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شكر وتقدير
يتقدم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة بالشكر والتقدير لملؤسسات الرشيكة العاملة يف األرايض الفلسطينية
احملتلة عىل املساعدة اليت قدمهتا ،وهذه املؤسسات يه:
• شبكة أمني اإلعالمية
• واكلة معا اإلخبارية
• تلفزيون وطن
• هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية
• املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية "مدى"
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مقدمة
اإلعالم والقطاع األمين

خلفية

يلعب اإلعالم احلر واملستقل يف الدول الدميقراطية الراخسة
دورًا حموريًا يف الرقابة عىل معل املؤسسات الرئيسية املزودة
خلدمات األمن والعدالة .تقوم وسائل اإلعالم بإطالع املواطنني
عىل معل مؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات الدفاع ،مكا تعمل
عىل تجشيع الناس عىل املشاركة يف القرارات اليت تتخذها
السلطات التنفيذية ،الترشيعية أو القضائية بشأن القضايا
املتعلقة باألمن العام والسالمة العامة والطعن فهيا .مكا تؤدي
وسائل اإلعالم دورًا رقابيًا عرب تسليط الضوء عىل االنهتااكت
وقضايا سوء اإلدارة من قبل مؤسسات القطاع األمين الرمسية.
ومن وجهة نظر السلطات ،فإن التعاون البنّاء مع اإلعالم يهسم
يف تعزيز رشعيهتا ورشعية املؤسسات املزودة خلدمات األمن
والعدالة .وبالتوازي مع ذلك ،يستطيع املواطنون أن يفهموا بشلك
أفضل ماهية القطاع األمين وكيفية معله بفضل التغطية اإلعالمية
املدروسة واملُعدة بشلك جيد للقضايا ذات العالقة.

يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة عىل
تعزيز احلمك الدميقرايط للقطاع األمين وإصالحه.
جكزء من برناجم الدمع طويل األمد املخصص إلصالح القطاع
األمين الفلسطيين ،معل املركز عىل تقدمي املساعدة لملجمتع
املدين واإلعالم لتعزيز دورمه الرقايب العام يف القطاع األمين.
وعىل وجه التحديد ،فقد دأب املركز منذ عام  2008عىل تعزيز
الرشاكة والتعاون املسمتر مع العديد من املؤسسات اإلعالمية
الفلسطينية.
وخالل املرحلة األوىل من نشاطه ،عكف املركز عىل تنظمي معلية
تشاورية متثلت بعقد مؤمترات ،وورش معل وإجراء دراسات
لالحتياجات التدريبية قام من خالهلا مزاولو مهنة اإلعالم
الفلسطينيون بتقيمي مواطن القوة والضعف لدهيم يف تأدية
دورمه الرقايب يف القطاع األمين .وأظهرت نتاجئ هذه العملية
أن الصحفيني غالبًا ما يفتقرون إىل التدريب املتخصص حول
كيفية ممارسة الرقابة عىل القطاع األمين.

عاد ًة ما ُي َق ِ ّدر الصحفيون وغريمه من اإلعالميني أمهية تعزيز
دورمه يف حمك القطاع األمين .إال أن العديد من مزاويل مهنة
اإلعالم ال يزالوا يواجهون خمتلف العقبات وعاد ًة ما يتعرضون
لتحديات ذات طبيعة خاص َة أثناء تغطية املواضيع املتعلقة باألمن.
قد تشمتل هذه التحديات عىل ما ييل :حظر أو تقييد الوصول إىل
املعلومات اليت تعترب حساسة؛ انعدام الثقة بني املؤسسات األمنية
واإلعالم؛ وعدم نضج الويع لدى الصحفيني بدورمه وبالتعريفات
احلديثة ملفهوم األمن .قد يفتقر الصحفيون وغريمه من اإلعالميني
أيضًا إىل املعرفة العملية الاكفية بالقوانني والترشيعات اإلعالمية
ذات العالقة ،مكا جتدمه غالبًا ما يفتقرون لملعرفة املهنجية
املنمظة ببعض القضايا املعينة اليت جيب مراعاهتا عند تغطية
أحداث معينة تتعلق باألمن .وباإلضافة إىل ذلك ،فإهنم يف أغلب
األحيان ال يدركون األثر الذي ميكن أن ترتكه وسائل اإلعالم
االجمتايع عىل تغطية القطاع األمين.

ويف املرحلة الثانية ،قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة بإعداد مجموعة األدوات التدريبية هذه لعرض
ومناقشة دور الصحفيني يف الرقابة عىل القطاع األمين واملهارات
والوسائل املختلفة اليت يستطيع الصحفيون توظيفها هلذا
الغرض .هتدف مجموعة األدوات إىل البناء عىل املعرفة واملهارات
احلالية اليت ميلكها الصحفيون مكا يتضمن جلسات تدريبية
حول تطوير فهم القطاع األمين ،حمك هذا القطاع وإصالحه،
القوانني اإلعالمية ،الوصول إىل املعلومات ،التخطيط إلعداد
أخبار تتعلق باألمن وجلسة حول وسائل اإلعالم االجمتايع
وحمك القطاع األمين.
أما يف املرحلة الثالثة ،فقد تعاون مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
عىل القوات املسلحة مع القناة التلفزيونية الفضائية الفلسطينية
״تلفزيون وطن״ إلجراء أول ورشة معل تدريبية جتريبية مشرتكة
باستخدام هذه املواد يف رام اللـه .ركزت هذه الورشة عىل
زيادة تعزيز قدرات الصحفيني الفلسطينيني يف تغطية القضايا
املتعلقة باألمن .وجكزء ال يتجزأ من هذه الورشة ،أتيحت الفرصة
لملتدربني لتغطية اجمتاعات جمالس السمل األهيل عىل مستوى
احملافظات وبذلك تطبيق املهارات اجلديدة املكتسبة واختبارها
معليًا.

واكستجابة جزئية للتحديات اليت يواجهها الصحفيون وغريمه
من اإلعالميني ،قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة بإعداد مجموعة األدوات هذه لملدربني .ومع أنه قد مت
إعداد هذه املجموعة يف املنطقة العربية ويه تقدم أمثلة معلية
من هذه املنطقة ،إال أنه قد مت تصمميها حبيث تُستخدم من قبل
املدربني اإلعالميني يف أية منطقة يف العامل.
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رزمة أدوات لملدربني
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يبدي مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
إستعداده لدمع املدربني ،الصحفيني واحملررين /املنتجني
املهمتني باحلصول عىل نسخ من مجموعة األدوات التدريبية أو
املشورة عىل كيفية استخدامها.

ومنذ انعقاد هذه الورشة التدريبية التجريبية األوىل ،مت استخدام
اجللسات املوجودة يف مجموعة األدوات واختبارها ملرات عديدة،
سواء جكلسات مستقلة منفصلة أو مجيعها كدورة تدريبية اكملة.
وقد اكنت نتاجئ التقيمي واملالحظات من هذه الورش والدورات
التدريبية قمية وهسلت مراجعة املواد واألنشطة املستخدمة يف
هذه املجموعة وتطورهيا أكرث.
مجموعة األدوات التدريبية
مت تصممي مجموعة األدوات التدريبية حبيث تستخدم كدورة
تدريبية متاكملة أو جكلسات مستقلة منفصلة حول مواضيع
حمددة.
تتكون مجموعة األدوات التدريبية من األدوات التالية:
األداة األوىل:

استخدام مجموعة األدوات واكتساب املهارات
التدريبية

األداة الثانية:

اإلعالم وحمك القطاع األمين

األداة الثالثة:

حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

األداة الرابعة:

الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين

األداة اخلامسة :تغطية قضايا السمل األهيل
األداة السادسة :اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
ومن الوارد أيضًا إعداد وإضافة املزيد من اجللسات التدريبية
وفقًا لالحتياجات األخرى.
تقدم األداة األوىل معلومات لملدرب حول املهارات التدريبية مكا
تقدم معلومات حول كيفية استخدام اجللسات التدريبية الواردة
يف مجموعة األدوات كدورة تدريبية متاكملة ،إذا اقتضت احلاجة
ذلك ،مكا تتضمن جلسات متهيدية وجلسات ختامية .األدوات من
 2إىل  6عبارة عن جلسات تدريبية ،وميكن استخدامها جكلسات
مستقلة ومنفصلة أو لكها مع بعضها البعض حبيث تشلك معًا
دورة تدريبية أكرث مشولًا.
امجلهور املسهتدف
املواد املوجودة يف مجموعة األدوات هذه معدة ألغراض قراءهتا
واستخدامها من قبل املدربني اإلعالميني الذين يمتتعون خبربة
يف حمك القطاع األمين وإصالحه.
امجلهور املسهتدف من الدورة التدريبية حبد ذاهتا مه بالدرجة
األوىل الصحفيون واحملررين/املنتجني ،إال أنه ميكن توسيع دائرة
املسهتدفني أيضًا لتمشل غريمه من العاملني يف مهنة اإلعالم.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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كيفية استخدام اجللسة التدريبية
• أمثلة عىل األنشطة احمللولة

مكا هو مبني أعاله ،فإنه من املمكن استخدام هذه اجللسة
جكلسة تدريبية منفصلة حول حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين
أو جكزء من دورة تدريبية شاملة ،ويه دور اإلعالم يف حمك
القطاع األمين.

لقد مت تصممي أنشطة هذه اجللسة حبيث تستخدم بالرتتيب
املقرتح يف خطة اجللسة وغالبًا ما يعمتد لك مترين عىل المترين
الذي يسبقه .وعىل أي حال ،متثل اجللسات مرجعًا ميكن لملدرب
تغيريه وتعديله وفق ما يراه مناسبًا .وعىل املدرب أن يقوم بتعديل
اجللسات بالمتايش مع األهداف اليت يسىع إىل حتقيقها ،البيئة
الثقافية/اإلقلميية اليت جيري التدريب فهيا ،ووفقًا الحتياجات
وقدرات املشاركني.

هيلكية اجللسة
تتكون هذه اجللسة التدريبية من العنارص التالية:
.1

مقدمة :تُبني أهداف التعمل واألسئلة اليت جيب الرتكزي
علهيا خالل اجللسة .مكا تُبني المتارين ومراجع املدرب
املستخدمة يف اجللسة.

.2

خطة اجللسة :تقدم حملة شاملة عن اجللسة ،وتوجه
املدرب وتساعده عىل استيعاب ماهية اجللسة برسعة.
مكا ميكن االستعانة هبا أيضًا مكرجع رسيع ملساعدة
املدرب عىل ضبط إيقاع اجللسة من حيث تنظمي األنشطة
والتوقيت خالل التدريب.

.3

وصف األنشطة :هذا اجلزء ُيبني عىل حنو أكرث تفصيلًا
كيفية تنفيذ األنشطة الواردة يف خطة اجللسة لك نشاط
عىل حدة.

.4

المتارين :تُوزّع عىل املشاركني خالل تنفيذ األنشطة
أثناء اجللسات ،وميكن تصوير نسخ مهنا بهسولة وقد
تتضمن المتارين ما ييل:

ملاذا تعترب حرية اإلعالم مهمة للصحفيني؟
تعترب حرية وسائل اإلعالم محمية من قبل املعاهدات
واإلتفاقيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان .ومبوجب
القانون الدويل ،ال خيضع الصحفيني لقيود ضد حقهم يف
المتاس وتليق ونقل املعلومات من خالل أي وسيلة إعالمية.
وحيظر مجيع أشاكل الضغط ،مبا يف ذلك الرتهيب والرقابة
والتدخل السيايس يف العمل ،عىل وسائل اإلعالم مكسألة
مبدأ.
قد يؤدي اإلطار القانوين احمليل واملؤسيس املعقول حلرية
اإلعالم إىل مناقشة عامة واعية وتشاركية بشأن القضايا
الرئيسية مثل األمن .وباإلضافة إىل ذلك ،منمظات اإلعالم
اليت تمتتع باحلرية واالستقالل قادرة عىل اإلرشاف عىل
معل اهليائت العامة ،مبا يف ذلك مؤسسات القطاع األميت.

• أوراق معل حتتوي عىل مهام يؤدهيا املشاركون

يف العديد من السياقات ،كثريا ما يستخدم األمن القويم
كذريعة لتربير تقليص احلرية اإلعالمية .يف مثل هذه
السياقات ،تبىق اآلليات القانونية واملؤسسية إلنفاذ احلرية
اإلعالمية ضعيفة ،وغالبا يفتقر الصحفيني إىل املعرفة
والقدرة الالزمة محلاية حقوقهم.

• نسخ ورقية من عروض بصيغة الباور بوينت
• ملخصات لملعلومات الرئيسية
• منشورات/إصدارات
.5

مراجع املدرب :تُقدم معلومات مساندة لملدرب ،مكا
تقدم مجموعات من األسئلة تحمس لملدرب بإعداد
أنشطته اخلاصة املصممة لتتالءم مع طبيعة واحتياجات
البلد .وقد تتضمن هذه املراجع ما ييل:
• ملخصات للتجارب واملامرسات الدولية ال ُفضىل
• مجموعات من األسئلة يمت من خالهلا إعداد مترين
يتالءم وطبيعة البلد واحتياجاته

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين :اجللسة التدريبية
أهداف التعمل

•	 التشارك يف اخلربات من املامرسات امليدانية وتطوير
احللول ليطبقها املشاركون يف مزاولهتم ألمعاهلم

اهلدف من هذه اجللسة هو إعطاء املشاركني فهام واحضا
بشأن حرية اإلعالم ذات الصلة حبمك القطاع األمين .وهذا
يمشل عىل أهداف التعمل التالية:

األسئلة اليت سيمت الرتكزي علهيا
يمت التطرق لألسئلة التالية من خالل نشاطات هذه اجللسة:

•	 فهم معايري ومبادئ حرية اإلعالم

•	 ما يه املبادئ واملعايري الدولية املنمظة حلرية اإلعالم؟

•	 إدراك مكونات اإلطار القانوين احلايم حلرية اإلعالم

•	 ما هو اإلطار القانوين احلايم حلرية اإلعالم؟

•	 الويع مبكونات اإلطار املؤسيس احلايم حلرية اإلعالم

•	 ما هو اإلطار املؤسيس احلايم حلرية اإلعالم

•	 تعمل كيفية الطعن يف احملددات املفروضة عىل حرية
اإلعالم من قبل مقديم خدمات األمن والعدالة

•	 ما يه احملددات املشرتكة حبق حرية اإلعالم اليت
تفرضها اجلهات األمنية وأنمظة العدالة؟

•	 االطالع عىل املبادئ واملؤرشات املستخدمة يف تقيمي
اإلطار اخلاص حبرية اإلعالم

•	 ما يه األدوات واآلليات اليت تحمس بالطعن يف احملددات
املفروضة عىل حرية اإلعالم

نظرة عامة
خطة اجللسة  .3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

وصف األنشطة

مترين  1-3اختبار :حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين
مترين  2-3ورقة معل :مسح اإلطار القانوين واملؤسيس الوطين حلرية اإلعالم
مترين  3-3نخسة ورقية لعرض بور بوينت :حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين
مترين  4-3سيناريوهات ومناقشات :القيود املفروضة عىل حرية اإلعالم اليت تفرضها أجهزة األمن والعدالة
مترين  5-3ورقة معل :القيود املفروضة عىل حرية اإلعالم .تطبيق ’اختبار األجزاء الثالثة‘
مترين  6-3ورقة معل :قامئة املراجعة اخلاصة حبرية اإلعالم
مترين  7-3ورقة معلومات :مبادئ ومؤرشات حرية اإلعالم
مرجع املدرب  1-3السيناريوهات البديلة للقيود عىل حرية اإلعالم
مرجع املدرب  2-3ورقة املعلومات :حفص األجزاء الثالثة (مقتطفات من خلفية املادة )19
مرجع املدرب  3-3ورقة إجابات :اختبار حرية االعالم وحمك القطاع األمين

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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خطة اجللسة

أهداف التعمل

اجللسة  .3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

-1

-2

-3

-4

-5

-6

•	

•	

•	

•	

•	

سوف يمتكن املشاركون من:

فهم معايري ومبادئ حرية اإلعالم

الويع مبكونات اإلطار القانوين احلايم حلرية اإلعالم

الويع مبكونات اإلطار املؤسيس احلايم حلرية اإلعالم

تعمل كيفية الطعن يف احملددات املفروضة عىل حرية اإلعالم من قبل أجهزة األمن والعدالة

الويع باملبادئ واملؤرشات املستخدمة لتقيمي إطار العمل اخلاص حبرية اإلعالم

التشارك يف اخلربات من املامرسات امليدانية ووضع حلول لتطبيقها أثناء مزاولة املشاركني لعملهم

املبادئ واملعايري الدولية النامظة حلرية اإلعالم

هيلكية اإلطار القانوين اخلاص باإلعالم

هيلكية اإلطار املؤسيس احلافظ حلرية اإلعالم

احملددات املشرتكة حبق حرية اإلعالم اليت تفرضها أجهزة األمن والعدالة

اآلليات واألدوات اليت ميكن من خالهلا الطعن يف احملددات املفروضة حبق حرية اإلعالم

•	

تقسمية املجموعات واملواد

املدرب مع املجموعة الاكملة

مترين 1-3االختبار :حرية اإلعالم وحمك
القطاع األمين

أهداف اجللسة

التطبيقات العملية لملعلومات اليت يمت تعملها يف اجللسة

الوقت

 240دقيقة

وصف النشاط

 10دقيقة

احملتوى الذي ستمت
تغطيته

الوقت

النشاط

1

مقدمة واالختبار
السابق املتعلق
حبرية اإلعالم
وحمك القطاع
األمين

مالحظات
يعرض املدرب نظرة عامة عن اجللسة (الصلة ،األسئلة احملورية اليت تمت معاجلهتا ،النشاطات وتقسمي الوقت)
مث يوزع املدرب مترين  1-3عىل املشاركني ،حيث يستخدم كفحص أسايس قصري لتقيمي الويع املسبق لدى
املشاركني بالقضايا اخلاصة حبرية اإلعالم ولتوجيه تركزيمه حملتويات اجللسة ،لكن كأداة للتقيمي بعد انهتاء
التعمل يف هناية اجللسة يف النشاط الثامن.
جيمع املدرب أوراق الفحص السابق بعد تعبئهتا ويرشح أنه سيمت استخدام هذا االختبار مرة أخرى ،وسيمت
اإلجابة عىل األسئلة خالل اجللسة.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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النشاط

2

3

اسرتاحة

4

وصف النشاط

الوقت

 30دقيقة

عرض بور بوينت
عن حرية اإلعالم
وحمك القطاع
األمين

مناقشة ومسح:
إطار العمل الوطين
حلرية اإلعالم:
املبادئ واحملددات
والقوانني واهليائت
النامظة

 30دقيقة

 50دقيقة

سيناريوهات
ومناقشات:
احملددات
املفروضة عىل
حرية الصحافة من
قبل أجهزة األمن
والعدالة

تقسمية املجموعات واملواد

مجموعات ثنائية

مترين  2-3ورقة معل :مسح اإلطار
القانوين واملؤسيس حلرية اإلعالم

املدرب مع املجموعة الاكملة

أهداف اجللسة
اهلدف 6-1

اهلدف 6-1

اهلدف 4

مالحظات

القوانني احلامية حلرية اإلعالم
القوانني احملددة حلرية اإلعالم
املؤسسات احلامية حلرية اإلعالم

•	
•	
•	
•	

يف املجموعة ،يقوم املشاركون باملناقشة والرد عىل األسئلة الثالثة يف المترين.

ختتار لك مجموعة حالة واحدة ترغب يف مناقشهتا .وتكتب وصفا خمترصا جدا لتلك التجربة عىل مترين
 .4-3وإال ميكنك أنت اختيار واحد من السيناريوهات الثالثة املقرتحة يف مرجع املدرب .1-3

يعمل املشاركون يف مجموعات صغرية .يطلب املدرب من املشاركني التفكري يف جتربة مروا هبا تكون خالهلا
قد قوضت حقوقهم وحريةمه كإعالميني من قبل أجهزة اإلعالم أو العدالة.

يقدم املدرب عرض البور بوينت مغطيا ملوضوع حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين (مترين  .)3-3يوحض
املدرب أن هذا العرض سوف يرشح النقاط األساسية اليت متت مناقشهتا يف النشاط  .2خالل العرض ،يجشع
املدرب احلضور عىل طرح األسئلة وإبداء املالحظات من املجموعة لكها.

يطلب املدرب من املشاركني العمل يف مجموعات ثنائية .وحتت لك عنوان يقوم املشاركون مبناقشة ومسح
العنارص الرئيسية املوجودة يف بلدمه ،حبسب ما ورد لعملهم .يستطيع املدرب أن حيفز عىل نقاش خمترص
لنتاجئ هذا املسح األويل .ولكن جيب عىل املدرب أن يوحض أن النتاجئ من هذا مترين سوف يمت استمكاهلا يف
مرحلة الحقة ،خالل النشاط .7

املؤسسات اليت ميكهنا أن حتد من حرية اإلعالم

يوزع املدرب مترين  ،2-3والذي يبني جدوال ملسح اإلطار الوطين حلرية االعالم .يمشل اجلدول عىل العناوين
التالية:

اجللسة  .3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

مترين  3-3نخسة ورقية عن عرض البور
بوينت :حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

مجموعات صغرية

تعقيب من مجموعات خمتارة أمام املجموعة
الاكملة

مترين  4-3سيناريوهات ومناقشات:
احملددات املفروضة عىل حرية اإلعالم من
قبل أجهزة األمن والعدالة

مرجع املدرب  1-3السيناريوهات البديلة
للقيود عىل حرية اإلعالم

خيتار املدرب أخشاصا للتعقيب أمام املجموعة الاكملة .يستطيع املدرب أن يقرر عرض الرشاحئ  12و 13من
مترين  3-3مرة ثانية واملستخدمة يف النشاط  ،3مث يطرح أمثلة عىل اهليائت الوطنية أو الدولية اليت ميكن أن
يتوجه إلهيا الصحافيون يف حال انهتاك حريةمه.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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النشاط

5

اسرتاحة

6

الوقت

 30دقيقة

وصف النشاط

تطبيق اختبار
األجزاء الثالثة
عىل احملددات
املفروضة عىل
حرية اإلعالم

7

8

 60دقيقة

 20دقيقة

 10دقيقة

قراءة ومناقشة:
تقيمي اإلطار
الوطين حلرية
اإلعالم

املناقشة :استمكال
املسح :اإلطار
الوطين حلرية
األعالم :املبادئ
واحملددات
والقوانني واهليائت
النامظة

االستنتاج ،تلخيص
االختبار الالحق
حلرية الصحافة
وحمك القطاع
األمين

تقسمية املجموعات واملواد

أهداف اجللسة
اهلدف 4

اهلدف 5

اهلدف 5-1

اهلدف 6-1

مالحظات

يوزع املدرب االختبارات نفهسا اليت نظر إلهيا املشاركون يف النشاط  1يف مترين  .1-3يف هذه املرحلة يقوم
االختبار مبهمة حفص تقيمي الحق قصري .بعد أن يعبئ املشاركون االختبار يستطيع املدرب أن يفحص إذا ما
اكن املشاركون قد غريوا إجاباهتم من أوراق االمتحان القبيل ويعيط اإلجابات الصحيحة لملشاركني (تتوفر
اإلجابات الصحيحة لالختبار لملدربني يف مرجع املدرب )3-3

يطلب املدرب من لك مجموعة ثنائية أن تعبئ اإلجابات اليت تطرحها حتت النشاط  ،2بناء عىل املعلومات اليت
تعملهتا خالل اجللسة .يكتب املدرب هذه النقاط حتت لك عنوان ويمكل املسح .أو ميكن أن يطلب املدرب من
املشاركني يف املجموعة القيام هبذا العمل .مكا يجشع املدرب املشاركني عىل التعليق عىل إجابات بعضهم البعض.

يقو املدرب بكتابة اربع عناوين عىل نت مترين اللوح القالب :قوانيت محاية احلرية اإلعالمية؛ قوانني تقيد حرية
اإلعالم؛ املؤسسات اليت محتي حرية اإلعالم؛؛ واملؤسسات اليت تقيد حرية اإلعالم؛.

بعمل املشاركون يف مجموعات ثنائية .ويطلب املدرب من املشاركني إعادة التفكري يف إجابات قدموها خالل
النشاط  2يف مترين  .2-3بقوم املشاركون مبناقشة ماتعملوه يف اجللسة التدريبية ووضع التغيريات عىل
اإلجابات اليت وضعوها يف النشاط .2

يف هناية النقاش يطلب املدرب من املجموعات الثنائية تقيميها وكذلك يقوم املدرب بفحص اإلجابات.

أوال ،يوحض املدرب كيفية استخدام قامئة املراجعة ويوحض كيفية اإلجابة عىل بعض األسئلة .مث يقوم املدرب
بتوزيع مترين  7-3الذي يبني قامئة مفصلة لملبادئ األساسية حلرية اإلعالم ومؤرشات التقيمي ذات العالقة.
يوحض املدرب أن هذا (مترين  )7-3جيب ان يستخدم لالجابة عن األسئلة يف (مترين  .)6-3مث تقوم
املجموعات بتقيمي حرية اإلعالم يف بالدمه عن طريق اإلجابة عىل األسئلة يف القامئة (مترين .)6-3

يعمل املشاركون يف مجموعات ثنائية .يوزع املدرب مترين  ،6-3وهو عبارة عن قامئة مراجعة لتقيمي حرية
اإلعالم يف البلد.

يستطيع املدرب أن يستخدم مرجع املدرب  2-3ليرشح بالاكمل حفص األجزاء الثالثة .ميكن توزيع مرجع
املدرب عىل املشاركني عند الطلب ليطلعوا علهيا ويستخدموها الحقا.

عىل سبيل املعلومة ،يستطيع املدرب أن يعرض رشحية إختبار األجزاء الثالثة‘ مرة أخرى من مترين 5-3
(الرشحية  )5عىل املجموعة لكها ومناقشهتا باختصار.

يعمل املشاركون يف املجموعات الصغرية السابقة .يوزع علهيم املدرب مترين  ،5-3ما يمشل األسئلة الثالثة يف
اختبار األجزاء الثالثة ،الذي يستطيع املشاركون تطبيقه عىل حالة أو أكرث من احلاالت اليت ناقشوها خالل النشاط .4

اجللسة  .3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

مترين  5-3ورقة معل :احملددات
املفروضة عىل حرية اإلعالم .تطبيق ’حفص
األجزاء الثالثة’

مرجع املدرب  2-3ورقة معلومات :اختبار
األجزاء الثالثة (مقتطفات من اخللفية وراء
املادة )19

مترين  6-3ورقة معل :قامئة املراجعة
اخلاصة حبرية اإلعالم

مترين  7-3ورقة معلومات :مبادئ
ومؤرشات حرية اإلعالم

مجموعات ثنائية

لوح قالب

املدرب أمام املجموعة الاكملة

مترين  1-3اختبار :حرية اإلعالم وحمك
القطاع األمين

مرجع املدرب  3-3ورقة إجابة :إجابات عىل
اختبار حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين
مث يعيد املدرب تلخيص النشاطات اليت متت تغطيهتا والنقاط األساسية اليت مت تعملها .يستطيع املدرب أن
خيتار الطلب إىل املشاركني أن يوحضوا هذه املعلومة.

أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

وصف األنشطة
يشمتل مترين عىل العناوين التالية:

يصف القسم بتفاصيل أكرب النشاطات املشار إلهيا يف خطة
اجللسة.

•القوانني احلامية حلرية اإلعالم

النشاط األول .مقدمة وإختبار قبيل

•القوانني احملددة حلرية اإلعالم

يوحض املدرب لملجموعة الاكملة ما يه صلة الويع مببادئ
ومعايري حرية اإلعالم بالنسبة هلم كإعالميني مراقبني للقطاع
األمين .مث يستطيع املدرب أن يستخدم أسئلة الرتكزي يف
الصفحة  11من هذه األداة لوضع إطار حمتوى اجللسة.
وأخريا يقدم املدرب نظرة عامة عىل نوع النشاطات اليت
سيؤدهيا املشاركون عىل توزيع توقيت اليوم.

•املؤسسات احلامية حلرية اإلعالم
•املؤسسات اليت ميكهنا أن حتد من حرية اإلعالم
مث يطلب املدرب من املشاركني العمل يف مجموعات زوجية.
يناقش املشاركون حتت لك عنوان ويقدمون محسا للعنارص
األساسية املتوفرة يف بلدمه حسب معرفهتم .عندما تنهتي
معلية املسح يستطيع املدرب أن يحمس بنقاش صغري يف
املجموعة حول العنارص املثارة .ولكن يوحض املدرب أنه
سوف يمت استمكال نتاجئ مترين املسح األويل يف مرحلة
الحقة ،خالل النشاط .7

مث يوزع املدرب عىل لك مشارك مترين  1-3وهو عبارة
عن حفص قيايس صغرية لتقيمي ويع املشاركني املسبق
مببادئ ومعايري حرية اإلعالم وليحول تركزيمه إىل
حمتويات اجللسة .عند االنهتاء جيمع املدرب االختبارات من
لك مشارك .ال يناقش املدرب إجابات االختبارات يف هذه
املرحلة .ولكنه يوحض لملشاركني أهنم سوف يتلقون االختبار
نفسه يف هناية اجللسة ما يحمس بتقيمي معارفهم املكتسبة

املواد:
•مترين  2-3ورقة معل :مسح اإلطار الوطين القانوين
واملؤسيس حلرية اإلعالم

املواد:

النشاط الثالث .عرض البور بوينت :حرية
اإلعالم وحمك القطاع األمين

•مترين  1-3االختبار :حرية اإلعالم وحمك القطاع
األمين

هذا النشاط عبارة عن عرض بور بوينت يعرض املعايري
األساسية واملبادئ ذات الصلة حبرية اإلعالم وحمك القطاع
األمين .ويعاجل األسئلة التالية:

♣ البديل :يستطيع املدرب أن يعد جدوال لليوم باالستناد
خلطة اجللسة ،وأن يوزع هذا عىل شلك مادة يتحدث عهنا
مع املشاركني.

•ما هو دور اإلعالم يف حمك القطاع اخلاص؟

النشاط الثاين .مناقشة ومسح :اإلطار الوطين
القانوين واملؤسيس حلرية اإلعالم

•ما يه املعايري األساسية ومبادئ حرية اإلعالم؟
•ما هو شلك اإلطار القانوين لإلعالم يف بلد دميقرايط؟

النشاط  2عبارة عن نقاش يف مجموعات ثنائية .ويحمس هذا
النشاط لملشاركني بتوجيه انتباههم ملوضوع اجللسة ،والبدء
باحلديث عن جتارهبم وفهمهم.

•ما يه احملددات األكرث شيوعا اليت تفرض عىل
حرية اإلعالم؟
•ما يه ماكنة ودور اهليائت النامظة لإلعالم؟

يناقش املشاركون رأهيم يف اإلطار الوطين القانوين
واملؤسيس حلرية اإلعالم يف بلدمه.

•ما يه اآلليات الوطنية والدولية احلامية حلرية
اإلعالم؟

يوزع املدرب مترين  2-3عىل املشاركني .الوضع املثايل هو
أن يكون املدرب قد عبأ مترين قبل اجللسة للتأكد من عدم
إغفال أي عنرص أسايس.
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،
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خالل اجللسة ،قد يرغب املدرب يف تجشيع املشاركني عىل
طرح األسئلة.

النشاط اخلامس .تطبيق اختبار األجزاء الثالثة
عىل احملددات املفروضة عىل حرية اإلعالم

•مترين  3-3نخسة ورقية من عرض بور بوينت :حرية
اإلعالم وحمك القطاع األمين

ميكن هذا النشاط املشاركني من تطبيق اختبار األجزاء
الثالثة عىل احملددات املفروضة عىل حرية اإلعالم .يحمس
اختبار األجزاء الثالثة بتقيمي رشية أية حدود مفروضة عىل
حرية اإلعالم وغريها من حقوق اإلنسان بناء عىل املادة 19
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.

املواد:

•مكبيوتر سالط ضوء

يعمل املشاركون يف مجموعات صغرية .يتلقون مترين 5-3
ويطبقون اختبار األجزاء الثالثة عىل السيناريو الذي ناقشوه
خالل النشاط  .4أسئلة االختبار ذي األجزاء الثالثة يه:

النشاط الرابع .سيناريوها ومناقشة :احملددات
عىل حرية اإلعالم من قبل العاملني يف أجهزة
األمن أو العدالة

1 .1هل القيد منصوص هيلع يف القانون؟

ميكن هذا النشاط املشاركني من اكتساب فهم أفضل
لملحددات اليت قد يفرضها أحيانا العاملون يف أجهزة األمن
و/أو العدالة عىل حرية اإلعالم .مكا ميكهنم هذا النشاط من
مناقشات مسارات الطعن يف تلك احملددات.

2 .2هل خيدم القيد هدفا رشعيا؟
3 .3هل هذا القيد رضوري محلاية الغاية؟
خيتار املدرب أفرادا لعمل التعقيب أمام املجموعة الاكملة.
يستطيع املدرب أن خيتار مرجع املدرب 2-3ليوحض
بشلك اكمل حفص األجزاء الثالثة .ميكن توزيع نخسة عىل
املشاركني بناء عىل طلهبم بغرض القراءة.

يمت تقسمي املشاركني إىل مجموعات صغرية .تتلىق لك مجموعة
مترين  .4-3والذي سميكهنم من مناقشة حالة واقعية يكونون
قد واجهوها يف معلهم كصحافيني؛ وكبديل ميكن لملدرب أن
خيتار احد السيناريوهات املعدة يف مرجع املدرب  .2-3عىل
سبيل املثال ،إذا اكنت خربة املشاركني حمدودة أو األمثلة اليت
قدموها غري واقعية أو ال تتسم بالوضوح.

املواد:
•مترين  5-3ورقة معل :حمددات عىل حرية اإلعالم.
تطبيق ’اختبار األجزاء الثالثة’

بعد قراءة السيناريو ،يرد املشاركون عىل أربعة أسئلة تطرح
بعد لك سيناريو .هتدف األسئلة التالية عىل:

•مرجع املدرب  2-3ورقة معلومات :اختبار األجزاء
الثالثة (مقتطفات من املادة )19

•تقيمي ما إذا اكنت احملددات املفروضة عىل حرية
اإلعالم الواردة يف السيناريو مرشوعة.

النشاط السادس .قراءة ومناقشة :تقيمي اإلطار
الوطين حلرية اإلعالم

•طرح احلجج لملطالبة حبقوق الصحافيني
•التعرف عىل اهليائت الوطنية والدولية اليت ميكن أن
يتوجه إلهيا الصحافيون لملطالبة حبقوقهم.

يطلب هذا النشاط من املشاركني معل تقيمي ذايت إلطار حرية
األعالم يف بلدمه.

يطلب املدرب من املشاركون التعليق عىل املواضيع املختلفة
أمام املجموعة لكها.

للقيام بذلك ،يعمل املشاركون يف مجموعات ثنائية .يوزع
املدرب مترين  6-3وهو قامئة مراجعة حرية اإلعالم.

يستطيع املدرب أن يقرر أن يعيد عرض الرشحيتني  12و13
من مترين  ،3-3اليت تعرض أمثلة عن اهليائت الوطنية أو
الدولية اليت ميكن للصحافيني التوجه هلا يف حال انهتاك
حرياهتم بال مربر.

أوال ،يوحض املدرب قامئة املراجعة اخلاصة حبرية اإلعالم
ويرد عىل أية أسئلة من املشاركني .مث يوزع املدرب مترين
 7-3الذي يعرض قامئة مفصلة عن املبادئ الرئيسية
واملؤرشات اليت ميكن مبقتضاها تقيمي حرية اإلعالم .مث
يبني املدرب لملشاركني ان علهيم استخدام مترين  7-3من
أجل اإلجابة عىل االسئلة يف قامئة املراجعة (مترين .)6-3

املواد:
•مترين  4-3السيناريوهات واملناقشة :احملددات
املفروضة عىل حرية اإلعالم من قبل أجهزة األمن
أو العدالة.
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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•معل نظرة عامة لملوارد املتوفرة حاليا للصحافيني
(مثال نخسة ورقية عن البور بوينت ،تفسريات
اختبار األجزاء الثالثة ،املبادئ واملؤرشات
األساسية لتقيمي حرية اإلعالم).

جتري املجموعات الثنائية تقيميها باستخدام قامئة املراجعة
املوجودة يف (مترين .)6-3
أخريا ،يطلب املدرب تعليقات املجموعات ويراجع اإلجابات.
املواد:

أو ،يستطيع املدرب أن يطلب من املشاركني توضيح املعلومة

•مترين  6-3ورقة معل :قامئة املراجعة حلرية اإلعالم

تقيمي ما تعمله املشاركون

•مترين  7-3ورقة املعلومات :مبادئ ومؤرشات حرية
اإلعالم (املادة  19واليونسكو)

تقيمي تعمل املشاركني يف هذه اجللسة يمت من خالل املقارنة
بني االختبار األسايس قبل التعمل .مكا يمت استمكال التقيمي
من خالل قيام املدرب بتقيمي مستوى إجناز الذي حيققه
املشاركون يف النشاطات  2إىل  .7ميكن لملدرب أن خيتار
القيام هبذا من خالل تقيمي ما إذا اكن أداء املشاركني يف
املهام مرضيا أم ال.

النشاط السابع .استمكال املسح :اإلطار
الوطين القانوين واملؤسيس حلرية اإلعالم
اهلدف من هذا النشاط هو تزويد املشاركني بالفرصة
الستمكال مترين املسح الذي بدءوه يف النشاط .2
بناء عىل املعلومات املكتسبة خالل هذه اجللسة ،يقوم
املشاركون بتعبئة املعلومات اليت بدءوا بتجميعها عىل
مترين  2-3خبصوص:
•القوانني احلامية حلرية اإلعالم
•القوانني احملددة حلرية اإلعالم
•املؤسسات احلامية حلرية اإلعالم
•املؤسسات اليت تستطيع احلد من حرية اإلعالم
عندما تهني املجموعات من العمل ،يطلب املدرب من مجموعات
خمتارة أن تقوم بالتعقيب.

النشاط الثامن .استنتاج ،تلخيص واختبار
بعد التعمل
يوزع املدرب نفس االختبارات اليت حصل علهيا املشاركون
يف النشاط ( 1مترين  .)1-3هذه املرة يؤدي االختبار دور
اختبار تقيمي بعد التعمل .وبعد أن يقوم املتدربون باستمكال
االختبار يستطيع املدرب أن يفحص إذا ما اكن املشاركون قد
غريوا إجاباهتم مقارنة مع االختبار القبيل ويطرح اإلجابات
الصحيحة عىل املشاركني( .تتوفر اإلجابات الصحيحة
لملدرب يف مرجع املدرب .)3-3
مث يعيد املدرب تلخيص النشاطات اليت متت تغطيهتا خالل
اجللسة ويشمتل عىل:
•تلخيص النشاطات اليت متت تغطيهتا
•مناقشة النقاط األساسية خبصوص ما مت تعمله
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،

17

أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين 1-3

اختبار :حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

يف النشاط  ،1يقدم املدرب االختبار القبيل اخلاص باملعلومات وحمك القطاع األمين لملشاركني .يمت تقدمي االختبار مرة أخرى
يف هناية اجللسة ،خالل النشاط 8
االمس:
 -1هل مت دجم حرية اإلعالم يف القانون الدويل؟
أ) ال ،فقط يف القوانني الوطنية

ب) نعم ،يف املادة  19من اتفاقيات جنيف ()1949

ج) نعم ،يف املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ()1966

د) نعم ،يف مترين  19من إعالن األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنسان ( )1948ويف العهد الدويل للحقوق املدنية
والسياسية ()1966
اإلجابة قبل اجللسة

اإلجابة بعد اجللسة

 -2هل هناك نص عىل حرية اإلعالم يف دستور بالدمك؟
أ) نعم

ب) نعم ،يف املادة األوىل من الدستور
ج) نعم ،يف املادة  19من الدستور
د) ال

اإلجابة قبل اجللسة

اإلجابة بعد اجللسة

 -3مبقتىض القانون الدويل ،احملددات عىل حرية اإلعالم رضورية:
أ) فقط يف أوقات الرصاعات املسلحة

ب) عندما تكون مسعة وخصوصية احلكومة ومسؤويل القطاع األمين يف خطر

ج) محلاية حقوق ومسعة اآلخرين واألمن القويم والنظام العام و/أو الصحة العامة واألخالق
د) حسب القانون الدويل ال جيوز أن تكون هناك حمددات عىل حرية اإلعالم

اإلجابة قبل اجللسة

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 1-3تمكلة)
 -4اإلطار القانوين الوطين لعمل اإلعالم:

أ) يمشل قانون الصحافة وقانون البث ولكن ال يمشل الدستور

ب) يمشل الدستور واكفة القوانني اليت تنظم اإلعالم املطبوع والبث

ج) يمشل فقط قانون الصحافة ألنه القانون األكرث أمهية املنظم لإلعالم

د) يمشل فقط قانون احلصول عىل املعلومات ألنه يسود عىل اكفة القوانني األخرى عندما يمت سهنا
اإلجابة قبل اجللسة

اإلجابة بعد اجللسة

 -5جمالس اإلعالم العليا يه:

أ) هيائت احلكومة املسؤولة عن ضبط اإلعالم اخلاص

ب) منمظات املجمتع املدين املسؤولة عن انهتااكت املتابعة عىل حرية اإلعالم
ج) هيائت مستقلة بالاكمل مسؤولة عن تنظمي قطاع البث اإلعاليم
د) املؤسسات العليا املسؤولة عن احتادات الصحافيني والنقابات

اإلجابة قبل اجللسة

اإلجابة بعد اجللسة

 -6جمالس إدارة جمالس اإلعالم العليا:

أ) جيب أن تعيهنا يف الوضع املثايل احلكومة مبصادقة الربملان

ب) جيب أن تعيهنا يف الوضع املثايل احلكومة مبصادقة نقابة الصحافيني
ج) جيب أن يعهنا يف الوضع املثايل الربملان بدون تدخل احلكومة
د) جيب أن يعيهنا يف الوضع املثايل أعضاء نقابة الصحافيني

اإلجابة قبل اجللسة

اإلجابة بعد اجللسة

 -7فميا ييل املؤسسات املسؤولة عن إنفاذ حرية اإلعالم يف حاالت االنهتاك اجلسمي:
أ) الربملان واحملمكة العليا

ب) وزارة اإلعالم

ج) نقابة الصحافيني ومنمظات املجمتع املدين

د) احملامك اإلدارية العادية ،مفوضيات املعلومات ،دواوين املظامل أو جمالس اإلعالم العليا
اإلجابة قبل اجللسة

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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اإلجابة بعد اجللسة

أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 1-3تمكلة)
 -8بالنسبة ملصادر املعلومات اخلاصة بالصحافيني جيب:

أ) يمت اإلفصاح عهنا فقط عندما تكون الرشطة أو احملامك ترغب يف الوصول إلهيم

ب) اإلفصاح عهنم فقط عندما ترغب جلنة خمتصة من الربملان يف الوصول إلهيم
ج) عدم افصاح عهنم أبدا

د) اإلفصاح عهنم يف ظل حاالت خاصة عندما يكون هناك سبب رئييس لذلك
اإلجابة قبل اجللسة

اإلجابة بعد اجللسة

 -9الرقابة قبل النرش:

أ) حمظورة يف لك األوقات

ب) يحمس هبا فقط إذا اكنت املعلومات اليت سيمت نرشها تتعارض مع الدستور

ج) يحمس هبا يف لك األوقات يرشط ان تقوم وزارة الداخلية بالرقابة عىل مجيع اإلصدارات.
د) ممسوح هبا فقط إذا اكنت املعلومة قيد النرش تشلك هتديدا عىل األمن القويم

اإلجابة قبل اجللسة

اإلجابة بعد اجللسة

 -10الصحاف:ي

أ) حر يف رفض تغطية موضوع يقرتحه هيلع رئيس حتريره

ب) مضطر لتغطية العناوين اليت يقرتحها هيلع رئيس حتريره

ج) حر يف رفض تغطية موضوع يقرتحه هيلع رئيس التحري إال إذا اكن املوضوع خيدم مصلحة عامة ملحة
د) مضطر لتغطية موضوع يقرتحه هيلع رئيس التحرير رشيط أال يشلك خطرا عىل األمن القويم
اإلجابة قبل اجللسة

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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اإلجابة بعد اجللسة

أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين 2-3

ورقة معل :مسح اإلطار القانوين واملؤسيس الوطين حلرية اإلعالم

يف النشاط  ،2يستخدم املشاركون اجلدول التايل ملسح اإلطار القانوين واملؤسيس حلرية اإلعالم يف بالدمه حسب أربعة
مواضيع ممزية .سبمت تعبئة مترين املسح الحقا يف اجللسة ،خالل النشاط 7
اإلطار القانوين

اإلطار املؤسيس

القوانني احلامية حلرية اإلعالم

املؤسسات احلامية حلرية اإلعالم

القوانني اليت حتد من حرية اإلعالم

املؤسسات اليت تستطيع احلد من حرية اإلعالم

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين 3-3

نخسة ورقية من عرض بور بوينت .حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين
يف النشاط  ،3يعرض املدرب عرضا عىل البور بوينت .الرشاحئ التالية تعرض مثاال عىل العنارص األساسية اليت هتم حرية
اإلعالم وحمك القطاع األمين.

الحرٌات اإلعالمٌة
وحكم القطاع األنمي

ما هو دور وسائل اإلعالم
فً حكم القطاع األمنً؟
•

•
•
•
•
•

إطالع المواطنٌن على الموضوعات ذات العالقة باألمن القومً والسالمة العامة
وطرق إنفاذ القانون والعدالة
ضمان المشاركة الجماهٌرٌة فً عملٌة صنع القرارات ذات العالقة باألمن
ضمان الرقابة غٌر الرسمٌة على القطاع األمنً
تعزٌز مساءلة المسؤولٌن العمومٌٌن واألمنٌٌن عن أفعالهم واستخدامهم لألمول
توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان وقضاٌا الفساد
وماذا أٌضا  ...حسب رأٌكم؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 3-3تمكلة)

حرٌة التعبٌر واإلعالم:
اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ( ،)1948المادة 19
“لكل شخص الحق فً حرٌة الرأي والتعبٌر ،وٌشمل هذا
الحق حرٌة اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء األنباء
واألفكار وتلقٌها وإذاعتها بأٌة وسٌلة كانت دون تقٌد بالحدود
الجغرافٌة”.

الحربة مقابل ”الىاجبات والمسؤوليات“المناطة باإلعالم:
العهد الدولي الخاص بالحقىق المدنية والسياسية ( ،)1966مادة 19:

“تشمل ممارسة الحق فً حرٌة التعبٌر والرأي على واجبات ومسئوليات.
لذا ٌمكن أن تخضع حرٌة التعبٌر والرأي لبعض القيود .وٌجب أن تكون تلك القٌود
بموجب نص قانون وأن تكون ضرورية:
• الحترام حقوق وسمعة اآلخرٌن
• لحماٌة األمن القومً أو النظام العام أو الصحة أو األخالق العامة “.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 3-3تمكلة)

قٌود على حرٌة الصحافة
االختبار ذو األقسام الثالثة
بموجب المادة  19من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،هناك
اختبار ذو ثالثة أقسام ٌمكن تطبٌقه لضمان أن تكون القٌود المفروضة
على حرٌات اإلعالم:
• منظمة بموجب نص قانوني؛
• تسهم فً تحقٌق غاية شرعية بموجب القانون الدولً؛
• ضرورية لحماٌة أو تعزٌز تلك الغاٌة الشرعٌة.
See Article 19, Limitations, available:
http://www.article19.org/pages/en/limitations.html

المكونات األساسٌة لحرٌات اإلعالم
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حرٌة الرأي والتعبٌر
التنوع
عدم فرض الرقابة قبل النشر
حرٌة فردٌة للصحافٌٌن عن محررٌهم
عدم وجود نظام ترخٌص أو تسجٌل للصحافة المطبوعة
لوائح منصفة لترخٌص وتنظٌم ترددات البث اإلعالمً
االستقالل عن كافة الهٌئات التنظٌمٌة بما فٌها مجالس اإلعالم العلٌا
عدم تركٌز محطات اإلعالم (مناهضة االحتكارات اإلعالمٌة)
حق الصحافٌٌن فً حماٌة مصادر المعلومات الخاصة بهم
حق الصحافٌٌن فً االنضمام للهٌئات المهنٌة التً ٌختارونها
Source: Article 19, Freedom of Expression and the New Iraqi Constitution, London, 2005:
http://webworld.unesco.org/download/fed/iraq/english/iraq_constitution_en.pdf

6

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 3-3تمكلة)

التنظٌم القانونً والتنظٌم الذاتً لإلعالم
Self-regulation codes

التنظٌم من خالل قانون

التنظٌم الذاتً

مواثٌق التنظٌم
الذاتً

النفاذ للمعلومات

االتصاالت

البث

الصحافة المكتوبة

الدستور

مٌثاق السلوك

تنظٌم النفاذ للمعلومات
فً حوزة الهٌئات العامة

النواحً الفنٌة لالتصال
السلكً أو الال سلكً

ٌدعم البث الجماهٌري
المستقل

تنظٌم الصحافة المكتوبة

تعرٌف حرٌة التعبٌر
والتعددٌة

قواعد التحرٌر /خطوط

تعزٌز مبدأ الحد األقصى
من اإلفصاح

اإلنترنت والهواتف
النقالة

ٌشجع على إنشاء هٌئة
تنظٌمٌة

حماٌة الحق فً الحصول
على المعلومات

الحكومة المفتوحة

تلفزٌونات الكابل

برمجة حٌادٌة ومتوازنة

حماٌة المصادر وحظر
الرقابة

تنظٌم المحتوى

حماٌة خاصة لوسائل
اإلعالم والصحافٌٌن

نطاق محدد لالستثناءات

القوانٌن التً من شأنها أن تحد من حرٌات اإلعالم
القوانين ذات العالقة باألمن:
• القوانٌن المنظمة لعمل الشرطة وقوى األمن والقوات المسلحة
• قوانٌن الطوارئ أو حالة الطوارئ
• قوانٌن أسرار الدولة
• قوانٌن مناهضة اإلرهاب
الخصوصية والتشهير والملكية الفكرية:
• قوانٌن الخصوصٌة
• قوانٌن حماٌة البٌانات
• قوانٌن التشهٌر الجنائً
• حقوق الطبع والتألٌف
قوانين العدالة الجنائية:
• القوانٌن المنظمة لقطاع العدالة والمحاكم
• مدونات القوانٌن المدنٌة أو الجنائٌة

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 3-3تمكلة)

مجالس اإلعالم العلٌا والهٌئات المنظمة لإلعالم:
األهداف
•
•
•
•
•
•

حماٌة التعددٌة والحٌادٌة والتنوع والدقة فً األراء
ضمان التنوع فً مؤسسات البث
تفادي سٌطرة الحكومة على ترددات البث والمحتوى
تعزٌز البث المستقل
منح ترددات البث وتراخٌص البث بشكل منصف وبشفافٌة
وضع وتطبٌق مدونات آلداب البث

مجالس اإلعالم العلٌا والهٌئات الناظمة لإلعالم:
المبادئ
•
•
•
•

تأمٌن االستقالل الكامل بحكم القانون والدستور
مجالس إدارة /حكم مستقلة ٌعٌنها البرلمان
مساءلة أمام الجمهور من خالل البرلمان
االستقالل المالً الكامل

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 3-3تمكلة)

التنظٌم الذاتً لمحتوى البث من خالل
مدونات السلوك :المبادئ
• وضع معاٌٌر ل:
-

-

الدقة
الخصوصٌة
التعامل السوي مع القضاٌا الحساسة مثل العنف والجنس والنزاع
وغٌرها
التغطٌة المتوازنة لالنتخابات (على سبٌل المثال)

• وضع قواعد ألخالقٌات المهنة

إنفاذ حرٌات الصحافة:
هٌئات االستئناف على المستوى الوطنً
•
•
•
•

المحاكم المحلٌة
مفوضً المعلومات
الهٌئات الناظمة للبث
دواوٌن المظالم

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 3-3تمكلة)

إنفاذ حرٌات اإلعالم:
الهٌئات واآللٌات على المستوى الدولً
•
•
•
•
•

مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
المقرر الخاص لحرٌة الرأي التابع لألمم المتحدة
لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
ممثل منظمة التعاون واألمن فً أوروبا الخاص بحرٌة
اإلعالم
المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين 4-3

سيناريوهات ومناقشات :القيود املفروضة عىل حرية اإلعالم اليت تفرضها أجهزة األمن والعدالة

يف النشاط  ،4يناقش املشاركون يف مجموعات صغرية السيناريوهات التالية ويردون عىل األسئلة الثالثة ذات الصلة
باحملددات اليت فرضهتا أجهزة األمن أو العدالة عىل حرية اإلعالم( .هناك سيناريوهات مكتوب مسبقا ،إذا لزم ،يف مرجع
املدرب ).1-3
سيناريو من الواقع
الرجاء تدوين حالة واجهت فهيا كصحيف قيود فرضهتا عليك أجهزة األمن أو العدالة.

أسئلة:
 -1هل اكنت القيود املفروضة من قبل أجهزة األمن أو العدالة مرشوعة أو غري مرشوعة؟
 -2ما يه احلجج اليت سوف تطرحها إذا ما حدث هذا الوضع مرة أخرى لملطالبة حبقوقك كصحيف؟
 -3ما يه اهليائت الوطنية أو الدولية اليت تعتقد أنك تستطيع االتصال هبا لملطالبة حبقوقك؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين 5-3

ورقة معل :القيود املفروضة عىل حرية اإلعالم .تطبيق ‘اختبار األجزاء الثالثة’

يف النشاط  ،5املشاركون يف املجموعات الصغرية يستخدمون أحد السيناريوهات اليت متت مناقشهتا خالل النشاط  4والرد
عىل األسئلة يف اختبار األجزاء الثالثة هنا أدناه.
السيناريو الذي مت اختياره من مترين .................................................................. :4-3
الرجاء تطبيق اختبار األجزاء الثالثة للحالة اليت ختتارها:
 -1هل هناك نص قانون هبذه احلدود؟ (إذا اكن الرد نعم ،الرجاء أن تذكر هذا القانون).

 -2هل القيود ختدم غاية مرشوعة؟ (الرجاء طرح احلجة اليت جتعلك تعتقد أن القيود رشعية أو غري رشعية).

 -3هل القيود رضورية محلاية هذه الغاية؟ (الرجاء طرح احلجة ما إذا كنت تعتقد /او ال تعتقد أن احلجة رضورية أو ال
ميكن استبداهلا بإجراء آخر).

مالحظة :مت إعداد اختبار األحزاء الثالثة استنادا لملادة  19عىل أساس املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ( .)1977للحصول
عىل مزيد من التفاصيل ،الرجاء الرجوع إىل املراجع اإلضافية (صفحة .)44
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين 6-3

ورقة العمل :قامئة املراجعة اخلاصة حبرية اإلعالم

خالل النشاط  ،6يطبق املشاركون قامئة مراجعة حلرية اإلعالم حول وضع األعالم يف بالدمه .ورقة املعلومات  7-3ميكن
أن تساعد املشاركني يف تعبئة إجاباهتم.
قامئة املراجعة اخلاصة باإلعالم
.1

نعم

1اإلطار القانوين حلرية التعبري

احلق يف حرية الرأي والتعبري ،احلق يف احلصول عىل املعلومات:
 1-1هل الدستور و/أو أي قانون آخر يمشل احلق يف الرأي والتعبري؟

 2-1هل الدستور و/أو أي قانون آخر يمشل احلق يف احلصول عىل
معلومات رمسية؟
 3-1هل وقعت الدولة وصادقت عىل املعاهدات الدولية بدون استثناءات
خبصوص حرية التعبري واحلصول عىل املعلومات؟
محاية املصادر:
 4-1هل القانون ينص عىل احلق يف محاية مصادر املعلومات الرسية؟

 5-1هل مسعت عن حاالت أجرب فهيا الصحافيون عىل اإلفصاح عن
مصادر معلوماهتم؟
اإلجراءات القضائية:
 6-1هل احلق يف حرية التعبري واحلصول عىل املعلومات تنفذه حمامك
مدنية؟ وهل هناك حقوق واحضة يف اإلستئناف؟
 7-1هل تعرف عن أي قضايا يف احملامك صدر فهيا احلمك لصاحل
أو حبق الصحافيني يف قضاياحول حرية التعبري واحلصول عىل
املعلومات ؟
 8-1هل مسعت عن حاالت تدخل ناحجة من قبل احملامك لصاحل
الصحفيني؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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مترين ( 6-3تمكلة)
نعم

قامئة املراجعة اخلاصة باإلعالم
مشاركة املجمتع املدين:
 9-1هل توجد منمظات جممتع مدين أو هيائت مهنية او مؤسسات دولية
تشارك بشلك فاعل يف املدافعة عن حقوق اإلعالم يف بالدمك؟
.2

2استقالل اهليائت النامظة وهيائت الشاكوى

هيائت الشاكوى املستقلة:
 1-2هل هناك أليات مستقلة ،مثل مفوضية لملعلومات أو ديوان لملظامل
ميكن فهيا للصحافيني رفع الشاكوى أو الطعون؟
هيائت نامظة مستقلة:
 2-2هل الدستور /القانون ينص عىل إنشاء منظم مستقل سياسيا للبث
اإلعاليم؟
 3-2هل يحمس القانون باختيار شفاف ألعضاء اهليئة النامظة؟

 4-2هل يحمس القانون باالستقالل املايل للهيئة النامظة؟

 5-2هل تعرف عن أية حماولة متت مؤخرا إلنشاء هيئة نامظة لإلعالم؟

 6-2هل تعرف عن أي منمظة جممتع مدين أو مؤسسة مهنية تشارك
يف ممارسة الضغط من أجل إنشاء هيئة نامظة؟
.3

3تأثري احلكومة والرقابة اليت متارهسا

التأثري اخلاريج عىل اإلعالم:
 1-3هل احلكومة أو القطاع اخلاص أو أي هيئة أخرى حتاول فرض
نفوذها عىل احملتوى التحريري للبث أو الصحافة؟
 2-3هل يطلب من حمطات البث ختصيص وقت بث أو بث براجم خاصة
نيابة عن احلكومة أو أي هيئة أخرى؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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مترين ( 6-3تمكلة)
نعم

قامئة املراجعة اخلاصة باإلعالم
امللكية والرتخيص:
 3-3هل يحمس القانون للحكومة بالتحمك يف ملكية وطباعة احملتوى
اإلعاليم؟
 4-3هل يشرتط القانون احلصول عىل تراخيص قبل النرش؟

 5-3هل تمشل معلية الرتخيص عىل:
أ)أقيود عىل من يستطيع التقدم بطلب رخصة؟
ب)بالرشوط املالية؟
ج)جإطار زمين حمدد قبل نرش املواد؟

.4

4قيود خاصة عىل حرية اإلعالم

قيود عىل احملتويات وممارسة الرقابة:
 1-4هل يحمس القانون بالرقابة املسبقة من قبل األجهزة احلكومية عىل
املواد اليت ستمت طباعهتا أو نرشها يف الصحافة أو قنوات البث
اإلعاليم أو اإلنرتنت؟
 2-4هل حيظر القانون نرش بعض احملتويات؟ إذا اكن األمر كذلك ،ما
يه هذه احملتويات احملظورة؟
قيود عىل طوامق العمل:
 3-4هل يضع القانون قيود عىل من ميكن أن يكون رئيس التحرير،
إدارة املؤسسات اإلعالمية ملكية الصحف أو ممارسة مهنة
الصحافة؟
 4-4هل مسعت عن حاالت رقابة أو إفصاح او ترهيب أو جسن أو
غريها متت مؤخرا حبق اإلعالميني؟
التهشري:
 5-4هل هناك قانون خاص بالتهشرييف بالدمك؟
 6-4هل التهشري جرم جنايئ أو مدين؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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مترين ( 6-3تمكلة)
نعم

قامئة املراجعة اخلاصة باإلعالم
ترشيعات مقيدة اخرى:
 7-4هل يوجد أي أنواع ترشيعات أخرى تفرض قيودا عىل حرية
اإلعالم وبشلك خاص مبا يستند إىل:
السالمة واألمن القويم؟اخلصوصية؟الصحية؟أي نوايح أخرى؟ 8-4هل توجد قيود /استثناءات عىل احلق يف احلصول عىل
املعلومات؟ إذا اكن الرد نعم ،ما يه أنواع االستثناءات؟
العقوبات:
 9-4هل ينص القانون عىل عقوبات جسن حبق اإلعالميني؟

 10-4هل ينص القانون عىل نظام للغرامات لإلعالم الذين ينهتكون
القانون؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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مترين 7-3

ورقة معلومات :مبادئ ومؤرشات حرية اإلعالم
ترافق ورقة املعلومات هذه املشاركني خالل النشاط  .6وتعرض نظرة عامة عىل مبادئ اإلعالم ومعايري حرية اإلعالم .مكا تضع
قامئة لملؤرشات اليت ميكن مبقتضاها قياس تلك املبادئ واملعايري يف لك دولة عىل حدا .يمت توزيع هذه الورقة عىل املشاركني
بعد أن يكونوا قد أمكلوا قامئة املراجعة اخلاصة حبرية اإلعالم (مترين .)6-3
مالحظة :املبادئ واملؤرشات اخلاصة حبرية اإلعالم يف هذه املادة قد مت تكييفها من األدوات واملنشورات الصادرة عن
اليونسكو ومن املادة  .19لملزيد من التفاصيل ،الرجاء االطالع عىل املراجع اإلضافية (أدناه).
1 .1اإلطار القانوين حلرية التعبري

احلق يف حرية الرأي والتعبري واحلصول عىل املعلومات
املبدأ:

املؤرشات األساسية:

״للك خشص احلق يف حرية التعبري ،وهذا يمشل حرية
البحث عن املعلومات واألفاكر من لك نوع واستقباهلا
ونرشها .وذلك بغض النظر عن احلدود سواء اكن ذلك
شفويا أو طباعة أو عىل شلك فنون أو من خالل البث
اإلعاليم أو من خالل أي وسيلة أخرى خيتارها.״

•أن تكون هناك مضانات يف القانون الوطين أو الدستور
تكفل حرية املعلومة (احلصول عىل املعلومة)
•تكون الدولة قد وقعت وصادقت عىل االلزتامات
التعاهدية ذات الصلة بدون اسثناءات كبرية (حتفظات)
•تصدر اهليائت العامة املعلومات مببادرهتا الذاتية أو
بناء عىل الطلب
يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش  1-1و .2-1

املادة  ،19احلصول عىل موجات األثري ،صفحة .2

محاية املصادر:
املؤرشات األساسية:

املبادئ:

•يستطيع الصحافيون محاية رسية مصادرمه بدون
«يشمتل القانون عىل احلق يف محاية مصادر املعلومات
خوف من املالحقة القضائية أو اإليذاء
الرسية».
يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .4-1
املادة  ،19مذكرة ،صفحة .2
«ال جيوز أن تصدر احملامك أمرا باإلفصاح عن مصادر
املعلومات عندما تكون هناك وسائل أخرى للحصول عىل
املعلومة حىت وعندما ال تكون هناك هذه اإلماكنية ،جيب عدم
األمر باإلفصاح إال إذا اكن هذا رضوري محلاية مصلحة
كبرية».
املادة  ،19مذكرة ،صفحة .9

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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مترين ( 7-3تمكلة)
اإلجراءات القضائية:

املؤرشات األساسية:

املبدأ:

•تكون الدولة لدهيا نظام قضايئ عامل ومستقل مع حقوق
جيب عىل لك دولة أن تضع ״آلية ما ميكن خالهلا [للفرد]
طعن /استئناف واحضة
أن ينفذ حقوقه كفرد مبا يف ذلك احلق يف حرية التعبري.״
•يعرف امجلهور وميارس حقه يف حرية التعبري وهناك
املادة  ،19النفاذ ،فقرة .1
أدوات وهيائت تكفل التطبيق اململوس هلذا احلق
يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .1-1
2 .2استقالل هيائت الشاكوى واهليائت النامظة
املؤرشات األساسية:

املبدا:

هناك آلية فعالة وذات كفاءة للطعون من خالل هيئة إدارية مثل
مفوضية املعلومات أو ديوان املظالم

«ينشئ القانون ( )...سلطة عامة – مفوضية لملعلومات
أو ما يشهبها – تتوىل مجمل املسؤولية عن مسائل حرية
املعلومات .وتكون تلك السلطة اليت تتعامل مع الشاكوى يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .2-1
خبصوص الطريقة اليت يمت فهيا معل نظام املعلومات –
مبا يف ذلك الطعون األولية البالغة األمهية ضد القرارات
اخلاصة برفض منح املعلومة».
املادة  ،19دليل تدرييب حول احلصول عىل املعلومات،
صفحة .37

هيائت نامظة مستقلة للبث اإلعاليم
املبدأ:

املؤرشات األساسية:

•مضانات قانونية الستقالل اهليائت النامظة
«جيب أن يكون الوضع القانوين لتلك اهليائت معرف بشلك
واحض يف القانون .وان يكون االستقالل القانوين مكفوال
•صالحيات ومسؤوليات للهيائت النامظة مبينة يف القانون
ومحمي مبوجب القانون (».)...
•أعضاء اهليائت النامظة يمت اختيارمه من خالل معلية
شفافة ودميقراطية يمت تصمميها للتقليل إىل احلد األدىن
املادة  ،19احلصول عىل موجات األثري ،صفحة .5
من خطر التدخل احلزيب أو التجاري (مثال وضع قواعد
خاصة بعدم التطابق أو األهلية)
•متويل مناسب ومطرد للهيئة النامظة مكفول مبوجب
القانون لملحافظة عىل استقالهلا و/أو محايهتا من
الضغوط اليت متارس علهيا عند ختصيص موازناهتا
يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .6-1

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،

36

أداة  :3حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 7-3تمكلة)
3 .3النفوذ والرقابة احلكومية
املبدأ:

املؤرشات األساسية:

•اهليائت احلكومية او النامظة او املصاحل االقتصادية ال
«األصل يف أي مفهوم حلرية الصحافة هو أنه ال جيوز أو
تؤثر أو حتاول التأثري عىل احملتوى التحريري حملطات
يكون للحكومة أي سلطة الختاذ قرار مبارش عىل اإلعالم».
البث أو الصحافة
املادة  ،19مذكرة ،صفحة .7
•ال يطلب من حمطات البث ختصيص وقت بث أو بث
براجم معينة نيابة عن احلكومة
يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .3-1

امللكية والرتخيص
املبادئ:

املؤرشات األساسية:

•احلكومة أو اهليائت النامظة أو املصاحل االقتصادية ال
«ال جيوز أن تكون هناك قيود عىل احلق يف حرية إنشاء
تؤثر أو حتاول التأثري عىل احملتوى التحريري لقنوات
هيائت حصفية وهيائت نرش».
البث أو الصحافة
املادة  ،19مذكرة ،صفحة .6
يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .3-1
«ال جيوز إخضاع املجالت واملنشورات ألي أنمظة ترخيص؛
أي خشص يرغب يف إصدار نرشة جيب أن يحمس له
بالنرش بدون قيود».
املادة  ،19مذكرة ،صفحة .5
4 .4قيود حمددة عىل حرية اإلعالم

قيود عىل احملتوى وممارسة الرقابة
املبدأ:

املؤرشات األساسية:

•ال يمت إخضاع حمتوى املطبوعات للرقابة املسبقة سواء
«ال جيوز أبدا إخضاع احملتوى الصحيف للرقابة املسبقة
من طرف احلكومة أو اهليائت النامظة
سواء من طرف احلكومة أو اهليائت النامظة»
•ال يشرتط عىل قنوات البث اإلعاليم واملنشورات
املادة  ،19احلصول عىل موجات األثري ،صفحة .2
املطبوعة التجسيل أو احلصول عىل ترصحي من اهليئة
العامة
•ال يمت إغالق حمطات البث اإلعاليم أو الصحافة
املطبوعة أو هتديدها باإلغالق بسبب حمتواها
•ال توجد حدود رصحية أو خمفية عىل احلصول عىل
النرشات اإلخبارية أو الوصول إىل شباكت التوزيع او
دور الطباعة
يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .11-1
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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مترين ( 7-3تمكلة)
قيود عىل الطامق
املؤرشات األساسية:

املبدأ:

•ال توجد أحاكم متيل رشوطا ملن ميارس الصحافة أو
"«القيود املفروضة عىل الذين يعملون يف خمتلف
تشرتط ترخيص أو تجسيل الصحافيني.
املهن اإلعالمية واليت تعتربخرق الضامنات الدولية حلرية
التعبري وتكوين امجلعيات».
•إجراءات عادلة وتنفيذ بشفافية للشكر واالعرتاف عىل
تغطية املهام واهليائت الرمسية.
املادة  ،19مذكرة ،صفحة .7
يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .8-1

التهشري
املبدأ:

املؤرشات األساسية:

״قانون تهشري جيد «هو قانون هيدف محلاية األخشاص من
تزييف احلقائق املعلنة اليت من شأهنا أن ترض بمسعهتم.
ويمشل هذا التعريف عىل أربعة عنارص .ليك يعترب اإلعالن
تهشريا ،جيب أن يكون:

•ال متنع قوانني التهشري احلوار العام حول سلوك
املسؤولني أو اهليائت الرمسية
•تنسق قوانني التهشري عىل آليات دفاع قانونية اكفية مثل
أن يكون اإلعالن /الترصحي املتنازع هيلع يشلك رأيا
وليس ادعاء بوجود حقيقة؛
•أن يكون نرش أو بث احلقيقة املتنازع علهيا معقوال أو
يف املصلحة العامة؛
•أو يمت هذا خالل البث املبارش و/او أمام حممكة أو هيئة
منتخبة
•تنص قوانني التهشري عىل نظام لرد الرشف يحمس
بالردود املتناسبة مع الرضر عىل الترصحيات التهشريية
•نطاق قوانني التهشري معرف بأضيق طريقة ممكنة مبا
يف ذلك حتديد األطراف اليت ميكن مقاضاهتا
•ال ميكن أن تقوم اهليائت العامة برفع قضايا التهشري
سواء اكنت ترشيعية أو تنفيذية أو قضائية
•يقع عائق اإلثبات عىل املديع يف القضية (البينة عىل من
ادىع) فميا يتعلق بسلوك املسؤولني والقضايا األخرى
اليت هتم املصلحة العامة
•هناك تارخي معقول لإلطار الزمين الذي ال يعود فيه حيق
لملديع أن يرفع قضية بسبب التهشري املدىع به.
يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .9-1

•مزيفا؛
•ذات طبيعة وقائعية؛
•تسبب برضر؛
•وجيب أن يكون هذا الرضر عىل مسعة الخشص املعين
والذي يعين بدوره أن هذا اإلعالم املذكور جيب أن
يكون قد متت قراءته أو وصل لملسامع أو رآه أخشاص
آخرون.״
املادة  ،19تهشري  ،ABCصفحة .1
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القطاع األمين
األمين
وحمك
القطاع
املعلومات
اإلعالم وحمك
الوصول إىل
 :3حرية
أداة :4

)Social media and security sector governance (SSG

مترين ( 7-3تمكلة)
العقوبات
املؤرشات األساسية:

املبادئ:

•الغرامات املفروضة عىل خرق القواعد غري مبالغ هبا أو
«ال تكتيف مضانات حرية التعبري والتجمع بأن يكون حفوى
ليست مبا ال يتناسب مع الفعل حبيث ال تصبح شلكا
القيود متناسبا بل تشرتط أيضا أن تكون أي عقوبات عىل
من أشاكل الرقابة
انهتاك تلك القيود متناسبة أيضا مع االنهتاك».
•العقوبات عىل انهتاك القواعد النامظة املتعلقة باحملتوى
املادة  ،19مذكرة ،صفحة .11
مطبقة فقط بعد أن يمت بث املواد أو نرشها.
«ينبيغ فرض أي عقوبة عىل انهتاك القواعد النامظة فقط يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .11-1
بعد أن يمت بث املواد املذكورة».
املادة  ،19احلصول عىل موجات األثري ،صفحة .2

ترشيعات حمددة أخرى
املبدأ:

املؤرشات األساسية:

جيب أن يستويف القانون أو النظام معايري الوضوح والدقة
حبيث يستطيع األخشاص توقع النتاجئ عن أفعاهلم .العبارات
املهبمة التعبري اليت يكون نطاقها غري واحض ال تستوف تلك
املعايري ويه بالتايل ليست رشعية .مثال ،احملظورات غري
الواحضة عىل ’تفريق املجمتع’ أو ’رمس صورة خاطئة عن
الدولة‘ سوف ختفق لكها يف هذا الفحص.

•أي قيود عىل خلفية محاية اخلصوصية الخشصية
معرفة بأضيق احلدود حبيث تستثين املعلومات اليت ال
يكون فهيا مصلحة عامة مربرة
•قوانني األمن القويم وغريه من القوانني املقيدة ال متنع
النقاش العام خبصوص القضايا اليت هتم الرأي العام
•يمت تعريف احلدود بأضيق تعريف ممكن يف القانون
بدال من إخضاعه للسلطة التقديرية للجهاز التنفيذي
•جيب إخضاع تلك القوانني لفحص سيادة املصلحة
العامة حيمثا يكون ذلك مالمئا
يونسكو ،تطوير اإلعالم ،مؤرش .10-1

املادة  ،19قيود ،فقرة .1
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مرجع املدرب 1-3

السيناريوهات البديلة للقيود عىل حرية اإلعالم
تتوفر هذه السيناريوهات لملدرب حبيث يستخدمها يف حال ما اكنت أي من املجموعات يف النشاط  4تفضل عدم العمل عىل
سيناريوهات فعلية من احلياة.
سيناريو  :1القيود عىل احملتوى وعىل طامق العمل
تعمل أنت كصحيف يف جريدة وطنية .وتريد تغطية نرش قوات الرشطة يف املدينة مبناسبة االحتفال مبناسبة دينية وطنية.
أثناء االحتفال ،بدأت أنت واملصور املرافق لك بتصوير نرش رجال الرشطة يف الشوارع .وجفأة ،أقبل أحدمه إليك وأمرك
بوقف التصوير مشريا إىل أنه من املمنوع تصوير الطامق األمين أثناء تأديته للخدمة .وصادر الاكمريا اليت حيملها زميلك
وبطاقته الصحفية.
أسئلة:
 -1هل سلوك ’رجال األمن‘ رشعيا أو غري رشيع؟ (الرجاء أن تطرح احلجة سواء اكن ردك بنعم أم بال).
 -2ما يه احلجة اليت ميكن أن تلجأ إلهيا إلقناع رجل الرشطة ليعيد الاكمريا والبطاقة الصحفية لك؟
 -3ما يه برأيك املؤسسات الوطنية أو الدولية اليت ميكن أن تتوجه إلهيا لملطالبة حبقوقك؟

سيناريو  :2محاية املصادر
أنت حصيف تعمل يف حمطة إذاعة حملية .وقد مقت بالتحقيق يف قضية قتل قيل بأن مرتكهبا هو صيب معره  51سنة من
ختوم مدينتك .وقد متكنت من الوصول إىل املشتبه به بالقتل يف موقع رسي .وخالل املقابلة اليت متت بهثا عىل اإلذاعة
ادىع الصيب أنه بريء .يف اليوم التايل دخل قائد الرشطة إىل مكتبك وطلب منك أن تعطيه امس هذا الخشص وماكن
تواجده .وهدد باستدعائك لملحمكة إذا مل متتثل ألوامره.
أسئلة:
 -1هل ترى أن سلوك قائد الرشطة قانونيا أم غري قانوين؟ (الرجاء طرح احلجة سواء اكنت اإلجابة بنعم أم بال).
 -2ما يه احلجج اليت سوف تأيت هبا ليك تقبل طلبه أو ترفضه؟
 -3ما يه اهليائت الوطنية أو الدولية اليت تعتقد أنه ميكنك التوجه إلهيا لملطالبة حبقوقك؟
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مرجع املدرب ( 1-3تمكلة)
سيناريو  :3دور اهليائت النامظة لوسائل اإلعالم اليت تقوم بالبث
أنت حصيف تعمل يف حمطة تلفزيون حكومية .وقد تلقيت اتصاال يفيد برضورة مثولك أمام احملمكة بسبب فيمل وثائيق
أعددته عن بعض القضايا املزعومة حلاالت اعتداءات متورط فهيا مسؤولون كبار يف وزارة الداخلية .ورمغ أنك استندت يف
فيملك الوثائيق عىل وثائق أصلية ،إىل أن جملس اإلعالم األعىل ،الذي يتكون أعضاء جملس إدارته من أفراد من احلزب
احلامك ،قرر حظر بث الفيمل الوثائيق املذكور عىل حمطة التلفزيون اليت تعمل فهيا.
أسئلة:
 -1هل قرار جملس اإلعالم األعىل رشعيا أم غري رشعية؟ (الرجاء طرح احلجة سواء اكن الرد بنعم أو بال).
 -2ما يه احلجج اليت سوف تتقدم هبا لتطلب بث الفيمل الوثائيق؟
 -3ما يه اهليائت الوطنية أو الدولية اليت تعتقد أنك تستطيع التوجه إلهيا لملطالبة حبقوقك؟
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مرجع املدرب 2-3

ورقة معلومات :اختبار األجزاء الثالثة (مقتطفات من خلفية املادة )19
عند التحضري للنشاط  ،6ميكن لملدرب استخدام ورقة املعلومات هذه للحصول عىل معرفة معمقة عن اختبار األجزاء الثالثة
الذي ميكن استخدامه لقياس رشعية أي قيود مفروضة عىل حرية اإلعالم .يف هناية النشاط ،يستطيع املدرب أن خيتار توزيع
نسخ من هذه املعلومات عىل املشاركني.
״ -1اجلزء األول من االختبار‘ :نص هيلع القانون’
الرشط األول يعين أوال وبشلك أسايس أنه ال ميكن ان ينشأ احلق يف حرية التعبري فقط حسب نزوات مسؤول عام .وجيب
أن يكون منصوصا هيلع يف قانون أو نظام يطبقه الخشص املسؤول .أي بعبارة أخرىن فقط تلك احملددات اليت يمت االعرتاف
هبا رمسيا ونظاميا من قبل املخولني بوضع القانون يه احملددات والقيود الرشعية)...( .
جيب أن يستويف الترشيع أيضا عددا من معايري الوضوح والدقة حبيث يستطيع املواطنني تويخ النتاجئ عن سلوكهم بناء عىل
القانون .العبارات ذات الصياغة املهبمة اليت يكون نطاق تطبيقها غري واحض ال تستويف هذا املعيار ويه بالتايل قيود غري
رشعية عىل حرية التعبري .مثال حظر “تفريق املجمتع” أو “رمس صور خاطئة عن الدولة” خيفق يف حفص الغموض)...( .
 -2اجلزء الثاين من الفحص :الغاية الرشعية
الرشط الثاين للقيود عىل حرية التعبري هو أنه جيب أن خيدم غاية رشعية .وال يعترب هذا الرشط مفتوحا فهناك قامئة بالغايات
الرشعية يف املادة  )3( 19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ويه قامئة حرصية ال جيوز للحكومات أن تضيف
أي بند آخر علهيا .وتمشل فقط عىل الغايات الرشعية التالية :احرتام حقوق ومسعة اآلخرين ،ومحاية األمن القويم ،والنظام
العام ،والصحة أو األخالق العامة ()...
 -3اجلزء الثالث من الفحص :الرضورة
ويمشل اجلزء الثالث من االختبار عىل انه حىت مل يمت القيد مبوجب قانون واحض ومقبول وإذا اكن خيدم غاية رشعية ،فإنه
يظل يشلك انهتااك حلرية التعبري إال إذا اكن فعال رضوريا محلاية تلك الغاية الرشعية)...( .
يف املقام األول ،لتربير إجراء يتدخل يف حرية احلديث ،عىل احلكومة أن تتدخل ردا عىل حاجة اجمتاعية ملحة وليس فقط
حسب رغبهتا اخلاصة)...( .
ثانيا ،إذا اكن هناك إجراء بديل ميكن أن حيقق اهلدف نفسه بطريقة ال تمشل التطفل عىل احلق يف حرية التعبري ،فإن اإلجراء
الذي مت اختياره ال يكون يف الواقع ’رضوريا‘ .مثال ،إغالق حصيفة للتهشري أمر مبالغ فيه؛ التقييد او رمبا مزجي بني تقييد
وإنذار أو غرامة معقولة يكيف محلاية مسعة الخشص الذي مت التهشري به)...( .
ثالثا ،جيب أن يكون املساس باحلق بفعل هذا اإلجراء يف أقل نطاق ممكن وخباصة أال حيد من احلديث بطريقة موسعة أو غري
مسهتدفة أو ختيط نطاق احلديث املؤذي ملنع احلديث املرشوع .عند محاية األمن القويم ,عىل سبيل املثال ،ليس من املقبول
حظر اكفة املناقشات خبصوص القوات العسكرية يف البالد)...( .
رابعا ،أثر القيود جيب أن يكون متناسبا ما يعين أن الرضر عىل حرية التعبري الذي تسبب فيه القيد جيب أن ال يكون أكرث
ثقال من املنافع اليت حتققها املصلحة اليت مت فرض القيد من أجلها)...( .
أخريا ،عند تطبيق االختبار فإنه ينبيغ عىل احملامك وغريها أن تأخذ باحلسبان اكفة الظروف اليت اكنت قامئة وقت تطبيق
القيد .القيود اليت ختدم األمن القويم واليت هلا مربراهتا أثناء احلروب مثال قد ال تكون رشعية يف وقت السمل.״
مالحظة :ورقة املعلومات هذه تشلك جزءا من اخللفية اليت وضعهتا مؤسسة غري حكومية .مادة  ،19بناء عىل املادة  19من
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية .لملزيد من التفاصيل يرىج االطالع عىل املراجع اإلضافية (صفحة ) 47
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مرجع املدرب 3-3

ورقة إجابات اختبار حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين (انظر مترين )1-3
يف النشاط  ،8يوزع املدرب مرة ثانية اختبار حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين عىل املشاركني .وعندما يمت تعبئة االختبار
يستطيع املدرب أن يستخدم ورقة اإلجابات هذه لفحص نتاجئ االختبار .يستطيع املدرب أن خيتار توزيع ورقة اإلجابات عىل
املشاركني.
 -1هل هناك النص عىل حرية اإلعالم يف القانون الدويل؟
(د) نعم ،يف لك من املادة  19من إعالن األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنسان ( )1948ويف العهد الدويل للحقوق املدنية
والسياسية ()1966
 -2هل حرية وسائل اإلعالم منصوص علهيا يف دستور بلدك؟
يقدم املدرب اجلواب وفقا لذلك
 -3مبوجب القانون الدويل ،القيود عىل حرية اإلعالم رضورية:
(ب) محلاية حقوق ومسعة اآلخرين واألمن القويم والنظام العام و/او الصحة واألخالق العامة
 -4اإلطار القانوين الوطين للعمل اإلعاليم:
(ب) يمشل بشلك أسايس عىل الدستور واكفة القوانني النامظة لإلعالم املكتوب والبث اإلعاليم
 -5جمالس اإلعالم العليا يه:
(ج) هيائت مستقلة بالاكمل تتوىل تنظمي قطاع اإلعالم والبث اإلعاليم
 -6املجلس اإلداري ملجالس اإلعالم العليا:
(ج) جيب أن يكون من الناحية املثالية معينا من قبل الربملان بدون تدخل احلكومة
 -7املؤسسات التالية مسؤولة عن إنفاذ حرية اإلعالم يف حال االنهتااكت اجلسمية:
(د) احملامك اإلدارية العادية ،مفوضية املعلومات ،ديوان املظامل أو جمالس اإلعالم العليا
 -8مصادر املعلومات اليت يستخدمها الصحافيون:
(د) ميكن اإلفصاح عهنا يف ظل ظروف حمددة متاما حيث يكون هناك سبب قهري لذلك
 -9الرقابة قبل النرش:
(أ) حمظورة يف اكفة األوقات
 -10الصحايف:
(أ) له حرية رفض تغطية موضوع يطلبه منه رئيس حتريره
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 حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين:3 أداة

Social media and security sector governance (SSG)

املراجع اإلضافية

:معايري ومبادئ حرية اإلعالم

•	 Three-part test for assessing the legitimacy of restrictions against media freedom, Article 19,
available: http://www.article19.org/pages/en/limitations.html

•	 Memorandum on the 1995 Press Law of the Palestinian National Authority, Article 19,
available: http://www.article19.org/pdfs/analysis/palestine.prs.99.pdf
•	 Access to the Airwaves. Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation, Article
19, available: http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2633/11-08-08-STANDARDSaccess-to-airwaves-EN.pdf
•	 Defamation ABC. A simple introduction to key concepts of defamation law, Article 19,
available: http://www.article19.org/data/files/pdfs/tools/defamation-abc.pdf

•	 Freedom of Expression. Enforcement, available: http://www.article19.org/pages/en/
enforcement.html

•	 Freedom of Expression. Limitations, available: http://www.article19.org/pages/en/limitations.
html

•	 Freedom of Information Training Manual for Public Officials, available: https://www.
iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Publikacije_ostalih_pooblascencev/Article_19__
foitrainersmanual.pdf

:مؤرشات تطوير وسائل اإلعالم
•	 UNESCO’s Media Development Indicators: A framework for assessing media development
(Category 1: A system of regulation conducive to freedom of expression pluralism and
diversity of the media), available: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.
pdf

:ترتيب الدول وفقا ملستوى احلرية اإلعالمية
•	 Reporters without Borders: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html

:منشورات مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة حول اإلعالم وحمك القطاع األمين
•	 The Palestinian Media and Security Sector Governance, 2009, available: http://www.dcaf.ch/
Publications/The-Palestinian-Media-and-Security-Sector-Governance
•	 Access to Information and Security Sector Governance, 2010, available: http://www.dcaf.ch/
Publications/Access-to-Information-and-Security-Sector-Governance-Reference-Text-Reader
•	 Palestinian Media Legislation and Security Sector Governance, 2011, available: http://www.
dcaf.ch/Publications/Compilation-of-Reference-Texts-Palestinian-Media-Legislation-andSecurity-Sector-Governance
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