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0Fسالمة الصحافيين على المستوى الوطنيمؤشرات تقديم: 

١ 
________________________________________________________ 

 أهمية سالمة الصحافيين

دعامة للحريات الدميقراطية األخرى، تعد حرية التعبري عنصرًا أساسيًا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وتُعترب 
رصد أفعال املسؤولني مثل احلق يف تشكيل أحزاب سياسية، واحلق يف تشاطر األفكار السياسية، واحلق يف 

 وبالتايل فإ�ا تدعم أيضاً ممارسات احلكم الرشيد واملساءلة الدميقراطية.احلكوميني وغري ذلك. 

ويرتتب على ذلك أن كي تتمكن من العمل حبرية. خاصة  محاية حتتاج إىل  وسائلتُعترب وسائل اإلعالم  ذلكول
اوهلا عن طريق الصحافيني ينبغي أن يتمتعوا باحلرية وبظروف آمنة من أجل أن يوفروا املضامني اليت جيري تد

 التعبري العام عن ممارسة حقوقنا اجلماعية. متثل هذه املضامنيإذ إن الوسائل اإلعالمية 

يتزايد فيه حضور املضامني الرقمية على حنو متزامن يف أماكن شىت، من األمهية مبكان أن تُفهم صفة ففي عامل 
الصحايف على حنو يشمل نطاقًا واسعًا من األنشطة ال يقتصر على العاملني يف وسائل اإلعالم من املنتمني إىل 

1Fأو من العاملني يف أجهزة اإلعالم بصورة رمسية مالك مهين منظم

لمقرر ل ٢٠١٢لى حنو ما يرد يف تقرير عام وع .٢
 حبرية التعبري، فإن: اخلاص لألمم املتحدة املعين

"(الصحايف شخص) يراقب ويصف ما جيري ويوثق وحيلل األحداث والبيانات والسياسات وأي مقرتحات قد 
التحليالت إلعالم ائع و يكون هلا تريثري على التمع، وذلك بغرض تقييد هذه املعلومات بطريقة منهجية ومجع الوق

 2F٣".التمع أو التمع برمتهفئات معينة من 

آذار/ مارس  ٢٣واستخدم برنامج اليونسكو الدويل لتنمية االتصال الصياغة التالية يف قراره الصادر بتاريخ 
ينتجون   الصحافيون والعاملون يف وسائل اإلعالم واملنتجون يف جمال وسائل اإلعالم االجتماعية، الذين: "٢٠١٢

مؤشرات سالمة الصحافيني، يشمل استخدام وألغراض ". كمية كبرية من املواد الصحافية اليت تم عامة اجلمهور
الصحافيني ومساعدي الصحافيني على العاملني يف وسائل اإلعالم، مثل املراسلني واملصورين  تعبري "الصحافيني"

 –مبمارسي صحافة املواطن إعالم التمع احمللي وما يدعىوالناشطني يف جمال وسائل  مستوى الدعم أو التيسري،
فئة ال تشمل مجيع مستخدمي وسائط التواصل االجتماعي وأشكال النشر بالوسائل الرقمية، وإمنا باعتبارهم 

                                                
 ) جتدر اإلشارة إىل أن هناك وثيقة تقنينية مستقلة تتعلق مبؤشرات سالمة الصحافيني على املستوى العاملي.١
للون واحملرتفون واملتفرغون فضًال عن أصحاب ) تعّرف جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان الصحافة بري�ا: مهنة تتقامسها طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة، من بينها املراسلون واحمل٢

من العهد الدويل  ١٩على املادة  ٣٤نت أو يف مواضع أخرى"، التعليق العام رقم املدونات األلكرتونية وغريهم ممن يشاركون يف أشكال النشر الذايت املطبوع أو على شبكة اإلنرت 
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/87/PDF/G1213787.pdf?OpenElement) انظر:  ٣
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مستخدمي هذه الوسائط واألشكال إلنتاج أو توفري أو توزيع كميات كبرية من املضامني اليت تم تقتصر على 
 ور.عامة اجلمه

اليت ألمن من حقوق اإلنسان األساسية حقوق األشخاص يف احلياة ويف السالمة وا َعدوإىل جانب حرية التعبري، تُـ 
وبالطبع، فإن هذه احلقوق تنطبق على اجلميع، إال أ�ا تتسم بريمهية تعرتف با وتكفلها صكوك واتفاقيات دولية. 

 هي:و اب على األقل، ممارسة الصحافة وذلك لثالثة أسببالنسبة إىل خاصة 

املهنية اليت متّكن بدون توافر األمن والسالمة للصحافيني ال ميكن للمرء أن يتوقع منهم أن يؤدوا وظائفهم  •
 من توفري املنرب العام الذي تتيحه لتبادل األفكار واآلراء واملعلومات.وسائل اإلعالم 

إذ  –العنف، إىل ممارسة الرقابة الذاتية تؤدي حاالت عدم املعاقبة على عمليات القتل أو على أعمال  •
 .ينطوي على خطورة بالغة خيلص الصحافيون إىل االعتقاد برين التطرق إىل بعض املواضيع

إن احلاالت اليت تسلط فيها األضواء على الصحافيني تعين أن أفراد التمع عموماً ال يشعرون باألمان إذا  •
 لالعتداءات، وخصوصاً عندما يفلت املعتدون من العقاب.حتدثوا عندما يرون صحافيني يتعرضون 

وعليه، فإن سالمة الصحافيني متثل يف حد ذاتا قضية هامة من قضايا حقوق اإلنسان ومسريلة أساسية أيضاً 
 بالنسبة إىل ممارسة حرية التعبري بوجه أعم.

 طبيعة التهديدات

عملية قتل لصحافيني  ١٢٢أدانت املديرة العامة لليونسكو كثرياً ما تكون ممارسة الصحافة حمفوفة باملخاطر. وقد 
مبسريلة ممارسة العنف ضد الصحافيني باعتباره عامًال تتعلق عدة مؤشرات عن حرية الصحافة  مثة. و ٢٠١٢يف عام 

 من األمثلة على ذلك، مؤشر حرية الصحافةو  وسط اإلعالمي:رئيسيًا يف حتديد مدى احلرية النسبية املتوافرة يف ال
. Freedom House، اخلاص مبنظمة ٢٠١٢حرية الصحافة لعام اخلاص مبنظمة "مراسلون بال حدود"، ومؤشر 

 واصحافيًا لق ٧٠االعتداء ووجدت أن بتحليل عمليات جلنة محاية الصحافيني  وبشكل أكثر حتديداً، قامت
يف عمليات يف نفس العام صحافياً إضافياً توفوا  ٣١، وأن ٢٠١٢يف عام يف عمليات قتل جمهولة الدوافع  محتفه

3Fغري مؤكدة الدوافع.

يف املائة من الصحافيني الذي قُتلوا  ٣٠كان وحسب بيانات جلنة محاية الصحافيني،   ٤
 يستخدمون شبكة اإلنرتنت كوسيلة للنشر، مما يدل على تزايد أمهية هذه الشبكة، ليس فقط كوسيلة لالتصاالت

 تكون وخيمة العواقب. ميكن أنصفها أيضاً وسيلة وإمنا بو 

                                                
 /http://cpj.org/killed/2013) انظر:  ٤



 لالختبار التجرييب  الصحافينيمؤشرات سالمة 

 

يف املائة من الصحافيني  ٩٥كان   –معظم الصحافيني الذين يتعرضون للقتل مراسلني دوليني مشهورين ليس و 
4Fمراسلني أجانبيس لو  أو صحافيني مستقلنيالذين   اإلبال  عن وفاتم صحافيني حمليني 

ويقع الكثري من  .٥
تابعة ألجهزة الدولة، غري  جهاتقوات األمن واملليشيات وأفراد  رجال الشرطة أو أفراد االعتداءات على أيدي

وال تقتصر التهديدات اليت يتعرض هلا الصحافيون على عمليات القتل، بل أفراد جمموعات اجلرمية املنظمة. مثل 
اد املعنيني ومصادر معلوماتم ميكن أن تشمل أيضًا اعتداءات ال تفضي إىل الوفاة وتديدات باإلساءة متس األفر 

 وأسرهم.

وال متيز املؤشرات الواردة هنا بني خمتلف فئات الصحافيني. فكل َمن يسهم يف توفري أنباء أو معلومات جدير برين 
يتعرض هلا أفراد أسر الصحافيني وتتعلق مبمارسة أو اعتداءات حيظى باحلماية. كما ميكن اعتبار أي تديدات 

 أو اعتداءات ضدهم. ، على أ�ا تشكل أيضاً تديداتلعملهمهؤالء الصحافيني 

 مشكلة اإلفالت من العقاب

عن سالمة  ٢٠١٢وفقًا للمعلومات الواردة من الدول األعضاء يف اليونسكو واملشار إليها يف تقرير عام 
دويل لتنمية الصحافيني وخطر اإلفالت من العقاب، الذي قدمته املديرة العامة لليونسكو إىل الربنامج ال

-٢٠٠٦حالة (يف الفرتة  ٢٤٥حاالت فقط من جمموع  تسعاالتصاالت، صدرت أحكام على املدانني يف 
حتديد أي مسؤول عنها أو  تسع من كل عشر جرائم قتل ه ال يتم يفوتذكر جلنة محاية الصحافيني أن). ٢٠٠٩

 معاقبة أحد عليها.

تفضي إىل تشجيع دورة من عمليات إن حاالت إفالت القتلة ومرتكيب أعمال العنف ضد الصحافيني من العقاب 
على  يشيع االعتقادو القتل، كما تفضي إىل ترهيب املواطنني عموماً وتقوض ثقة اجلمهور يف سيادة حكم القانون. 

مشكلة اإلفالت من العقاب قائمة بال ما دامت لن تتم تسويتها مسريلة سالمة الصحافيني برين نطاق واسع 
عبارة "مسريلة سالمة الصحافيني" يف هذه الوثيقة عموماً بعبارة "سالمة الصحافيني" أو املقصود بضمن تيو عالج. 

 مسريلة اإلفالت من العقاب حىت إذا مل ترد يف النص بشكل صريح.

 

  

                                                
General’s Report on the Safety of Journalists and the -2012 UNESCO Directorرير املديرة العامة املعنون:) استناداً إىل تق٥ 

Danger of Impunity 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/FED/Safety%20Report%20by%20DG%202012.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/FED/Safety%20Report%20by%20DG%202012.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/FED/Safety%20Report%20by%20DG%202012.pdf
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 دور اليونسكو

تضطلع اليونسكو بدور فريد يف إطار منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بتعزيز حرية التعبري مع يقرتن با من حرية 
الصحافة واحلق يف اإلعالم. ويتم ذلك من خالل العمل التقنيين والعمل على صعيد الربامج. وتشمل األنشطة 

 .جماالت عديدة تشكل سالمة الصحافيني العنصر الرئيسي فيها

خطة عمل األمم املتحدة بشرين سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من وقد تولت اليونسكو مؤخرًا تنفيذ 
5Fالعقاب

وجرى، يف اجتماع متعدد األطراف . ٢٠١٢لس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة، يف عام اليت أقرها جم، ٦
6Fاملعنية

 ١٢٠تيجية تنفيذية خلطة العمل تشتمل على ، اعتماد اسرتا٢٠١٢ قد يف شهر تشرين الثاين/ نوفمربعُ  ٧
بنداً وترمي إىل تنسيق استجابة منظومة األمم املتحدة لضمان سالمة الصحافيني ومكافحة إفالت مرتكيب اجلرائم 

وأيدت الدول األعضاء يف اللس التنفيذي لليونسكو، يف دورته احلادية والتسعني اليت تستهدفهم، من العقاب. 
، خطة عمل اليونسكو بشرين سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من ٢٠١٣نيسان/ أبريل  بعد املائة، يف

7Fالعقاب

 إعداد مؤشرات سالمة الصحافيني.الذي   فيه السياق هو هذا و . ٨

 مؤشرات سالمة الصحافيين

اإلعالم:  مؤشرات تنمية وسائل'، ٢٠٠٨تبا اللس الدويل احلكومي للربنامج الدويل لتنمية االتصال، يف عام 
املشهد اإلعالمي الوطين وحتديد أداة تشخيصية فريدة لتقييم  ا، وذلك بوصفه'إطار لتقييم تنمية وسائل اإلعالم

الثغرات يف تنمية وسائل اإلعالم. وحتتوي الوثيقة على قسم قصري نسبيًا يتناول مسائل سالمة الصحافيني 
 .8F٩)٣,١٤و ٣,١٣(الفقرتان 

 األصلية تشمل جمموعة واسعة من العوامل املتعلقة بالسالمة، وذلك على النحو التايل:وكانت هذه املؤشرات 

 ال يكون الصحافيون واملوظفون اإلعالميون املنتسبون عرضة للتهديد أو التحّرش أو املراقبة. •
 ال يتعرض الصحافيون وموظفو وسائل اإلعالم إىل أي اعتداء جسدي أو أي اعتقال غري قانوين أو القتل •

 نتيجة ملتابعتهم نشاطاتم الشرعية.
                                                

 ) انظر:٦
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/un_plan_action_

safety_en.pdf 
) انظر: ٧

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Implementation_
Strategy_2013-2014_01.pdf 

) انظر: ٨
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UNESCO_Workp

lan_on_Safety_of_Journalists_and_the_Issue_of_Impunity.pdf 
 عالم: إطار لتقييم تنمية وسائل اإلعالم'.مؤشرات تنمية وسائل اإل(واو) فيما يتعلق بسالمة الصحافيني، يف وثيقة اليونسكو املعنونة ' ٣) انظر القسم املعين بالفئة  ٩



 لالختبار التجرييب  الصحافينيمؤشرات سالمة 

 

 ال تكون املنظمات اإلعالمية ملزمة باإلقفال نتيجة ملتابعتها نشاطاتا الشرعية وال جيوز تديدها باإلقفال. •
اإلفالت من جمال للسماح بيوجد أي ة وال قانونيالمالحقة خاضعة للتكون اجلرائم ضد الصحافيني  •

 العقاب.
وصحة املتعاقدين املستقلني العاملني الدائمني سياسات حتمي صحة موظفيها املنظمات اإلعالمية  طبقت •

 سالمتهم.معها و 
 املؤقتني واملتعاقدين املستقلني.جتماعية لكافة املوظفني مبا يف ذلك املوظفني االماية توفر احلتدابري  توجد •
 التحرش أو االعتداءات. بسبب اخلوف من العقاب أوبشكل روتيين الصحافيون الرقابة الذاتية  ميارسال  •
 املمارسة.حبماية القانون وباالحرتام على صعيد موثوقية املصادر  ظىحت •

وتوفر هذه املؤشرات العامة للسالمة األساس لتوفري مؤشرات أكثر تفصيًال عن سالمة الصحافيني ميكن 
مرور الزمن يف تنفيذ خطة يتم على ضوئها تقييم مدى ما حيرز من تقدم مع استخدامها لتوليد معلومات أساسية 

من األطراف الفاعلة بغية حتديد أولويات هذه املؤشرات املفصلة طائفة  تفيد أن . كما ميكنعمل األمم املتحدة
 الضطالع بـرينشطة مشرتكة.ل وفرص

أن حلالة حرية الصحافة (أو النعدامها) تريثريًا كبريًا على إمكانية اضطالع الصحافيني بريداء  على الرغم منو 
ستوى حرية الصحافة نة هنا ليس قياس معملهم بصورة مهنية دون خوف، فإن القصد من مؤشرات السالمة املبيّ 

إن موضع  ية وسائل اإلعالم).بإسهاب يف مؤشرات اليونسكو لتنم فعالً  هذا موضوع جيري تناولهفيف حد ذاتا (
التشديد يف مؤشرات سالمة الصحافيني يتمثل يف تعريف حمدود للسالمة يتعلق باعتبارات األمن اجلسدي 

لذلك، والنفسي، ومبشكلة إفالت أولئك الذين ينتهكون حرمة هذه اجلوانب من حياة الصحافيني من العقاب. 
 .على مستوى القاعدة مياملشهد اإلعالع تتعلق بريوضا فإن هذه املؤشرات 

 النزاعاتيف أوضاع احلرب و  وتتسم مؤشرات سالمة الصحافيني بقدر كاف من العمومية جيعلها مفيدة للتطبيق
متلك فيها السلطات احلكومية عمومًا زمام السيطرة على األراضي اإلقليمية و يف ظروف أقل عنفًا نسبيًا  كذلكو 

 للدولة.

وال تشكل مؤشرات السالمة الواردة هنا معايري تقنينية على النحو الذي جيعلها قابلة للتطبيق يف كل البلدان، وإمنا 
وقد ال هي أداة حتليلية تشمل جمموعة متنوعة من العوامل املمكنة اليت قد تؤثر يف سالمة الصحافيني يف دولة ما. 

لذلك فإن هذه الوثيقة . كما أ�ا ال تعا بتوفري وصفة جاهزة. و تكون مجيع املؤشرات مالئمة للتطبيق يف بلد ما
أن متثل عناصر بارزة  ميكن حتديد اجلوانب اليت كي تساعد األطراف املعنية على  يف املقام األولمصممة التقنينية 

 يشار يفن وينبغي أ وعلى تتبع أي تغريات قد تطرأ على هذه العناصر مبرور الزمن. ،يف قضايا سالمة الصحافيني
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ما إذا كان السبب يف ذلك مع بيان ستخدم فيها مؤشرات معينة (ال تُ  يتم نشرها إىل أي حاالت قد النتائج اليت
 يعود إىل انعدام االستقرار أو انعدام البيانات أو أي أسباب أخرى).

 المؤشرات التفصيلية للسالمة

شكل صريح على سالمة الصحافيني، يعا بتحديد مؤشرات ُتستخدم كريداة عمل تركز ب إن اإلطار اخلاص بإعداد
 السياق الذي تندرج فيه مسريلة السالمة وبتحديد مسؤولية خمتلف األطراف الفاعلة على الصعيد الوطين.

والتدابري املتخذة من جانب خمتلف األطراف الفاعلة واملؤسسات  ةم القائمح املؤشرات تقييم املشكلة والنظفتتي
املعنية، مبا فيها احلكومة والشرطة والسلطة القضائية ومنظمات التمع املدين ووسائل اإلعالم ذاتا والرابطات 

ف الفاعلة يف أربع املهنية ونقابات الصحافيني واملنظمات الدولية، مبا فيها األمم املتحدة. وقد   توزيع هذه األطرا
األمم ) ١فئات رئيسية ميكن أن تؤثر إجراءاتا تريثريًا مباشرًا يف مسريلة سالمة الصحافيني، وهذه الفئات هي: (

األطراف الفاعلة على مستوى ) ٢املتحدة وغريها من اهليئات الدولية احلكومية العاملة بصورة مباشرة يف بلد ما؛ (
وترد الوسيطة.  هاتإلعالم واجل) وسائل ا٤األكادميية؛ ( هاتلتمع املدين واجل) ا٣الدولة واجلهات السياسية؛ (

ترويج معايري و كل فئة مؤشرات تشمل تدابري متنوعة، بضمنها رصد قضايا السالمة (مجع املعلومات)، إطار  يف 
ة األخرى، وبرامج األطراف الفاعلمبا يشمل نشر املعلومات، من بني إجراءات أخرى)، والتنسيق مع عن السالمة (

 لتدريب وبناء القدرات، وأنشطة أخرى.ا

السياق بيان موجز عن فيما يلي تنمية وسائل اإلعالم بوجه عام، يرد اخلاصة بؤشرات امل على غرار وثيقةو 
 بالنسبة إىل كل طرف من األطراف الفاعلة. يةساسوالقضايا األ

جمموعة من املؤشرات  بكل مؤشر من هذه املؤشرات ؛ وترتبطالمؤشرات الرئيسيةوترد يف كل قسم جمموعة من 
 .املؤشر الرئيسي املعينب ، من الناحية العملية،اليت تلقي الضوء على املقصود الفرعية

 .النسبة إىل كل مؤشربللتحقق وسائل  اقرتاحات بشـرين يف معظم احلاالت وترد

تضمن ت اإال أ� ةغري شامل وهي قائمة كل فئة،  بالنسبة إىل مصادر البيانات ترد فيما يلي قائمة إرشادية عنكما 
إشارات إىل املصادر املتوافرة عن طريق اإلنرتنت وغريه من الوسائل. وال تشمل املصادر املذكورة للبيانات مجيع 

ألخرى وارد اهذه املينبغي استخدام ؛ فوطين، أو املتوافرة بلغات أخرىأنواع البيانات املتوافرة على املستوى ال
مل اليت صادر امللومات الستكمال املوارد املذكورة هنا. كما أن املصادر املذكورة هنا ال تشمل بصورة مباشرة لمعل

 رتكيز كجزء من عملية البحث.القابالت ويف إطار أفرقة امليسبق نشرها، مثل املعلومات اليت يتم استقاؤها خالل 
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فإن هذه األمور كثرياً ما ومصادر البيانات،  وسائل التحققني وعلى الرغم من التمييز املفاهيمي الوارد يف الوثيقة ب
يف شكل  وأقد تكون يف شكل اجتماعات متعددة األطراف أو ثنائية؛ ف. العمليمعاً على الصعيد موجودة تكون 
 اجلنائي؛سلسل عمليات القضاء ملاملؤسسي  نظيممشورة بشرين الت وأ ؛عداد السياسات والنصوص التشريعيةدعم إل

 وأبرامج ومشاريع لتنمية وسائل اإلعالم؛  وأوحلقات عمل؛  اً تدريب وأيف شكل مؤمترات وحلقات تدارس؛  وأ
من  ذلك ما يشبهقرارات وإعالنات و  وأمحالت ومواد إعالمية أخرى؛  وأ؛ دراسية ومطبوعات اً تقارير وحبوث

خرى للعمل تؤثر يف املؤشر املعين أي أشكال أ ؛ أوأنشطة مبتكرة تنفذ عن طريق اإلنرتنت وأبيانات عامة؛ 
 ،وأفرقة الرتكيز املنظمة كعينات ،كما ميكن أن تفيد املقابالت مع األطراف الفاعلة الرئيسيةاخلاص بالسالمة.  

 مصادر بيانات.أو ك حققير الصحافية، سواء كوسائل للتوالتقار 

 مؤشرات سالمة الصحافيني.وثيقة ملرافق لويرد عرض مجيع هذه القضايا بالتفصيل يف الدليل ا
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 المؤشرات العامة –ألف 

 األساسيةالسياق والقضايا 
________________________________________________________ 

، خطة عمل األمم املتحدة بشرين سالمة ٢٠١٢أقر الرؤساء التنفيذيون جلميع هيئات األمم املتحدة، يف عام 
عقاب، وهي خطة ترمي إىل تعبئة مجيع وكاالت األمم املتحدة واألطراف املعنية الصحافيني ومسريلة اإلفالت من ال

واملنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية حلقوق اإلنسان،  ،األخرى، مبا فيها الدول األعضاء يف األمم املتحدة
، واألطراف الفاعلة اإلعالمية، كي تعمل معًا من أجل إقامة بيئة أكثر أمنًا للصحافيني. واملنظمات غري احلكومية

 وتفيد املؤشرات التالية يف تقييم حالة قضايا السالمة والشراكات القائمة بني مجيع األطراف املعنية يف بلد ما.

 المؤشرات الرئيسية
________________________________________________________ 

9Fاإلفالت من العقاببحاالت اإلحصاءات الخاصة بالسالمة و  -١

١٠ 

10Fوتشكل خطراً على حياتم وسالمتهم البدنية.عدد وأنواع التهديدات اليت توجه إىل الصحافيني  .١

١١ 
11Fعدد وأنواع التهديدات األخرى اليت توجه إىل الصحافيني. .٢

١٢ 
12Fعدد وأنواع االعتداءات الفعلية .٣

 اليت يتعرض هلا الصحافيون. ١٣
13Fعدد وأنواع عمليات القتل .٤

 ضد الصحافيني. ١٤
 عدد وأنواع التهديدات اليت توجه إىل املؤسسات اإلعالمية. .٥
 عدد وأنواع االعتداءات على املؤسسات اإلعالمية. .٦
أما ني أوضاع الصحافيني املعنيحبسب موزعة حبسب اجلنسني، و  البيانات اخلاصة باملؤشرات املذكورة أعاله .٧

أشكال وحبسب أو كممارسني لصحافة املواطن، بوصفهم عاملني بوقت كامل أو كمتعاقدين مستقلني، 

                                                
 تماد على مصدر واحد.) مثة مصادر متنوعة تستخدم تعاريف وأساليب خمتلفة يف البحث، وينبغي أن تعرب نتائج تطبيق هذه املؤشرات عن هذا التنوع عوضاً عن االع١٠
لوفاة، تديدات مباشرة، توجه من خالل طرف ثالث أو من خالل وسائل االتصال األلكرتوين أو غري ) ميكن أن تكون هذه التهديدات بإحلاق أضرار بدنية، مبا يشمل التسبب يف ا١١

 اتم.األلكرتوين، كما ميكن أن تكون ضمنية أو صرحية وتشتمل على إشارات إىل قتل أصدقاء الصحافيني املعنيني أو أفراد أسرهم أو مصادر معلوم
ت املراقبة أو التتبع، أو املضايقات اهلاتفية، أو املضايقات القضائية أو اإلدارية التعسفية، أو صدور تصرحيات عدائية من مسؤولني ) ميكن أن يشمل هذا النوع من التهديدا١٢

 حكوميني، أو أشكاًال أخرى من الضغط ميكن أن ختل بسالمة الصحافيني يف مزاولتهم لعملهم.
أو العقلية الفعلية، وعمليات االختطاف، ومدامهة املنازل أو املكاتب، ومصادرة املعدات، واالحتجاز التعسفي، وحماوالت  ) ميكن أن تشمل االعتداءات الفعلية األضرار البدنية١٣

 االغتيال الفاشلة، وما إىل ذلك. 
نفجار قنابل، وحاالت التعرض للضرب حىت املوت، ) ميكن أن تشمل أنواع عمليات القتل حاالت القتل يف ظل أوضاع تراشق النريان، وحاالت االغتياالت، والقتل الناجم عن ا ١٤

 وغري ذلك.
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وسائل اإلعالم املعنية (الوسائل املطبوعة أو اإلذاعية أو التلفزيونية أو عن طريق اإلنرتنت)، وغري ذلك من 
 اإلثنية، إخل).املعايري، حبسب درجة أمهيتها (مثل اعتبارات الريف/ احلضر، الفئة 

 وسائل التحقق

 التغطية واملقابالت الصحافية. •
التقارير اليت تصدر عن املنظمات غري احلكومية واألمم املتحدة واجلهات احلكومية واجلماعات املهنية  •

 والشرطة واحملاكم وغري ذلك.

 األنشطة المشتركةو  يةالمفاهيمالتصورات  – ٢

 املعنية الوطنية بشرين نطاق املشاكل وطبيعتها.وجود فهم واضح بني جمموعات األطراف  .١
 وجود صالت ربط بني األطراف املعنية وآليات اإلنذار الوطنية والدولية. .٢
وجود ممارسات جيدة واسعة النطاق جتري من خالل شبكات جمموعات األطراف املعنية العاملة عن  .٣

 طريق اإلنرتنت وغري اإلنرتنت.
 الوطنية الرئيسية.توافر مواد إعالمية باللغات  .٤
 القضايا.فيما خيص هذه األطراف املسؤولة  تعّني طنية تشتمل على أهداف حمددة و وجود اسرتاتيجية و  .٥
 وجود تعاون على صعيد التطبيق بني األطراف املعنية فيما يتعلق باألحداث العامة الرئيسية. .٦
 بات الدولية.تسليط األضواء على قضايا السالمة خالل االحتفاالت باأليام واملناس .٧
 صب وتسمية الشوارع وقاعات االجتماع واجلوائز.التوعية من خالل إقامة النُّ باألطراف املعنية ضطالع ا .٨
واحملاماة، ورابطات  األطراف املعنية غري املباشرة، مثل الشخصيات العامة، ورابطات احملامني اضطالع .٩

نت، وجمموعات النساء والشباب استخدام اإلنرت القضاة، واملنظمات غري احلكومية املعنية باحلرية يف 
 وأنصار البيئة، بالرتويج على حنو نشيط ملسريلة سالمة الصحافيني.

 نيضمان السالمة متاحة للصحافيلوجود خطوط هاتفية مباشرة وغري ذلك من آليات وتسهيالت . ١٠
األداء بدون أي إعاقة ال لزوم وتكون ظاهرة للعيان على النحو املناسب وقادرة على  الذين ميرون مبحن

 هلا.
  

 وسائل التحقق

 الرتكيز، واالستقصاءات أفرقةية، واملقابالت الفردية، و التغطية الصحاف •
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التقارير اليت تصدر عن املنظمات غري احلكومية واألمم املتحدة واجلهات احلكومية واجلماعات املهنية  •
 وغري ذلك.

 السريع.وجود محالت أو خطوط هاتفية لالتصال  •

 مصادر البيانات

 فيما يلي قائمة باملصادر الوطنية والدولية للبيانات (مدرجة يف تسلسل عشوائي):

 ) International News Safety Institute(INSI)املعهد الدويل لسالمة الصحافيني  •
 ةعن حرية الصحاف Freedom Houseتقرير منظمة  •
 Internationalمعلومات عن سالمة الصحافيني (- الشبكة الدولية لتبادل املعلومات عن حرية التعبري •

Freedom of Expression eXchange (IFEX) – information on safety of 
journalists( 

 International Researchمؤشر استدامة وسائل اإلعالم ( - اللس الدويل للبحوث واملبادالت •

and Exchanges Board (IREX)– Media Sustainability Index( 
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية •
  )) IMS)International Media Supportملنظمة الدعم الدويل لوسائل اإلعالم (التقارير السنوية  •
 تقرير املديرة العامة لليونسكو عن سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب •
 تقارير املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز ومحاية حرية الرأي والتعبري •
 نظمة الدول األمريكيةملاملقرر اخلاص املعين حبرية التعبري، مكتب  تقارير •
 حبرية التعبري واالنتفاع باملعلومات يف أفريقياتقارير املقرر اخلاص املعين  •
 موقع اإلنرتنت اخلاص مبركز الدوحة حلرية اإلعالم •
 موقع اإلنرتنت اخلاص مبنظمة "مراسلون بال حدود" •
 تقرير جلنة محاية الصحافيني عن مسريلة اإلفالت من العقاب •
 موقع اإلنرتنت اخلاص باملعهد الدويل للصحافة •
 على اإلنرتنت Rory Peck Trustموقع  •

 

  

http://www.newssafety.org/
http://www.i-m-s.dk/publication/ims-annual-report-2012/
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(المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية  األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى هيئات –باء 
 لمعالجة موضوع السالمة ومسألة اإلفالت من العقابالعاملة  غير الحكومية)

 األساسية قضاياالسياق وال
________________________________________________________ 

حتتوي على قائمة أنشطة  ٢٠١٤-٢٠١٣متت املوافقة على اسرتاتيجية لتنفيذ خطة عمل األمم املتحدة يف الفرتة 
منظومة األمم املتحدة يف كل بلد من البلدان اليت يهمها احلصول على دعم يف تتضمن األنشطة اليت تضطلع با 

 إطار تطبيق خطة العمل.

وبغية تطبيق خطة عمل األمم املتحدة تطبيقًا تاماً، سيتطلب األمر أن تقوم منظومة األمم املتحدة مع كل ما 
تشمل من وكاالت وصناديق ائتمانية وبرامج، بتوفري دعم فعال إىل الدول األعضاء واملنظمات املهنية واإلعالمية 

جع األمم املتحدة مة الصحافيني. وإىل جانب تقدمي هذا الدعم، ينبغي أن تشمن أجل تعزيز سال والتمع املدين
ين املتمثل يف تضمني معايري حرية التعبري مسريلة سالمة الصحافيني وتدابري حتول دون يالتقن ووكاالتا املنظور

 اإلفالت من العقاب. وتنتظم فئات املؤشرات الواردة أدناه حول هذه املهام.

 يسيةالمؤشرات الرئ
________________________________________________________ 

 اضطالع األمم المتحدة في داخل البلد برصد مسألة سالمة الصحافيين – ١

هيئات منظومة األمم املتحدة بإجراء حصر على املستوى الوطين للصكوك التقنينية والتدابري  اضطالع .١
املنظمات املتخصصة يف الرصد ، وبإقامة شراكة وقنوات اتصال مع ذات الصلة واألطراف الفاعلةاملعتمدة 

(مثل أعضاء االحتاد الدويل للصحافيني، وأعضاء الشبكة الدولية لتبادل املعلومات عن حرية التعبري، 
 ).يف البلد املعين العاملني

الدولة عن هيئات منظومة األمم املتحدة العاملة على املستوى الوطين بطلب معلومات من  اضطالع .٢
 سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب.

هيئات منظومة األمم املتحدة العاملة على املستوى الوطين بتزويد هيئات منظومة األمم املتحدة  اضطالع .٣
 العاملة على املستوى العاملي مبعلومات عن سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب.

ملتحدة بدعم مشاريع وأنشطة حمددة لبناء وتعزيز القدرات اخلاصة برصد هيئات منظومة األمم ا اضطالع .٤
 وتقييم مسريلة السالمة.
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 وسائل التحقق

 الصادرة التصرحيات واألحداث ووثائق الربجمة والتقارير وتقييمات املشاريع وعمليات التقييم واملطبوعات •
 مستندات الطلبات املوجهة إىل احلكومات للحصول على املعلومات •

هيئات منظومة األمم المتحدة العاملة على المستوي الوطني بتشجيع المنظور التقنيني  اضطالع -٢
 المتمثل في تضمين معايير حرية التعبير مسألة سالمة الصحافيين وتدابير تحول دون اإلفالت من العقاب

تشجيع وجود معايري تقنينية تحدة العاملة على املستوى القطري بهيئات منظومة األمم امل اضطالع .١
رتنت لعمل خارج نطاق اإلنريشكال النص على نفاذ املعايري اخلاصة بمالئمة ومناسبة النطاق تتضمن 

 العمل عن طريق اإلنرتنت أيضاً. أشكال على
رض الصحافيات ألشكال حمددة من التحرش والعنف إمكانية تعّ يف جهود الرتويج بعرتاف الا .٢

 اجلنسانيني.
ت منظومة األمم املتحدة [العاملة على املستوى الوطين] بدمج موضوع سالمة الصحافيني يف قيام هيئا .٣

الاالت اليت تتناوهلا يف عملها، مثل جماالت سيادة حكم القانون، ومحاية البيئة، والتنمية املستدامة، 
 وغري ذلك.

معلومات عن قضايا سالمة هيئات منظومة األمم املتحدة العاملة على املستوى الوطين بنشر  اضطالع .٤
 الصحافيني، وبتوفري هذه املعلومات باللغات الوطنية الرئيسية.

السرتاتيجية مناسبة يف جمال التوعية، امتالك هيئات منظومة األمم املتحدة العاملة على املستوى الوطين  .٥
 واضطالع هذه اهليئات بإصدار تصرحيات عن عمليات القتل اليت تستهدف الصحافيني.

 ومصادر البيانات وسائل التحقق

 التصرحيات واألحداث واملطبوعات •
 كيزالرت  وأفرقة احلصراملقابالت الصحفية وعمليات  •
 جداول العمل اخلاصة باألمم املتحدة، والوثائق التوجيهية على صعيد السياسات، وحماضر االجتماعات •
اء على مجيع أشكال التمييز يف اإلشارات احملددة اليت ترد عن أوضاع الصحافيات وعن أمهية القض •

 املعاملة
 نطاق العمل عن طريق اإلنرتنت ضمنت احملددة اليت ترد عن السالمة اإلشارا •

 ةفعليعمليات تنسيق واستجابات  تنفيذالعاملة في البلد بهيئات منظومة األمم المتحدة  اضطالع - ٣
 بشأن الحوادث والمشاكل المتعلقة بموضوع السالمة
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منظومة األمم املتحدة بالعمل بصورة مشرتكة ومتكاملة ومنسقة لدعم سالمة  هيئات اضطالع .١
 الصحافيني على ضوء خطة عمل األمم املتحدة.

هيئات منظومة األمم املتحدة بتشجيع التعاون املتعدد األطراف مع األطراف الفاعلة غري التابعة  اضطالع .٢
ن العقاب، وباإلسهام يف صياغة اسرتاتيجيات لألمم املتحدة، بشرين موضوع السالمة ومسريلة اإلفالت م

 وطنية.
وكاالت منظومة األمم املتحدة بالرتويج لقضايا السالمة يف سياق تعاملها مع الصحافيني  اضطالع .٣

 اجلنائي). ءاألخرى (مثًال، يف إطار نظام القضاواجلهات املعنية 
ئق الربجمة القطرية ما يعرب عن قضايا تضمني إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وغري ذلك من وثا .٤

سالمة الصحافيني، وقيام األفرقة القطرية لألمم املتحدة، مبا فيها املمثلون املقيمون وغري املقيمني 
 للوكاالت، ببحث هذه القضايا يف مناقشاتا.

املعنية بقضايا  امتالك هيئات منظومة األمم املتحدة العاملة على املستوى الوطين مليزانيات حمددة لألنشطة .٥
 السالمة، أو قيام هذه اهليئات جبمع تربعات مليزانيات هذه األنشطة.

ية لالستجابة السريعة على الصعيد الوطين من أجل مساعدة آللك هيئات منظومة األمم املتحدة امتال .٦
 الصحافيني الذين يتعرضون العتداءات أو لتهديدات.

 وسائل التحقق

تضم الوكاالت التابعة لألمم املتحدة وتركز على و على املستوى الوطين  اليت تعقد نتظمةاملجتماعات اال •
 قضايا سالمة الصحافيني

وجود جهات اتصال يف الوكاالت املالئمة التابعة لألمم املتحدة، تعا ببث معلومات عن املوضوع بصورة  •
 منتظمة

يف البلدان اليت يتزايد فيها القلق  إنشاء فريق عمل خاص مشرتك بني الوكاالت، أو أفرقة عمل قطرية •
 بشرين قضايا السالمة

 اعرتاف االسرتاتيجيات الوطنية باإلسهام أو الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة •
قضايا السالمة يف العالقات مع املراسلني الذين  رير الصحافية اليت تدل على مراعاةاملقابالت والتقا •

(كالصحافيني املتخصصني يف قضايا  التابعة لألمم املتحدةتتعامل معهم خمتلف الوكاالت املتخصصة 
 البيئة وقضايا اجلرمية، وفئات الصحافيني الشباب والصحافيات والصحافيني املقيمني يف املنفى)

 لألمم املتحدة وعن املنسقني املقيمني التابعني اليت تصدر عن ،عامة عن قضايا السالمةالتصرحيات ال •
 فيهاوكاالتا وممثليها وموظ
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 بناء القدراتبهيئات األمم المتحدة في البلد بتكوين معارف و  اضطالع - ٤

بنشر املعارف عن املمارسات اجليدة املالئمة وبالتشجيع على  هيئات منظومة األمم املتحدة اضطالع .١
 .ها حملياً تطويع

قدرات هذه اجلهات بناء بوكاالت منظومة األمم املتحدة بإسداء املشورة إىل اجلهات املعنية و  اضطالع .٢
خبصوص قضايا من قبيل معاملة الصحافيني، والتحري بشرين اجلرائم اليت ترتكب ضد الصحافيني، 

 وإجراءات املقاضاة واحلماية.
التحقيقات  إجراءلصحافيني يف جماالت مثل ِ بتوفري تدريب لوكاالت منظومة األمم املتحدة  اضطالع .٣

نونية، وتقنيات احلماية الذاتية، واإلسعافات األولية، وغري ذلك، الصحافية يف مناطق النزاع، واحلقوق القا
 وبتقدمي املساعدة عن طريق توفري معدات تريمني السالمة.

 وسائل التحقق

 عمليات إعداد وتطبيق االسرتاتيجية الوطنية •
 التصرحيات واملطبوعات •
 حلقات العمل التدريبية وغري ذلك من األنشطة املعنية بقضايا السالمة •

الوكاالت الدولية الحكومية األخرى والوكاالت الدولية غير الحكومية بالترويج في داخل  اضطالع – ٥
 البلد لقضايا السالمة

املنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية بالرتويج لقضايا بني من  مة مالئمة واحدة أو أكثرمنظ اضطالع .١
 يف البلد املعين. اضطالعالسالمة 

 لية غري احلكومية بدعم اجلهود احمللية الرامية إىل تعزيز السالمة.املنظمات الدو  اضطالع .٢

 هذه األطراف الفاعلة الدولية العاملة في البلد برصد قضايا سالمة الصحافيين اضطالع – ٥,١

على  اضطالع هذه األطراف بعمليات حصر للصكوك التقنينية والتدابري واألطراف الفاعلة يف هذا الشرين .١
 .املستوى الوطين

اضطالع هذه األطراف بتزويد هيئات األمم املتحدة العاملة على املستوى العاملي مبعلومات عن سالمة  .٢
 الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب.

 وسائل التحقق
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 التصرحيات واألنشطة والتقارير واملطبوعات •
 مستندات الطلبات املوجهة إىل احلكومات للحصول على املعلومات •

األطراف الفاعلة الدولية العاملة في البلد بتشجيع المنظور التقنيني المتمثل في  هذه اضطالع - ٥,٢
 تضمين معايير حرية التعبير مسألة سالمة الصحافيين وتدابير تحول دون اإلفالت من العقاب

النص على نفاذ اضطالع هذه األطراف بتشجيع وجود معايري تقنينية مالئمة ومناسبة النطاق تتضمن  .١
 العمل عن طريق اإلنرتنت أيضاً.أشكال لعمل خارج نطاق اإلنرتنت على ريشكال ااخلاصة ب املعايري

رض الصحافيات ألشكال حمددة من التحرش والعنف إمكانية تعّ يف جهود الرتويج ب عرتافاال .٢
 اجلنسانيني.

عمليات امتالك هذه األطراف السرتاتيجية مناسبة يف جمال االتصال، وقيامها بإصدار تصرحيات عن  .٣
 القتل أو االعتداءات اليت تستهدف الصحافيني.

، ومسريلة اإلفالت من العقاب بنشر معلومات عن قضايا سالمة الصحافينيهذه األطراف  اضطالع .٤
 وبتوفري هذه املعلومات باللغات الوطنية الرئيسية.

 وسائل التحقق

 اريرالتصرحيات واألحداث واملطبوعات ووثائق املشاريع وتقييماتا والتق •
اإلشارات احملددة اليت ترد عن أوضاع الصحافيات وعن أمهية القضاء على مجيع أشكال التمييز يف  •

 املعاملة
 العمل عن طريق اإلنرتنت جمالددة اليت ترد عن السالمة يف اإلشارات احمل •

 هذه األطراف الفاعلة الدولية بتشجيع اتباع نهوج منسقة لمعالجة قضايا السالمة اضطالع – ٥,٣

 .وجود جهات اتصال يف هيئات هذه األطراف الفاعلة تعا ببث معلومات عن املوضوع بصورة منتظمة .١
اضطالع هذه األطراف برينشطة مشرتكة ومتكاملة ومنسقة مع أنشطة األمم املتحدة وأنشطة األطراف  .٢

 سالمة الصحافيني.ألخرى غري التابعة لألمم املتحدة، مبا فيها اجلهات احلكومية، تتعلق بقضايا الفاعلة ا
 اضطالع هذه األطراف باإلسهام يف صياغة اسرتاتيجيات وطنية. .٣
ملعنية األخرى إدراج هذه األطراف الفاعلة لقضايا السالمة يف عالقاتا القائمة مع الصحافيني واجلهات ا .٤

 اجلنائي). ء(مثًال، يف إطار نظام القضا
طة املعنية بقضايا السالمة، أو اضطالعها جبمع امتالك هذه األطراف الفاعلة مليزانيات حمددة لألنش .٥

 تربعات مليزانيات هذه األنشطة.
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أو  و/ أو الدويل آلية لالستجابة السريعة على الصعيد الوطينبتشغيل هذه األطراف الفاعلة  اضطالع .٦
 .باملشاركة يف هذه اآللية

 وسائل التحقق

 الوطين تركز على قضايا سالمة الصحافينيعقد اجتماعات منتظمة مشرتكة بني املنظمات على املستوى  •
 املقابالت والتقارير الصحافية •

 ناء القدراتباألطراف الفاعلة الدولية العاملة في البلد بتكوين معارف وب اضطالع - ٥,٤

بناء قدرات هذه اجلهات بهذه األطراف الفاعلة بإسداء املشورة إىل اجلهات املعنية و  اضطالع .١
املة الصحافيني، والتحري بشرين اجلرائم اليت ترتكب ضد الصحافيني، خبصوص قضايا من قبيل مع
 وإجراءات املقاضاة واحلماية.

التحقيقات  جراءريب للصحافيني يف جماالت مثل إهذه األطراف الفاعلة بتوفري تد اضطالع .٢
الصحافية يف مناطق النزاع، واحلقوق القانونية، وتقنيات احلماية الذاتية، واإلسعافات األولية، وغري 

 ذلك، وبتقدمي املساعدة عن طريق توفري معدات تريمني السالمة.

 وسائل التحقق

 عمليات إعداد وتطبيق االسرتاتيجية الوطنية •
 التصرحيات واملطبوعات •
 بية وغري ذلك من األنشطة املعنية بقضايا السالمةحلقات العمل التدري •

 مصادر البيانات

 ) International News Safety Institute(INSI)املعهد الدويل لسالمة الصحافيني  •
 عن حرية الصحافة Freedom Houseتقرير منظمة  •
 Internationalمعلومات عن سالمة الصحافيني (-حرية التعبري  الشبكة الدولية لتبادل املعلومات عن •

Freedom of Expression eXchange (IFEX) – information on safety of 
journalists( 

 International Researchمؤشر استدامة وسائل اإلعالم ( -اللس الدويل للبحوث واملبادالت  •

and Exchanges Board (IREX)– Media Sustainability Index( 
 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية •

http://www.newssafety.org/
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  )International Media Support (IMS)التقارير السنوية ملنظمة الدعم الدويل لوسائل اإلعالم ( •
 عن سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقابتقرير املديرة العامة لليونسكو  •
 تقارير املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز ومحاية حرية الرأي والتعبري •
 نظمة الدول األمريكيةملاملقرر اخلاص املعين حبرية التعبري، مكتب تقارير  •
 ريقياتقارير املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري واالنتفاع باملعلومات يف أف •
 موقع اإلنرتنت اخلاص مبركز الدوحة حلرية اإلعالم •
 موقع اإلنرتنت اخلاص مبنظمة "مراسلون بال حدود" •
 رير جلنة محاية الصحافيني عن مسريلة اإلفالت من العقاباتق •
 موقع اإلنرتنت اخلاص باملعهد الدويل للصحافة •
 على اإلنرتنت Rory Peck Trust هيئة  موقع •

 

  

http://www.i-m-s.dk/publication/ims-annual-report-2012/
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 المؤسسات الحكومية واألطراف الفاعلة السياسية - جيم

 األساسيةالسياق والقضايا 
________________________________________________________ 

، إمنا تقع من املعرتف به على نطاق واسع أن املسؤولية األوىل عن محاية الصحافيني، وعن محاية أي مواطن آخر
دعت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل "وجود سياسات وممارسات فقد املثال،  على عاتق الدولة. وعلى سبيل

منسقة ومتماسكة لدى الدول" وأضافت "أن من الضروري أن تكفل القوانني الوطنية والنظم اإلدارية والقضائية 
14Fمحاية وتعزيز حرية التعبري وصون أرواح الصحافيني وحقوقهم املهنية"

أيضًا يف إطار القانون  . ومما حيظى بالقبول١٥
ذلك خارج نطاق القانون و/ أو  فعلوا الدويل أن الدولة مسؤولة عن مجيع ما يقوم به مسؤولوها وهيئاتا، حىت إذا

. كما أن الدولة مسؤولة يف احلاالت اليت متس فيها جهات غري حكومية بسالمة بصورة مستقلة من الناحية الرمسية
ذا ما أغفلت عترب الدولة مسؤولة إتا أو اخلاضعني يف عملهم لسلطتها، وميكن أن تُ الصحافيني العاملني حتت إدار 

حقوق اإلنسان عندما تكون هذه احلقوق معرضة للتهديد من جانب جهات فاعلة غري  مسؤولياتا يف الذود عن
 تابعة للدولة، مثل الرمني أو اإلرهابيني.

دعم حقوق ة عن سالمة الصحافيني يف صميم الواجبات العامة للدولة يف يندرج قسم كبري من مسؤولية الدولو 
اإلنسان. وبصورة أكثر حتديداً وألغراض استخدام هذه املؤشرات، ميكن اعتبار الدولة على أ�ا تتحمل مسؤوليات 

وا حماربني، خاصة فيما يتعلق، مثًال، بضمان معاملة الصحافيني العاملني يف مناطق النزاع بوصفهم مدنيني وليس
بشرين  الضروري أن تقوم الدولة بالتحري بصورة فعالةوأ�م جديرون باحلماية على هذا األساس. كما أن من 

صفوف ، وأن تضمن سيطرتا على العاملني لديها يف اليت يتعرض هلا الصحافيونالتهديدات وأعمال العنف 
 إطار سيادة حكم القانون، وأن تعمل على حنو اجليش واجلهاز القضائي واألجهزة املعنية بتطبيق القانون يف

فينبغي أن تسن الدول وأن تطبق قوانني ولوائح تنظيمية  استباقي للحيلولة دون حدوث أي إفالت من العقاب.
يف هذا القسم املسؤولني السياسيني يف  ةوسياسات مناسبة تتيح محاية سالمة الصحافيني. وتشمل املؤشرات الوارد

 ية ويف األحزاب السياسية.اهليئات احلكوم

 المؤشرات الرئيسية
________________________________________________________ 

 الصحافيين كفيلة بحمايةقوانين  امتالك الدولة ل – ١

                                                
 http://www.osce.org/fom/85777) انظر:  ١٥



 لالختبار التجرييب  الصحافينيمؤشرات سالمة 

 

التا و وقعة على اتفاقيات جنيف وبروتوكتكون الدولة، فيما خيص ظروف أوضاع النزاع، من األطراف امل .١
صكوك حقوق اإلنسان، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية اإلضافية، وعلى 

ونظام  األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، واالتفاقية اخلاصة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
 .روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

الدولة ومجيع اخلاضعني إلداراتا، مبن فيهم اجلهات شبه وفيما خيص ظروف أوضاع النزاع أيضاً، تعرتف  .٢
العسكرية واملتعاقدون واملرتزقة يف احلاالت اليت يوجد فيها هذا النوع من األطراف) بالصحافيني كمدنيني 

 وفقاً ألحكام اتفاقية جنيف وبروتوكوالتا اإلضافية.
أو الشتم/ انة أو اإلرهاب أو أمن الدولة ال تتضمن قوانني الدولة أحكامًا عمومية أو تعسفية عن اخلي .٣

 ن أن يساء استخدامها ألغراض ترهيب الصحافيني أو مالحقتهم قضائياً.كالقذف أو غري ذلك ومي
تشمل قوانني الدولة وسياساتا اخلاصة بسالمة الصحافيني أوضاع العمل عن طريق اإلنرتنت والعمل  .٤

 .املواطنممارسي صحافة و التمع احمللي خارج إطار اإلنرتنت، وال تستبعد وسائل إعالم 
ممارسو و تعرتف الدولة برين االعتداءات على سالمة الصحافيني (مبا يف ذلك وسائل إعالم التمع احمللي  .٥

ل يف حالة أوضاع النزاع ثمت، و ) تشكل خرقًا لقانون حقوق اإلنسان والقانون اجلنائياملواطنصحافة 
 خرقاً للقانون اإلنساين. املسلح

توجد، عند االقتضاء، تشريعات تفرض عقوبات خاصة/ أشد على اجلرائم اليت ترتكب ضد حرية التعبري  .٦
 و/ أو على اجلرائم اليت ترتكب ضد الصحافيني.

 وسائل التحقق

أوضاع  ظروف التدابري اليت تتخذ والتصرحيات اليت تصدر وتعرتف بوضع الصحافيني بوصفهم مدنيني يف •
 النزاع

يف نصوص القوانني اليت يشار فيها إىل  ملواطناممارسي صحافة ل إعالم التمع احمللي أو وسائ إغفالعدم  •
 الصحافيني

 واألصول القانونيةقانون السوابق القضائية، و  ،لدستور، والقانون األساسيا •
 البيانات القانونية أو التصرحيات اخلاصة بالسياسات •
 السياسيني والشخصيات العامةالتصرحيات العامة ملمثلي احلكومة أو غريهم من  •
 االستعراضات الدورية الشاملة •

تصريحات وسياسات ذات طابع تقنيني مناسب وأطر عمل مؤسسية تكرس أهمية سالمة  وجود – ٢
 الصحافيين
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يتجسد من خالل آليات مناسبة (يف شكل مؤسسات وبرامج لدى الدولة وعي جيد باملوضوع  وجود .١
 –) تعا برصد حاالت التهديد واملضايقات وأعمال العنف ضد الصحافيني وباإلبال  عنها وميزانبات

 .والتهديدات باملوت وعمليات القتلمبا يف ذلك حاالت االحتجاز التعسفي والتعرض للتعذيب 
من خالل اإلنرتنت أو خارج نطاق لدعم محاية الصحافيني العاملني لدى الدولة سياسات حمددة وجود  .٢

 رتنت، ويكون تطبيق هذه السياسات مكفوًال عن طريق ختصيص موارد وخربات كافية لذلك.اإلن
املسؤولني احلكوميني واجلهات العاملة على إنفاذ القانون، واملسؤولني  من تصرحيات واضحةصدور  .٣

العسكريني واملوظفني املدنيني وممثلي القضاء (املستقل) تعرتف بضمان سالمة الصحافيني وتدين 
 عتداءات عليهم.اال

تكون الدولة قد أعربت يف املنتديات الدولية عن التزامها بسالمة الصحافيني وبدعمها ملستلزمات  .٤
 سالمتهم.

السياسيني وقادة اجليش وقوات األمن يعرتفون فيها بريمهية الصحافة،  من جانب صدور تصرحيات .٥
 وخصوصاً خالل الفرتات االنتخابية أو يف أوقات النزاع.

ة حتظر مضايقة الصحافيني أو ترهيبهم أو وات اجليش والشرطمبادئ توجيهية أصدرت إىل ق وجود .٦
قنوات فعلية لالتصال بني منظمات الصحافيني وقوات األمن بشرين  وجودو يهم جسدياً؛ لاالعتداء ع

 تغطية املظاهرات يف الشوارع واألحداث العامة وما إىل ذلك.
تعاون مع هذه اضطالعها بالو  ،غري احلكومية بشرين قضايا السالمة الدولة بتيسري عمل املنظمات اهتمام .٧

 املنظمات بالطرائق املناسبة.
التحرش والعنف اجلنسانيني، عّرض الصحافيات على وجه اخلصوص ملخاطر تبإمكانية أن ت الدولة اعرتاف .٨

 تدابري مالئمة لضمان السالمة على أساس املساواة بني النساء والرجال.ل اعتمادهاو 
الدولة عن تبين أو تشجيع أي تديدات توجه إىل الصحافيني، مبا يف ذلك التهديدات اليت قد تتم امتناع  .٩

من خالل النظام القضائي أو أجهزة الشرطة أو النظام الضرييب أو اإلداري أو العسكري أو أجهزة 
 املخابرات.

 وسائل التحقق

املسؤولني احلكوميني وغري ذلك من أشكال التصرحيات اليت تصدر يف وسائل اإلعالم؛ وتصرحيات  •
 اإلعالن اليت تعرب عن موقف الدولة

 حتليل اإلطار املؤسسي •
 قوات اجليش والشرطةمسؤويل التوجيهات العامة اليت تصدر عن  •
 الرتتيبات املالئمة اخلاصة برفع التقارير الرمسية، كالتقارير الدورية اليت ترفع إىل السلطة التشريعية •
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 وتوزيع مواد تدريبية وتقارير عن مبادرات بناء القدرات املالئمةإنتاج  •
 املوارد املخصصة بشكل واضح ملوضوع سالمة الصحافيني •
 البيانات وحماضر التصويت اليت تسجل يف هيئات األمم املتحدة •

ها حرص النظام الجنائي ونظام القضاء المدني على معالجة التهديدات وأعمال العنف التي يتعرض ل – ٣
 الصحافيون معالجة فعالة

امتالك الدولة ملؤسسات/ وحدات مكرسة للتحري واملقاضاة واحلماية والتعويض يف إطار تريمني سالمة  .١
 الصحافيني واحليلولة دون اإلفالت من العقاب.

اضطالع الدولة بإقامة وحدات متخصصة قادرة على التعامل بالشكل املالئم مع االعتداءات على  .٢
 فيها االعتداءات على الصحافيات.النساء، مبا 

امتالك اجلهات احلكومية مليزانيات شفافة تكفل موارد مناسبة لعمليات التحري بشرين التهديدات وأعمال  .٣
 العنف اليت يتعرض هلا الصحافيون.

ر إمكانية انتفاع الصحافيني، عند الطلب، بتدابري حلمايتهم يف حالة وجود تديدات جديرة فاتو  .٤
 تتعلق بسالمتهم البدنية.بالتصديق 

توافر السرعة واالستقاللية والفعالية يف إجراء التحريات بشرين اجلرائم اليت ترتكب ضد الصحافيني، مبا  .٥
 فيها عمليات الرتهيب والتهديد.

قيام السلطات، عند حدوث أعمال عنف أو تديدات ضد الصحافيني، بإيالء االهتمام الواجب ألي  .٦
 عمال أو التهديدات باألنشطة املهنية اليت يزاوهلا الصحايف املعين.أدلة تبني صلة هذه األ

ملتورطني على مجيع املستويات يف وقوع أعمال العنف والرتهيب، كل االقيام باملتابعة القضائية الناجحة ل .٧
 احملرضون/ املخططون هلذه العمليات واملعنيون باإلعداد هلا ومنفذوها.مبا فيهم 

داء املؤسسات احلكومية والعمليات احلكومية اخلاصة مبوضوع السالمة والقائمة الدولة برصد أاضطالع  .٨
 على املستويات الوطنية واحمللية.

اضطالع الدولة بضمان توافر التدريب املناسب والقدرات املالئمة لقوات الشرطة ووكالء االدعاء العام  .٩
 واحملامني والقضاة.

 وسائل التحقق

 تمجمموع احلاالت اليت يبني  من املئوية للحاالت اليت جترى حتقيقات بشري�ااإلحصاءات اخلاصة بالنسبة  •
 اِإلبال  عنها



 لالختبار التجرييب  الصحافينيمؤشرات سالمة 

 

جمموع احلاالت اليت جترى بني تتم تسويتها من اإلحصاءات اخلاصة بالنسبة املئوية للحاالت اليت  •
 حتقيقات بشري�ا

 اإلعالمية التقاريرللمجتمع املدين؛ التقارير احلكومية؛ تقارير الموعات املستقلة  •
 قانون السوابق القضائية •
 القانون األساسي واألطر التشريعية على مجيع املستويات، واألحكام القضائية •
 تصرحيات االدعاء العام •
 امتالك املؤسسات احلكومية مليزانيات مالية كافية لضمان إجراء التحريات بصورة مالئمة. •
ة لموعات التمع املدين؛ املقابالت الصحفية اليت جترى مع قلتقارير عمليات التحقيق؛ التقارير املست •

 الشهود
 التقارير اليت تصدر عن أنشطة قوات الشرطة واالدعاء العام •
 نتائج الدعاوى املرفوعة •
 وجود دورات ومؤسسات لتدريب العاملني يف جمال العدالة اجلنائية •
 مع املدين ذات الصلةاملواد التدريبية؛ قنوات التوزيع؛ ااراط جمموعات الت •
 سجالت توثيق عمليات املساس بالسالمة •

 اتخاذ الدولة لتدابير فعالة أخرى بشأن سالمة الصحافيين – ٤

الدولة بنشر بيانات حمدثة عن االعتداءات اليت يتعرض هلا الصحافيون وعن مسريلة اإلفالت من  اضطالع .١
حبقوق املرأة، بشرين السياسات وأطر العمل ؛ واضطالع الدولة بالتشاور مع املنظمات املعنية العقاب

 املالئمة اليت جيدر اعتمادها ملكافحة التهديدات اخلاصة اليت تتعرض هلا الصحافيات.
األشخاص محاية أيضًا على حنو يشمل تطبيق تدابري محاية الصحافيني إمكانية ضرورة اعرتاف الدولة ب .٢

 اإلنسان. املدافعني عن حقوقيشكلون مصادر معلوماتم و  نالذي
 وجود تدابري معتمدة من الدولة لدعم أسر الصحافيني الذي يتعرضون للقتل، ولتعويض هذه األسر. .٣
اضطالع الدولة، يف حاالت ممارسة املراقبة األلكرتونية، باحرتام حرية التعبري وحرمة احلياة الشخصية  .٤

 للشفافية والتناسب وشرعية الغرض.وبضمان توافر هذا االحرتام، من خالل تطبيق املعايري الدولية 
الوكاالت املالئمة التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك تقدمي الدولة ملعلومات عن االعتداءات إىل  .٥

تقدمي معلومات عن املالحقة القضائية ألي عمليات بشرين لطلبات املديرة العامة لليونسكو االستجابة 
 قتل ضد الصحافيني.

 وسائل التحقق
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 ومواد إعالم اجلمهور اليت تصدر عن اليونسكوالتقارير  •
تقارير املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال وسائل اإلعالم، تقارير املنظمات غري احلكومية النسائية،  •

 جمموعات التمع املدين املعنية حبقوق اإلنسان
 التقارير اإلعالمية •
 قانون السوابق القضائية •
 التنفيذية (القواعد واللوائح التنظيمية والسياسات وغري ذلك)القانون األساسي واإلجراءات  •
 وجود صندوق ائتماين لالهتمام بريسر الصحافيني الذين يتعرضون للقتل. •

 مصادر البيانات

اجلهات البيانات املتوافرة لدى املكاتب الوطنية لإلحصاء والوزارات احلكومية واإلحصاءات الصادرة عن  •
 ة والتقارير املعنية برصد أداء وسائل اإلعالم املستقلة، وغري ذلك.يالصحافالعاملة وقطاعات الصناعة 

 سجالت النقاشات الربملانية، وثائق السياسات احلكومية، التقارير الرمسية •
 : مؤشر حرية الصحافة يف العامل –منظمة "مراسلون بال حدود"  •

www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554 
 جلنة محاية الصحافيني: إحصاءات عن الصحافيني ضحايا عمليات القتل: •

www.cpj.org/killed/killed_archives/stats.html 
 .newssafety.comwwwاملعهد الدويل لسالمة الصحافيني:  •
 املؤشرات اخلاصة بالبيئة السياسية: –االستقصاء عن حرية الصحافة  – Freedom Houseمنظمة  •

2012-press-press/freedom-http://www.freedomhouse.org/report/freedom 
 املركز الدويل ملناهضة الرقابة": -١٩ر منظمة "املادة تقاري •

bin/search.cgi?q=journalist+safety-http://www.article19.org/cgi 
 ):Civicus(تقارير وأنشطة منظمة التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني  •

https://civicus.org/component/search/?searchword=journalist%20safety&searc
hphrase=all&Itemid=330 

 معلومات عن مسريلة اإلفالت من العقاب: –املعلومات عن حرية التعبري  الشبكة الدولية لتبادل •
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Visits.aspx; 

; http://www.oas.org/en/iachr/expression/reports/country.asp
http://www.achpr.org/search/ 

 تقارير املديرة العامة لليونسكو عن سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب: •
-of-information/freedom-and-http://www.unesco.org/new/en/communication

report/-eneralg-director-journalists/unescos-of-expression/safety 
 البيانات القطرية عن االتصاالت: –كتاب الوقائع العاملي اخلاص بوكالة االستخبارات املركزية  •

/docs/refmaps.htmlfactbook-world-https://www.cia.gov/library/publications/the 
 التعليقات والبيانات املتوافرة على اإلنرتنت (مثل تقارير غوغل اخلاصة بالبحث يف موضوع حرية التعبري) •

http://www.cpj.org/killed/killed_archives/stats.html
http://www.cpj.org/killed/killed_archives/stats.html
http://www.newssafety.com/
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2012
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2012
http://www.article19.org/cgi-bin/search.cgi?q=journalist+safety
http://www.article19.org/cgi-bin/search.cgi?q=journalist+safety
https://civicus.org/component/search/?searchword=journalist%20safety&searchphrase=all&Itemid=330
https://civicus.org/component/search/?searchword=journalist%20safety&searchphrase=all&Itemid=330
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Visits.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Visits.aspx
http://www.oas.org/en/iachr/expression/reports/country.asp
http://www.achpr.org/search/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/unescos-director-general-report/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/unescos-director-general-report/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/refmaps.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/refmaps.html
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 اليت تصدر عن اجلرميةالوطنية األرقام اخلاصة باجلرائم على املستوى الوطين والتقارير  •
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 منظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية -دال 

 األساسيةالسياق والقضايا 
________________________________________________________ 

تبارهم أطرافًا فاعلة هامة فيما األكادميية باع جلهاتوااملدين خطة عمل األمم املتحدة االعرتاف بالتمع  تتضمن
 هاتالتابعة للمجتمع املدين واجلكومية يتعلق بسالمة الصحافيني. فإن جمموعات التمع املدين/ املنظمات غري احل

تتحمل األكادميية العاملة يف جمال تنمية وسائل اإلعالم ومحاية حرية التعبري والاالت ذات الصلة حبقوق اإلنسان، 
من أجل محاية من خطوات  تستطيع اختاذهبرين تتخذ كل ما  بالشكل الذي يقضية يسؤولأيضًا جزءًا من امل
إىل  تفتقرهذه  جمموعات التمع املدينمع أن األخطار اليت يتعرضون هلا بسبب أدائهم لعملهم. و الصحافيني من 

أن تنذر األطراف الفاعلة األخرى و بإمكا�ا أن  فإن تتمتع با مؤسسات الدولة، السلطة والصالحيات الرمسية اليت
كما أن بإمكا�ا أن تقود الرأي العام وأن   تسدي إليها املشورة والتوجيه بشرين طبيعة املشكلة واحللول املمكنة.
غري أن كل ما ميكن أن يفعله التمع املدين  تقدم الدعم املباشر إىل الصحافيني، مبا يف ذلك عن طريق التدريب.

يعترب سببًا للتخفيف من مسؤولية األطراف الفاعلة األخرى يف هذا الصدد (ويسري ذلك على ال ينبغي أن 
 انظر القسم "هاء" أدناه). - جمال وسائل اإلعالمالوسيطة يفاجلهات و األطراف الفاعلة 

 المؤشرات الرئيسية
________________________________________________________ 

 اضطالع منظمات المجتمع المدني والجهات األكاديمية برصد الوضع فيما يتعلق بالسالمة - ١

قضايا سالمة الصحافيني، مبا يف ذلك ما بشرين ملدين ببحوث وعمليات رصد اضطالع منظمات التمع ا .١
عمليات قتل الصحافيني أو دى تريثري مبو  ،يتعلق بدرجة الضغوط اليت تفضي إىل ممارسة الرقابة الذاتية

 .ترهيب عامة اجلمهوريف  االعتداءات عليهم
فهم جيد للظروف واألسباب اليت  بتحليل البيانات من أجل تكويناضطالع منظمات التمع املدين  .٢

 تيسر وقوع عمليات القتل أو حاالت اإلفالت من العقاب.
اضطالع منظمات التمع املدين بعمليات رصد وإبال  بشرين عمليات اعتداء أو حترش خاصة ضد  .٣

 الصحافيات أو ضد أي جمموعة حمددة أخرى تستهدفها هذه العمليات.
دمي معلومات عن سالمة الصحافيني إىل وكاالت األمم املتحدة اضطالع منظمات التمع املدين بتق .٤

 وعمليات االستعراضات الدورية اليت جترى على الصعيد العاملي.

 اضطالع منظمات المجتمع المدني الوطنية بالترويج لقضايا سالمة الصحافيين - ٢
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 الصحافيني.امتالك منظمات التمع املدين ملوارد متكنها من العمل بشرين قضايا سالمة  .١
 وسائل اإلعالم وعامة اجلمهور.لمعلومات  وفريالع منظمات التمع املدين بتاضط .٢
الوطنية يف مشاورات وعمليات تنسيق هامة مع املنظمات الدولية غري غري احلكومية نظمات املااراط  .٣

 احلكومية.
اضطالع منظمات التمع املدين بالتعاون بصورة فعالة مع اجلهات احلكومية واهليئات التشريعية واألمم  .٤

 سن القوانني ورسم السياسات.يف املتحدة وغري ذلك من اجلهات يف اإلسهام 
 اضطالع منظمات التمع املدين بالتعاون فيما بينها ومع األطراف املعنية األخرى. .٥
تنمية اخلاصة بالسرتاتيجيات الوطنية ادراج قضايا السالمة يف تمع املدين بتعميم إاضطالع منظمات ال .٦

 وسائل اإلعالم ويف االهتمامات العامة للجهات املاحنة فيما تقدمه من متويل.
ملسريلة اإلفالت  ونتصدي ذينحملامني واملنظمات القانونية الاضطالع منظمات التمع املدين بالعمل مع ا .٧

 وبدعم هؤالء احملامني وهذه املنظمات. ،من العقاب

 اضطالع منظمات المجتمع المدني بتوفير التدريب والدعم المالئمين لصالح اإلعالميين - ٣

ئم بشرين تدريب مهين مالاحتواء الدورات التدريبية األكادميية وغري األكادميية اليت تتاح للصحافيني على  .١
والسيما الدورات اليت العمل عن طريق اإلنرتنت أو خارج نطاق اإلنرتنت،  جمال قضايا السالمة، سواء يف

 تقدم إىل العاملني يف جمال اإلعالم ورجال القانون وموظفي اخلدمة العامة.
فرص ال، مبا يف ذلك معلومات عن علومات مالئمةمب زويد الصحافينيالع منظمات التمع املدين بتاضط .٢

 واملوارد التدريبية.
 منظمات التمع املدين بإعداد برامج توفر دعماً خاصاً للصحافيات.اضطالع  .٣
اضطالع منظمات التمع املدين بتقييم ما توفره من تدريب ودعم وبتقدمي تقارير عن هذا التدريب  .٤

 والدعم.
 اضطالع منظمات التمع املدين بتوفري معدات لتريمني السالمة لإلعالميني الذين يعانون ضعف احلال. .٥
ع منظمات التمع املدين بتقدمي املشورة واخلدمات القانونية للصحافيني بشرين قضايا السالمة، مبا اضطال .٦

يف ذلك تقدمي اإلرشاد واملساعدة إىل الصحافيني الذين يواجهون تديدات وإىل أسر الصحافيني ضحايا 
 عمليات القتل.

يني الذين جلوء أو مساكن آمنة لإلعالماضطالع منظمات التمع املدين، عند االقتضاء، بتوفري أماكن  .٧
 .اخلطورة يواجهون تديداً شديد

أو  منظمات التمع املدين يف تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل الصحافيني الذين يواجهون تديداتمشاركة  .٨
 أو إىل أسر الصحافيني ضحايا عمليات القتل. ،تعرضوا ألضرار
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 وسائل التحقق

نظمات غري احلكومية املعنية ، واملالنسائية مثل املنظمات غري احلكوميةاملدين (تقارير هيئات التمع  •
 حبقوق اإلنسان)

 ت الصلةالتقارير اإلعالمية ذا •
تنمية وسائل ب اخلاصة يف إطار الوثائق االسرتاتيجية أشكال التعبري اليت ترد عن أمهية سالمة الصحافيني •

 اإلعالم
 اليت جتري على صعيد جمموعات التمع املديناالجتماعات واحلمالت واملبادالت  •
االجتماعات واملبادالت اليت جتري داخل جمموعات التمع املدين، مبا فيها جمموعات احملامني ورجال  •

 القانون
 وجود خدمات لدعم الصحافيني توفرها منظمات التمع املدين •
املدين/ املنظمات غري احلكومية تتعلق  ومنظمات التمع لدى املؤسسات األكادمييةوجود مناهج تدريبية  •

 بتنمية وسائل اإلعالم

 مصادر البيانات
________________________________________________________ 

التقارير اليت تصدر عن جمموعات التمع املدين، مثل تقارير املنظمات غري احلكومية، عما تتخذه من  •
 مبادرات

مدونة السالمة، اخلاصة باملعهد الدويل لسالمة الصحافيني:  •
http://www.newssafety.org/page.php?page=165 

 s.dk/-m-http://www.iمنظمة الدعم الدويل لوسائل اإلعالم:  •
 www.article.org": ١٩قع األلكرتوين ملنظمة "املادة املو  •
 /Freedom House :"http://www.freedomhouse.orgمنظمة " •
 /http://www.freedomhouse.orgجلنة محاية الصحافيني:  •
 /http://www.freedomhouse.orgتقارير منظمة "مراسلون بال حدود":  •
 ;ifra.org/-http://www.wanالرابطة العاملية للصحف ولناشري اإلعالم اإلخباري:  •

-multimedia-killed-ifra.org/articles/2013/01/03/journalists-http://www.wan
package 

 www2.amarc.orgالرابطة العاملية لرابطات التمعات احمللية:  •
 Rory Peck Trust :www.rorypecktrust.orgهيئة  •

http://www.newssafety.org/page.php?page=165
http://www.newssafety.org/page.php?page=165
http://www.i-m-s.dk/
http://www.article.org/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
http://www.wan-ifra.org/
http://www.wan-ifra.org/articles/2013/01/03/journalists-killed-multimedia-package
http://www.wan-ifra.org/articles/2013/01/03/journalists-killed-multimedia-package
http://www.rorypecktrust.org/
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ائل اإلعالم والتقارير البيانات املتوافرة يف تقارير اجلهات املاحنة ذات الصلة والتقارير املستقلة لرصد وس •
   عن أنشطة التمع املدين  اإلعالمية
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 سائل اإلعالماألطراف الفاعلة والجهات الوسيطة في مجال و  -هاء 

 األساسيةالسياق والقضايا 
________________________________________________________ 

تتحمل مسؤولية خاصة  متعاقدين مستقلنيكأو   دائمني موظفنيك  نيإن املنظمات اإلعالمية اليت تستخدم صحافي
الالزمني للصحافيني عن سالمة الصحافيني العاملني يف خدمتها. وتشمل هذه املسؤولية توفري الدعم والتدريب 

ب يف هذا وامتالك ختطيط مناس ،العاملني يف مناطق حمفوفة باخلطر، واعتماد إجراءات مالئمة لتقييم املخاطر
خدمات  بتزويد وأحركات البحث األلكرتونية اهليئات املعنية مبفيها  الوسيطة، مبا الصدد. وقد أصبحت املنظمات

أو شبكات التواصل االجتماعي، خدمات الربيد األلكرتوين والربجميات والتطبيقات األلكرتونية،  توفري وأاإلنرتنت، 
لقضايا املتعلقة جهات تراقب وتنقل املضامني، وهو ما يزيد من مسؤوليتها يف جمال ابوصفها متزايد تضطلع بدور 

 حبرمة احلياة الشخصية وبريمن البيانات الرقمية، وغري ذلك.

رين يتحاشوا التهور وأن ال يعرضوا يقضي بسهم على عاتق الصحافيني أنفيقع أيضًا من املسؤولية  اً جزء بيد أن
وعي باألخطار  أنفسهم أو غريهم للخطر (وأن يكونوا، يف حالة الصحافيني العاملني على املستوى الدويل، على

وتتحمل نقابات الصحافيني اليت قد يعّرضوا إليها غريهم من العاملني احملليني الذين يساعدو�م يف أداء مهامهم). 
جانباً من املسؤولية يف تريمني امتالك أعضائها لإلعداد املناسب ملواجهة األخطار اليت تقرتن  كذلكهنية  وهيئاتم امل

 بريداء عملهم اإلعالمي.

 المؤشرات الرئيسية
________________________________________________________ 

 اعتماد المنظمات اإلعالمية لتدابير خاصة لضمان سالمة الصحافيين – ١

الكها لسياسة خاصة بالسالمة موضحة يف نص اضطالع املنظمات اإلعالمية برصد قضايا السالمة وامت .١
 تطبيقها على أ  وجه. ريوجي تاح للموظفني ولعامة اجلمهورم
اخلطر وجود أحكام يف السياسات اخلاصة بالسالمة تتعلق بتقييم املخاطر وتنص على حتديد مستويات  .٢

 حمددة. اماملون يف أداء مهاليت قد يتعرض له الع
لى عو  ،لصحافيني املتعاقدين املستقلني ومساعديهمعلى اسريان السياسات اخلاصة بالسالمة  .٣

 على املستوى احمللي. واملعنيني بتوفري الدعماملستخدمني 
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أداء الصحافيني، مبا فيهم املتعاقدون املستقلون، لعملهم على أساس عقود عمل سليمة الصياغة تشمل  .٤
 ما يتعلق بالسالمة واملخاطر الشخصية.

ك وذلضمان املنظمات اإلعالمية لشروط السالمة واألمن يف أماكن العمل وعلى مستوى ظروف العمل،  .٥
على حنو حيمي الصحافيني من مضايقات املتدخلني ويتيح بيئة آمنة على صعيد تكنولوجيات املعلومات 

 واالتصال.
 امتالك الصحافيني للحق يف رفض أداء مهام حمفوفة باخلطر. .٦
لدى  تهمملعدات الالزمة لسالما للصحافيني مع توفري تريمني مناسببتوفري املنظمات اإلعالمية اضطالع  .٧

 يف ذلك املعدات املالئمة للنساء. ملهام تشتمل على خماطر، مباأدائهم 
تدريب على الوعي بالبيئات العدائية وباملخاطر قبل إيفاد الصحافيني بتوفري املنظمات اإلعالمية اضطالع  .٨

 يف مهام خطرية.
 اضطالع املنظمات اإلعالمية بتوفري دعم مناسب للصحافيني العاملني يف أداء مهام خطرية. .٩

 توافر اإلرشاد اخلاص حباالت اإلجهاد. تريمنياضطالع املنظمات اإلعالمية ب .١٠

ملخاطر خاصة، واعتمادها السرتاتيجيات لديها مات ض املستخدَ اعرتاف املنظمات اإلعالمية بتعرّ . ١١
 خاصة للحد من هذه املخاطر.

أجل إعداد مبادئ توجيهية اضطالع املنظمات اإلعالمية بالتنسيق عند االقتضاء مع قوات األمن من . ١٢
 عن معاملة الصحافيني قبل دخوهلم يف مناطق حمفوفة باملخاطر.

 اضطالع وسائل إعالم التمعات احمللية بتطبيق بروتوكوالت للسالمة على النحو املالئم لظروفها.. ١٣

 وسائل التحقق

 البالغات اليت تصدر عن املنظمات اإلعالمية؛ •
 تقارير نقابات الصحافيني؛ •
 تقارير منظمات التمع املدين اجلديرة بالثقة؛ •
 تقارير اهليئات ذات الصلة بالقطاع املهين، مثل الرابطة العاملية للصحف ولناشري اإلعالم اإلخباري •
 السياسات ومدونات السلوك املنشورة اليت تصدر عن املنظمات اإلعالمية •
 التوجيهات/ السياسات الداخلية للمنظمات اإلعالمية •
 رسات والتصرحيات اليت تصدر عن الصحافيني أنفسهماملما •
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 التريمنيعقود  •
 االجتماعات املوثقة اليت تعقد بني املنظمات اإلعالمية وإفراد أجهزة األمن •

 اتخاذ النقابات والهيئات المهنية للصحافيين لتدابير خاصة لتعزيز سالمة الصحافيين – ٢

لسالمة وبالرتويج لدى أرباب العمل والسلطات اضطالع نقابات/ رابطات الصحافيني برصد قضايا ا .١
 لصاحل اعتماد سياسات فعالة بشرين هذه القضايا.

 اضطالع نقابات/ رابطات الصحافيني بإبراز أمهية السلوك املهين لإلعالميني .٢
 اضطالع نقابات/ رابطات الصحافيني بتوفري موارد إعالمية وبتشجيع املمارسات اجليدة. .٣
بتوفري املشورة العملية وإمكانية االنتفاع مبوارد متخصصة اضطالع نقابات/ رابطات الصحافيني  .٤

 لإلعالميني العاملني يف أداء مهام تتسم باخلطورة.
مارسي صحافة وملاضطالع نقابات/ رابطات الصحافيني بتوفري الدعم لوسائل إعالم التمعات احمللية  .٥

 .املواطن
الصحافيني بإقامة برامج للصحافيات تراعي املخاطر اخلاصة اليت ستتعرضن  اضطالع نقابات/ رابطات .٦

 هلا لدى أدائهن ملهام خطرية.
بتوفري التدريب واإلرشاد اخلاص حباالت اإلجهاد لصاحل  اضطالع نقابات/ رابطات الصحافيني .٧

 الصحافيني.
لصاحل الصحافيني من السالمة خاص بائتماين بإنشاء صندوق اضطالع نقابات/ رابطات الصحافيني  .٨

 ضحايا العنف ولصاحل أسرهم.

 وسائل التحقق

 البالغات اخلاصة بالسياسة العامة واليت تصدر عن نقابات الصحافيني •
 تقارير املنظمات غري احلكومية •
 تقارير نقابات الصحافيني •
 واالستقصاءات ،الرتكيز أفرقةو  ،اليت جترى مع فرادى الصحافيني املقابالت •
 اإلعالمية عن السالمةتوافر املواد  •
 حلقات العمل واألنشطة التدريبية عن السالمة •
 سالمةخاص بالائتماين وجود صندوق  •
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اضطالع جميع األطراف الفاعلة في مجال وسال اإلعالم، بما فيها فرادى الصحافيين، بالترويج  – ٣
 للسالمة في مجال االتصاالت بالوسائل الرقمية

 خطار اليت يتضمنها العمل عن طريق الوسائل الرقمية وبتدابري احلمايةتوافر الوعي لدى الصحافيني باأل .١
استخدام الصحافيني ملستلزمات احلماية يف االتصاالت بالوسائل الرقمية استخداماً فعاًال، مبا يف ذلك  .٢

 الربجميات املالئمة وغري ذلك من التدابري االحرتازية.
 الرئيسية اخلاصة بالتشفري، واالنتفاع بذه الفرص.الوسائل العامة وجود فرص للتدريب يف جمال  .٣
 اضطالع أرباب العمل وغريهم من اجلهات بتوفري برجميات ومعدات تتيح للصحافيني محاية اتصاالتم. .٤

 وسائل التحقق

 حلقات العمل •
 املواد املنشورة •
 املقابالت اليت جترى مع األطراف املعنية والتقارير الصحافية •

 الفاعلة في مجال اإلعالم بتغطية قضايا السالمةاضطالع األطراف  – ٤

 املتابعة.حاالت  فالت من العقاب، مبا يف ذلك تغطيةوجود تغطية متواصلة لقضايا السالمة ومسريلة اإل .١
إظهار األوساط اإلعالمية النشغاهلا بقضايا السالمة ومبسريلة اإلفالت من العقاب، وإعرابا عن عدم  .٢

ذه هل ةاملشرتكألمهية هذه القضايا باعتبارها أمورًا تم اجلميع، واعرتافها باخوفها من نشر األخبار عن 
 .املواطنممارسي صحافة وسائل إعالم التمعات احمللية و بالنسبة إليها وإىل األمور 

 اضطالع وسائل اإلعالم واإلعالميني بالتصرف ككيان مجاعي يروج هلذه القضايا. .٣
 ،غري اإلعالمأخرى االت جم بالعمل مع األطراف املعنية يفاإلعالم األطراف الفاعلة يف جمال اضطالع  .٤

 تريمني سياسات مالئمة عن هذه القضايا وتريمني االهتمام با على النحو املناسب.بغية 

 وسائل التحقق

 البالغات العامة اليت تصدر عن املنظمات اإلعالمية والرابطات املهنية •
 أشكال التغطية اإلعالمية •
 واملؤمترات واحلمالتحلقات العمل  •

 احترام الكيانات الوسيطة لمسألة سالمة الصحافيين – ٥



 لالختبار التجرييب  الصحافينيمؤشرات سالمة 

 

امتالك شركات اإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات وشركات االتصاالت السلكية والالسلكية لتسهيالت  .١
 ضد تالعب قراصنة املعلوماتية. آمنة حلماية بيانات الصحافيني

املعلومات وشركات االتصاالت السلكية والالسلكية لسياسات امتالك شركات اإلنرتنت وتكنولوجيات  .٢
واضحة وشفافة ومالئمة ومتسقة مع املعايري الدولية اخلاصة حبرمة احلياة الشخصية فيما يتعلق بإفشاء 

 البيانات الشخصية للسلطات واجلهات األخرى املعنية بإنفاذ القانون.
بتقدمي وشركات االتصاالت السلكية والالسلكية اضطالع شركات اإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات  .٣

 أعاله. ٢و ١تقارير شفافة ودورية عن البندين 
لسياسات امتالك شركات اإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات وشركات االتصاالت السلكية والالسلكية  .٤

 عن محاية البيانات تتيح للزبائن تتبع استخدام أي طرف ثالث للبيانات اخلاصة بم.
سلكية لسياسة السلكية والال االتصاالتك شركات اإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات وشركات امتال .٥

 دماتا بشرين البيانات اليت تطلبها منها اجلهات احلكومية.خب املنتفعنيتتيح إعالم 

 وسائل التحقق

 تقارير الشركات •
 الذايت نضباطاالسياسات  •
 املعنية بوضع القواعد التنظيمية اجلهاتتقارير اجلهات احلكومية و  •
 التحليالت اليت جتريها اجلهات األكادميية واخلرباء املستقلون •
 عالميةتقارير اإلاملقابالت اليت جترى مع املنتفعني وال •

 مصادر البيانات
________________________________________________________ 

http://cpj.org/reports/2012/04/journalism-الدليل املرجعي للجنة محاية الصحافيني:  •

manuals.php-and-resources 
 .orgifra-wanwww./الرابطة العاملية للصحف ولناشري اإلعالم اإلخباري:  •
 /http://www.unesco.org/new/en/communication-and-informationاليونسكو:  •
 /http://epceurope.euجملس الناشرين األوروبيني:  •
 تقارير املنظمات والرابطات اإلعالمية الوطنية •
 /http://www.ifj.orgاالحتاد الدويل للصحافيني:  •

http://cpj.org/reports/2012/04/journalism-resources-and-manuals.php
http://cpj.org/reports/2012/04/journalism-resources-and-manuals.php
http://cpj.org/reports/2012/04/journalism-resources-and-manuals.php
http://www.wan-ifra.org/
http://epceurope.eu/
http://www.ifj.org/


 لالختبار التجرييب  الصحافينيمؤشرات سالمة 

 

 http://www.freemedia.at/home.html?no_cache=1املعهد الدويل للصحافة:  •
 www.cba.org.uk/http//:رابطة الكومنولث للبث اإلذاعي:  •
 Rory Peck Trust :www.rorypecktrust.orgهيئة  •

  

http://www.freemedia.at/home.html?no_cache=1
http://www.cba.org.uk/
http://www.rorypecktrust.org/
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 بيبليوغرافيا

 Media Development(مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم: إطار لتقييم تنمية وسائل اإلعالم :  .١

Indicators: a framework for assessing media development( 

 الوثائق ذات الصلة بخطة عمل األمم المتحدة بشأن سالمة الصحافيين ومسألة اإلفالت من العقاب .٢
• Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of ImpunityThe UN   خطة)

 عمل األمم املتحدة بشرين سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب)
• 2014-The Implementation Strategy 2013  خلطة  ٢٠١٤-٢٠١٣(االسرتاتيجية التنفيذية لعامي

 عمل األمم املتحدة بشرين سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب)

• The Guide on Operationalizing the UN Plan of Action at Country Level  دليل تنفيذ)

 خطة عمل األمم املتحدة على الصعيد القطري)

• Newsletter on Safety of Journalists (النشرة اإلعالمية عن سالمة الصحافيني) 

 القانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان .٣
• The Universal Declaration of Human Rights(1948)    اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)

)١٩٤٨(( 

• The International Covenant on Civil and Political Rights-OHCHR 1976   ) العهد الدويل

 ))١٩٧٦اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (

• General comment 34 on the article 19ICCPR (2011)  of the above   التعليق العام رقم)

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ١٩) على املادة ٢٠١١(لسنة  ٣٤

• punityHuman Rights Resolution 2005/81: Im-UNHCR 2005    جلنة األمم املتحدة حلقوق)

 عن موضوع اإلفالت من العقاب) ٢٠٠٥/٨١اإلنسان، القرار 

• Resolution S/RES/1738-UN Security Council 2006   للس األمن) ٨١٧٣(القرار 

 الصكوك اإلقليمية لقانون حقوق اإلنسان .٤

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/newsletter/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/newsletter/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Implementation_Strategy_2013-2014_REV8march.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Implementation_Strategy_2013-2014_REV8march.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/Themes/Freedom_of_expression/Operationalizing_the_UN_Plan_of_Action_on_Safety_of_Journalists_v_15Nov2012.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/Themes/Freedom_of_expression/Operationalizing_the_UN_Plan_of_Action_on_Safety_of_Journalists_v_15Nov2012.pdf
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/newsletter/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/newsletter/
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,UNCHR,,,45377c930,0.html
http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,UNCHR,,,45377c930,0.html
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/681/60/PDF/N0668160.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/681/60/PDF/N0668160.pdf?OpenElement
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• African Charter on Human and People's Rights for Africa   امليثاق األفريقي حلقوق)

 )١٩٨٦) الساري املفعول منذ عام ١٩٨١اإلنسان وحقوق الشعوب (

• American Convention on Human Rights for the America   يكية حلقوق (االتفاقية األمر

 )١٩٧٨)، السارية املفعول منذ عام ١٩٦٩اإلنسان (

• Europe European Convention on Human Rights for   االتفاقية األوروبية حلماية حقوق)

 )١٩٥٣)، السارية املفعول منذ عام ١٩٥٠( اإلنسان وحرياته األساسية

• Arab Charter on Human Rights ) ١٩٩٤(امليثاق العريب حلقوق اإلنسان( 

 القانون اإلنساني الدولي .٥

• The Geneva Conventions of 1949  وبروتوكوالتا اإلضافية)١٩٤٩(اتفاقيات جنيف لعام 

 التدابير الخاصة بشأن سالمة الصحافيين .٦

• UNESCO Resolution 29 on the Condemnation of Violence against Journalists 

 بشرين إدانة عمليات العنف اليت ترتكب ضد الصحافيني)) ١٩٩٧(لعام  ٢٩(قرار اليونسكو رقم   (1997)
• UNESCO's Belgrade Declaration on Media in Conflicts Areas in Countries in 

Transition(2004)    وسائل اإلعالممساعدة الصادر عن اليونسكو بشرين ) ٢٠٠٤(لعام (إعالن بلغراد 

 يف مناطق النزاع ويف البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية)
• UNESCO's Medellin Declaration Securing the Safety of Journalists and 

ing ImpunityCombatt(2007)    الصادر عن اليونسكو بشرين ضمان ٢٠٠٧(إعالن ميديلني (لعام (

 سالمة الصحافيني ومكافحة اإلفالت من العقاب)
• UNESCO's Carthage Declaration on Press Freedom and the Safety of Journalists 

) الصادر عن اليونسكو بشرين حرية الصحافة وسالمة الصحافيني)٢٠١٢(إعالن قرطاج (لعام   (2012)  

• UNESCO’s San Jose Declaration on Safe to Speak: Securing Freedom of 

Expression in all Media(2013)   الصادر عن اليونسكو بشرين ٢٠١٣(إعالن سان خوسيه (لعام (

 م)التحدث بريمان: ضمان حرية التعبري يف مجيع وسائل اإلعال

• IPDC Decision on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity(2008)    قرار)

 ))٢٠٠٨جملس الربنامج الدويل لتنمية االتصال، عن سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب (

http://www.achpr.org/instruments/achpr/
http://www.achpr.org/instruments/achpr/
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Brussels/pdf/ipdc_resolution_29.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Brussels/pdf/ipdc_resolution_29.pdf
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000000/belgrade-declaration/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000000/belgrade-declaration/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000/medellin-declaration/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday2009000/medellin-declaration/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/carthage_declaration_2012_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/WPFD-San-Jose-Declaration-2013-en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/WPFD-San-Jose-Declaration-2013-en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ipdc2008_decision_safety_of_journalists.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ipdc2008_decision_safety_of_journalists.pdf
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• IPDC Decision on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity(2010)    قرار)

 ))٢٠١٠جملس الربنامج الدويل لتنمية االتصال، عن سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب (

• IPDC Decision on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity(2012)    قرار)

 ))٢٠١٢جملس الربنامج الدويل لتنمية االتصال، عن سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب (
• Year Action Plan-ICRC 31st International Conference’s Resolution 2 on 4(2011)  

ن الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر الدويل للجنة اخلاص خبطة العمل للسنوات األربع والصادر ع ٢القرار رقم (

 الدولية للصليب األمحر)
• UN General Assembly, Resolution on the safety of -Rights Council Human 

Journalists(2012)   عن جملس حقوق اإلنسان٢٠١٢(القرار اخلاص بسالمة الصحافيني الصادريف عام- 

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة)

 األمم المتحدةالبالغات واإلعالنات الوطنية الناجمة عن المشاورات الوطنية بشأن خطة عمل  .٧

• Islamabad Declaration on Safety of Journalists and Impunity Issues, November 

الصحافيني ومسريلة ، عن سالمة ٢٠١٢(إعالن إسالم آباد (الصادر يف تشرين الثاين/ نوفمرب  .2012

 اإلفالت من العقاب)
• The London Statement members of the global media community on the Safety  by

of Journalists and the Issue of Impunity, October 2012 يف (بيان لندن الصادر عن أعضاء 

ومسريلة اإلفالت من  بشرين سالمة الصحافيني) ٢٠١٢(يف تشرين األول/ أكتوبر األوساط اإلعالمية العاملية 

 العقاب)

 البحوث .٨
• The protection of journalists and news media  Gallois, Alexandre (2004).-Balguy

. International Review of the Red Cross. Vol. 86, and personnel in armed conflict
No. 853. pp. 37 – 67 

• Institutional Design and  Bertoni, Eduardo and Torres, Natalia (2012).
ecting Journalists and Effectiveness of the Agencies Charged with Prot

. Investigating Crimes against the Press: Mexico, Colombia and Guatemala
Universidad de Palermo 

• on and Democratisation in an Unfolding Conflict: Media in Between Radicalisati
Pakistan(2009). International Media Support (IMS)  

• International News  Killing the Messenger: Report of the Global Inquiry By The
Safety Institute Into the Protection of Journalists(2007). International News Safety  

Institute 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ipdc2010_safety_decision_final.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ipdc2010_safety_decision_final.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc28_safety_decision_final.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc28_safety_decision_final.pdf
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/Themes/Freedom_of_expression/HumanRights_Council_UNGA.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/Themes/Freedom_of_expression/HumanRights_Council_UNGA.pdf
http://www.unesco.org.pk/ci/documents/Press_Release-Safety_of_Journalists.pdf
http://www.unesco.org.pk/ci/documents/Press_Release-Safety_of_Journalists.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/LONDON_STATEMENT_ON_THE_SAFETY_OF_JOURNALISTS_OCTOBER_2012.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/LONDON_STATEMENT_ON_THE_SAFETY_OF_JOURNALISTS_OCTOBER_2012.pdf
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/a._balguy_gallois-medias_conflits_armes-1.pdf
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/a._balguy_gallois-medias_conflits_armes-1.pdf
http://www.palermo.edu/cele/pdf/english/Internet-Free-of-Censorship/Institutional-Design.pdf
http://www.palermo.edu/cele/pdf/english/Internet-Free-of-Censorship/Institutional-Design.pdf
http://www.palermo.edu/cele/pdf/english/Internet-Free-of-Censorship/Institutional-Design.pdf
http://www.i-m-s.dk/wp-content/uploads/2012/11/ims-media-pakistan-radicalisation-2009.pdf
http://www.i-m-s.dk/wp-content/uploads/2012/11/ims-media-pakistan-radicalisation-2009.pdf
http://www.newssafety.org/images/pdf/KillingtheMessenger.pdf
http://www.newssafety.org/images/pdf/KillingtheMessenger.pdf
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• Rosario-Braid, Florangel, Maslog, Crispin C., Tuazon, Ramon R. (2012). Crimes 
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 ١الذيل 

وفيما يلي  توجد بالغات وقرارات متنوعة لألمم املتحدة عن سالمة الصحافيني وعن وضعهم بصفتهم مدنيني.
 بعض األمثلة على ذلك:

عمليات العنف  عن "إدانة ٢٩، القرار رقم ١٩٩٧أصدرت الدول األعضاء يف اليونسكو، يف عام فقد  .١
إمكانية مقاضاة احلكومات برين تكفل اليت ترتكب ضد الصحافيني". وأوصى قرار اليونسكو هذا 

، كما أوصى باعتماد مبدأ التشريعات لكل َمن يدبرون اغتيال أي شخص ميارس حقه يف حرية التعبري
 ارسة حرية التعبري واإلعالم.عدم قابلية التقادم بالنسبة إىل اجلرائم اليت ترتكب ضد أشخاص ملنعهم من مم

، تريكيد حق مراسلي احلرب ١٧٣٨لألمم املتحدة، يف القرار  ، جدد جملس األمن التابع٢٠٠٦ويف عام  .٢
عتربوا سجناء حرب مبوجب اتفاقية جنيف الثالثة، ووجوب اعتبار الصحافيني وموظفي وسائط يف أن يُ 

هنية حتفها املخاطر يف مناطق النزاع املسلح، أشخاصاً اإلعالم واألفراد املرتبطني به، العاملني يف بعثات م
 مدنيني جيب احرتامهم ومحايتهم بصفتهم هذه.

عن  A/HRC/RES/12/16سان التابع لألمم املتحدة القرار ، أصدر جملس حقوق اإلن٢٠٠٩ويف عام  .٣
وقد أعرب فيه اللس عن قلقه . ٢٠٠٩مد يف شهر تشرين األول/ أكتوبر حرية الرأي والتعبري، الذي اعتُ 

املستمر إزاء استمرار حدوث انتهاكات للحق يف حرية التعبري يتعرض هلا األشخاص الذين ميارسون هذا 
احلق أو يسعون إىل تعزيزها أو الدفاع عنها، مبن فيهم الصحافيون والُكّتاب وغريهم من العاملني يف 

مجلة أمور، افعون عن حقوق اإلنسان، ودعا الدول إىل وسائل اإلعالم، ومستخدمو شبكة اإلنرتنت واملد
15Fمن بينها محاية الصحافيني العاملني يف ظل أوضاع النزاع املسلح

١٦. 
بع لألمم املتحدة، بتوافق اآلراء الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان التاA/HRC/21/12 16F١٧ويف القرار  .٤

، عن سالمة الصحافيني، أدان اللس بشكل قاطع مجيع االعتداءات ٢٠١٢أيلول/ سبتمرب  ٢٧بتاريخ 
ازدياد اخلطر الذي تشكله على سالمة الصحافيني إزاء ، وأعرب عن قلقه اليت يتعرض هلا الصحافيون
ضمان حتسني التعاون والتنسيق على الصعيد . وشدد اللس على ضرورة جهات فاعلة من غري الدول

االئتمانية الدويل فيما يتعلق بضمان سالمة الصحافيني، ودعا وكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها 

                                                
 ) انظر: ١٦

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/166/89/PDF/G0916689.pdf?OpenElement 
 ، على العنوان التايلِ: ٢٠١٢أيلول/ سبتمرب  ٢٧الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين بتاريخ  A/HRC/RES/21/12) انظر القرار ١٧

1_en.pdf-Add-53-67-http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/A 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/A-67-53-Add-1_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/A-67-53-Add-1_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/A-67-53-Add-1_en.pdf
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واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والدول األعضاء ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة إىل مواصلة 
 األمم املتحدة بشرين سالمة الصحافيني ومسريلة اإلفالت من العقاب.التعاون يف جمال تنفيذ خطة عمل 

17Fعن جلنة حقوق اإلنسان ٢٠١١الذي صدر يف شهر متوز/ يوليو  ٣٤ويف التعليق العام رقم  .٥

اليت ترصد  ١٨
ألحكام العهد، جرى النص تنفيذ الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدينة والسياسية 

للدول األطراف أن تنفذ تدابري فعالة للحماية من االعتداءات اليت تستهدف إسكات على أنه ينبغي 
أصوات األشخاص الذي ميارسون حقهم يف حرية التعبري، مبن فيه الصحافيون. وجرى يف التعليق العام 

هذا حتديد الصحافيني ضمن الفئات اليت تتعرض للتهديدات وللتخويف واالعتداء بسبب  ٣٤رقم 
وحتليل املعلومات املتعلقة  ألنشطتهم، وذلك باإلضافة إىل األشخاص الذين يشاركون يف مجع ممارستهم
حقوق اإلنسان والذين يقومون بنشر تقارير تتعلق حبقوق اإلنسان، مبن فيهم القضاة واحملامون.  بِريوضاع

تهديد باملوت التهديدات واالعتداءات حاالت "االحتجاز التعسفي والتعذيب والويُدرج يف نطاق هذه 
وينص التعليق على أنه "ينبغي التحقيق بصرامة يف الوقت املناسب يف مجيع هذه وعمليات القتل". 

االعتداءات ومقاضاة مرتكبيها ومنح الضحايا، أو منح ممثليهم يف احلاالت اليت يرتكب فيها القتل، 
18Fأشكاًال مناسبة من اجلرب"

١٩. 
ضمان سالمة الصحافيني ومكافحة اإلفالت من بشرين "ويف إعالن ميديلني الصادر عن اليونسكو  .٦

" والذي اعتمده املشرتكون يف االحتفال باليوم الدويل حلرية الصحافة، يف كولومبيا، يف عام العقاب
، جرى الرتكيز على مسؤوليات الدول واحلث على زيادة التعاون بني املؤسسات املتعددة األطراف ٢٠٠٧

التحدث بريمان: ضمان حرية التعبري يف مجيع وسائل إعالن سان خوسيه بشرين " الدولية. أماواملؤسسات 
" الذي اعتمده املشرتكون يف االحتفال باليوم الدويل حلرية الصحافة، يف سان خوسيه، بكوستا اإلعالم

نطاق العمل عن طريق اإلنرتنت أو يف  فقد تناول قضايا السالمة سواء ضمن ،٢٠١٣ريكا، يف عام 
 ق اإلنرتنت، كما تناول مسريلة اإلفالت من العقاب.خارج نطا

تناول  ٢٠١٢وأصدر املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية التعبري تقريرًا هامًا يف حزيران/ يونيو  .٧
موضوع محاية الصحافيني وحرية وسائل اإلعالم، وركز بوجه خاص على األوضاع اخلالية من نزاعات 

موجهة إىل وكاالت األمم املتحدة، واحلكومات،  على توصيات مستفيضةمسلحة. وحيتوي هذا التقرير 

                                                
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34.doc) انظر: ١٨
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:  ١٩على املادة  ٣٤) التعليق العام رقم ١٩

34.doc-GC-C-ww2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPRhttp://w 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34.doc
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والتمع املدين. وتشكل التقارير القطرية للمقررين اخلاصني لألمم املتحدة واملقررين اخلاصني للمناطق 
19Fاإلقليمية أيضاً مصادر مفيدة للمعلومات عن االنتهاكات اليت ترتكب ضد سالمة الصحافيني

٢٠. 
بالتطرق مرارًا إىل الشواغل املتعلقة  مة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية وسائل اإلعالموقام ممثل منظ .٨

كما حبث املكتب حاالت بسالمة الصحافيني مسلطًا الضوء على أعمال العنف والتحرش والرتهيب.  
واملهنية  تتعلق بعمليات توقيف وسجن ال مربر هلا ضد صحافيني، أو حاالت النتهاك احلقوق الشخصية

20Fلصحافيني وحاالت تقصري يف إجراء حتقيقات ومقاضاة تتعلق جبرائم ترتكب ضد صحافيني

٢١. 

 

  

                                                
  /http://www.achpr.org/search؛ أو: http://www.oas.org/en/iachr/expression/reports/country.asp) انظر، مثًال،  ٢٠
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 تطبيق مؤشرات اليونسكو الخاصة بسالمة الصحافيين

 

 عملي لمساعدة الباحثيندليل 

 

 المحتويات

 الغرض من هذا الدليل العملي عن مؤشرات سالمة الصحافيني .١
 تقدمي إىل مؤشرات سالمة الصحافيني .٢
 عالقة مؤشرات سالمة الصحافيني مبؤشرات اليونسكو اخلاصة بتنمية وسائل اإلعالم .٣
 بنية مؤشرات سالمة الصحافيني .٤
 منهجية يف تطبيق مؤشرات سالمة الصحافيني اعتبارات .٥
 عرض التقارير الوطنية عن مؤشرات سالمة الصحافيني مبادئ رائدة بشأن أسلوب .٦
 اختياري)إجراء ؤشرات سالمة الصحافيني (ملتقييم عملية  ضمن الذيل: جمموعة أدوات إلجراء استقصاء .٧

 

 ينالغرض من هذا الدليل العملي عن مؤشرات سالمة الصحافي - ١

أي شخص يتوخى تطبيق مؤشرات اليونسكو اخلاصة بسالمة الصحافيني على هذا املطبوع دليل موجَّه إىل 
ؤشرات يف بلد ما، وعن الكيفية اليت ميكن هذه املاملستوى الوطين. وهو يتيح مبادئ رائدة عن كيفية العمل لتطبيق 

 با استخدام نتائج ذلك.

 إلى مؤشرات سالمة الصحافيين تقديم - ٢

خلطة عمل  جملس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة يف سياق تبّين هذا يندرج إعداد مؤشرات سالمة الصحافيني 
ويف إطار االسرتاتيجية التنفيذية للخطة ، األمم املتحدة بشأن سالمة الصحافيني ومسألة اإلفالت من العقاب

سالمة الصحافيني إىل حتديد أمور هامة تتعلق بسالمة الصحافيني  وترمي مؤشرات. ٢٠١٤-٢٠١٣لعامي 
وتتيح هذه املؤشرات الوقوف على املسائل ومبسألة اإلفالت من العقاب، أو تؤثر يف هذه السالمة وهذه املسألة. 

حافيون، مدى توافر أو عدم توافر األمان يف الظروف اليت يعمل فيها الصالرئيسية الكفيلة بأن تساعد يف تقييم 
يتم حتديد مرتكيب هذه اجلرائم وجيري  أي ما إذا -للجرائم اليت ترتكب ضدهم وعلى ما إذا توجد مالحقة مناسبة



تقدميهم إىل العدالة. فإن مؤشرات سالمة الصحافيني تفيد يف حتديد التدابري اليت تتخذها خمتلف اجلهات املعنية 
مل هذه وتشت اإلفالت من العقاب على الصعيد الوطين. املناسبة لتعزيز سالمة الصحافيني ومكافحة حاال

األطراف الفاعلة األمم املتحدة والدولة واألطراف الفاعلة السياسية ومنظمات التمع املدين واجلهات األكادميية 
 ووسائل اإلعالم واجلهات الوسيطة.

 ةمنهجي االضطالع بصورة ميكن على ضوئه اً أساسسالمة الصحافيني على وجه اخلصوص مؤشرات  وتشكل
ما نأمل، جوانب للتقدم ، كمتثل هذه التغريات وسوف الزمن. ورر اليت  تطرأ يف هذا الصدد مب تسجيل التغرياتب

سالمة الصحافيني. وفيما خيص األمم املتحدة، ميكن أن تساعد هذه املؤشرات  أوضاع ًا يفإجيابي اً تأثري  وستؤثر
ألمم املتحدة إلجراء عمليات تقييم دورية ملدى ما سيسهم به الئمة التابعة لملوكاالت االاليونسكو وغريها من 

، يف حتسني أمن اجلهات خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحافيني ومسألة اإلفالت من العقابتطبيق 
 الفاعلة يف جمال وسائل اإلعالم.

شامًال، وإمنا أن تكون وسيلة لقياس جمموعة من وجتدر اإلشارة إىل أن القصد من املؤشرات ليس أن تكون منوذجاً 
ولذلك، فإ�ا ذات طابع وصفي وتفيد اجلوانب ذات الصلة واملفيدة إلجراء عمليات االستقصاء وفهم األوضاع. 

غري أن للتطبيق يف كل األوضاع؛ كله قابلة  ليست املؤشرات كما أن أغراض التحليل وليس أغراض حتديد العالج.  
ينبغي أن تشري إىل احلاالت اليت مل جير فيها استخدام بعض املؤشرات (وأن تبني ما إذا كان ذلك أي نتائج تنشر 

 ، أو بسبب انعدام البيانات، أو أي أسباب أخرى).تتعلق بعدم مالءمة استخدام هذه املؤشرات ألسباب

 معالقة مؤشرات سالمة الصحافيين بمؤشرات اليونسكو الخاصة بتنمية وسائل اإلعال – ٣

مثة صالت تربط بني مؤشرات سالمة الصحافيني وبني مؤشرات اليونسكو لتنمية وسائل اإلعالم، اليت تبناها 
كأداة تشخيصية فريدة من   ٢٠٠٨اللس الدويل احلكومي للربنامج الدويل لليونسكو لتنمية االتصال يف عام 

نظر بصورة أكثر تفصيًال يف املؤشرات العامة النوعها لتقييم املشهد اإلعالمي. وتتيح مؤشرات سالمة الصحافيني 
 .من إطار مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم ٣,١٤و ٣,١٣للسالمة على حنو ما ترد به يف الفقرتني 

إطار مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم،  ، فإن مؤشرات سالمة الصحافيني تتبع نفس نظام البحث املعتمد يفوعليه
 : املؤشرات، ووسائل التحقق، واملصادر املمكنة للبيانات.سية هيرئي وتستند يف البحث إىل ثالثة عناصر

سالمة الصحافيني يتم القيام با بصورة مستقلة يف قييمات ألوضاع تواردة يف هذه الوثيقة بال وتعىن املبادئ الرائدة
فيني ومسألة تتعلق فقط بسالمة الصحا تنمية وسائل اإلعالم؛ وهي مبادئ رائدةاملة ملؤشرات سياق دراسة ك

إجراء تقييم عام للمشهد اإلعالمي على الصعيد يف سياق أيضًا ق ميكن أن تطبَّ  غري أ�ا اإلفالت من العقاب.
فعند تطبيق الوطين باالستناد إىل مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم، إذا ما توافرت املوارد الكافية للقيام بذلك. 



مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم يف البلدان اليت تنطوي فيها قضايا السالمة واإلفالت من العقاب على حتديات 
عن  فصل يركز مبزيد من التفصيل على قضايا السالمةإىل العملية أن يضاف جدًا من املالئم هامة، قد يكون 

 استخدام املؤشرات اخلاصة بسالمة الصحافيني.طريق 

 بنية مؤشرات سالمة الصحافيين – ٤

إىل تقدمي حملة  هاترمي الفئة األوىل مناملؤشرات اخلاصة املوزعة يف فئات، على عدد من املؤشرات  تشتمل وثيقة
تتعلق الفئات التالية مبختلف اجلهات املعنية املالئمة أوضاع سالمة الصحافيني يف البلد املعين، بينما  عن عامة

األمم املتحدة والدولة واألطراف الفاعلة السياسية واملنظمات غري احلكومية واجلهات األكادميية واملتمثلة يف هيئات 
شأن قضايا املعنية والتدابري اليت تتخذها ب فيما خيص أدوار هذه اجلهاتوذلك ووسائل اإلعالم واجلهات الوسيطة، 

 سالمة الصحافيني.

 حافيينعتبارات منهجية في تطبيق مؤشرات سالمة الصا – ٥

ثالثة احتياجات قد تكون تلبية ينبغي أن يشتمل التصميم املنهجي لعملية تقييم مؤشرات سالمة الصحافيني على 
الرئيسية املؤشرات  ات جبمع معلومات جديرة بالثقة بِشأنمتنافسة فيما بينها أحياناً، وتتعلق هذه االحتياج

التكاليف واملوارد املتوافرة فعًال، وتكوين شعور واسع النطاق لدى واملؤشرات الفرعية، وإجراء العملية ضمن حدود 
 خمتلف اجلهات املعنية الوطنية بالثقة يف عملية التقييم.

 اإلطار الزمني

ميكن أن و  ،يتمثل اإلطار الزمين املزمع لتطبيق مؤشرات سالمة الصحافيني يف مدة شهرين من العمل بوقت كامل
يضطلع به على مدى فرتة قد ترتاوح يف كثري من األحيان بني أربعة وستة أشهر، أو أن  خبري ذا العمليضطلع ب

فقد تكون املدة فريق من العاملني. ويعتمد اإلطار الزمين أيضًا على األساليب اليت يتم اختيارها إلجراء البحث (
فذ أنشطة تتعلق بسالمة تنل)، وعلى عدد اجلهات املعنية اليت أطول، مثًال، يف حالة إجراء استقصاء مفصّ 

 جوانب التعقيد واألوضاع الطارئة.وعلى مدى تنوع هذه اجلهات، وكذلك على الصحافيني 

 الميزانية
 تقييم سريع ملؤشرات سالمة الصحافينيإجراء 

أن تطبيق مستوى أساسي ملؤشرات سالمة الصحافيني يتطلب توافر ميزانية ال تقل عن  تشري التقديرات إىل
ولو أن هذا املبلغ قد يتباين حبسب حجم البلد املعين وتكاليف استخدام ، كحد أدىندوالر أمريكي   ٧٠٠٠

حلشد باحث رئيسي  ينبغي أن تشتمل هذه امليزانية على تغطية التكاليف الالزمةفاخلرباء االستشاريني احملليني. 



مع إمكانية حشد مساعدين عند االقتضاء) ملدة تعادل شهرين من العمل  -(يفضَّل أن يكون من سكان البلد
وكما أشري أعاله، فإن باإلمكان تنظيم أداء هذا احلجم من العمل باستخدام مزيد من األشخاص بوقت كامل. 

 و/ أو على مدى فرتة أطول.

 سالمة الصحافيني تقييم معمق ملؤشراتإجراء 

ميكن االضطالع، عند توافر متويل إضايف، بتحليل أكثر تفصيًال وعلى حنو أمشل للمؤشرات وذلك باستخدام 
جمموعة من أساليب البحث أكثر تطورًا وتشمل مثًال إجراء استقصاء يف صفوف الصحافيني ومقابالت مع عدد 

لعملية. وقد يستدعي األمر أيضًا توافر أموال إضافية لتغطية أكرب من اجلهات املعنية وتنظيم مؤمتر وطين إلقرار ا
قد إجراء عملية تقييم ملؤشرات سالمة الصحافيني مبا يشمل كل هذه العناصر  يف الرتمجة واملطبوعات. فإنتكال

 دوالر أمريكي. ٤٠ ٠٠٠توافر ميزانية قد تصل إىل يتطلب 

 )مختلطةساليب بحث أ(للمزيد من التفاصيل، انظر �اية القسم املعنون 

 نامجينهج البر ال

خطة األمم إن الغرض من إجراء عمليات لتقييم مؤشرات سالمة الصحافيني هو أن يتم القيام با يف سياق تطبيق 
 اإلسهام يفوهذا يعين أ�ا ينبغي القيام با بدف . املتحدة بشأن سالمة الصحافيني ومسألة اإلفالت من العقاب

ميكن استخدام  ،وعلى هذا األساسالهتمام مبسألة سالمة الصحافيني يف البلد املعين. �ج برناجمي وتعاوين يعىن با
عمليات التقييم هذه ملساعدة البلد يف إعداد اسرتاتيجية وطنية بشأن السالمة ويف توفري اإلرشاد للتدابري اليت 

ة، األمم املتحدة، املنظمات الدولية األخرى، منظمات التمع تتخذها اجلهات املعنية العاملة يف البلد (احلكوم
املدين، وسائل اإلعالم، اجلهات الوسيطة يف جمال استخدام اإلنرتنت، إخل) وذلك من خالل توفري معلومات 

 تساعد األطراف الفاعلة يف حتديد األولويات.

 فريق الباحثين

متخصصة يف قضايا سالمة الصحافيني. وينبغي أن  أو منظمة بأن يقود العملية خبري وطين متخصص يوصى
 إجراء البحوث.جمال حيظى العاملون باالحرتام وأن يكونوا مستقلني وذوي قدرات متينة يف 

 نهج الجهات المعنية المتعددة

 بصرف النظر عن اجلهة اليت تتوىل تسجيل البيانات، من املفيد أن جيري إشراك جمموعة متنوعة من اجلهات املعنية
فإن هذا األسلوب يتيح الشعور على نطاق أوسع مبلكية العمل ويعزز الثقة يف التقرير يف عملية مجع البيانات. 



كما أنه جيتذب قدرًا أكرب من اخلربات. وميكن القيام الذي ينجم عن العمل ويف النتائج اليت خيلص إليها التقرير.  
ومثة، . االعتماد على موارد وثائقية وفريةمع جمموعة واسعة من اجلهات املعنية و  بذلك عن طريق إجراء مقابالت

ضافة إىل ذلك، �ج أكثر تنظيمًا من حيث البنية، يتمثل يف تشكيل جلنة استشارية رمسية تعىن بتوفري اإلرشاد باإل
يتوافر يف عضوية اللجنة يف أن يف هذه احلالة، ينبغي،  . وتنفيذه خاللاجلاري العمل جمريات معلومات عن تقدمي و 

وميكن أن يقوم اخلبري الذي يقود عملية البحث أو جمموعها متثيل عام جلميع اجلهات املعنية املهتمة بالعملية. 
الستفادة من املنظمة اليت تقود البحث بالتفاعل بأشكال شم مع الموعة االستشارية وذلك، مثًال، عن طريق ا

مشروعات الوثائق اليت يعدها اخلبري أو املنظمة. ويف حالة عدم وجود جلنة، قد يكون من  اراء هذه الموعة بشأن
بغية إعالمها بشأن املفيد عقد اجتماع استشاري يف وقت مبكر من مدة البحث يضم اجلهات املعنية الرئيسية 

ى حنو يتيح حتقيق أمثل الكيفية اليت ميكن با إجراء البحث باستخدام املؤشرات اخلاصة بسالمة الصحافيني عل
 النتائج املمكنة.

ا يف العملية بطريقة ينبغي إشراكه اليتطائفة واسعة النطاق من اجلهات املعنية، بعملية التقييم ومن احملتمل أن تتم 
 :ما يلي اجلهاتهذه شمل أو بأخرى. وت

مستشار اليونسكو يف جمال االتصال  املنسق املقيم لألمم املتحدة، ممثل املكتب القطري لليونسكو،: األمم املتحدة
لصناديق أو الربامج التابعة لوكاالت األخرى أو لواملعلومات أو املوظف الوطين املعين بالربنامج، املمثلون القطريون ل

لألمم املتحدة أو جهات االتصال التابعة هلذه الوكاالت أو الصناديق أو الربامج (يف حالة وجود جهات اتصال 
) من املكلفني بتأمني االتصال بشأن خطة األمم املتحدة أو بشأن القضايا اخلاصة بوسائل اإلعالم، من هذا النوع
، هيئات األمم املتحدة العاملة بشكل أو بخخر مع الصحافيني واليت تتم لإلعالم ألمم املتحدةموظفو مركز ا

 بقضايا سالمتهم؛

اليت لديها حضور يف البلد وتعمل على الرتويج لقضايا سالمة  املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية األخرى
 الصحافيني أو لديها اهتمام أكيد بذه القضايا؛

كبار موظفي اخلدمة املدنية، : الوزراء وغريهم من املسؤولني احلكوميني،  الدولة واألطراف الفاعلة السياسية
نتخبون اآلخرون، قادة األحزاب السياسية، جلان حقوق اإلنسان، الربملانيون واللجان الربملانية املالئمة، املسؤولون امل

أمناء املظامل، قوات الشرطة، اجليش، املؤسسات املتخصصة، اجلهات املعنية حبماية اجلمهور، اهليئات املعنية بتنظيم 
 شؤون البث اإلذاعي والتلفزيوين؛

م احمللية، منظمات التمع املدين املعنية حبرية ممثلو وسائل اإلعال: منظمات التمع املدين واجلهات األكادميية
املنظمات التعبري وجبميع جماالت حقوق اإلنسان؛ اهليئات املدنية األخرى، اهليئات املمثلة ملهنيي سلك القانون؛ 



اليت تركز على مراعاة قضايا اجلنسني أو على سيادة حكم القانون أو غري ذلك من املواضيع ذات الصلة، 
 يف جمال وسائل اإلعالم؛ افة، أساتذة التدريبالعاملون يف معاهد تعليم الصحون األكادميي

يف جمال الوسائل السمعية البصرية؛ : الصحافيون*، املوظفون والتقنيون العاملون األطراف الفاعلة يف جمال اإلعالم
ديرون العاملون يف خمتلف امل؛ احملررون الصحافيون؛ على مستوى الدعم والتيسريمساعدو الصحافيني  املرتمجون؛

أو وسائل اإلعالم أنواع الوسائل اإلعالمية، سواء املكتوبة أو اإلذاعية أو اليت تستخدم الوسائط األلكرتونية، 
وسائل اإلعالم هذه؛ خمتلف أنواع وأصحاب التجاري أو وسائل اإلعالم العامة أو وسائل إعالم التمع احمللي، 

 الذايت؛ بقضايا االنضباطيئات املهنية؛ اجلهات املعنية رؤساء نقابات الصحافيني واهل

البلد وأن  مناطق االتألحوال املثلى أن ميثلوا مجيع جمفيما خيص الصحافيني، ينبغي يف ا* مالحظة: 
 يشكلوا خليطاً من:

 ؛الذكور واإلناث -
صحافة احلوادث أنواع الصحافة (صحافة عامة، صحافة الصور الفوتوغرافية، صحافة التحقيقات،  -

 اجلنائية، صحافة البيئة، إخل)؛
(باعتبارهم منتجني على صعيد ممارسي صحافة املواطن لعاملني املستقلني و العاملني بعقود دائمة وا -

 وسائط التواصل االجتماعي وينتجون قدراً هاماً من املواد الصحافية اليت تم عامة اجلمهور)؛
 ستويات اخلربة.خمتلف ماألعمار و  أشخاص من خمتلف -

ممثلو املرافق احلكومية خلدمات االتصال السلكي والالسلكي (اليت تعىن يف العادة بتزويد : اجلهات الوسيطة
خدمات اخلطوط اهلاتفية الثابتة)، املزودون الرئيسيون لشبكات اهلواتف احملمولة، املزودون الرئيسيون خلدمات 

 حسب مقتضى احلال. -فاعلة األخرى يف جمال اإلنرتنتتكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت، اجلهات ال

وينبغي أن يوضع دائمًا يف احلسبان أن للعملية هدفًا طويل األجل يشتمل على بناء قدرات األطراف العاملة على 
ينبغي وضع ذلك يف احلسبان لدى ايا السالمة فيما خيص الصحافيني، كما الصعيد احمللي، بغية فهم وتقييم قض

 نهجية.تصميم امل

 أساليب بحث مختلطة

يفرتض أن جيري البحث بطريقتني خمتلفتني تتمثالن يف حتليل مواد سبق نشرها، ويف استخدام بيانات جديدة نامجة 
يعين أن املعلومات ميكن أن ُتستمد من مصادر  عن حبوث ومستخلصة من التفاعل مع مصادر بشرية. وهذا

 متعددة فيما خيص كل مؤشر من املؤشرات، وهو ما يفضي إىل التوصل إىل جمموعة ثرية من النتائج.



إىل معلومات يتم مجعها من خالل استعراض مواد منشورة، مع حتليل القوانني  الطريقة األوىل للبحثتستند و 
السارية بشأن سالمة الصحافيني. وتتيح هذه الطريقة اإلملام باحلقائق املوضوعية  والسياسات والقواعد التنظيمية

تنظيمية  قوانني معينة أو أحكامال توجد أو ا إذا كانت توجد العلم مبعن املشهد اإلعالمي، ومن ذلك مثًال 
ير الصادرة عن الموعات وينبغي أن يتناول الباحثون مجلة أمور، من بينها التشريعات ذات الصلة، والتقار حمددة. 

املعنية حبرية التعبري ووسائل اإلعالم، إضافة إىل جمموعة متنوعة من املعلومات األخرى (املتوافرة يف معظمها عن 
ميكن أن تشكل التقارير العاملية كما طريق اإلنرتنت) مثل املقاالت اإلخبارية والتصرحيات املنشورة وبيانات اإلنذار.  

مفيدًا للمعلومات إذ إ�ا على الرغم من  اً ات غري حكومية أو منظمات دولية حكومية مصدر اليت تصدرها منظم
كثريًا ما ميكن أن توفر، مع ذلك، بعض املعلومات اجلديرة بالثقة زها على البلد املعين يف التقييم، فإ�ا  يعدم ترك

للمزيد من التقدم احملرز يف البلد. و والقابلة للتحقق منها عن الوضع القطري، وأن تتيح منظورًا مقارنًا عن 
املؤشرات اخلاصة وثيقة  إطارإىل القسمني اخلاصني مبصادر البيانات وبالبيبليوغرافيا يف  التفاصيل، يرجى الرجوع

 بسالمة الصحافيني.

في ، يف استخدام معلومات طازجة نامجة عن التفاعل مع اجلهات املعنية، مثل موظالطريقة الثانية للبحثوتتمثل 
وجمموعات التمع املدين احمللي، واجلهات احلكومية األمم املتحدة، واملنظمات الدولية العاملة يف البلد املعين، 

واملنظمات اإلعالمية، والصحافيني، واملنظمات املعنية بالتدريب، وما إىل ذلك. وتتضمن هذه والسياسيني، 
جمال واحد أو أكثر من الاالت املشمولة باملؤشرات اخلاصة الطريقة إشراك األطراف الفاعلة احمللية العاملة يف 

وقد بسالمة الصحافيني، أو األطراف الفاعلة احمللية اليت متتلك منظوراً متميزاً بشأن الال املعين أو الاالت املعنية. 
وعلى أي املصادر. ، ولو أن من املفضل أن جيري حتديد يف التقرير ال ترغب بعض هذه األطراف يف أن يشار إليها

يشار إىل مكانة املصدر (بعبارة مثل "مسؤول يف وزارة  حاالت عدم ذكر أمساء املصادر، أن حال، من املهم يف
بشكل إمجايل عن الشواهد، بل أن جيري بيان ينبغي عدم التعبري عند تقدمي نتائج التقرير السردي، الداخلية"). و 

 عن تنوعها. الفروق اهلامة بينها وذلك على حنو يعرب

استخدام الطريقتني هي أن باإلمكان اجلمع بني العناصر التالية من أجل مجع املعلومات  وخالصة القول بشأن
 ألغراض تقييم الوضع فيما يتعلق بسالمة الصحافيني:

استعراض مستفيض للكتابات املوجودة من تقارير وبيانات (وسيكون هذا البحث يف الغالب حبثاً إجراء  -
التغطية اإلعالمية ا يلي: اإلحصاءات اخلاصة مب، كفيه على الرغم من إمكانية وجود جوانب كميةنوعيًا 

عمليات قتل، وعدد احلاالت اليت أجريت الصحافيني، وعدد الصحافيني الذين تعرضوا للقضايا سالمة 
يني الذين قُتلوا أو حتقيقات بشأ�ا، وعدد احلاالت اليت متت تسويتها، والنسبة املئوية للنساء بني الصحاف



تلقوا تديدات أو تعرضوا ملضايقات، وعدد الدورات اليت نظمت يف السنة املاضية عن سالمة 
 الصحافيني، وغري ذلك).

 لقوانني والتشريعات والسياسات القائمة (وسيكون هذا البحث يف الغالب حبثاً نوعياً).حتليل لإجراء  -
واملهتمة بقضايا سالمة الصحافيني على الصعيد ات املعنية مشاورات مع جمموعة متنوعة من اجلهإجراء  -

منظمة املضمون ومقابالت عفوية، وتشكيل أفرقة تركيز، وإجراء مقابالت  يف شكل الوطين، وذلك
ومن املرجح أن يكون هذا البحث حبثًا نوعياً، أي أن البيانات املستخلصة قد ال مشاورات غري رمسية. (

من الواقع  متثل استقراًء لنظرات ثاقبة أو ملالحظات إحصائية وإمنات يسهل عرضها يف شكل بيانا
 ).العملي

مجع بيانات عن طريق استقصاءات (انظر الذيل الوارد يف �اية هذه الوثيقة). ويف هذه احلالة ميكن إشراك  -
ال يرمي أن االستقصاء  على الرغم منمعهد للبحوث يف هذه العملية بغية تأمني النوعية املهنية. (و 

قد اً ما كثري   فإنه عها يف شكل بيانات إحصائية متنوعة املدخالت،يمجتبالضرورة إىل مجع معلومات ميكن 
كمية قّيمة ووجيهة). -وفقاً حلجم العينة املستخدمة -يفيد  يف أغراض ٍ

ض التقارير وجتدر اإلشارة إىل أن املعلومات اليت يتم مجعها باستخدام أساليب البحث املختلفة هذه (استعرا
بل  بصورة منفصلة بعضها عن بعض. راء استقصاء) ينبغي أن ال تعاجلَ وإج ،واملطبوعات املتوافرة، والقيام مبقابالت

 أجل تغطية كل مؤشر من املؤشرات، هو القيام باجلمع بني املعلومات اليت يتم مجعها باستخدام إن املطلوب، من
 التثليث يف البحث.عنصر يكفل توافر  ، مماذه املعلوماتواملقارنة بني ه ،أساليب البحث هذه خمتلف

 ميزانية حمدودة، ينبغي أن جيري التشديد يف ريع ملؤشرات سالمة الصحافيني باالستناد إىلإجراء تقييم س ويف حالة
ثر تكون أكركيز عوضًا عن التشديد على إجراء املقابالت الفردية اليت تشكيل أفرقة ت عملية التشاور على إجراء

ومن املرجح جدًا أن يكون هذا النهج جمديًا بالنسبة إىل األطراف الفاعلة يف جمال تكلفة وتستغرق وقتًا أطول. 
ميزة أفرقة الرتكيز يف إ�ا تساعد الباحثني يف احلصول على معلومات  وعلى صعيد التمع املدين. وتتمثل اإلعالم

كما أن خالل فرتة وجيزة من الزمن وبتكلفة معقولة.   عن العمل خالل التنفيذ يقدمها عدد كبري من اجلهات املعنية
على صعيد الفريق. ومع  راءأفرقة الرتكيز تتيح مجع وجهات نظر خمتلفة إذ إ�ا ال حتتاج إىل التوصل إىل توافق يف اآل

اجتذاب هذه مقابالت فردية عوضًا عن السعي إىل إجراء  قد يكون من األجدى يف بعض احلاالتذلك، 
 فرديةومن األمثلة على اجلهات املعنية اليت يوصى بإجراء مقابالت اجلهات املعنية إىل االشرتاك يف أفرقة تركيز. 
وموظفي  ،واألطراف الفاعلة السياسية ،ة، جهات مثل ممثلي احلكومةمعها حم يف حاالت حمدودية املوارد املتاح

 وممثلي اجلهات الوسيطة يف جمال اإلعالم. ،م املتحدةاألم



يوصى بإجراء مزيد من ، فستناد إىل ميزانية مالئمةإجراء تقييم معمق ملؤشرات سالمة الصحافيني باال أما يف حالة
عنية. وقد يكون من املفيد، عند التحضري للمقابالت، أن يتم حتديد مع خمتلف اجلهات امل املقابالت الفردية

ستخدم حبسب اختالف اجلهات املعنية، وذلك وفقاً للمعارف واخلربات اليت يُتوقع جمموعات متنوعة من األسئلة تُ 
عف يف مجع . ومع تزايد مجع املعلومات وظهور جماالت تتسم بالقوة أو الضيف كل حالة أن متتلكها اجلهة املعنية

ألسئلة قد يرغب الباحثون يف تعديل صياغات ا -مبا يف ذلك الاالت اليت ختتلف فيها طبيعة الردود -البيانات
، وبعد فرتة عن عملية إجراء استقصاء اليت تظل فيها األسئلة عموماً ختتلف هذه العملية اليت تطرح يف املقابالت. ف

الرتكيز بقدر أكرب على الاالت  قد يرغب الباحثون على وجه اخلصوص،جتريبية أوىل، بال تغيري طوال العملية. 
وميكن أن تفيد أفرقة اليت يظل فيها مجع املعلومات ضعيفًا وتقدم فيها اجلهات املعنية ردودا خمتلفة على سؤال ما. 

مجع ددة مل ميكن رد بشأن قضايا حمالرتكيز هنا أيضًا يف اجلمع بني اجلهات املعنية معًا بغية النقاش وتقدمي 
 معلومات كافية أو واضحة بشأ�ا عن طريق املقابالت.

يعد إجراء حبث أويل مكتيب من أجل ملؤشرات سالمة الصحافيني،  يف كلتاحاليت التقييم السريع والتقييم املعمقو 
 أساسياً مسبقاً.استعراض الكتابات الصادرة وحتليل القوانني والسياسات والقواعد التنظيمية السارية، مستلزماً 

 الجمع بين المعلومات النوعية والمعلومات الكمية

على حنو ما أشري إليه أعاله، سيتطلب إجراء التقييم على ضوء املؤشرات القيام جبمع معلومات نوعية ومعلومات  
 كمية.

ئمة ميكن يستدعي األمر التعبري عن املؤشرات يف شكل أسئلة مالوفيما خيص جزءًا من املعلومات الكمية، س
أرقام متباينة (تتعلق مثًال بعدد تشتمل على  ). ويف احلاالت اليت٥إىل  ١ختصيص أرقام حمددة هلا (تتدرج مثًال من 
 .ذكر مجيع احلاالت املوثقةينبغي الصحافيني الذين قُتلوا خالل فرتة معينة)، 

أما فيما يتعلق بالبيانات النوعية، فسيستدعي األمر التعبري عن املؤشرات يف شكل أسئلة تفضي إىل احلصول على 
استخدام مواد منشورة أو مصادر عن  ينجم ذلك وقد معلومات قد تكون وقائعية أو ذات طابع ختميين أكري.

 بشرية أو مالحظات ميدانية.

على  ية وحتليلها كي ميكن التعبري عنهاالبيانات الكمية والبيانات النوع بني اجلمعب وينبغي االضطالع عند اإلمكان
يعين يف بعض هذا داللة متثيلية أكرب. و ويعرب عن معان ذات  ،ومات منفردةحنو يتجاوز مستوى صياغة معل
نوعية، ) واستقراء دالالت بيانات يف شكل معدالت وقيم وسطىتُعرض، مثًال، احلاالت جتميع بيانات كمية (

مثل دراسات حاالت وروايات عن بعض احلوادث، بغية استخالص أمور أعم. وعلى أي حال، فإن استخدام 
مع ضمان اإلعراب بشكل الشواهد إىل أقصى حد ممكن، تستند إىل  نتائجصياغة املؤشرات ينبغي أن يفضي إىل 



إلعراب عنها بأسلوب ختميين أو قائم عوضًا عن ا ، وذلكواضح ومعزز باإلثباتات عن أي أمر يتسم بداللة أعم
 على افرتاضات.

 الفترة التي يشملها التقرير

فقط.  فرتة الشهور االثين عشر السابقةينبغي أن يتناول التقرير األحداث والتطورات واألنشطة اليت جرت خالل 
 اإلشارة يف املقدمة بصورة موجزة إىل أي أحداث أو أنشطة تكون قد جرت قبل هذه الفرتة. وميكن

  



 تنظيم عملية تقييم معمق لمؤشرات سالمة الصحافيين
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 مشورة

خالصة أل�ا تتضمن القيام (على النحو املالئم) بعمليات اختيار إن تطبيق هذه املؤشرات ليس عملية علمية 
ال يسهل إثباتا دائماً على حنو  املعلومات ذات الصلة وتأويل خاضعة ملقتضيات املهمة والظروف العملية. كما أن

بقضايا مكشوفة األبعاد. وعلى سبيل حم عندما تتعلق هذه املعلومات مؤكد من حيث املبدأ، وكثرياً ما ال تتوافر 
املثال، فحم املؤشرات اخلاصة بعدد عمليات القتل تعتمد على الشخص الذي يوصف بأنه صحايف وعلى ما إذا  

عن دائه لعمله. فينبغي أن يعرب البحث بشأن مؤشرات سالمة الصحافيني املعين قد تويف بسبب أكان الشخص 
 البلد املعين. وميكن أن تبني تطبيقات الحقة هلذه املؤشرات (بعد مرور سنة، نطاق التدابري املتخذة بالنسبة إىل

 على سبيل املثال) ما إذا حدثت أي تغيريات يف الواقع أو يف األرقام فيما خيص أي مؤشر معني من املؤشرات.

 المؤشرات الرئيسية والمؤشرات الفرعية

 تندرج يف إطار املؤشرات الرئيسية وذلك بالنظر إىل أ�ا تعرب ينبغي االهتمام قدر اإلمكان باملؤشرات الفرعية اليت
 در النظر فيها من أجل تقدمي صورة كاملة عن الوضع فيما خيص كل مؤشر رئيسي.عن خمتلف اجلوانب اليت جي

وعندما ال تتوافر أي بيانات عن مؤشر ما، ينبغي اإلشارة إىل ذلك. وميكن يف معظم احلاالت إيراد بعض 
ات عن الوضع عن طريق االستنتاج من دراسات حاالت وباالستناد إىل املعلومات اليت يتم مجعها خالل اإليضاح

 مقابالت أو مشاورات أخرى، وذلك على النحو املذكور أعاله.

حتاشي الوقوع ، باستعراض كل املؤشرات من أجل قبل الشروع يف عملية التقييم ،الباحثونيضطلع كما يوصى بأن 
الوثيقة تتضمن اإلشارة عدة مرات إىل  إىل أن بوجه خاص . وجتدر اإلشارة الزدواجية يف العمل بشأ�اوايف التكرار 

راف باألنشطة اليت يضطلع با طرف حمدد من األطتتعلق كل مرة   ، إال أن اإلشارة يفمؤشر من املؤشراتكل 
اعلة السياسية، أو منظمات التمع املدين (األمم املتحدة، أو الدولة واألطراف الف الفاعلة خبصوص املؤشر املعين

 ).هات الوسيطةعالم واجلواجلهات األكادميية، أو وسائل اإل

وتعىن بعض املؤشرات جبانب حمدد من جوانب الوضع فيما يتعلق بالسالمة، بينما تعىن مؤشرات أخرى بالعمليات 
ونتائج أنشطة (أو تبني غياب تج انو عموماً هذه احلالة الثانية، حتدد هذه املؤشرات  اليت تؤثر يف توافر السالمة. ويف

هذه النواتج والنتائج)، عوضًا عن حتديد أنشطة معينة أو نتائج طويلة األجل. ولذلك، فإن األمر سيتوقف يف 
د (أو غياب) أنشطة حاالت عديدة على رغبة الباحثني يف تسجيل نتائج خاصة مبؤشر معني باالستناد إىل وجو 

يف شكل دعم وراء هذه النتائج. وقد تكون هذه األنشطة اجتماعات متعددة األطراف أو ثنائية، أو  حمددة
ات، أو يف شكل مشورة ملبادرات على صعيد السياسات والتشريع، أو جهودًا للتأثري يف هذه السياسات والتشريع

، أو مؤمترات وحلقات تدارس، أو أنشطة تدريبية أو نائيالقضاء اجلعمليات سلسل املؤسسي مل بشأن التنظيم



حلقات عمل، أو يف شكل برامج ومشروعات لتنمية وسائل اإلعالم، أو أنشطة مبتكرة للعمل عن طريق 
 اإلنرتنت، أو أي أشكال أخرى من التدابري اليت تؤثر يف املؤشر املعين بالسالمة.

 قضايا الجنسينتوزيع البيانات بالتفصيل وتأمين نهج يراعي 

ينبغي أن يضع الباحثون يف احلسبان أمهية االضطالع يف حاالت كثرية بتوزيع النتائج بالتفصيل وفق اعتبارات مثل 
نوع اجلنس، وممارسة الصحافة على املستوى الوطين/ احمللي، والعمل مبوجب عقود دائمة أو على أساس التعاقد 

ية (يف احلاالت املالئمة). كما ينبغي اعتماد �ج يراعي قضايا اجلنسني لدى ، واالنتماء إىل أقليات إثنية أو ديناحلر
 اختيار الباحثني وإجراء املقابالت ويف عمليات استعراض األقران.

 استعراض األقران

وبالتايل تأمني مشروعية التوصيات، من اجلوهري أن جيرى بغية تأمني الدقة واجلودة واملصداقية يف تقارير التقييِم، 
خبري واحد، ومن األفضل أن يقوم به عدة خرباء (من املستويني من جانب األقران يقوم به للتقرير استعراض 

وينبغي أن جيمع هؤالء اخلرباء بني اخلربة يف قضايا السالمة يف جمال وسائل اإلعالم، والسيما الوطين والدويل). 
ويف األماكن اليت يُنشر فيها التقرير ما يتعلق بالقضايا القانونية، وبني املعرفة بأوضاع وسائل اإلعالم يف البلد. في

بوصفه عمًال صادرًا عن اليونسكو، سيكون التقرير الذي يصدر بعد عملية استعراض األقران مبثابة نسخة أولية 
  نسخته النهائية.جتري الدعوة إىل تقدمي تعليقات عليه قبل إصداره يف

 شراكة مع المنظمات األخرىال حاالت

أخرى، مثل وكاالت  يف احلاالت اليت جيري فيها تطبيق مؤشرات سالمة الصحافيني بالشراكة مع أطراف فاعلة
شأن اآلليات اليت حتدد اهليئة املسؤولة بأو منظمات التمع املدين، من املهم أن يكون هناك وضوح  األمم املتحدة

 كل طرف يف حتريره.  والكيفية اليت يتم با تقدير إسهام حترير التقريرعن 

 ة بشأن أسلوب عرض التقارير الوطنية عن مؤشرات سالمة الصحافيينمبادئ رائد – ٦

 البنية

يف التقارير الوطنية عن مؤشرات سالمة الصحافيني واليت حتتوي على املعلومات اليت يتم مجعها خالل عملية  ينبغي
 التقييم أن تنتظم حول األقسام التسعة التالية:

 مقدمة .١
 موجز النتائج .٢



 )الواجبات القانونية والتقنينية والسياسية واملؤسسية للدولة (وهذه معلومات أساسية عن الوضع القائم .٣
 )١الفئة مؤشرات حملة عامة عن أوضاع سالمة الصحافيني يف البلد ( .٤
اليت تعمل على مستوى يتجاوز املستوى الوطين أدوار منظومة األمم املتحدة وغريها من األطراف الفاعلة  .٥

 )٢الفئة مؤشرات ولديها حضور يف البلد، وأشكال استجابتها للوضع (
 )٣الفئة مؤشرات لة األخرى وأشكال استجابتها للوضع (أدوار الدولة واألطراف السياسية الفاع .٦
 )٤الفئة مؤشرات أدوار منظمات التمع املدين واجلهات األكادميية وأشكال استجابتها للوضع ( .٧
 )٥أدوار وسائل اإلعالم واجلهات الوسيطة يف جمال اإلعالم وأشكال استجابتها للوضع (مؤشرات الفئة  .٨
 اخلامتة. .٩

املؤشرات على حنو يتناول من املؤشرات)  (اليت تغطي الفئات اخلمس ٨إىل  ٤األقسام من مواد م يظوينبغي تن
وينبغي بالتايل ، وينبغي أن تكون هذه املؤشرات بارزة للعيان بشكل واضح يف التقرير. الرئيسية واملؤشرات الفرعية

 املؤشر.هذا ضع فيما خيص أن يكون بإمكان القارئ الرجوع إىل أي مؤشر لالطالع على حملة سريعة عن الو 

إن القصد من مؤشرات سالمة الصحافيني ليس التوصل إىل إعداد توصيات، وإمنا أن تتوافر النتائج اليت يتم 
صوغ يفيد اجلهات املعنية اليت تالتوصل إليها بعد تطبيق املؤشرات، بوصفها موردًا (من بني موارد أخرى) 

 باملقارنة مع البيانات األساسية. ،اليت تطرأ على مدى فرتة معينةاسرتاتيجيات، وأن ميكن تتبع التغريات 

 األسلوب

كتب التقرير بأسلوب موضوعي بدون استخدام أوصاف مثرية للمشاعر، أو استعراض للمطالب. ينبغي أن يُ 
وينبغي استخدام مجل واضحة ومركزة مع حتاشي استخدام صياغات متكررة وغامضة. كما ينبغي أن يكون أي 

ا يثبت صحته، أي أن يكون مدعوماً مقرتنًا دائمًا مب ،سليب بالنسبة إىل جهة معنية حمددةذي مضمون نص 
حبجج/ إحصاءات/ أمثلة، مع بيان مصادر املعلومات املعنية. وينبغي أن يكون التقرير أيضًا وقائعيًا مبا يكفي من 

ضامينه، وذلك حم إذا كانت لديها اراء أجل أن ميكن جلهات معنية خمتلفة بل وحم متعارضة أن تتفق مع م
 خمتلفة عن اجلهات املسؤولة وعما ينبغي القيام به.

 المصادر

ينبغي أن تكون مجيع املعلومات ذات الطبيعة اخلاصة، مثل التعاريف واإلحصاءات واالقتباسات، مستندة إىل 
شر، وعنوان املصنف، واسم الناشر، ينبغي ذكرها على النحو املالئم (اسم املؤلف، وتاريخ الن مصادر موثوقة

وذلك باستخدام شكل مناسب لإلحالة يشمل إدراج مالحظات هامشية وبيان ووصلة الربط عند اإلمكان) 
 بيبليوغرايف.



 الموجز

 ينبغي إدراج موجز بأهم النتائج يف بداية التقرير.

 مجلس مطبوعات اليونسكوعرض التقرير على 

ىل جملس مطبوعات اليونسكو قبل ثالثة أشهر على األقل من التاريخ التقرير إ مي االقرتاح اخلاص بنشرجيب تقد
 املزمع لنشره.

 

إجراء ( عملية تقييم لمؤشرات سالمة الصحافيين ضمن مجموعة أدوات إلجراء استقصاء –الذيل 
 اختياري)

 استراتيجية تحديد العينات

باتباع اسرتاتيجية حمددة الغرض يف حتديد أما  ميكن أن جيري اختيار أصحاب الردود من أجل تنفيذ الدراسة
 العينات وإما باتباع اسرتاتيجية العينات التمثيلية، اليت ُتستخدم اعتيادياً يف الدراسات اإلحصائية.

أنه قد تكون هناك قيود عملية  وميكن أن تكون االستقصاءات التمثيلية مفيدة إلجراء دراسة من هذا النوع. غري
حتول دون ذلك يف التمعات اليت تعاين من نزاعات. وكثريًا ما قد يوجد باإلضافة إىل ذلك عائق يتمثل يف 
مستوى املوارد املتاحة إلجراء الدراسة. فقد ال يسمح الوقت وامليزانية بإجراء دراسة تكفل التمثيل التام جلميع 

إلعالم واملنظمات اليت تدعم وسائل اإلعالم يف البلد. كما قد يكون هناك نقص يف الصحافيني وأشكال وسائل ا
الكافية لتوفري إطار لتحديد عينات. فقد ال توجد، مثًال، قائمة ميكن الوثوق فيها ألشكال البيانات اإلدارية 

 .وسائل اإلعالم العاملة يف البلد أو قد ال يوجد سجل دقيق بأمساء مجيع الصحافيني فيه

فيما يتعلق  ينبغي أن توجد اسرتاتيجية بديلة تتيح تشكيلة واسعة النطاق من املنظورات عن الوضع ،ولذلك
إطار املشهد اإلعالمي املعين. وبإمكان اليونسكو أن تتعاون مع شركائها احملليني للمساعدة  بسالمة الصحافيني يف

اسرتاتيجية العينات لذلك، فإن على االستقصاء.  بالفعليف حتديد اجلهات/ األشخاص الذين يفرتض أن يرّدوا 
املسبق ألصحاب الردود من بني اجلهات/ األشخاص الذين لديهم وجهة  االختيار العمدياحملددة الغرض تتضمن 

 ألصحاب الردود االختيار العشوائياالطالع عليها، يف حني أن اسرتاتيجية العينات التمثيلية تتضمن  وننظر تود
يف املتغريات القابلة  من الثقة يف أن التباين الذي يظهرقدر معقول عددهم كافيًا لتوفري يكون عينة و من بني فئة م

 السكان ككل.  جداً للتباين املوجود على مستوىنة سيكون مماثالً للقياس ضمن العيّ 



 خطوات إجراء االستقصاء

لتحديد العينة، ينبغي اتباع اخلطوات التالية عند إجراء استقصاء.  ابصرف النظر عن نوع االسرتاتيجية اليت ختتارو�
أن  -والسيما لدى إجراء استقصاء متثيلي -وكما سبق وأن أشري أعاله، قد يكون من األصوب يف بعض احلاالت

 .متخصصةخارجية يعهد بذه املهمة إىل مؤسسة 

بكل جمموعة من الموعات الرئيسية (مثل  الموعات املستهدفة. ينبغي استخدام استبيان خاص ١الخطوة 
 .الصحافيني، ومنظمات التدريب، وغري ذلك)

(الشريك احمللي الذي يقود العملية بالتشاور مع اليونسكو) بتحديد  [فالن]يضطلع حتديد العّينة.  ٢الخطوة 
 فة.يشكلون كل جمموعة مستهدس نبقائمة بأمساء األفراد أو املنظمات الذي زّودكمالعينة وي

قائمة املنظمات واألفراد الذين يتعني االتصال بم، ينبغي جراء املقابالت. بعد أن تتلقون اإلعداد إل ٣الخطوة 
باإلشارة،  خلفية املشروع أن تبدأوا باالتصال باألشخاص الذين ميكن أن جيروا املقابالت. فاشرحوا

مثًال، إىل أن اليونسكو تضطلع مبشروع البحث هذا (باالشرتاك مع [فالن]، إذا كان األمر كذلك) 
ن الغرض من االستقصاء هو وأبغية تقييم أوضاع سالمة الصحافيني يف [اسم البلد/ املنطقة]. 

أو عرب اهلاتف  ]. وميكن استكمال االستبيان أما عن طريق مقابالت جترى وجهاً لوجه[...كذا ...
، ولذلك جيدر أن تتأكدوا من أن األسلوب الذي ختتارونه مناسب Skypeأو عن طريق برنامج 

مني للجهة/ الشخص الذي جترى معه املقابلة. وإذا كنتم جترون مقابلة مع عدة أشخاص مستخدَ 
ابالت دفعة لدى منظمة إعالمية واحدة، قد يكون من األسهل الذهاب إىل مقر املنظمة وإجراء املق

 واحدة. ومن األساليب البديلة يف إجراء االستقصاء استخدام الربيد األلكرتوين.

كل سؤال من األسئلة. بشأن   مخدم يف االستقصاء مصمم إلرشادكاملقابالت. إن االستبيان املست ٤الخطوة 
بة املمكنة، عليه خيارات األجو  وااملقابلة معه، مث اطرح جترونالسؤال على الشخص الذي  وافاطرح

 بإمكان هذا الشخص أن يغري إجابته أثناء املقابلة.علماً بأن 

نسخ ألكرتونية شكل يف  الردود وارقن نتائج املقابلة. بعد يوم واحد من إجراء املقابلة، ينبغي أن ترقن ٥الخطوة 
هذه  ونستقدم مألنك) Wordمن برنامج  docx.أو  doc.منفصلة من منوذج االستبيان (يف صيغة 

إبراز مجيع الردود املنفردة أو املتعددة اخليارات لألسئلة  وينبغي. األلكرتونية اإلجابات بذه الصيغة
نوعية يف الال اخلايل املتاح حتت كل  ردود بتمييزها يف النص مؤشرة باللون األصفر. وينبغي رقن أي

 سؤال يف االستبيان.



مجيع النسخ  واإلجرائها، ينبغي أن تقدم مراء املقابالت احملددة لكتقدمي املواد. بعد االنتهاء من إج ٦الخطوة 
[اسم املنظمة إىل وذلك  عن طريق الربيد األلكرتوين األلكرتونية من النماذج األلكرتونية لالستقصاء

]. كما ينبغي على عنوان الربيد األلكرتوين التايل: [عنوان الربيد األلكرتوين ،اليت تضطلع بالتنسيق]
مجيع النسخ غري األلكرتونية من مناذج االستقصاء إىل [اسم املنظمة اليت تضطلع بالتنسيق]  إرسال

 على العنوان الربيدي التايل: [ العنوان الربيدي للمنظمة اليت تضطلع بالتنسيق].
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