
 :2018لعام  اليوم العالمي لحرية الصحافة

 اإلعالم والعدالة وسيادة القانون: القوىوازن ت

 مذكرة مفاهيمية

 التنفيذيامللخص 

بني  ناقشة أوجه التفاعلة ويهدف إىل ممنتدى يضم خمتلف اجلهات الفاعل 2018ي حلرية الصحافة لعام سيوفر اليوم العامل
ناقش هذا اليوم العاملي، الذي . وسي2030عام ليف سياق خطة التنمية املستدامة وسيادة القانون،  والقضاء وسائل اإلعالم

تفل به والدراية واستقالل النظام القضائي وسائل اإلعالم وشفافية العملية السياسية، ب املتعلقة قضاياالأيار/مايو،  3يف  ُيح
سيجري اجلمهور. ويف هذا السياق،  إزاء للمساءلة مؤسسات الدولة خضوع، و القضاءب املتعلقة االتاجمليف  يةاإلعالم

أن تعرض على حنو أفضل االنتهاكات  كي ميكنها  الدور الرقايب الذي تضطلع به الصحافة املستقلة، تعزيز جوانب فاكشاست
 االنتخابية، وأوجه التفاوت القائمة على االنتماء اجلنساين، وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت تقّوض أهداف التنمية املستدامة.

ة التعبري، حبري تتسمو ، أن يكفلها القانون وُيميها نظام قضائي يتعني ويتمثل الشرط املسبق هلذا الدور يف هتيئة بيئة متكينية
اإلفراط يف غري أن وخباصة حرية الصحافة.  ،حقوق اإلنسانمن بوصفه حقًا حلق يف االنتفاع باملعلومات، ا مبا يف ذلك

سؤولية امل على شبكة اإلنرتنت، حيث تثري مسألة الرقابة الرقابة، ومثال ذلكفرض إىل أيضاً  ميكن أن يؤدي التنظيم القانوين
اليوم العاملي أيضاً يف التحديات  إبان هذانظر جديدة فيما يتعلق حبرية التعبري؛ ولذا سيح يني حتديات لوسطاء الرقملقانونية لا

ت، شرطاً عد سالمة الصحفيني، سواء على الصعيد التقليدي أو يف إطار اإلنرتناملعاصرة حلرية الصحافة على اإلنرتنت. وتح 
 هذا اليوم العاملي. الرتكيز يف يتجزأ من جمال، وستمثل أيضاً جزءاً ال لتوازن القوىمسبقاً 

 النتائج املنشودة

 النتائج املختارة التالية: 2018اليوم العاملي حلرية الصحافة لعام االحتفال بأن ُيقق  يحتوقع

  القوانني اليت هتيئ بيئة مواتية حلرية التعبري،  وتطبيق إىل اعتماد األخرى باحلاجةعية احلكومات واجلهات املعنية تو
حتقيق  سياق يف التقليدية، يف األطر وألى اإلنرتنت عسواء ، واحلق يف االنتفاع باملعلومات، وسالمة الصحفيني

 من أهداف التنمية املستدامة. 16اهلدف 

  نح، فرد معني أو منظمة حمددةحتديد من خالل التوعية  يف جمال حرية الصحافة،إسهاماً بارزاً  نتيجة إسهامها متح
 ، وهي إحدى أرقى اجلوائز الدولية يف هذا اجملال.جائزة اليونسكو/غيلريمو كانو العاملية حلرية الصحافة

 م يف شىت أحناء العامل امتالك زمام وسائل اإلعال جمال تتوىل املنظمات غري احلكومية احمللية واجلهات الفاعلة يف
االحتفال  الستكمال املتوقعةفعالية من الفعاليات الوطنية  باالضطالع مبائة املي حلرية الصحافةاليوم العإدارة 

 بغانا. ،يقام يف أكراسالرئيسي الذي 
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 لقضاة واملسؤولنيلتدريب ا اليونسكوخطة تنفيذ تكرار  الرئيسية وإقامة الشراكات يف إطار إشراك اجلهات املعنية 
، وذلك سالمة الصحفيني وحرية التعبريب املسائل املتعلقة يف غرب أفريقيا، على، العاملني يف السلك القضائي
 .واجلنوب األفريقي يف أمريكا الالتينية وشرق أفريقيا طلقتاليت أح  يف أعقاب املبادرات الناجحة

  مؤمتر أكادميي بشأن سالمة الصحفيني عقد سالمة الصحافة وتوسيعها من خاللب اخلاصة بحوثالتعزيز شبكة .
 .لتنمية وسائل اإلعالم الدويل تمعاجمل يت يضطلع هباال عمالاألوتعزيز أوجه التآزر بني نتائج البحوث و 

  ،توعية الصحفيني الشباب والطالب يف جمال اإلعالم بالتحديات الناشئة فيما يتعلق حبرية الصحافة وحرية التعبري
إجراء تغطية حية حلدث دويل كبري يرشدهم فيه بعض  تدريبهم على من خالل يف جمال الصحافة وتعزيز قدراهتم

 املهنيني يف جمال اإلعالم.

 بني الوكاالت  لدعم العمل على آلية التنسيقبشأن دور وسائل اإلعالم يف االنتخابات  أفضل املمارسات تشاطر
 للمساعدة االنتخابية يف األمم املتحدة.

 ن القضايا املتعلقة حبرية الصحافة وسالمة الصحفيني، من تعزيز إشراك املنظمات اخلاصة بوسائل اإلعالم بشأ
خصصة هلذا الشأن على شبكة اإلنرتنت متهيداً لليوم املصفحات الواملدونات و  الصحفية عمليات التغطية خالل

 العاملي حلرية الصحافة.

  والدفاع عنها من  الفنانني وقرصد حقلقدرات معزَّزة لقوق اإلنسان وحرية الفنون املعنية حبت نظمااملامتالك
محاية حقهم يف التخّيل واإلبداع يف العصر الرقمي، وتبادل أعماهلم اإلبداعية على اإلنرتنت مع اجملتمع أجل 

 بأسره.

 قدمةامل

اليوم العاملي حلرية الصحافة اليت نشأت يف إعالن وندهوك بشأن تعزيز وجود  فكرة 1991يف ناميبيا يف عام  اعتحمدت
اليت بدأ فيها العمل يف هذا  مرة أخرى إىل القارة األفريقية 2018يف عام يعود احلدث العاملي مستقلة وتعددية. وسة صحاف

لموضوع ، وسيكون ل2018أكرا، بغانا، يف عام ليونسكو يف الذي تنظمه ا وسيقام االحتفال العاملي .السبيل أصالً 
 ان األخرى يف شىت أحناء العامل.يف العديد من البلد صدى املخصص هلذا اليوم العاملي

لعام  اليوم العاملي حلرية الصحافة "، سيجري يفاإلعالم والعدالة وسيادة القانون: القوىوازن ت" :املوضوع هذا ويف إطار
اإلجنازات يف  بشأن بري وكذلكوتعزيز الفهم والتوعية بشأن التحديات الراهنة اليت تواجه حرية التع النقاش تشجيع 2018

 .هذا اجملال
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جلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام ، اليت اعتمدهتا ا2030عام ليف سياق خطة التنمية املستدامة  العاملي وينعقد هذا اليوم
ء أوجه عدم املساواة بني الرجل هدفاً من أجل حتقيق التنمية املستدامة للجميع، مبا يف ذلك إهنا 17، واليت تتضمن 2015

 عات عادلة وسلمية وشاملةتمجممن أهداف التنمية املستدامة على تعزيز  16ملرأة. ومن بني هذه األهداف، يركز اهلدف وا
من اجلهود املبذولة يف إطار  ري ذلكتتيح قيام احلوكمة الرشيدة فضالً عن غ السالم والعدالة واملؤسسات القوية فإن .للجميع

 ية. بيئة إعالمية مستقلة ومتكينألمور بقدر أكرب وجود ومما ييسر هذه االتنمية املستدامة، 

ضغوطًا جديدة على حرية  اليت جرت مؤخرًا على الصعيد السياسي والتكنولوجي واالقتصادي أحدثت التحوالتلقد 
 وذلك جلهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة احلكومية للحد من حرية التعبرييف اًا الصحافة. وشهدت بعض املناطق تشديد

كافحة اإلرهاب إىل املتخذة ملتدابري الة. وأدت القيود اجلديدة املرتبطة باألمن الوطين و وفرض الرقابتقييدية تشريعات  بوضع
ولوحظت  1كما حدث املزيد من االضطرابات الواسعة النطاق مثل عمليات إيقاف تشغيل اإلنرتنت.تعزيز هذا التوجه.  

ويتمثل األمر األكثر إثارة للقلق يف استمرار  2يف األطر القانونية الوطنية اليت حتكم محاية املصدر. عدم استقرارحاالت 
املخاطر اليت تواجه الصحفيني يف إطار أداء مهامهم، وهي: التحرش، والعنف، وخطاب الكراهية، والتهديدات، وحىت 

 مت تعزيز املعلومات. وقدق احلصول على حب تقرّ  القوانني اليت مد، عدد البلدان اليت تعتباطراد قت نفسهاملوت. ويتزايد يف الو 
يف هذا من خالل اعتماد قرارات تعزيزاً كبرياً املتعلق بسالمة الصحفيني، وال سيما الصحفيات منهم،  اإلطار التقنيين الدويل

كو، ومثة اعرتاف أكرب باحلق يف يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجملس األمن، وجملس حقوق اإلنسان، واليونسالصدد 
 احلفاظ على السرية.

حلرية الصحافة، ويويل اهتماماً  نونية متكينيةهتيئة بيئة قا " أمهيةاإلعالم والعدالة وسيادة القانون: القوىوازن توضوع "املويحربز 
ضايا حرية التعبري، يف تأمني خاصًا للدور الذي يضطلع به القضاء املستقل، الذي يتسم بالقدرة الكاملة فيما يتعلق بق

 الضمانات القانونية الالزمة حلرية الصحافة ومقاضاة مرتكيب اجلرائم ضد الصحفيني.

بوصف  –يف أوقات االنتخابات  مايف التنمية املستدامة، والسي اإلعالم وسائل ملوضوع، يف الوقت نفسه، دورويتناول هذا ا
ذا املوضوع أيضًا عن الفجوات وسيكشف هالوكالة الرقابية اليت تعزز الشفافية واملساءلة وسيادة القانون.  هذه الوسائل

 شبكة على لقواعد التنظيمية للتخاطبوضع ا خماطراإلنرتنت، و  ري واالنتفاع باملعلومات علىالتشريعية فيما يتعلق حبرية التعب
 اإلنرتنت.

باهلدف  أكثر ارتباطاً  إلعالما سهام الصحفيني والعاملني يف وسائلإ عد، يح 2030عام ية املستدامة لويف إطار خطة التنم
 إقامة دف، جيبقيق هذا اهلمن أهداف التنمية املستدامة اخلاص بالسالم والعدالة واملؤسسات القوية. ومن أجل حت 16

 هلذا الغرض. على مجيع املستويات، وتعد حرية الصحافة ضرورية ،للمساءلة وشفافة وخاضعةمؤسسات فعالة 

                                                           
 الصادر عن اليونسكو بعنوان: "االجتاهات العاملية يف جمال حرية التعبري وتطور وسائط اإلعالم". 2017/2018 التقرير العاملي لفرتة العامني 1
 املرجع نفسه. 2
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 املواضيع الفرعية التالية: 2018وسيتناول اليوم العاملي حلرية الصحافة لعام 

 االنتخابات وحريةاالنتفاع باملعلومات  حرية الصحافة وحرية - 1

 العدالة لدعم الصحافة احلرة واآلمنةنظام  - 2

 التنظيم الذايت.بدأ مب ة التعبري على اإلنرتنت: النهوضحري - 3

 االنتخابات وحريةاالنتفاع باملعلومات  حرية الصحافة وحرية - 1

. ولذا حلوكمة الرشيدةوازدهار ا للجمهور التعبري عن اإلرادة السياسيةيتيح وسائل اإلعالم احلرة والتعددية من بيئة إن وجود 
يف اءلة السياسيني واملؤسسات، و الرئيسية يف الدميقراطية والتنمية املستدامة تتمثل يف مس الصحفيني مسامهاتفإن إحدى 

 إعداد التقارير بشأهنا. وإنمتنح هؤالء السياسيني وهذه املؤسسات مكانتهم وأدوارهم، ويف رصد العمليات الدميقراطية اليت 
مستنرية يف إطار تقدم تعليقات علومات ميكن التحقق منها و اجلنساين واليت تتيح االنتفاع مب واملراعية للبعدستقلة الصحافة امل

 يف جمالاالنتهاكات إزاء ، و االنتماء اجلنساينالذي ال يراعي  اجلهلفاع يف وجه د وسيلة أفضلهي  ،املصلحة العامة
 املظلمة".صنع القرار "يف الغرف عمليات االنتخابات، و 

املساءلة ب املرتبطة بعاداألعدين من بوصفهما بح  –وعلى وجه اخلصوص، ال ميكن ضمان النزاهة والشرعية يف جمال االنتخابات 
ممارسة هذه احلريات على أساس املراعاة و التعبري واالنتفاع باملعلومات، احلفاظ على احلريات األساسية يف  إال من خالل -

يف رصد شرعية عملية التصويت، مما يسهم يف إكمال دور  باملساعدة وسائل اإلعالم احلرة . وتقومينالواجبة للبعد اجلنسا
األداء )السابق( عن  ذات صلةمعلومات النقدية اإلعالمية توفر التقارير احملاكم بوصفها جهات ضامنة لسيادة القانون. و 

 للمرشحني السياسيني.

علومات ميكن يد اجلمهور مباملواطنني من خالل تزو  مشاركة أن تزيد اجلنساين للبعد واملراعيةاملستقلة اإلعالمية لتغطية وميكن ل
التحقق منها. ومع ذلك، فإن دور وسائل اإلعالم يف العملية السياسية جيعل منها أيضاً هدفاً رئيسياً يستخدم للتالعب بالناخبني. 

مت مالكي وسائل اإلعالم. واهتُ أداء وقد بيَّنت األمثلة ذلك مؤخراً من خالل أداء اجلهات الفاعلة، اخلاصة منها والعامة، وكذلك 
من أجل التأثري على املشهد السياسي. وكانت هناك أيضاً حماوالت جادة البتداع األخبار،  ظمات األخبار بنشر تقارير خمادعةمن

واستخدام وسائل التواصل االجتماعي، من أجل استقطاب الناس وتشويه مسعة الصحافة األصيلة. وتسلط هذه املشاكل الضوء 
 صحافة حرة ومهنية.وجود احلاجة إىل  ونقدية وتعددية، وعلى عالمية مستقلةعلى أمهية وجود بيئة إ

عن  وذلك أثناء فرتات االنتخابات وخارجها يف بناء ثقافة االنفتاح واإلفصاحوميكن أن يساعد إعداد التقارير االستقصائية 
اإلعالم االنتفاع باملعلومات شرطاً مسبقاً لتمكني وسائل  ويحعد بالصحافة االستطالعية. طريق تعريف موظفي القطاع العام

ّكن ، وتعزز فعالية العمليات فهمًا أفضل فهم السياسة العامةمن ملواطنني الشفافية ا من أداء مهامها الرقابية، بينما متح
ما جمموعه  اضي، قامد املالسياسية، وتساعد يف مكافحة الفساد، مما يسهم يف حتقيق التنمية الناجحة. وعلى مدى العق
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بلداً  15د السجالت العامة، وقد اعتم  ورسم السياسات الالزمة إلتاحة إمكانية االّطالع علىبإصدار القوانني بلداً  111
 من الشروط ويعد هذا التبين السياسي للشفافية شرطاً  3على مدى السنوات األربع املاضية.من هذا النوع على األقل قوانني 

 سيادة القانون. وأمراً حيوياً بالنسبة إىل للحوكمة الرشيدة اهلامة األولية

، أصحاب السلطة مساءلة، وال إىل إىل متكني اجلمهور، وال سيما النساءال يؤدي توافر املعلومات القانونية فإن ومع ذلك، 
وسائل اإلعالم أثر هبا. وبإمكان ن يتم   تيسري وصوهلا إىلإىل و  املعلومات قابلة لالنتفاع هبا هذه بل ُيتاج ذلك إىل جعل

صل إىل القارئ فتسرتعي انتباه وسيطني من خالل حتليل املعلومات ووضعها يف سياقها لتكواجملتمع املدين أن يعمال معاً  
على  لرجال والنساءا ى. وبإمكان، من جهة أخر يةواملعلومات يةاإلعالمالدراية تعزيز من خالل ، من جهة، و اجلمهور الواسع

حرية  على أساس اعي، وذلكائل التواصل االجتمسمن خالل و  التغيري اإلجيايب يف بدور فاعل أيضاً  حد سواء االضطالع
حلريات األساسية اليت تيسر هذا الشفافية. وجيسد الصحفيون املستقلون ووسائل اإلعالم املستقلة او االنتفاع باملعلومات 

 ملساءلة ومبدأ متكني األفراد.بالنسبة إىل ا التدفق، وهو أمر أساسي

 نظام العدالة لدعم الصحافة احلرة واآلمنة - 2

وفعال ومستقل حجر الزاوية يف مجيع املؤسسات الدميقراطية األخرى من خالل ضمان سيادة  عادل يشكل وجود قضاء
قبل حنو ثالثة قرون، ال وجود للحرية ما مل يتم الفصل بني السلطة القضائية والسلطتني  القانون. وكما أكد مونتيسكيو

، وميحّكن مجيع اجلهات املعنية داخل قلة يعزز الدميقراطية إىل حد كبريفإن وجود سلطة قضائية مست 4التشريعية والتنفيذية.
حرية التعبري، وحرية متثل ، 2030عام لطة التنمية املستدامة اجملتمع. ولتمكني وسائل اإلعالم من اإلسهام بفعالية يف حتقيق خ

 .محاية تامة اجلهات الفاعلة يف جمال إنفاذ القانونو  أن حتميها احملاكم اً ينبغياالنتفاع باملعلومات، وسالمة الصحفيني حقوق

متكينية لوسائل اإلعالم احلرة  ويف هذا السياق، يعد دور القضاة واملسؤولني العاملني يف السلك القضائي يف هتيئة بيئة
القانون ُيمي ذا الدور اإلجيايب يف أن القضاء من أداء ه ميّكن واملستقلة والتعددية أمراً حيوياً. ويتمثل الشرط املسبق الذي

ه عوائق يف بعض دول العامل، وعلى الرغم من أن عمل الصحفيني يواجحرية التعبري بداًل من قمعها دون مربر. بالضرورة 
مبدأ  حبسب مل عدائي"تفسري أي "عجمااًل يتيح القضاة  لدى نفإ ومثال ذلك القوانني اخلاصة بالتشهري اجلنائي،

وما هلا  الثقافة اإلعالميةي من . وباإلضافة إىل ذلك، من املهم أن يكون لدى اجلهات القضائية الفاعلة ما يكف""التناسب
 لبيئة الرقمية.ارية التعبري، مبا يف ذلك يف حب املتعلقة قضاياالرية الصحافة لتوسيع نطاق حبمن عالقة 

حلرية الصحافة وسالمة الصحفيني إال عندما يكون أعضاؤها على دراية جيدة  كضامنتعمل   ال ميكن للسلطة القضائية أنو 
اإلقليمي بشأن حرية التعبري. وميكن للمسؤولني العاملني يف السلك  االجتهاد القضائيبأحكام ة و بالقواعد القياسية الدولي

األعمال غري املربرة، مثل تعليق حرية التعبري بصورة تعسفية، بتطبيق مبادئ توجيهية واضحة ينص عليها  حظر القضائي
                                                           

بشأن أهداف التنمية املستدامة  2017تقرير األمم املتحدة لعام  3
(f.pd2017TheSustainableDevelopmentGoalsReport/2017https://unstats.un.org/sdgs/files/report/) 

 .1748، روح القواننيمونتيسكيو،  4

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.pdf
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قاض  5000بية ألكثر من إعداد برامج تدرييف  2014، فإهنا شرعت منذ عام هبذا الدور واعرتافاً من اليونسكوالقانون. 
بالرتكيز بصورة رئيسية على يف أفريقيا،  منطقة أمريكا الالتينية. وهي تعيد حاليًا إطالق هذه املبادرة ومسؤول قضائي يف

 قضاة من شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، مستندة بذلك إىل شراكة مع احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.

أيضًا بدور مركزي يف ضمان سالمة الصحفيني بالرد )بالتعاون مع قوات األمن(  يف السلك القضائيويضطلع املسؤولون 
 929 تلعلى اهلجمات اليت تتعرض هلا وسائل اإلعالم واليت ترتتب عليها آثار قانونية. ووفقًا لسجالت اليونسكو، قح 

إىل  قط معظم مرتكيب هذه اجلرائم قهذا ومل يحس  ، 2016و 2006يف الفرتة بني عامي  صحفيًا وعاماًل يف جمال اإلعالم
ابة الذاتية وُيول دون الرق ممارسة رتكبة ضد الصحفيني إىل اللجوء إىلالعدالة. ويؤدي اإلفالت من العقاب على اجلرائم امل

ولئك الذين حماكمة أ كن خلدمات املالحقة القضائية أن تكفلومي. حبرية التعبري جلمهورميارس فيه ا مفتوحجمتمع  قيام
 جلمهور بشأن محاية حرية التعبري.، وترسل بذلك رسالة قوية إىل االصحفيني يهامجون

معاجلة حاالت و  سالمة الصحفينياالهتمام ب وإىل جانب القطاع القضائي، تضطلع جهات فاعلة أخرى بأدوار هامة يف
خطة  هذا األساس، تتوىل اليونسكو إدارةضد الصحفيني على نطاق واسع. وعلى  اإلفالت من العقاب ملن يرتكبون جرائم

)يشار إليها فيما يلي باسم "خطة األمم  عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب
ع اجلهات املعنية يف هذا متثل إطاراً لتنسيق األنشطة اليت تضطلع هبا مجي هذه اخلطة باتت ،2012املتحدة"(. ومنذ عام 

حات امللموسة عن سلسلة من املقرت  األطراف اجلهات املعنية املتعددة ، أسفرت مشاورات2017اجملال. ويف حزيران/يونيو 
عني واملدّ القدرات فيما يتعلق بالقضاة،  بناء والرتكيز من خالهلا على زيادة فرصتنفيذ خطة األمم املتحدة،  ملواصلة تعزيز

ودعم االرتقاء بعملية الرصد واإلبالغ بشأن املتابعة القضائية لعمليات قتل واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، العامني، 
 الصحفيني.

  التنظيم الذايت.بدأ مب نهوضة التعبري على اإلنرتنت: الحري - 3

واإلعالن، ورسم السياسات، أصبحت البيانات على اإلنرتنت، يف العصر الرقمي، العملة اجلديدة لالتصاالت، والصحافة، 
 والدبلوماسية.

االنتفاع باملعلومات، ولكنها تواجه حتديات مجة. فيحمثل خطاب حرية وتعد طبيعة اإلنرتنت املفتوحة أمراً مفيداً حلرية التعبري و 
نرتنت. إلا يمستخدم ميكن أن تنال من مجيع التحرش وتسريب املعلومات الشخصية أخطارًا حمدقةممارسات الكراهية و 

وُيتاج الصحفيون والعاملون يف جمال وسائل اإلعالم بوجه خاص إىل االلتفاف على هذه املخاطر حني يعملون على 
 يستخدمونه من أنصار العنف وصفه منرباً للمتطرفنيرتنت بر اإلنوَّ ر. ويحصاإلنرتنت، وال سيما حني يتعلق األمر بسرية املصد

واحلق يف اخلصوصية، حىت ولو مل يتوفر التعبري ا عواقب غري متناسبة فيما يتعلق باحلق يف اليت ترتتب عليه لنشر دعاياهتم
 الفعلي الذي يأخذ وجهة العنف. التواصل االجتماعي والتزمتدليل قاطع على وجود صلة مباشرة بني وسائل 
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التصدي للمخاطر اليت  ويف مواجهة هذه املخاطر، يتمثل التحدي الذي يواجه احلكومات ومجيع اجلهات املعنية يف كيفية
األطر القانونية اليت حترتم الرؤية املتمثلة يف مفهوم اليونسكو اخلاص و تواج ه على اإلنرتنت من خالل الربامج االجتماعية 
إنرتنت تستند إىل حقوق اإلنسان، فيما يتعلق بشبكة ( R.O.A.M) بعاملية اإلنرتنت واملبادئ اليت يقوم عليها هذا املفهوم

 .األطراف واالنفتاح، وإمكانية االنتفاع، ومشاركة اجلهات املعنية املتعددة

وعلى بري واالنتفاع باملعلومات. ومع ذلك، الكبرية بدور متنام يف بلورة حرية املستخدمني يف التع وتضطلع شركات اإلنرتنت
االنتفاع باحملتوى و  أن طلبات احلكومة املتعلقة حبذفالرغم من التحسينات املزمع إدخاهلا على التقارير اخلاصة بالشفافية بش

، تبقى ممارسات الشركات على الصعيد الداخلي واخلوارزميات اخلاصة بامللكية مبهمة. وباإلضافة إىل نيببيانات املستخدم
لخصوصية هتمل توفري احلماية الكافية حلرية األفراد يف التعبري ول اإلنرتنت غالبًا ماخدمات مزودي فإن شروط ذلك، 

ارات فضفاضة للغاية، وتفتقر إىل إجراءات واضحة وفعالة واألصول القانونية الواجبة. وغالبًا ما تصاغ هذه الشروط بعب
 لتحقيق االنتصاف.

 توسطاء اإلنرتنت إىل زيادة النمو يف التشريعا النظم الذاتية التنظيم اليت يتيحهاوأدت أوجه الضعف ونقص املوارد يف 
ة لطرح املزيد من التشريعات. وتشمل حمتمل اً القرارات املتخذة يف احملاكم سوابق وأسس واللوائح. ويف هذا السياق، تصبح

"حق املرء يف أن األمثلة الواردة يف السنوات املاضية اليت هلا تأثري مباشر على حرية وسائل اإلعالم أحكاماً بشأن ما يسمى 
 مسؤوليةدفق البيانات العابرة للحدود، و "، وعمليات تالبيانات اخلاصة به ذفاحلق يف أن حتح أو "على اإلنرتنت يحنسى" 

باإلنرتنت من خالل مثل  ة املتعلقالقوانني السلطة القضائية يف صياغة إغفال دور عدم يتعني وسطاء اإلنرتنت. ولذا، فإنه
 هذا االجتهاد القضائي.

 وجود الكثري من القوانني واللوائح يطرح يف الواقع إشكاليةبنيَّ أن ويف كثري من احلاالت، ومن وجهة نظر حرية التعبري، ت  
سسات اإلعالمية املسؤولية بني املؤ  تنظيم. ويفشل العديد من القوانني يف متييز االختالف يفالإىل  االفتقار أكرب مما يطرحه

 اتنتجه مضامني اليت تستضيف بصورة رئيسيةو على اإلنرتنت املوجودة واملنابر )عرب اإلنرتنت(،  اأو تبثه اليت تنشر املضامني
البدء يف االضطالع بدور حفظ النظام إذا أرادت اإلفالت  املنابر القوانني على هذههذه  أطراف ثالثة. وغالبًا ما تفرض

لطرق املؤدية ا وأرخص أبسطاتّباع . وتتمثل إحدى اآلثار املرتتبة على ذلك يف زيادة ميول املنابر إىل من عقوبة غري متناسبة
وتسليم بيانات املستخدمني إىل التدخل البشري، باخلوارزميات أو  باستخداموذلك ، ليهااملتنازع ع إىل إلغاء املضامني

التعبري  أشكال واجبة. ويف إطار تنفيذ هذه العملية، يقع قسم كبري منالقانونية الصول األ مراعاة جهات فاعلة أخرى بدون
إىل العملية القانونية  لتفادي لفت االنتباه الفداء خصة الرقابة. وتصبح املنابر كبشاملشروع ضحية ما متثله يف الواقع خص

 ات التثقيفوسائل اإلعالم الوطنية وسياس اضطرار ، فضاًل عن تفادياملضامني املعنيةد املتعلقة باجلهات الفاعلة اليت تولّ 
بالتنظيم الذايت، يف هذا اخلدمات. ويعد االرتقاء زبائن الوسطاء مزودي متكني املستخدمني من يف جمال املعلومات إىل 

 اإلنرتنت. ماية حرية التعبري علىحل السياق، عنصراً من العناصر األساسية
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وعلى النحو  أصبح التدخل يف خدمات اإلنرتنت أكثر شيوعاً، حىت يف الدول الدميقراطية.وعلى مدى العامني املاضيني، 
، 2017/2018: التقرير العاملي لفرتة العامني تنمية وسائل اإلعالماالجتاهات العاملية يف جمال حرية التعبري و املشار إليه يف 

شامل لإلنرتنت، وغالباً ما جيري ذلك الغالق حاالت اإلحجب املواقع اإللكرتونية، و يف ، و املضامنييف غربلة  ازدياد لوحظ
واالتصاالت اإللكرتونية مقياساً . وتعد االضطرابات املتعمدة يف خدمات اإلنرتنت واضحةبدون االستناد إىل أسس قانونية 

هذه االضطرابات، يف جوهرها، شكالً من أشكال الرقابة بكامل إمكاناهتا.  تدفق املعلومات. ومتثلدى التحكم يف اً ملمطلق
 ريةحب باملهام املتعلقة ضنيني املفوَّ ين اخلاصَّ ، باإلضافة إىل املقرر  جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة قد وصفو 

حرية  بأهنا قيود غري متناسبة تحفر ض على رية مثل هذه التدابريالتعبري، واللجنة األفريقية، والتحالف على اإلنرتنت بشأن احل
اجلهات احلكومية تنفذها الرقابة اليت أعمال قد سامهت هجمات قطع اخلدمة الشبكية و لو  االنتفاع باملعلومات.حرية التعبري و 

 سواء يف احلد من حرية التعبري وحرية االنتفاع باملعلومات على اإلنرتنت.وغري احلكومية على حد 

متعدد اجلهات املعنية. وميثل ذلك جزءاً من مسعى اليونسكو  اتباع هنج ويتطلب ضمان احلريات األساسية على اإلنرتنت
(. R.O.A.Mليت يقوم عليها هذا املفهوم )ا بادئاملمدى تطبيق ت واملؤشرات املعنية فيما يتعلق بقياس إىل تعزيز عاملية اإلنرتن

التعبري واخلصوصية على شبكة اإلنرتنت، مع ب فيما يتعلقفهذا هو اإلطار الذي يساعد يف تعزيز معايري التنظيم الذايت 
اإلنرتنت املتكافلة ملفهوم بعاد األتؤثر سلبًا على  ميكن أن على التحقق من التدابري التنظيمية اليت ذاته احلفاظ يف الوقت

 (.R.O.A.M)حقوق اإلنسان، واالنفتاح، وإمكانية االنتفاع، ومشاركة اجلهات املعنية املتعددة األطراف مبادئ القائم على 

"إعادة رسم السياسات الثقافية"،  املعنون تقرير اليونسكو العامليمن  2018النحو الوارد يف إصدار عام اً، وعلى وختام
اجلديدة، مبا يف ذلك منابر وسائل التواصل االجتماعي، تقوم بتحويل عامل الفن. وأصبحت فإن التكنولوجيات الرقمية 

يعرض فيها الفنانون أعماهلم علناً  وسائل ود،وندكالاوسائل التواصل االجتماعي وقنوات البث املوسيقية، مثل إنستاغرام وس
لحقوق واحلريات. ومن بني هذه التهديدات ل تهديداتال بعض معها أيضاً  هذه التكنولوجياجتلب جوهنا. ومع ذلك، ويروّ 

املستخدمني اآلخرين إىل قبل د" على اإلنرتنت، حيث ميكن أن تؤدي التهديدات اليت يتعرض هلا الفنانون من "التصيّ 
ون. وللعديد من املنابر ختويفهم وبالتايل سحب أعماهلم. كما أن للمراقبة الرقمية املتنامية تأثريها السليب على حرية الفن

إىل حد  للتفسري ي قابلةاملبادئ اإلرشادية اخلاصة بإنستاغرام بشأن "القواعد القياسية للسلوك" اليت هآلياهتا الرقابية، مثل 
. كما أن ذلك يعطي قوة غري متناسبة لألفراد واملنظمات اليت تعرتض على مضمون األعمال الفنية وتستخدم عمليات كبري

 األعمال الفنية الفردية، وحظر حسابات بأكملها يف بعض األحيان. اخلاصة باملنابر للتمكن من حذف اإلبالغ

فيما يتعلق بالفنانني، فإن مثل هذه اإلجراءات املتخذة على اإلنرتنت ال تعيق تدفق األفكار فحسب، بل تقّيد أيضاً أما 
الرئيسية لعرض أعمال  ظر الوسائلح ويؤدي هورهم.قدرهتم على التواصل مع مج -واألهم من ذلك  -حريتهم الفنية 
الفرصة  2018اليوم العاملي حلرية الصحافة لعام التواصل. وسيتيح  من هؤالء الفنانني احليلولة دون متّكنالفنانني، إىل 

( بشأن انتفاع 10-16من أهداف التنمية املستدامة )اهلدف  16هلدف هذه القضايا النقدية، وتعزيز ا تناولإلعادة 
 اجلمهور باملعلومات ومحاية احلريات األساسية.
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 امتةاخل

عنية من وسائل ، الذي سيقام يف أكرا، اجلهات امل2018ليوم العاملي حلرية الصحافة لعام اب االحتفال العاملي سيجمع
 سيتناولو خارج املنطقة. من و هبا  احمليطة غانا واملناطقيف كادميية ، واجملتمع املدين، واألوساط األاإلعالم، واحلكومات

 ،التحديات امللحة اليت تواجه حرية التعبريالقادمون من شىت أحناء العامل،  ،يف فعاليات اليوم العاملي حلرية الصحافة املشاركون
. للجميع وسيناقشون سبل تعزيز الصحافة بوصفها عاماًل من العوامل األساسية يف بناء جمتمعات عادلة وسلمية وشاملة

وينبغي بلد.  100يف أكثر من  إىل أن يرتدد صدى موضوعه 2018عام ل اليوم العاملي سيجري السعي يف مناسبةفلذا، و 
متكني اجلهات املعنية من التصدي للتحديات املعاصرة اليت تؤثر على حرية املناسبة عن فهم أفضل، بغية أن تتكشف هذه 

 الصحافة يف شىت أحناء العامل.


