطلب مجع بيانات أولية تأخذ شكلاملؤشرات اليت. أما قدر اإلمكان متثيل اجلميعالعمليات 
 ما يلي: ، فيتضمن بعضهاعملية استقصاء عامة معني أو

 (اجلمهور يدرك حقه يف املعلومات وميارس هذا احلق)؛ ١,٢ •
 لنساء والفئات املهمشة)؛ا مبتناولوسائل اإلعالم  يفاملتداولة (املعلومات  ٣,١ •
 (وسائل اإلعالم تستجيب ملتطلبات مجهورها)؛ ٣,٨ •
 وسائل اإلعالم ومشاركته فيها، والتوازن بني األنباء احمللية والدولية يف األخبار)؛بثقة اجلمهور (درجة  ٣,١١ •
 وسائل اإلعالم).بالفئات املهمشة  انتفاع( ٥,٢ •

ت مع معقول من خالل إجراء مقابال إىل حدموثوق با ن مجع بيانات ميكالغالبية العظمى من احلاالت األخرى،  ويف
وعات اجلهات الفاعلة الرئيسية، ومن خالل استعراض كل املراجع اليت  املنتمية إىل جمم هاتلتلف اجلمن  يةمؤاتطائفة 
عن القضايا املطروحة قد تكون لصصة حيان كثرية مجع معلومات يف أ مثالً يف املوضوع. وبذه الطريقة، ميكن  تُكتب

تطبيق القوانني وتركز ملكية وسائل اإلعالم السكانية، ومن األمثلة على هذه القضايا  الفئاتمتثل مجيع  إال أ�ا
ية أكثر قد تتطلب عملواليت بوسائل اإلعالم  املرتبطةؤشرات امل بعضوتتضمن اإلعالميني. ب حتدقواملداطر اليت 

 ) ما يلي:مثالً (من خالل عمليات رصد رمسية  املتعلقة باجلمع البيانات  تنظيماً 

 (ختصيص حيز للدعاية واإلعالنات احلكومية)؛ ٢,١٠ •
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وسائل اإلعالم و التنوع اللغوي احمللي وتتوجه إىل فئات لتلفة) ( تعرب عن(وسائل اإلعالم تستددم لغة  ٣,١ •
 طياف السياسية)؛آراء كل األ تعّرب عنالعامة 

 يف قطاع اإلعالم). منصفاً  (النساء واألقليات ممثلة متثيالً  ٣,٢ •

الواردة فيها، ال بد من على دقة تقارير التقييم ونوعيتها ومصداقيتها، وبالتايل على مشروعية التوصيات  وحفاظاً 
. وينبغي أن يتحلى هؤالء الإخضاعها الستعراض رريه النظراء، سواء خبري واحد، أو عدة خرباء يف أفضل األحو 

اخلرباء خبربة يف جمال تنمية وسائل اإلعالم وال سيما فيما خيص القضايا القانونية، ومبعرفة جيدة بوضع اإلعالم يف 
نسدة جتريبية، وستوجمه  وعندما تنشر اليونسكو التقرير ضمن أعماهلا، ستكون النسدة املنشورة مبدئياً البلد. 

 بل إصدار الصيغة النهائية للتقرير.دعوة للتعليق عليها ق

 مؤشرات تنمية وسائل اإلعالمإرشادات توجيهية مفصلة لتطبيق كل مؤشر من 

بسبب التعقيد اهلائل الذي فيما بينها تداخل اليت قد ت الاالتيتضمن نظام املؤشرات واملؤشرات الفرعية بعض 
أجل تفادي التكرار وجتنب إحالة القراء باستمرار إىل ومن  املسائل.للعديد من  اجلامعةالطبيعة حبكم و به  تصفت

موضع واحد من  يفو  على حدةأقسام أخرى من التقرير، من املهم أن حيرص معّدو التقرير على معاجلة كل قضية 
املؤشر  ضمنأن يقوم معّدو التقارير يف بلدان لتلفة مبعاجلة القضايا على حنو متسق (أي  أيضاً ومن املهم التقرير. 

 من الدليل على توجيهات لتحقيق هذه األهداف.  القسمأو املؤشر الفرعي ذاته). وحيتوي هذا 

سواء يف إطار وذلك ، وضوحالتقرير على ما يبدو عن معاجلتها أو مل يتناوهلا ب قضايا غفلبضع  وهناك أيضاً 
واضع اليت ينبغي أن تعاجل فيها ويعطي هذا اجلزء من الدليل توجيهات لتحديد املاملؤشرات أو املؤشرات الفرعية. 

على بعض التوجيهات فيما خيص املضمون احملدد لبعض املؤشرات  أيضاً ، حيتوي هذا اجلزء وأخرياً  .املسائلهذه 
السائدة يف الال املعين  الرئيسيةواملؤشرات الفرعية، كما حيتوي على توجيهات إضافية فيما خيص املعايري الدولية 

 إضافية. الت على إشارة إىل مراجعايف بعض احلحتتوي و 

الرجوع إىل املعلومات املستهدفة، يتمحور هذا اجلزء من الدليل  ويتيسر املعلوماتهذه عرض كل  وكي يسهل
فئة ال عناوين، فيتضمن ؤشرات تنمية وسائل اإلعالمحول اخلطوط نفسها اليت متحور حوهلا املطبوع الرئيسي مل

 ملقدمة.إىل ا إشارةعي، فضال عن فر الؤشر املؤشر و املسألة و املو 

 ةجامعالالمسائل فيها تعالج  الحاالت التي ينبغي أن  
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ن غريها وتتداخل أكثر طرح أكثر متُ  مؤشرات تنمية وسائل اإلعالمإطار  يف تعاجلَ من املسائل اليت  هناك أربع مسائل
 هي:من غريها يف عدة مؤشرات 

 تية؛والرقابة الذا ةغري الرمسياملضايقات  مسألة •
 ؛ُرَخصالمن خالل مجلة أمور من بينها منح  وسائل اإلعالمتعددية مسألة تعزيز   •
 التنظيم املستقل لوسائل اإلعالم؛مسألة  •
 مسألة التنظيم الذايت. •

مواضُع معاجلة كل جانب من جوانب هذه املسائل املعقدة يف إطار  أن ُحتدد بالضبطوقد يكون من الصعب 
ويرمي هذا القسم من الدليل إىل توفري . ، وقد خيتلف الرتتيب املتبع باختالف الباحثنييةاملؤشرات واملؤشرات الفرع

 فيما يليوترد هذه التوجيهات يف التعليق الذي يلي كل مؤشر. كما ترد . املسائلتوجيهات دقيقة لكيفية معاجلة هذه 
 الوضوح. حملة عامة عن كل املؤشرات املرتبطة بذه املسائل، وذلك توخيا ملزيد من

 المسألة األولى 

التي تتعرض لها وسائل  الضغوط غير الرسمية (خارج األطر القانونية)إىل فكرة  املدتلفة يشري عدد من املؤشرات
. ومن أجل تفادي التداخل والتكرار، ينبغي اليت قد تنجم عنها والرقابة الذاتية ايقات التي تواجهها،والمض اإلعالم

 النحو اآليت: معاجلة هذه املواضيع على

واليت متس وجهات أخرى  إىل الضغوط اليت متارسها احلكومات شريي ية التحريراملتعلق باستقالل ١,٣ املؤشر •
 استقاللية التحرير.ب

o  واليت تعاَجل هنا األعمال اليت تدخل يف إطار املضايقات املمارسة خارج األطر القانونية ينبغي أن
دية. ومن األمثلة على ذلك، االتصاالت اهلاتفية اليت ال تنطوي على لاطر أو اعتداءات جس

وال تُبحث العامة لثنيه عن مناقشة موضوع معني.  اإلذاعية اهليئةرئيس  معكبار املسؤولني  رريها
ألنه سيتم ، اليت متارسها الرقابة الذاتيةهذه األعمال، من حيث هنا ردة فعل وسائل اإلعالم على 

 .٣,١٤ راملؤشتناول األمر يف إطار 
 املؤسسة. يشري إىل التهديد بإغالقاملتعلق بالرقابة  ١,١١ املؤشر •

o على ذلك،  ة. ومن األمثلات القانونية أو تديدات اإلغالقاإلجراء ينبغي االكتفاء هنا مبعاجلة
 إحدى املؤسسات اإلعالمية حبجة تديدها لألمن القومي.رفع دعوى للمطالبة بإغالق 

 الرقابة الذاتية. عمليةشري إىل افة التنظيم الذايت يبثق املتعلق ٣,٨ املؤشر •
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o املؤشرإىل  إحالة القارئمن ذلك  أن تعاَجل هنا مسألة الرقابة الذاتية. وينبغي بدالً  ال ينبغي 
٣,١٤ . 

 .أيضاً وإىل االعتداءات  إىل التهديدات واملضايقاتشري بالسالمة ي املتعلق ٣,١٣ املؤشر •
o  والتعرض الفعلي له أو غري ذلك على الشدص العتداء اجلسدي ا تتديداينبغي أن تعاَجل هنا

ومن األمثلة على ذلك التهديد البدنية اليت تستهدف اإلعالميني ووسائل اإلعالم.  التدابريمن 
 إن أصر على تغطية موضوع معني. مربحاً  بضرب صحفي ضرباً 

التعرض للعقاب أو املضايقة أو  خشيةليت متارس االرقابة الذاتية شري إىل املتعلق بانعدام األمن ي ٣,١٤املؤشر  •
 االعتداء.
o و أ ظاهر ا، أي تلك اليت تتدذ شكل سلوكيف حد ذاتبة الذاتية ينبغي أن تعاَجل هنا مسألة الرقا

بني إحجام املؤسسة اإلعالمية عن معاجلة القضايا ذات األمهية العامة. ومن األمثلة ي إغفال واضح
موضوع من املواضيع ارس ضد املرأة ألنه إلعالم عن مناقشة العنف املمعلى ذلك، امتناع وسائل ا

 من أعمال االنتقام. ، أو امتناعها عن انتقاد كبار املوظفني خوفاً احملرمة
 ةالمسألة الثاني: 

منح عملية  وحتقيق هذه الغاية من خالل وسائل اإلعالم فيالتعددية إىل ضرورة تعزيز  أيضاً  تشري عدة مؤشرات
 على تفادي التداخل والتكرار، ينبغي معاجلة هذه املسائل على النحو التايل: وحرصاً . صُرخَ ال

ية هيئات البث صالحية تعزيز تعدد التنظيميةطلب منح اهليئة ي يتنظيمال باإلطاراملتعلق  ١,٧ املؤشر •
 .اإلذاعي
o ٢,٤ املؤشرالقارئ إىل  هنا وأن حيال ينبغي أال تعاجل مسألة التعددية. 

استددام  ُرَخصلتعزيز التعددية وإىل منح  قواعددعو إىل وضع املتعلق بالتدابري اإلرابية ي ٢,١ر املؤش •
 الرتددات من أجل تعزيز التنوع.

o  ينبغي أن تعاَجل هنا التدابري الواجب اختاذها لضمان التنوع يف ملكية وسائل اإلعالم ولكن ينبغي
صالحية احلؤول  التنظيميةنح اهليئة قاعدة متَ  ،لى ذلكأال تعاجل قضايا التنوع األعم. ومن األمثلة ع

 إىل حددون دمج مؤسسات إعالمية إذا كانت هذه العملية تؤدي إىل تركز ملكية وسائل اإلعالم 
 غري حمبذ.

البث الرقمي إىل جمموعة متنوعة  ُرَخصإىل منح  التنظيميةدعو اهليئات باستيفاء املعايري ي املتعلق ٢,٢ املؤشر •
 يف هذا الال.  تعهديناملمن 
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o  ٢,٤ املؤشرينبغي عدم معاجلة مسألة التعددية هنا وإحالة القارئ إىل. 
 للبث الرقمي. ُرَخص اهليئات اإلذاعية العامةنح دعو إىل مي مبزيج وسائل اإلعالم املتعلق ٢,٣املؤشر  •

o  عند ( الرقميللبث  ُرَخصعلى  اهليئات اإلذاعية العامةمسألة حصول ينبغي هنا االكتفاء مبعاجلة
 ).االقتضاء

 .بصورة متساويةالرتددات ب عدة وسائل إعالم انتفاعباألنظمة املستقلة يدعو إىل ضمان  املتعلق ٢,٤ املؤشر •
o  اهليئة  كانت هذه القواعد ترغمما إذا  ُتحدمد ف ،ُرَخصالمنح  اليت ترعى قواعدالتُعاَجل هنا مسألة

 ُرَخصاً قد أصدرت يف الواقع  إذا كانت اهليئة التنظيميةا وم ،مراعاة التعدديةعلى التنظيمية 
تعترب املسامهة يف التعددية قاعدة ، لموعة متنوعة من وسائل اإلعالم. ومن األمثلة على ذلك

، ومن األمثلة األخرى ُرَخصلحصول على ل اليت تتنافس طلباتالمراعاته عند تقييم  رب امالً ع
يف وسائل  مناسباً  ممثلة متثيالً التجارية و  التابعة للمجتمع احمللي وسائل اإلعالم أن بيان على ذلك،

 .ُرَخصاإلعالم احلاصلة على 
الرتددات طيف دعو إىل ختصيص حصص من ي التابعة للمجتمع احملليبوسائل اإلعالم  املتعلق ٢,٥املؤشر  •

 . التابعة للمجتمع احملليلوسائل اإلعالم 
o من طيف الرتددات هليئات البث  ءاً ختصص جز  اليت ددةاحمل عدينبغي هنا االكتفاء مبعاجلة القوا

من  ٪٢٠قاعدة قانونية ختصص  ،. ومن األمثلة على ذلكالتابعة للمجتمع احمللي اإلذاعي
 . التمع احملليإلذاعات ترددات الطيف اخلاص براديو "إف إم" 

لتلف أنواع هيئات البث اإلذاعي  زيع الرتددات علىتو دعو إىل خبطة ختصيص الطيف ي املتعلق ٢,٧ املؤشر •
 منصفة. بطريقة

o  هذه اخلطة ما إذا كانت بتحديد إن ُوجدت، و  ،خطة ختصيص الطيف بدراسةينبغي االكتفاء هنا
. ومن اع هيئات البث اإلذاعيبني لتلف أنو لتدصيص الرتددات بصورة منصفة  اً نظام تتضمن

 احمللية. يئات البث اإلذاعيالطيف هل تدصيص حيز معني منباخلطة  قيام ،األمثلة على ذلك
 المسألة الثالثة: 

ومن أجل تفادي  .الهيئات المستقلة لتنظيم وسائل اإلعالمإن جمال التداخل الثالث يف املؤشرات هو مسألة 
 التايل: النحوينبغي تناول األمر على التداخل والتكرار، 

 وجود ضمانات قانونية تكفل االستقاللية. شري إىل ضرورةباستقاللية األنظمة ي املتعلق ١,٦ املؤشر •
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o  ومن التنظيميةينبغي هنا أن تعاَجل مسألة الضمانات القانونية اليت تكفل استقاللية اهليئات .
 . التنظيميةمنع املسؤولني يف األحزاب السياسية من االنضمام إىل جملس اهليئة  ،األمثلة على ذلك

 .إىل هيئة مستقلة ُرَخصتوكيل مهمة منح الشري إىل ضرورة ة ينظماملتعلق كذلك باستقاللية األ ٢,٤ املؤشر •
o رفض  ،بصورة مستقلة. ومن األمثلة على ذلك تعمل فعالً  التنظيميةهنا ما إذا كانت اهليئة  ُحيدد

 اليت انتقدت احلكومة. دى هيئات البث اإلذاعيإح رخصةالتنظيمية جتديد اهليئة 
 .إىل هيئة مستقلة ُرَخصمهمة منح ال إسنادشري إىل ضرورة ي األنظمة كذلك باستقاللية  املتعلق ٢,٨املؤشر  •

o  وقد سبق أن أشري ( ١,٦ املؤشرينبغي عدم التطرق إىل مسألة االستقاللية هنا وإحالة القارئ إىل
 ).ؤشرات تنمية وسائل اإلعالمإليه هنا يف الوثيقة الرئيسية مل

 المسألة الرابعة: 

 يف املؤشرات. ومن أجل تفادي التداخل والتكرار، ينبغي تناولمرة  غري ظيم الذاتيالتن، طُرحت مسألة يف اخلتام
 النحو التايل: على  األمر

 . القطاع مستوىعلى لتلقي الشكاوى شري إىل ضرورة توافر أنظمة بالتنظيم الذايت ي املتعلق ٣,٧ املؤشر •
o الصحافة ك ،القطاعاتمل جم مة التنظيم الذايت اليت تطبمق علىينبغي هنا تناول أي من أنظ

 لتلقيهيئة  ،أو مجيع وسائل اإلعالم. ومثال على ذلك ة أو هيئات البث اإلذاعياملطبوع
 الصحف.  أسستهاالشكاوى 

 ذكر قنوات الشكاوى العامة. املتعلق بثقافة التنظيم الذايت ي ٣,٨ املؤشر •
o  ومثال  .مؤسسات إعالمية فردية استحدثتهااليت و الشكاوى  املعنية بتلقينظمة األينبغي هنا تناول

  . داخل الصحيفةيعمل مني مظامل قيام إحدى الصحف اليومية بتعيني أ ،على ذلك
 لعدالة وعدم االحنياز.قواعد حترص على ا وضعشري إىل ضرورة يلبث اإلذاعي مبدونة ا املتعلق ٣,٩ املؤشر •

o  اإلذاعي، سواء  ئات البثهيهناك مدونة سلوك تطبمق على  تالنظر فيما إذا كانينبغي هنا
تلزم هيئات البث هذه املدونة ما إذا كانت في، و ختضع للقانون أم ذاتياً  كانت تعتمد تنظيماً أ

 اعتمدتا مدونة للتلفزيونومن األمثلة على ذلك عدم االحنياز والتوازن.  واجيباإلذاعي باحرتام 
التزام  صخَ رُ ونية احلاصلة على يتطلب من مجيع احملطات التلفز و  خاضعة للقانون يةتنظيمهيئة 

 ويف تغطيتها ملواضيع الساعة. نشراتا اإلخباريةاحلياد يف 
 نظام للتعاطي مع الشكاوى العامة. تحدث عنيالبث اإلذاعي  مدونة بإنفاذ املتعلق ٣,١٠املؤشر  •
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o  هيئة  إىل البث اإلذاعي مدونةإنفاذ مهمة فيها  أسندتاليت  احلاالت بتناولينبغي هنا االكتفاء
احلق يف أن ترغم ية يئة التنظيماهلقانون للبث اإلذاعي مينح  ،ومن األمثلة على ذلك. متثل القانون

. وال ينبغي أن البث اإلذاعي ملدونةبيان تعرتف فيه خبرقها  على إصدارهيئات البث اإلذاعي 
 ٣,٧ املؤشروضوع يف اإلذاعي إذ ينبغي تناول هذا املالبث يئات هلأنظمة التنظيم الذايت  تعاَجل هنا

 البث (يف حالة هيئات ٣,٨ يف املؤشر) أو يالصناعحالة األنظمة املطبقة على القطاع  (يف
 اإلذاعي الفردية).

 التقرير بنية خطوات توجيهية لوضع 
 مقدمةال

ينبغي للمقدمة أن تعرض على القراء اخللفية والسياق الالزمني لفهم باقي التقرير. فينبغي أن تتضمن 
 سائل التالية:امل

لسمات التارخيية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلمنائية واجلغرافية للبلد، مع اإلشارة لوصف موجز  •
، والتشتت السكاينومن األمثلة على ذلك مستوى الرفاهية، اإلعالم (خاص إىل السمات املتصلة ب بوجه
 ).وما إىل ذلكمعدالت األمية،  وارتفاع كثرة تناثر األرخبيل،اللغوي املعقد، و  الوضعو 
مؤشر التنمية  يفالبلد  ومرتبةواإلنرتنت،  احملمولةتلك اليت ختص استددام اهلواتف كمعلومات إحصائية هامة   •

البلد من  مرتبةوسائل اإلعالم، و ب االنتفاع، و اإلمجايل القومي الدخلالبشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و 
 .ا إىل ذلكومحيث حرية الصحافة، 

، وفئات اجلمهور، وتركز امللكية، القائمةاإلعالم وسائل  ض لوضع اإلعالم يف البلد يتحدث عناستعرا •
وما يف كل أحناء البلد، والتوجهات اهلامة،  وعملية التوزيع ،الدعاية واإلعالنوالعوامل االقتصادية مثل سوق 

 .إىل ذلك
با إطار تنمية وسائل اإلعالم  يتصفلرئيسية األخرى اليت لسمات اعراض لبيئة القوانني والسياسات ولاست •

 مناخ من عدم االستقرار واالعتداءات). وجود(كوجود مؤسسات قوية تعىن بالتدريب أو 
 موجز للمسائل الرئيسية الواردة يف التقرير. •

 لحرية التعبير وتعددية وسائل اإلعالم وتنّوعها مؤاتإطار تنظيمي  -١الفئة 

 السياساتاخلاص بالقوانني و  اإلطار – ألفاملسألة 

 يف املمارسة قةمكفولة يف القانون ومطبم  حرية التعبري ١,١
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وينبغي اختاذ اإلعالم. حرية وسائل حرية التعبري و  تكرسعلى الضمانات الدستورية اليت  اً رئيسي تركيزاً الرتكيز هنا ينبغي 
إذ  ،تقييم هذه الضمانات الدستوريةعند  رئيسياً  مرجعاً لسياسية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وامن   ١٩املادة 
يف احلاالت اليت تكون فيها ضرورية فرض قيود على حرية التعبري فقط يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون و جتيز 
وإذا أجاز ق. صون حقوق اآلخرين أو مسعتهم أو محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالل

 .التعبري، ينبغي ذكر األمر يف هذا املؤشر الدستور فرض مزيد من القيود على حرية

كما ينبغي هنا حتديد ما إذا كان البلد قد صّدق على معاهدات حقوق اإلنسان اليت تصون حرية التعبري وحرية 
اص باحلقوق املدنية والسياسية (أول) وسائل اإلعالم. أما املعاهدات ذات الصلة، فهي إىل جانب العهد الدويل اخل
الفردية،  البالغاتريز تقدمي ، الذي بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

اتفاقية املتعلقة خبطاب الكراهية)، و ٤انظر املادة ( أشكاله بكافة العنصري التمييز على للقضاء الدولية االتفاقيةو
 األفريقي امليثاقاملتصلة حبقوق اإلنسان (مثل  اهلامة املعاهدات اإلقليمية) و ١٧و ١٣(انظر املادتني فل حقوق الط
 ).اإلنسان حقوق حلماية األوروبية االتفاقيةو اإلنسان حلقوق األمريكية االتفاقيةو والشعوب اإلنسان حلقوق

ل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان. وينبغي أن يشار يف كما ينبغي هنا ذكر اآلليات الرمسية املعنية حبماية احلقوق مث
 معمباشرة  لتعاملاقد تتمتع هذه اآلليات بصالحية التعليق إىل عالقة هذه اآلليات باإلعالم. فعلى سبيل املثال، 

 عبري.حبرية الت أيضاً للنظر يف حاالت التمييز اليت قد متس  قد متلك تفويضاً احلاالت اليت تدد حرية التعبري، أو 

 يف املمارسة مكفول يف القانون ومطبمق احلق يف املعلومات ١,٢

استددام مفهوم هذا املؤشر إىل حق املرء يف االطالع على املعلومات اليت حتتف  با اهليئات العامة، وذلك بدل  يشري
ا املفهوم تسمية احلق املعلومات يف التمع. ويف بعض األحيان يطلق على هذ تداولحرية كأعم للحق يف املعلومات  

ما ، فهي حتديد يف هذا املؤشر الفرعي فعالً  ةاملطروح أما املسألةاملعلومات أو يف االنتفاع باملعلومات.  تداول يف حرية
املعلومات مينح األفراد احلق يف املطالبة تداول حرية عن عن احلق يف املعلومات أو  إذا كان البلد قد اعتمد قانوناً 

يت حتوزها احلكومة ويف تسلمها. ويتطرق العديد من املؤشرات الفرعية هنا إىل طبيعة القواعد اليت نص باملعلومات ال
 ال تطبمق إال إذا كان هذا القانون قد ُسن يف البلد). ليها هذا القانون (وبالتايل فإن هذه املؤشرات الفرعيةع

مؤشرات تنمية وسائل مة والواجب ذكرها يف تقييم أما االلتزامات (اإلضافية) املنصوص عليها يف املعاهدات اهلا
لبلدان األوروبية، إىل ا)، وبالنسبة ١٣و ١٠ (انظر املادتني الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية، فتتضمن اإلعالم
 صنع يف امةالع واملشاركة املعلومات لىع صولاحل اتفاقية، ولوثائق الرمسيةا باالطالع علىاملتعلقة  جملس أوروبا اتفاقية
 ).آرهوس اتفاقية( ألوروبا االقتصادية اللجنةعن  الصادرةالبيئية  املسائل يف القضاء إىل اللجوء وإمكانية القرار
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 حرمة الشؤون الشدصيةوعند التطرق إىل مسألة القيود املفروضة على احلق يف املعلومات، ال ينبغي االكتفاء مبراعاة 
الوثائق قيود أخرى مثل األمن القومي والسرية التجارية و  مراعاة أيضاً نبغي عية، وإمنا يعلى حنو ما ورد يف املؤشرات الفر 

احلق يف املتعلق بقانون الاملرتبطة باملداوالت الداخلية. وال ينبغي أن يعاجل هذا اجلزء من التقييم القيود املفروضة على 
 . ات املتعلقة بسرية املعلوماتيعالتشر  أيضاً ينبغي أن يعاجل املعلومات فحسب وإمنا احلصول على 

 سةمكفولة يف القانون ومطبمقة يف املمار  استقاللية التحرير ١,٣

ينبغي أن تعاَجل هنا األعمال اليت تدخل يف إطار املضايقات غري الرمسية واملضايقات املمارسة خارج األطر القانونية 
كبار   ة على ذلك، االتصاالت اهلاتفية اليت رريهاواليت ال تنطوي على لاطر أو اعتداءات جسدية. ومن األمثل

رئيس املؤسسة اإلعالمية العامة لثنيه عن مناقشة موضوع معني. ومثال آخر على ذلك، إقدام إحدى  معاملسؤولني 
على ابتزاز أحد رؤساء التحرير إلرغامه على التدلي عن موضوع يعّرض أحد منتوجاتا  اإلعالن شركاتأبرز 
، ألنه اليت متارسها الرقابة الذاتية من حيث تُبحث هنا ردة فعل وسائل اإلعالم على هذه األعمال، . والمشكالتلل

 .٣,١٤ تناول هذا األمر يف إطار املؤشر سيجري

 يف املمارسةمكفول يف القانون ومطبمق حّق الصحفيني يف محاية مصادرهم  ١,٤

 املسألة ذاتا إال أنه ينبغي إدراجها هنا وليس هناك. ٣,١٤ املؤشرعاجل ي. و عن مضمونه يعّرب املؤشر خري تعبري

 يشارك اجلمهور ومنظمات التمع املدين يف صياغة السياسات العامة املتعلقة بوسائل اإلعالم ١,٥

السياسات والقوانني ب اإلطار املتعلق تصيغنظمات التمع املدين كي ملهذا املؤشر على الفرص املتاحة  بغي أن يرّكزين
: هل تتشاور احلكومة على نطاق واسع على سبيل املثالوسائل اإلعالم. ومن األسئلة املطروحة اليت تنظم األنظمة و 

تقرتح اعتماد أحد التشريعات  عندما تعمل على رسم السياسات املتعلقة باإلعالم أومع اجلهات الفاعلة املعنية عندما 
يت تؤثر يف وسائل دذها مشاركة منظمات التمع املدين يف األنشطة الاملرتبطة باإلعالم؟ أما األشكال األخرى اليت تت

تناوهلا ضمن مؤشرات  فيجري –ويف أنشطة التدريب  يةيئة التنظيماهليف التعيينات داخل  التدخل مثل –اإلعالم 
 أخرى.

 اإلذاعيي للبث التنظيم السياق  - باءاملسألة 

 لقانون ومطبقة يف املمارسةمكفولة يف ا استقاللية السياق التنظيمي ١,٦

دولة تنظيم وسائل اإلعالم، مثل اهليئات املمن اهليئات اليت تتمتع بصالحيات متكنها ينبغي أن يركز هذا املؤشر على 
وكما ذُكر أعاله، هذا هو املؤشر البث اإلذاعي و/أو هيئات تنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية.  ُرَخصمنح 
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ليت تصون استقاللية هذه احلماية القانونية وأشكال احلماية الرمسية األخرى ا طاره وصفالذي يتم يف إالرئيسي 
، فينبغي قصور أدائها تكشف هذه أو يةيئات التنظيماهلاستقاللية اليت تثبت مسألة األدلة امللموسة  أمااهليئات. 
قانونية،  الضمانات ال ستقلة حىت يف غيابقد تكون م يةنظيميئة التاهلمسألة لتلفة (فأل�ا  ٢,٤املؤشر يف  معاجلتها

وينبغي أن تتناول املناقشات طريقة ). اهليئة تكفل استقاللية عملأن وحدها كما أن الضمانات القانونية ال ميكنها 
فال ينبغي أن يتوىل أعضاء احلكومة أو غريهم من املوظفني مبا يف ذلك اجلهة املسؤولة عن تعيينهم ( –تعيني األعضاء 

التمع املدين واهليئات املنتدبة كمجلس النواب)،  أيضاً عملية التعيني أن يشارك يف املهمة وحدهم، بل ينبغي هذه 
 –الوسط السياسي، وفرتة الواليات، وغري ذلك بوالتدابري اليت حتظر تعيني األشداص الذين لديهم صالت قوية 

 قاللية.االست يفمن قبيل آليات التمويل وتأثريها عن مسائل  فضالً 

 املعلومات وحرية تداولسياق تنظيمي يكفل التعددية اإلعالمية ويضمن حرية التعبري  ١,٧

 ُرَخصاليف منح  يةيئة التنظيماهلأعاله، ال ينبغي معاجلة مسألة التعددية هنا. كما ال ينبغي تناول دور كما ذُكر 
 الدور الذي تؤديهذلك، ينبغي التطرق إىل  لدوب .٢,٤ املؤشرن يف هليئات البث اإلذاعي. فستعاَجل هاتان املسألتا

 يةيئة التنظيماهلعلى سبيل املثال، قد تتمتع و تعزيز اإلنصاف وحرية التعبري. ية يف معاجلة مسائل من قبيل يئة التنظيماهل
ادة حرية ترمي إىل زيتوصيات أن تقدم بصالحية التعليق على التشريعات املتعلقة باإلعالم قبل أن يتم اعتمادها أو 

 وسائل اإلعالم.

 املستقلة اليت تتوىل تنظيميئات اهلأمام اجلمهور. فحىت  يةيئة التنظيماهلمسؤولية حيدد هذا املؤشر مدى وينبغي أن 
دون  املساءلة، تطبمق كثرية  بلدانعام يف النهاية. ويف الة اجلمهور ساءلة، وملساءلوسائل اإلعالم ينبغي أن ختضع للم

لة مسؤو  أن تكونجملس النواب بدل  مسؤولة أمام اجلمهور عن طريق يةيئة التنظيماهل فتكونلية تقويض االستقال
 مباشرة أمام احلكومة. 

 الصحفيني املفروضة علىغريها من الضوابط القانونية و  التشهريقوانني مكافحة  - جيماملسألة 

 عالماإل قطاعمسوغ هلا على  عن فرض ضوابط قانونية ال متتنع الدولة ١,٨

إىل الصحفيني أو القيام  ُرَخصوليس من املشروع إعطاء يرّكز هذا املؤشر على القوانني اليت تعىن بشؤون الصحفيني. 
وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون من املشروع فرض يف بلدان عديدة.  لهم مع أن هذه املمارسات ما زالت ساريةبتسجي

(مثل جملس النواب أو احملاكم)،  اكن اليت يكون النفاذ إليها حمدوداً ولوج األم متطلبات العتماد الصحفيني املدولني
وأال تفرض  لتدخل السياسي/ل عرضة أيضاً  ينبغي أن تقتصر إجراءات االعتماد على هذه احلاالت وأال تكونإال أنه 

 عباء ال جدوى منها على الصحفيني.أ
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 ماية مسعة الفردأضيق الضوابط الضرورية حلتفرض قوانني مكافحة التشهري  ١,٩

. لف املؤشرات الفرعية املذكورةإىل لت ، مع اإلشارةمكافحة التشهريالرامية إىل القواعد القانونية  مناقشةينبغي هنا 
وال  دى فعالية تطبيقها.مقواعد التشهري اجلنائية ما زالت سارية، وأن يشار إىل  تن حيدمد ما إذا كانأوينبغي كذلك 

مناسب بفضل القوانني املدنية  على حنواليت ميكن محايتها  مسعة الفردوسيلة مشروعة حلماية  ميثل التشهري اجلنائي
 نائي.اجل الفرد نتيجة سجلهقاسية، كعقوبة السجن، أو وصم النائية اجلعقوبات ال ، وهي قوانني حتظرملكافحة التشهري

مة وعن تأثريها على حرية التعبري (أي حتديد كما ينبغي منح القارئ نبذة عن مدى تطبيق قوانني مكافحة التشهري عا
 هات فاعلة قوية أخرى).جباحلكومة أو ة كالتقارير اليت هلا صلة باإلعالمي التقاريرما إذا كان هلا تأثري سليب على 

ي الفرع املؤشريف  كما ورد ،""إذاعته كان منطقياً  بأن البيان موضوع النزاعوسيلة الدفاع اليت حتتج  وباإلضافة إىل
شارة إىل . وفيما خيص سبل االنتصاف، ينبغي اإلوسائل دفاع قائمة على حسن النية، ينبغي اإلشارة إىل أي ١,٩,٢

نظيم ت هيئة احلق يف الرد عن طريق ٣,٨أن يعاَجل يف املؤشر وينبغي احلق النظامي يف الرد (سبل االنتصاف البديلة ك
وال  اف اجلنائية واملدنية اليت تطبق عادةسبل االنتص ي حبثجيدة طوعية). كما ينبغ ذايت أو من خالل ممارسات
أحكاما بالسجن أو تعويضات لألضرار  مثالً حرية اإلعالم (أل�ا تتضمن  يف سلبياً  سيما إن كانت تؤثر تأثرياً 

 اجلسيمة).

 األمن القوميحبجة محاية  خرى اليت تُفرض على حرية التعبريمراعاة الدقة والوضوح يف صياغة الضوابط األ ١,١٠
فحشاء والرذيلة، قوانني احملاكم، ورد الازدراء واحلؤول دون  ومراعاة حرمة الشؤون الشدصيةكراهية ومنع خطاب ال

 ملقتضيات التمع الدميقراطي، ومبا يتفق مع القانون الدويل إىل مسوغات منطقية، ووفقاً  استناداً وذلك 

املؤشر  املذكورة يف الضوابطمجيع  معاجلةهنا ينبغي  ، ولكنحتديداً ومي األمن الققضية  ١,١٠,١يتناول املؤشر الفرعي 
رد ازدراء قوانني احملاكم و احلؤول دون ، و الشدصية الشؤون حرمة ومراعاةخطاب الكراهية، منع وهي  –الرئيسي

االنشقاق واملس  األمن القومي تسميات لتلفة مثل َلق على الضوابط املفروضة حبجة محايةوقد تط. الفحشاء والرذيلة
 مة حلماية نزاهةالقوانني املصمم عند التكلم عن ازدراء قوانني احملكمة يراد من ذلك بالذات امللكية واخليانة وغريها. و 

 ).اإلجنليزي العامالقانون  تعتمد ال النظام القضائي وسلطته (ومن املرجح أن تكون تسميتها لتلفة يف البلدان اليت

ما يُنشر أو يُذاع، كالقيود اليت يفرضها  العامة األخرى املفروضة على كل الضوابطستعراض وينبغي أن يتم هنا ا
التجديف والقوانني الرامية إىل احلفاظ على مكافحة قوانني اليت ميكن إعطاؤها، القانون اجلنائي أو املدين. ومن األمثلة 

وال حاجة إىل معاجلة قوانني مكافحة التشهري هنا أل�ا النظام العام والقوانني املتعلقة باألنباء الكاذبة وغري ذلك. 
 تندرج يف إطار املؤشر السابق.
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 الرقابة - دالاملسألة 

 ال ختضع وسائل اإلعالم لرقابة مسبقة سواء على مستوى التشريعات أو املمارسة العملية ١,١١

تتعارض مع  اإلعالمية منذ البداية، وهذه القواعدد ع انتشار املواملن شر على القواعد القانونية املعمول بايرّكز هذا املؤ 
تتمتع فيه إحدى اهليئات الرمسية بصالحية  تعين نظاماً هنا القواعد اليت حتدد املسؤولية بعد النشر. والرقابة املسبقة 

 فعلية ختوهلا فرز املواد اإلعالمية ومنع صدورها قبل أن خترج للعلن.

 الرامية إىل إغالقالقانونية  التهديداتعلى  ١,١١,٤املؤشر الفرعي ب املرتبطلتعليق وكما أشري أعاله، ينبغي أن يركز ا
التعليق عن املضايقات غري الرمسية. وعلى حنو مماثل، ينبغي أن يكون  ختتلفوهي  مؤسسة من املؤسسات اإلعالمية
القضايا املتعلقة بتوافر أما مسية. الر  بالضوابط حمصوراً  الطباعةأو دور  املطبوعة الصحفعلى الضوابط املفروضة على 

 .٥,١ املؤشري معاجلتها يف فينبغ املرافق املدصصة لطباعتها،بو  وبالتكاليف النامجة عنهاعام  بوجهالصحف املطبوعة 

اجلزاءات يس باجلزاءات اليت تُفرض قبل نشر املواد (ول ١,١١,٢" الوارد يف املؤشر الفرعي ويرتبط مصطلح "جزاءات
، فينبغي ١,١١,٦عي املؤشر الفر املذكورة يف  ليق على "الغرامات"ي أي تعد صدور املطبوعات). وإذا أُبداملفروضة بع

أو  عل عمل املؤسسة اإلعالمية صعباً ر إىل حدمات مرتفعة الغراتكون فيها احلاالت اليت  أن يقتصر األمر على
 ١,٩جلزاءات يف إطار املؤشر املناسب (وهو املؤشر . ويف احلاالت األخرى، ينبغي معاجلة مسألة الغرامات وامستحيالً 

 األخرى املفروضة على املضامني). للضوابط ١,١٠للتشهري أو املؤشر 

) وحتديد ما إذا كانت هذه ١,١١,٣نا (انظر املؤشر الفرعي وينبغي معاجلة مسألة تسجيل املؤسسات اإلعالمية ه
على أنواع أخرى من وسائل اإلعالم. ولكن ال ينبغي أن تعاجل و  املتداولةعلى الصحف  صارمة األنظمة تفرض قيوداً 

قضية تسجيل مقدمي  أن تعاًجل هناوال ينبغي . ٢,٨ املؤشروإمنا يف هيئات البث اإلذاعي  إىل ُرَخصالهنا مسألة منح 
 .١,١٢ املؤشروما شابه وإمنا يف  خدمات اإلنرتنت

 ةأو ضار  ةحساس اليت تُعترب نرتنتمضامني اإل ةغربل أو ال تسعى الدولة إىل حجب ١,١٢

خدمات اإلنرتنت وعلى الطريقة اليت تقوم قضية توفري اإلنرتنت وعلى  ملضامني كيز هنا على القيود الضابطةينبغي الرت 
اإلنرتنت على نطاق باجلمهور  انتفاععلى التدابري الرامية إىل تعزيز  القيود وفرضها، وال ينبغي الرتكيز با الدولة بتحديد

 .٥,٣و ٥,٢ املؤشرينيف إطار هذه التدابري إذ تدخل اسع و 

 مصادر إضافية
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 ) ميثاق حقوق اإلنرتنت لرابطة االتصاالت التقدميةAPC،( ) وهو ). ٢٠٠٦رابطة االتصاالت التقدمية
 677http://www.apc.org/en/node/5متاح على العنوان التايل: 

 باكلي، س.، حيقق الصاحل العام قوانني والنظملسياسات والا �ج يف: واملساءلةوالصوت  اإلذاعي البث ،
 ، آن آربور، منشورات جامعة ميشيغن)٢٠٠٨، ت. وأوسيوشرو، س.، (مندلو دوير، ك.، و 
 جملس أوروبا ابث اإلذاعي ومهامهإعالن اللجنة الوزارية بشأن استقاللية السلطات التنظيمية يف قطاع ال ،

 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1266737&Site=CM). وهو متاح على العنوان التايل: ٢٠٠٨(
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  http://www.article19.org/pdfs/standards/definingdefamation.pdfالتايل: 

  متت اإلشارة إىل ٢٠٠٨، ت. (مندل، اجلوانب القانونية بشأناحلق يف املعلومات: استقصاء مقارن) (
النص). وهو متاح على العنوان التايل:  منتيف  ٢٠٠٣ة املنقحة لنسدة عام الصيغ

mlURL_ID=26159&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.ht-http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php 
  الطبعة الثانية). وهو متاح على -٢٠٠٨ومون، إي. (، سالأنظمة البث اإلذاعي بشأنمبادئ توجيهية

 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183285e.pdfالعنوان التايل: 
 ات الدولية لتعزيز حرية التعبري. وهو متاح على العنوان التايل: ، اآلليإعالن مشرتك

http://www.osce.org/fom/66176 
 وهو ١٩٩٥( "١٩ املادة"منظمة  املعلومات،واالنتفاع بلألمن القومي، وحرية التعبري،   جوهانسربغئ دمبا .(

  http://www.article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdfيل: متاح على العنوان التا

  وهو ٢٠٠٧، بريغر، غ. (لجوانب القانونيةلدراسة مقارنة  –التشريعات املتعلقة بوسائل اإلعالم يف أفريقيا .(
 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157072e.pdfنوان التايل: متاح على الع

  متاح على العنوان  و). وه٢٠٠٨األمريكية (للدول ، اللجنة القضائية االنتفاع باملعلوماتمبادئ احلق يف
 http://www.oas.org/council/Documents%20DOC2008.aspالتايل: 

 وهو متاح على العنوان التايل: ٢٠١٠، ت. (مندل، تقييد حرية التعبري: املعايري واملبادئ .(-http://www.law

FOE.pdf-on-Restrictions-on-content/uploads/2010/07/10.03.Paper-democracy.org/wp 
 

 يكفل تكافؤ الفرص وشفافية الملكية اً اقتصادي اً سياق يضمنان هاوتنوع : تعدد وسائل اإلعالم٢الفئة 
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http://www.osce.org/fom/66176
http://www.article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157072e.pdf
http://www.oas.org/council/Documents%20DOC2008.asp
http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/10.03.Paper-on-Restrictions-on-FOE.pdf
http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/10.03.Paper-on-Restrictions-on-FOE.pdf
http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/10.03.Paper-on-Restrictions-on-FOE.pdf


۲۲ 
 

 اختاذ الدولة تدابري إرابية لتعزيز التعددية يف قطاع اإلعالم ٢,١

بغي الرتكيز هنا على التدابري املتدذة لتعزيز التعددية يف ملكية وسائل اإلعالم ألن سائر أنواع التعددية تعاَجل يف ين
فينبغي  ،٢,١,٥املؤشر الفرعي عزيز التعددية، اليت يتناوهلا لت ُرَخصال استدداممسألة فيما خيص  أمامؤشرات أخرى. 

 استغالل لتلف عن وهذاز امللكية، الشواغل املتعلقة برتكُّ  معاجلةيف إطار  ُرَخصالعملية منح  التطرق إىلب االكتفاء
بغي أن يتضمن . وين٢,٧و ٢,٤وهي مسألة يتناوهلا املؤشران  على نطاق أوسع لتعزيز التعددية ُرَخصالعملية منح 

 ز قائمة أو ناشئة.وألي حاالت تركُّ  يف البلد ز ملكية وسائل اإلعالمرتكُّ لوضع احلايل لل التعليق هنا وصفاً 

 لتدابري اليت تساهم يف تعزيز تعددية وسائل اإلعالمبا التزامهاتكفل الدولة  ٢,٢

ر السابق، وال يتم تناول املسائل األخرى يف املؤش هو احلال يتم الرتكيز هنا على ملكية وسائل اإلعالم فقط كما
هيئات طائفة متنوعة من إىل  ُرَخصالتناول مسألة منح  يف هذا املؤشراملتعلقة بالتعددية. وكما ذُكر أعاله، ال ينبغي 

 ).٢,٢,٣(املؤشر الفرعي  البث اإلذاعي

 احمللي معالتابعة للمجتو  ةواخلاص ةمزيج متنوع من وسائل اإلعالم العام - باءاملسألة 

 احمللي التابعة للمجتمعو  ةواخلاص ةيف تعزيز إنشاء مزيج متنوع من وسائل اإلعالم العام بفعاليةتساهم الدولة  ٢,٣

) مبسألة ختصيصها للمؤسسات اإلذاعية العامة. ٢,٣,٢الرقمية (املؤشر الفرعي  ُرَخصبال املرتبطينبغي حصر التعليق 
وال ينبغي اخللط بني "تسجيل . ٢,٧و ٢,٤ املؤشرينيف إطار  ُرَخصالتعلقة مبنح امل  املسائل األوسع نطاقاً وتعاجلَ 

التسجيل اخلاصة بوسائل اإلعالم اليت يشري إليها ومقتضيات  ٢,٣,٣األعمال العادية" اليت يشري إليها املؤشر الفرعي 
 التابع للمجتمعم اإلعالم وإذا كان هناك نظام لدعم وسائل اإلعالم، غري األنظمة املدصصة لدع. ١,١١املؤشر 
 سوق اإلعالم ككل.  يفينبغي وصفه هنا ووصف األثر الذي خيلفه فأدناه)،  ٢,٥(انظر الفقرة  احمللي

 يتسم باالستقاللية والشفافيةسياق تنظيمي  ٢,٤

لتعزيز التعددية، مع أنه ينبغي معاجلة  ايف حد ذات ُرَخصالعملية منح  استغالل يعاجلهذا هو املؤشر الرئيسي الذي 
 أما املسألة. ٢,٧تعزيز التعددية يف املؤشر لختصيص الطيف الرتددي  خطة ومسألة ٢,١ز امللكية يف املؤشر مسألة تركُّ 

التعددية  يتضمن تدابري من شأ�ا أن تعزز ُرَخصالنظام منح  ما إذا كان دحتديهي بالتايل فاليت ينبغي معاجلتها هنا 
الطلبات  يفالفصل  أثناءمراعاة التنوع  يةيئة التنظيماهليُطلب من قد وعلى سبيل املثال، غري تلك املتعلقة بامللكية. 

تعزيز التنوع (ومن  يف ُرَخصالدور الذي أدته الينبغي أن يتطرق التعليق إىل  أيضاً وهنا . ُرَخصالعلى  اليت تتنافس
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أو تتقامسها مع  احملطات اإلذاعية املوسيقية تسيطر على املوجات اهلوائيةنت حتديد ما إذا كا مثالً األمور املطروحة 
 حمطات تربوية وإخبارية).بعض 

الضمانات  ١,٦تعاَجل يف إطار املؤشر املتمثلة يف االستقاللية. و  اجلامعةاملسألة يف إطار هذا املؤشر  أيضاً وتدخل 
من  يةلهيئة التنظيملالتعليق هنا إىل مسألة االستقاللية الفعلية  ستقاللية. وينبغي أن يتطرقالقانونية اليت تكفل اال

عن االحتفاظ باستقالليتها حىت بوجود  يةيئة التنظيماهل. وكما ذُكر أعاله، قد تعجز مثالً أعماهلا  يظهر يفخالل ما 
 ضمانات.ال كلغياب  يف حىت تمتع باستقاللية كبرية يف عملها أفضل الضمانات القانونية، وقد ت

لتقييم  ُرَخصالإىل إخضاع طلبات احلصول على  كذلكالذي يدعو   ٢,٨تداخل بني هذا املؤشر واملؤشر  أيضاً وهناك 
، يف حني ينبغي ُرَخصالمنح اليت تفضي إىل . وينبغي أن يقوم التعليق هنا بتقييم العمليات التشاركية يتسم بالشفافية
 .ليت تقدم الطلباتبالنسبة إىل اجلهات ا مدى إنصاف وشفافية العملية ٢,٨أن حيدد املؤشر 

 التابع للمجتمع احمللياإلعالم  ملدين بفعالية يف تعزيز منوتساهم الدولة ومنظمات التمع ا ٢,٥

مسألة حمددة  االكتفاء هنا مبعاجلةوينبغي هذا املؤشر. جامعة من املسائل اليت يتناوهلا مسألة  كذلكالتعددية هي   إن
من طيف الرتددات هليئات البث  جزء حمددة أو أهداف معّينة ُخيصمص بفعلهاانت هناك حصص ا كبيان ما إذ وهي

التابعة من ترددات "إف إم" لإلذاعات  ٪٢٠(ومن األمثلة على ذلك ختصيص  التابعة للمجتمع احمللياإلذاعي 
التابعة للمجتمع  البث اإلذاعي هيئاتأن حتتف  وينبغي أن يتم هنا تناول اآلليات اليت حترص على ). للمجتمع احمللي

منبثقة عن هذه اجلماعات  مثالً من خالل جمالس رقابة ) ٢,٥,٣املؤشر الفرعي ( برابط قوي مع جمتمعاتا احمللي
 (الذي يتضمن فكرة مماثلة). ٣,١٢يف املؤشر الفرعي  تناول هذه اآلليات بدلاحمللية، وذلك 

سعار التفضيلية املدصصة هليئات البث اإلذاعي األبو  املستعرضةنات القواعد املتعلقة باإلعاوباإلضافة إىل وصف 
ات العامة املباشرة اليت ختصص هلذه اإلعان ذكر مجيع)، ينبغي ٥و ٢,٥,٤(املؤشران الفرعيان  التابعة للمجتمع احمللي

 .مثالً  عانات اليت تكون على شكل هباتكاإل  اهليئات

 يف الرتدديوختصيص الط ُرَخصإصدار ال - جيماملسألة 

 املصلحة العامة تكفل خطة ختصيص الطيف الرتددي اخلاصة بالدولة التوظيف األمثل لإلعالم مبا حيقق ٢,٦

 .املؤشر عن مضمونه خري تعبريهذا يعّرب 

 تساهم خطة ختصيص الطيف الرتددي اخلاصة بالدولة يف تعزيز تنوع أمناط امللكية واحملتوى اإلعالمي ٢,٧
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أن يركز التعليق هنا على بيان ما إذا كانت هناك خطة . وينبغي جامعاً  عددية بوصفها مؤشراً ول التيتنا هذا مؤشر آخر
أو قواعد أخرى من شأ�ا أن تعزز التنوع (وذلك يف املقام  أو حصصاً  اً لتدصيص الطيف الرتددي تتضمن أهداف

 ).٢,٥غي تناوله يف املؤشر ، وهو أمر ينبالتابعة للمجتمع احمللي أجل هيئات البث اإلذاعي األول من

، إال أنه ينبغي معاجلة األمر يف  اهليئات اإلذاعية العامة اإللزام بالبث بالنسبة إىل قواعد ٢,٧,٤ويتناول املؤشر الفرعي 
املنبثقة عن هذه األخرى االلتزامات  كلينبغي أن تعاَجل هنا  و يتناول هذه املسألة دون سواها. الذي  ٣,٤إطار املؤشر 

 تعزيز التنوع.والرامية إىل والواردة يف خطة الطيف الرتددي  عدالقوا

يف البث اإلذاعي.  رقمي الستددامهالقسوم املمن على األقل جزء  إىل ضرورة ختصيص ٢,٧,٣ويشري املؤشر الفرعي 
 ططاخل  ذلكوينبغي أن يتجاوز التعليق هنا هذا األمر وأن يبحث يف املسائل األعم املتعلقة باهلجرة الرقمية مبا يف

لتكاليف اليت يتكبدها املستددمون نتيجة من احلد من التشويش و اخلاصة باتدابري الو  ،التماثليالبث  الرامية إىل وقف
  . ذلك

 إطار تنظيمي يتسم باالستقاللية والشفافية ٢,٨

البث هي هيئة  ُرَخصح كما ذُكر أعاله، ال ينبغي أن يتناول هذا املؤشر مسألة حتديد ما إذا كانت اهليئة اليت متن
منح  إجراءاتعلى بدل ذلك يركز التعليق ينبغي أن بالفعل هذه املسألة. و  انيعاجل ٢,٤و ١,٦مستقلة، ألن املؤشرين 

قدمي مل تاحة فرص متساويةإفيما يتعلق بعادلة وشفافة، ال سيما  اإلجراءاتهذه  ، وعلى بيان ما إذا كانتُرَخصال
معايري واضحة إلعداد  مسبقاً ينبغي معاجلتها فتتضمن مسألة حتديد ما إذا كانت تُنشر الطلبات. أما املسائل اليت 

ما إىل و ي الطلبات بصورة منصفة، ، وما إذا كانت العملية تضمن التعامل مع مقدمسةاملتنافالرتخيص طلبات وتقييم 
 .ذلك

 رتبطة بالنظم الضريبية وقطاع األعمالاملقواعد ال - دالاملسألة 

 متييز اتعزيز تنمية وسائل اإلعالم دومن من أجللنظم الضريبية وقطاع األعمال قواعد مرتبطة با الدولة ددمتست ٢,٩

 املؤشر عن مضمونه خري تعبري. هذا يعّرب 

 الدعاية واإلعالن - هاءاملسألة 

 الدعاية واإلعالنب املتعلقةتمييز يف السياسة المتتنع الدولة عن ممارسة  ٢,١٠
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، يف املؤشرالسمات املذكورة إضافة إىل   هنا،ينبغي أن تعاجلَ  ا املؤشر عن مضمونه خري تعبري. ولكنهذ أيضاً يعّرب 
وثيقة بني ت صال مثالً  االرتباطهذا . وقد يتضمن الدولة با لدولة أو اليت ترتبطالضغوط التجارية اليت متارسها ا

احلكومة عن انتقاد  مثالً سائل اإلعالم كي متتنع تستددم هذه الصالت للضغط على و اصة واحلكومة، مث اخلشركات ال
الية أو غريها من املزايا إىل وسائل اإلعالم واليت ال ختلو من املبالغ امل أو انتقاد الطريقة اليت ختصص با احلكومة

 التدخالت السياسية.

نات التجارية من جهة أخرى قد اإلعال وإعداد تلقي اإلعانات العامة من جهة اليت حيق هلا اهليئات اإلذاعية العامةإن 
برفع  اً فتقوم أساساألسعار يف سوق اإلعالنات ( لكسراستددام األموال العامة باستغالل وضعها  تقدم على

وهذه ممارسة ). اإيراداتعر لّفض مما ميكنها من زيادة إمجايل بدف بيع اإلعالنات بس اليت تتلقاها اإلعانات العامة
م قواعد تنظ بوضع(أي  هلا، ويفضمل أن يكون هذا التصدي حبظرها على املستوى القانويندي غري عادلة وينبغي التص

 راسدة.ممارسات  املنافسة) أو على األقل من خالل

 يف وسائل اإلعالم الدعاية واإلعالنتنظم فعالة  قواعد ٢,١١

ذايت. ويف تنظيم آلية أو  شامالً  أو قانوناً  يةالقانون قواعد اليت يشري إليها هذا املؤشر قد تكون جمموعة من القواعدإن ال
أنواع أخرى من يف حىت وإن مل تنجح اإلعالن الدعاية و قطاع يف العديد من البلدان، جنحت جتربة التنظيم الذايت 

 املضامني.

 مصادر إضافية

  االجتماعي واحلوار يف تعزيز التماسك  التابعة للمجتمع احملليإعالن اللجنة الوزارية بشأن دور وسائل اإلعالم
). وهو متاح على العنوان التايل: ٢٠٠٩، جملس أوروبا (بني الثقافات

jsp?id=1409919&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntrahttps://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.
net=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 

  احمللية  التمعات إلذاعات العاملية ، الرابطةالتابع للمجتمع احملليمبادئ التنظيم الدميقراطي للبث اإلذاعي
)AMARC( )وهو متاح على العنوان التايل:)٢٠٠٨ . 

http://legislaciones.amarc.org/Principios/Principles%20on%20Democratic%20Regulation%20of%20Communit
.pdfy%20Broadcasting%20(eng) 
 عالمية، جملس أوروبا توصية اللجنة الوزارية للدول األعضاء بشأن تعددية وسائل اإلعالم وتنوع املضامني اإل

على العنوان التايل:  ). وهو متاح٢٠٠٧(
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1089699&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB

55&BackColorLogged=FFAC75 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1409919&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1409919&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
http://legislaciones.amarc.org/Principios/Principles%20on%20Democratic%20Regulation%20of%20Community%20Broadcasting%20(eng).pdf
http://legislaciones.amarc.org/Principios/Principles%20on%20Democratic%20Regulation%20of%20Community%20Broadcasting%20(eng).pdf
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1089699&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1089699&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
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 ١٩ منظمة املادة، تقرير مقدم إىل جلنة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان: املعايري الدولية لتنظيم البث اإلذاعي 
 regs.pdf-http://www.article19.org/pdfs/analysis/broadcastingوهو متاح على العنوان التايل: ). ٢٠٠٧(

 للخطاب الديمقراطي بوصفها منبراً  وسائل اإلعالم -٣الفئة 

 تمعاإلعالم يعكس تنوع ال – ألفاملسألة 

 التمعيف خدمة كل فئات  التابعة للمجتمع احملليواخلاصة و وسائل اإلعالم العامة  ٣,١

 ، إال أنه ال ينبغي نسيان احتياجات األطفال.خري تعبري  هذا املؤشر عن مضمونهيعّرب 

 تعكس املنظمات اإلعالمية التنوع االجتماعي عرب ممارساتا الوظيفية ٣,٢

 .خري تعبري مونه هذا املؤشر عن مضيعّرب 

 منوذج خدمة البث العام – باءاملسألة 

 اً اعية العامة حمددة ومضمونة قانونأهداف اهليئات اإلذ ٣,٣

عن الدور الذي يتوقع أن بعض التفاصيل ينبغي إعطاء أو واليتها  اهليئات اإلذاعية العامةحتديد اختصاص  عند
من  كبريهيئات القطاع العام فتحظى يف كثري من األحيان بدعم  وتدخل اهليئات اإلذاعية العامة يف إطار  .تضطلع به

 تضمنآلية كما أن إعطاءها والية واضحة املعامل هو مبثابة   األموال العامة، وينبغي أن تكون مسؤولة أمام اجلمهور.
 .ملساءلة دون املساس باالستقالليةا

أنه يف حني تشكل الالس  مفادها ) فكرةً ٣,٣,٢ي إىل االستقاللية يف التحرير (املؤشر الفرعهنا اإلشارة  بنيوت
اإلدارية للهيئات اإلذاعية العامة آلية رئيسية شاملة لتحقيق املساءلة، ينبغي ترك القرارات اليومية املتعلقة بالربامج 

 اختاذلس و طبقة بني احلكومة واللس وأخرى بني ال –وتساعد طبقتا احلماية هاتان لإلدارة واحملررين واملوظفني. 
اللس يف كبار املوظفني   تدخلكما تؤدي إىل جتنب اإلذاعية العامة.   اهليئاتعلى صون استقاللية  –القرارات اليومية 

 املستويات الدنيا للمؤسسة.  اإلداري

 يف عملها من أي متييز يف أي جمالال تعاين اهليئات اإلذاعية العامة  ٣,٤

 .ريخري تعب يعرب هذا املؤشر عن مضمونه

 نظام إداري يتسم باالستقاللية والشفافية ٣,٥

http://www.article19.org/pdfs/analysis/broadcasting-regs.pdf
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اهليئة اليت تنّظم  العامة بذاتا وليس اإلذاعية  اهليئةنظام إدارة  الذي يتناوله هذا املؤشر هوستقل امل يدار اإلنظام الإن 
نفس نوع  ولكن ينبغي أن تعاَجل هنا). ٢,٤و ١,٦ املؤشريناستقالليتها يف  مسألة (إذ تعاجلَ  كل البث اإلذاعي

وبالتايل، ينبغي أن تعاَجل هنا مسألة اجلهة اليت تعني أعضاء  .١,٦املسائل اليت يتناوهلا هذان املؤشران وال سيما املؤشر 
اللس، والقواعد األخرى املتعلقة بذه العملية. ولكن يفضمل معاجلة مسألة مشاركة التمع املدين يف هذه العملية يف 

ينبغي بالطبع  ، فإنهجملس إداري العامة اإلذاعية اهليئةوإن مل يكن لدى يف إطار هذا املؤشر.  وليس ٣,٦إطار املؤشر 
اإلذاعية العامة  اهليئةوإذا كانت ولكن يف هذه احلالة لن حيتوي هذا املؤشر على معلومات أخرى كثرية. ذكر األمر هنا 

 تع با الدولة كجهة مسامهة. تتمقد شركة، ينبغي أن حتدمد هنا الصالحيات اليت  عمل بصفةت

 ومنظمات التمع املدين اجلمهوراهليئات اإلذاعية العامة مع  تفاعل ٣,٦

. أما نظام إن ُوجداإلذاعية العامة  جملس اهليئةينبغي أن تعاَجل هنا مسألة مشاركة التمع املدين يف عملية تعيني أعضاء 
. ويف بلدان عديدة، على ٣,٨ي أن يعاَجل هنا وإمنا يف املؤشر )، فال ينبغ٣,٦,١الشكاوى العام (املؤشر الفرعي 

 تتيحمن السبل اليت ميكن وغريها  مثالً اجلمهور عن طريق عمليات استقصاء باشرة مب تتصلاهليئات اإلذاعية العامة أن 
 معاجلة هذه املسألة هنا.  أيضاً نبغي وي استطالع آراء اجلمهور.

 وسائل اإلعالمالذايت لتنظيم ال – جيماملسألة 

 للتنظيم الذايت تتمتع وسائل اإلعالم املكتوبة واإلذاعية بآليات فعالة ٣,٧

على  املعتمدة . وينبغي الرتكيز هنا على آليات التنظيم الذايتاجلامعةهذا أول مؤشر يتناول مسألة التنظيم الذايت 
ذاعية اهليئات اإلعلى  الصحفيني أوعلى  املطبمقة على قطاع الصحافة ككل أوالصناعي، كاآلليات  مستوى القطاع

وال ينبغي تناول أنظمة تلقي الشكاوى، اليت تديرها جلميع وسائل اإلعالم).  ةتكون هناك آلية موحد كما ميكن أن(
 ويف املقابل، ينبغي أن تعاَجل هنا مسألة. ٣,٨اهليئات اإلعالمية بصورة فردية، يف إطار هذا املؤشر وإمنا يف إطار املؤشر 

 .٣,٨) بدل معاجلتها يف املؤشر ٣,٨,٣مع اجلمهور (واملذكورة يف املؤشر الفرعي هيئات التنظيم الذايت تفاعل 

 وسائل اإلعالم ثقافة التنظيم الذايت تسود يف ٣,٨

إىل الشكاوى وإىل حق الرد على أ�ا إشارة إىل األنظمة اليت تديرها هنا اإلشارة  أن تُفهم كر أعالهذُ ينبغي كما 
ق الرد. وكما ذُكر حب اليت تعىنظامل العاملة داخل املؤسسات أو األنظمة أمانات امل يئات إعالمية بصورة فردية، مثله

وال ينبغي أن يكتفي هذا التقرير . ٣,٧هنا وإمنا يف إطار املؤشر  ٣,٨,٣، ال ينبغي تناول املؤشر الفرعي أيضاً أعاله 
 بوصف أبرزها. أيضاً صحفيني، وإمنا ينبغي أن يقوم ما إذا كانت هناك مجعيات مستقلة للببيان 
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هو الذي يتناول هذه  ٣,١٤فاملؤشر . ٣,٨,٤وال ينبغي أن تعاَجل هنا مسألة الرقابة الذاتية املذكورة يف املؤشر الفرعي 
 املسألة.

 متطلبات العدالة وعدم االحنياز – دالاملسألة 

 عدالة وعدم االحنيازقانون البث اإلذاعي الفعال حيدد متطلبات ال ٣,٩

والتوازن  العدالةتنص على االلتزام بسلوك اهليئات اإلذاعية بيان ما إذا كانت مدونات مسألة  يتناول هذا املؤشر حتديداً 
يف كل األوقات، يف حني يتناول املؤشر الفرعي  تطبمقاملدونات اليت  ٣,٩,١ويتناول املؤشر الفرعي وعدم االحنياز. 

التنظيم الذايت أو تدرَج يف القواعد  تقوم علىاالنتدابات أو تلك اليت قد  خالل تسرياصة اليت األنظمة اخل ٣,٩,٢
عمليات اليت تنظم  يئةُ اهلأثناء فرتات االنتدابات  اليت تعتمدهالهيئات اإلذاعية أو تدرج يف القواعد اخلاصة لالعامة 

 البث أو اهليئة املشرفة على االنتدابات.

 وأما املسائل األعم املتعلقة مبدونات هيئات البثل والتوازن وعدم االحنياز. نا على مسائل العدز هوينبغي الرتكي
الذي يسبقه، وذلك بناء على نوع النظام  ٣,٧أو املؤشر  الذي يلي هذا املؤشر ٣,١٠ناوهلا إما املؤشر ، فيتاإلذاعي

 ن).(أي إذا كان قائما على التنظيم الذايت أو إذا كان خاضعا للقانو 

 التنفيذ الفعلي لقوانني البث اإلذاعي 3.10

هليئات اإلذاعية على التنظيم الذايت. ويف هذه احلالة، ينبغي تناول هذه امدونات سلوك  ، تعتمدبلدانال بعضيف 
حبكم طبيعتها  تقوماإلذاعي يئات البث ه، وجل ما ينبغي ذكره هنا هو أن مدونات ٣,٧املدونات يف إطار املؤشر 

سواء أكانت ختضع للقانون أو تعتمد التنظيم الذايت، فإنه ينبغي ذكر  ،أي مدونة وإن مل توجدنظيم الذايت. على الت
 األمر هنا. 

، فينبغي وصفها هنا. وينبغي أن اإلذاعي البث بيئات وخاصةللقانون  خاضعةمدونات سلوك  ُعثر علىولكن إن 
 الضوابطحبث ما إذا كانت هذه اليت تفرضها املدونة (أي  وابطالض طبيعةَ  حبثهاالرئيسية الواجب  تتضمن املسائلُ 

أي حتديد ما إذا كانت وطريقة تقدمي الشكاوى والتحري عنها (معقولة ومتماشية مع القواعد املهنية املتفق عليها)، 
تكون  الينبغي أ واليت بيعة اجلزاءات اليت ميكن أن تفرض)، وطبالنسبة إىل اهليئات اإلذاعيةمبتناول الشاكني وعادلة 

اجلزاء املناسب املفروض على اهليئة اإلعالمية  مفرط. ويف معظم احلاالت، ينبغي أن يكون إىل حدقاسية أو مكلفة 
 بتحرير رسالة تعرتف فيها اهليئة مبدالفتها للمدونة.جمرد إنذار موجه إليها أو طلب 

 هاوتعوليه علي وسائل اإلعالمب اجلمهورثقة  درجة – هاءاملسألة 
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 عليها بدرجة كبرية عن تعويلهعن ثقته العالية بوسائل اإلعالم و اجلمهور  يعرب ٣,١١

املواضيع اليت لتلفة منها  وسائل اإلعالم. ويتناول األمر من جوانب إزاءهذا املؤشر على ما يشعر به اجلمهور  يركز
 . طنني بالتفاعل مع وسائل اإلعالمدى اهتمام املواتغطيها وسائل اإلعالم وطريقة تغطيتها هلذه املواضيع وم

 كو�ا اجلمهور عن عملهايللنظرة اليت اإلعالمية  املؤسساتتستجيب  ٣,١٢

مجهورها بكل وسائل اإلعالم مع اجلمهور، وهذا يتضمن حرصها على معرفة  على طريقة تفاعلؤشر يركز هذا امل
 تفاعلأما لى إنشاء أنظمة رقابة ينتفع با اجلمهور. وحرصها ع، وفرص التفاعل واملشاركة اليت تتيحها للجمهور، فئاته

 ال ينبغي أن يعاَجل هنا.و  ٣,٦فيتناوله املؤشر اهليئات اإلذاعية العامة  معالتمع املدين 

(املؤشر  التابعة للمجتمع احملليرامية إىل تقييم وسائل اإلعالم باآلليات التمعية ال املسألة املتعلقة حتديداً  وفيما خيص
 .٢,٥تعاَجل هنا وإمنا يف إطار املؤشر  أنينبغي إنه ال )، ف٣,١٢,٤فرعي ال

 سالمة الصحفيني -واو املسألة 

أعضاء املؤسسات اإلعالمية مزاولة و  ،إعالمية هيئاتواملوظفني املنتسبني إىل  ،الصحفيني كل من  يستطيع ٣,١٣
 مهنتهم بأمان

وينبغي أن يكون الرتكيز هنا ملضايقات اليت تتعرض هلا وسائل اإلعالم. املتمثلة يف ا املسألة اجلامعةيعاجل هذا املؤشر 
على املضايقات اليت تتدطى جمرد ممارسة الضغوط لتشمل التهديدات الفعلية أو حوادث العنف الفعلية أو التدابري 

بغي أن تعاَجل يف إطار ، فينضرراً  املضايقات أو الضغوط األقلأشكال البدنية األخرى (كاالحتجاز غري القانوين). أما 
 هذا وينطبق. اليت خترج عن اإلطار القانوينينبغي أن يتم الرتكيز هنا على األفعال . ويف كل األحوال، ١,٣املؤشر 
. وباإلضافة ١,١١) ألن التهديدات القانونية تعاَجل يف املؤشر ٣,١٣,٣على التهديد باإلغالق (املؤشر الفرعي  أيضاً 

الرتكيز هنا على التهديدات وليس على ردة فعل وسائل اإلعالم إزاء هذه التهديدات، اليت  إىل ذلك، ينبغي أن يتم
 .٣,١٤ينبغي أن تعاَجل يف إطار موضوع الرقابة الذاتية ضمن املؤشر 

 )، فينبغي أن يركز على٣,١٣,٦على تدابري احلماية االجتماعية اليت أشري إليها (املؤشر الفرعي  أما التعليق الذي يردّ 
احلماية االجتماعية الرامية إىل تعزيز السالمة بدل الرتكيز على املسائل األعم املتعلقة باحلماية االجتماعية واليت ينبغي 

 .٤,٦أن تعاجل يف املؤشر 

 جو انعدام األمانمن ال تتأذى املمارسة اإلعالمية  ٣,١٤
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من تتلقاه من تديد بالعقاب واملضايقة و هذا هو املؤشر الذي ينبغي أن يغطي ردة فعل وسائل اإلعالم على ما 
كما ينبغي أن تعاَجل هنا الرقابة  تديدات بالتعرض للعنف، وال سيما إذا اختذت ردة الفعل هذه شكل الرقابة الذاتية.

ل مسائ ببساطة وهي –اخلطوط احلمراء" "اعية واألحكام املسبقة وما يطلق عليه اسم املعايري االجتم اليت متليهاالذاتية 
 .ب أو آلخرلسب علنا التطرق إليهاروز  ال

واضيع املمسألة دور املدونني، وال سيما حتديد ما إذا كانوا قادرين على تأمني منصة ملناقشة  أيضاً وينبغي أن تعاجل هنا 
 . ل اإلعالم التقليدية بصورة علنيةوسائ اليت ال تتداوهلا

 .١,٤در هنا وإمنا يف املؤشر ومن جهة أخرى، ال ينبغي معاجلة مسألة سرية املصا

 مصادر إضافية

 وسيكون عما قريب امن املزمع نشره -٢٠١٢، مسيث، إي. (خارطة طريق حنو اهليئات اإلذاعية العامة .(
   www.unesdoc.unesco.orgعلى العنوان التايل:  متاحا

 وهو متاح على العنوان التايل: ٢٠٠٥( ١٩منظمة املادة ، امقانون منوذجي خلدمة البث الع .(
http://www.article19.org/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf 

 ايل: على العنوان الت ). وهو متاح٢٠١٠، راين، م. (مبادئ توجيهية لعملية التحرير
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001876/187637e.pdf   

 وهو متاح ٢٠٠٥سينيفرياتين، ك. (و ، بانريجي، أي، البث اإلذاعي العام، مرجع حول أفضل املمارسات .(
 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584e.pdfعلى العنوان التايل: 

 :ت. مندل، ، الطبعة الثانيةاستقصاء مقارن حول اجلوانب القانونية البث اإلذاعي يف القطاع العام ،
 ). وهو متاح على العنوان التايل:٢٠١١(
 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192459e.pdf 

 وهو متاح على العنوان ٢٠١١، بوديفات، أ. (أمهية التنظيم الذايت لوسائل اإلعالم يف تعزيز حرية التعبري .(
  http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191624e.pdfالتايل: 

 وهو متاح على العنوان ٢٠٠٨( أوروبا يف والتعاون األمن منظمة، دليل التنظيم الذايت لوسائل اإلعالم .(
 http://www.osce.org/fom/31497التايل: 

  

 بناء القدرات المهنية ودعم المؤسسات التي تعزز حرية التعبير والتعددية والتنوع – ٤الفئة 

http://www.unesdoc.unesco.org/
http://www.article19.org/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf
http://www.article19.org/pdfs/standards/modelpsblaw.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001876/187637e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001876/187637e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141584e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192459e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191624e.pdf
http://www.osce.org/fom/31497
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 اإلعالميف جمال فر التدريب املهين اتو   - ألفاملسألة 

 احتياجاتم  يالئمتدريب االستفادة من ن يستطيع اإلعالميو  ٤,١

ية (اليت تتناوهلا املسألة غري الربامج األكادميية الرمس ر الربامج اليت تعىن بتدريب اإلعالمنييركز هذا املؤشر على تواف
؛ وينبغي أن تعاَجل هنا مسألة تدريب ٤,٢واملؤشر  هلذا املؤشروهناك تداخل بني املؤشر الفرعي األخري . )باء
معاجلة التدريب املوجه إىل مديري وسائل على نظم إدارة وسائل اإلعالم، يف حني ينبغي داريني اإلشداص غري األ

 .٤,٢اإلعالم يف املؤشر 

 أن حيصلوا على تدريب يالئم احتياجاتم يف جمال األعمال، ديرونامل، ومن بينهم ديرينبإمكان امل ٤,٢

 .خري تعبري ّرب هذا املؤشر عن مضمونهيع

 ة والتنميةعلى فهم الدميقراطي بإعداد اإلعالميني احملرتفنيالتدريب  يقوم ٤,٣

 .خري تعبري ّرب هذا املؤشر عن مضمونهيع

 املمارسة اإلعالمية عنفر الدروس األكادميية اتو  – باءاملسألة 

 دروس أكادميية يف متناول جمموعة واسعة من الطالب ٤,٤

 .خري تعبري ّرب هذا املؤشر عن مضمونهيع

 الدميقراطية بتنمية لةواملعارف املتصكادميية الطالب باملهارات األدروس تزود ال ٤,٥

 ٤,٥,٥يف املؤشر الفرعي  ااإلعالمية املشار إليهالدراية  فهموينبغي أن تُ  .خري تعبري ّرب هذا املؤشر عن مضمونهيع
ألن اخليار الثاين يعاجل يف املؤشر اجلمهور األعم  لدى االطالب أكثر منهالدراية اإلعالمية لدى  تعزيزتعين  اعلى أ�
٤,٨. 

 واملنظمات املهنية العمالية وجود النقابات – مجياملسألة 

 املستقلة وممارسة هذا احلقالعمالية  حيق لإلعالميني االنضمام إىل النقابات ٤,٦

أن يشري التعليق هنا إىل مسائل أعم ترتبط بظروف عمل الصحفيني إىل النقاط املذكورة يف هذا املؤشر، ينبغي إضافة 
تدابري احلماية  على . كما ينبغي أن يتضمن هذا املؤشر تعليقاً تقرار يف العملالسمبا يف ذلك مسألة األجور وا

 واإلجازات املرضية وغري ذلك.  استحقاقات البطالةجتماعية اخلاصة بالصحفيني كاال



۳۲ 
 

 باسم املهنةنصرة املعنيني على واجلمعيات املهنية  العمالية النقابات عملت ٤,٧

وميكن أن يشمل جمموعة من املسائل مثل األجور وظروف العمل والدورات مونه. يعّرب هذا املؤشر خري تعبري عن مض
  الف ضمريهم املهين.خب مبا العملالتدريبية والسالمة ومحاية الصحفيني من الضغوط اليت متارس عليهم لدفعهم إىل 

 وجود منظمات التمع املدين – دالاملسألة 

 منتظم على حنوعالم منظمات التمع املدين ترصد وسائل اإل ٤,٨

) يف ٤,٨,٣تعزيز الدراية اإلعالمية (املؤشر الفرعي  ما قيل عن على ينبغي حصر التعليق الذي أبدي هنا تعقيباً 
 الناس. عمومبذولة لتعميم هذه الدراية بني اجلهود امل

 عن قضايا حرية التعبري مباشرةبصورة  الدفاعمنظمات التمع املدين على  تعمل ٤,٩

 .خري تعبري هذا املؤشر عن مضمونهيعّرب 

 وإمساع صوتا االنتفاع باملعلوماتمنظمات التمع املدين تساعد التمعات احمللية على  ٤,١٠

 ٤,١ألن املؤشر  ،٤,١٠,١شر الفرعي املؤ  يتناوهلايف التدريب، اليت منظمات التمع املدين  معاجلة مشاركة ال ينبغي
 .بالفعل يتوىل معاجلتها

 إضافية مصادر

). وهو متاح على العنوان التايل: ٢٠٠٧يونسكو (ال، املنهاج الدراسي النموذجي لتعليم الصحافة
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209e.pdf 

 

 لدعم وسائل اإلعالم المستقلة والتعددية تكفيقدرة البنية التحتية  – ٥الفئة 

 باستددامهاوقيام وسائل اإلعالم فر املوارد التقنية اتو  – ألفاملسألة 

 وتوزيعها جلمع املعلومات وإنتاجهااحلديثة التسهيالت التقنية باإلعالمية  املؤسسات انتفاع ٥,١

املعلومات تكنولوجيات باإلعالميني الفعلي  انتفاعيم لتعليق الذي أبدي يف إطار هذا املؤشر تقيأن يتناول اينبغي 
بأسعار معقولة  االنتفاعيكون صفة "الفعلي" املستددمة يف هذا السياق أن تعين و ، وخباصة اإلنرتنت. واالتصاالت
يتمتع أن صفة "الفعلي"  أيضاً وتعين . ياإلعالم ة ليكون أداة مفيدة للعملمبا فيه الكفاي اً به وسريع اً وموثوق اً ومستمر 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209e.pdf
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احلاسوب  استدداميف  مهارتمسواء  ،املعلومات واالتصاالت باملهارات الالزمة الستددام تكنولوجياتاإلعالميون 
 احلاسوب. مبساعدةير أو قدرتم على حترير التقار 

 تستددمها اإلضافية اليت الربامجإىل  ٥,١,٥الواردة يف املؤشر الفرعي  "النظموتشري عبارة "أنظمة التسليم املتعددة 
أو للبث  الصحف الورقية لتسليم برامج هذه الربامج وسائل اإلعالم إىل جانب أشكال النشر الرئيسية (وقد تكون

 وسائلفضال عن  ،سواء بالكابالت أو السواتل ،نرتنتشبكة اإل اإلضافية النظماإلذاعي األرضي). وقد تتضمن هذه 
 التواصل االجتماعي مثل فايسبوك وتويرت.

تكنولوجيات  ) يف طريقة استددام٥,١,٦مشاركة املواطنني (املؤشر الفرعي  تعزيزغي حصر التعليق على ينبو 
 .٣,١٢مشاركة املواطنني يف املؤشر  لتعزيزالسبل التقليدية  معاجلةهلذه الغاية، يف حني ينبغي  املعلومات واالتصاالت

 جيا املعلومات واالتصاالتالصحافة والبث اإلذاعي وتكنولو مدى انتشار  – باءاملسألة 

 استددامها أشكال تواصل ميكنهابهمشة ات امللفئا انتفاع ٥,٢

حمدد يف املؤشرات الفرعية هلذا املؤشر، ينبغي أن يتطرق التعليق املرتبط بذا  على حنوإضافة إىل املسائل اليت ذُكرت 
ق عليه اسم "وسائل اإلعالم اجلديدة" أو أدوات ما يطلسائر املواطنني، و املؤشر إىل مسألة استددام الفئات املهمشة، 

أنشطة تشبه املشاركة يف وسائل  ذلك يتضمن وينبغي أن. عالميةاإلنشطة األمن أجل املشاركة يف  االتصال الرقمي
افر إال أ�ا تتو الكيانات اليت تشبه وسائل اإلعالم التقليدية (الصحف واإلذاعة والتلفزيون) على غرار اإلعالم التقليدية 

. على اإلنرتنت املدونات استددامإىل حد ما مثل  ذات الطابع املدتلفطة على اإلنرتنت فقط، فضال عن األنش
 جمال التواصل االجتماعي.ال هذه والدور الذي تؤديه يف كل أن حيدد التعليق مدى استددام أدوات االتص وينبغي

اصل اجلديدة. وقد يتضمن ذلك الدور الذي تؤديه وات التو كما يتم يف هذا اإلطار حبث مسائل أعم ترتبط بأد
أو ألغراض اجتماعية.  للدفاع عن أمرأو األجهزة األخرى يف أنشطة التواصل االجتماعي كالتعبئة  احملمولةاهلواتف 

 . لبلوغ غايات مماثلةالدور الذي تؤديه أدوات التواصل االجتماعي مثل فايسبوك أو تويرت  أيضاً وقد يتضمن ذلك 

 حاجة الفئاتتلبية  تدف إىل املعلومات واالتصاالت تتكنولوجيافيما خيص  متسقة بسياسةيتمتع البلد  ٥,٣
 إىل املعلوماتاملهمشة 

النطاق الرقمي العريض)، فينبغي إن كان هناك إطار شامل للسياسة العامة لتمع املعلومات (يغطي البث الرقمي و 
 ينبغي تناوهلا ، وإمنا٥,٣هنا مسألة اهلجرة الرقمية اليت يتناوهلا املؤشر الفرعي ذكر األمر هنا. ولكن ال ينبغي أن تعاجل 

سكان البلد  املهمشة، ومجيع الفئات انتفاععلى مسألة  اً رئيسي تركيزاً . فينبغي أن يركز هذا املؤشر ٢,٧يف املؤشر 
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مدى ائل رئيسية تطرح هنا وهي: وهناك ثالث مس، وخباصة اإلنرتنت. املعلومات واالتصاالت تكنولوجياتب، أيضاً 
 واسعة النطاقوهذه مسألة . وإمكانية التعويل عليه تهوسرع االنتفاع،وكلفة هذا  ،الناحية التقنيةاالنتفاع من إمكانية 

 تتضمن على األقل العناصر التالية:

  الشبكات الدولية.ب الربطاهليكلية الرئيسية لإلنرتنت واالتصاالت يف البلد، وهي تتضمن 
 ن املستددمني يف البلد من استعمال وسائل التواصلليت متكّ مبا فيها الرتتيبات التجارية واملادية ا ،ألنظمةا . 
 يف ذلك مسائل التشغيل  مبا، ببعضبعضها تصل يبأجهزة املستددمني اليت ميكن أن املتعلقة  القواعد

 امني، وغري ذلك.القواعد املتعلقة باملضاملشرتك، وإمكانية االحتفاظ برقم اهلاتف، و 

، ووجود جهات فاعلة جتارية ودورها، والتدابري وعملها مرتابطة مثل سياسة احلكومةعوامل  احملاوروتتدلل هذه 
الظواهر البشرية مثل القيم والثقافة والرتتيبات  ،التنظيمية واجلهات الفاعلة يف عملية التنظيم، ويف �اية املطاف

 االجتماعية.

 أن يدرَج مثل هذا اإلطارهذه املسألة وال ميكن تقييم يتيح  شامالً  اً إطار  مية وسائل اإلعالممؤشرات تن وال توّفر
 إحاطةالقضايا املطروحة ب اإلحاطة على حرصاً يف هذا الشأن  البحوثهذا الدليل. فال بد من إجراء مزيد من يف 
، واالستناد إىل مكّونات عالممؤشرات تنمية وسائل اإلقرر اليونسكو مع الوقت توسيع نطاق . وقد تُ ةشامل

 أدوات فرعية.ك ستددامهاال لتلفة منها

مؤشرات تنمية عمليات تقييم  تتناوهلااليت الرئيسية  القضاياعلى األقل هنا ويف الوقت نفسه، من املهم أن تعاَجل 
الرئيسية.  للقضايا اً استعراضملرتبط بذا املؤشر، على األقل، التعليق ا يتضمن. وعليه، ينبغي أن وسائل اإلعالم

من قبيل بنية التسعري املرتفع بصورة مفرطة، أو املناطق اليت تفتقر  قضاياإىل  ، ينبغي على األقل اإلشارةوبالتايل
وينبغي إيراد التوصيات  ذه اخلدمات.بإىل هذه اخلدمات، أو عدم قدرة الفقراء على االنتفاع  بشدة أو كلياً 

 �اية الفصل. يف شكالتاملقدمة حلل هذه امل

 أما األسئلة اليت ميكن طرحها، فتتضمن ما يلي:

  أو هل يفتقر إىل  اإلنرتنت وخدمة اهلاتف؟ فيما خيص بالبوابات الدولية مناسب على حنومتصل هل البلد
 جتهيزات تفوق حاجته (ما قد يؤدي على األرجح إىل رفع األسعار)؟التجهيزات الالزمة أو ميتلك 

  ؟يف هذا الصددلحكومة سياسة لهل 
 عدد  عدد اجلهات املتنافسة على تقدمي خدمات اإلنرتنت واهلاتف (مبا يف ذلك اخلدمات املتنقلة) هل

 جم السوق يف البلد؟حبباملقارنة  معقول
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  ؟سياسة يف هذا الصددلحكومة لهل 
  وارد الالزمة اليت تتمتع مبا يكفي من املسواء القواعد أو األنظمة  –آليات التنظيم القائمة  تتمكنهل

ظاهر أن تتصدى ملو  مراكز اهليمنةأن متنع استغالل من  –والصالحيات الرمسية والوزن السياسي 
 من طبقات إىلالعمليات التجارية  تقّسماآلليات قواعد وقد تتضمن هذه االستغالل التجاري األخرى؟ 

أو  ،للتسعري بىنو تفرض أ ،لمستددم النهائي)ل العمليات (مثل تأمني بوابات دولية وتوفري خدمات
 على األسعار يف الاالت اليت تسيطر عليها االحتكارات أو تكون فيها املنافسة حمدودة.  قيوداً 

  هل ُوضعت سياسات لتعزيز تقدمي اخلدمات إىل املستددمني يف املناطق اليت قد ال تكون فيها هذه
)؟ " يف عملية اإلدماجاألخريامليل ة فجو " بسداخلاصة لتحديات لالتصدي ك( اخلدمات جمدية جتارياً 

ملناطق املرحبة بشرط خدمة املناطق ا ُرَخصكربط (آليات تنظيمية  إىل جمرد اللجوء ذلك يتضمنوقد 
عامة الستثمارات اال وضع حوافزاص، و شراكات بني القطاعني العام واخلعقد ، و )حتقيقًا للربحاألقل 

أو حتقيقًا للربح املناطق األقل  خلدمة برام عقود حصريةمثل ضمان إوغريها من املبادرات التجارية (
 ).أو لتيسري هذا التعاون التجاريني التعاون بني لتلف املتعهدين لطلب

  وقد ؟ مستنرية ستهلكني ومتكنهم من إجراء خياراتظيمية حتمي املعد أو آليات تناهل من سياسات أو قو
االحتفاظ برقم هاتفه و/أو على توفري ددم من متكني املستيتضمن ذلك قواعد ترغم الشركات على 

 خدمة التشغيل املشرتك بني األنظمة.
 أسباب  إن وجدتإال  ،املضامنيسؤولية عن من املاإلطار املتعلق بالسياسات مقدمي اخلدمات  هل يعفي

 ؟مع احلق يف حرية التعبري متماشيةو لتحميلهم هذه املسؤولية وجيهة 

 إضافيةمصادر 

  ٢٠١٠بوديفات، أ. (و هاوتن، د.، و ، هورنر، ل.، وحقوق اإلنسان علومات واالتصاالتاملتكنولوجيات .(
وهو متاح على العنوان التايل: 

s/committees/studies/download.do?language=en&file=31731http://www.europarl.europa.eu/activitie 
  ألنه  مشروع نصيغ على شكل ، صِ ٢٠٠٨( ابعدة كتّ الصاحل العام، حتقق مبادئ إراد بيئة اتصاالت

). وهو متاح على العنوان التايل: للمراجعة حالياً  خيضع
http://www.freedomofexpression.org.uk/resources/principles+for+a+public+interest+communications+e

nvironment 
  ديدة اجلبيئة ال داخلالوزارية للدول األعضاء بشأن تعزيز حرية التعبري واحلق يف املعلومات اللجنة  ةصيتو

 ). وهو متاح على العنوان التايل:٢٠٠٧لمعلومات واالتصاالت، جملس أوروبا (ل

 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1188541 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31731
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31731
http://www.freedomofexpression.org.uk/resources/principles+for+a+public+interest+communications+environment
http://www.freedomofexpression.org.uk/resources/principles+for+a+public+interest+communications+environment
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1188541
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 تصاالت السلكية والالسلكية وقطاع بيئة االتصاالت الرقمية يف امللديف: حرية التعبري واإلعالم، وقطاع اال
 . وهو متاح على العنوان التايل:)٢٠١٠، عدة كّتاب (املعلومات واالتصاالت

 Report.pdf-/07/10.06.Maldives.DCEscontent/uploads/2010-democracy.org/wp-http://www.law 

 

 التحديات العملية

كشفت العمليات اليت سبق أن أجريت لتقييم مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم يف عدد من البلدان املدتلفة عن 
ا ذُكر بذا األمر. وكم وثيقاً  وترتبط مسألة املوارد ارتباطاً وثوق با. املبيانات الديات متعددة ترتبط معظمها جبمع حت

و/أو  استقصاء، ال بد من مجع البيانات األولية عن طريق إجراء عمليات أعاله، فمن أجل إجراء تقييم شامل فعالً 
 ىأخر أطراف  جهود بفضلبالفعل  نها متوافرةم حصةتكون هذه املعلومات أو ما  القيام بعمليات رصد. ونادراً 

مبالغ   هذه العملياتاألحيان، لن يكون األمر كذلك. وتكّلف ففي معظم البيانات املطلوبة.  على مجع سابقاً  عملت
على معاجلة  . وحرصاً مؤشرات تنمية وسائل اإلعالمعملية تقييم  وقد يكون من الصعب حتمل كلفتها يف إطار كبرية.

 جلمع البيانات املتعلقة بوسائل االستقصاءهذه املشكلة، قام معهد اليونسكو لإلحصاء بوضع سلسلة من أدوات 
ومن املتوقع أن تتيح . مؤشرات تنمية وسائل اإلعالماإلعالم، وذلك بناء على الثغرات اليت لوحظت أثناء تطبيق 

ويف كل أحناء العامل عام  ٢٠١٢عام  بلداً  ٦٦مجع بيانات موحدة عن وسائل اإلعالم يف اجلديدة  االستبيانات
٢٠١٣. 

مؤشرات تنمية وسائل ، تتطلب عمليات تقييم االستقصاءوحىت مع حذف التكاليف اإلضافية النامجة عن عمليات 
املوضوع، ب للتفتيش عن املراجع املتعلقة باحث يكّرس وقته كبرية. فهي تتطلب على األقل توظيفموارد بشرية   اإلعالم

ولكن زمة. عداد التقرير، وتلقي التعليقات بشأنه، وإدخال التعديالت الالوإتابعة، املجراء املقابالت، وطرح أسئلة إلو 
 فريق استشاري، فمن املتوقع أن يستغرق األمر وقتاً  تأليفل تُعقدكتلك اليت   إن تضمنت العملية مشاورات أوسع نطاقاً 

 .هاالعملية ومراعاتا عند تصميم استهاللاالعتبار عند عني املتعلقة باملوارد ب القضاياينبغي أخذ و أطول بكثري. 

مان مجع معلومات موثوق با، وال سيما يف املقابالت. فتتناول الكثري من ضيف التحديات الرئيسية  يكمن أحدو 
لى سبيل املثال، يرتبط طبيعته. فعكم " حبيُعترب بعضها "سياسياً قد الذايت و  التقديراملؤشرات مواضيع تعتمد على 

املضامني اإلعالمية. ويكاد  مبدى تأثري احلكومة أو اهليئات التنظيمية أو املصاحل التجارية على ١,٣,٢املؤشر الفرعي 
 بذا املوضوع وذلك باختالف املتعلقةاألسئلة  عن أجوبة لتلفة جداً  أ�م سيتلقونيكون الباحثون متأكدين من 
ويصح هذا األمر يف ووضعه االجتماعي.  ،مهنتهباختالف و  ،املقابلة معه الذي جترى التوجهات السياسية للشدص
 العديد من املؤشرات الفرعية.

http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/10.06.Maldives.DCEs-Report.pdf
http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/10.06.Maldives.DCEs-Report.pdf
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تبدو  سؤال يتعلق مبسألةشدص على اجلواب الذي سيعطيه حىت عندما يرد على ال حاالت أخرى، قد يؤثر مركز ويف
 إنعالمية اإل إحدى الوسائلمالك صحافة لتلفة عن أجوبة القد تكون أجوبة أستاذ واقعية. فعلى سبيل املثال، 

والقواعد  األخالقو  قانون اإلعالم مواضيعغطي ت اجلامعية املوجهة إىل الصحفينيسئال عما إذا كانت الدروس 
 ).٤,٥,١والسياسات العامة (املؤشر الفرعي 

أكرب عدد ممكن من األشداص وميكن معاجلة األمر بالتأكد من أن الباحثني يطرحون هذا النوع من األسئلة على 
أن حياول  أيضاً تائج. ومن املفيد من أجل تنويع الن وذلك إىل شىت اخللفيات وحيتلون لتلف املواقع،الذين ينتمون 

 معأمكن، كاألشداص الذين يعيشون خارج البلد ويعرفون  إناملراقبني املستقلني  الباحثون احلصول على وجهة نظر
وينبغي عند اإلمكان السعي إىل دعم أسئلة املقابلة مبصادر أخرى للبيانات. وفيما خيص املثل ذلك أوضاعه جيدا. 
دروس الصحافة، ميكن أن يسعى الباحث إىل احلصول على نسدة عن املنهاج حتوى علق مباملذكور أعاله واملت

 الدراسي للتمكن من تقييمه مباشرة. 

ارس أن احلكومة متبالوزراء  إقرارإن فعلى سبيل املثال،  –تملة احملتحيزات لل يكونوا واعنيكما ينبغي للباحثني أن 
لبيانات. لتقييمهم  يفلعوامل املؤثرة لو  – بذلك مراقب مستقل من تسليم عالم أقل احتماالً على وسائل اإل ضغوطاً 

ويف الوقت أن يتفادى الباحثون قدر اإلمكان التكهنات أو النظريات وأن يلتزموا بالوقائع.  وأخريا، فمن املهم جداً 
أن  فعلى التقريرم، ة وسائل اإلعالنميلت األعمسياق ة عن الصحيح إعطاء صورةكانت الغاية من التقرير   ه، إننفس

 على األقل يف بعض احلاالت اخلروج بنظريات تشرح هذه الوقائع.  وأن حياوليتدطى الوقائع 

 تقديم التوصيات وتطبيقها

بالتحديات، هو التوصيات اليت يقدمها  تقييم تنمية وسائل اإلعالم، وإن كان مليئاً  الرامي إىلإن أهم جزء يف التقرير 
وقد تكون هذه التوصيات ذات أمهية كربى بالنسبة إىل تنمية وسائل اإلعالم.  اليت تتيح ن أجل حتسني البيئةم

وجمموعات التمع  ،والعاملني يف جمال اإلعالم ،واهليئات التنظيمية ،جملس النوابوأعضاء  ،واملسؤولني ،احلكومة
 .أيضاً إىل احملامني والقضاة نسبة ورمبا بال ،واجلهات املاحنة ،املدين اليت تعىن بتنمية وسائل اإلعالم

اإلحجام عن تقدمي توصيات ناسب بني املتوازن ال إراد صياغة التوصيات يف عرتضتيت التحديات ال ويكمن أحد
أن توفر هذه التوصيات ككل  يت ُحددت يف التقييم واحلرص يف الوقت نفسه علىتعاجل كل مسألة من املسائل ال

وينبغي النظر يف إدراج جمموعة من التوصيات الرئيسية يف الواجب إجراؤها.  لألنشطة واإلصالحات متيناً  أساساً 
وميثل كل فصل فئة معينة من (من الفصول  ل وأدق يف �اية كل فصلعن توصيات أمش مستهل التقرير، فضالً 

 مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم).
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 يشعرية يف العديد من البلدان. ومع ذلك، فقد بالغ األمهأمر إن صياغة التوصيات بأكرب درجة ممكنة من الدبلوماسية 
مبطّنا بأن البلد ال يفي بااللتزامات  . وقد تكون التوصيات يف بعض احلاالت ادعاءً منها باالنزعاج الناس بعض

قول إن اجلهة املسؤولة عن نشاط معني ال  يف حاالت أخرى توازيالقانونية اليت عقدها على املستوى الدويل، وقد 
مواطن القوة  حتديدوهي  ختفيف هذه املشكالت يف. وهناك طريقة لعرض التوصيات قد تساعد لها جيداً تؤدي عم

 نوع من اإلطراء.بالنقد خيتلط حبيث  ومواطن الضعف البائنة

ويوجد . رب قدر ممكن من املصداقية والوزنلتوصيات أكل يكونويكمن أحد التحديات األخرى يف احلرص على أن 
إدراج "نتائج" معينة أو  ليت تزيد من هذه املصداقية. ففي بعض احلاالت، قد يكون مفيداً عدد من الطرق ا

، كل األحوالويف  . التوصيات "استنتاجات فرعية" قبل التوصيات حىت يوضمح قدر اإلمكان األساس الذي تستند إليه
األساس  على التقرير أن يتضمن دائماً ينبغي أن تستند التوصيات إىل املالحظات الواردة يف تقرير التقييم (أي أنه 

الذي تقوم عليه التوصيات). ويف حاالت عديدة، ُتستقى التوصيات من املعايري الدولية وبالتايل تستمد مصداقيتها 
املمكنة من النهوج العديدة  سوى واحدمتثل ال . وإن كانت اخليارات املقدمة حو وضبذَكر هذا األمر وينبغي أن يُ منها. 
ذة وحتديد (أي ينبغي تقدميها على أ�ا اخليارات احملبّ  مع املعايري الدولية، فإنه ينبغي ذكر األمر بوضوح يةواملتماش

 ُرَخص على يُفرضمن رسم  اهليئات اإلذاعية العامةومن األمثلة على ذلك التوصية الداعية إىل متويل  .املسوغات)
 . املؤسسة استقالليةعلى  خطراً  دائماً  تشكليت مقابل متويلها من اهلبات احلكومية اليف  وذلك ،البث

يف  اليت أثبتت فعاليتها الكبريةومصداقيتها. ومن الطرق  وز�اجبهد مجاعي إىل تعزيز وقد يؤدي اعتماد هذه التوصيات 
قيام بذلك استضافة مؤمتر أو أي نشاط تشاوري آخر من أجل إشراك جمموعة أكرب من اجلهات املعنية يف صياغة ال
م خروج التوصيات عن إطار تقييم مؤشرات تنمية وسائل توصيات. وينبغي التنبه يف هذه احلالة إىل ضمان عدال

 ضمان استنادها إىل نتائج التقييم ومتاشيها مع املعايري الدولية.إىل اإلعالم، و 

داث حتوالت إرابية يف سلوب املعتمد يف صياغة التوصيات أن يعكس الدوافع الرئيسية لتقدميها وال سيما إحاألوعلى 
أن تتمكن اجلهات الفاعلة املعنية من العمل بذه رب لتحقيق هذه الغاية اليت تيئ تنمية وسائل اإلعالم. و  البيئة

توصى اجلامعة أن  فعلى سبيل املثال، لن ردي نفعاً تكون قدر اإلمكان دقيقة وحمددة. التوصيات. ولذلك، ينبغي أن 
أفضل للعمل يف جمال اإلعالم. أما التوصية  على حنوإعدادهم من أجل إىل الصحفيني بتحسني الدروس املوجهة 

عالميني حمرتفني يف طابعه العملي، وإىل إشراك إ تعزيزمن أجل الصحافة لتعليم الداعية إىل مراجعة املنهاج الدراسي 
 العملية، فهي توصية ميكن العمل با.هذه 
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البدء  مثالً اليت تتوجه إليها (أي اجلهة املعنية اليت يتوقع أن تنفذها). فيجوز  وينبغي تقسيم التوصيات حبسب اجلهات
مث االنتقال بشأن احلق يف املعلومات")،  : "ينبغي للحكومة أن تعد قانوناً مثالً بالتوصيات املوجهة إىل احلكومة (بالقول 

 األمروقد ال يكون ات املاحنة وغريها. إىل التوصيات املوجهة إىل جهات فاعلة أخرى كاملؤسسات اإلعالمية واجله
أن تعمل فيها جهات لتلفة مع بعضها لتحقيق اهلدف املرجو. وميكن  مثالً يف كل احلاالت كاحلاالت اليت رب  ممكناً 

 أن ختصمص فئة منفصلة هلذه التوصيات العامة يف �اية قائمة التوصيات.

 شكالتلفرعية. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تسعى إىل معاجلة املوينبغي أن تستجيب التوصيات للمؤشرات الرئيسية وا
أنه ال روز للبلد أن يقوم  ١,١٢جاء يف املؤشر اليت تواجهها البلدان يف تطبيقها للمؤشرات. وعلى سبيل املثال، 

املضامني  حجبفيما خيص  جدية مشكالت كانت هناكوإن  ها. غربلتمضامني اإلنرتنت احلساسة أو ب حبجب
تتوقف عن "ينبغي لوزارة اإلعالم أن  إنه مثالً  بالقولينبغي أن تسعى التوصية إىل إزالة هذه املشكلة (، تهاغربلو 

 على وجه العمومينبغي القائمة"). و  مظاهر احلجبوينبغي هلا أن تزيل كل بوسائلها اإلدارية إلنرتنت حجب مواقع ل
 تطبيقه. يف شديداً  أن تصدر توصية لكل مؤشر خيفق البلد إخفاقاً 

وينبغي أن تكون اخلطوة األوىل يف  أكرب بكثري. صعوبةيشكل تطبيَقها إال أن  أمر يسري نسبياً  إن إصداَر التوصياتو 
من خالل مؤمتر صحفي أو حدث  هذه العملية تعميم التقرير والتوصيات على نطاق واسع. وميكن إمتام ذلك بدايةً 

إىل احلكومة، كما روز للجهات  م التقرير رمسياً ز لليونسكو أن تقدّ . ورو م لإلعالن عن صدور التقريرآخر ينظم 
وميكن القيام مبزيد من أعمال النشر والتوعية عن طريق . أيضاً الفاعلة الرئيسية املندرطة يف إنتاجه أن تفعل ذلك 

موقع استددام وين و التوزيع بالربيد اإللكرت من خالل احللقات الدراسية واالجتماعات األخرى واملواد اإلعالمية و 
 اليونسكو الشبكي.

ويكون هذا عادة يف حالة التوصيات اليت تنطوي على إصالحات يف  احلكومة. ما من تعاوناً تتطلب توصيات عديدة و 
ولذلك، فالسعي إىل حشد دعم سياسي هلذه اإلصالحات داخل احلكومة أمر بالغ . مثالً  القوانني أو السياسات

وقد يشكل أداة صلبة حملاسبة احلكومات.  مستقل وقوي إعالميوجود قطاع ألن  رياً األمهية ولكن قد يكون عس
، تنمية وسائل اإلعالمعلى أن التوصيات تستند إىل األداة اليت وضعتها اليونسكو لتقييم  التشديد يكون من الدي

 والتشديد عند االقتضاء على أ�ا تقوم على معايري دولية.

يتسم بالتنوع واالستقاللية، الكربى اليت ميكن أن ُجتىن إذا كان قطاع اإلعالم تأكيد املنافع  أيضاً وقد يكون من املفيد 
  أيضاً احلكومة فحسب، وإمنا  ملساءلةلن ينظر إىل اإلعالم كأداة مثل تطوير وحتسني اخلدمات املقدمة. وبذه الطريقة، 
 .تتطلع إليهاكوسيلة ملساعدة احلكومة على حتقيق األهداف اليت 
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ائتالفات  تقوملدعمها. ولذلك، ون من الدي تشكيل جمموعات أكرب وفيما خيص اإلصالحات الرئيسية، قد يك
ل القوانني والسياسات. وبإمكان شمإلصالحات الرئيسية اليت ستا لرتويجبتوحيد جهودها  يف بلدان عديدةواسعة 

إجراء اإلصالحات ليتماشى البلد فيها الت اليت رب يف هذا الصدد وال سيما يف احلا التمع الدويل أن يؤدي دوراً 
 مع االلتزامات اليت عقدها يف جمال حقوق اإلنسان.

جاالت مبالعديد من املؤشرات فريتبط ويف بعض احلاالت، قد حتتاج احلكومة إىل تلقي املساعدة لتنفيذ التوصيات. 
تعلقة بقطاع اإلعالم، وقواعد البث اإلذاعي، هي: القوانني والسياسات املللغاية، و اختصاص تتسم بطابع تقين 

 أيضاً  ينبغي ، بلاحلكومة علىالتوصيات  وال روز االكتفاء بعرضواملسائل التجارية، وإعداد اإلعالميني احملرتفني. 
 بذل اجلهود الالزمة لضمان تقدمي املساعدة عند االقتضاء أو حشدها إن لزم األمر.

ة مثل اهليئة التنظيمية أو التمع املدين أو اجلامعات يات تدخل جهة غري حكومويف بعض احلاالت، تتطلب اإلصالح
تقوم ، قد يكون من الضروري العمل على تقوية عزمية هذه اجلهة لأيضاً ويف هذه احلالة أو وسائل اإلعالم نفسها. 

اهليئات  ، كما أنظيم ذايتتن اتآليوضع إزاء  دائماً احلماس ظهر ال تُ  مثالً تنفيذ اإلصالحات. فوسائل اإلعالم ب
مبوارد  ،مثلها مثل احلكومة ،التوصيات من األمور اليت حتظى باألولوية. وقد تطالب هذه اجلهاتقد ال تعترب التنظيمية 

 تنفيذ التوصيات.ل مساعدة خبريإضافية أو باحلصول على 

اليب اليت جنحت يف سياقات أخرى، األسدراسة واالستفادة دائما من  األفكار العامةميكن اخلروج ببعض  ومع أنه
 مبا يتناسب مع السياق احمللي ومع عملية اإلصالح املتوخاة بعينها. يئة اليت تنمو فيها وسائل اإلعالمينبغي إصالح الب

 خاتمة

إذ ينبغي  ،بالتحديات. فنطاق العملية واسع شاسع ومفعمةة معقدة مهمّ  مؤشرات تنمية وسائل اإلعالمإن تقييم 
د من بسبب وجود عد تعقيداً  املهمة دادمسألة تنعكس يف املؤشرات واملؤشرات الفرعية العديدة. وتز  ١٠٠تناول 

يف بلد ما  تنمية وسائل اإلعالممل يسبق له مثيل حلالة  . ويف الوقت نفسه، تؤمن هذه العملية تقييماً املواضيع اجلامعة
 .ي تستغرقه والعناء الذي يصحبهاوتستحق بالتايل الوقت الذ

مؤشرات تنمية وسائل التجارب املستدلصة والدروس املستفادة من عدد من عمليات تقييم  إىلويستند هذا الدليل 
. وبناء على عمليات التقييم هذه، يوفر هذا الدليل عند اللزوم توجيهات توضح املواضع من قبل اليت أجريت اإلعالم

الدولية اليت  واملعايريُ  ،ئيسية اليت يركز عليها كل مؤشر وكل مؤشر فرعيالر  واحملاورُ  ،اليت ينبغي أن تعاَجل فيها املسائلُ 
 الالزمة وصياغةاملنهجية  اعتماد يفمن شأ�ا أن تساعد الباحثني  ميكن تطبيقها. كما يقدم مقرتحات وأفكاراً 

 عها.املعلومات اليت مت مج مبصداقيةالعملية وال سيما تلك املتعلقة  شكالتختطي امل ويفالتوصيات 
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�ج جامع شامل. ومع ذلك،  بدل اعتماد مفككة ّجمزأةينبغي احلذر من إجراء عملية تقييم هذه املؤشرات،  عندو 
التقييم من دون  حتسني نوعيةإىل يؤدي ذات أمهية خاصة والرتكيز على مؤشرات  يف العملية املرونة عضفإن اعتماد ب

من  اهلدف املنشود معىن يف سياقز املضاعف على بعض املؤشرات املساس بنزاهة العملية ومشوهلا. وقد يكون للرتكي
 اً تركيز يف موزمبيق  مؤشرات تنمية وسائل اإلعالمتقييم  تضّمنعلى سبيل املثال، فاملوارد املتاحة. يف ظل التقييم و 
 .التابعة للمجتمع احملليعلى تنمية اإلذاعات  اً شديد

ؤشرات الوثيقة الرئيسية ملاستناداً إىل ، مؤشرات تنمية وسائل اإلعالميم بإجراء عمليات تقي ويؤمل أن يتمكن املكلفون
 مهمتهم إمتاموب ،بطريقة منطقية ومتسقة هذا الدليل، من تقدمي املسائل املتنوعة املطروحةإىل و  تنمية وسائل اإلعالم
 نتائج. ال أرقى املستويات من حيث قيمةوبالتوصل إىل  على أكمل وجه،

  إضافيةمصادر 

  هو متاح على و ). ٢٠٠٧، بوديفات، أ. (بذة عن خلفية املوضوعن – مؤشرات تنمية وسائل اإلعالمحتديد
العنوان التايل: 

fr/files/24288/11743196661media_development_indicators_background_pahttp://portal.unesco.org/ci//
per.pdf 

 القارة  يفوطنية العالمية اإل للبيئات، نظام للوصف والقياس املتعمقني الشاملني مقياس اإلعالم يف أفريقيا
 .amb/-barometer-media-http://fesmedia.org/africanاألفريقية. وهو متاح على العنوان التايل: 

 " عملية استقصاء سنوية. وهو متاح على العنوان التايل: حرية الصحافة، "بيت احلريةمنظمة ،
press-types/freedom-g/reporthttp://www.freedomhouse.or 

 " وهو متاح على العنوان التايل: مؤشر حرية الصحافة، "مراسلون بال حدودمنظمة .http://en.rsf.org/. 
 على تاح وهو م. احلق يف املعلوماتب التصنيف املتعلقومنظمة تلقي أنباء أوروبا،  والدميقراطية القانون ركزم

 rating.org/index.html-http://www.rtiالعنوان التايل: 
 على املوقع التايل: وهي متاحة شات حول التحوالت اليت يشهدها عامل اإلعالم، قنام

http://www.mediapolicy.org/ 
  :مقابالت وحبوث ومنشورات. وهي متاحة على العنوان التايل-http://www.internews.org/research

publications 
 ") ،.جريدة ) ١(٦١) ٢٠٠٧تقييم مؤشرات حرية الصحافة"، بيكر، ل.ب.، وفالد، ت.، ونوسر، ن

. وهو متاح على العنوان التايل: ٢٨-٥ ت الدوليةاالتصاال
http://gaz.sagepub.com/content/69/1/5.short?rss=1&ssource=mfc 

http://portal.unesco.org/ci/fr/files/24288/11743196661media_development_indicators_background_paper.pdf
http://portal.unesco.org/ci/fr/files/24288/11743196661media_development_indicators_background_paper.pdf
http://fesmedia.org/african-media-barometer-amb/
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press
http://en.rsf.org/
http://www.rti-rating.org/index.html
http://www.mediapolicy.org/
http://www.mediapolicy.org/
http://www.internews.org/research-publications
http://www.internews.org/research-publications
http://www.internews.org/research-publications
http://gaz.sagepub.com/content/69/1/5.short?rss=1&ssource=mfc
http://gaz.sagepub.com/content/69/1/5.short?rss=1&ssource=mfc


٤۲ 
 

 " كيف تقّيم ف.، وبرغر، غ.،  يف بلدك: األدوات املتاحة ودورها وحدودها"، باندا، يشهد اإلعالماملتقييم
، بيرتز، ب.، وهو متاح على العنوان التايل: يف بلدك: �ج قائم على رزمة أدوات يشهد اإلعالمامل

09.pdf-Media_assessment_tool_2-edia.org/GFMDfesm-http://fesmedia.org/fileadmin/files 

http://fesmedia.org/fileadmin/files-fesmedia.org/GFMD-Media_assessment_tool_2-09.pdf
http://fesmedia.org/fileadmin/files-fesmedia.org/GFMD-Media_assessment_tool_2-09.pdf

	 أهمية التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام في تعزيز حرية التعبير، بوديفات، أ. (2011). وهو متاح على العنوان التالي: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001916/191624e.pdf

