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الُمختَصات قائمُة 

نسان والشعوب. فريقّيُة لحقوق الإ ACHPR   الّلجنُة الإ

اليون(. APC   حزُب المؤتمِر لجميِع الشعب )س�ي

CPA   اتّفاُق السالِم الشامِل )نيبال(.

. ي
CSO   ُمنّظَمة المجتمِع الَمَد�ف

اليون(. CTN   أخباُر شجرِة الُقطن )س�ي

َوِلّية. DFID   إدارُة التنميِة الدُّ

DPKO   إدارُة عملّياِت حفِظ السالم )الأُمُم الُمتَّحدة(.

EAO   مكتُب المساعدِة النتخابية.

ي الهند
ضيُة النتخابات �ف ECI   ُمفوَّ

ELECT   تعزيُز الُقدراِت القانونيِة والنتخابية

وع الَغِد )أفغانستان(.    لم�ش

EMB   هيئُة إدارِة النتخابات.

عالم النتخابّية )أفغانستان(. EMC   َلجنُة وسائِل الإ

. ِّي EU   التّحاُد الأُور�ب

ي غيانا
GECOM   لجنُة النتخاباِت �ف

ُّ للحقوق وىلي ICCPR   العهُد الدَّ

   الَمَدنّية والسياسّية.

ف الَوكالِت لتنسيِق الُمساعدِة  َكُة ب�ي  ICMEA   الآلّيُة الُمش�ت
النتخابيِة لالأُمِم المّتحدة؛

ا َّدون داخليًّ
IDP   الأشخاُص الُم�ش

IEC   اللَّجنُة النتخابيُة الُمستقلَّة )أفغانستان(.

عالم  ُّ بوسائِل الإ ي
IMMRP   فريُق الرصِد والتحكيِم الَمع�ف

اليون(. الُمستقّلة )س�ي

اليون(. IRN   شبكُة الراديو المستقّلة )س�ي

دارِة النتخابات. كُة لإ َ
JEMB   الهيئُة الُمش�ت

عالم )غيانا(. MMU   َوحَدُة رَصِد وسائل الإ

اليون(. NEC   الّلجنُة الَوطنّيُة لالنتخابات )س�ي

ُ حكومّية NGO   ُمنّظَمٌة غ�ي

OAS   ُمنّظَمُة الدوِل الأمريكية

ي أوربَّا.
OSCE   ُمنّظمُة الأمِن والتعاون �ف

وِع  PIVOT   تعزيُز المعلوماِت وصوُت الشفافية حوَل م�ش
اليون(. النتخابات )س�ي

كة. َ
SFCG   البحُث عن أرضيٍة مش�ت

اليون. ي س�ي
ف �ف SLAJ   جمعّيُة الصحِفّي�ي

اليون. ي س�ي
ذاعِة �ف SLBC   داُر الإ

اليون. ي س�ي
SLPP   حزُب الشعِب �ف

ة. SMS   ِخدَمة الرسائِل القص�ي

TV   محّطة تلفزيون.

نسان. عالُن العالميُّ لحقوق الإ UDHR   الإ

UN   الأَُمُم المتَّحدة.

اليون. ي س�ي
UNAMSIL  بَعثُة الأُمِم الُمّتحدة �ف

. ي
نما�أ UNDP   بَرنامُج الأُمِم الُمّتحدة الإ

بية UNESCO   ُمنّظَمة الأُمِم الُمّتحدة لل�ت

   والعلم والثقافة اليونسكو

اليون. ي س�ي
UNIOSIL   َمكتُب الأُمِم الُمّتحدة الُمتكاِمل �ف

ي نيبال
UNMIN   بَعثُة الأُمِم الُمّتحدة �ف

ي كمُبوديا
UNTAC   ُسلَطُة الأُمِم الُمّتحدِة النتقالّيِة �ف
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وتقدير ُشكٌر 

َاٍت، ومعارَف، شارَك فيها العديُد مِن الأفراد. احاٍت، وِخ�ب يَحِوي هذا الدليُل أفكاًرا ُمبتِكرًَة، واق�ت

ال للمؤلِّف الرئيس لهذا الدليل “ديفيد وارد”، لما خرج هذا العمل إىل النور،  سهاِم الفعَّ لول الإ

ي إصدار هذا الدليل الأشخاَص 
وإضافًة إىل ذلك، تشمُل قائمُة الأفراد الآخرين الذين أسهموا �ف

يرا، واليساندرو دارما،  تيب الأبجدّي: إد ريس، وألكا غوهيل، وأليدا ف�ي التاليَة أسماؤهم حسب ال�ت

ي مندل، وتوفا بوغه،  ك، وأليسون هاركورت، وأندرو بروس، وإيفان نيكولتشيف، وتو�ب وأليسون ك�ي

وتون�ي باس، وجادوغا والوريك، وجوىلي بالينغتون، وجورن سورنسن، وجون ماتيسون، وجيليان 

دي، وداغ راشتون، وذيونغ هونغ، وريكاردو برانكا، وسارة  ماكورماك، وجيوفانا ميول، وخايرو فالف�ي

ين  ، وش�ي راتراي، وساندرا ماشاريا، وسوتشيث هنغ، وسوسن غوشة، وسيتارا سيد، وسيمون فينىلي

 ، سعيد، وعزرا تشيلوبا سيميو، وغريغوري لفندر، وغابريل بردال، وكارل خمار، وكالوديو رادائيىلي

وكيوكو اونو، وليال ديرفيساجيك، وليندا ماغواير، ومحّمد يونس، ومندو كيت مونوكا، وم�ي نادية 

، ووتريفور بن، ووليام  ، وميغيل برها ألونسو ماجاغرانزاس، وناجية هاشمي، ونيامه كول�ي ف نيف�ي

. ي أورم، ويورام روكام�ب

يرا، الذين أداروا  ، وأليدا ف�ي ف ه بالشكر الخاصِّ لتوفا بوغه، ومانويال ماتزينغر، وم�ي نادية نيف�ي نتوجَّ

إنتاج هذا الدليل.

ٌّ بشكٍل خاصٍّ للرؤى، والتعليقاِت  ف نمائّية ُمم�ت ي مكتب السياسات الإ
إّن فريَق الحوكمة الديمقراطّية �ف

ف الَوكالت لتنسيِق الُمساعدة النتخابّية التابعة لالأُمِم  كِة ب�ي ي َورََدت من أعضاء الآلّية المش�ت
ال�ت

ابيث مورسميث )ُشعبة  ف الُمّتِحدة التالية أسماؤهم: ميليسا بورز )هيئة الأُمِم الُمّتِحدة للمرأة(، وال�ي

المساعدة النتخابية، إدارة الشؤون السياسية(، وسوزانا بيليلو، وريكاردو دي غيمارايش بينتو 

يمي فينان، وأنيتا بالثينغال لتحريرهما الدليل، وإىل سو  )اليونسكو(. نُتقدم - أيًضا - بالشكر لإ

جمة إىل  ِة، وإىل جاك صالح وفادي عوض عىل قيامهم بال�ت نيلسون لتكرّمها بوضِع الّلمساِت الأخ�ي

ي 
ي القاهرة عىل جهوده �ف

ي �ف
نما�أ اللغة العربية. والشكر موصول إىل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإ

ترجمة هذه المطبوعة.

ي قائمة 
ِة ُمنظَّماٍت ُمختلفة، وتَِرُد التفاصيُل �ف ي تطوير هذا الدليِل منشوراٌت من ِعدَّ

كما اُستخِدم �ف

الَمراجع.

 فريُق الحوكمة الديمقراطّية.

نمائّية.  مكتب السياسات الإ

. ي
نما�أ بَرنامج الأُمم الُمّتِحدة الإ

304 East 45th Street, 10th Floor 
New York, NY 10017 USA 

www.undp.org/governance
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 الغرُض من هذا الدليل
؛  ّ ي

نما�أ ُه برنامُج الأمِم الُمّتِحدة الإ تمَّ تصميُم هذا الدليل الذي ين�ش
ًنا هيئاِت  ليكوَن أداًة َمرجعّيًة أساسيًة لُممارسي النتخابات، ُمَتضمِّ

مي  إدارة النتخابات )EMBs(، وُسلطاِت البثِّ الُمستقّلة وُمقدِّ
ِ َفهم بعِض القضايا 

ف . ويهدُف الدليُل إىل تحس�ي ف الُمساعدة الدولّي�ي
عالم والنتخابات. الرئيسة الُمتعلِّقة بوسائِل الإ

عالم،  ِة فصوٍل، تتناوُل قضايا وسائِل الإ ُن الدليُل من ع�ش ويتكوَّ
والتّصالِت خالَل العملّيِة النتخابّية. يمكن قراءُة كلِّ فصٍل بشكٍل 

ون فقط بجانٍب واحٍد  َن ممارسو النتخابات، المهتمُّ َّ يتمكَّ ؛ ح�ت ُمستقلِّ
ًة إىل  لوا مبا�ش عالم والنتخابات، من أن يتحوَّ من قضايا وسائل الإ

القسم الُمتعلِّق بذلك الجانب كَمرجع.

َحٌة ممكنة؛  ي هذا الدليل هي نُهٌج مق�ت
إنَّ العديَد من الطرق الواردِة �ف

ليعمَل بها ممارسو النتخابات، وهي ترتكُز عىل أساس الممارسة 
الجّيدة، ولكن يعتمُد تطبيُقها عىل السياق الخاصِّ بكل بلٍد. ولذلك، 

ي إطاِر إدراك أنَّ المساعدة النتخابّية 
ينبغي أن تُقرأَ تلك النُّهُج �ف

نًة “السيادة والِملكّية  شُد بمبادَئ مختِلفة، ُمتضمِّ لالأمِم الُمّتِحدة تس�ت
الوطنّية “ و”المساعدة القائمة عىل قواعَد وأصوٍل ولكن ليست 

ف  ي ح�ي
ا أنّه �ف ي ذلك ضمنيًّ

ِّ”. ويع�ف ام السياق المحىلي تقريريًّة لح�ت
َح خياراٍت لسلطاِت  ُم المساعدة أن تق�ت ي تقدِّ

يمكُن للجهات ال�ت
 ، ّ ي السياق المحىلي

الحكومة والنتخابات، فإنّه ينبغي لها النظُر أّوًل �ف
َم القراراِت الوطنّية. وإضافًة إىل ذلك، فإنّه  ي النهاية أن تُح�ت

ُ �ف ف َّ ويتع�ي
إذا ما قامت الأمُم الُمّتِحدة بتقديم المشورِة بشأن تنفيذ القواعِد 

َولّية، فيما يتعّلق بالنتخابات، فإنَّ المشورَة الُمقّدمَة  امات الدُّ ف والل�ت
ر خياراٍت لدروٍس  ينبغي ألَّ تكوَن عموًما إلزامّيًة، وإنَّما ينبغي أن توفِّ

وتجارَب مقارنة.

قليمّية  َولّية والإ ِ الدُّ ُ الفصُل الأّوُل، بإيجاٍز، إىل المعاي�ي يش�ي
ُ - أيًضا  ف ّ ، ويب�ي يَّة الرأي والتعب�ي ي مجاىَلي ُحرِّ

نسان �ف الُمتعّلقة بحقوِق الإ
- حدوَد ُحّريّة التعب�ي المسموَح بها ، ول سيَّما حالِت الخطاب 

الُمَفعم بالكراهية، وَخرِق َحصانة الخصوصّيِة، والأمن القومي. إنَّ 
عالم وحقوِق  هذه المبادَئ حاسمٌة لَفهم دور ومسؤولّياِت وسائل الإ

ي 
عالم �ف ف فيما يخصُّ دور وسائل الإ ف والناخب�ي ح�ي الأحزاِب والُمرشَّ

العملّية النتخابّية.

ي أفضَل الممارساِت والمبادئ الأخالقّية، 
يتناوُل الفصُل الثا�ن

عالم.  امجّية، والوصول إىل وسائل الإ ومعاي�ي تغطية النتخابات ال�ب
ي التقاريِر ذاِت 

كما يناقُش الفصُل بعَض المشاكِل العاّمة وحلوَلها �ف
الصلِة بالنتخابات.

ُح الفصُل الثالُث المبادَئ الأساسّية للرَّقابة عىل وسائل  ي�ش
ر الأشكال المالئمِة لتنظيِم الأنواِع المختِلفِة من  ّية توفُّ عالم، وأهمِّ الإ

عالم الجديدة  ذاعِة، والمطبوعات، ووسائل الإ عالم مثَل: الإ وسائل الإ
نت، والهواتف المحمولة(. ن�ت )الإ

عالم أثناِء  يصُف الفصُل الرابُع عملّيَة رصِد وسائل الإ
النتخاباِت، وإنشاِء هيئاٍت رَقابّيٍة لأداِء تلَك الوظيفة.

ُح الفصُل الخامس، بإيجاٍز، عملّيَة رفع الشكاَوى الُمتعّلقة  ي�ش
ُ المبادَئ  ف ّ عالم، ويب�ي ي وسائل الإ

ي يتمُّ تحديُدها �ف
بالقضايا ال�ت

والعملّياِت والهياكَل الَمعِنّيَة بمعالجة تلك الشكاَوى بكفاءٍة وشفافية.

داريِّة  يتناوُل الفصُل السادُس قضّيَة العقوبات والجزاءاِت الإ
عالم. لنتهاكات ُمدّونِة قواعِد السلوك واللوائح لوسائل الإ

عالم  ي تطرُحها وسائل الإ
ُ الفصُل السابُع القضايا ال�ت يُث�ي

نت، والمحتوى الذي يتمُّ توزيُعه عن  ن�ت ي ذلك الإ
الجديدة، بما �ف

طريق شبكاِت الهاتف المحمول.

 ِّ ي
ِّ والبثِّ الفضا�أ ي

يشمُل الفصُل الثامُن قضّيَة البّث التلفزيو�ف
العابَريِن الحدوَد، والقضايا الوطنّية المّتصلة بتغطية النتخابات.

ُز الفصُل التاسُع عىل اتّصالت هيئة إدارة النتخاباِت  يركِّ
اتيجّي لالتّصالت طواَل مرحلِة الدورِة  وكيفّية وضع نَهٍج متكامٍل وإس�ت

النتخابّية.

ُ متطّلباِت الحصوِل عىل المعلوماِت، 
يشمُل الفصُل العا�ش

يَّة المعلومات. وكيفّية معالجِة هيئاِت إدارِة النتخابات لطلبات ُحرِّ

يُختتُم الدليُل بذكر خمِس دراساٍت موجزة لحالت تتناوُل النتخاباِت 
ي يدَعُمها برنامُج الأُمِم 

عالم ال�ت والمشاريِع ذاِت الصلة بوسائل الإ
َ وضوًحا، كيف يتمُّ تطبيُق بعض 

، بشكٍل أك�ش َ ف ّ ؛ لُيَب�ي ُّ ي
نما�أ الُمتَِّحدة الإ

ي الواقع عىل الأرض. ودراساُت 
ي يتناولها النصُّ الرئيُس �ف

المفاهيِم ال�ت
ي أفغانستان، ودعُم 

عالمّية �ف الحالِت هذه هي: دعُم التغطية الإ
ي 

نصاف �ف اليون، ودعُم أخبار الإ ي س�ي
عالمّية لالنتخابات �ف التغطية الإ

عالم، وتعزيُز مسؤولّيات وسائل  كمبوديا، ودعُم مراقبة وسائل الإ
ي نيبال.

ّ �ف ي
ي غيانا، ودعُم التصالت ذاِت الطابع المه�ف

عالم �ف الإ
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مة لُمقدِّ ا

تستنُد النتخاباُت الشاملُة ذاُت 

المصداقّية إىل عدٍد من المبادئ 

الديمقراطّية الأساسّية. وقد تمَّ التأكيُد 

ي إعالن الأمم 
عىل هذه المبادئ �ف

نسان والعهِد  الُمّتِحدة العالمّي لحقوق الإ

ِّ للحقوق الَمدنّية والسياسّية.  الدوىلي

 ِ يَُّة التعب�ي ومن أهمِّ هذه الحقوِق ُحرِّ

عن الرأي، والحصول عىل المعلومات 

ي هذه 
والمساواة أمام القانون. وتع�ف

َ والجهاِت السياسّيَة  ف المبادُئ أنَّ الناخب�ي

ي مناقشة القضايا 
الفاعلَة لهم الحقُّ �ف

ي التعب�ي 
السياسّية والسياسات العاّمة و�ف

يَّة. ويعتمُد الناخبون  عن آرائهم بُحرِّ

ٍ عىل الوصول  حون بشكٍل كب�ي والمرشَّ

عالم لنقِل المعلوماِت  إىل وسائِل الإ

يهاعىل حدٍّ سواء. ويتطلَّب ذلك  وتلقِّ

تواجد وسائط إعالم مفتوحٍة ومتنّوعة 

َر تغطية متواِزنًة، وُمحايدًة  يمكُن أن توفِّ

ف  ف الُمتناِفس�ي ح�ي ووصوًل عادًل للُمرشَّ

والأحزاب الُمتناِفسة.

عالم وضٌع فريٌد من نَوِعه كناقٍل للمعلوماِت  لوسائِل الإ

ُة رصٍد ورَقابٌة أساسّيٌة  وُمتلّقيها عىل حدٍّ سواء. ولها مهمَّ

ي هذه العملّية. ويمكُن أن 
تزيُد من َصْقِل الشفافيِة والمحاسبة �ف

َد الأجندات.  عالم الرأَي العامَّ وأن تُحدِّ تشكَِّل رسائُل وسائِل الإ

ا وأداَة اتصاٍل  عالم لعًبا مؤثًِّرا جدًّ وهذا يجعُل من وسائِل الإ

ي يجرى استخداُمها 
عالم المسؤولة وال�ت قويّة. ويمكُن لوسائط الإ

بشكل مناسب أن تساعَد عىل تعزيِز العمليِة الديمقراطيِة، وأن 

َ مصداقيًة وشموًل.
ي إحداِث انتخاباٍت أك�ش

تُسِهَم �ف

عالم هدًفا؛ إذ  عىل أنَّ هذا الوضَع يمكُن أن يجعَل من وسائل الإ

ف 
ّ نٍة أو حزٍب ُمع�ي ي اتجاه مصلحٍة معيَّ

قد يتم السيطرُة عليها، �ف

نٍة أو  ي الرأي العامِّ ليميل لصالح قضايا ُمعيَّ
واستخدامها للتأث�ي �ف

ي بعِض 
. وقد غّذى ذلك �ف ف ن�ي ف ُمعيَّ ح�ي ها أو جماعاٍت أو ُمرشَّ ضدَّ

ي ظلِّ ظروف 
السياقات رصاعات عنٍف ذات صلٍة بالنتخابات. و�ف

عالم  َ الصحفيُّون المستقلِّون ومؤّسسات الإ ي
كهذه يمكن أن يعا�ف

نٌة من  المستقلَّة من التخويف والأذى. ويمكن أن تكوَن أجزاٌء معيَّ

ي ذلك الحملُة 
العملية ُعرضًة بشكٍل خاصٍّ لهذه المشاكل، بما �ف

بالغ عن نتائج النتخابات، ولكن قد تؤثَِّر  النتخابيُة وتقاريُر الإ

ِتها، بَدًءا  ي العملية النتخابية برمَّ
بُة �ف التقاريُر المنحازُة أو المتحزِّ

. يمكُن أن  ي
، وتوضيح إطاره القانو�ف ي بمفهوم النظام النتخا�ب

عالم ل  ا مع وسائل الإ تلعَب هيئاُت إدارة النتخابات دوًرا ُمهمًّ

ي العملّيات 
من حيُث الحفاظ عىل مؤّسسات صحافٍة مستقّلٍة �ف

عالم تلك بشكٍل  ي استخدامها لوسائل الإ
النتخابية فحسب، بل �ف

عالن رسائلها هي. فّعاٍل للتواُصل مع الجمهور لإ

دارَة النتخابّيَة نفَسها، وكيفّية عملها وإدارتها للعملّيَة  تشّكل الإ

ي 
عالم �ف غُب وسائُل الإ النتخابّية - أيًضا - ماّدة إخباٍريّة س�ت

تغطيتها. إّن كيفّيَة إدارة الهيئة النتخابّية لهذه المسؤولّياِت 

ي يتمُّ بها إجراُء العملّية 
ي الطريقة ال�ت

سينعكُس بصورٍة عميقة �ف

ف  النتخابّية ويتمُّ فيها النظُر إىل تلك العملّية من ِقبل المنافس�ي

. إّن إجراَء انتخاباٍت ناجحة بمثابة ثمرة  ي والجمهور النتخا�ب

ُ منها خالل  عداد والتخطيط، يحدث الكث�ي لعملّية طويلة من الإ

ف النتخابات. كما أّن إجراَء التّصالت والعمَل  ات الفاصلة ب�ي الف�ت

دارة النتخابّيُة  عالم أنشطٌة سوف تتوّلها هيئُة الإ مع وسائل الإ
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ي الشكل رقم 1.
ح �ف طواَل الدورة النتخابّية كما هو موضَّ

ف ل أن يكونوا  ف النتخابّي�ي ُ عىل الممارس�ي ف ًّ وهذه كلُّها قضايا يتع�ي

عىل علم بها فحسب، بل قادريَن كذلك عىل إدارِتها جنًبا إىل 

ي العمِلّية الديمقراطّية. 
جنٍب مع الجهات الفاعَلة الأخرى �ف

وبالإضافة إىل ذلك، فإنَّ شبكات التواصل الجتماعيِّ الجديِدة 

تعمل بشكٍل �يع عىل توسيع طريقة تقاُسِم المعلومات، 

وتشكيل الرأي العاّم. وستكون هذه العوامُل جزًءا من مهاّم 

ايٍد، سواٌء من حيُث  ف ّ عىل نحٍو م�ت ي ُممارسي العمل النتخا�ب

ًة فيما يتعلَّق بعملّيات النتخابات  التصالُت مع الجمهور خاصَّ

عالمّية لالنتخابات واستخدامها. وقضاياها، أو بالتغطية الإ

النتخابات فتتة 

ت
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تخ
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ة ما بعد النتخابات فتت
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. ف  • ُقْم بتمثيل المواطن�ي
حون. • الُمرشَّ

نُة السلوك. النتائُج• ُمدوَّ
 • أبِْلْغ عن النتائج.

. • الَعدُّ
• إحصاُء النتائج.

• الشكاَوى والطعون.
َاعات. ف ِّ • تسويُة ال�ف
• النتيجُة الرسِمّية.

الحملُة النتخابّية
ق وأبِْلغ عن القضايا الرئيسة.  • حقِّ

• تنسيق الحملَة النتخابّية.

النتخاُب
 • ادِمج السياسات.

عالم. • الوصوُل إىل وسائِل الإ
اع، وتوزيِعها. • ُقْم بطباعة أوراق الق�ت

• التصويُت.
. • التصويُت الخاصُّ والخارجيُّ

اتيجية س�ت الإ
 • ُقْم بتمثيِل الُعمالِء وتَواَصل َمعهم.

ّ ي
• التقويُة الُمؤّسسية، والتطويُر المه�ف

• تأسيُس الشبكات.

الإصالح
 • بناُء قدرات وضع التقارير السياسية.

. ف • تحديُث سجاّلت الناخب�ي
• إصالُح هيئة إدارة النتخابات.

ُّ وحدود الدوائر. ي • النظاُم النتخا�ب
. ّ ي

َحاُت الإصالح القانو�ف • ُمق�ت

عالم. ي تتعلَُّق، عىل وجِه التحديِد، بوسائِل الإ
 الأنشطُة ال�ت

عالم1 الإ ووسائل  النتخابّية،  الدورة   :1 رقم  الشكل 
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وَّل
الَفصُل الأ

ُ الفصُل الأّول، بإيجاٍز، إىل المعاي�ي  يش�ي

قليمّية المتعّلقة بحقوق  َولية والإ الدُّ

 ، يَِّة الرأي والتعب�ي ي مجاىَلي حرِّ
نسان �ف الإ

ُ - أيًضا -الحدوَد المسموَح بها  ف ّ ويب�ي

، ول سيَّما حالت الخطاب  يَّة التعب�ي لحرِّ

الُمفعِم بالكراهية، وَخرِق َحصانة 

الخصوصّية، والأمن القومي. إنَّ هذه 

المبادئ حاسمٌة لفهِم دوِر وسائل 

عالم، ومسؤولّياتها وحقوق الأحزاب،  الإ

ف فيما يخصُّ َدوَر  ف والناخب�ي والُمرّشح�ي

ي العملّية النتخابّية.
عالم �ف وسائِل الإ

عالم، حجَر  ، ومن ثَمَّ ُحّريّة وسائل الإ تمثُِّل حّريُّة التعب�ي

ُد من حقِّ  ُن هذا الحّق الُمعقَّ الزاوية للديمقراطّية. ويتكوَّ

يها بُحّريّة. كما أنَّ حّريّة التعب�ي - أيًضا - “حقٌّ  نقِل المعلوماِت وتلقِّ

ّ” يَدعم مجموعًة واسعة من الحقوق الأخرى، مثَل حّق  ي
تمكي�ف

ناِت الرئيسَة  ع وحّق التنظيم. وتُشكُِّل هذه الحقوُق الُمكوِّ التجمُّ

لبيئٍة انتخابّيٍة ُحرّة، ونزيهة، وعملّية ديمقراطّية تعّدديّة. يتناوُل 

الفصل الأّوُل هذه المبادَئ الأساسّية، وَعالقتها بالنتخابات 

طاَر العامَّ لطبيعة الضوابط  ُ - أيًضا - الإ ف ّ عالم. كما يُب�ي ووسائل الإ

ي حالت معّينة لضماِن عدِم إساءِة استخدام 
ي يمكُن تطبيُقها �ف

ال�ت

ف أو تعزيِز الصاع. هذه الحقوق من أجل تضليِل الناخب�ي

 ُحريَّة التعبتي
عالن العالميِّ  يَّة الكالم والتعب�ي َمحِمّيٌة بموجب الإ إنَّ ُحرَّ

نسان )UDHR( الذي صدر عام 1948، والعهُد  لحقوق الإ

ُّ للحقوق الَمدنّية والسياسّية )ICCPR(، الذي صدر عام  الدوىلي

ي هذا الدليِل باسم “العهد”، 
1976، والذي يُشاُر إليه - أيًضا - �ف

قليمّية. وقد فّ�ت لجنُة  َولّية والإ وغ�ي ذلك من التفاقّيات الدُّ

ي الأمم الُمّتِحدة العهَد من خالل تعليقاتها 
نسان �ف حقوق الإ

بالغ  ف - أيًضا - عن الإ ون مسؤول�ي رون الخاصُّ ُ الُمقرِّ العاّمة. ويعت�ب

. يَّة الرأي والتعب�ي عن ُحرِّ

امها  ف ي ال�ت
ِّ واضحٌة ورصيحٌة �ف َوىلي َة 19 من العهد الدُّ إنَّ المادَّ

يَّة التعب�ي مكفوٌل لجميع الأفراد  ي ُحرِّ
ك بأنَّ مبدأَ الحقِّ �ف بالتمسُّ

بغّض النظر عن الِعرِق أو الديِن أو العقيدة أو الجنس أو 

الجنسّية. كما أنَّها تضمن - أيًضا - قدرَة الأفراِد عىل التعب�ي 

 ، ي المجال العامِّ
يَّة عن وجهات نظِرهم دوَن رقابٍة سالفٍة �ف بُحرِّ

ي تبادل المعلومات وطلبها والحصول عليها.
وبما يشمُل الحقُّ �ف

والنتخابات عالم  الإ لوسائل  الأساسية  المبادُئ 



عالم واالنتخابات4 وسائل االإ

: ي مجملها عىل ما يىلي
وتنصُّ الماّدة 19 �ف

ل. 1.  لكلِّ إنساٍن حقُّ اعتناق آراء دوَن تدخُّ

. ويَشَمُل هذا الحّق ُحّريّة  ي ُحّريّة التعب�ي
2.  لكلِّ إنساٍن الحقُّ �ف

ي التماِس جميع أنواع المعلومات والأفكار والحصول 
الشخِص �ف

ا أو كتابة أو  عليهما ونقلهما، دون اعتباٍر للحدود، سواٌء َشَفِهيًّ

طباعة، عىل شكل الفنِّ أو بأيّة وسيلة أخرى يختارها.

ي الفقرة الثانية من 
3.  إنَّ ممارسَة الحقوق المنصوِص عليها �ف

ُن بها واجبات ومسؤوليات خاّصة. وعليه،  هذه الماّدة يق�ت

يطة أن ينّص عليها  فإنّه يمكن إخضاُعها لبعض القيود، �ش

وريّة: القانوُن وأن تكون رصف

ام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛    أ( وذلك لح�ت

ب(  لحماية الأمن القومّي أو النظام العاّم أو الصّحة العاّمة   
أو الآداب العاّمة”. 2

اماٍت ُمحّددًة  ف ، فإّن عىل جميع الدول ال�ت ّ َوىلي وَوفًقا للقانون الدُّ

طار رقم 2(.  يفاء بها )الإ ام هذه الحقوق وحمايتها والإ لح�ت

 ٍ
عالَن العالميَّ ليس ملزًما بشكٍل مبا�ش وعىل الرغم من أّن الإ

للدول، فإّن أحكاَم العهد ملزمة للدول الُمصّدقة عليه. ويمكن 

ها ويُطاَل جميع  يعّية أو إداريّة أو غ�ي أن يشمَل ذلك تداب�ي ت�ش

ي ذلك السلطة التنفيذيّة والسلطة القضائّية 
فروع الدولة، بما �ف

امات - أيًضا - إىل حماية الأفراد  ف يعّية. وتمتدُّ الل�ت والسلطة الت�ش

من “أّي عمٍل من أعمال كيان أو شخص خاّص يقّيُد حّريّة 
” بشكل يخالف أحكاَم العهد. 3 التعب�ي

قليمّية  ي التفاقّيات الإ
وهذه المبادُئ منصوٌص عليها - أيًضا - �ف

ي الجدول رقم 1.
كما ياُلحظ بالنسبة لثالثة منها �ف

التعب�ي وُحّريّة  قليمّية  الإ التفاقّيات   :1 رقم  الجدول 

فريقّي  الميثاق الإ
نسان والشعوب لحقوق الإ

 التفاقّية الأوربّية لحماية
نسان حقوق الإ

 التفاقّية الأمريكّية
نسان لحقوق الإ

 الماّدة 19:
ي الحصول عىل المعلومات.

لكّل فرٍد الحقُّ �ف

ي 
ها �ف ي التعب�ي عن آرائه ون�ش

لكّل فرد الحقُّ �ف
حدود القانون.

 الماّدة 10:
 . ي ُحّريّة التعب�ي

لكّل شخٍص الحقُّ �ف
ويشمُل هذا الحقُّ ُحّريّة اعتناق الآراء 

وتلّقي المعلومات والأفكار ونقلهما دوَن 
ٍد بالحدود  ٍل السلطة العاّمة ودوَن تقيُّ تدخُّ

الجغرافية. ول تمنُع نصوُص هذه الماّدة 
اِط ترخيِص البّث بالراديو  الدوَل من اش�ت

كات السينما. والتلفزيون أو ترخيص �ش

 الماّدة 13:
 . ي ُحّريّة الفكر والتعب�ي

لكلِّ شخٍص الحقُّ �ف
ي التماس جميع 

ويشمُل هذا الحقُّ ُحّريّته �ف
أنواع المعلومات والأفكار والحصول عليهما 

ٍد بالحدود الجغرافّية،  ونقلهما، دوَن تقيُّ
سواٌء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، وعىل 

شكل الَفّن أو بأيِّ وسيلٍة أخرى يختارها.

الدولة مسؤولّيات   :2 رقم  طار  الإ

بُحّريّة   ّ ي
الَمع�ف الخاّص  الُمّتحدة  الأمم  ُمقّرر 

2010  ، والتعب�ي الرأي 

ي التمتُّع  �
ل �ف ام هذا الحّق، أو المتناع عن التدخُّ  اح�ت

بهذا الحّق.

حمايُة هذا الحقِّ أو ممارسُة العنايِة الواجبة لمنع  �

ر والتحقيق فيه وتقديم التعويض عنه ومعاقبة  الصف

ف أو كيانات خاّصة؛ المتسبب سواء كانوا أشخاًصا عاديّ�ي

إنفاذ هذا الحّق أو اتّخاذ تداب�ي إيجابّية أو استباقّية  �

للسماح بتفعيله.

التابع  نسان  1: قراُر مجلس حقوق الإ طار رقم  الإ
ي 16 ديسم�ب 2009

لالأمم المّتحدة الصادر �ف

“إّن ممارسَة حّريّة الرأي والتعب�ي هي أحُد الأُسس 

ُ هذه  ف الجوهريّة للمجتمع الديمقراطي، ويتّم تمك�ي

ف جملُة أمور، ضماناٍت  الحّريّة ببيئة ديمقراطّية توّفر، ب�ي

ي 
وريٌّ للمشاركة الكاملة والفّعالة �ف لحمايتها، وهي أمٌر رصف

ي تطوير نُظم 
اٌل �ف مجتمع ُحّر، وديمقراطّي، ولها َدوٌر فعَّ

ديمقراطّية فّعالة، وتعزيزها”.
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عالم وُحّريّة التعبتي  النتخاباُت ووسائُل الإ
إنَّ مجاَل المحتوى الذي يحميه مفهوم ُحّريّة التعب�ي واسع 

ي 
ي الأمم الُمّتحدة ال�ت

نسان �ف النطاق. َفَوفًقا للجّنة حقوق الإ

ًا واسًعا للماّدة 19، يحمي مفهوم ُحّريّة التعب�ي  ّ تفس�ي تتب�ف

شارة وأشكال  ” المحكّية والمكتوبة ولغة الإ جميع أشكال التعب�ي

ة”.4 كما  يَّ التعب�ي غ�ي اللفظّي كالصور والأدوات والأعمال الفنِّ

يشمُل ذلك المفهوُم المناقشات السياسية والشؤون العاّمة 

ي ذلك أّي 
. بما �ف ّ ي ّ

ّ والف�ف ي
والمواقف الساخرة والتعب�ي الثقا�ف

خطاٍب ينظُر إليه عىل أنّه هجوميٌّ بطبيعته أو ذو قيمة ل تُذكُر 

فِت المحاكم  ، اع�ت للمجتمع. وفيما يتعّلُق بالخطاب السياسي

ي العديد من الختصاصات القضائّية بأهّمّيته للمجتمع 
�ف

. ا بشكٍل خاصٍّ الديمقراطّي، ولهذا منحته اعتباًرا ُمهمًّ

عيٌّ وينبغي أّل  إّن مناقشَة مؤّسسات الدولة وسياساتها نشاٌط �ش

تتمّتَع هذه المؤّسسات والسياسات بأّي حماية خاّصة. وبالمثل، وعىل 

ة حقوًقا تّتصُل بسمعِتها وبحّق  الرغم من أنَّ للشخصّياِت العامَّ

الخصوصّية، فإّن انتقاَد الشخصّيات العاّمة، مثل أعضاء الحكومة، 

. ف ّ إذا ما نُظر إليه بأنّه مه�ي وٌع بالقدر نفِسه ح�ت أمٌر م�ش

ي الأمم 
نسان �ف ي الوقِت الذي تُعيُد فيه لجنُة حقوق الإ

و�ف

عالم كِمنّصة  ًدا عىل أهّمّية وسائل الإ الُمّتِحدة التأكيد ُمجدِّ

ورة وجود صحافة  لالنتخابات، فإنَّها تسلُِّط الضوء عىل رصف

ووسائط إعالم ُحرّة وغ�ي ُمقّيدة تتمّتع بحّق الوصول المفتوح 

. “إّن توافَر صحافة أو وسائل إعالم أخرى  ف ف والناخب�ي للُمرّشح�ي

ي أيِّ مجتمٍع 
وريٌّ �ف ُحّرة وغ�ي خاضعة للرقابة ودوَن عوائَق أمٌر �ف

لضماِن ُحّرّية الرأي والتعب�ي والتمّتع بحقوق العهِد الأخرى”.5 

ي إدارة 
ف يشاركون - أيًضا - �ف وهذا مطلوٌب لضماِن أنَّ “المواطن�ي

الشؤون العاّمة بممارسة الضغط والتأث�ي من خالل المناقشات 

ي ذلك ضماُن ُحّرّية 
العاّمة والحوار مع ُممّثليهم ]...[ يدعُمهم �ف

ع وتشكيل الجمعّيات”.6 التعب�ي والتجمُّ

ي حصول 
ي تنبُع من عدم المساواة �ف

وقد تُقّوُض الختاللُت ال�ت

ي اختيار ُمرّشٍح بُحّريٍّة 
ف �ف ف عىل الموارِد من حّق الناخب�ي المرّشح�ي

 َ عالم غ�ي إذا كان، عىل سبيل المثال، الوصوُل إىل وسائل الإ

ي تحاول معالجة 
، ال�ت . وتكوُن التداب�ي ف ف الُمرّشح�ي متناسٍب ب�ي

نسان؛ لأنّها تسعى إىل  ي إطار حقوق الإ
رًة �ف ّ هذه التفاوتات، ُم�ب

تعزيز ُحّريّة التعب�ي بدًل من تقييدها.

عالم المرتِبطة  ي وسائل الإ
دية �ف ُ آلّياُت تعزيِز التعدُّ لذا، تُعت�ب

عالمّية، من  لزام بتوازن التغطية الإ بحملٍة انتخابّية، مثَل الإ

ل السياسة العاّمة، حيُث إّن  المساحات المقبوِل فيها أن تتدخُّ

ورِة  اًما عىل الدول بصف ف َوىلي تضُع ال�ت الماّدَة الثانيَة من العهد الدُّ

ي ينصُّ عليها العهُد ويضمنها لجميع 
اِم جميِع الحقوِق ال�ت اح�ت

ي المساواِة، 
نسان �ف الأفراد طالما أنّها لم تتجاوز مبادئ حقوق الإ

. ف وعدم التمي�ي

عالمّية  وقد ورد ذكُر العديد من المبادئ المتعّلقة بالتغطية الإ

عالم ومسؤولّياتها  لدورة انتخاٍب ُمحّددة وبحقوق وسائل الإ

ي عام 2009 لُمقّرر الأمِم الُمّتِحدة الخاّص 
ٍك �ف ي بياٍن مش�ت

�ف

ي 
ّ بُحّرية الرأي والتعب�ي وممّثل منّظمة الأمن والتعاون �ف ي ِ

الَمع�ف

ر الخاّص لمنّظمة  عالم والُمقرَّ أوربّا )OSCE ( حول ُحّريّة الإ

ّ بُحّريّة التعب�ي والُمقّرر الخاّص  ي ِ
الدول الأمريكّية )OAS( الَمع�ف

نسان والشعوب )ACHPR( حول  فريقّية لحقوق الإ لّلجنة الإ

ُحّريّة التعب�ي والوصول إىل المعلومات، )الُمشاُر إليها بالُمقّرريِن 

ي هذا الدليل(.
ِ �ف

ف الخاّص�ي

ُك عىل: ويُؤّكُد البياُن المش�ت

ي إعداد التقارير عن المسائل  �
عالم ُحرًّة �ف  أن تكوَن وسائُل الإ

الُمتعّلقة بالنتخابات. كما ينبغي إعفاؤها ]بشكٍل عاّم[ من 

ًة  ِ قانونّيٍة يدىلي بها مبا�ش ِ تصيحات غ�ي
المسؤولية عن نَ�ش

حون. أحزاٌب وُمرشَّ

والتواُصل التصالت  ُحّريّة   :3 رقم  طار  الإ

وٌط  ع وتكويَن الجمعّيات �ش “إنَّ “ُحّريّة التعب�ي والتجمُّ

ٍّ وينبغي أن  أساسّيٌة لممارسِة حقِّ التصويت بشكٍل فعىلي

تكون محِمّية بشكل كامل ]...[ إّن التبادَل الحرَّ للمعلومات 

ف  ف المواطن�ي والأفكار حول القضايا العاّمة والسياسية ب�ي

، وينطوي  وريٌّ ف أمٌر رصف ف الُمنتَخب�ي ف والُممّثل�ي والُمرّشح�ي

ذلك عىل وجود صحافة ووسائط إعالم أخرى ُحرّة وقادرة 

عىل التعليق عىل القضايا العاّمة دوَن رقابٍة أو قيوٍد 

وقادرة عىل إبالغ الرأي العاّم”.

نسان، 1996، التعليُق العاّم رقم 25،  لجنة الأُمِم الُمّتِحدة لحقوق الإ
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ام  � ف أن يتمَّ التأكيُد بوضوح خالل النتخابات عىل ال�ت

ي ذلك الُمرّشحون، عىل التسامح 
الشخصّيات السياسّية، بما �ف

مع َقدٍر من النتقاِد أك�ش مّما يتحّمله الأشخاُص العاديّون.

عالم  � اُف عىل تنفيذ أّي قواعد تتعّلق بالإ �ش أن يناَط الإ

ف عليها ُمعالجُة أّي 
ّ والنتخابات بهيئة إداريّة مستقّلة، يتع�ي

شكاَوى عىل الفور، وينبغي أن تكوَن قراراُت هذه الهيئة 

خاضعًة للمراجعة القضائّية.

عالم  ُك عىل دور وسائل الإ كما يرّكز البياُن المش�ت

المملوكة للقطاع العاّم، وخاّصة مذيعي 

ة النتخابات وذلك لـ: الِخدَمة العاّمة خالل ف�ت

 

ضمان أن يكوَن الناخبون عىل اّطالع بُمجريَات الأمور  �

ي الديمقراطية، 
ي ذلك دور النتخابات �ف

النتخابّية، بما �ف

ي التصويت، والقضايا النتخابّية 
وكيفّية ممارسة حّق الفرد �ف

ف  الرئيسة والمواقف السياسّية لمختلف الأحزاِب والُمرّشح�ي

ي النتخابات.
الذين يخوضون التناُفس �ف

اُم قواعِد الحياد والتوازن، خصوًصا عنَد الكتابة عن  � اح�ت

الحزب الحاكم )الأحزاب الحاكمة( وعن القرارات والإجراءات 

ة النتخابات. الحكومّية خالل ف�ت

ف حقَّ الوصوِل العادل إىل  � منُح جميع الأحزاب والمرّشح�ي

ًة إىل الجمهور، إّما  عالم ليصال رسائلهم مبا�ش وسائل الإ

مّجانًا أو بأسعار مدعومة.

ضمان أنَّ أيَّ إبالغ عن استطالعات الرأي وتوّقعات نتائج  �

ف من  ف الناخب�ي النتخابات مشفوعة بمعلومات كافية لتمك�ي

َفهم أهّمّيتها بشكٍل صحيح.

امات  ف وهذه المهامُّ ليست حصيًة ويتمُّ توسيُعها بموجب ال�ت

ة لتشمَل قنواِت الراديو والتلفزيون  ي حالت كث�ي
خيص �ف ال�ت

التجاِريّة.

 القيوُد عىل ُحّريّة التعبتي
ي 

هناك نوعاِن رئيساِن من القيود المفروضة عىل ُحّريّة التعب�ي �ف

دلء بالخطاب )التقييد السالف( وبعد  عالم - قبل الإ وسائل الإ

ي التقييُد السالف بإخضاع المحتوى 
دلء بالخطاب. يق�ف الإ

اض بأّن المحتوى الذي  ِه عىل أساِس الف�ت
للرَّقابة قبل ن�ش

ِ المحتوى حفاًظا 
ُ سوف يكوُن ضارًّا وأنّه ينبغي عدُم ن�ش ُ سين�ش

عىل المصلحة العاّمة الغالبة. ويعت�ب هذا النوُع من الرقابة 

. انتهاًكا لحّق ُحّريّة التعب�ي

تستنُد القيوُد المفروضُة عىل أنواع أو فئات ُمعّينة من الكالم 

َر سبُبه طبيعُة المحتوى الذي  اض الأساسي بأّن الصف عىل الف�ت

ُ عىل شاشات التلفزيون أو ع�ب 
ه، سواٌء تمَّ الن�ش يتمُّ ن�ش

نت. وكما حّددها  ن�ت ي الصحف أو خالل شبكة الإ
الراديو أو �ف

َوىلي للحقوق الَمدِنّية والسياسية: إّن ممارسَة الحقوق  العهد الدُّ

.... تحمُل معها واجباٍت ومسؤولّياٍت خاّصة. وعىل ذلك يجوُز 

يطة أن ينصُّ عليها القانوُن، وأن  إخضاُعها لبعض القيود، �ش
ورية.7 تكوَن �ف

هناك ثالثُة مجالٍت رئيسٌة يمكن فيها تصّوُر مثل تلك القيود 

أو الحدود. وتشمُل هذه خطاب الكراهية )الماّدة 20 )2( من 

َوىلي للحقوق الَمدِنّية والسياسية(، وحماية الشخصّية  العهد الدُّ

َوىلي للحقوق الَمَدِنية  والخصوصية )الماّدة 17 من العهد الدُّ

والسياسية(، والحفاظ عىل أمن الدولِة والنظام العاّم )الماّدة 

َوىلي للحقوق الَمدِنّية والسياسية(. 19 )3ب(، العهد الدُّ

بية  ي وضعتها ُمنّظمة الأمم الُمّتِحدة لل�ت
اُت ال�ت ّ وتعكُس المؤ�ش

والعلوم والثقافة )اليونسكو( لفرض قيود عىل ُحّريّة التعب�ي 

َد بموجبها القيوَد  ي ينبغي عىل الدول أن تحدِّ
المعاي�ي للكيفّية ال�ت

وعة. وهذه  بشكٍل واضٍح وبدّقة لكيال تحص أشكال التعب�ي الم�ش

هي:

ُ الُمقّيدة الأخرى النقاش  � ف أّل يمنَع الأمُن القوميُّ والقوان�ي

العاّم حول القضايا ذات الهتمام العاّم.

أن يتمَّ تحديُد أّي قيود بدّقة وبموجب القانون، بدًل من أن  �

يخضَع التحديُد لتقدير السلطة التنفيذية.

ُ لأسبقّية المصلحِة العاّمة  � ف وينبغي أن تخضَع هذه القوان�ي

العليا عند القتضاء.

ي الأمم الُمّتِحدة اختباًرا 
نسان �ف وقد حّددت لجنة حقوق الإ

ا من ثالثة أجزاٍء لتقييد الكالم. وينبغي أن يكوَن هذا  تراكميًّ

ي القانون؛ ويسعى 
الختبار: منصوًصا عليه بشكٍل واضٍح �ف

وريًّا لحماية المصالح  وع؛ وأن يكوَن رصف لتحقيق هدف م�ش

الُمدرَجة. يُقّدم الجدول رقم 2 ُملّخًصا لالأجزاء الُمكّونة لهذا 

الختبار.



ٌّ لممارسي تنظيم االنتخابات  7دليٌل عملي

 ، ومَن السماِت المركزية لبعض الحقوق، مثل ُحّريّة التعب�ي

ي الحقوق الأخرى وأحيانًا قد تتنافس أيًضا. 
أنّها يمكن أن تؤثّر �ف

ي الوزن فيما يّتصُل 
وينظُر عموًما إىل الحقوق عىل أنّها متساويٌة �ف

بالعهد؛ لأنّها ليست هرمّية.8

الخطاُب المحرض عىل الكراهية
َوىلي للحقوق المدنّية والسياسّية الكالم الذي يحرِّض  يحظُر العهُد الدُّ

عىل الكراهية عمًدا ويصفه بالخطاب الُمفعم بالكراهية. ويمكن 

أن يستهدَف خطاُب الكراهية خالل العملّية النتخابّية الأحزاب 

ها، مّما  ف وهيئات إدارة النتخابات )EMBs( وغ�ي ف والناخب�ي والُمرّشح�ي

ي مصداقّية العملّية النتخابّية.
ُ التحريَض عىل العنِف ويفّت �ف يث�ي

الضاّرة الأفكار  عن  التعب�ي  ُحّريّة   :4 رقم  طار  الإ

ي المبدأ 2.2]نطاق القيود 
ينبغي للدول عدُم فرض أيّة قيوٍد عىل ُحّريّة التعب�ي ل تتطابُق مع المعاي�ي المنصوِص عليها �ف

، ينبغي أن تفرَض القيود بموجب القانون وأن تعمَل لحماية حقوق أو سمعة الآخرين والأمن  المسموح بها[، وبوجٍه خاصٍّ

ي مجتمع ديمقراطي لحماية هذه المصالح. 
وريًّة �ف القومي أو النظام العاّم، أو الصّحة العاّمة أو الآداب العاّمة، وتكون رصف

ف أمور أخرى، أن تكوَن القيوُد: ا، من ب�ي ي ضمنيًّ
وهذا يع�ف

ُمحّددة بوضوح وبدّقة وأنّها فرضت استجابة لحاجة اجتماعية ملّحة. أوًل: 

. ال، بمع�ف أنّه ل يوجد أّي إجراٍء آخَر من شأنه أن يكوَن فّعاًل ويعَد أقّل تقييًدا لُحّريّة التعب�ي ًا عن التدب�ي المتاح الأقّل تدخُّ ثانًيا:  تعب�ي

َ موسعة ول مبالًغا فيها أك�ش من الالزم، بمع�ف أنّها ل تضع قيوًدا فضفاضة أو غ�ي محددة الهدف عىل ُحّريّة  ثالًثا:  غ�ي

وع. ، ل تتجاوُز نطاَق الكالم الضاّر وتتجه إىل استبعاد الخطاب الم�ش التعب�ي

ي ذلك ما 
، بما �ف َر الناجم عن تقييد حرية التعب�ي ي تعوُد عىل المصلحة المحِمّية تفوُق الصف

رابًعا:  متناسبة، بمع�ف أّن الفائدة ال�ت

ها. ف ي تُج�ي
يتعّلق بالعقوبات ال�ت

ة”، مبادئ كامدن حول ُحّرّية التعب�ي والمساواة، 2009، القسم الرابع، ُحّريّة التعب�ي والكالم الضاّر، المبدأ 11”الحادي  ُ الحكومية، الماّدة 19”التاسعة ع�ش الُمنّظماُت غ�ي

”: القيود ع�ش

9 التعب�ي ُحّريّة  عىل  وعٍة  م�ش قيوٍد  فرض  لُمتطّلبات  الأد�ف  الحدُّ   :2 رقم  الجدوُل 

الُخالصةالمبدأ

منصوٌص عليه 
بالقانون

دارّية  ف الإ ي المتناول، وواضحًة، ول َلبَس فيها. ويشمُل ذلك "القوان�ي
ي تحُظُر ُحّريّة التعب�ي �ف

ُ ال�ت ف ينبغي أن تكون القوان�ي
ي يتّم وضُعها من خالل القانون العاّم". ينبغي أن يتمَّ تحديُد صالحّيات 

والَمدنّية والجنائّية ]و[ القواعد القانونّية ال�ت
ف أو القواعد الُمقّيدة بدّقة وأن تُفرَض قيوٌد مناِسبٌة عىل هذه الصالحّيات. إصداِر القوان�ي

يعمل عىل ِخدَمة 
وع غرض م�ش

ي 
ُر ذلك مذكورة �ف ي يمكُن فيها تصوُّ

وعة". إّن المجالِت المحصورَة ال�ت تقييد يرتكُز عىل أساس "المصلحة العاّمة الُعليا والم�ش
الماّدة 19 )3(.

فرُض الحّد 
الأد�ف من القيوِد 

وريّة الصف

وع.  يًة احتياجاِت حماية هدف م�ش ال”، وأن تكوَن ُملبِّ ينبغي أن تكوَن القيوُد المفروضُة عىل ُحّريّة التعب�ي تلك “الأقّل تَدخُّ
وع” . ّ ل تقّيد “الخطاب الم�ش وينبغي أن يتمَّ تحديُدها بدّقة ح�ت

ي لتقييم ما إذا كان الحظُر المفروُض عىل ُحّريّة التعب�ي يفوُق فائدَة الن�ش فيما يتعّلق  ر اختبار تناس�ب كما ينبغي توفُّ
بالمصلحة العاّمة.
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العاّمة التشه�ي  6:  مبادُئ  رقم  طار  الإ

الخاّص  الُمّتِحدة  الأمِم  لُمقّرر  َُك 
المش�ت عالُن  الإ

منّظمة  وممّثل  والتعب�ي  الرأي  بُحّريّة   ّ ي ِ
الَمع�ف

عالم  الإ ُحّريّة  حوَل  أوربّا  ي 
�ف والتعاون  الأمن 

حول  الأمريكية  الدول  لمنّظمة  الخاّص  والُمقّرر 
2000 عام  التعب�ي  ُحّريّة 

: ُ التشه�ي للمعاي�ي التالية كحدٍّ أد�ف ف ُ أّن تمتثَل قوان�ي ف ّ يتع�ي

ِّ لصالح  � ي
ف التشه�ي الجنا�أ ي إلغاء قوان�ي

ينبغي النظُر �ف

ف الَمدنّية، َوفًقا للمعاي�ي الدولّية ذاِت الصلة. القوان�ي

عالم أو الرموز،  � ينبغي منُع الدولة والأشياء مثل الإ

والهيئات الحكومّية والسلطات العاّمة من رَفع أّي نوع 

. من دعاَوى التشه�ي

ُ التشه�ي أهّميَة النقاش  � ف ينبغي أن تعكَس قوان�ي

المفتوح حول المسائل ذاِت الهتماِم العاّم والمبدأ 

القائل بأّن الشخصّياِت العاّمة يجب أن تقبَل قدًرا 

. وينبغي أن  ف ف العاّديّ�ي َ من النتقاِد من المواطن�ي أك�ب

ي توّفر حمايًة خاّصًة 
ُ ال�ت ف تُلَغى بشكٍل خاّص القوان�ي

ف ديساكاتو )انتهاك  للشخصّيات العاّمة، مثل قوان�ي

ُحرَمة المحكمة(.

ينبغي أن يتحّمَل الُمّدعي عبَء إثباِت زيف أّي بيانات  �

وقائع بشأن المسائل ذاِت الهتمام العاّم.

ينبغي أّل يتعرَّض أحٌد للمسؤولية بموجب قانون  �

التشه�ي للتعب�ي عن رأي.

فيما يتعّلق ببياٍن حول مسألة تهمُّ الرأَي العاّم،  �

ي 
َ كان معقوًل �ف

ظهار أنَّ الن�ش ينبغي أن يكوَن الدفاُع لإ

ي تّم فيها
الظروف ال�ت

ل ينبغي أن تكوَن الُعقوباُت المدنّيُة لُتهمة التشه�ي  �

 ، ًا سلبًيا عىل ُحّريّة التعب�ي ا بحيُث تؤثر تأث�ي ة جدًّ كب�ي

رة،  ّ
مَعِة الُمتصف وينبغي أن تهدَف إىل استعادة السُّ

وليس لتعويض الُمّدعي أو لمعاقبة الُمّتهم. وعىل 

وجه الخصوص، ينبغي أن تتناسب الغرامات المالّيُة 

ِّ وعىل القانون أن يعطِي  ِر الفعىلي بدّقة مع الصف

الأولويّة لستخدام التعويضات غ�ي النقديّة.

ي الماّدة 19 
إنَّ المبادَئ العاّمَة للتعاُمل مع خطاب الكراهية ُمبّيَنة �ف

ُ الحكومية )NGO( )الإطار رقم 5(. من مبادئ كامدن، المنّظمات غ�ي

ُد جزٌء ُمهمٌّ من الماّدة 20 )2( “الدعوَة” لخطاب الكراهية،  ويُؤكِّ

ث عىل التحريض وعزَمه عىل  الأمر الذي يتطّلُب نّية الُمتحدِّ

استخدام خطاب الكراهية.10 إّن خطاَب الكراهية ُمقّيٌد بمقت�ف 

اماِت  ف عدٍد من الأُسس. فَوفًقا لإحدى وجهات النظر، فإنَّ الل�ت

ي حّد ذاتها، 
ي الماّدة 20 لحظر خطاِب الكراهيِة هي، �ف

الُمشاَر إليها �ف

عالم.  ي وسائل الإ
اماٌت عىل الدول بأن تحُظَر مثل هذا الكالم �ف ف ال�ت

وع  ومن وجهة نظٍر أخرى، فإّن القيوَد هدفها تحقيق غرض م�ش

ُح أنَّ مثَل هذا  َ أّن رأيًا آخَر يق�ت يهدف إىل حماية النظام العاّم. غ�ي

. ف الخطاِب ينتهُك حقوَق الأفراِد للعيش بكرامٍة وبمساواٍة وعدم تمي�ي

بالتحريض  المتعلقة  5:  المبادُئ  رقم  طار  الإ
الكراهية عىل 

يعاٍت تحُظُر أيّة دعوٍة إىل  َّ ت�ش ينبغي لجميع الدول أن تتب�ف

ي تشكُِّل تحريًضا 
الكراهية القوِمّية أو العنصيّة أو الدينّية ال�ت

 ُ ف َّ ف أو العداوة أو العنف )خطاب الكراهية(. يتع�ي عىل التمي�ي

َ بشكٍل واضح، إّما  ف ِّ عىل النُُّظم القانونّية الوطنّية أن تب�ي

: رصاحًة أو من خالل التفس�ي الرسمّي ما يىلي

أّوًل:  إّن مصطلح “الكراهية” و “العدوانية” كليهما يُش�ي 

ِ العقالنّية والعداوِة  إىل العواطِف الفاحشِة غ�ي

والمقِت تجاه المجموعة الُمستهَدفة.

ثانًيا:  يُفهَم مصطلَح “الدعوة” عىل أنّه يتطّلب 

وجود نّية لزيادة الكراهية علًنا تجاه المجموعة 

المستهَدفة.

ُ إىل بيانات عن  ثالًثا:  إنَّ مصطلَح “التحريض” يش�ي

الجماعات القومّية أو العنصيّة أو الدينّية تخلُق 

ف أو العداوة أو العنف  خطًرا وشيًكا لحدوث التمي�ي

ف إىل تلك الجماعات. ضدَّ الأشخاص المنتِم�ي

ي بهوية الجماعة والذي تعّززه  يجا�ب رابًعا:  إن الشعور الإ

المجتمعات المختلفة ل يشّكُل خطاَب كراهية.

ُ الحكومية الماّدة 19: مبادئ كامدن حول ُحّرّية التعب�ي  المنّظمات غ�ي

والمساواة عام 2009، المبدأ رقم 12: التحريض عىل الكراهية.
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هناَك بعُض الختالفاِت المهّمة حول كيفّية بناء خطاب 

ي حّد ذاتها، 
نسان �ف َولية لحقوق الإ الكراهية، ضمن الصكوك الدُّ

والختصاصات القضائّية الوطنّية المختلفة. ومع ذلك، وبشكٍل 

عامٍّ يتمُّ التعامُل معه باعتباره جريمًة ضدَّ النظام العاّم بدًل 

كٌة مبنّيٌة عىل  من كونه مسألًة َمدنّية. هناك - أيًضا - أرضّيٌة مش�ت

ٍك عام  ي بياٍن مش�ت
مبادَئ أساسّيٍة. وقد وردت هذه المبادُئ �ف

ف لكلٍّ من الأمم الُمّتِحدة، واللجنة  2001 للُمقّررين الخاّص�ي

نسان والشعوب، ومنّظمة الدول الأمريكّية،  فريقّية لحقوق الإ الإ

ي أوربّا. ويُوصي البياُن بتطبيق القواعد 
ومنّظمة الأمن والتعاون �ف

التالية فيما يتعّلُق بخطاب الكراهية:

ينبغي أّل يُعاَقَب أيُّ شخٍص عن التصيحات الحقيقية. �

ِ خطاب الكراهية ما لم  �
ينبغي أّل يُعاَقَب أيُّ شخص لن�ش

ف أو الَعداوة  يثبت أنّه َفَعَل ذلك بقصد التحريض عىل التمي�ي

أو العنف.

ُبِل  � ي أن يقّرروا أفضَل السُّ
ف �ف اُم حّق الصحفّي�ي ينبغي اح�ت

يصال المعلومات والأفكار إىل الجمهور، خاّصًة عندما  لإ

ب. يكتبون تقارير عن العنصية والتعصُّ

ينبغي أّل يخضَع أحٌد للرَّقابة المسبقة. �

ينبغي أن يتماسش أيُّ فرض لعقوبات من ِقبِل المحاكم بشكٍل  �

قاطٍع مع مبدأ التناسب.

اُح اختبار حّد للماّدة 20 من جانب الُمنّظمات غ�ي  وقد تمُّ اق�ت

ي المرفق 8.
ي تمَّ إدراُجها �ف

الحكومية، الماّدة 20، ال�ت

التشهتي
ي بالمبادئ 

ايٌد عىل مدى العقد الماصف ف اٌف ُدَوىلي م�ت هناك اع�ت

ي التحرُّك نحو 
القياسية المطلوبة لتحديد تهمة التشه�ي وزيادة �ف

عدم تجريم التشه�ي للحدِّ من التهديدات لُحّريّة الكالم الذي 

. ي
ف التشه�ي والُحكم الجنا�أ تشّكله إساءُة استخدام قوان�ي

ُّ لُسمعة نتيجة  ُر الفعىلي ي أبسط أشكاله، هو الصف
، �ف ُ التشه�ي

ًرا  ي قضايا التشه�ي أّن رصف
لن�ش معلومات. ينبغي أن يُثبت �ف

ي عيون الآخرين، نتيجَة إشاعة معلوماٍت 
قد لحق بسمعة، �ف

غ�ي دقيقة. إّن ُمجرَّد إيذاء مشاعر شخص فقط من خالل ن�ش 

ًا. معلومات ل يشّكُل تشه�ي

ات التشه�ي َوفًقا لأفضل الممارسات الدولية  وقد تمُّ ذكُر بارام�ت

ُ الحكومية،  ي ألف، باء، جيم )ABC( الماّدة 19، المنّظمة غ�ي
�ف

: حوَل التشه�ي عىل النحو التاىلي

ي ذلك الوزارات  �
ينبغي أّل يُسمَح للهيئات العاّمة، بما �ف

. الحكومّية، برفع دعاوى تشه�ي

، بَمن  � ف ف العمومّي�ي ينبغي أن يكوَن مستوى تساُمح الُموّظف�ي

فيهم السياسّيون، مع التعرض لالنتقاد أعىل من تساُمح عاّمة 

الناس.

ينبغي أّل يتمَّ تطبيُق قواعد التشه�ي عىل بيانات الحقيقة،  �

ي القضايا الُمتعّلقة بالمصلحة العاّمة يجب أن يكوَن عبُء 
و�ف

ثبات عىل الُمّدعي. الإ

ف التشه�ي فقط عىل التصيحاِت  � ينبغي تطبيُق قوان�ي

والمزاعم الُمقّدمة كحقائق وليس ُمجرّد آراء.

الدفاُع عن “ن�ش معقول”. يتعّلق ذلك بدفاع يستنُد عىل  �

أساس ما إذا كان من المعقول أن ين�ش المؤلف المعلومات 

ي وقت توزيع المحتوى.
ّ لو لم تكن صحيحة �ف ح�ت

َ مواّد  � َ يُء”، حيث يكون الشخُص الذي وّزع أو نَ�ش ُ ال�ب
“الن�ش

ية قد فعل ذلك عن جهل. تشه�ي

ي الحفاظ عىل 
ي ُحّريّة التعب�ي والَحّق �ف

ف الحّق �ف إّن التوازَن ب�ي

ي مجالت 
ف �ف

ّ ْمَعة يتبُع بالتاىلي المبادئ نفَسها عىل النحو الُمب�ي السُّ

ي 
وُط ال�ت التقييد الأخرى المسموح بها. ينبغي أن تستو�ف ال�ش

ورة. هناك - أيًضا - عدٌد  َحّددها اختباُر الثالثة أجزاء ومسألة الصف

ي ُوضعت لحماية الُكتَّاب من اّدعاءات التشه�ي 
من الدفاعات ال�ت

ي 
ف الحّق �ف ي هي ُمهّمة لتحقيق التوازن ب�ي

المذكورة أعاله وال�ت

ْمَعة. ي الحفاظ عىل السُّ
ُحّريّة التعب�ي والحّق �ف
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الُخُصوصّية
مَعة َمحِميٌّ بموجب الماّدة 17  ي الحياة الخاّصة والسُّ

إنَّ الحقَّ �ف

َوىلي للحقوق الَمدنّية والسياسية وبموجب الأُُطر  من الَعهِد الدُّ

ي تحمي الحياة الخاّصة 
القانونّية والأُُطر ذاتّية التنظيم ال�ت

لالأفراد وسمعتهم. وعىل وجه التحديد:

ي حياته 
ّ �ف ي

فّي أو غ�ي قانو�ف ل تعسُّ 1.  ل يجوز تعريُض أحد لتدخُّ

الخاّصة أو أ�ته أو مسكنه أو مراسالته، ول لأّي َحمالت 

َفه وسمعَته. تهّجم غ�ي قانونية تمسُّ �ش

ي أن يحمَيه القانوُن من مثل هذا التدّخل 
2.  لكّل شخص الحّق �ف

أو تلك الحمالت.

ي الأمم الُمّتِحدة القول إنّه من 
نسان �ف وقد كّررت لجنة حقوق الإ

مسؤولّية الدولة حماية الأفراد من كّل أشكال هذا التدّخل سواء 
ٍّ آخَر.11 ي

من جانب الدولة أو أّي شخٍص قانو�ف

ي تحمي خصوصّيَة الفرد تحُظُر التدّخل غ�ي 
َ ال�ت ف إّن القوان�ي

ض  ي المجال العاّم، يف�ت
ّ �ف ي حياة الأفراد الخاّصة. وح�ت

ر �ف ّ الُم�ب

استمرار َقدر من الحماية ما دام هناك توّقُع قدٍر معقوٍل من 

ي الخصوصّية )الماّدة 17، 
الخصوصّية. لجميع الأشخاص الحّق �ف

ي 
َوىلي للحقوق المدنّية والسياسّية(، كما أّن لهم الحقُّ �ف العهد الدُّ

ي عدم التشه�ي 
الحفاظ عىل السمعة وبالطريقة نفِسها الحّق �ف

بهم.

ايًدا  ف اًفا م�ت بينما يُمنح هذا الحّق لجميع الأفراد، فإنَّ هناك اع�ت

، ينبغي أن يخضعوا  ف بأّن الشخصّياِت العاّمَة، مثل السياسّي�ي

؛ لأن يتمّتعوا بحماية أقّل  لدرجة عالية من التدقيق ومن ثَمَّ

ي مجال حقوق الخصوصّية ذات الصلة بوسائل 
من المحاكم �ف

ي يشغلونها والمرتبطة بالمصلحة 
عالم بسبب المناصب ال�ت الإ

العاّمة. وما زال لهؤلء الشخصّياِت العاّمِة حقوُق خصوصّية، 

ي أن تكتَب عن حياتهم 
عالم �ف عىل الرّغم من أّن حقَّ وسائل الإ

الخاّصة هو أوسُع من حّق الكتابة عن الأفراد الذين ل يشغلون 

ي 
َ من المصلحة العاّمة �ف الوظائف العاّمة؛ لأّن هناك قدًرا أك�ب

معرفة المزيد عنهم.

ِّ والنظام العاّم ي
حمايُة الأمِن الوط�ن

ي 
وهناك مجاٌل رئيٌس آخُر لفرض القيود المسموح بها وهو �ف

مجال حماية الأمن القومّي والنظام العاّم. وينبغي أن يمتّثل 

عية القيود  هذا الجانب - أيًضا -لختبار الثالثة أجزاء لتقييم �ش

. إنَّ فرَض أّي قيوٍد لأسباٍب تتعّلق بالأمن  عىل ُحّريّة التعب�ي

رة لحماية جانب  ّ وريّة وُم�ب ّ ينبغي أن تثبَت أنَّها رصف ي
الوط�ف

وعة لالأمن القومي. ول يشمُل ذلك حماية ُسمعة  منطقة م�ش

الحكومة أو المؤّسسات العاّمة، من حيث إنَّ ذلك التقييَد يّتصُل 

بقضايا أمنّية وطنّية جاّدة، هي، بُمجرّد المجاهرة بها، تقّوض 

ّ أو خارجي. أمَن الأمة إّما عن طريق تهديد داخىلي

يسمُح بفرض القيوِد - أيًضا - فيما يتعّلق بالحفاظ عىل النظام 

العاّم، ولكن فقط عندما تكون “حياة الأّّمة ُمهّددة”.12 ويؤّكد 

ّ بُحّريّة الرأي والتعب�ي عىل  ي ِ
ُمقّرر الأمم الُمّتِحدة الخاّص، الَمع�ف

: “ل يجوُز أن تستخدَم حالة الطوارئ تحَت أيِّ ظرف  ما يىلي

للهدف الوحيد الُمتعّلق بتقييد ُحّرّية التعب�ي ومنع انتقاد أولئك 

ؤون السلطة “.13 لذا ينبغي أن تمّثل أيُّ قيود استجابًة  الذين يتبوَّ

متناسبًة مع تهديد حقيقّي وصحيح لالأّمة.

 الوصوُل إىل المعلومات
َوىلي للحقوق المدنّية والسياسّية  تشمل الماّدة 19 من العهد الدُّ

ي 
- أيًضا - حّق الوصول إىل المعلومات، وتضمن حقَّ الأفراد �ف

ي تحتفظ بها الهيئات العاّمة. ويشمُل 
الوصول إىل المعلومات ال�ت

كات المملوكة للدولة وجميع فروع الدولة وجميع  ذلك ال�ش

ة والحكومّية. الُمؤّسسات العامَّ

ولضمان هذا الحّق، ينبغي للدول ضماُن توّفر الهياكل الالزمة 

لتلّقي طلبات الحصول عىل المعلومات والستجابة لها. 

يعّية الالزمة للوصول إىل  ويشمُل ذلك استحداث التداب�ي الت�ش

ي ينبغي أن ت�َي 
ف ُحّريّة المعلومات ال�ت المعلومات مثل قوان�ي

ي ذلك هيئة إدارة النتخابات.
عىل جميع مؤّسسات الدولة، بما �ف

ي ظّل ظروف 
ويجوُز للدول تقييُد الوصول إىل المعلومات �ف

ة. وط الموضوعة كافَّ ا وبالستجابة لل�ش ُمحّددة قليلة جدًّ
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ي
الفصُل الثا�ف

ي بعَض القضايا 
يتناوُل الفصُل الثا�ف

عالم  الُمحّددة ذاِت الصلة بوسائل الإ

ي تنشأُ خالل العملّية النتخابّية، 
وال�ت

َ الصحفّية الأساسّية  ُح المعاي�ي وي�ش

عات الُمتعّلقة بكتابة تقارير  والتوقُّ

إخباريّة متوازنة. كما يناقُش الفصُل 

بعَض القضايا المتعّلقة بالتغطية 

عالمّية للعملّية النتخابّية، وخصوًصا  الإ

ي المجالت الحّساسة مثَل الوصول 
�ف

ي الوقت 
عالم والتساوي �ف إىل وسائل الإ

بالغ عن  عالمّي والإ المسموح للظهور الإ

ِ المعلومات عن استطالعات 
النتائج ون�ش

اع. الرأي حول الق�ت

ي وسائل 
تفوُز العديد من الحمالت النتخابّية أو تخُ� �ف

ي يتمُّ بها تصويُر المرّشح 
عالم من خالل الطريقة ال�ت الإ

ايد.  ف عالنات السياسّية الُمكّلفة عىل نحو م�ت أو القضية وحجم الإ

ها، فإنَّ من المتوّقع لها أن  عالم وتأث�ي وبسبب قدرة وسائل الإ

ف بأحدث  ا راصًدا وأن تحيَط المواطن�ي ا ورقابيًّ تلعَب دوًرا إعالميًّ

ف وكيفّية  الأخبار حول المسائل النتخابّية ومواقف الُمرّشح�ي

لة  ف عالم بم�ف التصويت وأسبابه. وينبغي أن تكوَن وسائل الإ

منتدى ُمحايد ومفتوح للحوار العاّم والمناقشة وتزويد 

ف والأحزاب بمنّصة منصَفة لحمالتهم النتخابية. الُمرّشح�ي

ويتطّلب تحقيق ذلك توفر قطاع إعالم متوازن ومفتوح ومستقّل 

يعمل به صحافّيون مدّربون تدريًبا جّيًدا ويتمّسُك بُمدّونة 
أخالقّيات ُمحّددة بوضوح.14

النتخابات أثناء  عالم  الإ ُ وسائل  معاي�ي
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إّل أنَّ النتخاباِت أحداٌث سياسّيٌة ذات نتائج عالية المخاطر 

ي سياقات مختلفة. ويشوُب بعَض هذه السياقات 
وتجرى �ف

أوضاٌع ل يكون المناُخ فيها مهيأ للمنافسة، وتّتسم بعدم 

الستقرار السياسي والجتماعي، والعنف و /أو التخويف.15 

عالم غ�ي  ويمكن أن تتفاقَم هذه المشاكُل بسبب وسائل الإ

. وبعض أجزاء  أ المسؤولة أو المتحّزبة أو الُمّطلعة عىل نحو س�ي

الدورة النتخابّية ُمعرّضة لهذه المشاكل بشكل خاّص، ول سّيما 

اع عندما يتمُّ فرُز  ة ما بعد الق�ت َة الحملة النتخابّية وف�ت ف�ت

الأصوات وعّدها ومن ثم إعالن النتائج.

عالم ُ وسائل الإ  معايتي
ُ أساسّية  بغض النظر عن المحتوى أو السياق، هناك معاي�ي

: اهة الصحفّية. وتشمل هذه المعاي�ي ما يىلي ف لل�ف

ي البحث مدعومة 
الدّقة: ويتطّلب ذلك صحافًة صارمًة بارعًة �ف

بتفّحص الحقيقة والتوازن والمواّد جّيدة المصدر ومجموعة 

 ُ ف ِّ مناسبة من السجاّلت لدعم الموضوع الذي تتناوله. وتم�ي

ف الحقيقة والرأي ويتمُّ إنتاُجها َوفًقا  التقاريُر الدقيقُة بوضوٍح ب�ي

 ِ اهة المناسبة. ويُشار فيها بوضوح إىل الّدعاءات غ�ي ف لمبادئ ال�ف

المثبتة عىل أنّها كذلك.

َ والمواضيَع  ف العدل: تعاِمُل الصحافُة الُمنصَفُة المشارك�ي

بأمانٍة وصفاٍء وبطريقٍة شّفافٍة. وهي ل تهُدُف إىل تضليل هؤلء 

ي برامجها أو أولئك الذين يشاهدونها. ويُعامل 
الذين يشاركون �ف

ي حالة عدم وجود مصلحة 
ي التقرير بإنصاف، و�ف

المساهمون �ف

نامج أو  ، عىل طبيعة ال�ب عاّمة عليا، يتمُّ اّطالعهم، بشكٍل تامٍّ

ي تلك القّصة الصحفّية.
التحقيق الصحفّي وسياق دورهم �ف

التواُزُن والحياُد الواجب: يُقّدم التقريُر الإخبارّي المتوازُن 

ن الجمهوُر نفُسه من  الأخباَر بشكٍل واضح ومحايد؛ ليتمكَّ

استخالص النتائج. ويتعّلق الحياُد الواجب بمعالجة الموضوع، 

حيُث ل يتمُّ التعاُمُل معه بطريقة منحازة، ويُسمُح للمشاهدين 

ف بالوصول إىل مجموعة متوازنة من الآراِء ووجهات  والمستمع�ي

َ سلسلٍة من  النظر. وكقاعدٍة عاّمة، يمكن تحقيُق التوازن ع�ب

ي كل 
ا منفرًدا. وينبغي تحقيُق المبدأ �ف امج وليس تقريًرا صحفيًّ ال�ب

ي حالة امتالك هيئة 
َ عدد من القنوات �ف قناة عىل ِحدة، وليس ع�ب

البّث لأك�ش من محّطة إذاعة وقناة تلفزيون. يقتُص مبدأ الحياد 

ًة بأقسام أخرى من  الواجب عىل هيئات البّث ول يتعّلق مبا�ش

اهة  ف عالم، عىل الرغم من أّن قضايا مثل الدّقة وال�ف صناعة الإ

تحوي عنارص هذا المبدأ.

د من أنَّ  اُم حقوق الخصوصّية: يحرُص ذلك عىل التأكُّ احتت

أيَّ انتهاٍك لخصوصّيِة الفرِد يستنُد إىل المصلحة العاّمة العليا. 

يتهم، حمايًة  يجب أن يتوّقع جميع الأفراد، بغض النظر عن ُهوَّ

ي 
ر لهم غالًبا �ف ي تتوفَّ

ي منازلهم من تلك ال�ت
َ لخصوصّياتهم �ف

أك�ش

ي يتّم الستناد فيها إىل معاي�ي مختلفة ِبشأن 
الأماكن العاّمة وال�ت

الخصوصّية.

رين  ِّ
حقُّ الردِّ والتصحيح: يسمُح هذا المبدأ لالأشخاص المتصف

ت، وبتصحيح الأخطاء. ويعت�ب  بالرّد عىل قّصة صحفية نُ�ش

ي 
حّق التصحيح الأقّل تدّخاًل من الخياَريِن، وهو ُمرٍض عموًما �ف

ي مثل 
ي الحقائق. و�ف

ِ دقيقٍة أو أخطاٍء �ف تصحيح أّي معلومات غ�ي

ُة ملزَمًة بن�ش الأخطاء وكتابة  هذه الظروف، تكون الجهُة النا�ش

ا يقوم بن�ش أو بّث  ًا إعالميًّ التصحيحات. يتضّمن حقُّ الردِّ من�ب

ي تمَّ 
ر لتوضيح وقائع القّصة ال�ت ّ

الرّد الذي يكتبه الطرف الُمتصف

ي �د تلك الوقائع. ويجب أن يتم 
ُها أو تصحيِح الأخطاء �ف ن�ش

إيالء هذه التصحيحات عموًما الهتماَم الالزَم من حيُث موقعها 

ي تسليط الضوء عىل الأخطاء، 
الًة �ف ة، وذلك لتكون فعَّ ي الن�ش

�ف

ي القّصة الصحفّية 
ي موقع مماثل لموقعها �ف

ُها �ف أو أن يتّم ن�ش

. الأصلّية أو التقرير الإخبارّي الأصىلي

ف  حمايُة المصادر الصحفّية: يسمُح هذا المبدأ للصحفّي�ي

ا من حقِّ  بحمايَة مصادر معلوماتهم، وهو ما يعت�ب جزًءا مهمًّ

التماس المعلومات. وبرغم أّن من الأفضل دائًما ذكَر المصادر 

ي حماية ُهويّة 
ف - أيًضا - الحقَّ �ف الصحفّية، إّل أنَّ للصحفّي�ي

ف تحديُد القيود عىل هذا الحقِّ بدّقة 
ّ مصادر معلوماتهم. ويتع�ي

ي 
وأن يُسمح بالتقييد فقط إذا كانت هناك مصلحة عاّمة ُعليا �ف

كشف المصادر.

ي من الُمرّجح أن تظهَر 
وهناك مجموعٌة واسعٌة من القضايا ال�ت

 ِ
ف ي تقع - عادًة - ضمن فئت�ي

خالل العملّية النتخابّية وال�ت

: ِ
ف رئيست�ي

ي تغطيتها للقضايا  �
توازُن هيئات البّث وحياُدها ودّقتها �ن

، والحمالت  ف النتخابّيَة، وتنظيم النتخابات، وإعالم الناخب�ي

ف والأحزاب، وإعالن النتائج. ويمكن أن  النتخابّية للُمرّشح�ي

نامج  يشمَل ذلك برامج الأخبار الواقعية والفروع الأخرى ل�ب
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القناة. وهي تهتمُّ بالختيار التحريرّي وضمان حصول 

ف عىل معلومات متوازنة وموضوعّية. الناخب�ي

هم إىل وسائل  � ن والأحزاب السياسية وغتي وصوُل الُمرّشح�ي

عالم للتعب�ي عن آرائهم السياسّية. وغالًبا ما يعتمد هذا  الإ

ي تنتجها الأحزاب 
عالنات والرسائل الدعائّية ال�ت الأمر عىل الإ

ي 
ٌ �ف أو الُمرّشحون أنفسهم، ول يكون لهيئات البّث دخٌل كب�ي

ٍ لبّثها. صياغتها بقدر ما يقتص تدّخلهم عىل توف�ي من�ب

عالم المطبوعة.  ف هيئات البّث ووسائل الإ ُ تختلُف ب�ي هناك معاي�ي

َم هيئات البّث مبدأ  يعات أن تح�ت وبشكل عاّم، تتطّلب الت�ش

امج وأن تعكس وجهاِت النظر والآراء  ي ال�ب
الحياد الواجب �ف

ي المجتمع، وأن تمتنَع عن اتّخاذ موقف من القضايا. 
المختلفة �ف

ويشمل ذلك تقديم وجهات النظر المتعارضة خالل برامجهم 

لضمان حصول الجمهور عىل صورة متوازنة للحدث. بينما يُطلب، 

عالم المطبوعة، مثل الصحف والمجاّلت، الفصُل  من وسائل الإ

ي تقاريرها وقصصها الإخباريّة. ويرتبط 
ف الحقيقة والرأي �ف الواضُح ب�ي

ف والأحزاب خالل هذه  هذا المبدأ ارتباًطا وثيًقا بمعاملة الُمرّشح�ي

ات، بالإضافة إىل تغطية العملّية النتخابّية نفسها. الف�ت

ي برنامج حول دوائرهم 
وكقاعدة عاّمة، إذا شارك ُمرّشحون �ف

النتخابّية، فإّن الأمر يتطّلب أن تبذَل القناة كّل جهٍد ممكٍن لدعوة 

نامج أو  ي ذلك ال�ب
كلٍّ من الأحزاب السياسّية الرئيسة للمشاركة �ف

ة الحملة النتخابّية.  امج الالحقة من السلسلة نفِسها خالل ف�ت ال�ب

وينبغي أن تُتاَح فرٌص مماثلٌة لستكشاف المسائل السياسّية لجميع 

ذاعة والتلفزيون. ف عىل الإ الأحزاب السياسّية الرئيسة والُمرّشح�ي

امج أو لقطات الأخبار من النخراط  ي عدم تمّكِن ال�ب
وهذا ل يع�ف

ف  بشكل حاسم ومن تفّحص السياسات وحمالت الُمرّشح�ي

اُء المستقّلون حول مواضيع  والأحزاب السياسية. ويعت�ب الخ�ب

عالم،  ي وسائل الإ
وعة �ف معّينة وأصحاب المصلحة أصواتًا م�ش

غالًبا ما يُعتمد عليهم لتحليل أداء الأحزاب السياسية وبياناتها.

ف وجهات النظر  ام إىل تحقيق التوازن ب�ي ف يسعى هذا الل�ت

وإعطاء الأهّمية الواجبة لها لتوف�ي تمثيل عادل لطائفة الآراء 

امج  ي برنامج واحد أو ع�ب عدد من ال�ب
المتعّلقة بقضّية معّينة �ف

ة زمنية محدودة. خالل ف�ت

كمبوديا ي 
�ف نصاف”  الإ “أخبار   :7 رقم  طار  الإ

ي العاّمة عن إنشاء وحدة إنتاج 
ذاعي والتلفزيو�ف عالم والبّث الإ ي ووزارة الإ

نما�أ ف برنامج الأمم الُمّتحدة الإ اكة فريدة ب�ي أسفرت �ش

ذاعية اليومية لالنتخابات بَدًءا من عام  امج التلفزيونية والإ ي أنتجت سلسلًة من ال�ب
نصاف”، ال�ت ي نيوز، أخبار الإ

مستقلة، “إكوي�ت

.2002

ي مدّونة لقواعد السلوك، وقامت بتدريب ُموّظفيها حول معاي�ي 
ي نيوز قيَمها التحريرية الخاّصة بها وأدرجتها �ف

أوجدت إكوي�ت

ي 
عالم الدولية. كما قّدمت أوقات بّث هوا�أ ّ وسائل الإ ي الصحفي الأساسية ليعملوا جنًبا إىل جنب مع فريق صغ�ي من مهن�ي

مّجانية لالأحزاب السياسية َوفًقا لصيغة وضعت لكّل جولة انتخاب ترتكز عىل كل من المعاي�ي الدولية لتخصيص وقت خالل بّث 

امج والسياق الكمبودي. ال�ب

ي تغطية إعالمية قومية. وكان 
ذاعة �ف ف والأحزاب للوصول بشكل عادل ع�ب التلفزيون والإ ي نيوز أّوَل فرصة للُمرّشح�ي

وّفرت إكوي�ت

ذلك بمثابة وضع المعاي�ي للصحافة المحايدة والمتوازنة والمهنية لمعالجة القضايا السياسية والنتخابية.

عالم، تناولت بنجاح “اهتماماِت الوزارة بخصوص  ، َوفًقا لمسؤوىلي وزارة الإ ي
وقد توّسعت لحًقا لتغطية الأحداث الجارية وال�ت

ف والسياسات وتوف�ي مصّد خلفّي أفضل لأنشطة  ي وضع القوان�ي
ف شفافية العملية السياسية وتشجيع المشاركة �ف تحس�ي

ف من خالل المناقشات”. ف الحكومّي�ي المسؤول�ي

عالم حول الُحكم الرشيد”، 2013. - مبادرة وسائل الإ ي ويكىلي
ي برنامج “إكوي�ت

ي الوزارة يتحّدث �ف
نائب مدير المعلومات �ف
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ف البلدان. وغالًبا  ًا ب�ي يختلُف زمُن الحمالت النتخابّية الرسمّية كث�ي

ي تشغل الوظائف العاّمة، 
ما تبدأ الحكومات القائمة والأحزاب ال�ت

وكذلك أحزاب المعارضة، أنشطَة الحمالت بأشهٍر قبل أن يتمَّ 

ف وقبل أن تبدأ الحملة الرسمّية. وينبغي تغطيُة  تسجيُل الُمرّشح�ي

ي اللوائح التنظيمّية وأن يتمَّ إدراُجها ضمن التقارير 
ة �ف هذه الف�ت

حول النفقات الشاملة للحملة. وينبغي تطبيُق قواعد الحياد 

ف  ي جميع الأوقات وعىل هيئات البّث تحقيُق التوازن ب�ي
الواجبة �ف

هذه الأحداث ببّث الأصوات أو الأحزاب البديلة.

دة بوضوح هي إشارة لَبدء  ُة الحملة النتخابّية المحدَّ وتكون ف�ت

عالمّية لالنتخابات، وينبغي وضُع  تيبات الخاّصة للتغطية الإ ال�ت

الستعدادات لهذه المبادرات بحلول الوقت الذي تعلن فيه 

. ف دارة النتخابّية اعتمادها لأسماء الُمرّشح�ي هيئة الإ

عالم  الوصوُل إىل وسائل الإ
يعات - عادًة -  ر الت�ش لتعزيز المناخ المهّيأ للمنافسة، تُوفِّ

ف بعض أشكال الوصول المبا�ش  لالأحزاب السياسّية والُمرّشح�ي

ذاعة والتلفزيون، وأحيانًا، الصحف. وينبغي أن يكون هذا  إىل الإ

ي ينتُجها الُمرّشحون والأحزاب. 
الوصول المبا�ش متاًحا للمواّد ال�ت

وينبغي أن يمتثَل محتوى هذه المواّد للمعاي�ي المنصوص 

ي ذلك المبادئ التوجيهّية 
يعات واللوائح، بما �ف ي الت�ش

عليها �ف

ي 
. و�ف بشأن التحريِض عىل الكراهية والتشه�ي وحقوق الن�ش

ي تن�ش 
عالم ال�ت َ وسائل الإ هذه الحالت، ل ينبغي أن تعت�ب

ا عن ذلك المحتوى. يمكن أن تكون هذه  المحتوى مسؤولًة قانونيًّ

ي ضمان الوصول للمجتمعات 
المخّططات مهّمة بشكل خاّص �ف

ا  ي كانت فرصهنَّ تاريخيًّ
والفئات المهّمشة مثل النساء الال�ت

محدودة للحصول عىل موارد الحمالت النتخابية وأموالها.

: وهناك عّدة أنواع للوصول المبا�ش عىل النحو التاىلي

ي 
�ن المشاركة  لالأحزاب  عالمّي  الإ البثُّ 

النتخابات
خيص - عادًة - شكاًل من أشكال الوصول  يعات أو ال�ت تتطّلب الت�ش

ي تضعها الأحزاب إّما 
عالمّي لالنتخابات ال�ت المبا�ش لمواّد البّث الإ

ذاعية  ذاعة الوطنّية العاّمة أو عىل جميع القنوات الإ عىل قنوات الإ

ي بعض 
امات �ف ف والتلفزيونّية الأرضّية العاّمة والخاّصة. وتنطبق الل�ت

ي بعضها الآخر 
المخّططات عىل جميع هيئات البّث ويتّم تطبيُقها �ف

حصًا عىل المحّطات المملوكة للدولة. وغالًبا ما يُطلُب من هيئات 

اف عليها  إدارة النتخابات )EMBs( تصميم هذه النظم والإ�ش

ي َوفًقا لتلك الأحكام. وتساعد 
لضمان تخصيص أوقات البّث الهوا�أ

هيئات إدارة النتخابات - أيًضا - عىل ضمان توزيع إعالنات البّث 

نامج. ي ال�ب
ي أوقات متماثلة �ف

ّي و�ف ف ة عىل أساس غ�ي تمي�ي القص�ي

وهناك صيٌغ مختلفة لتخصيص وقت البث تتضّمن:

. ف 1.  الوصول المتساوي لجميع الأحزاب والُمرّشح�ي

ي يشغلها كّل حزب 
2.  تخصيص الوقت َوفًقا لعدد المقاعد ال�ت

لمان القائم. ي ال�ب
�ف

2005 عام  أفغانستان  ي 
�ف ف  للُمرّشح�ي المبا�ش  8:  الوصول  رقم  طار  الإ

ذاعة ف عىل الإ ف الُمرّشح�ي عالم مناقشاٍت ب�ي عالم، نّظمت لجنة وسائل الإ ي الوصول لوسائل الإ
ف �ف لزيادة فرص الُمرّشح�ي

َوىلي من خالل  ف تّم تمويلها من المجتمع الدُّ ة ووضعت ُخّطة للوصول المبا�ش للُمرّشح�ي والتلفزيون لجميع النتخابات الأخ�ي

لمانية ومجالس المحافظات عام 2005  . وقد مثل ذلك عملية هائلة لنتخابات المجالس ال�ب ي
نما�أ برنامج الأمم المّتِحدة الإ

. ف ف الُمستقّل�ي بسبب وجود عدد كب�ي من الُمرّشح�ي

ة بأشكال مختلفة طول كّل منها -2 5 دقائق. وقد أنتجت  ف فرصة تطوير مقاطع قص�ي وقد وّفر برنامج الوصول المبا�ش للُمرّشح�ي

ف  عالنات، وأُعطي للُمرّشح�ي ي قامت ببّث الإ
ذاعة والتلفزيون المحّلية ال�ت ة بمساعدة محّطات الإ عالنات النتخابية القص�ي هذه الإ

ي بّثت عليها اللقطات.
عالم ال�ت حّرية اختيار منافذ وسائل الإ

ي أفغانستان. وقد تأّلف ما يقرب 
ي إعالناتهم الخاّصة عىل واحدة من 40 محّطة إذاعة أو تلفزيون �ف

ظهر أك�ش من 3200 مرّشح �ف

ي المائة من 
عالم من برامج طّورها هذا المخّطط، وقد استخدم 77 �ف ي وسائل الإ

من نصف إجماىلي البّث المخّصص للحملة �ف

الُمرّشحات هذا المورد.
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ّ من أجل الفوز بها  ي يناِفس الحزب السياسي
3.  عدد المقاعد ال�ت

ا أد�ف من  خالل النتخابات - تتطّلب بعض الدول أيًضا حدًّ

ل للُمخّطط. عدد المقاعد للتأهُّ

4.  مزيج من عدد المقاعد النيابّية والمقاعد المتناَفس عليها.

ُد مسألة ما إذا كان يتمُّ اختياُر مبادئ المساواة أو العدالة  تَُحدَّ

ي كث�ي من الحالت طبًقا للسياق. 
ي توزيع البّث عىل الهواء �ف

�ف

يتطّلب الوصول المتساوي أن تحصَل جميع الأحزاب السياسية 

عىل وقت البّث نفِسه عىل القناة. أّما الوصول المنصف فهو 

الأك�ش مالءمًة لسياق البيئة السياسية وسوف يتطّلب شكاًل من 

ات البّث يرتكز عىل مكانة الأحزاب السياسية  أشكال تخصيص ف�ت

. ّ ي
ي البلد المع�ف

ووضعية كّل منها �ف

ي بيئٍة ما بعد انتهاء الصاع، حيث تعقد الدولة أّوَل انتخابات 
و�ف

لمان بعد مرور وقت طويل عىل النتخابات السابقة، قد  لل�ب

ي بيئات رسوخ 
ي المعاملة، بينما �ف

يكون هناك تفضيٌل للمساواة �ف

لمانات والأحزاب السياسّية، حيث يكوُن هناك العديُد من  ال�ب

ة عىل حّد سواء، فإّن مبدأ  ة والصغ�ي الأحزاب السياسّية الكب�ي

َ مالءمة.
ي الوصول قد يكون أك�ش

نصاف �ف الإ

ي سياق 
وينبغي أن يستنَد اتخاُذ أّي قرار عىل إدراك ما هو معقوٌل �ف

. ويمكن أن يعتمَد ذلك عىل الأحجام المتفاوتة  ف
ّ ّ ُمع�ي ي انتخا�ب

ي النتخابات ونوع 
ف �ف ّ للمتنافس�ي لالأحزاب السياسّية والعدد الإجماىلي

ي يجرى التنافس فيها فضاًل عن الوجود الإجماىلي 
النتخابات ال�ت

ها من  لمانّية أو غ�ي ّ من حيث عدد المقاعد ال�ب لكّل حزب سياسي

ات الدعم  ّ ي المجالس المنتخبة أو مؤ�ش
ي يشغلها �ف

المقاعد ال�ت

العاّمة. وسوف يحتاج الُمرّشحون المستقّلون الذين يخوضون 

ي 
تيبات ال�ت النتخابات خارج هياكل الأحزاب السياسّية بعض ال�ت

عالمي. ي الوصول الإ
ترتكز عىل سياق يضمن التناسب �ف

ّ لكّل حزب إىل حّد كب�ي من  ي ويمكن أن يختلَف البّث النتخا�ب

حيث مّدة ذلك البّث وشكله. ففي بعض البلدان يتكّون البّث من 

ف 240-90 ثانية، يتّم  اوح طولها ب�ي ة ي�ت ة إعالن ودعاية صغ�ي ف�ت

ي حالت أخرى يمكن أن تكون 
ة الحملة. و�ف تشغيُلها عىل مدار ف�ت

امج والطُُّروحات  بطول برنامج وثائقي يسمُح بمناقشٍة أطوَل لل�ب

ي كث�ي من الأحيان يمكن أن تكوَن مزيًجا من كال 
النتخابّية. و�ف

. وبالتاىلي يمكن أن تختلَف مّدة البّث المخّصصة لكّل  ف الشكَل�ي

حزب لتعكَس سياسة توزيع تقوم عىل أساس التخصيص 

المتساوٍي أو المنصف.

ّ من إنتاج  ي
يمكن أن يتّم بوضوح إطالق عبارة مثل “برنامج دعا�أ

ي لكّل حزب. وعادًة ما تكون  ّ” عىل البّث النتخا�ب الحزب السياسي

ي 
الأحزاب السياسّية مسؤولًة عن تكاليف إنتاج ما تبّثه، غ�ي أنّه �ف

عالم العاّم  بعض الحالت الستثنائّية قد تقّدم محّطات الإ

نتاج  ي إتاحة استخدام مرافق الإ
دعًما لالأحزاب السياسّية يتمّثل �ف

ط تحقيق المساواة. وينبغي أن تحتفظ  لتلك الأحزاب ب�ش

الأحزاب السياسّية والمنتجون بحقوق الملكّية الفكريّة. وينبغي 

ي حمالت الأحزاب غ�ي 
أن يكون واضًحا أّن المحتوى المتضّمن �ف

ي تبّث تلك الحمالت، كما يجب 
ملزم لهيئة البّث أو المحّطة ال�ت

أن يكون واضًحا أّن المذيَع أو المحّطة ل يدعم أو يؤيّد وجهات 

ي أّي بّث من هذا النوع.
النظر المتضّمنة �ف

الدعاية السياسّية التجاريّة
عالنات  يرتبط هذا النوع الأخ�ي من الوصول المبا�ش بالإ

ي بعض 
التجاريّة. ويُحظر هذا النوع من الدعاية السياسّية �ف

ي بلدان أخرى. 
البلدان ولكّنه جزٌء ُمهّم من الحملة النتخابّية �ف

ي مثل هذه الُمخّططات، ينبغي أن تلزَم اللوائح التنظيمّية 
و�ف

اء  المحّطات بضمان حّق وصول المرّشح والحزب السياسي ل�ش

. ف ي ظّل ظروف متساوية لتفادي التمي�ي
وقت البّث �ف

وعادًة ما يتّم وضع سعِر للبّث، يرتكز عىل سعر السوق، 

ي تنتج إعالنات الحملة النتخابّية. 
وتدفعه الأحزاب السياسّية ال�ت

اؤها،  ي يمكن �ش
وعموًما، ل توجد حدوٌد عىل عدد مّرات البث ال�ت

حيث يُعتقُد أّن ذلك العدد يتّم تحديده َوفًقا لسقف تمويل 

نفاق. ومع ذلك، عادًة ما يحّدد  الحمالت النتخابّية وأحكام الإ

ي تستطيع محّطة 
عالنات التجاريّة ال�ت قانوُن البّث عدَد الإ

التلفزيون أو الراديو بّثها عىل الهواء خالل ساعة ُمعّينة، ولذلك 

ات  ي كيفّية تخصيص هذه الف�ت
فمن المهمِّ ضماُن الشفافية �ف

الدعائّية.

ات لحساب بدل الأجر بحيث ل  تحّدد بعُض النماذج بارام�ت

تستغّل المحّطات زيادَة الطلب عىل الوقت الُمخّصص للدعاية 

ات الحمالت النتخابّية عىل حساب الأحزاب  النتخابّية خالل ف�ت

ها. وكمثال  ي تتوّفر لها وسائل مالّية أقّل من غ�ي
ة ال�ت الصغ�ي

ط أل يتجاوز مقابل البث معّدلت أسعار  عىل ذلك قد يُش�ت

ي الأشهر الثالثة السابقة عىل 
عالنات ومدد البّث المماثلة �ف الإ

ي العديد من 
ة الدعاية النتخابّية. ومن الشائع - أيًضا - �ف ف�ت

َ هذه المعّدلت عىل المالأ لضمان الشفافية 
البلدان أن تن�ش
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َ شبًها 
عالن المدفوع أك�ش ُ هذا الشكل من الإ والمحاسبة. ويعت�ب

عالنات التجاريّة. بالإ

ي بعض الختصاصات القضائّية لطرف ثالث ذي 
وقد يُسمُح �ف

ًا من أيُّ حزٍب 
صلة أن ينتج إعالناٍت ل يتلقى عنها أجًرا مبا�ش

ٍّ أو مرّشح. وكقاعدٍة عاّمة، يجب أن يقوم بتمويل هذه  سياسي

ي بعض البلدان، ل يُسمُح 
عالنات مصدٌر منفصٌل تماًما. و�ف الإ

عالنات  عالنات كجزٍء من الحظر العاّم عىل الإ بهذا النوع من الإ

ذاعة والتلفزيون، ولكن حيثما يُسمح  ي الإ
ّ �ف ذات الطابع السياسي

بها، فهناَك - عموًما - سقٌف عىل مقدار النفقات للحفاظ عىل 

ِ مالئم  ٍ غ�ي ّ ل تتعرّض السياساُت لتأث�ي مناخ مهّيأ للمنافسة وح�ت

بسبب السيولة النقدية أوضغوِط جماعات المصالح الخاّصة.

ن الحمالت النتخابّية والأنشطة  ُ ب�ي ن   التميتي
الرسمّية

يَّاِت الرئيسة ِلضماِن تغطية إعالمّية عادلة خالل  إّن أحَد التحدِّ

ف  ي التغطية ب�ي
ة الحملة النتخابّية هو درجة التواُزن �ف ف�ت

ف  هم من الُمرّشح�ي ف من شاغىلي المناصب الحكومّية وغ�ي المرّشح�ي

عالم تقارير عن العمل  ورّي أن يقّدم الإ والأحزاب. فمن الصف

ف أّن  ي ح�ي
الرسمي للحكومة والوزراء أثناء العملية النتخابّية، �ف

ة كوسيلة  ف شاغىلي المناصب يمكنهم غالًبا أن يستغّلوا تلك الم�ي

ويج لحملتهم. لزيادة ال�ت

ًا ما تستخدم الفتتاحات الحتفالّية  ف أحداث أخرى، كث�ي ومن ب�ي

للمستشفيات والأشغال العاّمة ومشاريع البنية التحتّية لخلق 

ي 
ات، وخاّصة �ف ي هذه الف�ت

عالمّية �ف المزيد من التغطية الإ

عالم المملوكة للدولة. وسيكون هناك أحداث وزاريّة  وسائل الإ

بالغ عنها،  مهّمة تشّكُل جزًءا من أجندة الأخبار وتحتاج إىل الإ

ف  ولكن هذه - أيًضا - ستعمل عىل زيادة تواجد هؤلء الُمرّشح�ي

عالمّية. وأحزابهم عىل الساحة الإ

ف والُمحّررين ومحّرري الأخبار مسؤوليُة  وتقع عىل عاتق الصحفّي�ي

ي الأهّمّية الإخباريّة لمثل هذه الأحداث، وتطبيِق مبدأ 
البّت �ف

الحياد الواجب لضمان تغطية متوازنة، والتأكيد عىل أّن وجهاِت 

النظر والآراَء البديلَة يتّم سماُعها أيًضا. فعىل سبيل المثال، 

عالم وزيٌر وهو يقوم بأداء عمٍل رسمّي  ي وسائل الإ
إذا ظهر �ف

أو يعلن رأيًا حول سياسٍة ما، فينبغي إعطاُء ُمرّشحي المعارضة 

وأحزابها فرصًة للتعليق، إّما عىل الموضوع نفِسه أو عىل 

ي حدث أو برنامج 
موضوٍع آخر. وإذا رفض ُمرّشٌح ما المشاركَة �ف

إعالمّي، فقد يكفي ممّثُل حزبه كبديٍل عنه، ولكن، من الناحية 

المثالّية ينبغي أن يشارَك الُمرّشح نفُسه. فإذا رفض الحزُب - 

ي التغطية أّن الفرصَة أُعطيت 
شارة �ف أيًضا - المشاركَة، يجدُر الإ

له لُيشارَك ولكّنه رفض العرض.

ة الحملة،  ي تغطية أنشطة الحكومة خالل ف�ت
أّما البديُل الآخُر �ف

ف كمصادر، وذلك بدًل من شاغىلي  فهو العتماُد عىل كبار الموّظف�ي

، حيث إّن ذلك  ف ف المنتخب�ي المناصب السياسّية أو المسؤول�ي

يساعُد عىل تهيئة المناخ لمنافسة عادلة.

ي اُت الصمت النتخا�ب  فتت
ي اليوم 

ات الصمت، �ف يُستخدم وقف الحملة الختيارّي، أو ف�ت

ة تأّمل  عطاء الجمهور ف�ت ًة، لإ اع مبا�ش السابق عىل يوم الق�ت

دلء بأصواتهم. وهو ما يتوافُق  وتفك�ي أو مهلة تهدئة قبل الإ

َوىلي  مع القيود المسموح بها بموجب الماّدة 19 من العهد الدُّ

ي. ف للحقوق الَمدنّية والسياسّية طالما كان متناسًبا وغ�ي تمي�ي

 ُ ة الصمت هذه غ�ي عالم الُمتعّلقة بف�ت غ�ي أّن أحكاَم وسائل الإ

ي نطاقها 
ي كث�ي من الحالت لأنّها تفتقُر إىل الدّقة �ف

واضحٍة �ف

ُ الوقف الختيارّي للحملة عىل  أو محتواها. ول ينبغي تفس�ي

عالمّية. كما أّن من  أنّه حظٌر شامٌل لجميع أشكال التغطية الإ

المشكوك فيه - أيًضا - توافق القيود المفروضة عىل الحَمالت 

اع مع الماّدة 19، وقد صدرت  لأك�ش من 24 ساعة قبل بدء الق�ت

ي بعض الختصاصات القضائّية بأّن ذلك 
بالفعل أحكاٌم �ف

يتعارُض مع الأحكام الدستوريّة المتعلقة بُحّرية الكالم والتعب�ي

نت ومحتوى الهاتف الجّوال إىل حدٍّ كب�ي  ن�ت تقع قطاعات مثل الإ

عالنات  خارج نطاق هذه الأنظمة، ويواصل بعضها تقديم الإ

. ي ة الصمت النتخا�ب السياسّية وبّثها خالل ف�ت

 استطالعاُت الرأي العاّم
أصبحت استطالعاُت الرأي العاّم جزًءا ل يتجّزأ من الحمالت 

النتخابّية. وتساعد هذه الستطالعاُت عىل قياس الرأي العاّم 

حول قضايا السياسات ومستوى الدعم المقّدم لمختلف 

ف لالنتخابات. ويُنظر إىل هذه  الأحزاب السياسّية والُمرّشح�ي

بالَغ  ، ومن ثَّم، فإّن الإ ف ي الناخب�ي
الستطالعات عىل أنّها تؤثِّر �ف
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اعات يجب أن يتمَّ بطريقة مسؤولة، بحيث  عن نتائج الق�ت

ّ يكون الجمهور قادًرا عىل  تقّدم مع ما يكفي من التفاصيل ح�ت

تكوين صورة كاملة عن النتائج. ويشمل ذلك توف�ي التفاصيل 

ي ذلك:
الكاملة لأّي مسح، بما �ف

مصدر تمويل استطالع الرأي. �

ي توّلت إجراَء استطالع الرأي. �
اسم المنّظمة ال�ت

منهجّية العّينة وتفاصيلها. �

التاريخ الذي أُجِرَي فيه استطالُع الرأي. �

هامش الخطأ. �

ِ استطالعات 
يعاٍت لحظر ن�ش وقد أصدرت بعُض البلدان ت�ش

اع. ويستنُد هذا التقييُد إىل  ة قبل يوم الق�ت الرأي العامِّ مبا�ش

ًة قبل بَدء التصويت  منطق أنّه ل ينبغي أن يتأثَّر الناخبون مبا�ش

ي قد تكون مضّللة؛ لأنّها قد 
بنتائج الستقصاءات العاّمة ال�ت

تكوُن ناقّصة أو قديمة منذ وقت إجراء الستقصاء.

ي البلدان المختلفة بشأن 
وقد تعّددت صور الأحكام القضائّية �ف

دستوريّة مثل هذا الحظر. إنَّ أيَّ قيوٍد عىل ن�ش استطالعات 

ي العتبار مّدة 
الرأي أو إصدار تقارير بشأنها ينبغي أن تأخَذ �ف

هذا التدب�ي ومدى تناسبّية محتواه. ويبدو أنَّ الِمعياَر العام أن 
اع.16 يتمَّ الن�ش فيما ل يقّل عن24 ساعًة قبل فتح مراكز الق�ت

بالغ عن النتائج  تقاريُر الإ
اع، وإعالن  ي تىلي إغالَق صناديق الق�ت

ُة ال�ت يمكن أن تكوَن الف�ت

ي العملّية 
النتائج الرسمّية أحَد الأوقات الأك�ش إثارة للجدل �ف

ي غياب المعلومات، 
النتخابّية، إذ يمكن للشائعات أن تزدهَر �ف

وأفضل الممارسات هو تصميُم عمليٍة تُعطي النتائَج المؤّقتة 

ي ت�يع 
المتوّفرة. وقد ساعد اعتماُد التكنولوجيا الجديدة �ف

ي التخفيف من الشائعات 
ي يمكن أن تساعَد �ف

هذه العملّية ال�ت

ُض  والحفاظ عىل إبقاء العملّية شّفافة ومفتوحة. وبرغم أنّه يُف�ت

بالغ عن النتائج قبل أن يتمَّ  عالم عن الإ أن تمتنَع وسائل الإ

ي يختلف 
ي البلدان ال�ت

اع، خاّصة �ف إغالُق جميع مراكز الق�ت

ي 
ف منطقة وأخرى، فإنّها يجب أن تكوَن حرًّة �ف التوقيت فيها ب�ي

تغطية عملّيات حساب النتائج ضمن بّثها لالأخبار.

ن  فراُج عن النتائج الأولّية، ل يكون ذلك كافًيا للتكهُّ عندما يتمُّ الإ

بالنتائج النهائّية، حيث إّن النتائَج الأّولّيَة عادًة ما تكون من 

يّة. فمن الممكن أن تعكس النتائج الأولّية تقّدم  المراكز الحصف

أحد الأطراف، ثم ل يستمّر ذلك بورود النتائج من مناطَق 

ي كث�ي من الأحيان إىل 
أخرى. ويمكن أن يؤدَي تضارُب النتائج �ف

إثارة الشكوك حول سالمة العملّية النتخابّية وظهور مزاعَم 

ف  بحدوث انتهاكات. وبالإضافة إىل ذلك، فإّن بعض الُمرّشح�ي

والأحزاب السياسّية أحيانًا ما يعلنون فوزَهم قبل ورود النتائج 

النهائّية.

عالم  وهنا تلعُب هيئات إدارة النتخابات )EMBs( ووسائل الإ

ي إدارة هذه العملّية. وذلك باعتبارها المصدٍر 
دوًرا حاسًما �ف

ُ عليها أن تؤّكَد  ف ّ الرسميٍّ للمعلومات عن النتائج، ومن ثم يتع�ي

أنّها تقوُم بتحديٍث مستمرٍّ للنتائج الأولّية وأن تكون ُمتاحًة 

ح عملّية تجميع النتائج.  عالم للرّد عىل الأسئلة و�ش لوسائل الإ

وينبغي - أيًضا - أن يكوَن واضًحا للجمهور أّن النتائَج الجزئّيَة 

ورة انعكاًسا للنتائج النهائّية الُمعتّمدة. ليست بالصف
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عالم ي وسائل الإ
 تضارُب المصالح �ن

عالم وجهاُت  ف والُمحّررين وأصحاب وسائل الإ لمعظم الصحفّي�ي

ُح  شُّ ي الأحزاب السياسّية ويمكنهم ال�ت
نظٍر سياسّيٍة وهم أعضاٌء �ف

لالنتخابات. وهذه هي حقوُقهم السياسّية. ومع ذلك، فمن 

ُ إىل هيئات البّث  ة النتخابات أن ينظَر الجماه�ي الُمهمِّ خالل ف�ت

ي تغطيتهم الإخباريّة. وتحقيًقا 
ف عىل أنّهم ُمحايدوَن �ف والصحفّي�ي

ي يمكن لوسائل 
لهذه الغاية، هناك بعُض المبادئ البسيطة ال�ت

ي الجدول رقم 3.
عالم نفِسها اتّباعها، كما هو موّضح �ف الإ

عالم الإ وسائل  مصالح  تضارب  تجّنب  مبادئ   :3 رقم  الجدول 

ي المصالح
جراءاُت الممكنةالتضارُب �ن الإ

كات  ح مالك إحدى �ش  ترشُّ
عالمّي لالنتخابات البّث الإ

عالم عدُم تقويِض أحكاِم الحياِد  ف الِملكية واستقاللّية التحرير. وينبغي لمالكي وسائل الإ ف التفريُق الواضُح ب�ي
ّ يتع�ي

ي مضمون التقرير.
ل �ف اهة عن طريق التدخُّ ف المطلوِب وال�ف

مقّدمو الأخبار عىل الهواء 
ي الأنشطة السياسّية 

ينهمكون �ف
والحمالت النتخابّية خارج 

أوقات البّث

ي حال 
ي التصويت عىل الهواء. �ف

شارة إىل تفضيلهم لحزٍب /سياسة أو نّياتهم �ف ف عدُم الإ ُ عىل الصحفّي�ي ف ّ يتع�ي
ي الصحف، ينبغي أّل تُقّوَض موضوعّيُتهم 

ي أنشطة أخرى خارَج أوقات البّث مثل كتابة مقالت �ف
مشاركتهم �ف

ذاعة والتلفزيون. الُمتصّورة عند قيامهم بالبّث عىل الإ

قيام ُمحّرر أو مذيع أخبار أو 
مراسل صحفّي بالتسجيل/ 
شيح لخوض  السعي إىل ال�ت

النتخابات

ي الضم�ي العاّم أو يحمل عىل 
ي محّطة البّث. إذا كان منصُبه ذا مكانِة عالية �ف

تقييم مدى تأث�ي ترشيحه عىل مركزه �ف
ي أمر تكليفه بأنشطة أخرى أقّل وضوًحا.

، ينبغي النظُر �ف عاتقه مسؤولّيات اتّخاذ القرارات التحريرية بشكل كب�ي

التأكيُد عىل ترّشح ُمحّرر أو 
مذيع أخبار أو مراسل صحفي 

لخوض النتخابات

ف مهام له داخل محّطة البحث ل تنطوي عىل  ة الحملة، أو تعي�ي َ مدفوعة الأجر طيلة ف�ت السماح بمنحه إجازًة غ�ي
ذاعة أو عىل شاشة التلفزيون. ي الإ

ّ �ف ي
قرارات تحريريّة أو تتضّمن الظهور العل�ف

ي أحزاب 
الصحفّيون أعضاٌء �ف

سياسّية
ي حزب. ومع ذلك، إذا كان صحفيٌّ أو موّظٌف ذو مسؤوليٌة 

إّن من حّق أّي موّظف أو صحفّي أن يكون عضًوا �ف
ي 

ّ ل تؤثّر �ف ، قد يلزم تقييم درجة انخراطه تلك ح�ت ي حزب سياسي
تحريريٌة خالل حملة انتخابّية يشارُك بنشاط �ف

الموضوعّية المتصّورة أو الحقيقّية لهيئة البّث.

ف ف إذا تّم انتخاُب أحد الموّظف�ي إذا تّم انتخاُب أحد موّظفي محّطة بّث، ينبغي أن يُطلب منه الستقالة من منصبه فيها. وإذا ترّشح أحد الموّظف�ي
ة الحملة لم تقّوض الموضوعّية  ولم ينجح، فيجب أن يتمتع بحرية العودة إىل منصبه طالما أنَّ أعماَله خالل ف�ت

الُمتصّورة لهيئة البّث.
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الفصُل الثالث

يقّدم الفصُل الثالُث نظرًة عاّمة عىل 

ي 
رها �ف اللوائح التنظيمّية الالزم توفُّ

محتوى البّث المتعّلق بالنتخابات 

ف لوسائل  ووصول الأحزاب والمرّشح�ي

عالم أثناء العملّية النتخابّية، وآلّيات  الإ

الرقابة المختلفة.

الأساسّية التنظيمّية  الأطُر   
َولية لُحّرية التعب�ي بالرقابة التنظيمّية لوسائل  ف المبادُئ الدُّ تع�ت

وع فقط إذا  ي قطاع البّث. لكّن ذلك “م�ش
عالم، وخاّصة �ف الإ

ه من  ّ وغ�ي ل السياسي اضطلعت به هيئة ُمحّصنة ضدَّ التدخُّ

ر”،17 و “إذا كان هناك ضماناٌت ضدَّ  َّ ل غ�ي الُم�ب أشكال التدخُّ

ي ذلك إمكانيُة التحّدي والتعويض ضدَّ 
إساءة استخداِمها، بما �ف

التطبيق التعّسفي”.18

وقد تمَّ تطويُر أنواع مختلفة من تصميمات الهياكل التنظيمّية 

ف  عالم المختلفة. وتستنُد هذه عىل التمي�ي لقطاعات وسائل الإ

 ٌ ف . وهناك - أيًضا - تمي�ي ِّ ي
ِّ والتنظيم الذا�ت ي

ف التنظيم القانو�ف ب�ي

عالم الأخرى من حيث التنظيم  ف هيئات البّث ووسائل الإ ٌ ب�ي كب�ي

)انظر: إطار9، صفحة 20(.

ّددات العاّمة  ويُجرى تنظيُم صناعة البّث؛ لأنّها تستخدم ال�ت

ُّ لذلك هو وجود  ي تخّصصها لها الدولة، والشكل المثاىلي
ال�ت

عالم تكون مسؤولة عن عملّية  هيئة مستقّلة لتنظيم وسائل الإ

ّددات الشحيحة  اخيص وتخصيص ال�ت خيص. وتستنُد ال�ت ال�ت

. وتشمل  ّ ي ِ
يع والتنظيم الَمع�ف ي الت�ش

عىل معاي�ي محّددة �ف

امِج  ع ال�ب هذه المعاي�ي - عادًة - الُمتطّلباِت الالزمَة لضمان تنوُّ

عالم الأخرى، مثل  والوصول الشامل. ويمكن لقطاعات الإ

عالم الجديد، العتماُد  عالم المطبوعة وِمنّصات الإ وسائل الإ

، حيث ل يوجد ندرة أو أسس سياسة عاّمة  ِّ ي
عىل التنظيم الذا�ت

خيص. عّية عىل ال�ت أخرى لإضفاء ال�ش

ي هو عملّية يتحّرر فيها القطاُع إىل حدٍّ كب�ي 
التنظيُم الذا�ت

ر الصناعة - أّي صناعة - إطارها  ل الدولة. حيث تطوِّ من تدخُّ

وأدواتها الخاّصة بها لضمان أّن أيَّ معاي�ي وضعتها يتّم مراعاتُها. 

عالم الإ تنظيم وسائل  مبادُئ 
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عالم الإ وسائل  تنظيم   ُ معاي�ي  :9 رقم  طار  الإ

الخاّص  المّتحدة  الأمم  لمقّرر  ٌك  مش�ت إعالٌن 
منّظمة  وممّثل  والتعب�ي  الرأي  بحّريّة   ّ ي

الَمع�ف
وسائل  بحّريّة   ّ ي

الَمع�ف أوربّا  ي 
�ف والتعاون  الأمن 

الدول  لمنّظمة  الخاّص  ر  والمقرِّ عالم  الإ
.2003 لعام  التعب�ي  بحّريّة   ّ ي

الَمع�ف الأمريكية 

ي تمارس سلطات 
ينبغي حمايُة جميع الهيئات العاّمة ال�ت

عالم من التدّخل، ل سّيما  تنظيمية رسمية عىل وسائل الإ

ي ذلك 
التدّخَل ذا الطابع السياسي أو القتصادي، بما �ف

عملية تعيينات شّفافة لالأعضاء تسمح بُمدخالت آراء 

ٍّ بعينه. الجمهور ول يسيطُر عليها أيُّ حزٍب سياسي

ي العتبار 
يجب أن تأخَذ نظُم وضع اللوائح التنظيميُة �ف

ف قطاعي الطباعة والبّث، وكذلك  الختالفاِت الأساسيَة ب�ي

نت، وينبغي أّل تكوَن هناك حاجٌة لتسجيل محّطات  ن�ت الإ

البّث بالإضافة إىل الحصول عىل رخصة البّث. وينبغي أن 

َ ديمقراطية وأن  دات البّث عىل معاي�ي يستنَد تخصيص تردُّ

تكفَل فرًصا ُمنِصفة للوصول. ينبغي أن يأخذ أّي تنظيم 

ا لهذه  ف العتبار السماِت الخاّصة جدًّ نت بع�ي ن�ت لالإ

الوسيلة لالتصالت.

عالم المطبوعة  وط تسجيل خاّصة لوسائل الإ إّن فرَض �ش

بها.  وري ويمكن أن يُساء استخدامها، وينبغي تجنُّ غ�ي رصف

ي 
ي تسمح بسلطة تقديرية �ف

وتعت�ب نُظُم التسجيل ال�ت

وًطا عىل محتوى وسائل  ي تفرض �ش
رفض التسجيل، وال�ت

ُف عليها هيئاٌت ليست  ي يُ�ش
عالم المطبوعة أو ال�ت الإ

مستقّلة عن الحكومة إشكالّيًة يصُعُب البتُّ فيها للغاية.

تتآزُر أقسام مختلفة من القطاع مًعا لالتفاق عىل هذه القواعد 

ي بعض 
ي ُمدّونة لقواعد السلوك. و�ف

ويتمُّ إدراُجها بوضوح �ف

القطاعات، مثل صناعة الصحف، تتضّمن الُمدّونُة شكاًل من 

اف تقوم به هيئة تُمّثل الصناعة ككّل. وتصُف  �ش أشكال الإ

 َ َّ بأنّه “أفضُل ضماٍن لتوّفِر معاي�ي ي
)اليونسكو( التنظيَم الذا�ت

ي مجال الصحافة، وخاّصة عندما تصُل إىل جميع 
أخالقّيٍة عاليٍة �ف

عالم”. 19 ي صناعة الإ
كاء �ف ال�ش

ي يُعرَّف كعملّية يحّدد فيها القانوُن القواعد 
التنظيُم القانو�ن

المطّبقة عىل قطاع أو هيئة حكومّية، أو بالّلغة الأك�ش شيوًعا 

ُف عىل المتثال لهذه  هذه الأيّام، هيئة عاّمة مستقّلة تُ�ش

الأحكام.

ف عنارص من هذيِن  َك هو نظاٌم يجمع ب�ي التنظيَم المشتت

ّ لتوف�ي إطار  ي
. وهو يوّظُف موارَد التنظيم القانو�ف ِ

ف الشكل�ي

 ، ِّ ي
ّ إذا فشل أحُد عنارص التنظيم الذا�ت . ح�ت ي

للتنظيم الذا�ت

 ِ يكون هناك خياٌر للتصحيح أو المساعدة بشأن أّي آثار غ�ي

ي 
ا. �ف مرغوٍب فيها من أجل العودة إىل الظروف الُمثىَل اجتماعيًّ

ي وضع أهداف 
طار، يمكن أن يشارك المنّظمون بنشاط �ف ذلك الإ

ي قطاع ما، بينما تحتفظ 
ٍ أو تقديم دعٍم بشأن فرض عقوباٍت �ف

ي حالت 
ّ الخاّص بها. �ف ي

الصناعة ككّل بنموذج التنظيم الذا�ت

قليلة، تمَّ - أيًضا - توظيُف هذا النظام كآلّيٍة قانونّيٍة لوضع 

. إّن استخداَم  ٍّ ي
إطاٍر فّعاٍل لمجالس صحافة ذاِت تنظيٍم ذا�ت

؛ وذلك أينما يسود  ايد كحلٍّ سياسي ف ي ال�ت
ك آخٌذ �ف التنظيم المش�ت

َّ يلزم تقليُصه، أو أينما يُعت�ب  ي
العتقاُد بأنَّ التنظيَم القانو�ف

َ من جانب الأطر التنظيمّية  َّ بحاجٍة إىل دعٍم أك�ب ي
التنظيم الذا�ت

الشاملة.

عالم وتغطيتها  هذا وقد يتطّلُب التعامل مع وسائل الإ

لالنتخابات عىل مستوى الرقابة، عنارَص من الأساليب الثالثة، 

يجاد إطاٍر مالئٍم يشمل مستوياٍت مختلفًة من  وذلك لإ

الُمتطّلبات التنظيمّية. إّن تطبيَق هذه النماذج عىل أقسام 

ُد الأطُر  عالم ليس ِعلًما دقيًقا، وستحدِّ مختلفة من قطاع الإ

ي نهاية المطاف الأسلوَب المناسب. ومع 
القانونّيُة الوطنّيُة �ف

ف الجدول رقم 4 فئات الرقابة المناسبة 
ّ ذلك، وكقاعدٍة عاّمة، يب�ي

عالم المختلفة. لقطاعات وسائل الإ

ي المجال 
يحّدد نوُع التنظيم اختصاصاِت هيئات الرقابة �ف

ف  عالمّي وصالحّياتها. والنقطة الأساسّية هي أّن المنّظم�ي الإ

 ّ ي
ي دعم نماذج التنظيم الذا�ت

ف يمكن أن يساعدوا �ف القانونّي�ي

عالم، ولكن ل ينبغي أن يقوموا  لقطاعات أخرى من صناعة الإ

ُّ فّعاًل. تُوَضع  ي
بتنظيم هذه الأقسام حيث يكوُن التنظيُم الذا�ت

امات الوصول، عىل كاهل  ف ي ذلك ال�ت
ُمتطّلبات المحتوى، بما �ف

هيئات البّث ول يتمُّ - عموًما - توسيُعها لتشمَل أشكاًل أخرى من 

ي أنّه ل يوجد لها ُمتطّلبات، ولكن 
عالم. وهذا ل يع�ف وسائل الإ

ّ والتنظيم الطوعّي. ي
ي أدوات التنظيم الذا�ت

ترُد تلك �ف



ٌّ لممارسي تنظيم االنتخابات  21دليٌل عملي

التنظيمّي والنَّهج  عالم  الإ وسائل  أنواُع   :4 رقم  الجدول 

عالمنوع النموذج المطّبق عموًما نوع وسيلة الإ

ي
الصحف �التنظيم الذا�ت

المجاّلت والدوريّات �
نت � ن�ت الإ
محتوى الهاتف النّقال �
الن�ش وصناعة الكتب �

ُّ من هيئات تنظيمّية  ي
التنظيم القانو�ف

مستقّلة

ّ التجاري. � ي
ذاعة والتلفزيون الأرصف الإ

ِخدَمتا البثِّ العامِّ والبثِّ المملوك للقطاع العاّم �
محطَّات البّث بالأقمار الصناعّية والكابالت )فقط داخل الختصاصات القضائّية الوطنّية(. �
ذاعات المجتمعّية � الإ

الجّيدة التنظيمّية  الممارسات  مبادئ   :5 رقم  الجدول 

وضوح الصالحيات وهياكل 
صنع القرار

ي وضع 
ينبغي أن تكون هيئُة الرَّقابة هي المسؤولة عن تحديد أهدافها وصالحيتها وأنشطتها. كما ينبغي الوضوح �ف

ي ذلك الأدوار وحقوق التصويِت، والأدوات مثل 
ات المؤّسسّية، بما �ف ّ مجموعة موجزة من المبادئ والهياكل والمؤ�ش
ُمدّونات السلوك، وكذلك القيود المفروضة عىل تلك الصالحيات.

عالم عملّيَة اتخاذ القرار ومعالجة شكاوى مستقّلة ومحايدة. وينطبق ذلك - أيًضا - عىل الستقالل تتطّلُب الرَّقابُة عىل وسائل الإ
ّ لو كانت تضّم أعضاء من الصناعة. ويشمل ذلك: السلطات التنظيمّية المستقّلة، والمؤّسسات ذاتّية التنظيم ح�ت

� . ل السياسي تعيينات قائمة عىل الجدارة، ومستقّلة عن المحسوبّية السياسّية والتدخُّ
� . تخصيص موارد كافية لضمان الستقالل التشغيىلي
ها من الضغوط الخارجّية. � انّية تضمن أّل تتعرَّض المؤّسساُت للضغوط السياسّية، أو غ�ي ف ترتيبات متعّلقة بالم�ي
إدارة الهيئة عن طريق مسؤول تنفيذّي مستقّل لديه السلطُة لتنظيم الأنشطة اليومّية �
ف من هيئٍة لمعالجة الشكاوى يمّثلون الجمهور مّما يمكن أن  � ف قادم�ي المشاركة الفّعالة لأعضاء مستقّل�ي

ي زيادة المحاسبة العاّمة
يساعد �ف

ي تحُظر التقارير الدعائّية مثل الوقِف الختياري 
ف ال�ت إّن القوان�ي

عالم ضمن اختصاص  ستنطبق بشكل عامٍّ عىل جميع وسائل الإ

عالم، مثل  ي وسائل الإ
ف الفرديّة �ف ّ ما، كما يمكن أن تؤثّر القوان�ي ي

قضا�أ

ي تبقى - أيًضا - قابلًة للتطبيق 
نسان، وال�ت ي تحمي حقوَق الإ

تلك ال�ت

ي بعض هذه الحالت، قد يكون لهيئات الرَّقابة 
عىل جميع الوسائط. �ف

ي حالت 
وًعا تلعبه، عىل أن يكون محّدًدا بدّقة، و�ف القانونّية دوًرا م�ش

ّ أو المحاكم. ي
أخرى سيكون ذلك من مسؤولّية هيئات التنظيم الذا�ت

ًما  ينبغي أن يكوَن أّي شكل من أشكال التنظيم أو الرَّقابة مصمَّ

للمصلحة العاّمة حيث إنّه استجابة لالحتياجات العاّمة وليس 

ح الجدول  استجابًة لحتياجات أّي مجموعة مصالح بعينها. يوضِّ

ي ينبغي أن 
رقم 5 مبادَئ الممارسات التنظيمّية الجّيدة ال�ت

ي أداء 
ف العتبار هيئاُت إدارة النتخابات )EMBs( �ف تَأخَذها بع�ي

. ي دورها الرَّقا�ب
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ح أن التوعية العاّمة ِ الُمرجَّ َ تماًما بالمخّطط التنظيميِّ وعملّية الشكاوى. فمن غ�ي ف كاء واع�ي ورّي أن يكوَن الجمهوُر وال�ش من الصف
َ مدرٍك للمبادرة وآلّياتها أو أهدافها ّ إذا كان الجمهوُر غ�ي ي يتوّفَر التأييُد الشع�ب

ع من الُمخّطط والغرض منه � نٍة بالمتوقَّ يلزُم أن يكوَن الجمهوُر عىل بيِّ
ُ المعلومات وإتاحتها عىل نطاق واسع بشأن كيفّية تقديم شكوى فرديّة إىل الهيئة المختّصة  � ينبغي توف�ي

ي سيتمُّ بها معالجة هذه الشكوى
والكيفّية ال�ت

كاء العملّية النتخابّية. المحاسبة والشفافية ي أنشطتها للحفاظ عىل الثقة الجمهور/�ش
تُظهُر الُمخّططاُت التنظيمّيُة المحاسبة والشفافية �ف

ي هذه العملّية:
ي الصناعة الجاري تنظيُمها و�ف

ويلزم لذلك اتخاُذ تداب�ي بناء ثقة �ف

ُح العملّيات والقرارات بشكل واضح. � يتمُّ �ش
ات الأداء لإظهار القيمة � ّ يتمُّ إصداُر تقارير علنّية منتظمة، واستخدام مؤ�ش
تُجَرى عملّيات تدقيق، ومراجعة سنويّة؛ لضمان أنَّ النتائج المرغوبة تتحّقق �

امه ف عّية النظام. يلزم استشارة ثقة القطاع وال�ت اَم القطاع الذي يتمُّ تنظيُمه بمجموعة من المبادئ أمٌر حاسٌم للحفاظ عىل �ش ف إنَّ ال�ت
ي صياغتها. وإضافًة إىل ذلك، ينبغي لأّي 

القطاع بشكل تامٍّ بشأن أّي ُمدّونة سلوك، ويجب أن يكوَن له دوٌر مركزيٌّ �ف
، والتحادات، والهيئات الصناعّية، والُمحّررين لدعم ملكّية واسعة. ف صياغة أن تشمَل الصحفّي�ي

ي عملية صياغة الُمخّطط إذا كان ذلك يساعد عىل فعالّيته. 
ي الصناعة �ف

ف �ف َك نسبًة عاليًة من العمل�ي من المهّم أن تش�ت
ي تشكيلة مجلس الحوكمة؛ ويمكن أن يتوازَن ذلك 

ّ أن تسمح بتمثيل الصناعة �ف ي
كما يجدر بمخّططات التنظيم الذا�ت

ف من الجمهور. بأعضاء عاديّ�ي

نصاف ٌّ وفّعاٌل لالإ ي نظام إنصاف وشكاوى شّفاف ومتناسب يستجيب لَخرق القانون أو المعاي�ي الموضوعة للصناعة. ويتوّفر لهذه نظاٌم تناس�ب
العملّية المستقّلة الأدوات الالزمة لتكون قادرًة عىل حّل الخالفات بإنصاف. وتتضّمن تلك العملّية آلّيًة للطعون 

والمراجعة القضائّية.

يفاء بصالحياته. موازنة وموارد كافية ي تغّطي تكاليف الإ
يّة والماّديّة الكافية ال�ت ّ والموارد الب�ش يجب أن يتوّفر للُمخّطط الستقالل الماىلي

تغّطي تكاليف الكادر الوظيفي قّوة عاملة ماهرة قادرة عىل تنفيذ مهام الهيئة التنظيمّية.

ة  الفتت ي 
�ن عالم  الإ   تنظيم تغطية وسائل 

النتخابّية
عالمّية لالنتخابات، وبصورة  ترد الأحكاُم المتعّلقة بالتغطية الإ

ف هيئات  . وتنعكس الفروُق ب�ي ي
يع القانو�ف ي الت�ش

دائمة تقريًبا، �ف

ي نوع الأداة المستخَدمة.
عالم الأخرى �ف البّث والصحف ووسائل الإ

البّث قطاع 
اماِت  ف َّ والل�ت ي

ُ البّث الأساَس القانو�ف ف جرِت العادة أن تضَع قوان�ي

ذاعة والتلفزيون. وتُستكَمُل هذه الأسس  ي هي أشمُل لالإ
ال�ت

يعات انتخابّية منفصلة توّفر  امات - عادًة - بت�ش ف والل�ت

يعات  . وتشمل تلك الت�ش ي الُمتطّلبات الُمحّددة للسياق النتخا�ب

: - عادًة - ما يىلي

المتطّلباِت الالزمَة لتغطيٍة إعالمّيٍة منصفة ومتوازنٍة  �

ة الحملة ف والأحزاب السياسّية خالل ف�ت للُمرّشح�ي

ًة إىل  � ف والأحزاب السياسّية مبا�ش نظاًما لوصول الُمرّشح�ي

هيئات البّث

ي  �
أحكاًما لهيئة رقابة مستقّلة لتصميم التداب�ي المبّينة �ف

يعات وإعدادها وتنفيذها الت�ش

ي بعض  �
ة الحملة ونهايتها، �ف ّ لبداية ف�ت ي

وضَع جدوٍل زم�ف

ي تقّيد التغطية 
ّ ال�ت ي ة الصمت النتخا�ب البالد يتضّمن ذلك ف�ت

اع عالمّية للحمالت قبل فتح صناديق الق�ت الإ

ي حالة عدم المتثال �
آلّياِت إنفاٍذ وعقوباٍت �ف
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امات الأك�ش شيوًعا للبّث  ف ز الجدول رقم 6 بعض الل�ت ي�ب

عالمي خالل العملية النتخابية. الإ

الأخرى عالم  الإ المطبوعات ووسائل 
يعّي  طار الت�ش ي الإ

عالم �ف ل تندرُج أنواٌع أخرى من وسائل الإ

 ُّ ي
الذي يتمُّ تطبيُقه عىل قطاع البّث. ولقد أصبح التنظيُم الذا�ت

ا من التنظيم ظّل  عالم ونوًعا مهمًّ ا لوسائل الإ معياًرا عالميًّ

بمنأى عن كلٍّ من الحكومة وأجهزة الدولة الأخرى.

ي ذلك مدّونات السلوك، 
، بما �ف ي

وتُستخدم أدوات التنظيم الذا�ت

عىل نطاق واسع لدعم المعاي�ي والممارسات الجّيدة المنصوص 

ي العقود الماضية، وضعت هيئات إدارة 
ي الصحافة. �ف

عليها �ف

البّث لمحطّات  المحتوى  امات  ن التت  :6 رقم  الجدول 

عالم نوع وسيلة الإ
المتطّلبات القانونّية النموذجّية للمحتوى

قابة هيئة الرَّ
امات العاّمة ن امات خاّصة بالنتخاباتاللتت ن التت

ذاعات العاّمة )عىل جميع  الإ
ي ذلك غ�ي الخّطية(

ات، بما �ف الِمنصَّ
توف�ي برامج ذات جودة عاليٍة، 

وحياديٍة، ومتنّوعٍة تعكس المجتمع
تغطية متوازنة، وحيادية تمنح فرًصا 

ف  عادلة للوصول لجميع الُمرّشح�ي
والأحزاب السياسية

ف والأحزاب  وصول مبا�ش للُمرّشح�ي
السياسّية

تغطية وْقف الحملة إذا اقت�ف الحال

هيئة مستقّلة

ذاعة والتلفزيون الأرضّية مجموعة برامج محايدة ومتوازنة محّطات الإ
مة بالحصول عىل الأخبار والشؤون  ف مل�ت

الجارية

تغطية متوازنة وحياديّة تمنح فرًصا 
ف  عادلة للوصول لجميع الُمرّشح�ي

والأحزاب السياسّية

ف  وصول مبا�ش أحيانًا للُمرّشح�ي
والأحزاب السياسّية

تغطية وقف الحملة إذا اقت�ف الحال

هيئة مستقّلة

ذاعي المجتمعي امج الجتماعّية البّث الإ مجموعة متنّوعة من ال�ب
ي تخدم المجتمع المحىّلي المبا�ش

ال�ت
هيئة مستقّلةتغطية وْقف الحملة إذا اقت�ف الحال

بّث الأقمار الصناعية والبّث بالكابل 
) )النقل الداخىلي

ي ذلك 
امات بما �ف ف الحّد الأد�ف من الل�ت

هة بوصلٍة صاعدٍة  ّ الموجَّ الحياد )ح�ت
إىل أراٍض أجنبّية(

هيئة مستقّلةتغطية وْقف الحملة إذا اقت�ف الحال

البّث بالأقمار الفضائية الأجنبية

)بّث طافح أو وصلة هابطة(

عدم لزوم صالحيات اختصاصّية إّل 
إذا كانت هناك متطّلبات تسجيل وصلة 

هابطة

عدم لزوم صالحيات اختصاصّية إّل 
إذا كانت هناك ُمتطّلبات تسجيل وصلة 

هابطة

ي 
ي أراصف

هيئة مستقّلة �ف
الوصلة الصاعدة
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النتخابات )EMBs( مدّوناٍت لتوضيح معاي�ي تغطية النتخابات 

ك بالتشاور  ي ظّل عملية تّتخُذ شكل خصائص التنظيم المش�ت
�ف

. ومع ذلك، ينبغي - عادًة - أن يضَع  ف عالمي�ي كاء الإ مع ال�ش

؛ لضمان  ي
عالم نفُسه ُمدّوناِت سلوِك التنظيم الذا�ت قطاُع الإ

الملكية الكاملة لمبادئه. ومن الشائع أن يكون للصحف الفرديّة 

أو لصناعة الصحف عىل وجه العموم ُمدّوناُت قواعد سلوك. 

وقد تمَّ توسيُع هذه الأدوات لتشمَل ُمدّوناِت سلوك التنظيم 

نت، وكذلك  ن�ت ّ لمشّغىلي الهاتف النّقال ومقّدمي خدمة الإ ي
الذا�ت

عالن. القطاعات الأخرى ذات الصلة مثل الإ

ولُمدّوناِت السلوك الخاّصة بالقطاع عدٌد من المزايا عىل الأحكام 

القانونّية، إذ تجعُل الُمدّونات الصناعة مسؤولة عن المسائل 

ل خارجّي من الدولة. ويصوُغ  الداخلّية الخاّصة بها دون تدخُّ

ذلك القطاع مثل تلك الُمدّونات، ومن ثَّم ينظُر إليها عموًما بأّن 

عالم.  َ من الِملكّية والدعم من داخل وسائل الإ لها قدًرا أك�ب

تعمل ُمدّونات قواعد السلوك عىل:

ف والُمحّررين بوضع معاي�ي  � توف�ي آلية تسمُح للصحفّي�ي

ك بها فمون بالتمسُّ عالم يل�ت أخالقية لوسائل الإ

ي  �
تعزيز هذه المعاي�ي الصحفّية والتحريريّة الداخلّية �ف

عالمّية التغطية الإ

عالم من السلطات الوطنّية �  الحفاظ عىل استقالل وسائل الإ

ي الشكاَوى  � توف�ي آلية خاضعة للمحاسبة وبسيطة وفّعالة لتلقِّ

واتّخاذ الإجراءات التصحيحّية، عند القتضاء.

امات  ف يجب أن تجمَل ُمدّونات السلوك الحّد الأد�ف من ال�ت

ف والُمحّررين بناًء عىل المعاي�ي الموضوعة مثل الدّقة  الصحفّي�ي

َك مجاًل للسماح  اهة والتوازن. كما ينبغي - أيًضا - أن ت�ت ف وال�ف

ي الوقت نفِسه، توّفر 
، و�ف للصحف بحّريّة اتخاذ خّط سياسي

ف التقارير الإخباريّة والتعليقات )الآراء( حيُث  فصاًل واضًحا ب�ي

ُها بوضوح. ف يمكن للقّراء تمي�ي

ن الصحفّي�ي اعتماُد   
ي ذلك 

عالم تغطيَة العملّية النتخابّية، بما �ف توّد وسائل الإ

اع والفرز.  ف والق�ت استعداداتها وأحداثها، مثل تسجيل الناخب�ي

ف من الوصول إىل جميع مراحل  ف الصحفّي�ي ولضمان تمك�ي

 َ العملّية، قد تضُع هيئات إدارة النتخابات )EMBs( تداب�ي

ف ليتمّكنوا من الوصول للمناطق  اعتماٍد مؤّقتٍة للصحفّي�ي

المحظورة مثل مراكز هيئات إدارة النتخابات للفرز أو مراكز 

ي العملّيات ودّقة 
اع. ويساعد ذلك عىل زيادة الشفافية �ف الق�ت

ي يجمعها الصحفّيون عن حالة العملّية النتخابّية 
المعلومات ال�ت

والقضايا المتعّلقة بها ونتائجها. وينبغي أن تكوَن عمليُة العتماد 

عالم  يّة وتشمل كاّل من وسائل الإ ف هذه مفتوحة وغ�ي تمي�ي

عالم المطبوعة. ويجب أن  ذاعة ووسائل الإ الخاّصة والعاّمة والإ

تضع هيئات إدارة النتخابات )EMBs( - أيًضا - أحكاًما لعتماد 

ف الأجانب. الصحفّي�ي

ووسائل   ، ُّ ي
الذا�ت 10:  التنظيُم  رقم  طار  الإ

اليون”. “س�ي ي 
�ف عالم  الإ

ّ بوسائل  ي ِ
تّم تشكيُل فريق الرصِد والتحكيم الَمع�ف

ي 
عالم المستقّلة )IMMRP( لنتخابات عام2007 �ف الإ

أعقاب مناقشاٍت مستِفيضٍة لوضع ُمدّونة سلوك لوسائل 

ي 
ف �ف عالم. وقد وضع هذه الُمدّونَة جمعيُة الصحفّي�ي الإ

 ، ي
نما�أ اليون” بدعم من برنامج الأمم الُمّتِحدة الإ “س�ي

. َوىلي والمجتمع الدُّ

 ولتوف�ي شكٍل من أشكال الرقابة التنظيمّية الذاتّية، شكََّل 

ي 
عالم المستقّلة �ف فريُق IMMRP لجنة رصِد وسائل الإ

عالم خالل الحملة  محاولة لرصِد أنشطِة وسائل الإ

ي ُمدّونِة 
النتخابّية وضمان المتثال للمعاي�ي الُمدرَجة �ف

قواعِد السلوك. وقد قام فريُق IMMRP بزيارِة المحّطات 

ي جميع أنحاء البالد لتوعية الُمحّررين 
ذاعّية �ف الإ

ف بمسؤولّياتهم، ولتشجيع بّث تقارير أك�ش دّقًة  والصحفّي�ي

حول الحمالت النتخابّية. وقد أدىل فريُق IMMRP - أيًضا 

ف  - بتصيحاٍت علنّيٍة، وقام بتوف�ي التوجيه للصحفّي�ي

الشّبان.

ي الحّد من 
ا �ف  وقد لعبت هذه الُمؤّسساُت دوًرا مهمًّ

عالم والأحزاِب  ف وسائل الإ مجالت الصاع المحتملِة ب�ي

ي عدد من المناسبات الرئيسة. 
السياسية، وعملت كوسيٍط �ف

 َ
وقد ساعد ذلك عىل تعزيز اتخاذ العملية مساًرا أك�ش

ي سياق ما بعد الصاع، 
سلمية، وهو أمٌر مهمٌّ خصوًصا �ف

اليون”. ي “س�ي
مثل الوضع �ف
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الفصُل الرابع

يتناول الفصُل الرابُع القضايا المتعّلقة 

عالم لضمان امتثاِلها  برصد وسائل الإ

يعات المتعّلقِة بالنتخابات،  للت�ش

والمتطّلباِت الواجبة عليها. ويناقُش 

الفصُل َدوَر هيئِة الرصد، ويحّدد أدواِت 

عالم، ويسّلُط الضوَء عىل  رصد وسائل الإ

أفضِل الممارسات بذلك الصدد.

قابة الرَّ  هياكل 
عالم الهيئة المستقّلٌة  اف عىل وسائل الإ يمكُن أن يتوىل الإ�ش

ي بعض البلدان تقوم 
عالم، و�ف الموَكل إليها تنظيُم وسائل الإ

دارة النتخابّية بهذه الوظيفة فيما يخّص العملّية  هيئُة الإ

ي جميع 
النتخابّية، أو يتمُّ تكوين هيئة مستقلة لهذا الغرض. و�ف

ها.  اُم مبادئ الرقابة الأساسّية ومعاي�ي الحالت، ينبغي اح�ت

طار رقم 11، تشمُل تلك المبادُئ  ي الإ
وكما هو ُمشاٌر إليه �ف

، والحياد، والستقاللّية، والمحاسبة. وعىل وجه  ف عدَم التمي�ي

الخصوص، ينبغي اتّخاُذ القرارات دوَن ضغوٍط سياسّيٍة، أو 

تجاريّة. وينبغي أن تكوَن هيئاُت الرقابة خاضعًة للمحاسبة، 

والشفافية للجمهور وأن تقّدَم تقاريَر عاّمًة وشاملًة حول أعماِلها 

ي الوقت المناسب. كذلك ينبغي - أيًضا - أن تكوَن قراراتُها عادلًة، 
�ف

وتتناسب مع المخالفة.

لمنّظمي  الرئيسُة  11:  المبادُئ  رقم  طار  الإ
)اليونسكو( البّث 

ضماناٌت قانونّيٌة واضحٌة لالستقالل والستقاللّية  .1

ي القانون
ُد بوضوٍح �ف صالحّياٌت ومسؤولّياٌت تحدَّ  .2

اختياُر الأعضاء بشفافيٍة، وديمقراطّية  .3

تمويٌل كاٍف ومّتسٌق لحماية الستقالل  .4

محاسبة أمام الجمهور  .5

اهِة، وُحّريّة التعب�ي ف تفويٌض بتعزيز ال�ف  .6

عليها والرقابة  عالم  الإ رصُد وسائل 
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ي
قانو�ن تنظيم  هيكل  ي 

�ن التنفيذّي  والرئيس  المجلس  مهاّم   :7 رقم  الجدول 

مهاّم المسؤول التنفيذيمهاّم المجلس

اتيجّي للمسؤول التنفيذي،  س�ت يوّفر التوجيه الإ
ُِف عىل إنجاز مهاّم هيئة الرَّقابة عىل وسائل 

وي�ش
اماتها. ف عالم، وال�ت الإ

عالم ويتمّتع بصالحيات اتّخاذ القرارات  ف عىل إدارة الدوائر المسؤولة عن مراقبة وسائل الإ ي�ش
ف  دارة للمنّظمة، ويضمن الكفاءَة التشغيلّية، والتماُسك ب�ي داريّة. يحّدد اتّجاه الإ المالّية والإ

موّظفيها.

ف واللوائح  يضمن التنفيَذ الفّعاَل للقوان�ي
التنظيمّية.

. عالمّية، ويضمُن الستقالَل التشغيىلي َّ لكفاءة أداء هيئة الرقابة الإ طار التشغيىلي يوّفر الإ

يضع المبادَئ التوجيهّيَة، وأوراَق المشاورات، وتصاميَم التداب�ي لتنفيذ أّي مخّططات للوصول 
. يعّد جدوَل الأعمال، ويحتفُظ بمحارصف الجتماعات، وملّفات المؤّسسة الأخرى. يصّمم  المبا�ش

ويسّلم برنامج التوعية العاّم.

يجتمع بصفة منتظمة لتّخاذ قرارات بشأن 
عالمّية  الشكاَوى المتعّلقة بالتغطية الإ

لالنتخابات.

تيبات التنظيمّية لعقد جلسات استماع قضّية فيما  يتلّقى الشكاَوى، ويُِعّد ملّفاِت القضايا وال�ت
ي صياغة الآراِء والأحكام؛ دعًما للمجلس.

يتعّلق بالشكاَوى. يساعُد �ف

اف العاّم النماذج التنظيمّية، وذاتّية  �ش ولكن - عموًما - يتبُع الإ

ي الفصل الثالث.
التنظيم، والتنظيم الُمشارك المبّينة �ف

ي
القانو�ن التنظيُم  ّول:  الأ النموذج 

ي قطاع البّث، يتّم 
ي بيئة تنظيمّية، مثل تلك المستخَدمة �ف

�ف

اُف باستخدام الهياكل التقليديّة للتنظيم المستقّل. ويرأس  �ش الإ

ف يتوىّل الرقابة وإصداَر التوجيهات  هذه الهيئاِت مجلُس ُمفّوض�ي

 ّ ي
عالم المر�أ ي الشكاَوى المتعّلقة بالإ

لالأمانة العاّمة، كما يفصل �ف

والمسموع. وتكون الأمانُة العاّمُة مسؤولًة عن إدارة الشؤون 

اليومّية للمفّوضّية.

ي المسؤولّيات 
ا للفروق �ف يتضّمن الجدول رقم 7 رسًما توضيحيًّ

ف المفّوضية والأمانة. ب�ي

ي
الذا�ت التنظيُم   : ي

الثا�ن النموذج 
عالم هو المسؤول عن وضع معاي�ي وضمان  يكون قطاُع الإ

ي ُمدّونة لقواعد السلوك وضمان أّن القطاَع يمتّثل 
إدراجها �ف

لهذه الأحكام. ويمكن لهذه الُمدّونات أن تكون فّعالًة خاّصة إذا 

ي ظّل مشاوراٍت موّسعة مع القطاع.
تّم تطويُر أحكاِمها �ف

 . ي
لقد تّم تطويُر مجموعة واسعة من التصاميم للتنظيم الذا�ت

ي قطاع ما، أو نماذج اتّحاد الصناعة 
مثل هيئات للتنظيم �ف

ف المظالم  ّ نماذَج أم�ي ف أو ح�ت ككّل، أو نماذَج اتّحاد الصحفّي�ي

)ombudsman(. المرتبط بوسيلة إعالم بعينها. يتضّمن الشكل 

حف، جنًبا إىل جنٍب مع  ي صناعة الصُّ
رقم 2 مثاًل للتنظيم �ف

. ي
المبادئ الرئيسِة لليونسكو لهيئات التنظيم الذا�ت

ف الّلجنة والفروع التنفيذيّة لهيئة  إّن تحديَد الأدوار، بوضوٍح، ب�ي

ي أّي 
ي له القدُر نفُسه من الأهّمّية كما هو الحال �ف

التنظيم الذا�ت

، عادًة ما يدعم مسؤول  ي
ي أّي هيئِة تنظيٍم ذا�ت

منّظمة أخرى. و�ف

ف الجدول رقم 8 الأدوار 
ّ . يب�ي ف تنفيذّي لجنًة من الأفراد المعّين�ي

. ف المختلفة للِقسَم�ي
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 المفوَّضّية

الجمهور وأعضاء الصناعة 

تسوية الشكاَوى

اف لجنة التعيينات عىل  إ�ش

تعيينات الُمفّوضّية

عالم  ُمدّونة سلوك وسائل الإ

لجنة الصياغة

المعلومات العاّمة

السكرتارية

إدارة الشؤون اليومّية ودعم 

الُمفّوضّية

آلّيات الطعون

ُحف الصُّ صناعة  عىل  للرَّقابة  ي 
ذا�ت تنظيميٍّ  لهيكٍل  مثاٌل   :2 رقم  الشكل 

الرئيسة اليونسكو  مبادئ 
عالمّية ُمدّوناٌت أخالقّيٌة  1.  للمنّظمات الإ

واضحة.

ُ الُمدّوناِت الأخالقّية وتحديثها 
2.  يتمُّ ن�ش

بفّعالّية.

3.  يوجد نظٌم عىل مستوى القطاع لسماع 
شكاَوى الجمهور.

ّ مستقّلة وأمناء المظالم  ي
4.  هيئاُت تنظيم ذا�ت

العاملون عىل الأخبار مستقّلون.

ي
ذا�ت تنظيم  هيكل  ي 

�ن ن  التنفيذيّ�ي والرؤساء  للمجالس  المختلفة  المهاّم   :8 رقم  الجدول 

مهامُّ المسؤول التنفيذيمهامُّ مجلس ُمفّوضّية

داريّة وإدارة الشؤون اليومّية لهيئة التنظيم مسؤوٌل عن توجيه الأمانة العاّمة والرَقابة عليها. تشتمل مسؤولّياته عىل الشؤون المالّية والإ
. ي

الذا�ت

يجتمع بصفة منتظمة لتّخاذ قرارات بشأن الشكاَوى 
عالمّية لالنتخابات. الُمتعّلقة بالتغطية الإ

يَدعُم اللجنة، ويُِعدُّ جداوَل الأعمال، ويحتفُظ بمحارصف الجتماعات، ومّلّفات المؤّسسة 
الأخرى. يصّمُم ويسّلُم برنامَج التوعية العاّم.

تيبات التنظيمّية لعقد جلسات استماع قضايا  يتلّقى الشكاَوى، ويُعّد ملّفاِت القضايا وال�ت
ي صياغة الآراء والأحكام؛ دعًما للمجلس.

فيما يتعّلق بالشكاَوى يساعد �ف
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الأخرى التنظيم  بأشكال  وَعالقته  ك  المشتت التنظيم   :9 رقم  الجدول 

ي
كالتنظيم الذا�ت يالتنظيم المشتت

التنظيم القانو�ن

ي ُمدّونة التنظيم 
تضع هيئة التنظيم الذا�ت

ّ والرَّقابة ي
الذا�ت

يساعد التواُصل والحوار

. ي
هياكل التنظيم الذا�ت

ي توف�ي التوعية حول النماذج ذاتّية 
تساعد �ف

التنظيم.

يعّية تنّفذها هيئة مستقّلة. قانون وقواعد ت�ش

عالم الإ وسائل  عىل  للرقابة  التوضيحي   ُّ ي
الزم�ن الجدوُل   :10 رقم  الجدول 

ي
النشاطالجدول الزم�ن

ة  6 أشهٍر قبل ف�ت
الحملة النتخابّية

يّة والمالّية والماّديّة � ي ذلك المتطّلبات الب�ش
عالم، بما �ف تقييُم احتياجات هيئة الرَّقابة عىل وسائل الإ

ي إجراءات اتّخاذ القرارات �
َوْضُع الصالحيات والهيكل التنظيمّي والبّت �ف

تحديُد تركيبة المجلس، ومتطّلباِت اختيار الأعضاء �
ف  � ُ اختصاصات هيئة الرقابة وهيكلها التنظيمي. صياغُة اختصاصات المجلس وجميع مناصب الموّظف�ي

ن�ش
عالن عن المقاعد الشاغرة علًنا والإ

انّية � ف الحصوُل عىل التمويل واتّفاق الم�ي

وقد أظهرِت التجِربُة أّن تضارَب المصالح قد ينشأ إذا َهيمَن 

عالميِّ عىل هذه المفّوضّية. ولهذا السبب،  أعضاُء المجتمع الإ

ف خليٍط من أعضاء المجتمع  كان هناك تحرٌُّك نحو تعي�ي

عالمي، وكذلك أفراد من الجمهور. وكما هو الحال مع  الإ

ف  ي ذلك التوازُن ب�ي
َع، بما �ف الهيئات القانونّية، فإّن التمثيَل المتنوِّ

ٌ ُمهّم. ّ ، مؤ�ش ف الجنس�ي

يجب أن يكون هناك هيكٌل للتصويت يوّفر الفصل الواضح 

والشّفاف للشكاَوى، واتّخاذ القرارات.

َك المشتت التنظيُم  الثالث:  النموذج 
ي 

ك إىل حدٍّ ما - أيًضا - النهَج التعاو�ف يعكُس التنظيُم المش�ت

عالم  الذي يمكن أن تطّبَقه هيئاُت الرقابة عىل قطاع الإ

ي دعم الهياكل التنظيمّية الذاتّية إذا كانت هّشًة أو 
للمساعدة �ف

عالم ونهج  ي حّريّة وسائل الإ
ل �ف تنقُصها الموارُد، دون التدخُّ

. وتبقى الهياكُل هي نفُسها، وحيث إّن التنظيَم  ي
التنظيم الذا�ت

ِ للتنظيم، 
ف ف نظاَم�ي َك هو آلّيٌة تقوُم عىل الَعالقة ب�ي المش�ت

اِن بشكل جذرّي. ّ فإنّهما ل يتغ�ي

للرقابة  ّ ي
الزم�ن الجدول   

ي ينبغي لهيئة الرقابة عىل 
هناك عدٌد من المهاّم الرئيسِة ال�ت

ي 
ف �ف

َّ ي تخطيطها. وعىل النحو المب�ي
عالم إدراُجها �ف وسائل الإ

الجدول رقم 10، تبدأ هذه المهامُّ بإنشاء هيئة رصد وسائل 

عالم. ولّما كان التخطيُط، َوَوضُع الستعدادات جزًءا من  الإ

 ،)EMBs( مهاّم الرقابة، فقد توّفر هيئات إدارة النتخابات

 ّ وصّناع السياسة مهلة زمنية سالفة ل تقّل عن سّتة أشهر ح�ت

ف  ّ تكوين هيئِة الرقابة وتحديد إجراءاتها، وتدريُب المراقب�ي يتس�ف

ف قبل أن تبدأ أجزاٌء رئيسٌة من العملية، مثل تسجيل  والصحفّي�ي

. ف الأحزاب والُمرّشح�ي
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ي
النشاطالجدول الزم�ن

ة  5 أشهٍر قبل ف�ت
الحملة

ف وتعيينهم عىل أساس المعاي�ي المنشورة � اختياُر الُمفّوض�ي
ف إىل الأمانة من خالل عملّية تنافسّية ترتكُز عىل الجدارة � ُ الموّظف�ي ف تعي�ي
ها � ف إنشاُء المكاتب وتجه�ي
ف الُجُدد � ف والمفّوض�ي إجراُء دورة تمهيديّة للموّظف�ي
كات خارجّية إذا لزم الأمر � عالم ل�ش سناد أعمال رصد وسائل الإ ُ مناقصة لإ

ن�ش
ي �

تصميُم إجراءات الشكاَوى، وآلّيات الرصد الذا�ت
وضُع الأنظمة والإجراءات الداخلية للتشاُور العاّم �
ة النتخابّية � اء المتبّقية وخّطة العمل للرقابة خالل الف�ت الموافقُة عىل خطط ال�ش
ُ بيان الرؤية والرسالة، وتصميُم المعلومات التنظيمّية �

ن�ش
كات الصناعة عىل الأولويّات والحتياجات � عالمي، و�ش التشاوُر مع هيئات المجتمع الإ

ة  4 أشهٍر قبل ف�ت
الحملة

عالم حول ُمدّونة لقواعد السلوك � عالمي، وهيئات قطاع الإ إنشاُء مجموعات التصال، والتشاُور مع المجتمع الإ
، والمبادُئ التوجيهية لهيئات البّث � ف صياغُة القوان�ي
ي تيس�ي صياغة ُمدّونة سلوك إذا لزم الأمر �

ي �ف
عالم للتنظيم الذا�ت مساعدُة مجتمع وسائل الإ

ات الحملة � إنشاُء مجموعة اتّصال مع الخدمة الَمدنية بشأن المبادئ التوجيهّية لأفضل الممارسات لف�ت
ي ذلك معلومات عن دور هيئة الرقابة عىل وسائل  �

كة، بما �ف اتيجّية ال�ش س�ت تصميُم التوعية العاّمة َوفًقا لإ
عالم، وكيف ولماذا تقّدم الشكاَوى، والمعلومات الأساسّية المهّمة الإ

 إنشاُء قنوات لتلّقي الشكاَوى العاّمة �
ي غرف الأخبار إذا لزم الأمر لنظام  �

عالم عىل حفظ سجاّلت المحتوى السياسي �ف توف�ي التدريب لوسائل الإ
مراقبة التنظيم الذات

ي التعاُمل مع الشكاَوى �
ف بشأن أفضل الممارسات �ف ُ التدريب للُمحّقق�ي توف�ي

اختياُر منّظمة مراقبة إعالمية أو ُمَورِّد للخدمة عند توفر إمكانية الستعانِة بمصادَر من خارج الهيئة �
عالمي، إذا لزم الأمر، حول أفضل الممارساِت والمعاي�ي التكنولوجية  � تقديُم الِخْدَمات الستشاريِة للمجتمع الإ

امج مثل اللقطات الحّية من أرض الواقع. لل�ب

ة  3 أَشُهٍر قبل ف�ت
الحملة

ي المجال العاّم. �
ذاعي وتعزيز أحكامه �ف ُ ُمدّونة قواعد السلوك المتعّلقة بوسائط البّث الإ

ن�ش
عالم الرئيسِة لتعزيز عملية الشكاَوى � بَدء التوعية العاّمة عىل ِمنّصات وسائل الإ
ذاعي. � نامج بالتعاون مع مجتمع البّث الإ  تصميُم نُُظم وضِع العالمات الواضحة لمحتوى ال�ب
مكانية الوصول المبا�ش ونظام الحزب لبّث النتخابات، بما  � دِة المبادئ التوجيهية لإ ، للتشاور العاّم، ُمسوَّ ُ

ن�ش
ي ذلك طرُق حساب أوقات البّث.

�ف
ُل إىل اتفاق مع هيئات البّث حول النظام لتوف�ي الوصول، وتكاليف الدعاية السياسية التجاريّة. � التوصُّ

ة  شهران قبل ف�ت
الحملة

ي ذلك المبادُئ التوجيهّيُة والتوضيحات لهيئات  �
ُ المنتجات المعرفّية لدعم ُمدّونة قواعِد السلوك، بما �ف

ن�ش
البّث.

ي  �
وْضُع التفاصيِل النهائّية للمبادئ التوجيهّية لنظام بّث النتخابات الحزبّية والدعاية السياسّية التجاريّة، بما �ف

ذلك طرُق حساب أوقات البّث
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)تكملة(  10 رقم  الجدول 

ي
النشاطالجدول الزم�ن

ة  شهر واحد قبل ف�ت
الحملة

بالغ عن الشكاَوى � ، وإنشاء خّط التصال لالإ ف توسيع نطاق برنامج التصال المبا�ش بالناخب�ي
، ومجموعات التصال � ف تقديُم إجازات إحاطة منتظمٍة للُمحّررين، والصحفّي�ي
ة الحملة � ي قبل ف�ت

عالم المستقّلة، وسجل التنظيم الذا�ت بَدُء مراقبة وسائل الإ

اع  ة الحملة والق�ت ف�ت
والنتائج

ف الُمعتَمدة. � ، لدى ن�ش قائمة الُمرّشح�ي ي ي للبّث الحز�ب
القياُم بتوزيع الحساب النها�أ

التعاُمل مع الشكاَوى الواردة ومعالجتها. �
عالم المتوّقعة، وعملية  � ف مع تسليط الضوء عىل معاي�ي وسائل الإ ي برنامج التصال المبا�ش بالناخب�ي

الستمراُر �ف
تقديم الشكاَوى.

بالغ عن النتائج. � ي الحملة، والإ
تعزيُز أفضل الممارسات �ف

إجراُء تفاعل ُمنتظٍم مع الصحافة بإعالن معلوماٍت عن التعاُمل مع الشكاَوى. �
عالم. � عالم، وهيئات قطاع الإ عقُد اجتماعاٍت منتظمٍة مع وسائل الإ
ي لدى  �

عالم والتقارير، وعند القتضاء، إجراُء تفتيش مفاجئ عىل سجاّلت الرصد الذا�ت مواصلُة رصد وسائل الإ
هيئات البّث.

� . ف استمراُر عملية تقديم الشكاَوى القائمة مع إجراء جلسات عاديّة مع المفّوض�ي
إكماُل معالجة جميع الشكاَوى قبل النتائج النهائّية. �

ة ما بعد النتخابات ف�ت

)شهران(

عالم، وهيئات الصناعة � تنظيُم ردود الفعل، والمشاورات مع وسائل الإ
ُ تقرير موّحد عن الشكاَوى الواردة والفصل فيها �

ن�ش
ن�ش تقرير الأداء مع توصّيات �

عالم  رصُد وسائل الإ
. وإن  ف ف المنّظم�ي إّن الرصَد لأغراض المتثال نشاٌط اعتيادّي ب�ي

، يمكن للرصد أن يوّفَر نهًجا قّيًما  ّ ي
تّم استخداُمه بشكٍل مه�ف

عالمّية من حيُث التوازُن،  قائًما عىل الأدلة لتقييم التغطية الإ

والحياُد، والمتثاُل لّلوائح التنظيمّية. ويمكن أن يكشَف الرصد، 

ويردَع المشاكل من خالل التحليل الكّمّي والنوعّي الذي يتبعه.

ّ الذي تخّصصه  يقيُس التحليُل الكّميُّ مقداَر الوقت الإجماىلي

عالم لتغطية الفعالّيات والموضوعات المختارة،  وسائُل الإ

نامج إيجابّية،  ويقيم التحليل النوعّي ما إذا كانت التغطية أو ال�ب

ي نغمتها. ويمكن أن يساعَد هذا النوع من 
سلبّية أو محايدة �ف

ي قرارات 
ي تغطيتها، و�ف

ي التأّمل والتفك�ي �ف
عالم �ف الرصد وسائل الإ

ي 
التحرير من أجل تمكينها من تصحيح أّي اختاللت ُمحّددة �ف

تغطيتها الشاملة.

عالم، يُعرُف الأّول بتحليل  هناك خياراِن رئيساِن لرصد وسائل الإ

عالم”(. وقد أصبح  المحتوى )المعروف عموًما “برصد وسائل الإ

ا ذا صلة بالنتخابات تقوم بإجرائه مجموعٌة من  هذا نشاًطا عامًّ

، ومنهم هيئات إدارة النتخابات  ف كاء النتخابّي�ي مختلف ال�ش

. وهو  ّ ي
)EMBs(، ومراقبو النتخابات ومنّظمات المجتمع المد�ف

يتأّلف من تحليل برامج هيئة بّث لتقّيَم، بشكل كّمّي، التغطيَة 

ة  ف والأحزاب السياسية خالل ف�ت ي تلّقاها كّل من الُمرّشح�ي
ال�ت

ُمحّددة من الزمن. وهذا يوّفر لهيئات إدارة النتخابات وهيئات 

ف المرفق 
ّ ي مراجعاتها. يب�ي

الرقابة معلومات تجريبّية لستخدامها �ف

رقم 2 الخطوط العريضة للخطوات المنهجّية لوضع برنامج 

عالم. رصد وسائل الإ

ي للرصد عىل مراجعة قيود وسجاّلت هيئات 
ينطوي الخياُر الثا�ف

ف  البّث الفرديّة ومراجعتها للتغطيات حول مختلف الُمرّشح�ي

والأحزاب السياسية. يتضّمن الُمرَفق رقم 3 لمحًة عاّمًة عن 

عالم. احتياجات حفظ السجاّلت لوسائل الإ
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عالم أسلوبًا لتحليل المحتوى يوّفر مجموعًة موضوعّية وثابتة  إّن رصَد وسائل الإ

هات  عالم. ويهدف ذلك إىل استخالص التوجُّ من الأدوات لقياس ُمخرجات وسائل الإ

امات  ف ف والأحزاب السياسية ومدى المتثال لل�ت عالمية للُمرّشح�ي المتعّلقة بالتغطية الإ

نذار المبّكر لتحديد أّي  عالم. ويمكن أن يُستخدم – أيًضا - كنظاٍم لالإ وسائل الإ

عالم وينظُر إليها عىل أنّها تتجاوُز الحدوَد المقبولة. حوادث تطرأ عىل لغة وسائل الإ

وسائل 
عالم الإ

ها من  ُ الرصُد أداًة مهّمة لهيئات إدارة النتخابات وغ�ي ويعت�ب

الجهات الُمهتّمة بتوّفر عملية موثوقة ومنِصفة. وبالإضافة إىل 

ي تحديد 
تتّبع المتثال والوصول، يمكن أن يساعَد الرصُد �ف

ف  ف الجنس�ي ي الأجندات وقياس أشياء مثل التواُزن ب�ي
التجاهات �ف

، وهو عنص مهّم إذ غالًبا ما تُمنُح النساُء  ف ي تغطية الُمرّشح�ي
�ف

الُمرّشحات تغطية إعالمّية أقّل من نظرائهّن من الرجال. كذلك 

عالمّية  ي التغطية الإ
يشمُل الرصُد - أيًضا - أشياء مثل الفرق �ف

لأحزاب/ُمرّشحي الحكومة مقارنة مع أحزاب/ ُمرّشحي المعارضة 

أو الأقلّية.

ا من  ا جدًّ عالم - أيًضا - جزًءا ُمهمًّ ُ رصُد وسائل الإ كما يعت�ب

ي العملّية ذاتها، 
نذار الُمبّكر للمشاكل المحتملة �ف نظاٍم لالإ

ف عن إدارة  كاء النتخابّي�ي سواٌء من حيث عكس مستوى رضا ال�ش

العملية وكذلك نوعية العملّية من جهة عنارصها المختلفة، 

ي للنتائج. 
دماج، والثقة، والَقبول النها�أ مثل المشاركة، والإ

والأهّم من ذلك، أنّه يمكن - أيًضا - أن يحّدد حوادث الخطاب 

ي يمكن أن تولد الصاع أو توقد العنف أثناء 
الملتهب ال�ت

عالم وكيف تقوم  العملّية. إّن معرفَة ما تغّطيه وسائُل الإ

 ّ بتغطية هذه القضايا هو جزٌء مهمٌّ من إدارة النتخابات ح�ت

ُ هيئة  عالم هيئٌة أخرى غ�ي ّ لوسائل الإ ي لو لعب الدور الرقا�ب

إدارة النتخابات نفِسها.

عالم الإ لوسائل  الممارسات  أفضل   تشجيُع 
ف عىل هيئات الرقابة، وعىل وجه الخصوص، هيئُة إدارة 

ّ يتع�ي

عالم لمنع المشاكل قبل  النتخابات، أن تعمَل مع وسائل الإ

ام،  ف حدوثها. ويمكن أن يهدَف ذلك إىل تشجيع المزيد من الل�ت

وَفهم القواعد والمعاي�ي ذات الصلة بالنتخابات، وزيادة 

ي هي خارج نطاق مجال 
ّ ال�ت ي

استخدام أدوات التنظيم الذا�ت

ك  الرقابة لهيئة الرقابة المستقّلة. يمكن أن يساعد التنظيم المش�ت

كة من أجل زيادة قدرة  ي حّل المشاكل المش�ت
ًة �ف للصناعات مبا�ش

عالم عىل تلبية المعاي�ي أو المتطّلبات القانونّية. وسائل الإ

ّ أن يلعَب  ي
يمكن لهذا الشكل من أشكال الوقاية التعاو�ف

عالم، فبدعم الُمحّررين  ي مساعدة وسائل الإ
دوًرا حاسًما �ف

ف عىل الحفاظ بالمعاي�ي الصحفية عالية الجودة  والصحفّي�ي

تشجيع المعاي�ي الفّنية المتناسقة ودعم تطوير أدوات التنظيم 

ّ كذلك. ويمكن أن يكون ذلك مفيًدا بشكل خاّص عندما  ي
الذا�ت

عالمّي لهياكل صناعة قويّة أو حيُث تكوُن  يفتقُر المجتمع الإ

ي طريقها إىل النمّو ويمكن أن تعمَل عىل تعزيز 
المعاي�ي المهنّية �ف

: 1( مجموعة مهارات التدريب الصحفّي والمعاي�ي  ي
القدرات �ف

ي تطوير ُمدّونات السلوك، 
التقنّية. 2( المساندة للدعم �ف

ّ ي
وِمنّصات الحوار، وآلّيات التنظيم الذا�ت

ف  ي مجال التدريب وترك�ي
كما ستشمُل - أيًضا - المساعدَة �ف

عالمّية حول المبادئ الديمقراطّية مثل التعّدديّة  الحمالت الإ

. السياسّية، والتسامح وحّريّة التعب�ي

التدريب
ينبغي أن تناَط المسؤولية الأساسّية للتدريب عىل القضايا الُمتعّلقة 

عالم وُمؤّسسات التدريب  ف لصناعة الإ بالنتخابات للصحفّي�ي

عالم حالًيا بالفعل  الُمتخّصصة، فلدى العديد من وسائل الإ

ي يمكن تكييُفها لتشمَل 
ف ال�ت خطٌط داخليٌة لتطوير قدرات الموّظف�ي

عالم وهيئات  القضايا والإجراءات النتخابية. ويمكن لوسائل الإ

إدارة النتخابات أن تقوم بعمل التاىلي عىل مستوى التدريب:

ي  �
عالمّية المتعّلقة بالتدريب ذي الصلة �ف دعم الستشارات الإ

ة ما قبل النتخابات. ف�ت



عالم واالنتخابات32 وسائل االإ

ي ذلك  �
عالم مًعا، بَمن �ف جْلب قطاعات مختلفة من قطاع الإ

الصحفّيون المستقّلون، لوضع خطط التدريب ومحتوى 

ي قطاعات 
ي تعكس الممارساِت الجّيدَة �ف

الماّدة التدريبّية ال�ت

ي مجالت مثل 
مختلفة من العملّية النتخابّية، وخاّصة �ف

تقارير نتائج النتخابات وتقديم تقارير حول استطالعات 

الرأي العاّم.

تسهيل الدروس المستفادة، وتباُدل أفضل الممارسات من  �

عالم لتغطية المتعّلقة بالنتخابات  مختلف أنحاء قطاع الإ

عالم. والحصول المتساوي عىل ترتيبات وسائل الإ

ي  �
عالم، ودمجها �ف ضمان تطوير ُمدّونة سلوك لوسائل الإ

عالمّي. برامج التدريب الإ

ف و/أو من يشّكلون موارَد مهنّية لتدريب وسائل  � توف�ي المدّرب�ي

عالم عىل العملّية النتخابّية وإجراءاتها، وتباُدل معلوماتها  الإ

ي وقت مبّكر مع الصحافة 
ف �ف العاّمة، ومواّد تثقيف الناخب�ي

ي التدريب وكذلك توزيعها بشكل موّسع.
لضمان استخدامها �ف

ي الأستوديوهات  �
دعم َفهم أفضل لمعاي�ي التكنولوجيا �ف

مثل البّث المبا�ش وتكنولوجيا التصال عىل الهواء لمساعدة 

ة المّتصل وطبيعته، وتسجيل  ي مراقبة وت�ي
ف �ف المنتج�ي

معّدات فهرسة المكتبة وبرمجتها.

ي  �
ي للمحتوى �ف

ك للرصد الذا�ت ي تطوير نظام مش�ت
المساعدة �ف

ي الحفاظ عىل 
غرفة الأخبار لمساعدة صّناع القرار التحريرّي �ف

نامج. ي جداول ال�ب
التوازن �ف

امج التدريبّية ذاِت الصلِة  � عالم لتبادل ال�ب تشجيع وسائل الإ

كة وسائل  امج بناًء عىل حجم �ش بالنتخابات وتمويل هذه ال�ب

عالم وإيراداتها. الإ

ف كذلك ويحوي  � ضمان أن يشمَل التدريب الُمحّررين والصحفّي�ي

عالم  ف )من نواحي الجنس، وسائل الإ توازنًا عادًل للمشارك�ي

العاّمة/الخاّصة والوسائل المطبوعة/ وسائل البّث... إلخ(.

خالل   ّ ي
الذا�ت للتنظيم  عالمّية  الإ الجهود  تسهيُل 

النتخابّية العملّية 
يمكن لهيئات إدارة النتخابات، وهيئات الرقابة عىل وسائل 

عالم لتطوير  ي مساعدة قطاع الإ
عالم أن تلعَب دوًرا فّعاًل �ف الإ

عالم  ي تنظيِم سلوِك وسائل الإ
أدواته الخاّصة لمساعدته �ف

ي تطويرها لأدواتها الخاّصة، 
ومراقبته أثناء العملّية النتخابّية. و�ف

تستطيُع هيئة الرَّقابة أن:

ي تصميم متطّلبات وضع تسميات  �
عالم �ف تساعَد صناعَة الإ

واضحة عىل المحتويات المتعّلقة بالحملة النتخابّية، 

والعملّية النتخابّية. ويمكن أن يشمَل ذلك وضَع تسمّياٍت 

نامج، والبّث المتعّلق  واضحة عىل المحتوى التحريرّي ل�ب

عالن التجارّي وكذلك التنازلت. بانتخابات الحزب وصيغ الإ

عالم لوضع ُمدّونات لتنظيم السلوك  � توف�ي ِمنّصة لقطاع الإ

عالمّية المتعّلقة بالنتخابات ووضع معاي�ي  ّ للتغطية الإ ي
الذا�ت

ي 
التحرير ومبادئها للحفاظ عليها، فضاًل عن تداب�ي الرصد ال�ت

ي رصد مدى المتثال لهذه 
عالم �ف يمكن أن تساعد وسائل الإ

. المعاي�ي

ي  �
ي تؤثّر �ف

تقديم مزيد من الوضوح حول الأحكام القانونّية ال�ت

عالمّية لالنتخابات وتضمن أنظمة واضحة ودقيقة  التغطية الإ

عالم من تلبية الُمتطّلبات بسهولة، مثل  تمّكن وسائل الإ

ي التغطية.
التوازن �ف

ف  � عالم والأحزاب السياسّية والُمرّشح�ي ف وسائل الإ التنسيق ب�ي

إذا لزم الأمر لُحسِن س�ي خطط الوصول المبا�ش ذات الطابع 

التجارّي وغ�ي التجارّي.

ف صناعات  � توف�ي من�ب لجماعات التشاُور والتصال ب�ي

امج المتعّلقة  عالم لمناقشة القضايا المتعّلقة بمعاي�ي ال�ب الإ

بالنتخابات.
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الفصُل الخامس

يعرُض الفصُل الخامُس عملّيَة رفع 

ي القضايا المرتبطة بوسائل 
الشكاوى �ف

عالم، بالإضافة إىل المبادئ والعملّيات  الإ

والهياكل الَمعِنّية بالتعاُمل بكفاءة 

وشفافية مع تلك الشكاَوى.

يعمل ما يقرُب من نصف هيئات إدارة النتخابيات 

َ العالم بصفتها المستوى الأّول من هيئات  )EMBs( ع�ب

اعات النتخابّية وتلقي الشكاَوى. ونتيجة لذلك، فإّن من  ف تسوية ال�ف

ٌ من هذه الهيئات مسؤوًل  المرّجح بالقدر نفِسه أن يكون عدٌد كب�ي

ّي.20 وتعت�ب كيفّية  عالم الجماه�ي عن الشكاَوى المتعّلقة بوسائل الإ

معالجة هيئة إدارة النتخابات، أو الهيئات الأخرى للرقابة عىل 

ا من ضمان وجود عملية  عالم، لهذه الشكاَوى جزًءا مهمًّ وسائل الإ

شاملة ذات مصداقّية.

عالم إذ تتشّكل هذه  ل يوجد نموذٌج واحٌد لشكاَوى وسائل الإ

. ومع ذلك،  ّ ي
العمليات تبًعا للسياقات الوطنّية والإطار القانو�ف

هناك قيٌم أساسّية لآلّيات الشكاَوى الفّعالة والخاضعة للمحاسبة 

ي الجدول رقم 11 )انظر الصفحة: 34(. ويشمل 
كما هو موّضح �ف

ي عملّيات الشكاَوى 
ذلك ضمان المحاسبة العاّمة والستقالل �ف

حيث يتّم التعامل معها - عموًما - كشكٍل إداريٍّ أو شكل تنظيم 

ّ لالنتصاف. ي
ذا�ت

ة محدودة من الزمن  وكقاعدٍة عاّمة، ينبغي تقديُم شكوى خالل ف�ت

بعد ن�ش ما استوجب رفع الشكوى ومن الُمهّم - أيًضا - تحديُد 

ر  ّ
صاحب حّق رفع الشكوى بدّقة، وإذا كان ذلك من حّق المتصف

فقط، أم يمكن - أيًضا - لطرف ثالث أن يقوم برفع شكوى. وإذا 

دارة النتخابّية أو إىل هيئة  ة إىل الإ ما كان ينبغي أن تذهب مبا�ش

عالم. يمكن تطوير نظام نقل جّيد لضمان  الرقابة عىل وسائل الإ

ي البداية، 
أّن الشكوى، بغض النظر عن المكان الذي أُودعت فيه �ف

تجُد طريَقها إىل الموقع الصحيح. كما ينبغي أّل تصبح عملّية 

عالم الإ بوسائل  المتعّلقة  الشكاَوى  عملياُت 
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ف صّناع  ٌ واضٌح ب�ي ف الشكوى مسّيسة. ويجب أن يكوَن هناك تمي�ي

القرار )عادة المجلس(

ي من شأنها معالجة الشكاوى كما تّم تفصيلها 
الأمانة الفّنّية ال�ت

ي الجدول رقم 7. وينبغي أن تكوَن عملّيات الشكَوى 
سابًقا �ف

ُمحّددًة بشكٍل جّيد وأن تكون شّفافة وخاضعًة للمحاسبة 

اع أو  ف ي ال�ف
مع توّفر حّق الستئناف دائًما لالأطراف المشاركة �ف

الشكوى.

ف تمَّ اختيارُهم عىل  وينبغي أن يكوَن موّظفو الأمانة مهنّي�ي

أساس الجدارة للعمل طيلة مّدة العملية. ويشمل دورُهم تلّقي 

الشكاَوى، وإعداَد ملّفات القضّية، وتقديَم توصّيات بشأن 

قضايا للمناقشة من ِقبل المجلس. كما يتوّلون - أيًضا - إجراَء 

ح غرض الهيئة وكيف ولماذا يتّم  حمالت التوعية العاّمة ل�ش

تقديم الشكاَوى. ويشمُل دوُر المجلس وضَع سياسة عملّية 

ُف عىل عمل  ي الشكاَوى. كما ي�ش
تقديم الشكوى والنظر والبّت �ف

ي لقاءاته مع الصحافة.
الأمانة ويمّثل نفَسه �ف

تقديم  عملية  ي 
�ن الرئيسة    الخطوات 

عالم الإ الشكاَوى ضدَّ وسائل 
: ي

ي الآ�ت
ي تصميم آلّية الشكاَوى مبّينة �ف

إّن الخطواِت الرئيسَة �ف

اف باستالمها. وعادة  الخطوة الأوىل: تلّقي الشكاَوى والع�ت

يكتب الشاكي إىل هيئة الرَّقابة موّضًحا تفاصيَل الشكوى. وقد 

تحوي الشكوى - أيًضا - نسخًة من المنشور الذي هو موضوع 

عالم نفسها.  الشكوى أو يمكن أن يطلَب ذلك من وسائط الإ

يمكن أن يكوَن ذلك نسخًة من المقال، أو إذا كانت الشكوى 

تتعّلق بالراديو أو التلفزيون، تسجياًل للبّث مدار البحث أو 

ّ، جنًبا إىل جنب مع وصف واضح للشكوى. ي
النسخ اللفظّي الحر�ف

ف هيئة الرقابة بعد تلّقي الشكوى باستالمها لها وتوّفر  تع�ت

وريّة والوثائق بشأن  للشاكي جميع المعلومات الأساسّية الصف

ي هذه المرحلة 
ي سيتّم بها معالجة الشكوى. ويتّم �ف

الكيفّية ال�ت

فتُح ملفٍّ يحّدد طبيعة وتفاصيل أّي شكوى من هذا القبيل. 

ي الوقت نفِسه، ينبغي إعالم الجهة موضوع هذه الشكوى 
و�ف

أّن هناك شكوى تّم رفُعها ويحاُل إىل تلك الجهة ملّخص قص�ي 

لطبيعة الشكوى.

الشكاَوى تسوية  لهيئة  المركزيُّة  القيُم   :11 رقم  الجدول 

جراءات المطلوبةالقيمة الرئيسة الإ

ات السياسّية أو المصالح التجاريّة.الحياد اتّخاذ القرارات بطريقة محايدة وموضوعية بعيًدا عن التأث�ي

ي الوقت المناسب.الشفافية
ها �ف ضمان الشفافية، والمحاسبة العاّمة من خالل ن�ش القرارات، وتفس�ي

ي الوقت المناسب
ة الحملة �ف ّ لف�ت ي

طار الزم�ف ي العتبار محدوديّة الإ
ي الوقت المناسب، مع الأخذ �ف

تتلقى وتُسّوى أيّة شكاَوى �ف
النتخابّية.

ف وتّتخذ القرارات شاملة ي أّي جلسة استماع عىل أساس عدم التمي�ي
ي نزاع أن تكون ممّثلة �ف

تسمح لجميع الأطراف �ف
عىل أسٍس واضحة وشّفافة.

عالم، ويمكن فهُمها بوضوح.متاحة توف�ي إجراءات الشكاَوى ُمتاح الوصول إليها ومفتوحة للجمهور وأعضاء وسائل الإ

ويج.جمهور واٍع تعزيز الوعي العاّم لعملّية الشكاَوى، وحقوق الجمهور من خالل الحمالت العاّمة وال�ت

اُفها.سبل تسوية فّعالة ي تّم اق�ت
ي الحالت المناسبة للشكاَوى وتكون متناسبًة مع المخالفة ال�ت

تُعرَض تعويضاٌت �يعٌة وفّعالة �ف

ي الستئناف
ضمان حّق استئناف جميع الأحكام إىل سلطة أعىل )مثل: المحاكم(الحّق �ف



ٌّ لممارسي تنظيم االنتخابات  35دليٌل عملي

الخطوة الثانية: تقييم الشكوى من قبل َوحدة/ محّقق 

ر إجراء عملية تحقيق  ّ الشكاَوى الذي يقّرر إذا كانت الشكوى ت�ب

بشأنها. إذا كان الأمُر كذلك، يتّم إجراُء تحقيق رسمّي لمعرفة ما 

رة ولجمع أّي معلومات وأدّلة متاحة. ّ إذا كانت الشكوى م�ب

ف  ف الطرف�ي الخطوة الثالثة: يتّم السعي - عادًة - لتسوية القضّية ب�ي

. فإذا تعّذر ذلك، فسوف تستمّر عملية  بالوساطة كحلٍّ أّوىلي

ي تسهيل عملية 
تقديم الشكاَوى الرسمية. قد تساعد هيئة الرقابة �ف

ي هذا المستوى عن 
اعات �ف ف الوساطة وتشّجع معالجة حّل ال�ف

طريق وسيط.

ي يُطلب 
الخطوة الرابعة: استجابة الجهة موضوع الشكوى ال�ت

ة محدودة من الزمن. وبمجرّد  منها الردُّ عىل الّدعاءات ضمن ف�ت

ي 
استالم هذا الرّد، يتّم إرساُل نسخة منه إىل مقّدم الشكوى. و�ف

الوقت نفِسه، إذا ساد اعتقاد بوجوب تنظيم جلسة استماع، 

ف بذلك. ومن  ُ تاريخها ويتمُّ إخطار الطرف�ي ف فيمكن أن يتّم تعي�ي

تيب ورودها ويتّم  حيُث المبدأ، يتمُّ التعامل مع الشكاوى َوفًقا ل�ت

ي جلسة لحقة، عىل الرغم من أنّه 
ّ متاح �ف ي

ف زم�ف
ّ ُ أّوَل ح�ي ف تعي�ي

ي تحديد الأولويّات بعد تقييم أّوىلي يستنُد 
يمكن - أيًضا - النظُر �ف

إىل جسامة الشكوى وتوّفر الأطراف.

ّ لملّفات  ي
ف والمستشار القانو�ف الخطوة الخامسة: إعداد المحّقق�ي

ي مراجعة الشكوى مع توّفر جميع المواّد 
يستخدمها المجلس �ف

ف ليكونوا قادرين عىل تقييم جوهر القضّية،  المطلوبة للمفّوض�ي

ي ذلك توصّياتهم وملّخص تفس�ي الأحكام القانونّية 
بما �ف

المطبقة أو ُمدّونة السلوك. ويمكن عقد جلسة استماع، عند 

َي الشكوى كليهما.
ي مكان يسهل الوصول إليه لطر�ف

القتضاء، �ف

ي الجلسات - أيًضا - النصاَب 
ينبغي أن يشّكل المفّوضون �ف

. ويمكن أن يكوَن ذلك ُمحّدًدا لعقد جلسات استماع  ي
القانو�ف

ي الحضور 
الشكاوى، وينبغي أن يكون لأطراف الشكوى الحقُّ �ف

والستماع إليهم أثناء الإجراءات. إذا توّصل المفّوضون إىل حكٍم 

ي ذلك إشعاُر الشكوى وبياُن 
عىل أساس الوثائق َوحَدها )بما �ف

وريًّة، ويمكن أن يتمَّ إغالُق  الدفاع(، فقد ل تكون الإجراءات رصف

الشكوى وصدوُر الحكم.

ي الأدّلة، واتّخاذ قرار بعد جلسة 
الخطوة السادسة: النظر �ف

الستماع. ويتّم ذلك - عادًة - عن طريق أغلبّية الأصوات. ثم 

ي المجال 
َ فوًرا �ف

يتمُّ إبالُغ الأطراف بالقرار الذي يجب أن ين�ش

ي هذا الوقت 
العاّم. وينبغي - أيًضا - أن يتمَّ إبالُغ الأطراف �ف

ي ينبغي أن يتمَّ بها 
ي القرار والطريقة ال�ت

ي الطعن �ف
حّقهم �ف

َ لتوف�ي  ذلك. كما ينبغي - أيًضا - أن تكون التوصّياُت لأيّة تداب�ي

ي قد تكوُن قابلًة للتطبيق مبّينة 
ها من التداب�ي ال�ت التعويض وغ�ي

ي هذا القرار.
�ف

شكاَوى  تقديم  3:  عملّية  رقم  الشكل 
قانونّية نموذجّية 

تقديم الشاكي لشكَوى

ي يتمُّ 
يتلّقى الرئيُس التنفيذيُّ الشكوى ال�ت

إحالُتها إىل الجهة، موضوع الشكوى، 

ي لها حقُّ الرّد عليها.
ال�ت

ي حال فشل 
الَبدء بعملية الوساطة. و�ف

الوساطة، تبدأ عملّية شكوى رسمّية.

ف باليوم الذي ستنظر  يتمُّ إبالُغ الطرف�ي

ي الشكوى.
فيه اللجنة �ف

تُعقد جلسة اجتماع إذا اقت�ف الحال. 

إذا قّررت اللجنة أّن لديها جميَع 

الحقائق، تُغلُق جلسة الجتماع.

ف ضمَن  تُرسل القراراُت لكلٍّ من الطرف�ي

ٍة زمنيٍة محّددة، ويُطلب من وسائل  ف�ت

عالم ن�ش الحكم. الإ
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ي
الذا�ت التنظيم  أنظمُة شكوى   

ي بصالحّيات أقّل بكث�ي 
وقد تطّورت أنظمة شكوى التنظيم الذا�ت

ي ذلك 
ي تتعّلق بالرقابة القانونّية وهيئات البّث. ويع�ف

من تلك ال�ت

ّ داخل البلدان،  ات، ح�ت ّ َ بكث�ي من المتغ�ي أّن هناك عدًدا أك�ب

. والأهّم من ذلك أن تكون صالحّيات  ي
من تصاميم التنظيم الذا�ت

فرض العقوبات أقّل فأقّل، وأن يتمَّ تقليص درجة تعارضها مع 

حّريّة التعب�ي بشكل عاّم.

ي نموذج 
ف الشكل رقم 4، تتطّلب عملّية الشكاَوى �ف

ّ وكما يب�ي

ّ خطوات ومستويات أقّل لعملّية رسمّية، ولكّنها  ي
التنظيم الذا�ت

تشمل - أيًضا - آلّياِت محاسبٍة عاّمٍة لضمان الشفافية.

ف كلتيهما مهمٌّ للغاية،  ي الحالت�ي
ف أّن تصميَم العملّية �ف ي ح�ي

و�ف

ودوَن ِعلم الجمهور أنَّ لديهم فرصًة لتقديم شكوى، فإّن قيمَة 

ف كليهما تظلُّ هامشّية. إّن آلّياِت جانب الطلب تعت�ب  النظاَم�ي

ا لضمان الحفاظ عىل مناخ مهّيأ للمنافسة. وقبل بَدء  جزًءا مهمًّ

حملة النتخابات، يجب عىل هيئة الرقابة أن تقوم بإعداد برنامج 

توعية عاّمة جّيد لرفع مستوى الوعي حول وجود هيئة الرقابة 

ي 
وتشجيع استخدام فرصة الشكوى أمامها. وسيساعد ذلك �ف

عالم، وفرض المعاي�ي المتعّلقة  ردع إساءة استخدام وسائل الإ

بالنتخابات كذلك.

شكاوى  تقديم  4:  عملية  رقم  الشكل 

ي
الذا�ت للتنظيم  نموذجية 

يقّدم الشاكي الشكوى، ويتمُّ إرسال 

عالم موضوع  إشعار لوسيلة الإ

الشكوى

ي وقائع الشكوى 
التقييم والتحقيق �ف

وتضمينها البيانات الُمقّدمة من 

الأطراف المعنّية

ف  مبادرة اتّخاذ قرار عن طريق الوساطة ب�ي

الأحزاب إذا كان ذلك مناسًبا

تقييم اللجنة للقضية وإذا اقت�ف الأمُر 

عقد جلسة استماع

تأييد الشكوى أو رفضها ون�ش النتيجة 

ي المجال العاّم
�ف
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الفصل السادس

يتناوُل الفصُل السادُس قضّية العقوبات 

داريّة لنتهاكات ُمدّونات  والجزاءات الإ

عالم ولوائحها التنظيمّية.  سلوك وسائل الإ

ّ يسعى  حيث إّن الغرَض من إطار عمىلي

لتقديم تغطية متوازنة وتحقيق الوصول 

ة  عالم خالل ف�ت العادل إىل وسائل الإ

الحملة النتخابّية يتقّوض إذا تّم تجاهل 

أحكامه باستمرار. ولضمان المتثال 

لمجموعة المعاي�ي الُمقّررة، تتمّتع هيئات 

عالم بشكل من  الرقابة عىل وسائل الإ

أشكال سلطات المعاقبة. وسواٌء كانت 

ُ إىل صالحّيات  تلك السلطات تش�ي

ف  ّ لإصدار بيان يع�ت ي
التنظيم الذا�ت

بارتكاب انتهاك أو إىل صالحّيات أوسع 

ي فرض العقوبات ذات الصلة بصناعة 
�ف

لة الشكل  ف البّث، فإنّها يمكن أن تكون بم�ف

نصاِف والردع. المناسب لآلّيات الإ

: تشمل المبادُئ الأساسّية المتعّلقة بالعقوبات ما يىلي

يجب أّل يقوَم بتطبيق العقوبات إل هيئٌة مستقّلة أو محكمة  �

ام حقوق جميع  وبعد إجراء تحقيق مفتوح وشّفاف، واح�ت

الأطراف الواجب تمثيلهم، وينبغي دائًما أن تكون هناك آلّيٌة 

للطعون.

ثباُت بشكل واضح أّن هناك متطّلباٍت قانونيًة، أو  � ينبغي الإ

تعاقديّة لم يتّم الوفاُء بها.

ينبغي أن تكوَن العقوبُة متناسبًة مع الجريمة أو مستوى  �

ر، وأن تُحّدد بوضوٍح وأن تُديرَها هيئٌة مستقّلٌة متحّررٌة  الصف

من السيطرة السياسية.

العقوبات والجزاءات  إجراءاُت 

ذاعي الإ البّث  وسائط 
ذاعي - عادًة - الخطواِت  تتبع عملّية معاقبة وسائط البّث الإ

التالية:

تقديم ملّخص للقرار الذي وجد أّن هيئة البّث قد مارست  �

انتهاكات.

تزويد هيئة البّث بالتفاصيل الكاملة لالنتهاكات. �

َاضات بشأن القضّية  � ي تقديم ِاع�تِ
إبالغ هيئة البّث بحّقها �ف

قبل تقرير العقوبة.

ي  �
مراجعة أدّلة المحّقق وتوصّياته بالنسبة لنوع العقوبات ال�ت

ف تطبيُقها.
ّ يتع�ي

داريّة الإ والجزاءاُت  العقوباُت 
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إبالغ هيئة البّث بإجراء جلسة استماع إذا لزم الأمر، وذلك  �

ح موقفها من النتهاكات. للسماح لها ب�ش

تقرير درجة وجوب العقاب، ونوع العقوبة المناسبة. �

تقديم القرار لهيئة البّث، مبّيًنا ومحّدًدا أسباَب العقوبة  �

ي الطعن.
بوضوح، مع توف�ي معلوماٍت عن حّق هيئة البّث �ف

ي المجال العاّم لضمان الشفافية. �
ن�ش القرارات والعقوبات �ف

ي
الذا�ت التنظيم  نموذج 

وفًقا لهذا النموذج تكون الَوساطة، وبشكل دائم تقريًبا، أفضَل 

ف الأطراف المعنّية. وغالًبا ما يكفي تصحيح  يجاد حّل ب�ي آلّية لإ

غالق  ي مكان مناسب، لإ
بسيط للمحتوى المخالف، يُن�ش �ف

ي الوقت نفِسه، سيكون هناك 
ي سّببت الشكوى. و�ف

القضّية ال�ت

- حتًما - حالٌت ل تتمّكن فيها الأطراُف من التفاق عىل قرار 

تسوية، وعندها تبدأ العملّية الرسمّية للشكوى. كما ستكون 

هناك حالٌت أخرى يتم فيها تكرار عدم الوفاء بالمتطّلبات 

القانونّية مع سبق الإرصار والتعّمد، مّما قد يتطّلب من هيئات 

عالم إصدار عقوبات. الرقابة المسؤولة عن قطاع الإ

ي هذه الحالت، تقوم هيئة الرقابة التنظيمّية الذاتّية باتّباع 
و�ف

ي ُمدّونتها السلوكّية، وإصدار العقوبات َوفًقا 
الإجراءاِت المبّينة �ف

لذلك. ومن المستحَسن أن تتوّقَع هيئة الرقابة الطعَن عىل أيٍّ 

ي 
ِّ الذي يتّم اتخاُذه �ف ي

ُ القرار النها�أ
من قراراتها. ويجدُر بها ن�ش

هذه الحالة عىل المجال العاّم.

الَجزاَءات  
هناك مجموعة من العقوبات المتاحة عادًة لهيئات الرَّقابة 

ورّي  داريّة. وقبل اللجوء إىل هذه العقوبات، يكون من الصف الإ

ي 
ي حّريّة التعب�ي وحّق الجمهور �ف

ف الحقِّ �ف تحقيُق التوازن ب�ي

ورة الحفاظ عىل معاي�ي البّث. وينبغي  تلّقي المعلومات مع رصف

ي يتّم اختيارُها، هي الأقّل تضييًقا لحّريّة 
أن تكون العقوبة، ال�ت

، وأن توّفر التعويَض المناسب، وأن تكون متناسبًة مع  التعب�ي

ي حدود السياق. وتشمل العقوبات المحتملة:
الجريمة �ف

والحكم التصحيح  ن�ش 
 ّ ي

ي تصحيح أخطاء هيئات البّث التلفزيو�ف
التأكيد عىل أّن الحّق �ف

نصاف.  ذاعّي مضمون دائًما باعتباره الآلّيَة الأنسَب لتوف�ي الإ والإ

ول يستبعد هذا الحقُّ إمكانيَة السعي وراء أشكال أخرى من 

نصاف. الإ

ي أنظمة التنظيم 
وهناك - أيًضا - تقليٌد مّتبٌع عىل نطاق واسع �ف

ي 
الذاتّية يكون فيه تصويب الأخطاء هو الشكل الرئيس، و�ف

ٍ من الحالت الشكل الوحيد، من أشكال العقوبة. ويجب  كث�ي

أن تحّدد ُمدّونات السلوك بوضوح أسباب التصحيح من جانب 

ُ بيانات قرار 
نت. وينبغي - أيًضا - ن�ش ن�ت ي الصحف والإ نا�ش

هيئة الرقابة عن انتهاكات ُمدّونات السلوك أو اللوائح التنظيمّية، 

عالم. ف أو وسائل الإ وكذلك تحذيرات الصحفّي�ي

مالّية غرامة  فرض 
ف 

ّ يمكن أن تكون العقوبات المالّية حافًزا فّعاًل لالمتثال. ويتع�ي

ي القانون أو 
أن تكوَن قيمة العقوبة منصوًصا عليها بوضوح �ف

اللوائح التنظيمّية، وأن تكوَن قيمة العقوبة المفروضة متناسبًة 

ي ينبغي دراستها عند 
مع الجرم. وهناك عدٌد من العوامل ال�ت

تحديد قيمة العقوبة:

نامج الذي أخّل بالمبادئ  � ر الناجم عن بّث ال�ب مستوى الصف

التوجيهّية أو الأحكام القانونّية.

عدد مّرات تكرار بّث المحتوى. �
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قصد هيئة البث ومحاولتها لتصحيح الوضع لدى إعالمه  �

بحدوث انتهاك أو خرق.

يرادات المالّية  � ي الحسبان الإ
مدى تناُسب العقوبة مع الأخذ �ف

ي انتهكت المبادئ التوجيهّية أو الأحكام 
لهيئة البّث ال�ت

القانونّية.

برنامج إعادة  حظر 
قد تكون هيئة الرقابة قادرًة عىل طلب عدم إعادة برنامج أو 

ي مثل هذه الحالة يمكن حظُر المحتوى الذي 
فقرة من برنامج. و�ف

. وينبغي تحديُد هذا المطلب بدّقة وأّل ينطبق  خرق المعاي�ي

ي حالة إنزال العقاب بفقرٍة أو حلقٍة من 
نامج بأكمله �ف عىل ال�ب

سلسلة برامج.

أوتعليقه خيص  التت ة  فتت خفض 
عالمّية  من غ�ي المرّجح للغاية أن يكوَن لدى هيئات الرقابة الإ

المؤّقتة صالحّيات تعليق أو إنهاء رخصة جهة بّث. ويتّم النظُر 

ي حالت انتهاك الأحكام القانونّية أو 
ي هذا الخيار فقط �ف

�ف

ء نفُسه  ي
ة ومستمرّة وينطبق ال�ش وط التعاقديّة بصورة خط�ي ال�ش

عىل تعليق عملّيات بّث.

أو  الكراهية  بخطاب  المتعّلق    العقاُب 
الخصوصّية حّق  انتهاكات  أو  التشهتي 

عالم أو سلك القضاء  يتّم تعامل هيئة الرقابة عىل وسائل الإ

يعّية ومبادئ  ف الت�ش مع هذه الأنواع من المشاكل َوفًقا للقوان�ي

ورة والتناسب. كما يحّدد نوع العقوبات وحجمها  عّية والصف ال�ش

ي 
. ويكون هناك دائًما حّق الطعن �ف ي

طار القانو�ف - عادة - ضمن الإ

ي المجال العاّم.
الوقت المناسب مع ن�ش القرارات �ف

ي تّم الحكم بأنّها 
يمكن حظُر إعادة ن�ش أو بّث المواّد ال�ت

يّة، أو أنّها تتضّمن انتهاكات غ�ي مقبولة لحقوق أخرى،  تشه�ي

وتوِجُب فرَض جزاءات، وذلك تبًعا لكّل قضّية. ينبغي هنا أن 

تحّدد أشكال هذا الحظر بدّقة ويجب أّل تقيَد أّي شكل من 

وعة. أشكال التعب�ي الم�ش

ار عىل أساس الأذى  ، ينبغي حساُب الأرصف ي حالت التشه�ي
و�ف

الذي يلحق بسمعة مقّدم الشكوى بدًل من الإجراءات العقابّية 

ضدَّ المشّهر، وذلك ما لم يتوافر سوُء نّيٍة يؤّدي إىل اعتبار 

ء نفسه عىل انتهاك  ي
ضافّية حالًّ مناسًبا. وينطبق ال�ش التداب�ي الإ

ف أن تكوَن التعويضات متناسبة وتسعى 
ّ الخصوصّية، حيث يتع�ي

ر الناجم عن التجاُوز. فقط إىل معالجة الصف
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الفصل السابع

ُها  ي تث�ي
يطرح الفصُل السابُع القضايا ال�ت

ي ذلك 
عالم الجديدة، بما �ف وسائَل الإ

نت والمحتوى الذي يتمُّ توزيُعه عىل  ن�ت الإ
شبكات الهاتف المحمول. لقد أتاح نموَّ 

نت والأقمار الصناعية وِمنّصات  ن�ت شبكة الإ
ف  ي العقَدين الماضَي�ي

الهاتف المحمول �ف
ي جميع أنحاء المعمورة 

المزيَد من الفرص �ف
. ول يزال  لتباُدل المعلومات وحّريّة التعب�ي
الوصوُل إىل هذه التقنّيات متفاوتًا إىل حدٍّ 

ف  ي المجتمعات الريفّية وب�ي
بعيد، وخاّصة �ف

الفقراء والنساء. ومع ذلك، فإّن شبكاِت 
الهاتف الجّوال تمتدُّ الآَن ع�ب العالم مع 
ايد من  ف مستويات تغطية واسعة وعدد م�ت

نت ينمو  ن�ت . كما أّن انتشار الإ ف ك�ي المش�ت
 ّ ي

- أيًضا - وتجوب محّطات البّث الفضا�أ
القاّرات، مبتكرًة أدواِت اتّصال فريدة من 

نوعها وأحيانًا خاّلقة.

ايد خالل العملّية  ف تستخدم هذه التقنّيات بشكٍل م�ت

عالم التقليديّة.  النتخابّية، جنًبا إىل جنب مع وسائل الإ

نت والمدّونات وخدمة الرسائل  ن�ت ويشمل ذلك مواقع الإ

ة  ة )SMS( للحمالت، وخدمة الرسائل النّصّية الكب�ي القص�ي

وصفحات التواصل الجتماعّي الخاّصة بالمرّشح أو بطرف ثالث. 

ها، مثل  إّن استخدام الجهات الفاعلة السياسّية والمدنّية وغ�ي

ي النتخابات، تلك المنّصات الجديدة والُمبتَكرة يطرح  مراق�ب

مجموعًة واسعة من مسائل الرقابة.

إنَّ المبادئ الدولية لحّريّة التعب�ي تنطبق - أيًضا - عىل كّل 

عالم، وهو أمٌر يتطّلب غالًبا  تكنولوجيا جديدة تنضّم إىل وسائل الإ

ورة تطوير أدوات جديدة ومناسبة. ات مختلفة ويفرض رصف بارام�ت

وحيث إّن قطاع تكنولوجيا المعلومات خاّلق للغاية، فيجب 

أن تواكَب مبادئ الرقابة تطّور التكنولوجيا وأن تقّدم اتجاهات 

جديدة لمواجهة التحّديّات. يتناول الفصل السابع القضايا 

عالم الجديدة والرقابة عليها فيما  المتعّلقة بتنظيم وسائل الإ

يتعّلق بالعملّية النتخابّية.

الرقابة تحّديات   
نت إىل الهاتف الجّوال  ن�ت عالم الجديدة من الإ تث�ي وسائل الإ

 )EMBs( تحّدياٍت رقابيًة جديدة وأساسّية لهيئات إدارة النتخابات

عالم. ولهذه التقنّيات قدراٌت  ولهيئات رصد ومراقبة وسائل الإ

قليمّية  ي نقل المعلومات والآراء ع�ب الحدود الإ
فريدٌة من نوعها �ف

نت  ن�ت ُّ والإ ي
و�ف لك�ت الإ عالُم  الإ

الجّوالة الأجهزة  ومحتوى 
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عىل الفور، وتطرح - من ثَّم - فرًصا فريدة للتغطية النتخابّية، 

. إّن  ف عالم وتوف�ي المعلومات للناخب�ي والوصول إىل وسائل الإ

نت والهاتف المحمول كليهما ينمو بمعّدل هائل. ويوّفر  ن�ت محتوى الإ

ف  هذا النمّو فرًصا غ�ي مسبوقة لالأحزاب السياسّية لحشد الناخب�ي

عالم الجديد  بطريقة أك�ش استهداًفا وتالؤًما. وتوّفر منّصات الإ

ف  ف فرًصا فريدة للوصول إىل المعلومات حول الُمرّشح�ي للناخب�ي

والسياسات والتصويت. كما تشّكل تحّديًا للمفاهيم الحالّية للرقابة 

ف كيفية  عالم وتتطّلب إعادة رسم بعض الحدود ب�ي عىل وسائل الإ

عالم التقليديّة. عالم والتقارب مع وسائل الإ تنظيم وسائل الإ

نت والمنّصات الُمتحّركة  ن�ت ل يمكن تصنيف وسائل مثل الإ

ي تصنيف محّطات البّث والصحف أو وسيلة 
وط المّتبعة �ف بال�ش

ف فرَديْن مثل الهاتف الثابت. بمع�ف ما، تأخذ منّصات  تواصل ب�ي

عالم  التواصل الجديدة خصائص كّل هذه الأشكال من وسائل الإ

ي 
الأك�ش تقليدية، إّل أنّها، وهذا هو الأهّم، فريدٌة من نوعها �ف

نواٍح أخرى عديدة.

ي ابُتكرت 
نت، قد تصبح الأدوات ال�ت ن�ت ي مجال مائع مثل الإ

و�ف

اليوم زائدة عن الحاجة ومتقادمة ب�عة بالغة، وحيث إّن هذه 

الحدث مع  امن  ف بال�ت التقارير  لتقديم  أُشاهيدي  المفتوح  المصدر  برمجيات  واستخدام  طار رقم 12:  البتكار  الإ

ي كينيا، قامت مجموعة من 
ي أشعلت أعمال عنف واسعة النطاق �ف

ي تم التنازع عليها وال�ت
ي أعقاب انتخابات عام 2007 ال�ت

�ف

نت تستخدم تقنيات جديدة  ن�ت مجيات بتصميم منّصة أُشاهيدي، وهي منّصٌة مبتكرٌة عىل الإ ف من مصّممي ال�ب المتطّوع�ي

ف عىل توزيع الأخبار والمعلومات وتبادلهما. لمساعدة المواطن�ي

ي 
ن أفراد الجمهور من إرسال معلومات وتقاريَر عن حوادث العنف �ف نت تمكِّ ن�ت كانت النّية الأصليُة لأُشاهيدي توف�ي منّصة عىل الإ

نت. ن�ت ي أو الإ
و�ف لك�ت يد الإ ي المقام الأّول ولكن أيًضا باستخدام ال�ب

مختلف أنحاء البالد، باستخدام الرسائل النّصية SMS �ف

ها كخريطة بيانات باستخدام خرائط جوجل  ي المحىّلي بتلقي البيانات والتحقق منها قبل ن�ش
تقوم منّظمات المجتمع المد�ف

ًا للجدل عىل البّث  المتاحة للجمهور. وكانت هذه الخدمة ذات أهّمية خاّصة، حيث إّن الحكومة الكينية أصدرت حظًرا مث�ي

ذاعية لالأحداث. ي التغطية التلفزيونية والإ
الحي أثّر سلًبا �ف

ي كينيا وخارجها. ففي كينيا، استخدمت منّظمات المجتمع 
ي مبادرات مختلفة �ف

ومنذ إنشائها، استخدمت ِمنّصة أُشاهيدي �ف

، أنواًعا من هذه الأداة لتعزيز المحاسبة النتخابية. وقد تّم  ي
نما�أ ي ذلك برنامج الأمم المتحدة الإ

كاؤها، بما �ف ي و�ش
المد�ف

ي ترتفع بها التوترات 
نذار المبّكر للحوادث مّما سمح باستهداف المناطق ال�ت استخدامها لتحديد النقاط الساخنة وتوف�ي أنظمة الإ

من أجل وضع تداب�ي الطمئنان وبناء الثقة.

ن ذلك  ها. وقد مكَّ يا وغ�ي ي لبنان والمكسيك ونيج�ي
وعىل الصعيد العالمّي استخدمت برمجية أُشاهيدي لدعم جهود المراقبة �ف

بالغ عن اي انتهاكات تقع خالل المراحل الرئيسة للعملية وقت حدوثها مّما يمّكن هيئات إدارة النتخابات  ف من الإ المراقب�ي

ي هذه العملية.
)EMBs( من الرّد عىل المشاكل قبل تفاقمها وكذلك لتعزيز الشفافية والمحاسبة �ف

ي جمع المعلومات من الجمهور باستخدام الرسائل النّصية SMS وقدرتها عىل وضع خريطة لالأحداث عىل 
إّن إمكاناِت الِمنّصة �ف

امن مع وقوع تلك الأحداث لم يتجاوز بعد مرحلة الكتشاف ، وهي تدّل عىل  ف نت بال�ت ن�ت ِمنّصة يمكن الوصوُل إليها عىل الإ

ي دعم عملية انتخابية سلمية وذات مصداقية.
عالم الجديدة �ف ي الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإ يجا�ب الدور الإ

نت ينبغي حمايتها أيًضا عىل  ن�ت ي غ�ي الإ
ي يتمّتع بها الناس �ف

“إّن نفَس الحقوق ال�ت

ي يجب تطبيقها بغض النظر عن 
، ال�ت الشبكة المعلوماتية، ل سّيما حّريّة التعب�ي

الحدود وعن أيّة وسيلة يختارها الشخص”.
ي الأمم الُمّتِحدة، القرار رقم 8/20، 2012

نسان �ف مجلس حقوق الإ

الحّريّة
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تتطّور طوال الوقت، بما يوِجب عىل هيئات إدارة النتخابات 

َل نهجها تمّشًيا مع تطّورات تلك  وهيئات الرقابة أن تعدِّ

الأدوات.

 ُّ ي
، الَمع�ف وإضافًة إىل ذلك، شّدد مقّرُر الأمم المّتحدة الخاصُّ

نت تختلف جوهريًّا  ن�ت بحّريّة الرأي والتعب�ي عىل أّن حدود الإ

ّ عندما تكون التداب�ي  عالم التقليديّة، وح�ت عن حدود وسائل الإ

عالم التقليدية متوّفرة، فإنّها  ي تنطبق عىل وسائل الإ
للقيود ال�ت

نت، ونتيجة لذلك،  ن�ت قد ل تكون متوّفرة بشكل متساٍو عىل الإ
يمكن أن تكون غ�ي متناسبة.21

َوىلي للحقوق المدنّية والسياسّية  تحمي الماّدة 19 من العهد الدُّ

ي 
ي ذلك تلك ال�ت

نت، بما �ف ن�ت جميع أنواع الكالم ع�ب منّصات الإ

يتّم القياُم بها عىل المواقع وغرف الدردشة والُمدّونات ورسائل 

ّ وكذلك أّي شكل آخر من أشكال التصالت  ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

نت. وينطبق ذلك -  ن�ت عالم غ�ي الإ القياسّية بالنسبة لوسائل الإ

أيًضا - عىل الكالم الذي يتّم تحميُله عىل أجهزة الهاتف الجّوال. 

ويتضّمن المحتوى الجّوال الذي تغّطيه الماّدة 19 المحتوى 

الذي يوّفره مشغل الهاتف الجّوال نفسه أو طرف آخر مثل مورّد 

ة  ي ذلك الرسائل الكب�ي
محتوى يتعاقد معه هذا الشخص، بما �ف

ة )SMS( ع�ب سماعة الهاتف  )bulk SMS( والرسائل القص�ي

نت  ن�ت الجّوال بالإضافة إىل المحتوى المرفوع عىل شبكة الإ

نت إىل  ن�ت ّ بتحميله من شبكة الإ ي
والذي يقوم المستخدم النها�أ

هاتفه الجّوال.

ل تزال الأدواُت تتطّور لتتماسش مع الطبيعة الفريدة لوسائل 

عالم الجديدة. ومع ذلك تبقى المالمُح الأساسّيُة المرتبطُة  الإ

نت المقّررون  ن�ت ي حّددها لالإ
بحّريّة التعب�ي والمبادئ القياسّية ال�ت

طار رقم 6، راجع  الخاّصون هي الأساس بذلك الشأن )الإ
صفحة 8(.22

إّن مجموعًة محدودًة من القيود المفروضة عىل حّريّة التعب�ي 

وعة فقط إذا كانت  َوىلي م�ش ي الماّدة 19 من العهد الدُّ
الواردة �ف

ي الفصل الأّول. وعىل 
ف �ف

ّ تفي بالختبار ذي الثالثة أجزاء المب�ي

ي القانون، وأن 
وجه التحديد، أن تكون القيود منصوًصا عليها �ف

ي 
وعة المذكورة �ف يتّم فرضها لأغراض حماية أحد الأهداف الم�ش

وريّة ومتناسبة بحيث يكون التأث�ي الأقّل  العهد؛ وأن تكون رصف

. تضييًقا عىل حّريّة التعب�ي

نت، وبعد هذا  ن�ت ي حالة إزالة صفحة ويب أو محتوى عىل الإ
�ف

وع عىل  بقاء عىل بقّية المحتوى الم�ش ف أن يتّم الإ
ّ الإجراء، يتع�ي

هذا الموقع. ول ينبغي إزالة كامل المواقع أو أسماء مواقع 

نت. وتنطبق المبادئ نفسها عىل المحتوى الذي تّم  ن�ت الإ

الوصول إليه من خالل الهواتف الجّوالة. يتوّفر معلومات أك�ش 

ي الُمرَفق 4.
تحديًدا عن ذلك �ف

لحّريّة  العامة  13:  المبادئ  رقم  طار  الإ
نت ن�ت الإ عىل  التعب�ي 

نت، كما تنطبق عىل  ن�ت أ.  تنطبق حّريّة التعب�ي عىل الإ

جميع وسائل التصال. تُقبل القيود المفروضة عىل 

نت فقط إذا كانت مطابقة  ن�ت حّريّة التعب�ي عىل الإ

ي ذلك أن ينّص 
للمعاي�ي الدولّية المعمول بها، بما �ف

وريّة لحماية مصلحة  عليها القانون، وأن تكون رصف

َوىلي )اختبار الثالثة  ف بها بموجب القانون الدُّ مع�ت

أجزاء(.

ب.  عند تقييم تناسب القيود عىل حّريّة التعب�ي عىل 

نت، يجب وزن أثر هذا القيد عىل قدرة  ن�ت الإ

نت عىل تقديم نتائج إيجابية بخصوص حّريّة  ن�ت الإ

التعب�ي مقابل فوائدها من حيث حماية مصالح 

أخرى.

ج.  ل يمكن ببساطة نقُل نهج تنظيمّي تّم تصميُمه من 

أجل وسائل التصال الأخرى، مثل التصالت 

نت، وإنّما يلزم أن  ن�ت الهاتفّية أو البث، إىل شبكة الإ

تكون مصّممة خّصيًصا من أجل ذلك الغرض.

د.  ينبغي إيالُء اهتمام أك�ب لتطوير مناهج بديلة 

مصّممة خّصيًصا ويتّم تكييُفها َوفًقا للخصائص 

وع،  نت، للتصّدي للمحتوى غ�ي الم�ش ن�ت الفريدة لالإ

اف بأنّه ل ينبغي وضع قيود محتوى خاّصة  مع الع�ت

نت. ن�ت ي تن�ش ع�ب الإ
للماّدة ال�ت

ي معالجة 
ّ أداة فّعالة �ف ي

هـ.  يمكن أن يكون التنظيم الذا�ت

الكالم الضاّر، ويجب تعزيزه.

و.  ينبغي تعزيز التوعية والجهود التعليمّية لتقوية 

نت  ن�ت ي استخدام لالإ
قدرة الجميع عىل النخراط �ف

يكون مستقاّل ومسؤوًل وتحّركه الذات.
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طار إجراءات مثل ضبط النفس السالف، ويجب عدُم  يحظر الإ

ي ظروف استثنائية 
، وإّل، �ف القيام بأّي تدّخالت إّل بعد الن�ش

َوىلي )ICCPR(. وبقدر مساٍو، ينظر إىل  ي العهد الدُّ
ف �ف

ّ كما هو مب�ي

ف حظر الخطاب الضاّر، مثل  ، خالًفا لقوان�ي ي
التنظيم القانو�ف

ي 
عالم ال�ت خطاب الكراهية، عىل أنّه غ�ي مناسب لوسائل الإ

تتمّتع بدرجة عاليٍة من القدرة عىل الوصول والحّريّة الفردية 

 ُّ ي
نت. ويعت�ب التنظيم الذا�ت ن�ت وحّريّة اختيار المحتوى، مثل الإ

نت  ن�ت ي هذا السياق، عىل الرغم من أّن الإ
آلّيَة الرقابة الأنسب �ف

والمحتوى المنقول ع�ب الأجهزة المحمولة يتطّوران، وأنّه ينبغي 

ات النهج. أن تتطّور كذلك بارام�ت

الأجهزة  ومحتوى  نت  نتت لالإ  ُّ ي
الذا�ت   التنظيُم 

الجّوالة
نت ومحتوى الهاتف الجّوال ذات طبيعة  ن�ت إّن الرقابَة عىل الإ

ي تركز عىل 
ذاتية التنظيم أو التنظيم عىل مستوى الصناعة وال�ت

مجالت المحتوى الضاّر مثل خطاب الكراهية وحماية القارصين 

من المحتوى غ�ي المناسب.

َوىلي  طار الدُّ ي الإ
ُ المتعاض بشكل ملحوظ �ف إّن حجب المواقع يث�ي

ي اختبار 
ي تلبية المعاي�ي المحّددة �ف

نسان، إذ إنّه فشل �ف لحقوق الإ

ي عدد من النقاط. ويمكن لمثل هذه الممارسات، 
الثالثة أجزاء �ف

رات المحّددة، أن تحّد من  ّ ّ عندما تتماسش مع أشكال الُم�ب وح�ت

وعة. إّن الطابع العامَّ لهذا الإجراء يجعله  أشكال التعب�ي الم�ش

متعارًضا مع مبادئ حّريّة التعب�ي ويمكن “أن يجعَل مجموعة 

واسعة من المحتويات غ�ي قابلة للوصول إليها بخالف ما تّم 

ي تَعوق 
”.23 كما أّن من شأن التداب�ي المماثلة ال�ت ي

اعتباُره غ�ي قانو�ف

ِخدَمات الرسائل النصّية أن تمّثل - أيًضا - تطبيًقا واسع النطاق 

بشكل مساٍو يخالف مبادئ حّريّة التعب�ي وأحكام الماّدة 19.

ي تحّدد 
ل تخضع مواقع الِوب لالأنظمة القانونّية المحّددة ال�ت

اماِت الرئيسَة المفروضَة عىل  ف مبادئ الحياد أو التوازن. إّن الل�ت

عالم الجديدة ترتبُط  الدول فيما يتعّلق بمحتوى وسائل الإ

نت أو المنّصات  ن�ت ي حّريّة التعب�ي عىل الإ
بعدم التدّخل �ف

الأخرى المماثلة، عىل الرغم من وجود حّق آخر يتعّلق بحصول 

نت كما حّدده مقّرر الأمم الُمّتِحدة الخاّص  ن�ت الجميع عىل الإ

. ّ بحّريّة الرأي والتعب�ي ي ِ
الَمع�ف

تشمل بعض المبادئ الأّولية المّتصلة بالمحتوى المتعّلق 

نت أو  ن�ت ي تستخدم الإ
بالنتخابات وأشكال التّصال المختلفة ال�ت

: الهواتف الجّوالة ما يىلي

عدم وجود قواعد أو لوائح سالفة تتعّلق بالنتخابات قبل  �

حدوثها.

امات الموجبة المتعّلقة  � ف َّ أو الل�ت ي
إّن التنظيَم القانو�ف

رها. ّ بالنتخابات ليس لها ما ي�ب

ّ يمكن أن يكوَن مناسًبا. � ي
 إّن نظاَم التنظيم الذا�ت

يمكن استخدام قواعد تمويل الحمالت النتخابّية للتعامل مع  �

قضايا مثل توف�ي الفرص المتكافئة. إّن ترتيباِت الحماية المتعّلقة 

بالخصوصّية والسمعة وخطاب الكراهية والأمن قابلة للتطبيق 

استناًدا إىل اختبار الثالثة أجزاء والأحكام القضائّية. يمكن أن 

عالن  نت حول معّدل أجر الإ ن�ت تكوَن المفاوضات عىل شبكة الإ

مبادرة للتعاون التنظيمي. يمكن أن تكون حملة الوقف الختيارّي 

ة قبل يوم  وفرض حظر عىل استطالعات الرأي العاّم مبا�ش

النتخابات قابلًة للتطبيق بالنسبة للمواقع الإخباريّة.

امات المفروضة  ف رات لالل�ت ّ ، ل توجد م�ب ف َوفًقا للمقّررين الخاّص�ي

نت أو الهاتف الجّوال غ�ي ما يفرض عندما  ن�ت عىل مشّغىلي الإ

نت مثل هيئات بّث  ن�ت عالم غ�ي الموصولة بالإ تفتح وسائل الإ

نت لتكملة خدماتها عىل  ن�ت الِخدمة العاّمة ِخدَمات ع�ب الإ

ذاعة أو التلفزيون. وينطبق ذلك أيًضا عىل أّي متطّلبات  الإ

ي ذلك مخّططات الوصول 
مجة المتعّلقة بالنتخابات، بما �ف لل�ب

نصاف والتوازن. المبا�ش ومتطّلبات الإ

إّن تطبيَق الأحكام كتلك المتعّلقة بالوقف الختيارّي للحملة 

ة قبل يوم النتخابات  أو حظر استطالعات الرأي العام مبا�ش

يرُها  نت هو أك�ش تعقيًدا. ومن المرّجح أن يصبح ت�ب ن�ت عىل الإ

نت  ن�ت ي مرحلة الن�ش نظًرا لطبيعة الإ
َ صعوبة �ف

أو فرُضها أك�ش

ونطاقها العابر للحدود.

التغطية  عىل  الأحكام  تطبيق    قابلية 
لالنتخابات عالمية  الإ

نصاف والإ التوازن  الحملة:  قواعد 
نت الصحَف من حيث إنّها تعت�ب غ�ي مناسبة  ن�ت تشبه شبكة الإ

امات مثل التوازن والعدل. لكن سيتّم تطبيُق المعاي�ي  ف لتطبيق الل�ت

ي فتحت بّوابة أخبار 
عالمّية ال�ت الصحفّية عىل مواقع المؤّسسات الإ



عالم واالنتخابات44 وسائل االإ

نت، عىل الرغم من أّن مثل هذه البّوابة سوف تخضُع  ن�ت عىل الإ

ي مثل ُمدّونة لقواعد السلوك، وينبغي أن 
لأدوات التنظيم الذا�ت

ف ُمعًفى من هذا بشكل  يكوَن المحتوى الُمقّدم من الُمستخِدم�ي

ي 
هم مّمن يُسهمون �ف ف وغ�ي ف والُمدّون�ي ف الصحفّي�ي عاّم. إّن المواطن�ي

نت ليسوا مقّيدين بمعاي�ي محتوى الصناعة  ن�ت موقع عىل شبكة الإ

ي تطّورها المواقع الفرديّة، 
ككّل أو ُمدّونات السلوك غ�ي تلك ال�ت

ف باتّباع المعاي�ي الأوسع أو أحكامها. ومن ثَّم ليسوا ملزم�ي

ات  ن�ش وبّث  النتخابية،  الحملة  إعالناُت 
الحزب انتخابات 

ي تفرُض 
اماِت، مثَل بّث انتخابات الحزب أو تلك ال�ت ف إنَّ الل�ت

عالم ع�ب  عىل إعالنات حملة النتخاب، ل تنطبق عىل وسائل الإ

ي نقل 
ر لتقييد حّق الأحزاب السياسية �ف ّ نت حيث ل يوجد ُم�ب ن�ت الإ

ي طلب المعلومات وتلّقيها. 
ّ �ف ي

المعلومات أو حّق المستخدم النها�أ

نت الذي قد  ن�ت وبدًل من السعي للحّد من حّريّة التعب�ي عىل الإ

َ مالءمًة لتنظيم 
يتضّمن خرًقا للمعاي�ي الدولّية، فإّن الآلّية الأك�ش

ف  أهداف السياسة العاّمة، مثل إيجاد مناخ مهّيأ لمنافسة متكافئة ب�ي

ي 
ف هي تنظيم تمويل الحمالت النتخابّية ال�ت الأحزاب والُمرّشح�ي

ي حال كانت الأنظمة 
نت �ف ن�ت نفاق عىل الإ يمكن توسيُعها لتشمَل الإ

معموًل بها بالفعل أو تّم إدخاُلها كجزء من أّي تداب�ي جديدة.

امات وقف الحملة ن استطالعات الرأي العام والتت
هناك القليُل من العمل الرسمّي ذي المغزى الذي يمكن أن تّتخذه 

نت موجوًدا فيما وراء  هيئة رقابة إذا كان موقع ما عىل شبكة إن�ت

البحار، وقام بن�ش استطالع للرأي العام أو ماّدة تعود للحملة أو 

. وما لم  ي ات الصمت النتخا�ب ي أثناء ف�ت
محتوى سمعّي بصّي �ف

ي منطقة الختصاص، فإنَّ الأدواِت المتوّفرة لهيئة 
يكن الموقع �ف

الرقابة محدودة للغاية. إّن فرَض حظر عىل حّريّة التعب�ي أصبح 

نت ومحتوى  ن�ت ي عص الإ
ايٍد �ف ف أمًرا عفا عليه الزمُن عىل نحٍو م�ت

ة  ُه خالل ف�ت الهاتف المحمول، لسّيما وأّن المحتوى الذي تّم ن�ش

الحملة يظّل متاًحا ليصل إليه المستخدمون النهائّيون بسهولة 

ة وقف الحملة. ويحّملونه بي� خالل ف�ت

يعات، فإّن من المحتمل أن  إذا كان مثل هذا الحظر تطبيًقا لت�ش

تكون الآلّياُت الأنسب للتعامل مع أّي مخالفات ذاتّيَة التنظيم 

ا إّما من  ي طبيعتها، ويجب التعامل مع أّي محتوى يعت�ب ضارًّ
�ف

نت أو بإنشاء هيئة  ن�ت خالل الشكاوى المقّدمة إىل مزّود خدمة الإ

نت. ن�ت ي لالإ
تنظيم ذا�ت

المسؤولّية  
ي تطّورت بأنّه ل ينبغي أن يكوَن هناك 

ي المبادئ العاّمة ال�ت
تق�ف

أيُّ مسؤولّية للنقل أو الستضافة من قبل ُمقّدمي ِخدَمات 

نت، عىل الرغم من أنّه يمكن القول بوجود المسؤولّية  ن�ت الإ

ّ الذي يقوم الوسطاء بتخزينه  ي
لعدم إزالة المحتوى غ�ي القانو�ف

عية ذلك المحتوى. بمجرّد أن يدركوا عدم �ش

ي بعض الختصاصات القضائّية، يتمّتع ُمقّدمو الِخدَمات بحصانة 
�ف

من المالحقة القضائّية ويكون المؤّلف مسؤوًل عن ن�ش أّي محتوى 

ي مجال الن�ش غ�ي المّتصل 
ضاّر عىل الأسباب مماثلة لما يحدث �ف

نت، عىل الرغم من أّن ذلك يمكن أن يمّثل مشكلًة بالنسبة  ن�ت بالإ

ح علماُء  نت وتحديد المؤّلف. وقد اق�ت ن�ت لإخفاء ُهويّة عالم الإ

حّريّة التعب�ي - أيًضا - أّن أّي مطالبات ضدَّ خطاب ضاّر عىل 

ي البلد 
ّ �ف ي

ي منطقة الختصاص القضا�أ
نت ينبغي تقديُمها �ف ن�ت الإ

الذي استهدفه المحتوى، بدًل من أّي منطقة يتّم فيها تحميل 
هذا المحتوى، لضمان الآلّيات المناسبة للتدّخل.24

عالم  الإ الشكاَوى ضّد وسائل    عملية رفع 
الجديدة

ي يشّكلها ُمقّدم 
عادًة ما يتّم تعامُل الهيئة التنظيمّية الذاتّية ال�ت

ي عملية 
عالم الجديدة، �ف الخدمة مع الشكاَوى ضدَّ وسائل الإ

ي الشكل رقم 5.
ف �ف

ّ مماثلة لما هو مب�ي

زالة شعار والإ  الإ
زالة المحتوى  زالة الطريقة الأك�ش شيوًعا لإ شعاُر والإ أصبح الإ

نت. وقد وضعت آلّيات مماثلة  ن�ت الضاّر المنشور عىل الإ

للتعاُمل مع المحتوى الضاّر الذي يُوّزع ع�ب أجهزة الهواتف 

ي التعامل 
اًل �ف الجّوالة. وينظر إليها عىل أنّها الخياُر الأقلُّ تدخُّ

نت. ويعمل  ن�ت مع المحتوى الذي ينظر إليه عىل أنّه ضاّر عىل الإ

نت  ن�ت ِّ عىل مستوى مشغل ِخدمة الإ ي
عىل أساس التنظيم الذا�ت

والهاتف الجّوال. فلدى إخطار مقّدم الِخدمة عن المحتوى 

ي 
ي ال�ت

ة أو عن طريق هيئة التنظيم الذا�ت الضاّر، إّما مبا�ش

تتّصف نتيجة لشكوى من الجمهور، يّتخذ قراًرا بشأن ما إذا كان 

ينبغي إزالة ذلك المحتوى.
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ف يشّكل هذا نظاًما فّعاًل لتحديد المحتوى وإزالته،  ي ح�ي
و�ف

ي الواقع، 
ا �ف فإنّه أعطى مقّدمي الِخدَمات دوًرا إداريًّا أو قضائيًّ

ي هذه العملّية 
وعة �ف حيث يمكن استبعاد أشكال التعب�ي الم�ش

دون توّفر مستويات مناسبة من الحماية. غالًبا ما تكون شكاَوى 

رَة، ونظًرا لأّن ُمقّدمي الخدمة لهم مصلحة  َّ الجمهور غ�ي م�ب

ي نفي مسؤوليَتهم عن المحتوى المنشور، نشأ 
واضحة �ف

ي 
اض بأّن هذه الممارسة قد أّدت إىل زيادة المواقف ال�ت الف�ت

ف بإزالة المحتوى،  ا للشاك�ي يستجيب فيها مقّدمو الِخدَمات تلقائيًّ

. وذلك دون توّفر المستويات المناسبة لحماية حّريّة التعب�ي

 ُّ ي
، الَمع�ف ومن هذا المنطلق يُوصي ُمقّرر الأمم المّتحدة الخاصُّ

بحّريّة الرأي والتعب�ي بمزيد من مستويات المحاسبة عندما يحّد 

نت.25 وتشمل هذه قيوًدا  ن�ت الوسطاء من حّريّة التعب�ي عىل الإ

ف  ّ تشمل تحّذير المستخدم�ي ي
تنفيذيّة فقط بعد التدّخل القضا�أ

سلًفا، حيثما أمكن، قبل تنفيذ تداب�ي تقييديّة، بتقليل تأث�ي 

ّ وتوف�ي ُسبل انتصاف  ي ِ
القيود المفروضة عىل المحتوى الَمع�ف

ي ذلك إمكانية الطعن من 
ف المتأثّرين، بما �ف فّعالة للمستخدم�ي

خالل نظام الوسيط والمثول أمام سلطة قضائّية.

شعار”  ّ نظام “إشعار لإ ي
ي إطار التنظيم الذا�ت

لقد بدأ يظهر �ف

ف بموجبه عىل الوسطاء، لدى إخطارهم بأّن المحتوى 
ّ يتع�ي

ف عن ن�ش وتوزيع  يُعت�ب ضارًّا، أن يبلغوا المسّبب أو المسؤول�ي

. وهذا من شأنه أن يُعطَي الُمّدعى عليه خيار  ّ ي ِ
المحتوى الَمع�ف

الدفاع عن المحتوى المطلوب إزالته أو الموافقة عىل إزالة 

ي 
ي يفشل فيها المؤّلف �ف

ي الحالت ال�ت
المحتوى من الموقع. و�ف

زالة.26 تداب�ي أخرى  زالة، يمكن منح الإ ي صّحة طلب الإ
الطعن �ف

نت لتسليط  ن�ت مثل التأش�ي عىل المواّد غ�ي المناسبة عىل الإ

الضوء عىل المحتوى، أو استخدام وسائل أخرى مثل وظائف 

ي 
ف �ف ي يمكن أن تساعد المستخِدم�ي

سحب اعتماد المستخدم ال�ت

. ي حّريّة التعب�ي
تعديل المحتوى الخاّص بهم دون التأث�ي �ف

نت بأّن هيئة  ن�ت •  إعالم مزّود خدمة الإ

ي تعتقد أّن المحتوى غ�ي 
التنظيم الذا�ت

. ي
قانو�ف

ي هذه 
•  يقوم مزّود الخدمة - عادًة - �ف

المرحلة بإيقاف الوصول إىل صفحة 

ح  الويب المسيئة، ومع ذلك، تق�ت

ة أن يسعى مزّود الخدمة  التوصّيات الأخ�ي

زالة  ّ لإ ي
إىل الحصول عىل أمر قضا�أ

المحتوى قبل التنفيذ.

ي 
•  يتّم إعالم المسّبب ويُبلغ بحّقه �ف

ي إزالة المحتوى.
الطعن �ف

شعار  لالإ نموذجّية  5:  إجراءاٌت  رقم  الشكل 
هيئة  بها  تقوم  زالة  والإ

نت ن�ت لالإ  ّ ي
ذا�ت تنظيم 

•  تقييم المحتوى بناًء عىل مبادئ الشكاوى 

ي الفصول السابقة من هذا الدليل.
المبّينة �ف

•  تقديم تقرير ع�ب خّط ساخن أو عن 

طريق موقع شبكة.

ي ردٍّ إىل الشاكي 
•  تأكيد تلّقي الشكوى �ف

وإخطار المّدعى عليه بتفاصيل الشكوى.

•  تقييم المحتوى عىل أنّه متوافق مع 

القانون ثم ل يتّم اتخاذ أّي إجراء آخر 

ويتّم إغالق القضّية.

•  إذا توافر احتمال مخالفة المحتوى 

للقانون، يتّم البدء بالمرحلة التالية.
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الفصل الثامن

يتناول الفصُل الثامُن قضّية التلفزيون 

، والقضايا  ّ ي
العابر للحدود والبّث الفضا�أ

الوطنّية المتعّلقة بتغطية النتخابات. 

ا  لقد تطّور التلفزيون والراديو تاريخيًّ

ّ يضّم هيئاِت بّث تستخدم  ي
كقطاع وط�ف

ّ أو  ي
ّددات الأرضّية ذات المتداد الوط�ف ال�ت

. ي
دوَن الوط�ف

ّ لالتصالت )1982( بحّق  َوىلي ف اتفاقّية التّحاد الدُّ تع�ت

ّ إدخال  ذاعة، وح�ت ي تنظيم أث�ي التصالت والإ
الدول �ف

أشكال جديدة من أنظمة توصيل التلفزيون، وفيما يتعّلق 

ا. لقد  بقضّية البّث العابر للحدود كانت التفاقّية رصيحة نسبيًّ

ُ بثُّ  ُ ، إذ يَع�ب كان هناك دائًما بعُض الآثار الجانبّية لبّث الأث�ي

ي 
ي الحدوَد الوطنّية إىل الأراصف

التلفزيون أو الراديو الوط�ف

المجاورة، برغم أنّه كان يتّم احتواُء معظم ذلك ضمن القضايا 

الحدوديّة المحّلّية.

ي 
ي الستينّيات ثم تزايد شعبّيته �ف

ّ �ف ي
إّن ظهور البّث الفضا�أ

ي نشأت 
ا، بشكل جذرّي، نوع القضايا ال�ت ّ الثمانينّيات قد غ�ي

بسبب البّث العابر للحدود. كان بمقدور محّطات التلفزيون 

، تقوم بإرسالها إىل أحد  ي بلدها الأصىلي
والراديو إنتاج برامج �ف

ي 
ي دولة أخرى. وجاء ذلك �ف

ي أراصف
الأقمار الصناعّية وإذاعتها �ف

ي بلٍد ما تقوم بإنتاج برامج لذلك البلد ثّم، ومن 
شكل هيئة بّث �ف

خيص، تقوم ببّث برنامجها ِبَوْصلة  أجل اللتفاف عىل نظام ال�ت

ي 
صاِعدة من بلد آخر ليتّم التقاطه ِبَوْصلة هابطة مرّة أخرى �ف

سوق الوطن الأّم.

الحدود ّ والبّث ع�ب  ي
الفضا�أ البّث 
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عالم،  وقد مّثل ذلك مشاكل خاّصة لهيئات مراقبة وسائل الإ

ي 
إذ يمكن من الناحية الفّنّية، أن تكون محّطة بّث مسّجلة �ف

ي 
َ تقع �ف ّ ما تبّث بشكل رئيس إىل جماه�ي ي

اختصاص قضا�أ

ّ آخر. وتنشأ ثالثة أنواع من السيناريوهات فيما  ي
اختصاص قضا�أ

. ي يتعّلق بالبّث العابر للحدود أو خدمات البّث الأجن�ب

ي تمتدُّ ع�ب الحدود الوطنّية ويمكن  �
الِخدمات النتشاريّة ال�ت

ي بلدان أخرى غ�ي تلك 
أن يتلّقاها المشاهدون والمستمعون �ف

ي تّم فيها تسجيُل هيئة البّث وفيها يقع مقرُّ هيئة البّث، 
ال�ت

وذلك عىل أساس ترّددات أث�ي عابرة للحدود الوطنّية تملكها 

نامج. ي تّم فيها تسجيل ال�ب
الدولة ال�ت

ي دولة ومتاحة  �
هيئة بّث فضائّية تستخدم وصلة صاعدة �ف

ي دولة أخرى.
ي أراصف

لاللتقاط بوصلة هابطة �ف

�  . ي خدمة تلفزيون أو راديو محىّلي
ّ ُمدرَجة �ف ي خدمة برنامج أجن�ب

عىل سبيل المثال، إذا تّم إدراُج 30 دقيقة من الأخبار من 

ي جدول برنامج ببلد آخر، بالتفاق 
ي بلد ما �ف

محّطة إذاعة �ف

ف من القنوات التلفزيونّية. ف اثنت�ي ب�ي

التعبتي والبّث عتب الحدود  حّريّة 
ي الحصول عىل المعلومات التعب�ي الفردّي 

يتجاوز الحّق �ف

 ّ ي
امج والخدمات، مثل الراديو والتلفزيون الفضا�أ فيشمل ال�ب

ف أو 
ّ ي قد يتمَّ توجيهها نحو إقليم مع�ي

أوالخدمات الأرضّية ال�ت

ف أن يخضع ويجتاز 
ّ ي الوطنية. ويتع�ي

تع�ب عفًوا حدوَد الأراصف

ي مثل هذه الخدَمات لختبار الثقة ذي الثالثة أجزاء 
ل �ف أّي تدخُّ

والذي يتعّلق بقيود الماّدة 19. وينطبق ذلك عىل كلٍّ من بلد 

.) ي تلقٍّ
ي نقل( وبلد الستقبال )الحّق �ف

رسال )الحّق �ف الإ

ي محتوى محّطات البّث 
ل �ف اماِت الدول بعدم التدخُّ ف إّن ال�ت

ي تنطبق عىل 
ّ أو خدماتها تنطبق بالطريقة نفسها ال�ت ي

الفضا�أ

ذاعّية والتلفزيونّية  ي ذلك القنوات الإ
أّي هيئات بّث أخرى، بما �ف

الوطنّية. إّن أيَّ قيود أو حدود عىل خدمات محّطات البّث 

ّ بأّي وسيلة لغ�ي الأهداف الدقيقة المنصوص عليها  ي
الفضا�أ

، إذ عىل الدول  ي الماّدة 19 تعت�ب انتهاًكا لمبادئ حّريّة التعب�ي
�ف

ي 
ي ذلك الحّق �ف

، بما �ف ي حّرّية التعب�ي
الأطراف أن تضمن “الحّق �ف

طلب المعلومات والأفكار والحصول عليهما ونقلهما من جميع 
الأنواع وبغض النظر عن الحدود”.27

ّ هو أّن معاي�ي  ي
وهناك مبدأ أساسي لمراقبة البّث الفضا�أ

ي 
ي ذلك تداب�ي الحياد، عادة ما يتّم تنظيُمها �ف

المحتوى، بما �ف

ي ستطبق. ويشاُر - 
رسال، وتلك هي معاي�ي البّث ال�ت موقع الإ

عادة - إىل ذلك بـ”مبدأ الدولة الأصل”. ويتّم التسامح مع القيود 

فقط إذا استندت إىل أحد القيود المسموح بها بموجب الماّدة 

.ICCPR َوىلي 19 )3( من العهد الدُّ

قليمي الإ والتعاون  قابة  الرَّ آلّياُت   
ذاعة الفضائّية  النهَج المركزّي للرقابة عىل محّطات التلفزيون والإ

كاء العملّية  ف الدول و�ش والعابرة للحدود هو تعزيز التعاون ب�ي

ي التعامل 
يعّيَة الوطنّيَة محدودٌة �ف النتخابّية. إّن الأدواِت الت�ش

ي كث�ي من 
ذاعّية الفضائّية الأجنبّية �ف مع الِخدَمات التلفزيونّية والإ

رسال والستقبال. الحالت نظًرا لطبيعة الإ

ي  َ والهدف من التعاون هو تعزيُز المعاي�ي عىل كّل من جان�ب

ي موقع 
ّ ل يتّم تقويُض حّريّة التعب�ي �ف رسال والستقبال ح�ت الإ

رسال ضمن واجبات حّريّة التعب�ي  الستقبال، ولضمان حّرية الإ

ي المستقِبلة.
ي الأراصف

اماتها �ف ف وال�ت

ّ العابر  ي
ي محاولة لزيادة التنسيق التلفزيو�ف

ولهذا الغرض، و�ف

قليمّية الحكومّية الدولية  للحدود، أدخلت بعض المنّظمات الإ

ي تتطّلب الحفاظ عىل المعاي�ي الأساسّية 
- أيًضا - التفاقّيات ال�ت

اف بدولة المنشأ،  كة هي الع�ت للمحتوى. وهذه المبادئ المش�ت

مجة الأساسّية حول  وتعريفات منشأ ِخدَمة البّث ومعاي�ي ال�ب

امج الإخباريّة. ي ال�ب
خطاب الكراهية وحماية القص والحياد �ف

ي حالة الآثار الجانبّية حيث يمكن استقبال محّطة بّث أرضّية 
و�ف

ي بلد آخر، إذا كان هناك مشكلة تتعّلق بالمحتوى، فإّن 
من بلد �ف

نصاف هي تقديم شكوى إىل هيئة الرقابة  الآلّية الوحيدة لالإ

ي بلد المنشأ أو الرجوع إىل أّي اتفاقات إقليمّية 
أو المحاكم �ف

ي الشكوى، وإذا 
أو عالمّية. ويمكن لهيئة الرقابة بدورها النظر �ف

لزم الأمر، البحث عن التداب�ي التعويضّية إذا وجدت حدوث 

خروقاٍت .
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ي حالة التعامل مع هيئة بّث فضائّية أجنبّية يكون إيجاُد حّل 
�ف

خيص  ي المحتوى يتوّقف عىل نظام ال�ت
ي الوصول أو �ف

لمشكلة �ف

ي حال توّفر 
وعّما إذا توافر لدى المحّطة ترخيص لالستقبال، و�ف

ي تتماسش مع الماّدة 
رخصة استقبال فإنّه يمكن تطبيق المعاي�ي ال�ت

19. وإذا لم يكن هناك ترخيص، فإّن محّطة البّث عندها تكون 

تقنًيا خارج اختصاص هيئة الرقابة وينبغي عندها تشجيُع أدوات 

. ي
قليمّي والتنظيم الذا�ت التعاون الإ

ي حالة التعامل مع هيئة بّث أرضّية محّلّية لديها اتفاق نقل 
أما �ف

ف عىل تلك المحّلّية ضمان المتثال 
ّ مع هيئة بّث دولّية، يتع�ي

للمبادئ التوجيهّية ومعاي�ي البّث المحّلّية.

ف هيئات الرقابة بجميع أنواعها بشكل كب�ي  لقد زاد التعاون ب�ي

ُل إىل اتفاق قبل  ين الماضية. ويكون التوصُّ خالل السنوات الع�ش

ف صّناع  ي بناء توافق فيما ب�ي
بَدء الحملة النتخابية عاماًل مساعًدا �ف

، وذلك لضمان أّن  ف كاء النتخابّي�ي ف ال�ش ّ وفيما ب�ي ي
البّث الفضا�أ

ي إجراء عملّية 
ذاعّيَة تُسهم �ف القنواِت الفضائّيَة التلفزيونّيَة والإ

انتخابّية ناجحة وذات مصداقّية، بدًل من أن ينظر إليها عىل أنّها 

تهديد لتلك العملّية.

التغطية  عىل  الأحكام  تطبيق    قابلّية 
لالنتخابات عالمّية  الإ

نصاف والإ التوازن  الحملة:  قواعد 
امات  ف ف أّن مبدأ الأصل ينفي أيَّ أشكال محّددة من الل�ت ي ح�ي

�ف

ي الدولة المستقبلة، تّم تطوير القواعد 
امج �ف المطبقة عىل ال�ب

العاّمة التالية لخدمات الأقمار الصناعّية:

قد يطبق بلد ُمرسل لوائح تنظيمية تتعّلق بالمحتوى ولديه  �

اٌم بتشجيع التنّوع: “ينبغي أن توّفر أنظمة ترخيص البّث  ف ال�ت

عالم ذات القدرة المحدودة، مثل الخدمات  ع�ب وسائل الإ

الأرضّية والفضائّية السمعّية البرصّية، بتوزيع عادل للوصول 

ف هيئات البّث العاّمة والتجارّية والمجتمعّية”.28  دات ب�ي دُّ وال�ت

ي 
ل �ف امات بعدم التدخُّ ف ويكون لدى البلد المستقبل ال�ت

الخدمة الفضائّية.

امج  � امات ال�ب ف ي عقود الستقبال، فإّن ال�ت
امات �ف ف إذا وردت ال�ت

ي المصلحة العاّمة قد تكون 
ي تكون �ف

لزيادة التنّوع أو تلك ال�ت

ي 
ل �ف مناسبة اعتماًدا عىل السياق. غ�ي أّن مبدأ عدم التدخُّ

ام، مع ذلك، يظلُّ ساريًا. ف الل�ت

امج الأخرى المتعّلقة  امات ال�ب ف نصاف وال�ت إّن أحكاَم التوازن والإ

ف الوطنّية بالتاىلي  ي القوان�ي
بتغطية النتخابات والحملة النتخابّية �ف

ّ الأجنبّية ما لم تطبق  ي
ل تغّطي - عادًة - هيئات البّث الفضا�أ

مجموعة من المعاي�ي المعادلة، إّما من خالل اتفاقّية أو أحكام 

ي كال البلدين، أو تطّبق بموجب رخصة استقبال، 
قانونّية مماثلة �ف

ا أنّها قد تُعامل معاملة أحد منتجي المحتوى  ي عمليًّ
مّما يع�ف

عالم. ي وسائل الإ
، وذلك لأغراض تعزيز التنّوع �ف ف الوطنّي�ي

عالنات  والإ النتخابّية  الحملة  إعالنات 
لالأحزاب النتخابّية 

عالنات النتخابّية  ل ينبغي أن تطّبق أحكام البّث كأحكام الإ

 ّ ي
لالأحزاب وإعالنات الحملة النتخابّية عىل محّطات البّث الفضا�أ

ي تعمل بموجب رخصة إرسال من بلد آخر، حيث 
الأجنبّية ال�ت

ّ للبلد، ما لم توافق محّطة  ي
إنّها خارج نطاق الختصاص القضا�أ

البّث بالأقمار الصناعّية ذات الصلة عىل القيام بذلك عىل 

. ي
أساس التنظيم الذا�ت

ويمكن أن تنطبق هذه الأحكام عىل القنوات الفضائّية المحّلّية 

وعة طالما أنّها تمتثل لمتطّلبات المعاملة  كما يمكن أن تكوَن م�ش

وعة إذا  يّة. ويمكن أن تكوَن متطّلبات مماثلة م�ش ف غ�ي التمي�ي

ي رخصة استقبال صادرة لمحّطة فضائّية أجنبّية طالما 
وردت �ف

أنّها ل تتعارض مع مبدأ دولة المنشأ.

عالن  لن يتمَّ تغطية محّطات البّث الفضائّية الأجنبّية بمعاي�ي الإ

ي البلد المتلّقي ما لم يتّم تنظيمها برخصة استقبال بّث أو 
�ف

اتفاقيات إقليمّية. وقد ل يكون من السهل لهيئة رقابة تنظيم 

ُسبل حصول الأحزاب السياسّية عىل لقطات إعالنّية تجاريّة عىل 

الخدمات الفضائّية الأجنبّية عند نقطة الوصول. ومن المرّجح 

ي 
رسال �ف أن يشمل النهج الأفضل لتنظيم ذلك الوصول أنواَع الإ

التنظيمات المالّية للحملة الوطنّية.
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الرأي واستطالعات  الختياري،  الحملة  وقف 
بالغ عن الحمالت  ل يجوز تطبيُق الوقف الختياري عىل تقارير الإ

ّ الأجنبّية  ي
النتخابّية ون�ش استطالعات الرأي لهيئات البّث الفضا�أ

ي تعمل بموجب رخصة إرسال من بلد آخر، لأنّها خارج 
ال�ت

ّ للدولة، ما لم توافق محّطات البّث  ي
نطاق الختصاص القضا�أ

. ي
ي إطار التنظيم الذا�ت

ي عىل القيام بذلك �ف
الفضا�أ

ي 
ويمكن أن تنطبق هذه الأحكام عىل القنوات الفضائّية ال�ت

وعة طالما أنّها امتثلت  ي بلد المنشأ ويمكن أن تكون م�ش
تبّث �ف

يّة. وقد ينطبق المبدأ نفُسه -  ف لمتطّلبات الأحكام غ�ي التمي�ي

أيًضا - عىل رخصة استقبال صادرة لمحّطة الأقمار الصناعّية 

الأجنبّية.

قمار  الأ ِخدَمات  والعقوباُت عىل    القيوُد 
الصناعّية

ي تنتهك 
 إّن إمكانّية فرض عقوبات عىل هيئات البّث الأجنبّية ال�ت

القواعَد الوطنّية لتغطية النتخابات محدودة، حيث يتّم إصداُر 

ي بالد أخرى، ويرّجح أن يكون لها مجموعة من 
تراخيصها �ف

امات محّطات البّث الوطنّية. ف امات تختلف عن ال�ت ف الل�ت

إذا كانت تلك المحّطات مسّجلة لستقبال البّث، يمكن عندها 

أن يكون تطبيق تداب�ي مماثلة لتلك المطبقة عىل محّطات البّث 

الأرضية أمًرا مناسًبا. ويتوّقف ذلك عىل الموقع الماّدي لهيئة 

قليمّية  البّث. وقد تّم ربط هذه المسألة بإحكام بالتفاقّيات الإ

ي قامت بتوسيع فكرة المنشأ لتحديد موقع الأنشطة الماّديّة 
ال�ت

ف  ائح الرئيسة من الموّظف�ي لهيئة البّث )المقّر الرئيس وال�ش

دارة والقرارات التحريريّة( عىل أنّه المكان الذي يقع فيه  والإ

رسال )الوصلة الصاعدة(. ّ بدًل من مرفق الإ ي
الختصاص القضا�أ

يمكن أن تستخدم هيئات الرقابة المستقّلة والمحاكم لتوف�ي 

ي تتضّمن 
ي جميع الحالت الأخرى ال�ت

التعويض كما هو الحال �ف

ذاعة، عىل الرغم من ذلك، فإّن الأمَر سيعتمُد إىل  التلفزيون والإ

حدٍّ بعيد عىل مكان وجود أصول هيئة البّث الفضائّية وإذا ما 

كانت تندرج تحت اختصاص المحكمة. ويجوز لمحكمة وطنّية 

أن تطلب من محكمة أجنبّية تنفيذ الحكم ولكن يعود ذلك لقرار 

ي تتلّقى الطلب.
المحكمة ال�ت

اًل لمعالجة  كما ينبغي أن تكون العقوبات متناسبة وأقّل تدخُّ

ي تفرض 
النتهاكات. وتوجد مجموعة مماثلة من العقوبات ال�ت

ي سياق النتخابات 
رسال. و�ف ي بلد الإ

عىل هيئات البّث الأرضّية �ف

من المرّجح أن تشتمل تلك العقوبات عىل ن�ش تصحيح أو 

ي حالت النتهاكات المتعّمدة والمتكّررة، عقوبات 
تحذير أو �ف

مالّية.

يشّدد قرار الجمعّية العاّمة لالأمم الُمّتِحدة رقم 424)1950(، 

معّلًقا عىل ممارسات مثل التشويش عىل إشارات محّطات 

، عىل أّن “تداب�ي من هذا النوع تحرم جميع  ي
البّث الفضا�أ

الأشخاص من أن يكونوا عىل علم تاّم بشأن الأخبار والآراء 

والأفكار دونما اعتبار للحدود ]...[ وتدعو حكومات جميع الدول 

ي حّرّية 
الأعضاء إىل المتناع عن مثل هذا التدّخل بحّق شعوبها �ف

المعلومات”. إّن التشويش وحجب خدَمات الأقمار الصناعّية ل 

قليمّية. َ الدولّيَة والإ تّتفق والمعاي�ي
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الفصُل التاسع

يرّكز الفصُل التاسُع عىل اتّصالت هيئة 

إدارة النتخابات )EMBs( والحاجة 

اتيجّي  إىل تطوير نهج متكامل وإس�ت

لالتصالت طوال الدورة النتخابّية. وكجزٍء 

اماتها تجاه الجمهور وكتدب�ي  ف من ال�ت

ي العملّية 
رئيس للحفاظ عىل الثقة �ف

ف عىل هيئات إدارة 
ّ النتخابّية، يتع�ي

النتخابات أن تُطّور قدرات اتصالت 

تعطيها المقّدرة عىل التواصل بشكل 

كاء  فّعال مع مجموعة واسعة من ال�ش

ف وعىل تقديم المعلومات عن  النتخابّي�ي

عملية النتخابات. ويشمل ذلك التواصل 

ف مختلف إدارات ومواقع هيئة  ّ ب�ي الداخىلي

إدارة النتخابات، والتواصل الخارجّي مع 

كاء العملّية  ها من �ش عالم وغ�ي وسائل الإ

النتخابّية.

إّن هيئات إدارة النتخابات مسؤولة عن كّل من إعالم 

ف )لماذا  ف )كيفّية التصويت( تثقيف الناخب�ي الناخب�ي

ي ترتكز 
بية الَمدنّية )عن المفاهيم الأوسع ال�ت التصويت( وال�ت

عليها العملّية النتخابّية(. ويحتّل تشكيل َعالقات طّيبة مع 

ا من تلك العملّيات، بحيث تتمّكن  عالم موقًعا مهمًّ وسائل الإ

عالم من تغطية العملّية النتخابّية بما يتضّمن رسائل  وسائل الإ
هيئة إدارة النتخابات كجزء من تقاريرها الإخباريّة المنتظمة.29

التصال اتيجّية  إستت  
تعت�ب التصالت ُصلب الثقافة المؤّسسّية الحديثة والقدرة عىل 

اتيجي جزء ل غ�ف عنه لتنظيم عملية انتخابات ذات  التواصل الإس�ت

مصداقّية وموثوق بها. وتعّزز التصالت الجّيدة والتوعية من جانب 

هيئات إدارة النتخابات الثقة والإحساس بأّن العملّية النتخابّية 

. كذلك فإنّها  ي ي كّل سياق انتخا�ب
ملٌك للجميع، وهو أمٌر مطلوٌب �ف

- أيًضا - نشاط يحدث عىل مدار الساعة ويتوّجب القيام به طوال 

الدورة النتخابية برّمتها. إّن سياسة اتصالت مفتوحة ترتكز عىل 

ي أن 
عالم �ف ي أن يعرف وحّق وسائل الإ

أساس حّق الجمهور �ف

ي اتخاذ قرار مستن�ي 
ف �ف تقّدم التقارير الإخباريّة ستساعُد الناخب�ي

يوم النتخابات. كما سيساعد عىل تبديد الشائعات والمعلومات 

ي سياق النتخابات. وهذا أمٌر مهٌم 
ي غالًبا ما تدور �ف

الخاطئة ال�ت

ي - 
ي حالت مرحلة ما بعد الصاع والحالت النتقالّية ال�ت

خصوًصا �ف

. غالًبا - ما تّتسم بزيادة مستويات التوتُّر والصاع السياسي

اتيجّية عىل التصال،  دارة النتخابّية لقدرات إس�ت إّن بناَء هيئة الإ

بداعي.  اتيجّي والإ س�ت ّ والخارجّي، يتطّلب التخطيط الإ الداخىلي

ويتطّلب التأسيس الأوىلي لقدرة التصالت المؤسسية مزيًدا من 

النتخابات إدارة  اتصالت هيئة 
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ورة استثمارات  ، ولكّنه ل يتطّلب بالصف ف الوقت للتخطيط والتجه�ي

دارة النتخابّية من أّن  ة. وينبغي أن تتحّقق هيئات الإ مالية كب�ي

ي تكنولوجيا المعلومات والتصالت تتناسُب مع 
استثماراِتها �ف

السياق القطري وأّن الهيئة تستطيُع الحفاظ عليها. كما لوحظ 

ي التقييم المواضيعي )Thematic( لمساهمة برنامج الأمم 
�ف

ي تقوية النظم والعملّيات النتخابّية “أّن 
ّ �ف ي

نما�أ المّتحدة الإ

إدخاَل تكنولوجيات انتخابّية أمٌر معّقد ل ينطوي عىل الحاجة إىل 

يعات والتوظيف  ي الت�ش
ات �ف التدريب، ولكن - أيًضا - عىل تغي�ي

نامج  ”. كما لحظ ال�ب ف ي مجال تثقيف الناخب�ي
ُهج اللوجستية و�ف والنُّ

ّ عندما يتّم تحديُد تكنولوجيا المعلومات  - أيًضا - أنّه ح�ت

ي للتخطيط لبدء 
والتصالت المناسبة، لبد من توّفر الوقت الكا�ف

العمل بها وتنفيذها.30

كاء خارج هيئة  تركز التصالت الخارجّية عىل الَعالقات مع ال�ش

إدارة النتخابات. وينبغي أن تعكس هذه التّصالت صورة 

مؤّسسية لهيئة إدارة النتخابات وما تريد تحقيقه من العملّية 

/ ف النتخابّية. وسيشمل ذلك - أيًضا - جوانب إعالم الناخب�ي

اتيجّية اتصالت  ف عن عمل الهيئة. إّن توفر إس�ت تثقيف الناخب�ي

خارجّية مهّم لأنّه ل يسمح للهيئة كمنّظمة بأن تديَر صورتها 

المعروضة إىل الخارج فحسب، ولكن سوف يساعد - أيًضا - عىل 

ي رسائلها واتّصالتها مع مختلف 
ضمان التساق والستمرارية �ف

. وينبغي أن تعكس هذه الرسائل الخارجّية،  ف كاء النتخابّي�ي ال�ش

ها  وكذلك رسائلها إىل موّظفيها القيم المؤّسسية للهيئة ومعاي�ي

لعملّية انتخابّية شاملة ذات مصداقّية.

: ي
اتيجّية التصالت الخارجّية الآ�ت وتتضّمن عنارص إس�ت

اتيجّية التصالت.  � س�ت ي ستشّكل الأساس لإ
الرسائل الرئيسة ال�ت

ة عىل سياق  وسيعتمد محتوى الرسالة عىل درجة كب�ي

النتخابات والَعالقات المختلفة لهيئة إدارة النتخابات مع 

كاء. مختلف ال�ش

يصال الرسائل  � َ والقنوات المناسبة لإ ف كاء الرئيِس�ي تحديد ال�ش

لهم، وكيفية تغليف تلك الرسائل.

اتيجّية التصالت تشمل الأهداف  � س�ت خّطة لرصد الأداء لإ

ها. ات والنتائج المتوّقعة لقياس تأث�ي ّ والمؤ�ش

يصال الرسائل المختلفة والوصول إىل  � تحديد المسؤوليات لإ

مختلف الفئات المستهدفة.

المحاسبة وإجراءات توقيع ن�ش المعلومات. �

ف الأداء المؤّس�ي وبناء ثقافة  التّصالت الداخلية هدفها تحس�ي

تنظيمّية تعكس بيان رسالة هيئة إدارة النتخابات وفهمها بشكٍل 

.) ف ف والدائم�ي ف المؤّقت�ي أفضَل من قبل موّظفيها )الموّظف�ي

وينبغي أن تكون التصالت عملّية متبادلة، حيث تتّجه 

ف وكذلك إىل الأسفل من  التصالت إىل الأعىل من الموّظف�ي

ف والأمانة. المفّوض�ي

اتيجّية التصالت إىل ثالث عمليات  ي أبسط صورها، تش�ي إس�ت
و�ف

ي الجدول رقم 12 )انظر: الصفحة 52( هي: 
رئيسة مبّينة �ف

الستهداف وتأليف الرسالة ونقلها.

عداد.  اتيجّية التخطيط والإ س�ت تتطّلب كّل أشكال التصالت الإ

ي هذه العملّية، من الُمهّم التشاُور عىل نطاق واسع مع 
و�ف

ّ تتناول الخّطة بشكل  الجهات المعِنّية الداخلية والخارجية ح�ت

ي شكل 
مبا�ش احتياجات الفئات المختلفة وتصلهم الرسائل �ف

يتمّكنون من فهمه وتقديره، وهذا من شأنه أن يحدث فرًقا 

ي فهمهم للعملّية وعمل هيئة إدارة النتخابات. وكما هو 
�ف

ي الجدول رقم 13 )انظر: الصفحة 53(، يمكن أن 
موّضح �ف

عالم والحكومة  تشمل هذه المجموعات المختلفة وسائل الإ

لمان والحزب الحاكم وأحزاب  الوطنية ودون الوطنّية وال�ب

ف  ف ومجموعات أقلّيات الّلغات والناخب�ي المعارضة والُمرّشح�ي

ي مرحلة ما بعد الصاع 
. و�ف ف ف والُمعاق�ي والناخبات والُمرّشح�ي

، من المهّم بصفة خاّصة أن تكون الخّطة  والسياق النتقاىلي

ي الخارج 
مكان. وقد يكون هناك - أيًضا - ناخبون �ف شاملة قدر الإ

ي 
ف العتبار، حيث يمكن أن تُجرى العملّية �ف ينبغي أخُذهم بع�ي

ف أخُذ كّل 
ّ ف أو مواقع أخرى. ويتع�ي القنصلّيات ومخّيمات الالجئ�ي

اتيجّية فّعالة وشاملة  ي تطوير إس�ت
ف العتبار �ف هذه العوامل بع�ي

التصالت.

التصال اتيجّية  إستت تطوير   خطوات 
اتيجي لالتصالت.  ي تطوير نهج إس�ت

هناك عدد من الخطوات �ف

ي تنشدها 
اتيجّية ال�ت س�ت وينبغي أن يرّكز التخطيط عىل النتائج الإ

هيئة إدارة النتخابات وأن يتّم التخطيط لأنشطة اتصالتها 

حول تلك النتائج المرجّوة. وكمثال عىل ذلك، فإّن جميع هيئات 

إدارة النتخابات تريد تعزيز عملية انتخابية ذات مصداقّية وبناء 

ي قدرتها عىل إدارة هذه العملّية بشكل 
ف �ف كاء النتخابّي�ي ثقة ال�ش

ي الوقت المناسب. ولكن سيكون 
فّعال وتحقيق نتائج دقيقة �ف
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اتصالت خطّة  تصميم  ي 
�ن الرئيسة  العتبارات   :12 رقم  الجدول 

ما أفضل منّصات التصالت؟ما المراد تحقيُقه من التصالت؟مِن المستهدفون بخطّة التصالت؟

ي العملّية النتخابّية؟ وما 
كاء الرئيسون �ف َمن ال�ش

مصالحهم ومستوى معرفتهم بهذه العملّية؟

هل هناك أيّة فئات ذات احتياجات خاّصة 
ي هذه العملّية، وإذا كان الأمر كذلك، فما 

�ف
احتياجاتهم الخاّصة؟

يّة لمختلف  ف عالمّية والتحف�ي ما الحتياجات الإ
ي خّطة 

كاء، وكيف يمكن لهذه أن تعالج �ف ال�ش
التصالت؟

ي العملّية النتخابّية؟
ما القضايا الأك�ش أهّمية �ف

كيف يُنظر إىل هيئة إدارة النتخابات )EMB( من 
كاء؟ جانب مختلف ال�ش

ا  ي يلزم إيصالها، داخليًّ
ما الرسائل الأساسية ال�ت

ا؟ وخارجيًّ

؟  ي ي هذا السياق النتخا�ب
عالم �ف ما دور وسائل الإ

وَمن قادة الرأي الرئيسون؟

يصال الرسائل وأنسب  ما الخيارات المتاحة لإ
أدوات الوصول إىل الجماعات المختلفة؟

ما أفضل طريقة يمكن أن تستخدم بها هذه 
الِمنّصات لضمان إيصال الرسائل الأك�ش فّعالّية 

ًا؟ والأفضل تأث�ي

ما تكاليف استخدام هذه الِمنّصات؟ أيها أك�ش 
ف فعالّية الأداء وانخفاض التكلفة؟ جمًعا ب�ي

لها - أيًضا - أهداف أخرى مهّمة اعتماًدا عىل سياقها. ويمكن 

أن تشمل هذه الأهداف تعزيز عملية أك�ش سلمية أو تشجيع 

المزيد من مشاركة المرأة والشباب أو الأقلّيات. وعليه ينبغي أن 

تستهدف خّطة التصالت بشكل مبا�ش تلك النتائج، وينبغي 

تحديد تلك النتائج ضمن الخّطة جنًبا إىل جنب مع الرسائل 

الأساسّية والفئات المستهدفة.

ي وضع خّطة التصالت.
وفيما يىلي توضيٌح للخطوات الرئيسة �ف

كاء ال�ش الأوىل: تحديد  الخطورة 
كاء العملية  إّن الخطوة الأوىل هي التحديُد الواضح لمختلف �ش

ي َعالقتهم 
ي العملّية و�ف

النتخابية وتقييم دورهم ومصالحهم �ف

مع هيئة إدارة النتخابات. إّن الهدف الرئيَس لخّطة اتصالت 

كاء/أصحاب المصلحة فيها وتوف�ي  جّيدة هو ربط المنّظمة بال�ش

الأدوات والرسائل المطلوبة للتواصل معهم بشكل فّعال.

ة بشكل غ�ي  إّن هيئاِت إدارة النتخابات محاطٌة بدائرة كب�ي

ف  عادي من أصحاب المصلحة. وتشمل هذه الدائرة الناخب�ي

ف والأحزاب  عالم والُمرّشح�ي ، ووسائل الإ ي
وأعضاء المجتمع المد�ف

السياسّية وكذلك موّظفي الهيئة. كما أنّها تعمل بشكل وثيق مع 

ي مجال السياسات 
ف �ف ف الحكومّي�ي المكاتب الحكومّية والمسؤول�ي

والقضايا المتعّلقة بالعملّية النتخابّية، ومع أعضاء الهيئات 

ي ومخّصصات النتخابات 
يعّية فيما يتعّلق بإطارها القانو�ف الت�ش

انّية وس�ي عمل هيئة إدارة النتخابات. ف ي الم�ي
�ف

ويمكن أن يكون لكّل من هذه المجموعات احتياجات وتوّقعات 

مختلفة من هيئة إدارة النتخابات، ويكاد يكون من المؤّكد أنّها 

ي يتّم 
ستتطّلب قنوات مختلفة من التصالت والرسائل ال�ت

تطويرها لالستجابة لهذه الحتياجات. وينبغي تحديد أولويّة 

ي التخطيط. ويعتمد 
ّ يمكن إدراجها �ف هذه الحتياجات ح�ت

تحديد الأولويّات عىل السياق، وسوف يتفاوت السياق تفاوتًا 

ي سياق حفظ السالم، حيث يكوُن 
ف انتخابات تُجرى �ف ًا ب�ي كب�ي

، وانتخابات  ف ف مهّم�ي ي العملّية عامل�ي
الستقراُر وبناء الثقة �ف

الجيل الثالث أو الرابع حيث أصبحت النتخابات روتينّية تّتسم 

. ف بعدم مبالة الناخب�ي
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البحث الثانية:  الخطوة 
ي مرحلة البداية 

وري أن تحّدد هيئة إدارة النتخابات �ف من الصف

رؤيتها للعملّية النتخابّية وأن تضع بيان رسالتها التنظيمّية. 

وينبغي أن يتّم دعم تلك الرؤية والرسالة بإجراء المشاورات 

والبحث بحيث تكون الرؤية والرسالة مناسبة ومراعية لحتياجات 

كاء كذلك. إّن نقطة البداية بالنسبة  العملّية واحتياجات ال�ش

ي ووليته  طار النتخا�ب لهيئة إدارة النتخابات هي تحديد الإ

القانونّية. وسيساعد ذلك عىل تحديد الرسائل الرئيسة وتطويرها 

زها هيئة إدارة النتخابات. ويمكن اختبار  ف أن ت�ب
ّ ي يتع�ي

ال�ت

ي 
ها �ف ، قبل توسيع ن�ش ف ف والموّظف�ي ا مع المفّوض�ي الرسائل داخليًّ

كاء. نطاق جمهور أك�ب من ال�ش

: إّن البحث أداة مفيدة يمكن أن توّفر الدعم لما يىلي

كاء الداخلّيون/ � ي يعتقد ال�ش
تحديد الرسائل الأساسّية ال�ت

الخارجّيون أّن هيئة إدارة النتخابات بحاجة إىل إبرازها.

تأكيد التصّورات الداخلّية/ الخارجّية لهيئة إدارة النتخابات  �

ي ذلك نقاط قّوتها وضعفها.
وللعملّية النتخابّية، بما �ف

ف احتياجات التصالت. � تحديد الأّولويّات ب�ي

ي  �
ي العملية و�ف

ات لقياس أثر خّطة التصالت �ف ّ وضع مؤ�ش

كاء تجاه هيئة إدارة النتخابات. تصّورات ال�ش

تحديد أنسب قنوات التصالت للوصول إىل مختلف الفئات  �

المستهَدفة.

سوف تساعد الأبحاث هيئة إدارة النتخابات عىل وضع قاعدة 

أدّلة لخطط اتصالتها من شأنها ضمان درجة أك�ب من التساق 

ي إدارة 
ي إيصال الرسائل، فضاًل عن استخدامها �ف

والنجاح �ف

ي هذا الفصل أدوات مختلفة، لكّنها 
العملّية النتخابّية. ويرد �ف

: كّلها ستتطّلب أن تقوم هيئة إدارة النتخابات بما يىلي

تحديد المشكلة. �

وريّة أو  � انتخاب الِعّينة وتحديد عدد المجموعات الصف

يحة السكانّية للعّينة. ال�ش

ف أو أسئلة المسح  � ك�ي إعداد آلّيات الدراسة ومواّد مجموعة ال�ت

. ي والختبار التجري�ب

إجراء الجلسة أو المسح. �

ي كث�ي من  �
تحليل البيانات وإعداد التقرير الملّخص.32 و�ف

الحالت، تحيل هيئات إدارة النتخابات ذلك إىل إحدى 

كة أبحاث استطالعات الرأي، ولكن ينبغي أن يكون قسم  �ش

التصالت فيها عىل علم بالإجراءات المطلوبة.

ن كتي التت مجموعات 
ف المختارين لإجراء  ًا من المشارك�ي ف عدًدا صغ�ي ك�ي تضّم مجموعة ال�ت

اف وسيط ينّسق الجلسة، ويمكن أن تكون مجموعة  مناقشة بإ�ش

ف أداة مفيدة لجمع المعلومات الأّولّية. كما يمكن أن تكون  ك�ي ال�ت

مصدًرا مهًما للمعلومات لتقييم كيفية نظر وتصّورات مجموعة 

معّينة لهيئة إدارة النتخابات والعملية النتخابّية وتحديد بعض 

أسباب تلك التصّورات.

31 النتخابّية العملّية  كاء  �ش  :13 رقم  الجدول 

كاء الداخلّيون كاء الخارجّيونال�ش ال�ش

ف  كادر السكرتارية )جميع المسؤول�ي
.) ي

ف بدوام كامل ودوام جز�أ والموّظف�ي

موّظفو النتخابات المؤّقتون، بمن فيهم 
موّظفو التسجيل والضّباط العائدون وضّباط 

اع وحّراس الأمن. اف ومسؤولو الق�ت �ش الإ

الجمهور العاّم والناخبون، بمن فيهم أّي من الفئات ذات الحتياجات الخاصة مثل الأشخاص 
لمان والوزارات  ي ذلك ال�ب

ي الخارج وموّظفي الدوائر الحكومّية بما �ف
ف �ف ا أو الناخب�ي ّدين داخليًّ

الم�ش
ي ذلك تلك غ�ي 

هم. الأحزاب السياسّية، الحكومة والمعارضة، بما �ف والقضاء والنائب العام وغ�ي
عالم/  عالم ومجلس الإ ي ذلك الُمحّررون وأصحاب وسائل الإ

عالم بما �ف لمان. وسائل الإ ي ال�ب
الممّثلة �ف

ي ذلك المنّظمات غ�ي الحكومّية والمنّظمات 
ّ بما �ف ي

عالم. المجتمع الَمد�ف النقابات الصحفّية ودور الإ
ف والمنّظمات غ�ي الحكومّية المدنّية والتعليمّية  النسائّية والمنّظمات الدينّية ومنّظمات المعاّق�ي

ي ذلك المنّظمات 
، بما �ف ومجموعات المراقبة المحّلية. القّوات العاّمة/ الأمن العام. المجتمع الدوىلي

قليمّية ومتعّددة الأطراف. الأكاديمّيون ومراكز الأبحاث. الثنائّية والإ
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ف لتوليد المعلومات النوعية.  ك�ي يتّم تصميُم مجموعات ال�ت

 ، وهذا النوع من العمل الجماعي غ�ي مكّلف أيًضا، ومن ثَمَّ

يمكن لمعظم المنّظمات تحقيقه، بغض النظر عن حجمها. 

ي أنّه خياٌر متاٌح لهيئات إدارة النتخابات ذات الهياكل 
وهذا يع�ف

ي تّتسم بدرجة عالية من المركزية كذلك، 
الالمركزية، وتلك ال�ت

ي 
ف �ف كاء الخارجي�ي ف وال�ش اك الموّظف�ي �ش لستخدامها كوسيلة لإ

مستويات مختلفة. وهذا مفيد بشكل خاّص عندما يكون هناك 

كاء فيما يتعّلق بالثقة والمشاركة  ف ال�ش اختالفاٌت إقليمية ب�ي

دماج، وعندما تكون النتخابات جزًءا من عملّية سياسّية  والإ

، مثل عملّية سالم تفاوضّية، حيث يكون إجراء انتخابات  أك�ب

أحد المعاي�ي فقط عىل طريق تحقيق الوحدة الوطنّية والسالم 

والمصالحة.

العاّمة التصّورات  استطالع  ودراسات  المسوحات 
تعت�ب الستطالعات أحد أك�ش الطرق فّعالّية لقياس التجاهات 

ي المجتمع. وتنتج المسوحات 
والتصّورات والأفضليات �ف

المصّممة تصميًما جّيًدا معلومات دقيقة وتفصيلية يمكن 

أن توّفر حجر الأساس لهيئات إدارة النتخابات فيما يتعّلق 

كاء تجاه العملّية النتخابّية وعمل هيئة إدارة  بتصّورات ال�ش

النتخابات ونظرة ثاقبة كذلك حول سبب تمّسك هذه 

المجموعات المختلفة بتلك التصّورات.

هناك اعتباراُت التكاليف والفوائد بالنسبة لستطالعات الرأي 

حيث يمكن أن تكون بعض الستطالعات مكلفة وتستغرق وقًتا 

طوياًل. ويمكن السيطرة عىل ذلك إىل حّد ما من خالل استخدام 

العّينات. إّن الستطالعاِت أساليب كّميٌة بطبيعتها إذ تنتج كّمية 

ي يمكن تحليلها ع�ب عدد 
ة من المعلومات القابلة للمقارنة ال�ت كب�ي

ي 
ات الديموغرافّية والجغرافّية. وهذا مفيٌد للغاية �ف ّ من المتغ�ي

ي قياس نتائجها. 
تحديد الحتياجات لخّطة التصالت وكذلك �ف

ي تحتاج 
ي تحديد المجموعات ال�ت

ويمكن أن تساعد المسوحات �ف

إىل تلّقي رسائل محّددة وسماعها، وكذلك لصقل الرسائل بحيث 

. ف ي المتلّق�ي
ًا أك�ب �ف تحقق تـأث�ي

المحتوى تحليل 
ي الفصل الثالث، يمكن أن يكون 

كما هو مشاٌر إليه بإيجاز �ف

تحليل المحتوى أداة قيمة لمراقبة التصالت القائمة وجمع 

المعلومات عن احتياجات أو نتائج خّطة التصالت أو رسائلها.

وهناك طريقة بسيطة وفّعالة لستخدام تحليل المحتوى تتمّثل 

ي قامت بها هيئة إدارة النتخابات 
بتحليل حجم التغطية ال�ت

عىل مدى أسابيع وتقييم المدى الذي تعكس فيه التقارير عملها 

ومدى تغطية العملية النتخابية ودّقتها وأسلوب التغطية. 

ن تحليل المحتوى الهيئة من تعديل خّطة اتصالتها  ويمكِّ

ي 
ي تتكّشف وترد �ف

ورسائلها لتتماسش مع السياَق والمشاكل ال�ت

ة  عالم. كما تستخدم مقارنة المحتوى عىل مدى ف�ت وسائل الإ

زمنية كطريقة لقياس الأداء.

التصالت مراجعات 
إّن تدقيق التصالت ومراجعتها عبارة عن استعراض لتصالت 

كاء  ها. ويقيس التدقيق تصّورات مختلف ال�ش منّظمة وتأث�ي

ف ويمكن أن تشمل قياسات مثل درجات  ف والخارجّي�ي الداخلّي�ي

الموافقة ومستويات الرضا. كما يقّيم - أيًضا - عمق المعرفة 

والوعي للمنّظمة. ويمكن استخدام أنظمة التصنيف وترتيب 

عطاء هذه المراجعات فروًقا جزئّية، وكما هو  درجات المستوى لإ

، يمكن أن توّفر العّينات  ف ك�ي الحال مع المسوح ومجموعات ال�ت

المفّصلة تعميًما أوسع لالتجاهات.

والقيم  الُهويّة  الثالثة:  تحديد  الخطوة 
لتنظيمّية ا

كاء بشكل واضح، تتضّمن المرحلة  النتهاء من تحديد ال�ش

التالية تحديد طبيعة الرسائل. ويشمل ذلك بالنسبة لهيئة 

إدارة النتخابات تحديثات واقعّية عن إدارة العملّية والأحداث 

الرئيسة، فضاًل عن معلومات حول رؤية الهيئة.

وينبغي أن يكون لكّل هيئة إدارة النتخابات بياُن رؤية يصُف 

الأهداف طويلة الأجل. ويشمل ذلك رؤيتها تجاه العملّية 

ي تريد أن تحّققها من قبل 
النتخابّية ومستويات المشاركة ال�ت

، ونوع التغطية الذي تتوّقعه من  ف ف والأحزاب/ الُمرّشح�ي الناخب�ي

دارة  عالم. ومن المهّم نقُل هذه الرؤية لموّظفي الإ وسائل الإ

، بحيث يعكس عملهم هذه  ف كاء الخارجّي�ي النتخابّية وكذلك لل�ش

ي تحقيقها.
الرؤية ويسهم �ف

 كما ينبغي أن يكون لهيئات إدارة النتخابات بيان تصف 

من خالله كيف تحّقق رؤيتها وتفي بصالحياتها عىل النحو 

. وتشّكل الرؤية والولية  ي يع النتخا�ب ي الت�ش
المنصوص عليه �ف

الشخصّية والسمعة المؤّسسّية لهيئة إدارة النتخابات.
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التصال منّصات  تشكيلة   :14 رقم  الجدول 

العيوبالمزاياالمنّصات

ي التلفزيون
ي البلدان ال�ت

مجال رؤية ومشاهدة عىل نطاٍق واسٍع �ف
فيها عدد كب�ي من أجهزة التليفزيون.

ي
لأجهزة التلفزيون قّوة العرض المر�أ

تغطية محدودة ع�ب البلد الذي تتناقص فيه أعداد 
أجهزة التليفزيون.

عالن مكّلفة يمكن أن تكون لقطات الإ

نتاج عالية. يمكن أن تكون تكاليف الإ

ذاعة ي كث�ي الإ
ف �ف انتشارعىل نطاق واسع وارتفاع أعداد المستمع�ي

من البلدان.

عالن ذات أسعار معقولة لحظات الإ

نتاج. انخفاض تكاليف الإ

يمكن أن يكون لمحّطات الراديو FM منطقة تغطية 
ة. صغ�ي

ويمكن تمديد نطاقها من خالل شبكات والعمل مع 
محّطات إذاعّية مختلفة.

نت ن�ت عالم عىل الإ وسائل الإ

عالم  )منّصات وسائل الإ
الجتماعّية

المواقع الإخباريّة(.

ف الشباب  نقطة دخول محتملة للوصول إىل الناخب�ي
ي التكنولوجيا المبّكرين إذا كان المحتوى  ّ

هم من متب�ف وغ�ي
والمعلومات المهمة قد تّم إنشاؤهما عىل أساس 

منتظم.

ي بعض الحالت بسبب عدم 
جمهور محدود �ف

نت، خاّصة بالنسبة ن�ت توّفرالوصول إىل الإ

للفقراء والفئات الأك�ش ضعًفا

ف ويمكن أن تكون إدارتها صعبة دون  ف�ي تتطّلب م�ش
اف عىل المحتوى. �ش أشكال داخلّية من الإ

ي العديد من البلدان الصحف
ينتمي القّراء إىل مجموعات النخبة �ف

يمكن قراءتها ومن ثَّم تمريرُها إىل هنا وهناك لأك�ش من 
قارئ.

يّة يمكن أن يقتص التوزيُع عىل المناطق الحصف

ي بعض الدول.
ي عدد القّراء �ف

ايد �ف ف انخفاض م�ت

منتجات معلومات هيئة إدارة 
النتخابات )EMB(: الكتيبات/

الملصقات/ الأدّلة/البيانات 
الصحفّية.

ّ بسيطة وفّعالة للتوعية عىل المستوى المحىلي

ة ويمكن أن تكون الطباعة بأسعار  تُنتج بكّميات كب�ي
معقولة ويمكن أن تستمّر المنتجات مّدًة طويلة.

يمكن أن يكون الوصول محدوًدا وأن يتطّلب توّفر 
َمْصَلَحة للجماعة المستهدفة

يتطّلب شبكة توزيٍع

ي تنخفض فيها 
ي المناطق ال�ت

يجب أن يشمل الرسومات �ف
معّدلت القدرة عىل القراءة والكتابة.

عالنات )التلفزيون  الإ
والراديو والصحف، ولوحات 

عالنات...إلخ(. الإ

ة من المشاهدين  يمكن أن تستهدف أعداًدا كب�ي
ة من الوقت. ي مساحة صغ�ي

ف �ف والمستمع�ي
عالنات مكلفة،   يمكن أن تكون الإ

ول سّيما عىل التلفزيون.

الرسالة قنوات  اختيار  الرابعة:  الخطوة 
هناك مجموعٌة واسعٌة من القنوات المتاحة لالتصالت كما هو 

ي الجدول رقم 14. وهذه القنوات ل يستبعد بعُضها 
موضح �ف

بعًضا، ويمكن لهيئة إدارة النتخابات أن تكمل وتنسق أنشطة 

اتّصالتها ع�ب منّصات، أو اعتماًدا عىل السياق، اختيار المنّصة 

الأك�ش مالءمًة لأهداف الرسالة والفئة المستهَدفة.

ول تكون كّل هذه القنوات مناسبة أو توّفر التكاليف والفوائد 

ف كّل 
ّ لهيئة إدارة النتخابات، اعتماًدا عىل السياق، وينبغي أن تب�ي

ي سوف تستخدمها 
هيئة إدارة انتخابات المنّصات الأنسب ال�ت

لتتواصل بشكل أفضل مع مختلف الفئات المستهَدفة.
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)تكملة(  14 رقم  الجدول 

العيوبالمزاياالمنّصات

منتجات الُهويّة الخاّصة بهيئة 
إدارة النتخابات الداخلية

كات نوعية جيدة ومصّممة تصميًما جّيًدا  منتجات �ش
ف . والنتماء للموّظف�ي ي

لزيادة الحّس المه�ف

فّعالة وبأسعار معقولة اعتماًدا عىل المنتجات المختارة.

ف أن تكون المنتجات مناسبة للسياق
ّ يتع�ي

ي ذلك 
المنتديات، بما �ف

المداولت والمؤتمرات 
وملّخصات الإحاطة

ي ملكّيًة  ّ
كاء وتب�ف توّفر الفرصة لردود الفعل من ال�ش

للعملّية

أسعارها معقولة اعتماًدا عىل الموقع

يمكن أن يكون صعًبا من الناحية اللوجستّية توصيلها إىل 
ّ وتستغرق وقًتا طوياًل  ي

الجمهور عىل المستوى الوط�ف
لتنظيمها.

اتيجّيات  إستت تحديد  الخطوة  الخامسة: 
كاء ال�ش ارتباط 

كاء متكافًئا مع نوع ِمنّصة  ينبغي أن يكون شكل ارتباط ال�ش

اتيجّية الصحيح. ويوّضح الجدول رقم 15  س�ت التصالت الإ

اتيجّية باحتياجات مجموعات  س�ت فوائَد ربط مراحل التصالت الإ

ي يمكن أن يعمل بعُضها بمعزٍل عن 
كاء ال�ت خاّصة من ال�ش

بعض، وبالتداُخل أيًضا.

وتقييمها التصالت  رصُد  السادسة:  الخطوة 
تتّم التصالت لخدمة هدف. ينبغي أن تُسهم جميع أنشطة 

ي تحقيق غرض هيئة إدارة النتخابات كما هي 
ة �ف التصال مبا�ش

ف 
ّ ي خّطة التصالت. ولتتبع تحقيق أهدافها وقياسه، يتع�ي

مبّينة �ف

ن للرّصد والتقييم )M & E( ضمن خّطة  عىل الهيئة تطوير مكوِّ

ات والأهداف لقياس التقّدم  ّ اتصالتها. ويشمل ذلك المؤ�ش

المحرز والنتائج.

ي 
ي بداية الخّطة يعكس حالة الوضع �ف

وينبغي إنشاُء خّط أساس �ف

ي المستقبل. إّن وجود خّط 
ذلك الوقت ليقاس مقابله التقّدم �ف

أساس جّيد سوف يساعد هيئة إدارة النتخابات لوضع أهداف 

ذات صلة وواقعية للنتائج المرجّوة من الخّطة. وبتتبُّع هذه 

ات خالل الأوقات تعرف الهيئة إذا كانت تحقق أهدافها  ّ المؤ�ش

ف أدائها. وأين يجب أن ترّكز جهوًدا وموارَد إضافّية لتحس�ي

 ولكي تكون مفيدة، ينبغي أن تّتصف خطط الرصد والتقييم

ي كلمة سمارت SMART، عىل 
)M & E( بالصفات المحّددة �ف

ي الشكل 6
النحو المحّدد �ف

:SPECIFIC  محّددة 
يجب أن تصف النتائج حالة مستقبل محّددة.

:MEASUREABLE للقياس   قابلة 
ات  ّ يكون للنتائج، سواٌء كانت كّمّية أم نوعّية، مؤ�ش

قابلة للقياس، مّما يجعل من الممكن تقييم ما إذا 

تّم تحقيقها أم ل.

:ACHIEVABLE للتحقيق   قابلة 
يجب أن تصاَغ النتائُج بشكٍل واقعيٍّ وتكون قابلة 

للتحقيق.

:RELEVANT صلة   ذات 
ي تحقيق أولويّات 

يجب أن تُسهم النتائُج �ف

المنّظمة.

:TIME-BOUND المّدة   محّددة 
ل يجوز أن تكون النتائُج مفتوحة النهاية أبًدا. 

ينبغي تحديد مواعيد لتحقيق الأهداف.

سمارت  6:  نتائج  رقم  الشكل 
33SMART اتها  ّ ومؤ�ش
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لالتصالت  الدخول    نقاط 
النتخابّية الدورة  ي 

�ن
إّن إجراء انتخابات ناجحة هو نتيجة عملّية طويلة من التخطيط 

عداد. وتتطّلب كّل مرحلة من مراحل هذه العملّية النتباه  والإ

ي أّي جزء من هذه العملّية عىل 
ويمكن أن تؤثّر المشاكل �ف

جودتها وتتلف صالحّيتها. وينبغي تصميُم اتّصالت هيئة إدارة 

 ّ ي
ي الجدول الزم�ف

النتخابات )EMB( حول الأحداث الرئيسة �ف

عالمّية لكّل جزء من هذه  ، مع مالحظة الحتياجات الإ ي النتخا�ب

ة ما قبل  ي ف�ت
عداد الجّيد �ف العملّية. ويساعد التخطيط والإ

دارة المخاطر  ي ذلك وضع خطط للطوارئ لإ
النتخابات، بما �ف

المحتملة، هيئة إدارة النتخابات عىل إدارة َعالقاتها العاّمة 

وضمان توعية الجمهور وبناء َعالقات جّيدة مع الجهات الفاعلة 

ّ لو لم تَِ�ِ العمليُة كما هو مخّطط لها. النتخابّية، ح�ت

34 كاء ال�ش اتصال  نموذج   :15 رقم  الجدول 

كاء المشاركةالفهمالوعيال�ش
ام أصحاب  ن التت

المصلحة

ات الإخباريّة �التكتيكات الن�ش
التقارير �
البيانات الصحفّية �
حزم المعلومات �
الدعاية المجانّية �

المناقشات �
الجتماعات �
عالنات � الإ
حمالت التوعية �

الثقة والملكّية �التشاور والنقاش �

اتيجّية س�ت اتيجّية إعالمّيةالإ اتيجّية إعالمّية / مقّنعةإس�ت اتيجّية الحوارإس�ت إس�ت

تهتّم باحتياجات المنّظمة ملّخص
المعياريّة من المعلومات ذات 

الصلة بالمتطّلبات لأساسّية 
كاء. لل�ش

تتضّمن معلومات عن أنشطة 
ي يجب أن 

التنظيم ونواياه وال�ت
تكون استباقّية تسعى إىل إعالم 
ف ذوي الصلة  كاء النتخابّي�ي ال�ش

التخطيط وأنشطة التحديث.

مصّممة للتأث�ي عىل الموقف 
أو لتغي�ي المواقف السالفة 

تجاه منّظمة بحيث تفضل تلك 
التجاهات المنّظمة وأنشطتها.

عالن والتعليم  يعت�ب الإ
ف تستخدمهما  اتيجّيت�ي إس�ت

المنّظمات لتعزيز صورها، 
ولكن يمكن التوّصل لهذه 

الأهداف - أيًضا - من خالل 
ة مع وسائل  التعامل مبا�ش

عالم وإدارة العالقات مع  الإ
عالم بشفافية لضمان  وسائل الإ
تقديم رسائل مّتسقة للجمهور 

ف الآخرين. كاء النتخابّي�ي وال�ش

كاء الآخرين. ف المنّظمة وال�ش تواصل متبادل ب�ي

دراج  ف الآخريِن إذ إنّه مصّمم لإ يختلف عن النهَج�ي
ي التصالت ومخرجاته.

ف �ف ُمدخالت كال الطرف�ي

كاء  ف الأحزاب واجتماعات ال�ش إّن الحوار ب�ي
اتيجّية الحوار. ف أمثلة كالسيكّية عىل إس�ت النتخابّي�ي
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النتخابّية الدورة  أثناء  لالتصال  توضيحيٌّ  نموذج   :16 رقم  الجدول 

ي
طار الزم�ن التصالت الداخلّيةالتصالت الخارجّيةالإ

ة ما قبل  ف�ت
النتخابات

وريّة  ف حول أّي إصالحات رصف كاء النتخابّي�ي التشاور مع ال�ش
انتخابّية.

ف حول التصّورات  كاء النتخابي�ي جمع المعلومات والتشاور مع ال�ش
والقضايا المتعّلقة بالعملية النتخابية ودراسات هيئة إدارة 

ف والموائد  ك�ي النتخابات )الدراسات الستقصائية ومجموعات ال�ت
المستديرة،... إلخ(.

ي العملّية النتخابّية وتقييم احتياجاتها 
تحديد الفئات الرئيسة �ف

عالمية الخاّصة والقنوات الأك�ش فّعالية للوصول إليها. الإ

تصميم/ صقل منتجات الُهويّة التنظيمية لهيئة إدارة النتخابات

ي 
اتيجية التصالت الخارجية لهيئة إدارة النتخابات ال�ت وضع إس�ت

ف حديًثا  ف المنتخب�ي ف توىّلي المسؤول�ي تغّطي العملية النتخابية لح�ي
منصَبهم.

ات الأداء وتطوير خّط الأساس لالتصالت الخارجية.  ّ اعتماد مؤ�ش
وضع أهداف الرسائل المؤّسسية الرئيسة وتطويرها.

 ، ف ك�ي ف )مجموعات ال�ت ف الدائم�ي التشاور مع الموّظف�ي
احات( لتقييم  الستطالعات الداخلية، صناديق الق�ت

احتياجات التصالت ونقاط القّوة والضعف لهيئة إدارة 
عالمية الرئيسة  النتخابات من حيث هويّتها والحتياجات الإ

. ف للموّظف�ي

ف  تطوير/ صقل النظم المؤسسية للتواصل مع الموّظف�ي
انت  ن�ت باستخدام القنوات والتكنولوجيا المناسبة )الإ

ي وما 
و�ف لك�ت يد الإ ة وال�ب وتحديثات الأخبار والرسائل القص�ي

إىل ذلك(.

اتيجية اتصالت داخلية وخطط لتعزيز سياسات  وضع إس�ت
. ف وقيم هيئة إدارة النتخابات مع الموّظف�ي

ات ووضع خّط الأساس لالتصالت الداخلية.  ّ تطوير المؤ�ش
وضع الأهداف وتطوير الرسائل المؤسسية الرئيسة.

. ف تطوير منتجات ُهويّة هيئة إدارة النتخابات للموّظف�ي

ة  عداد لف�ت الإ
النتخابات

تطوير نسق دعاية هيئة إدارة النتخابات لالنتخابات الُمقبلة.

ف  ف موّظف�ي ويج لتعي�ي عالم لل�ت ي وسائل الإ
تطوير حملة ترويجية �ف

ات. اع والحتياجات الأخرى من الخ�ب ف للتسجيل والق�ت مؤّقت�ي

ٍّ لأنشطة التصالت يتماسش مع الحتياجاِت  ي
وضُع جدول زم�ف

ي لالنتخابات.
ي الجدول الزم�ف

والأحداَث الُمدرَجَة �ف

انية لتغطية احتياجات التصالت ذات الصلة  ف وضع الم�ي
عالم وتكاليف  بالنتخابات مثل المرافق وتكاليف المنتج )مراكز الإ

كاء(. التواصل مع ال�ش

ف  تصميم مواّد التوعية الَمدنية واختبارها ومواد تثقيف الناخب�ي
اتيجيات التوزيع لعملية  المدموغة بشعار الهيئة المنّظمة وإس�ت

عالمي  نامج الإ . تطوير خّط أساس لل�ب ف ف والناخب�ي تسجيل الُمرّشح�ي
. ف للناخب�ي

ف  اتيجية حملة التوعية الَمدنية وتثقيف الناخب�ي تطوير إس�ت
ي ذلك اختيار لفتات 

، بما �ف ف لالنتخابات المقبلة وتسجيل الناخب�ي
. ف ف المحلي�ي شارة، وإعداد ملفات المواد التدريبية للمدّرب�ي الإ

. ف َولي�ي ف والدُّ ف الوطنّي�ي تصميم عملية اعتماد للصحفّي�ي

دارة الأزمات والسيطرة عىل الشائعة  القيام بالتخطيط للطوارئ لإ
إذا استدعت الأحداث.

ي  ف عن التخطيط النتخا�ب ضمان توف�ي تحديثات للموّظف�ي
والمسائل التشغيلّية.

انّية لتكاليف المرافق والمنتج الالزمة  ف وضع التصميم والم�ي
لتنفيذ خّطة التصالت الداخلية. وينبغي أن يتضّمن ذلك 

نشاء البنية  منتجات وتكاليف ُهويّة هيئة إدارة النتخابات لإ
التحتّية لالتصالت الداخلّية، وصيانتها.

ت،  ي – ش�ي
تصميم المنتجات التنظيمّية مثل قمصان �ت

والالفتات للمواقع النتخابية.

ف وأفضل الممارسات؛ توف�ي  تعزيز تدريب الموّظف�ي
تحديثات للعملّية النتخابية وأنشطة هيئة إدارة النتخابات 

)للمستويات المركزية والالمركزية(.

تنظيم دورات تعريفّية وتدريبّية تستخدم مواّد توعية 
. ف ف المحلّي�ي بية المدنّية لتأهيل المدّرب�ي ف ومواد ال�ت الناخب�ي

اتيجّية اتصال تمتدُّ لتشمل الوصول إىل موّظفي  تصميم إس�ت
. ف النتخابات المؤّقت�ي

تحديث قاعدة بيانات هيئة إدارة النتخابات مع تفاصيل 
. ف ف المؤّقت�ي ، الدائم�ي ف التصال لجميع الموّظف�ي



ٌّ لممارسي تنظيم االنتخابات  59دليٌل عملي

ف  تسجيل الناخب�ي
ف والُمرّشح�ي

اك �ش تطوير مواّد وِمنّصات إيجازات إحاطة لإ

عالم  ف ووسائل الإ ، والأحزاب السياسية والُمرّشح�ي ي
المجتمع المد�ف

كاء الآخرين. وال�ش

ات. ّ ف وتتّبع المؤ�ش عالمية لتسجيل الناخب�ي القيام بالحملة الإ

ة الحملة النتخابية. اتيجية التصالت لف�ت اختبار إس�ت

ف  بية المدنية الموسومة واختبارها وتسليمها الناخب�ي تطوير مواّد ال�ت
اع /الفرز والعّد. ة الق�ت اتيجّيات التوزيع لف�ت وإس�ت

تحديث تقويم التصال.

بدء عقد مؤتمرات صحفّية منتظمة ومتكّررة من قبل المتحّدث 
ف للتغطية المتعلقة  باسم هيئة إدارة النتخابات واعتماد الصحفي�ي

بالنتخابات.

ف  وضع خطة اتصالت داخلّية لفرق تسجيل الناخب�ي
ف الآخرين ووسيلة لقياس التقدم والأداء الذي  والموظف�ي

تحرزه تلك الفرق.

ف  ف عىل تسجيل الناخب�ي التماس ردود الفعل من الموظف�ي
والدروس المستفادة.

اتيجّية التصالت عىل أساس التغذية المرتدة  تحديث إس�ت
ف الآخرين(. كاء النتخابّي�ي ف )وال�ش من الموّظف�ي

ة الحملة  ف�ت
النتخابّية

تنظيم مناسبات التصالت المدموغة بشعار الهيئة المنّظمة وتقديم 
ة. ف طوال هذه الف�ت بية المدنّية وتثقيف الناخب�ي ال�ت

عقد مؤتمرات صحفية متكّررة مع المتحدث باسم هيئة إدارة 
. ف ي اعتماد الصحفّي�ي

النتخابات والستمرار �ف

اك  تنظيم إحاطة أصحاب المصلحة ومنّصات أصحاب المصالح لإ�ش
ها من الجهات  ي والأحزاب السياسية وغ�ي

والحفاظ عىل المجتمع المد�ف
ي تنشأ خالل العملّية.

الفاعلة عىل علم بالقضايا الرئيسة ال�ت

عالم حول كيفية التصويت ودواعيه،  ي وسائل الإ
ترويج رسائل معّينة �ف

عىل قضايا الجودة )النتخابات السلمّية والتسامح مع وجهات النظر 
قبال عىل التصويت(. تتّبع مسار خطط  المختلفة وقبول النتائج والإ

. ّ التصالت من خالل تحديث قياسات المؤ�ش

. ف ف والمؤقت�ي ف الدائم�ي توف�ي التحديثات المتكررة للموظف�ي

ي 
ف �ف ضمان توفر وعمل آلية للتغذية الراجعة من الموظف�ي

المستويات والمواقع المؤسسية المختلفة.

ي هيئة إدارة 
إنشاء خط ساخن لدوائر العمليات والتصالت �ف

ي الميدان وكذلك مع رئيس 
النتخابات لربطها مع مكاتبها �ف

. ف الأمانة والمفوض�ي

تحديث قياسات المؤ�ش ومقارنتها مع خط الأساس. إجراء 
اتيجية التصالت  ي إس�ت

أية تداب�ي تصحيحية مطلوبة �ف
الداخلية والعمليات.

ة التصويت  ف�ت
والنتائج

عقد مؤتمرات صحفية متكررة من قبل المتحّدث باسم هيئة إدارة 
. ف النتخابات أو الأشخاص المخّول�ي

ي 
عالمّي قبل النتخابات و�ف تقديم تحديثات منتظمة إىل المركز الإ

أثنائها وبعد يوم.

إنشاء خط معلومات ساخن لالإجابة عن الأسئلة، وتوف�ي السيطرة 
ي 

ة إىل مركز إدارة الأزمات �ف عىل الشائعات وإحالة المشاكل الخط�ي
ورة. حالة الصف

ّ يتّم  تحديث معلومات مركز النتائج والموقع بشكل مستمر ح�ت
التصديق عىل النتائج النهائّية.

اع والعّد  تطوير نظام التحقق المتكّرر وتنفيذه لمواقع الق�ت
ف أيَّ قضايا أو مشاكل يتّم مواجهتها  ف وضعها ويب�ي

ِّ كاَفًة، يب�ي
دارات المختّصة داخل هيئة  وتوجيه هذه المعلومات إىل الإ

إدارة النتخابات )التصالت/ العملّيات(.

ف من توثيق الستعدادات  ف المهتّم�ي ف الموّظف�ي تمك�ي
اع والفرز من خالل الصحافة المصّورة  لالنتخابات والق�ت

ون�ش أفضل الصور عىل موقع هيئة إدارة النتخابات.

ة ما بعد  ف�ت
النتخابات

تقييم عملّية التصالت والمنتجات من خالل ردود الفعل من 
ات الرصد والتقييم  ّ مجموعات أصحاب المصالح الخارجية ومؤ�ش

مقارنة مع خّط الأساس.

ي المجال العاّم.
ن�ش تقرير الدروس المستفادة �ف

بدء تخطيط التصالت للدورة المقبلة لالنتخابات.

اتيجّية التصالت الداخلّية من خالل مقارنة  تقييم إس�ت
ات مع خّط الأساس وبحث الدروس المستفادة مع عّينة  ّ المؤ�ش
. ن�ش النتائج وتوزيعها عىل  ف ف والمؤّقت�ي ف الدائم�ي ممّثلة للموّظف�ي

. ف جميع مستويات الموّظف�ي

ف عىل إجراءات هيئة إدارة النتخابات  استطالع آراء الموّظف�ي
دخال تحسينات عىل الدورة النتخابّية المقبلة.  وقضايا العملّية لإ

. ف توزيع التقرير لجميع الموّظف�ي
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ة ما بعد النتخابات  فتت
ي إدارة عملية النتخابات 

ايد بأهّمية التصالت �ف ف اٌف م�ت هناك اع�ت

ورة منحها الأولويّة ضمن عملّيات هيئة إدارة  وعىل رصف

النتخابات وإدارتها. وينبغي أن يعتىلي قسم التصالت موقًعا 

ي 
مرموًقا داخل هيئة إدارة النتخابات، بحيث يعمل مديروها �ف

مستويات عليا، حيث يكونون قادرين عىل التفاعل بشكٍل يوميٍّ 

 ، ف ف الحكومّي�ي ف والمسؤول�ي ي الهيئة وكبار السياسّي�ي
مع مفّوصف

ي تستدعي التواصَل مع قادة 
والتعامل مع المهاّم الحّساسة ال�ت

 ّ ي
ف للمناصب والمجتمع المد�ف الأحزاب السياسّية والُمرّشح�ي

ة  ي عملّية مسّيسة للغاية وف�ت
عالم الوطنّية والدولّية �ف ووسائل الإ

زمنية محدودة مثل النتخابات.

ف توّفر مهارات  ويتطّلب ذلك من إدارة التصالت والموّظف�ي

تواصل ومهارات دبلوماسّية ممتازة فضاًل عن القدرة عىل التفك�ي 

اتيجي. كما يتطّلب أن يكون لقسم التصالت تواصل  س�ت الإ

ي 
بشكل منتظم مع جميع إدارات هيئة إدارة النتخابات، بما �ف

ي المداولت رفيعة المستوى. 
اُكه �ف ذلك العملّيات، وأن يتّم إ�ش

وعىل الرغم من أّن رئيَس قسم التصالت سيكون له صالحّيات 

اتّخاذ قرارات محدودة خارج قسمه/قسمها، فالبد أن يكون 

ي 
المديُر مّطِلًعا بشكٍل جّيٍد عىل عمل المؤّسسة وأيّة قضايا �ف

ّ يتمّكن/تتمّكن من معالجتها مع وسائل  العملية النتخابّية ح�ت

عالم. الإ

ويكون مديُر التّصالت - عادًة - مسؤوًل عن كّل أعمال قسم 

التصالت. كما يمكن أن يكوَن المديُر - أيًضا - المتحّدَث باسم 

ي المناسبات العاّمة ولدى وسائل 
هيئة إدارة النتخابات ويمّثلها �ف

عالم فيما يتعّلق بالشؤون اليومّية. كما ينبغي - أيًضا - أن  الإ

ي هيئة إدارة النتخابات. 
ف �ف يكون المدير أحد كبار الموّظف�ي

اتيجّي  س�ت وتشمل مسؤولّيات المدير - أيًضا - قيادة التطوير الإ

ي المنّظمة 
اتيجّيات التصال الداخلّية والخارجّية �ف وتنفيذ إس�ت

وإدارتها.

: وتتضّمن مهاّم قسم التصالت النموذجّية ما يىلي

ي هيئة إدارة  �
العمل بوصفه مركز التنسيق لجميع التّصالت �ف

ي ذلك كونه المتحّدث الرسمي.
النتخابات، بما �ف

عالم وتنفيذها والحمالت  � تصميم جميع حمالت وسائل الإ

ويج عمل هيئة إدارة النتخابات والتنظيم  عالمّية ل�ت الإ

السلس للعملّية النتخابّية.

عالمّية لهيئة إدارة النتخابات وضمان  � تصميم الصورة الإ

ا بطريقة مّتسقة. ا وخارجيًّ وصول هذه الصورة داخليًّ

ف  � كاء النتخابّي�ي تنظيم المؤتمرات وورش العمل لل�ش

والمنتديات الأخرى.

اتيجّية لجميع المعلومات العاّمة وتحريرها  � تصميم إس�ت

ها. ون�ش

كاء بما يتناول الأحزاب  � تصميم المواّد وعرضها لمختلف ال�ش

عالم  ي ووسائل الإ
ف ومنّظمات المجتمع المد�ف والناخب�ي

. ف والمراقب�ي

عالمّية ومواّد الدعاية. � فهرسة مواّد التغطية الإ

نت الخاّص بهيئة إدارة  � ن�ت الحفاظ عىل محتوى موقع الإ

النتخابات.

إدارة نظم التصالت الداخلّية وضمان إرسال المعلومات  �

. ف عىل الفور لجميع الموّظف�ي

، حسب القتضاء، عىل كيفّية  � ف ف الوطنّي�ي تدريب الموّظف�ي

عالمي  عالم. إعداد حزمة التدريب الإ التعامل مع وسائل الإ

 ّ ي
ف وتنفيذها عىل الصعيد دون الوط�ف ف الرئيس�ي للموّظف�ي

عالم  لتقديم المشورة بشأن التفاعل وتحسينه مع وسائل الإ

. المحىّلي

عالم )المحّلّية والوطنّية  � الحفاظ عىل التصال مع وسائل الإ

والدولّية(.

عالمّية. � تنظيم المؤتمرات الصحفّية والإحاطات الإ

ي هيئة إدارة النتخابات وكبار أعضاء  �
كتابة خطابات مفّوصف

الأمانة.

ف  � َولّي�ي ف والدُّ ف الوطنّي�ي كاء النتخابّي�ي ترتيب زيارات الموقع لل�ش

لتسليط الضوء عىل عمل هيئة إدارة النتخابات.

إنشاء مركز معلومات عاىلي الجودة والحفاظ عليه من أجل  �

ف والجمهور. كاء النتخابّي�ي ال�ش
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الفصل العا�ش

ُ الوصول إىل 
يتناول الفصُل العا�ش

المعلومات المطلوبة، ويوّفر توصّياٍت 
ي يمكن لهيئة إدارة 

بشأن الطريقة ال�ت
النتخابات أن تتعامل بها مع حّريّة 

طلب المعلومات. تقّر الماّدة 19 من 
العهد الدوىلي الخاّص بالحقوق المدنّية 

ي 
قليمّية الحقَّ �ف والسياسّية والتفاقّيات الإ
طلب المعلومات والحصول عليها جنًبا 
ي نقل المعلومات. 

إىل جنب مع الحّق �ف
وتضمن هذه الحقوق لالأفراد الوصول 

ي تحتفظ بها الهيئات 
إىل المعلومات ال�ت

ي جميع أشكالها.
العاّمة والحكومّية �ف

ُ عىل الدول أن تكفل تحقيق  ف ّ وكجزٍء من ذلك، فإنّه يتع�ي

إطاٍر للعمل عىل تحقيق حّريّة المعلومات وقانوٍن يُلزُم 

ي لديها حسب الطلب.
الهيئاِت العاّمَة بإتاحة المعلومات ال�ت

َوفًقا للحّق العالمّي لتقييم المعلومات )2012(، فإنَّ نحو 90 

ف تنّظم حّريّة الوصول إىل المعلومات بما يكفُل  دولة لديها قوان�ي

ي الحصول عىل معلومات من مجموعة 
لأفراد الجمهور الحّق �ف

واسعة من الهيئات الحكومّية والعاّمة. وهذا يعكس زيادة الأهّمّية 

ي الحصول عىل 
المعّلقة عىل شفافية الهيئات العاّمة وحّق الأفراد �ف

ي تحتفظ بها تلك الهيئات العاّمة. ويستنُد ذلك عىل 
المعلومات ال�ت

ي مثل تلك المعلومات لمصلحة 
فرضّية أّن الهيئاِت العاّمة أمينٌة �ف

ِ عىل الهيئات العاّمة:
ف اَم�ي ف الجمهور. ويضع هذا الحّق ال�ت

ي المجال العاّم عىل  �
ي تهّم الجمهور �ف

َ المعلومات ال�ت
ن�ش

أساس منتظم.

َ المعلوماِت عند تقديم طلب بذلك من أحد أفراد  � توف�ي

ي السجاّلت.
الجمهور حول أّي موضوع وارد �ف

المعلومات. عىل  الحصول  حّق   :14 رقم  طار  الإ

الرأي  حّريّة  ي 
�ف الحّق  بتعزيز   ّ ي

المع�ف الخاّص  المقّرر 

2010 وحمايته،  والتعب�ي 

ي بلد ديمقراطي 
““إّن حّق الوصول إىل المعلومات العاّمة �ف

أساسي لضمان الشفافية. ولكي تكون الإجراءاُت الديمقراطّيُة 

فّعالًة، يجب أن يتمّتع الناُس بحّق الوصول إىل المعلومات 

ي الدولة”.
ي تُعرف بأنّها تتعّلق بكّل نشاط �ف

العاّمة، ال�ت

المعلومات عىل  الحصول 
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المعلومات إىل  الوصول  مبادئ   :17 رقم  الجدول 

فصاح الأق� ي نطاق الإ
فصاح إّل �ف ي تحتفظ بها الجهات العاّمة ضمن متطّلبات الإ

ض أن تندرج كّل المعلومات ال�ت يف�ت
ا من الحالت. محدود جدًّ

ام بالن�ش ف ي تحتفظ بها الهيئات الل�ت
ام بن�ش المعلومات ال�ت ف تشمل مبادئ الوصول إىل المعلومات - أيًضا - الل�ت

العاّمة.

ف بشكل كامل.تشجيع الحكومة المفتوحة ي الحصول عىل المعلومات حيُث يحظى بتقدير المواطن�ي
ف تشجيع الحّق �ف

ّ يتع�ي

َ القيود المفروضة عىل طلبات الوصول إىل المعلومات متطّلبات اختبار الثالثة أجزاء.نطاق توّقعات محدود ي
يجب أن تستو�ف

ي ذلك عمليات تسهيل الوصول
ورة توّفر عملّية من ثالثة مستوياٍت للتعامل مع طلبات حّريّة الوصول إىل المعلومات، بما �ف رصف

مستوى الهيئة العاّمة ومستوى هيئة استئناف إدارّي وثالث لهيئة قضائّية.

ا بحيث تؤّدي إىل تثبيط طلبات حّريّة الحصول التكاليف ينبغي أن تكون التكاليف معقولة وأّل تكون عالية جدًّ
عىل المعلومات.

يجب أن تكون جلسات الجتماعات الرسمّية للهيئات العاّمة مفتوحة.اجتماعات مفتوحة

ُ الحكومية الماّدة: 19، 1999. المصدر: المنّظمات غ�ي

ي 
ينسحب مع�ف الهيئة العاّمة عىل هيئات إدارة النتخابات �ف

ي 
ف الحصول عىل المعلومات، و�ف ي وضعت قوان�ي

البلدان ال�ت

 ٌّ ي
اٌم قانو�ف ف تلك البلدان يكون لدى هيئات إدارة النتخابات ال�ت

بالكشف عن المعلومات المخزّنة أو المملوكة لها ون�ش تلك 

المعلومات، والستجابة لطلبات أفراد الجمهور بإتاحتها.

التعريفات  
يتّم تعريُف المعلومات عىل نطاق موّسع وتشمل المعلوماِت 

ي تحتفُظ بها الهيئاُت العاّمة. 
ي أّي شكٍل أو صيغٍة وال�ت

المخزّنة �ف

امات الوصول إىل المعلومات، هناك - أيًضا -  ف وكجزٍء من ال�ت

ي بأّن عىل الهيئات العاّمة تخزين المعلومات بشكل 
ٌط يق�ف �ش

آمٍن، وبطريقة مناسبة.

ي 
ي تعريف المعلومات جميع المعلومات المسّجلة ال�ت

يندرج �ف

ي 
تغّطي المواّد المطبوعة وملّفات الكمبيوتر والمراسالت، بما �ف

ّ وتسجيالت الصوت والفيديو. ويمكن  ي
و�ف لك�ت يد الإ ذلك رسائل ال�ب

أن تشمل - أيًضا - التسجيالت الهاتفّية والمالحظات والمسوَّدات. 

ي السجاّلت ول 
ي ملّفات أو �ف

وتضمن فقط المعلومات المحفوظة �ف

تغّطي طلبات معلومات جديدة لم يتّم إنشاؤها.

تُعرَّف الهيئات العاّمة هكذا: “ فروع الدولة )التنفيذّية 

يعّية والقضائّية كاّفة( والسلطات العاّمة أو الحكومّية  والت�ش

ي 
، تكون �ف ّ قليمّي أو المحىّلي ّ أو الإ ي

الأخرى، أيًّا كان مستواها الوط�ف
وضع يمكنها الضطالع بإحدى مسؤولّيات الدولة”.35

ي إطار أحكام الوصول 
ي تندرج �ف

وتشمل الهيئات النموذجّية ال�ت

: إىل المعلومات ما يىلي

الدوائر الحكومّية. �

يعّية والتنفيذيّة. � الهيئات الت�ش

السلطات المحّلّية. �

طة والِخدَمات(. � الِخدَمات الحكومّية )كالّصحة والتعليم ال�ش

ي تمّول من المال العاّم )مثل لجان  �
المؤّسسات المستقّلة ال�ت

نسان الوطنّية ولجان حّريّة المعلومات وهيئات  حقوق الإ

.)EMBs( إدارة النتخابات

السلطات التنظيمّية. �
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الرئيسة المبادئ   
ي الجدول 

إّن المبادئ الأساسية للوصول إىل المعلومات مبّينة �ف

ف عىل الهيئات 
ّ رقم 36.17 وبمقت�ف أحد هذه المبادئ، يتع�ي

ن يهّم المصلحة  ي بها مكوِّ
ُ المعلومات وتوزيعها ال�ت

العاّمة ن�ش

 ٌّ ي
العاّمة. لذا ينبغي أن يكون لدى الهيئاِت العاّمة نهٌج استبا�ت

ا  ي المجال العاّم. وينبغي أن يشمل ذلك حدًّ
لن�ش المعلومات �ف

ي َفهم وظائف الوكالة 
أد�ف من المعلومات لمساعدة الجمهور �ف

وهيكلها وكذلك إشعار لأّي مشاورات عاّمة ومحارصف اجتماعات 

رسمّية ونقاط اتّصال.

ي المجالت الأخرى المّتصلة بالماّدة 19 من 
وكما هو الحال �ف

ّ للحقوق المدنّية والسياسّية، هناك أسباٌب  العهد الدَوىلي

ي تحتفظ بها الهيئات 
محّددٌة لمنع الوصول إىل المعلومات ال�ت

العاّمة. وينبغي لهذه التقييدات اجتياز اختبار مماثل لختبار 

ي 
. ويع�ف الثالثة أجزاء المطلوب لفرض قيود عىل حّريّة التعب�ي

ذلك أنّه: )1( إذا كانت هناك قيوٌد ينّص عليها القانون، ينبغي 

أن تكون محّددة بدّقة. )2( يجب أن يحدث عدم الكشف عن 

 ُّ
ي حالة ما إذا أمكن إثبات أّن الن�ش سيصف

المعلومات فقط �ف

بالهدف الُمدَرج، و )3( عدم وجود مصلحة عاّمة عليا وملّحة 

فصاح عن  ل إىل قرار بعدم الإ لن�ش المعلومات. إذا تّم التوصُّ

المعلومات، يجب أن يكون هناك حّق لستئنافه لدى هيئة 

إدارية مستقلة و/ أو إحدى المحاكم.

المعلومات إىل  والوصول  الهند  ي 
�ف النتخابات  مفّوضّية   :15 رقم  طار  الإ

ي 
ي الحصول عىل المعلومات الذي تّم إدخاُله إىل الهند عام 2005 ثقافة شفافية ومحاسبة عىل نطاق أك�ب �ف

يشّجع قانون الحّق �ف

ّ الهيئاِت العاّمَة بإتاحة  ي
ي أعقاب تنظيم حملة من جانب أعضاء المجتمع الَمد�ف

المؤّسسات العاّمة. ويلزم القانوُن الذي أُدِخل �ف

ي ذلك المواعيد النهائّية للردود عىل طلبات الحصول 
ٌّ شامٌل بما �ف ي

الوصول للمعلومات لأفراد الجمهور. وقد ُوضع إطاٌر قانو�ف

ي تخضع للقانون بن�ش 
ي القانون - أيًضا - تلك الهيئاِت ال�ت

ط ن�ش المعلومات �ف عىل المعلومات وآلّية استئناف مستقّلة. ويلزم �ش

ي تتعّلق بالمصلحة العاّمة بنشاط وعىل أساس مستمّر.
المعلومات ال�ت

ي يُطلب منها قانونا الرّد عىل طلبات 
ي الهند )ECI( ضمن مجموعة الهيئات ال�ت

وكهيئة دستوريّة دائمة، تقع مفّوِضّية النتخابات �ف

ي مكاتب كبار ضّباط النتخابات 
عالم �ف حّريّة الحصول عىل المعلومات من أّي فرد من الجمهور. وتقوم الهيئة باختيار موّظفي الإ

ف لمعالجة طلبات استئناف قرارات موّظفي المعلومات العاّمة عىل طلبات الحصول عىل 
ّ وقامت بتكليف شخص مع�ي

المعلومات.

نت.  ن�ت ته عىل موقعها عىل الإ ّ مع الأحكام القانونّية ون�ش ا يتم�ش ٍ شاماًل واستباقيًّ
وقد وضعت مفوضّية النتخابات مخّطَط ن�ش

دات  نفاق ومسوَّ ُّعاتها وحسابات الإ ويحوي الموقع مجموعًة واسعًة من المعلومات حول الأحزاب السياسّية المسجّلة وت�ب

ف والبيانات المتعّلقة بجميع النتخابات العاّمة لمجلس لوك سابها )Lok Sabha( )مجلس  سجاّلت والسجاّلت النهائّية للناخب�ي

يعّية للدولة. لمان( والنتخابات الت�ش ي ال�ب
النّواب �ف

ي تحتفظ بها. كما 
داريّة والأساسّية والأدّلة والقيود ال�ت ٍّ أنظمَتها الإ ي

وإضافًة إىل ذلك، تن�ش مفّوضّية النتخابات عىل نحٍو استبا�ت

داريّة. انّيات التفصيلّية المتعّلقة بالنفقات الإ ف تن�ش وثائق صياغة السياسات والستجابات والم�ي

ي المجال العاّم لأحد موّظفي 
ي تتوّفر تفاصيلها �ف

ويمكن لأّي فرد من الجمهور أن يقّدم طلًبا للحصول عىل المعلومات ال�ت

المعلومات العاّمة. وأهمُّ من ذلك أّن مفّوضّية النتخابات تن�ش تقارير فصلّية عن طلبات الحصول عىل معلومات تحّدد الردود 

عىل هذه الطلبات.

ي جميع 
ي العملية النتخابّية �ف

ّ للمفوضّية بشأن طلبات الوصول إىل المعلومات الشفافية والمحاسبة �ف ي
وقد عّزز الموقف الستبا�ت

أنحاء البالد. وبإنشائها هياكل للرّد عىل طلبات الحصول عىل معلومات ووضع سياسة منشورات واضحة، أفادِت المفّوضّيُة من 

متطّلبات الحصول عىل المعلومات لصالح العملّية النتخابّية وإدارتها.



عالم واالنتخابات64 وسائل االإ

المعلومات إىل  الوصول   عملّية 
ي طلب الحصول عىل المعلومات وتلبية 

لكّل شخص الحّق �ف

ي تحتفظ بها الهيئات 
ي الوصول إىل تلك المعلومات ال�ت

طلبه �ف

العاّمة. ويمكن للمنّظمات - أيًضا - أن تقّدم طلبات الوصول 

ي 
ف الحّق نفسه �ف عالم والصحفّي�ي إىل المعلومات، ولوسائل الإ

الحصول عىل المعلومات كأعضاء من الجمهور، وكذلك الحال 

ورّي أن يُذَكَر الغرُض من  لموّظفي هيئة عاّمة. وليس من الصف

ُ عىل الهيئة العاّمة توف�ي  ف ّ ر لأنّه يتع�ي ّ طلب المعلومات أو أن يُ�ب

ي سّجلتها. وينبغي معاملة جميع الطلبات من 
المعلومات ال�ت

أّي فرد من الجمهور عىل قدم المساواة. ويمكن أن يكوَن طلُب 

ي معظم الأُُطر باسم فرٍد من الجمهور 
الوصول إىل المعلومات �ف

أو باسم منّظمة، وعموًما، ل تحتاج الهيئات المستقبلة إىل تأكيد 

ُهويّات أولئك الذين يتقّدمون بطلبات.

امات الهيئات العاّمة، يُطلب من قسم الَعالقات  ف وكجزٍء من ال�ت

ي الحصول عىل المعلومات 
العاّمة أن ينّبه الجمهور إىل حّقه �ف

ي كث�ي من الأحيان عىل شكل ُكتّيٍب 
من المنّظمة. ويرُد هذا �ف

ٍ يوّضُح دور الوصول إىل المعلومات وصالحّيات الهيئة  صغ�ي

ي تّم وضعها لالستجابة إىل طلب 
المختّصة والإجراءات ال�ت

الوصول إىل معلومات. وقد تواجه بعض الفئات مثل النساء 

ي
ف أو مجتمعات الأقلّيات اللغويّة تحّديّات محّددة �ف والمعّوق�ي

ي 
الوصول إىل المعلومات، وقد يلزم وضع تداب�ي معّينة �ف

ي تعّد لها هيئة إدارة النتخابات لضمان 
التوعية النتخابّية ال�ت

أّن كّل المجموعات تدرك أّن لها حقَّ الوصول المنِصف إىل 

المعلومات العاّمة.

معلومات الحصول عىل  طلبات  مع  التعامُل 
عند تلّقي طلب الحصول عىل معلومات، ينبغي التعامل 

ي القانون. وحيث إّن أيَّ 
معه َوفًقا للمبادئ المنصوص عليها �ف

ي هيئة عاّمة يمكن أن يتلّقى طلًبا للحصول عىل 
شخص يعمل �ف

المعلومات، من المهّم بصفة خاّصة أن يكون لدى هيئة إدارة 

النتخابات إجراءات واضحة للتعامل مع طلبات الحصول 

عىل المعلومات. ومن العملّيات القياسّية أن تقوم هيئة إدارة 

37 الحكومية(  ُ غتي المنظّمات   ،19 )الماّدة  عفاءات  بالإ الخاّصة  المبادئ   :18 رقم  الجدول 

عفاءات ر الإ ّ وعة واستثناءات تتب أهداف م�ش

ي تشّكل 
ر عدم الكشف. وينبغي أن تشمل هذه القائمة فقط المصالَح ال�ت ّ ي قد ت�ب

وعة ال�ت ينبغي أن ينّص القانون عىل قائمة كاملة بالأهداف الم�ش
ّ والقضايا التجاريّة  ي

وعًة لرفض الكشف عن الوثائق، وينبغي أن تقتَص الأسباُب عىل مسائَل مثل إنفاذ القانون والخصوصّية والأمن الوط�ف أسبابًا م�ش
ها من القضايا الّ�يّة والسالمة العاّمة أو الفرديّة وفّعالّية عملّيات اتّخاذ القرارات الحكومّية وسالمتها. وغ�ي

وعة. ّ بالمصلحة العاّمة الم�ش
ي ل تصف

ف المواّد ال�ت ينبغي وضع استثناءات دقيقة وذلك لتجّنب تضم�ي

ر ملحوظ يجب أن تجتاز حالت الرفض اختبار �ن

ف أّن الكشف عن المعلومات من 
ّ ف عىل الهيئة العامة أن تب�ي

ّ ي القانون، بل يتع�ي
وع مذكور �ف ل يكفي أن تقع المعلوماُت ببساطة داخل نطاق هدف م�ش

فصاح  ّ كذلك بالهدف ]...[ . ولكي يكوَن عدم الإ
فصاح ويصف ي بعض الحالت، يمكن أن يفيد الإ

وع. و�ف ًا لذلك الهدف الم�ش ًرا كب�ي شأنه أن يسّبب رصف
ًا للهدف. ًرا كب�ي ي للكشف رصف

ي مثل هذه الحالت، يجب أن يسّبب التأث�ي الصا�ف
وًعا �ف م�ش

أسبقّية المصلحة العاّمة.

وع، يجب الكشُف عن المعلومات إذا كانت فوائُد الكشف تفوُق  ًا لهدف م�ش ًرا كب�ي ّ لو كان يمكن إثبات أّن الكشَف عن المعلومات يسّبب رصف ح�ت
َ أهّميًة ينبغي للقانون أن 

ِ المعلومات. عندما تكون المصلحُة العاّمة أك�ش
وع مع المصلحة العاّمة لن�ش ر بالهدف الم�ش ر]...[ . يجب مقارنُة الصف الصف

فصاح عن المعلومات. ورة الإ ينصَّ عىل رصف
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شيح فريق أو شخص للتعامل مع هذه الطلبات  النتخابات ب�ت

بحيث يمكن نقلها بكفاءة عند تلّقيها إىل المكتب المختّص. 

ي تكمل بها مفوضّية 
طار رقم 15 مثاًل عىل الطريقة ال�ت ف الإ

ّ ويب�ي

ي الهند هذه العملّية )انظر: الصفحة 63(. ويمكن 
النتخابات �ف

وَط عىل  ي ال�ش
طباعُة التفاصيل الأساسّية لتقديم طلب مستو�ف

ي ذلك معلومات التّصال لهذه الطلبات.
استمارة الطلب، بما �ف

ُّ ي
الزم�ن والجدوُل  التكاليُف 

يعاُت - عادًة - أن تكوَن الرسوم المفروضة  تتطّلُب الت�ش

لمعالجة طلب معلومات معقولة ول تشّكل عائًقا أمام الأفراد 

ي تقديم هذه الطلبات. وكقاعدٍة عاّمٍة، يجب أن 
أو غ�ي الأفراد �ف

تغّطَي الرسوم التصوير أو تكاليف التسليم وليس تكاليف وقت 

ف للتعامل مع الطلبات. ولدى تلّقي طلب، عادة ما يتّم  الموّظف�ي

إرساُل تأكيد لمقّدم الطلب يعلمه عن موعد الستجابة، وعادًة 

ة. يعات المعنّية طول هذه الف�ت ما تحّدد الت�ش

الرفض إخطاُر 
ي تقّرر فيها هيئة إدارة النتخابات عدم الكشف 

ي الحالت ال�ت
�ف

عن المعلومات لأنّها تتماسش مع متطّلبات اختبار الثالثة أجزاء، 

ف عىل هيئة إدارة 
ّ ينبغي إبالُغ مقّدم الطلب برفض طلبه. ويتع�ي

ف سبب 
ّ النتخابات توثيق هذا الرفض، وأن تحتفَظ بقيد يب�ي

الرفض والمسؤول الذي أصدر قرار الرفض.

َض أن تبدأ عمليُة الستئناف للطلبات المرفوضة  ومن الُمف�ت

باستعراٍض داخىلي للطلب ومسّوغات الرفض. وإذا أيّدت هذه 

، ينبغي أن يكون لمقّدم  داري الأد�ف المراجعة قراَر المستوى الإ

ي الستئناف أمام آلّية استئناف إدارّي مستقّلة أو 
الطلب الحّق �ف

. ّ ي
يع الوط�ف أمام إحدى المحاكم، اعتماًدا عىل الت�ش
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:1 الُمرَفق رقم 
ي يَدعمها برنامج الأمم المّتحدة 

دراساُت حالٍت للجهود ال�ت

عالم والنتخابات ي مجال وسائل الإ
ي �ف

نما�أ الإ

  دراسُة الحالة الأوىل:
ي الأعوام )2004-2010(

ي أفغانستان �ف
عالمّية �ف التغطية الإ دعم 

السياق  
ًا منذ عام 2001. وينصُّ دستورُها لعام 2004 عىل إجراء انتخابات  ا كب�ي شهدت أفغانستان تحّوًل ديمقراطيًّ

ي عامي 2005 
ة لتوىّلي المناصب العاّمة تُعقد بانتظام منذ عامي 2004 و 2009، وانتخابات برلمانّية �ف مبا�ش

ي عامي 2005 و 2009.
و 2010، وانتخابات مجالس المحافظات �ف

ي 
نشاء لجنة انتخابّية مستقّلة )IEC( �ف َوىلي الدعَم للجهود الأفغانّية لإ قّدمِت الأمم المّتِحدة والمجتمع الدُّ

ي كانت تتأّلف 
دارة النتخابات )JEMB(، ال�ت كُة لإ عام 2005. وقبل ذلك، كانت تُديُر النتخاباِت الهيئُة المش�ت

ف أفغان، حيث كانت الأمُم المّتِحدة تلعب دوًرا تنفيذيًّا. من أعضاء من الأمم المّتِحدة ومسؤول�ي

كان لدى أفغانستاَن تجربٌة محدودٌة مع الممارسات الديمقراطّية وكانت تفتقُر إىل الِبنية التحتّية الوطنّية 
يّة.38 ي من مسائَل أمنّيٍة، وانخفاض مستويات التنمية الب�ش

وتسوُدها الظروُف المناخّيُة القاسيُة وتعا�ف

ي التواُصل مع 
ف �ف وقد صّعدت هذه التحّديّات صعوبات أمام هيئات إدارة النتخابات والأحزاب/الُمرّشح�ي

ناخبيهم وزادت من أهّمية إيصال هذه المعلومات إىل الجمهور.

عالم  ف الإ ة رقابة وسيطرة مشّددة. وبرغم تحريُر قوان�ي ي الظهور من ف�ت
عالم �ف ي عام 2004، بدأ قطاع الإ

و�ف

ذاعّية التجاريّة والمجتمعّية، كان من غ�ي المرّجح، بعد  ي عامي 2002 و 2003 والسماح بإنشاء المحّطات الإ
�ف

عالم من تغطية الحمالت  ة طويلة من القمع وعدم توّفر تقليد صحفي مستقّل، أن تتمّكن وسائل الإ ف�ت

ف والأحزاب. النتخابّية بطريقة متوازنة ونزيهة وأن تسمح بفرص وصول متساوية لجميع الُمرّشح�ي

ًا  ف كب�ي ف المستقّل�ي ي النتخابات قلياًل، ولكن كان عدُد الُمرّشح�ي
وكان عدد الأحزاب السياسّية المتنافسة �ف

ي إعداد التقارير عن الحمالت النتخابّية لجميع 
عالم التحّدي الهائل المتمّثل �ف ا. وواجهت وسائل الإ نسبيًّ

عالم ضمان تغطية  ّ لعام 2004 أّن عىل جميع وسائل الإ ي ط القانون النتخا�ب ، إذ يش�ت ف هؤلء الُمرّشح�ي

عالم النتخابّية )EMC( “لمراقبة التقارير والتغطية العادلة  .39 كما أنشئت لجنة وسائل الإ ف عادلة للُمرّشح�ي

للحملة النتخابّية ]و[ معالجة الشكاوى حول انتهاكات التقارير أو التغطية العادلة للحمالت السياسّية، أو 
ها من النتهاكات َوفًقا لالإجراءات”.40 غ�ي

وع )تعزيز  عالم وأنشطتها من خالل م�ش ي تطوير لجنة وسائل الإ
نما�أ دعم برنامج الأمم الُمّتِحدة الإ

.)ELECT( )2006- 2011( )القدرات القانونّية والنتخابّية من أجل الغد
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عالم الإ لجنُة وسائل 
دارة النتخابات )JEMB( ومن  كة لإ ي البداية بالهيئة المش�ت

عالم النتخابّية )EMC( �ف أُلحقت لجنُة وسائل الإ

عالم هيكل مجلس نموذجّي  ثَم، باللجنة النتخابّية المستقّلة )IEC( عند تشكيلها. اتّبعت لجنة وسائل الإ

ف ويساعده أمانة عاّمة. ويتأّلف المجلس من خمسة أعضاء، من بينهم  يرأسه مجموعٌة مستقّلة من المفّوض�ي

عالمّية للحملة )2(  : )1( رصد التغطية الإ ي
الرئيس الذي يُعّينه الأعضاء. وتغّطي صالحيات المجلس الآ�ت

عالمّية )3( تصميم مخّطط بّث انتخاب مرّشح وتنفيذه لتوف�ي  إدارة عملّية الشكاوى لمشاكل التغطية الإ

. ف نتاج المجانّية للُمرّشح�ي ّ عىل الهواء ومرافق الإ ي
وقت البّث المجا�ف

عالم النتخابّية عملّياتها الخاّصة بكيف ينبغي أن يتّم تلّقي الشكاوى ومعالجتها  كما وضعت لجنة وسائل الإ

ضمن جدول مواعيد نهائّية وإجراءات واضحة لتّباعها مع حّق الستئناف.

ي 
عالم وبالعمل �ف تّم بناُء هذا النموذج من التنظيم بناًء عىل عملية تعاون تنظيمّي مع لجنة وسائل الإ

عالم  ي تتطّلب من صناعة الإ
ّ ال�ت ي

عالم. وحيث إّن العديَد من هياكل التنظيم الذا�ت تعاون وثيق مع قطاع الإ

عالم النتخابّية )EMC( مدّونات  وضع معاي�ي خاّصة بها لم يتّم تطويرها بعُد، أصدرت لجنة وسائل الإ

ي القانون قبل كّل عملّية انتخابات.
قواعد سلوك توّضح المبادئ الراسخة �ف

ي الدورة الأوىل من 
 ومع ذلك، ثبت أّن ضمان التواُصل وفهم صالحّيات اللجنة كان صعًبا، خاّصة �ف

ّ عىل الهواء أمَرين جديَدين. ي
النتخابات عندما كان مفهوم الرصد المستقّل وتوف�ي الوقت المجا�ف

ن الُمرّشح�ي ومناظرات  بالرعاية  الذي حظي  عالن  الإ برنامُج 
ها من المنتديات  ذاعة والتلفزيون وغ�ي ف عىل الإ ف الُمرّشح�ي عالم النتخابّية مناظراٍت ب�ي نّظمت لجنة وسائل الإ

عالم. ومع ذلك، كانت أهّم مبادرات الوصول الرائد لها مخّطط الوصول  لزيادة وصول الُمرّشح إىل وسائل الإ

 ّ ي
نما�أ وع برنامج الأمم المّتِحدة الإ ي عام 2005، والممّول من خالل م�ش

ف الذي بدأ �ف المبا�ش للُمرّشح�ي

ف من إنتاج وعرض رسائل حمالتهم عىل الهواء.  ن ذلك الُمرّشح�ي ومساعدات الجهات المانحة الأخرى. وقد مكَّ

. ف وًعا ضخًما بسبب العدد الكب�ي من الُمرّشح�ي لمانّية ومجالس المحافظات م�ش وقد مّثل ذلك لالنتخابات ال�ب

ف صيغ مختلفة طولها  ف ب�ي ة مع وجود خيار للُمرّشح�ي ات البّث لنتخابات ُمرّشح من لقطات قص�ي تأّلفت ن�ش

ي بّثتها وأُعِطي 
ذاعة والتلفزيون المحّلّية ال�ت ف 5-2 دقائق. وقد تّم إنتاُجها بمساعدة من محّطات الإ ما ب�ي

ّ الوقت عىل  ي تبّث لقطاتهم. وتأّلف ما يقرب من نصف إجماىلي
عالم ال�ت الُمرّشحون حق اختيار وسائل الإ

ي تّم إنتاجها تبًعا لهذا المخّطط.
امج ال�ت عالم للحملة من ال�ب الهواء الذي خّصصته وسائل الإ

ف  ي المخّطط التحّقق من ُهويّة طالب اللقطات عىل قوائم الُمرّشح�ي
كان يُطَلب من كّل هيئة بّث تشارك �ف

عالم النتخابّية للتحّقق منها. وبعد الموافقة،  وتعبئة ورقة تفويض كانت تُرَسُل إىل أمانة لجنة وسائل الإ

نتاج لمساعدة محّطات البّث فيما يتعّلق  ُ المبادئ التوجيهّية العاّمة المرتبطة بالإ
نتاج. تّم ن�ش يبدأ الإ

نامج  ي ال�ب
ف �ف ام الُمشارك�ي ف ُ التدريب الالزم قبل بدء المبادرة لضمان ال�ت نتاج. وقد تّم توف�ي دارة والإ بقضايا الإ

بالإجراءات والمعاي�ي المطلوبة بوضوح.

ي لقطات حمالتهم 
ف بالظهور �ف وعىل الرغم من أّن هذه العملّية سمحت لأك�ش من 3000 من الُمرشح�ي

ي عام 2005، كانت نسبة 
ي أفغانستان �ف

ذاعّية عىل واحدة من 40 محّطة إذاعة أو تلفزيون �ف التلفزيونّية أو الإ

. ف ذلك العدد فقط حواىلي ٪53 من الُمرّشح�ي
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ة عدد  ا نظًرا لك�ش ي لحظها المراقبون أّن وقت البّث لكّل مرّشح كان قلياًل جدًّ
وكانت إحدى المشكالت ال�ت

ي عام 2010، كان الوقُت الُمخّصص لكّل مرّشح ثالث دقائق عىل التلفزيون وسّت دقائق عىل 
.41 و�ف ف الُمرّشح�ي

ي بقية البالد.42
ي العاصمة كابول، و48 % �ف

ي عام 2010 18.4 % فقط �ف
الراديو. كما كانت معّدلت المشاركة �ف

قة مشاركَة النساء المرّشحات حيث استخدم 77 % منهّن هذا المورد كجزء من حملتهّن  كانت الزاوية الم�ش

ي عام 2005. ويمكن أن تعكس هذه النسبة الأعىل - أيًضا - بعض جهود المساعدة الأخرى لتعزيز مشاركة 
�ف

المرأة الناخبة والنساء الُمرّشحات.

عالم رصُد وسائل الإ
يّة الرئيسة  ي المراكز الحصف

عالم �ف عالم النتخابّية - أيًضا - وحدات مراقبة وسائل الإ شّكلت لجنة وسائل الإ

لرصد مدى المتثال لتقديم برامج مّجانّية عىل الهواء ولقواعد ُمدّونة السلوك. وقد تّم إسناُد ذلك إىل 

ي عام 2005، 
ي 17 مقاطعة �ف

إحدى المنّظمات غ�ي الحكومّية المحّلّية، وغّطت أك�ش من 57 وسيلة إعالم �ف

ي عام 2010.
و48 وسيلة إعالم �ف

عالم النتخابّية مّما مّكنها من متابعة  وقد وّفر هذا الرصد تقديم تقارير منتظمة إىل لجنة وسائل الإ

عالمّي - أيًضا -  عالمّية عن كثب وتنفيذ مخطط البّث عىل الهواء. كما قام مراقبو الرصد الإ التغطية الإ

امج لُمدّونات قواعد السلوك بشكل عاّم. وقد  بتحليل التغطية الإخباريّة وقّدموا تقييًما لمدى امتثال ال�ب

ي تحتاجها اللجنة لتّخاذ القرارات بشأن الشكاَوى.
عّزز ذلك قاعدة الأدلة ال�ت

الرئيسة والتحّديّاُت  نجازاُت  الإ  
ي يتّم فيها إنشاُء هيئة مستقّلة لتوف�ي الرقابة 

لة المرّة الأوىل ال�ت ف عالم النتخابّية بَم�ف كانت لجنة وسائل الإ

عالم،  ي وسائل الإ
م حّريّة التعب�ي �ف ي أفغانستان عىل أساس مبدأ رقابة مستقّلة تح�ت

عالم �ف عىل وسائل الإ

يجابّية والتنّوع. مجة الإ امات ال�ب ف وتسعى إىل تعزيز ال�ت

ف امتداد اللجنة إىل 
ّ ّ حّد من ح�ي ي ي القانون النتخا�ب

َّ القص�ي المنصوص عليه �ف ي
طاَر الزم�ف ومع ذلك، فإّن الإ

عالم لضمان معرفتهم بالمخطط. وقد تضاعف ذلك بسبب محدوديّة البنية التحتّية  ف ووسائل الإ الُمرّشح�ي

ي ذلك الوقت والظروف المناخّية والتضاريس الوعرة، مّما جعل من الصعب عىل اللجنة الوصول 
لالتّصالت �ف

إىل جميع أنحاء البالد.

عالم النتخابّية أنّها كانت قادرًة عىل تنفيذ مخّطط البّث عىل  عىل الرغم من التحّديّات، أظهرت لجنة وسائل الإ

ي المستقبل.
عالم المستقّلة �ف الهواء، واتّخاذ قرارات مستقّلة ومحايدة، وقّدمت نموذًجا لتنظيم وسائل الإ

َاكات
 دوُر ال�ش

ي 
عالم الثابتة لضمان دعمها للمبادرات الطموحة �ف عالم النتخابّية مع صناعة الإ عملت لجنة وسائل الإ

وريّة لنجاح تنفيذ  عالم كانت رصف ولية اللجنة. وكانت هذه خطوة أوىل حاسمة، حيث إّن مشاركة وسائل الإ

مخّطط بّث الحملة.

ي البالد وتقييم جدوى 
عالم �ف كان من أّول أنشطتها إجراء دراسة استقصائّية عن مدى وصول وسائل الإ

عالم حول تطوير ُمدّونة قواعد  عالم النتخابّية وسائل الإ العمل مًعا. كما استشارت لجنة وسائل الإ
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نامج الدقائق  داريّة الُمتعّلقة ب�ب عالم عىل الُمدّونة والقضايا الإ السلوك، وقّدمت لحًقا التدريب لوسائل الإ

المّجانّية عىل الهواء. وقد ساعد كّل ذلك عىل ِبناء الَعالقات الالزمة لنجاح هيئة رقابة مستقّلة.

ي جميع أنحاء البالد لزيادة الوعي بَدورها 
ف �ف عقدِت اللجنة - أيًضا - جلساِت إحاطٍة خاّصة مع الُمرّشح�ي

وبرامجها واستخدامها.

والستنتاجات الخاتمُة   
تنبُع السياساُت المسؤولة بطرٍق عديدٍة من كون الناِس قادرين عىل اختيار ُممّثليهم للوظائف العاّمة من 

ٌّ من هذه العملّية، وقد ساعد عمل لجنة وسائل  عالمّية جزٌء أساسي مجموعة من الخيارات. إّن التغطية الإ

ي وضٍع أفضَل لالستجابة للمتطّلبات الالزمة لتغطية 
عالم الأفغانّية لأن تكوَن �ف عالم النتخابّية وسائل الإ الإ

. ف عادلة، ومتوازنة للُمرّشح�ي

ي 
ي عام 2004 واحتفظت بوجوٍد رئيٍس �ف

ي أفغانستان عندما تمَّ تشكيُلها �ف
مّثلت اللجنة مفهوًما جديًدا �ف

، وبفضل  ّ ي
انتخابات عام 2009/2010. وينظر إليها عىل نطاق واسع عىل أنّها قد نّفذت وظيفَتها بشكٍل ِمه�ف

اف عىل  �ش ي والجهات المانحة، كانت قادرة عىل لعب دورها التنظيمي لالإ
نما�أ دعم برنامج الأمم المّتحدة الإ

ات الحملة. ي ف�ت
ي الشكاَوى �ف

عالم والفصل �ف وسائل الإ

عالم، ووسع نطاق  ي تّم رعايتها، من وصول الُمرّشح إىل وسائل الإ
عالنات السياسّية، ال�ت لقد زاد فرصة الإ

ف آلّية تتيح  . وقد وّفرت استقاللّية اللجنة وإجراءاتها للجمهور والُمرّشح�ي ف المعلومات الُمقّدمة للناخب�ي

ي أُنشئت لحمايتها.
ات التنظيمية ال�ت النتصاف، عملت ضمَن البارام�ت

ي أصعب 
ّ �ف عالم ح�ت عالم النتخابّية أنّه من الممكن إجراُء الرقابة عىل وسائل الإ لقد أظهرت لجنة وسائل الإ

. البيئات ودون التعّدي عىل حّريّة التعب�ي

ي هذا الدور، تظلُّ اللجنة  ي تطوير منظِّم دائٍم مستقلٍّ للوسائل السمعّية والبصيّة لتوىلِّ
وبإخفاقها �ف

ي المستقبل المنظور.
عالم لالنتخابات �ف ا من الهيكل التنظيمّي لرقابة وسائل الإ المؤّقتة جزًءا ُمهمًّ
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الثانية: الحالة    دراسة 
2007 اليون” عام  ي “س�ي

�ف لالنتخابات  عالمّية  الإ التغطية  دعُم 

َياق السِّ  
ي أعقاب اتّفاق لومي 

اليون” هي النتخابات العاّمة الثانية �ف ي “س�ي
كانِت النتخاباُت الوطنّيُة عام 2007 �ف

ا  اليون” لحفظ السالم لحًقا )UNAMSIL(. ولمَّ ي “س�ي
ي عام 1999 ون�ش بَعثة الأمم المّتحدة �ف

للسالم �ف

ي إطار الملكية الوطنية الكاملة منذ عودة السالم وإنشاء اللجنة الوطنية 
ي تنّظم �ف

كانت النتخابات الأوىل ال�ت

ة . وبرغم أنّها لم تمِض دوَن  ر الديمقراطيَّ لالنتخابات )NEC( ، فقد نظر إليها عىل أنَّها اختبار حيويٌّ لتطوُّ

م  ي تقدُّ
ا �ف ا وإيجابيًّ َولّيون هذه النتخابات عىل أنّها تمّثل( تطّوًرا مهمًّ وقوع حوادث، امتدح المراقبون الدُّ

اليون” نحو توطيد الديمقراطية والسالم(.43 “س�ي

ف والأحزاب السياسّية حقَّ الوصول  ي تمنح جميع الُمرّشح�ي
وعىل الرغم من الأحكام الدستوريّة والقانونّية ال�ت

ي أنَّ 
ذاعة والتلفزيون، فإّن عدم وجود محّطة بّث مستقّلة ووسائل إعالم قادرة يع�ف إىل محّطات بّث الإ

َ واقعي  ، كان أمًرا غ�ي ف تحقيق المبادئ الرئيسة لهذه الأحكام، مثل التغطية المتوازنة والمتكافئة للُمرّشح�ي

عالم. نامج دعم وسائل الإ دون مساعدة دولية ل�ب

ف من الأحزاب السياسّية  ي عام 2007 أيًضا حّساسة؛ إذ إنَّ اثن�ي
عالمّية لالنتخابات �ف كما كانت التغطية الإ

عالم. وقد أنشأ كّل منهما محّطة إذاعية خاّصة به- محّطة وي  الرئيسة يدركان الأهّمية الخاّصة لوسائل الإ

يون APC( We Yone(، وإذاعة الوحدة Unity Radio )SLPP(، بّثت كّل منهما موادَّ دعائّيًة حزبّيًة وأخباًرا.

ف بطريقة واعية  وريًّا لضمان إعالم الناخب�ي عالم رصف ي وسائل الإ
كان دعُم الأصوات المستقّلة والموضوعّية �ف

عالم. ف من خالل وسائل الإ ف لحشد الناخب�ي وتوف�ي الفرص للُمرّشح�ي
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وع اللجنة الوطنّية لالنتخابات، ساعد برنامج الأمم المّتحدة  ّ وم�ش ي ومن خالل دعم الإصالح النتخا�ب

ّ بتقديم المساعدة التقنية وتنمية القدرات والدعم لنتخابات عام 2007. وقد أنشأت الأمم  ي
نما�أ الإ

اليون” لحفظ السالم  ي أثناء ن�ش بَعثة الأمم المّتحدة بـ”س�ي
اليون” �ف المّتحدة محّطة إذاعّية بـ”س�ي

)UNAMSIL(. وعىل الرغم من أّن المحّطة أُنشئت أصاًل لتوضيح صالحيات بعثة الأمم المّتحدة ولتعزيز 

ي جذبت 
امج ال�ت المصالحة والتسامح، إّل أنّها أصبحت محّطة بّث رائدة تبّث مجموعة متنّوعة من ال�ب

ي عام 44.2007
ايدة بحلول موعد النتخابات �ف ف الجماه�ي الوطنّية الم�ت

ذاعة الأك�ش  ي استطالعات الرأي عىل أنّها محّطة الإ
كان يُنظر إىل إذاعة الأمم المّتحدة عىل نطاٍق واسع �ف

ي البالد، وقد جعلها ذلك منّصًة مهّمًة 
تمّتًعا بثقًة الجمهور، وكانت محّطة البّث الوطنّية الوحيدة �ف

ف والأحزاب السياسية لنتخابات عام 2007. للُمرّشح�ي

ف  عالمّي�ي ٌ من الإ ف يساعدهم فريٌق صغ�ي ف المحّلّي�ي كان معظُم موّظفي إذاعة الأمم المّتحدة من الصحفّي�ي

عة من المعلومات عن عملية النتخابات والحمالت  ة الدولّية، وقد قّدمت مجموعة متنوِّ ذوي الخ�ب

ة النتخابات. النتخابّية طوال ف�ت

 ، ّ ي
ا لزيادة تغطيتها لذلك الحدث الوط�ف ا إضافيًّ ي يوم النتخابات، قامِت المحّطة بتوظيف 40 صحفيًّ

و�ف

ف طوال ذلك اليوم. ونقلت تغطية حّية للمستمع�ي

عالم الإ هيئُة رصِد وسائل 
. وخالل  ي

ي عام 2000 كهيئة تنظيٍم قانو�ف
عالم )IMC( �ف اليون” بإنشاء مجلس مستقّل لوسائل الإ قامت “س�ي

 ، )IMMRP( عالم المستقّلة ِّ بوسائل الإ ي ِ
انتخابات عام 2007، تّم تكويُن فريق الرصد والتحكيم الَمع�ف

ة الحملة النتخابّية. وقد جاء إنشاء  عالمّية لف�ت ي لرصد التغطية الإ
بشكٍل مؤّقت، لتوف�ي آلّية للتنظيم الذا�ت

عالم والتوقيع عليها قبل بَدء  الفريق نتيجة مناقشات مستفيضة أّدت إىل صياغة ُمدّونة سلوك وسائل الإ

اليون” )SLAJ( ُمدّونَة قواعد السلوك،  ي “س�ي
ف �ف ة الحملة النتخابّية. وقد وضعت جمعّية الصحفّي�ي ف�ت

. ي
نما�أ اليون” )UNIOSIL(، وبَرنامج الأمم المّتحدة الإ ي “س�ي

وبدعم من مكتب الأمم المّتحدة المتكامل �ف

ي 
عالم �ف عالم المستقّلة فريَقا مستقالًّ لرصد وسائل الإ ُّ بوسائل الإ ي ِ

شّكل فريُق الرصد والتحكيم الَمع�ف

. وقد  ي الحفاظ عىل المعاي�ي
عالم خالل الحملة النتخابّية، والمساعدة �ف محاولة لرصد أنشطة وسائل الإ

عالم وجمعّية  عالم المستقّلة ومجلس وسائل الإ ِّ بوسائل الإ ي ِ
قام كلُّ من فريق الرصد والتحكيم الَمع�ف

، كان عمُلها  ف عالم، ولكن َوفًقا للمراقب�ي اليون” بدور نقاط المرجعّية الرئيسة لوسائل الإ ي “س�ي
ف �ف الصحفّي�ي

ي ذلك القدرة عىل إنفاذ بعض أحكام ُمدّونة قواعد 
محدوًدا بسبب القيود المالّية ومحدوديّة القدرات، بما �ف

السلوك.45

مبتكر محتوى  إنتاج  دعُم 
ّ والجهات المانحة الأخرى  ي

نما�أ بهدف تعزيز نوعّية، وحجم إنتاج المحتوى، دعم بَرنامج الأمم الُمّتحدة الإ

كة )أستوديوهات الطبل  ونديل )أخبار شجرة القطن( والبحث عن أرضّية مش�ت منّظمات مثل مؤّسسة ه�ي

عالم خلق مجموعة من المواهب  اليون” لمساعدة وسائل الإ ي “س�ي
المتكّلم(. وكان أحُد التحّديّات الرئيسة �ف

نتاج محتوى لصناعة البّث. ونتيجَة دعم هذه المنّظمات، تّم إنشاُء شبكة دمجت 20 محّطَة إذاعة محّلّية  لإ

اليون”. ي جميع أنحاء “س�ي
�ف
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اليون” منذ عام 2000 عىل مبادرات لزيادة  ي “س�ي
كة )SFCG( تعمل �ف كانت مجموعة البحث عن أرضّية مش�ت

ي عام 2002 أنشئت شبكُة الراديو المستقّلة لدعم النتخابات.
ف المجتمعات المنقِسمة، و�ف التسامح والتفاهم ب�ي

امج المرتبطة بالنتخابات عن طريق  وقد تّم تصميُم طريقة بسيطة وبارعة للتوزيع من أجل ن�ش ال�ب

طة صوتّية وتسليمها من خالل نظام النقل العاّم، مّما ضمن وصول المحتوى  امج عىل أ�ش تسجيل تلك ال�ب

. ّ إىل المستوى المحىّلي

ي انتخابات 
، بنشاٍط �ف ي

شارك أعضاء محّطة شبكة الراديو المستقّلة، بالتعاون مع منّظمات المجتمع المد�ف

امج المبتكرة مثل المسلسالت  ها من ال�ب 2007 وقاموا بتوسيع تغطيتهم لتشمل بّث انتخابات الأحزاب وغ�ي

ي إعالم الجمهور عن 
ي يوم النتخابات، لعبت شبكة الراديو المستقّلة IRN دوًرا رئيًسا �ف

الدرامّية الخيالّية. و�ف

اع والفرز. س�ي عملية الق�ت

ي الأماكن المعزولة، وهي 
ي جميع أنحاء البالد، وخاّصة �ف

ا بعد تدريبهم �ف ا إذاعيًّ ت الشبكة 420 صحفيًّ ن�ش

ذاعة والأخبار المحّلّية. ي يزداد فيها التوتُّر أو حيث ل يستطيع أفراد الجمهور الحصول عىل مصادر الإ
الأماكن ال�ت

كانت التقارير الإخبارية تَِرُد العاصمَة فريتاون، حيث تواصلت التغطية الحّية لالنتخابات لياًل ونهاًرا، مّما 

ي ذلك عملّية الفرز والعّد.
ف تواصاًل حيويًّا مع أحداث ذلك اليوم، بما �ف وّفر للمستمع�ي

الرئيسة والتحّديّاُت  نجازاُت  الإ  
 )CTN( من خالل توظيف موارد إذاعة الأمم المّتحدة ومرافق إنتاج المحتوى التابعة لأخبار شجرة القطن

كة )SFCG(، تمّكن الناخبون من الوصول إىل مجموعة أك�ب من الأصوات  ومرافق البحث عن أرضية مش�ت

ف  خالل الحملة النتخابّية والحصول عىل معلومات دقيقة وأك�ش توازنًا كذلك. وكان ذلك استجابة لمشكلت�ي

نتاج، وتوزيع المحتوى. : قيود الإ ف رئيست�ي

ف  وقد تمّكنت إذاعة الأمم المّتحدة عىل وجه الخصوص من تقديم تغطية متوازنة ومتناسبة امتثاًل لقوان�ي

ي 
ف كانوا قادرين عىل توف�ي التغطية ال�ت ف المشارك�ي ف المحّلّي�ي اليون النتخابّية، مّما يدّل عىل أّن الصحفّي�ي س�ي

ي إعداد التقارير عن النتخابات.
تتماسش مع المعاي�ي الدولّية �ف

وقد وّفَر الدعُم المقّدُم لأخبار شجرة القطن ولشبكة الراديو المستقّلة - أيًضا - فوائَد مماثلًة حيث أظهر 

ي جميع أنحاء البالد قد وّفرت للجمهور 
عالم أّن محّطات البّث الخاّصة والمجتمعّية �ف رصد وسائل الإ

تغطيًة متنّوعًة لالنتخابات َوفًقا لالأحكام القانونّية.46

ي 
ف �ف عالم )IMMRP( وجمعّية الصحفّي�ي ُّ بوسائل الإ ي ِ

ة الحملة، قام فريُق الرصد والتحكيم الَمع�ف وطوال ف�ت

ي جميع أنحاء البالد، حيث سّلطا الأضواء 
ف �ف اليون” بالتواصل المستمّر مع الزمالء الُمحّررين والصحفّي�ي “س�ي

. ف ي توجيه جيل الشّباِن من الصحفّي�ي
عالم، كما أدلَيا بالتصيحات العلنّية ولعبا دوًرا �ف عىل قضايا صناعة الإ

عالم  ف وسائل الإ ي التعامل مع المجالت المحتملة للصاع ب�ي
ا �ف لعبت هذه المؤّسسات - أيًضا - دوًرا مهمًّ

ي عدد من المناسبات المهّمة.
والأحزاب السياسّية وتّصفت بصفة الوسيط �ف

َاكات
 دوُر ال�ش

ي نجاح برنامج عام 2007. وقد وجدت دراسة قامت 
ف عاماًل رئيًسا �ف كاء الرئيس�ي ف ال�ش كان التنسيُق الوثيُق ب�ي
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اليون” كان مثاًل للممارسات  ي “س�ي
بها منّظمة الأمن والتعاون الأوربّية أّن تنسيق المساعدة النتخابّية �ف

ف الجهات المانحة، حيث حّققت فوائَد واضحًة من حيُث تحقيق  ي توّضح فوائد التنسيق ب�ي
الجّيدة ال�ت

أهدافها المنشودة.

ي 
ف �ف عالم المستقّلة IMMRP وجمعّية الصحفّي�ي ّ بوسائل الإ ي

لقد تعاون أعضاء فريق الرصد والتحكيم الَمع�ف

عالم  عالم المستقل لوضع إطار تنظيمّي لوسائل الإ اليون” SLAJ بشكٍل وثيٍق مع فريق رصد وسائل الإ “س�ي

ف أصحاب المصلحة حول إطار فريق رصد  ي الآراء ب�ي
ة الحملة النتخابّية، مّما ساعد عىل إيجاد توافٍق �ف لف�ت

عالم المستقّل. وسائل الإ

ي تنتجها أخبار شجرة القطن عىل إذاعة الأمم المّتحدة منافع متبادلة 
وقد وّفر التفاق عىل بّث المواد ال�ت

ه. ت إىل تعظيم وصول المحتوى الذي أُنِتج بدعٍم من برامج المساعدة وزيادة تأث�ي أدَّ

والمتابعة ثُر  الأ  
ي بتطوير أسس إنشاء 

عالم تق�ف ي طويلة الأجل لدعم قطاع الإ
نما�أ كانت رؤيُة برنامج الأمم المّتحدة الإ

ذاعة المملوكة للقطاع العاّم. ومن  اليون” عن طريق إعادة هيكلة محّطة الإ ي “س�ي
نظام خدمة بّث عاّمة �ف

ف إذاعة الأمم المّتحدة ومحّطة البّث المملوكة للقطاع  ي عام 2010 اندماج رسمّي ب�ي
هذا المنطلق تّم �ف

.)SLBC( ”اليون ُ اسِمها فيما بعُد إىل دار إذاعة “س�ي العاّم، وقد تّم تغي�ي

عادة تنظيم الهياكل  وقبل تسليم إذاعة الأمم المّتحدة إىل الِملكية الوطنّية، تّم إدخاُل برنامج إصالح لإ

ي انطلقت حديًثا.
اليون” ال�ت ي دار إذاعة “س�ي

داريّة وممارسات العمل �ف الإ

ي هذا الصدد، فإنّه من السابق لأوانه تقييم مدى نجاح هذا الندماج عىل المدى الطويل. وقد انعكس 
و�ف

ي تغطيتها 
ُّ الذي لعبته إذاعة الأمم المّتحدة طيلة وجودها لما يقرب من 10 سنوات �ف ي يجا�ب الدور الإ

ي 
ي رفع معاي�ي صناعة البّث الوليدة والمتكاثرة �ف

ي خّلفتها والمتمّثلة �ف
ِكَة ال�ت

المتنّوعة لالنتخابات وكذلك ال�ت

عالم. ي قطاع الإ
َِكة عىل المدى الطويل �ف

ة. غ�ي أنّه من السابق لأوانه تحديد أثر تلك ال�ت السنوات الأخ�ي

والستنتاجات الخاتمُة   
ف كّل من  اليون” ناجًحا؛ لأنّه استند إىل التوافق ب�ي ي “س�ي

ة النتخابات �ف عالم خالل ف�ت كان الدعُم لوسائل الإ

ّ وتمّكن من الردِّ عىل المشاكل الحقيقّية وتقديم  َوىلي ف والمجتمع الدُّ كاء النتخابّي�ي المجموعات الوطنّية لل�ش

عالمي. اكة مع المجتمع الإ حلول أساسّية بال�ش

ي سلسلة إمداد محّطات 
ف عىل التغلُّب عىل المشاكل التقنية �ف ف الوطنّي�ي ف للصحفّي�ي وقد ساعد دعم المانح�ي

ي مجالت إنتاج المحتوى وتوزيعه، بسبب هذا التعاون. وقد أّدى ذلك إىل تخّطي تلك 
ذاعي، و�ف البّث الإ

عالم، من تغطية النتخابات  ي صناعة الإ
ا �ف ، وكان الكث�ي منهم جديًدا نسبيًّ ف العقبات ومّكن الصحفّي�ي

عة ومحايدة. بطريقة متنوِّ

ات البّث لنتخابات الأحزاب،  ف ون�ش ونتيجة لذلك، تمّكن الناخبون من الوصول إىل مناقشات المرّشح�ي

. وقد كان الناخبون قادرين عىل الذهاب إىل محّطات  ف يهة عن حمالت الُمرّشح�ي ف فضاًل عن الأخبار ال�ف

اع بما يكفيهم من معرفٍة وّفرتها إمكانّيُة وصولهم إىل طيٍف واسٍع من وجهات النظر. الق�ت



عالم واالنتخابات74 وسائل االإ

الَمراِجع  
 � BBC World Service Trust and Search for Common Ground. 2007. Media Use and Attitudes 
Towards Media in Sierra Leone. http://www.hirondelle.org/wp-content/uploads/2011/03/
MediainSierraLeone2007.pdf.

 � DFID, Promoting Information and Voice for Transparency on Elections )PIVOT(, End of 
Programme Assessment, 2008

 � European Union Election Observation Mission. 2007. Final Report on 2007 Parliamentary and 
Presidential Elections 11 August 2007 and Second Round Presidential Election 8 September 2007

 � Fondation Hirondelle. 2009. Cotton Tree News: Strengthening the Media in Sierra Leone. 
http://www.globalgiving.org/pfil/4093/projdoc.pdf.

 � Organisation for Economic Co-operation and Development. Undated. Case study: 
Harmonisation of donor support to aid the election process in Sierra Leone. 
http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34541_46161749_1_1_1_1,00.html.

 � Orme, W. 2010. Broadcasting in UN Blue: The Unexamined Past and Uncertain Future of 
Peacekeeping Radio. http://cima.ned.org/publications/research-reports/broadcasting-un-blue.

 � United Nations Development Programme, 2007, Final Report, United Nations Electoral 
Assistance Team, Sierra Leone 2007

 � United Nations Development Programme. 2007. Post Conflict Public Service Broadcasting: 
Focus on Sierra Leone. In Democratic Governance Group Annual Report 2007.
http://content.undp.org/go/cms-service/stream/asset/?asset_id=1547890.

 � United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone. 2010. Annual Workplan 
2010-11, Development of an Independent National Public Broadcasting Service for Sierra Leone.
http://www.sl.undp.org/2_focus/slbcAWP.pdf.

الثالثة: الحالة     دراسُة 
ي كمبوديا )-2003 2012(

ي نيوز” �ف
نصاف، إكوي�ت دعُم “أخبار الإ

السياق  
ي كمبوديا )UNTAC(، أُجريت 

ي نّظمتها سلطة الأمم المّتحدة النتقالّية �ف
منُذ انتخابات عام 1993 ال�ت

ي كمبوديا كلَّ خمس سنوات.
انتخاباُت الجمعية الوطنّية العاديّة �ف

لمانّية وإجراء انتخابات دوريّة وديمقراطّية، ظّلت كلٌّ من الهياكل والثقافة  وعىل الرغم من تعزيز الهياكل ال�ب

ي تحالف هشٍّ 
ّ منذ عام 1993 �ف هّشة. وقد َهْيَمن حزُب الشعب الكمبودّي )CPP( عىل الفضاء السياسي

ي كمبوديا )FUNCINPEC( ذات 
مع الجبهة الوطنية المّتحدة لالستقالل والمحايدة والمسالمة والتعاونّية �ف

هيب، وأّدت نتائج  ّ وال�ت ي سبقت انتخابات 2003 بالعنف السياسي
ة ال�ت فت الف�ت

ّ الميول الملكّية. وقد تم�ي
النتخابات إىل حالة من الجمود والتأزُّم استمرَّت أك�ش من 10 أشهر.47

ي ظّل حكم الخم�ي الحمر، حيث فرضوا الرَّقابَة وأحكموا السيطرة عىل 
عالم �ف لقد لحق الدمار بقطاع الإ
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عالم الحّر والمعلومات الحرّة من  المعلومات. وقد أدخلت إذاعة سلطة الأمم المّتحدة النتقالّية مفهوم الإ

ي سبقت انتخابات 2004، فإنَّه لم 
ة ال�ت ي الف�ت

، ولكن �ف ف عالم منذ ذلك الح�ي جديد إىل كمبوديا. وقد نما قطاع الإ

ي 
عالم الحكومّية، وإعداد التقارير الإخباريّة الحزبّية.48 وكان ينظر إىل برامج محّط�ت يزل تحت سيطرة وسائل الإ

ذاعة الوطنّية لكمبوشيا )RNK(، عىل  ّ لكمبوشيا )TVK( والإ ي
ف للقطاع العاّم، التلفزيون الوط�ف البّث المملوكَت�ي

ف وتفتقران إىل الستقالل عن الحكومة ونادًرا ما تغّطيان الشخصّيات المعارضة. ُ متوازنت�ي نطاق واسع بأنّهما غ�ي

ي 
ف والأحزاب ال�ت ف عىل الوصول إىل المعلومات والأخبار عن الُمرّشح�ي حدت هذه البيئة من قدرة الناخب�ي

ي النتخابات.
تتنافس �ف

 )SDEP( ي برنامج تعزيز الديمقراطية والعمليات النتخابّية
نما�أ ي ضوء ذلك، وضع برنامج الأمم المّتحدة الإ

�ف

نامج الستجابة  ي هذا ال�ب
ف والحكومة. وكان أحد العنارص الرئيسة �ف كاء التنمية الدولّي�ي اكة مع �ش ي �ش

و�ف

ي كمبوديا، وكان يهدف إىل إعالم 
ي تؤثّر �ف

لنقص المعلومات عن برامج الأحزاب السياسية والقضايا المهّمة ال�ت

ي بعض هذا الدعم حول المفهوم المعروف 
عالم. وقد ب�ف ي وسائل الإ

ف وتعزيز الحوار والتنّوع �ف الناخب�ي

عالم. ي نيوز(، والذي تّم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإ
نصاف )إكوي�ت بأخبار الإ

ي عام 2003، وتّم وضع خطوطه العريضة 
نصاف قبل النتخابات �ف ّ لأخبار الإ ولقد ابتكر المفهوُم الأصىلي

ّ لكمبوشيا، ويُشار إىل هذا التّفاق بـ”اتّفاق  ي
ّ والتلفزيون الوط�ف ي

نما�أ ف برنامج الأمم المّتحدة الإ ي اتفاق ب�ي
�ف

 ّ ي
نما�أ ف برنامج الأمم المّتحدة الإ اكة فريدة من نوعها ب�ي العدالة”. وقد شّكل هذا التفاق أساًسا ل�ش

امج  ي شّكلت َوحدة إنتاج مخّصصة للعمل عىل إنتاج سلسلة من ال�ب
ي لكمبوشيا ال�ت

والتلفزيون الوط�ف

ة الحملة. ذاعّية اليومّية، من أجل بّثها عىل الهواء طوال ف�ت التلفزيونّية والإ

نصاف لتغطية انتخابات عامي 2007  عادة إطالق مفهوم الإ وقد تّم توقيُع اتفاقّية ثانية عام 2007 لإ

امج لديها لتشمل أخبار الحكم بشكل  نصاف مراجع ال�ب ة الثانية، وّسعت أخبار الإ و2008. وخالل هذه الف�ت

ات عن الشؤون الجارية. أوسع والن�ش

ذاعة  ّ والإ ي
نصاف إىل ترتيب “برنامج نافذة” تنتجه هي ليعرَض عىل التلفزيون الوط�ف توّصلت أخبار الإ

نصاف عىل الهواء عىل  ي تنتجها أخبار الإ
الوطنّية لكمبوشيا. وقد ضمن ذلك توف�ي وقت لبّث المواّد ال�ت

 ّ ي
ضافة إىل دعم وحدة إنتاج داخل التلفزيون الوط�ف ّ من خالل هذه القنوات، وذلك بالإ ي

المستوى الوط�ف

نصاف. ة أخبار الإ نتاج ن�ش لكمبوشيا لإ

ف  اء التقنّي�ي ي بداية الدعم كالًّ من المعّداِت والمساعدة المالّيَة والخ�ب
ي �ف

نما�أ وّفر برنامج الأمم المّتحدة الإ

عالم  ، معهم صحفّيون ومحّررون من معهد سياسة وسائل الإ ف اء وطنّي�ي الذين عملوا جنًبا إىل جنب خ�ب

ي تصميم هذه المبادرة.
ّ الذي ساعد �ف ي

والمجتمع المد�ف

ي نيوز(
نصاف )إكوي�ت  أخبار الإ

ذاعة ولتغطية أخبار  امج المتعّلقة بالنتخابات للتلفزيون والإ نتاج ال�ب نصاف مفهوًما لإ كانت أخبار الإ

ي سياق كانت محّطات البّث الوطنية تفتقر فيه إىل القدرة 
ف وأحزابهم السياسّية بطريقة منصفة و�ف الُمرّشح�ي

عىل تغطية النتخابات وفًقا للمعاي�ي المهنّية.

 ّ ي
ف من التلفزيون الوط�ف ف التقنّي�ي ا، والموّظف�ي نصاف من مجموعة من 17 صحفيًّ تكّون فريُق أخبار الإ
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ف الذين قّدموا  َولّي�ي عالم الدُّ ة من متخّص�ي وسائل الإ لكمبوشيا يعملون جنًبا إىل جنب مع مجموعة صغ�ي

التوجيه والتدريب للفريق.

ي ُمدّونة 
ي أُدرجت �ف

ي نيوز قيَم التحرير الخاّصة بها وال�ت
وباعتبارها َوحدة إنتاج مستقّلة، ابتكرت إكوي�ت

ي مجال المعاي�ي الصحفّية الأساسية. ومع ذلك، فإّن 
ى بعُض موّظفيها التدريَب �ف لقواعد السلوك، وتلقَّ

ّ لحلقات البّث. ي أثناء العمل عىل إنتاج المحتوى الفعىلي
معظم عملية التعلم كانت عن طريق التدريب �ف

تّم تطبيُق شكل ومعاي�ي هذا النموذج الصحفيِّ العالية لتغطية انتخابات أعوام 2003 و 2007 و 2008، 

مع بعض التعديالت بناًء عىل سياق كّل انتخاب.

ة البالد عقب حمالت الأحزاب السياسّية، وجمعت لقطاِت مشاهَد ُمصّورًة  جابت فرق صحفية صغ�ي

ي الأستوديو.
وتقاريَر وأرسلتها إىل المحّررين �ف

امج وجمعها وفًقا لصيغة مبتكرة لتخصيص وقت البّث لالأحزاب السياسّية. تّم  عندئذ،ٍ يتمُّ تحرير ال�ب

استخدام صيغة مختلفة لتتناسب مع السياقات المختلفة لكّل النتخابات، عىل الرغم من أنّها جميًعا 

نامج. استخدمت المعاي�ي الدولية لتخصيص وقت ال�ب

ي قضايا 
اء �ف ، فضاًل عن خ�ب ي

وتشمل البتكارات الأخرى تعليق أفراد الجمهور )vox pop( والمجتمع المد�ف

امج للمرّة الأوىل، عاملًة بذلك  ي ال�ب
ف الفئات الضعيفة والمحرومة �ف معّينة تتعّلق بالنتخابات. وقد تّم تضم�ي

عالم. عىل ك� الحواجز التقليديّة وتوسيع وصول هذه الجماعات إىل وسائل الإ

ي جميع أنحاء 
ذاعة الوطنّية الكمبوديّة للجمهور �ف ّ الكمبودّي والإ ي

وقد بّثت برامج كاملة عىل التلفزيون الوط�ف

كمبوديا.

 ، ي ويكىلي
ي نيوز أيًضا برنامج مجّلة أخبار وشؤون جارية أسبوعي، برنامج إكوي�ت

ولدى تطّورها، أنشأت إكوي�ت

الذي انطلق لمناقشة قضايا السياسة العاّمة. كانت مجالت مثل الصّحة والتعليم والفقر كّلها موضوع 

نامَج ليشمل برامج أخبار صحفّية أسبوعّية منتظمة وبرامج الشؤون الجارية. التقارير، ووّسعت ال�ب

الرئيسة والتحّديّات  نجازاُت  الإ  
ي النتخابات الكمبوديّة، 

ي السياق الكمبودي. فالأّول مرّة �ف
عالم �ف ي مجال الإ

ي نيوز رائدة �ف
كانت نتائج مبادرة إكوي�ف

ف والأحزاب السياسّية عىل أساس مبادئ أفضل الممارسات  كان هناك برنامج يوّفر الوصول العادل للمرّشح�ي

الصحفّية الدولّية.

ي 
ي نيوز نجاحاتها من خالل توسيع طرازها لصحافة الشؤون الجارية ذات الجودة العالية �ف

استثمرت إكوي�ت

ي نيوز:
مجالت جديدة من إعداد التقارير. وبإيجاز، أنتجت إكوي�ت

ا، طوُل كّل منها 10 دقائق تّم بّثها عىل قناة التلفزيون الوطنية خالل  � َ برنامًجا إخباريًّا يوميًّ
خمسَة ع�ش

ة الحملة النتخابية عام 2003.. ف�ت

ثالثمائة وأربعون دقيقة من التلفزيون الأصىلي عىل حمالت انتخابات المجالس البلدية عام 2007. وقد  �

شمل ذلك 12 حلقًة تراوح طوُل كّل منها من 15 إىل 23 دقيقة.

ي عام 2008، 25 برنامًجا طوُل كّل منها 20 دقيقة. �
نتاج الأصىلي لالنتخابات الوطنّية �ف مستويات مماثلة من الإ
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ف لنتخابات المجالس البلديّة ع�ب 10 مقاطعات و22 مناظرًة، نّظمها  � ف الُمرّشح�ي  تغطية 31 مناظرة ب�ي

ي عام 2008.
ُّ الديمقراطيُّ لالنتخابات الوطنّية �ف ي

المعهُد الوط�ف

ّ لكمبوشيا لجمهور  � ي
ي ويكىلي الأسبوعّية عىل التلفزيون الوط�ف

ين حلقة من إكوي�ت ف وثماٍن وع�ش بّث مئت�ي

ف  ف مايو/أيار 2007 ومارس/آذار 2012، تراوحت القضايا الجتماعّية والسياسّية المشمولة ب�ي ي ما ب�ي
وط�ف

نسان والفقر إىل القتصاد والرياضة. حقوق الإ

ي مع تكرار إعادة بّث 
ات الذروة للمشاهدة عىل شاشة التلفزيون الوط�ف ي خالل ف�ت

تّم بّث جميع برامج إكوي�ت

ذاعة  ذاعّية بشكل مماثل - أيًضا - وكانت محّطات الإ امج الإ . تّم إنتاج ال�ب ي صباح اليوم التاىلي
برنامج المساء �ف

ي جميع أنحاء البالد.
ف �ف العاّمة والخاّصة قد بّثت مناقشاِت المرّشح�ي

ي الحفاظ عىل المعاي�ي التحريريّة عالية 
ي نيوز �ف

ف من الأنشطة الرئيسة لمساعدة إكوي�ت تّم تخصيُص نشاط�ي

ي عمل الفريق.
الجودة �ف

كان النشاط الأّول وضع نظام تخصيص الوقت لمختلف الأحزاب السياسّية عىل أساس الممارسات 

القياسّية. وقد تطّور ذلك ليناسب سياَق كّل انتخاب.

ف  ي تخصيص الوقت للُمرّشح�ي
وقد أتاح ذلك إدخال ممارسات غرفة الأخبار المهنّية حول مسائل العدالة �ف

والأحزاب السياسّية.

وعىل الرغم من أنّها عادة ما تكون مخّصصة لتنسيقات مثل بّث انتخابات حزب، فإّن الحصَص الزمنّية شّكلت 

نتاج. ف والأحزاب السياسّية قبل الإ ات شّفافة للُمرّشح�ي حدوًدا واضحة لتخاذ القرارات التحريريّة ووّفرت بارام�ت

ي ذلك أّن فريَق التحرير يعمل وفًقا لجدول إنتاج 
نتاج المهنّية. ويع�ف ي إدخال أساليب الإ

كان النشاط الثا�ف

ي ووفًقا لقيم غرفة الأخبار الدولّية.
زم�ف

ي ُمدّونة قواعد السلوك، وتّم تحقيُق 
واستمّر الحفاظ عىل العمل َوفًقا للمعاي�ي التحريريّة الصارمة الواردة �ف

ف  امج عىل أيدي مزيٍج من المهِنّي�ي ي كّل من جمع الأخبار والصحافة والتحرير وإنتاج ال�ب
الجودة العالية �ف

ف الذين كانوا يعملون مًعا. َولّي�ي ف والدُّ الوطني�ي

نامج، اشتمل عىل قضايا التخطيط طويل الأجل والرعاية والعالمات التجاريّة والتسويق، وهي  وبتطّور ال�ب

ي صناعة التلفزيون.
تشّكل مهاراٍت أساسّيًة �ف

نت  ن�ت عالم الجديدة عىل شبكة الإ ي نيوز إىل منّصات وسائل الإ
كما اشتمل - أيًضا - عىل انتقال إكوي�ت

لستهداف الأجيال الشابّة من المشاهدين.

ي عام 2003، كان ينظر إىل التلفزيون 
ي نيوز. �ف

ي تطوير إكوي�ت
وقد تّم التغّلُب عىل العديد من التحّديّات �ف

ي كمبوشيا عىل نطاق واسع عىل أنّه موضع ُهيمنة الثقافة الرسمّية والرقابة 
ي المملوك للقطاع العام �ف

الوط�ف

ف لم يتعرّضوا للصحافة المستقّلة. وقد أّدى ذلك إىل انعدام الثقة  الذاتّية، وأّن العديد من الصحفّي�ي

. ف ف والصحفّي�ي ف السياسّي�ي متعّمق الجذور ب�ي

كاء النتخابيون أك�ش ارتياًحا مع مفهوم  ا إذ أصبح ال�ش وقد تّم التغّلب عىل الكث�ي من هذه العقبات تدريجيًّ

. ي
وبرامج إكوي�ت
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ا  كاء النتخابّيون دوًرا مهمًّ نامج، وَلِعَب ال�ش ة ال�ب ي الحفاظ عىل الدعم خالل مس�ي
كانت الثقة عاماًل حاسًما �ف

ي ومفهومه.
ام بفلسفة طراز إكوي�ت ف ي ضمان استمرار الل�ت

عىل جميع المستويات �ف

َاكات
 دوُر ال�ش

ي تحّدد 
ّ لكمبوشيا التفاقات ال�ت ي

ّ والتلفزيون الوط�ف ي
نما�أ ف برنامج الأمم المّتحدة الإ اكة ب�ي كان ِمفتاح ال�ش

. ي
ف كليهما ومسؤولّياتهما قبل كّل دورة من برنامج إكوي�ت يك�ي بوضوح أدوار ال�ش

وقد وّفر ذلك وضوح الهدف وضمن أنّه عندما تنشأ مشاكل حتمّية، يمكنهما الرجوع إىل وثيقة تحّدد اتفاقاتهما.

ي بيئٍة يسوُدها الستقطاب، 
دارة العليا والوزارات. و�ف وع بدعم الإ وبالمثل، كان من المهّم أن يحظى الم�ش

ي وزارة 
ي أن يواِجَه بعض المقاومة المبدئّية. ولكن الحقيقة أّن كبار صّناع القرار �ف

نامج مثل إكوي�ت كان لبّد ل�ب

نامج، مّما ساعده عىل التغّلب عىل تلك العقبات. عالم كانوا يدعمون ال�ب الإ

ي والتوّقعات 
ي نجاح إكوي�ت

ف - أيًضا - عاماًل حاسًما �ف عالمّي�ي ف الإ ي غرفة الأخبار ب�ي
ي تطّورت �ف

اكة ال�ت وكانت ال�ش

ف بعضهم إىل جانب بعٍض التوازن الذي كان  ف العامل�ي عالمّي�ي طويلة الأجل لتصميمها، وقد وّفر مزيج الإ

. ي الحفاظ عىل المعاي�ي
ا �ف أساسيًّ

والمتابعة ثُر  الأ  
نت. ن�ت عالم الجديدة والإ ي نيوز بتطوير صيغ جديدة لستكشاف فرص وسائل الإ

استناًدا إىل نجاحها، بدأت إكوي�ت

نت باستخدام شبكات التواصل  ن�ت ي كيفّية الوصول إىل الأسواق المهّمة للشباب ع�ب الإ
ي التفك�ي �ف

بدأت �ف

الجتماعي، وكذلك شبكات الهاتف المحمول.

ي 
ف حيث تمّكن الجمهور من المشاركة �ف ي التلفزيون والراديو الكمبوديّ�ي

وقد فتح ذلك بُعًدا جديًدا �ف

ي حياتهم.
ي تؤثّر �ف

المناقشات حول القضايا الجتماعّية والسياسّية ال�ت

بية المدنّية  ي أنشطة ال�ت
ّ - أيًضا - مجالِته �ف ي

نما�أ ، وّسع برنامج الأمم المّتحدة الإ ي
ومن تجربته مع إكوي�ت

ي تعزيز 
عالم الجديدة �ف ور الذي يمكن أن تلعَبه وسائل الإ ايٍد بالدَّ ف ف عىل نحٍو م�ت والتوعية العاّمة، واع�ت

مفاهيم مثل الفضيلة المدنّية، ورأس المال الجتماعي. ويتّم توظيف هذه الأدوات لتشجيع ضغوط 

ي كمبوديا.
وريّة للتنمية المستقبلّية �ف ي تعت�ب رصف

المطالبة بتحقيق الحكم الرشيد والمحاسبة ال�ت

ّي وإعالًما  ي التنمية برنامج اتّصال جماه�ي
كاء �ف ّ بالتعاون مع �ش ي

نما�أ وقد أطلق برنامج الأمم المّتحدة الإ

متعّدد الوسائط مصّمًما خّصيًصا لستهداف مشاركة الشباب. وهو مصّمم لتشجيع المشاركة المدنّية من 

فيه  مجموعات الشّبان من خالل استخدام أدوات حملة مبتكرة متعّددة الوسائط والِمنّصات، ومزيج من ال�ت

والمحتوى التعليمي.

والستنتاجات الخاتمُة   
ي نيوز استجابًة إىل حاجة حقيقّية لتغطية محايدة ومتنّوعة للحمالت النتخابّية. كما أدركت - 

جاءت إكوي�ت

ّ عىل هياكل العمل ضمن بيئة غرفة الأخبار،  ي
ي إضفاء الطابع المه�ف

ي وقت مبّكر أّن التحّدي يتمّثل �ف
أيًضا - �ف

ف  ي تدريب الصحفّي�ي
ورّي أن ننظر إىل أبعَد من النماذج الأقّل فّعالّية المتمّثلة �ف وللقيام بذلك كان من الصف
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عىل أساس صيغ الفصول الدراسّية.

ف الذين يعملون جنًبا  َولّي�ي ف والدُّ عالم الوطنّي�ي ي وسائل الإ ّ اكة مع مهن�ي اتيجّية التوجيه وال�ش وقد وّفرت إس�ت

إىل جنب بيئًة تّم فيها تطويُر معاي�ي الصحافة والتمّسك بها.

. وقد فتح  ي
نما�أ ف وبرنامج الأمم المّتحدة الإ ف الحكومّي�ي ف المسؤول�ي نامج ممكًنا بفضل التوافق ب�ي  وكان ال�ب

ي إىل 
امج المحايدة وضمن وصول محتوى إكوي�ت ذاعة الرسمية لل�ب ي التلفزيون الرسمي والإ

ذلك نافذة �ف

امج  ف الذين عملوا عىل إنتاج ال�ب عالمّي�ي ي حدوث الفرق الحقيقي إىل الإ
مختلف أرجاء البالد. ويرجع الفضل �ف

ل تحريري. امج دون تدخُّ ام ببّث تلك ال�ب ف والل�ت

ي عام 2003 بهدف تعزيز الحكم 
ي أنشئت �ف

ي نيوز، ال�ت
ي 15 مار/آذار عام 2013، فإّن إكوي�ت

ومع ذلك، و�ف

ي تركز عىل القضايا وتقديم صوت للمعارضة السياسّية عىل التلفزيون 
امج الإخبارية ال�ت الرشيد من خالل ال�ب

ي كمبوشيا، توّقفت بشكل دائم من قبل حكومة كمبوديا وبرنامج الأمم المّتحدة 
ّ الذي تديره الدولة �ف ي

الوط�ف

ي أعقاب صدور 
ي يوليو/تموز 2013. وقد جاء ذلك �ف

ي ولم تبّث عىل الهواء قبل النتخابات الوطنية �ف
نما�أ الإ

ي كمبوديا.
ا �ف ي قضايا حّساسة سياسيًّ

تقارير انتقاد حكومية وعاّمة للتحقيق �ف

ًا من التقارير عالية  ف ّ ، طراًزا متم�ي ف ي أثناء عملها، للمشاهدين والمستمع�ي
ي نيوز، �ف

ي الختام، وّفرت إكوي�ت
�ف

ي 
ات النتخابات والحملة والأخبار والشؤون الجارية. ومن خاللها، أصبحت ثقافة الصحافة �ف الجودة أثناء ف�ت

ي مشهد البّث الكمبودي.
ي نيوز عالمة بارزة �ف

إكوي�ت
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الرابعة: الحالة    دراسة 
انتخابات  ي 

عالم �ف عالم وتعزيز مسؤولية وسائل الإ دعم رصد وسائل الإ
)2001-2011( غيانا 

السياق  
ف  ف أنصار الحزب�ي ي غيانا بوقوع حوادث عنف ب�ي

ي الأعوام 1992 و1997 و 2001 �ف
فت النتخابات العاّمة �ف

ّ تم�ي

ة الحملة النتخابية  ي أثناء ف�ت
ي عكست أيًضا الولءات العرقية. قد يبدأ العنف �ف

، وال�ت ف ف الرئيَس�ي السياسّي�ي

وير وسوء التصُّف من ِحّدة  ف ويصل للذروة مع إعالن النتائج عندما تزيد اتّهامات ومزاعم التالُعب وال�ت

التوتُّرات المجتمعية.

ي العنف ومناخ عدم الثقة.  ّ ي تف�ش
عالم عىل نطاق واسع أحد العوامل الرئيسة المساهمة �ف ت وسائل الإ اعت�ب

، قّوض استخدامها للغة التحريض والشائعات والمضاربات مصداقية العملية النتخابية،  ف فوفًقا للمراقب�ي

ومن ثَّم، أّدت إىل زيادة الشكوك الحزبية وتأجيج الضطرابات.

ي الظهور عىل الرغم من 
ات وأنماط مشابهة �ف ّ ي سبقت انتخابات عام 2006، بدأت مؤ�ش

ة ال�ت ي الف�ت
و�ف

ي غيانا )GECOM( لمجموعة من تداب�ي الشفافية الرامية إىل تشجيع 
استحداث لجنة النتخابات المستقّلة �ف

ف والأحزاب. بيَد أّن هذه التداب�ي لن تكون فّعالة إىل حدٍّ كب�ي إذا واصلت وسائل  ثقة أك�ب من جانب الناخب�ي

ي تلهب المشاعر.
ي إعداد التقارير ال�ت

عالم النمط المدّمر �ف الإ

ي 
ي أسهمت �ف

عالم وكذلك معالجة الأسباب الكامنة ال�ت ولذا كان من المهّم معالجة سلوكّيات ونهج وسائل الإ

ات النتخابات. ي برزت خالل ف�ت
وقوع أعمال العنف ال�ت

ي غيانا، 
ي لجنة النتخابات �ف

عالم)MMU( �ف ّ أّوًل إنشاء َوحدة رصد وسائل الإ ي
نما�أ دعم برنامج الأمم المّتحدة الإ

عالم، مّما كان له  عالمّية ومراقبة وصول المرّشح إىل وسائل الإ وقد قامت الَوحدة بتحليل مضمون التغطية الإ

ي النتخابات 
عالم �ف ي ستقوم بها اللجنة برصد وسائل الإ

تأث�ي كب�ي عىل عملية النتخاب، وشكل الطريقة ال�ت
صها بدّقة متناهية.49 عالم عىل تقديم تقارير أك�ش توازنًا وموضوعّية بسبب تفحُّ الالحقة، وشّجع وسائل الإ

 َ عالم الذي جرى استخدامه نهج تنظيم مشارك يستنُد عىل معاي�ي كان نموذج َوحدة رصد وسائل الإ

. ونظًرا  ف كاء النتخابّي�ي عالم باعتبارها من ال�ش ي ُمدّونة لقواعد السلوك والتعاُمل مع وسائل الإ
ُوضعت �ف

ي للرصد عىل تقديم تقارير موضوعية، دعَم 
ي قدرة جهد وط�ف

ف �ف ف المشارك�ي لمستوى انعدام الثقة ب�ي

. وقد عملت مجموعتا المراقبة  ف ف دولي�ي ف يتأّلف من صحفّي�ي ف خارجّي�ي المجتمُع الدوىلي - أيًضا - مجلس مراقب�ي

ي نزاهة جهود الرصد الشامل.
كاء �ف بتعاوٍن مكّثف وآزرت كل منهما جهود الأخرى، مّما أّدى إىل زيادة ثقة ال�ش
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السلوك قواعد  ُمدّونة 
عالم لنتخابات عام 2001. وعىل الرغم من أّن المؤّسسات  تّم وضع ُمدّونة لقواعد السلوك لوسائل الإ

ي وّقعت عىل الُمدّونة وافقت عىل عدم ن�ش أو بّث أّي تقارير من شأنها أن تحرّض عىل 
عالمية ال�ت الإ

ف ووقت 
ّ الكراهية العرقية أو الضطراب السياسي دوَن التحّقق أّوًل من الحقائق، ووافقت عىل توف�ي ح�ي

عالمية كان أقّل من مستوى معاي�ي الُمدّونة،  متساٍو لالأحزاب السياسية، وجد المراقبون أّن توازن التغطية الإ

ي غيانا”. وقد شعر المراقبون أّن طبيعة الُمدّونة غ�ي الملزمة وعدم 
“ولم يساعد عىل تنمية الديمقراطية �ف

امها عىل نطاق أوسع.50 ي عدم اح�ت
وجود عقوبات للمخالفات أسهم �ف

ثة لقواعد السلوك لنتخابات 2006 و 2011. وقد تّمت صياغة جميع الُمدّونات َوفًقا  تم وضع ُمدّونات محدَّ

ي أن تقّدم تقارير عن النتخابات 
عالم �ف للمعاي�ي الدولية مع أحكام لحماية حّريّة التعب�ي وحّق وسائل الإ

ف بالمتناع عن التحريض والتقارير غ�ي  امات الصحفّي�ي ف دون التقييد السالف. أبرزت جميع الُمدّونات ال�ت

ف والأحزاب السياسية عىل أسس متساوية. وعىل الرغم  ف والوقت للُمرّشح�ي
ّ الدقيقة، ومنح حّد أد�ف من الح�ي

ام  شهار والفضح، شعر المراقبون أنّها كانت تحظى باح�ت من أّن الُمدّونات ليس لديها أيُّ آلّيات إنفاذ غ�ي الإ

ي الحّد من العنف.
ي عامي 2006 و 2011 مّما ساعد عىل المساهمة �ف

أفضل �ف

عالم رصد وسائل الإ
ي غيانا 

عالم الثالثة هياكل متماثلة. أنشئت الَوَحدات داخل لجنة النتخابات �ف تّبنت وحدات رصد وسائل الإ

عالم  ف بدورة تدريبية حول منهجية رصد الإ ة أفراد. تّم تزويد الموّظف�ي وبلغ عدد موّظفيها أك�ش من ع�ش

ي تطوير المبادئ التوجيهّية لمنهجّية الرصد 
ولّيون �ف اء التقنّيون الدُّ ومبادئ ُمدّونة السلوك. ساعد الخ�ب

وضمان المعاي�ي الدولّية لتحليل المحتوى.

ة  ف وتقييم لوت�ي ف الممنوح لالأحزاب السياسّية والُمرّشح�ي
ّ ة الزمنية والح�ي وتأّلفت المنهجّية من قياس الف�ت

ة الحملة، وقياس التوازن والحياد. كما أجرت  ات منتظمة خالل ف�ت المحتوى للتغطية الإجمالّية عىل ف�ت

ي المجال العاّم لتعزيز المحاسبة 
ت تقارير منتظمة �ف تقييًما لمدى المتثال لُمدّونة قواعد السلوك، ون�ش

العاّمة.

المستقّل التحكيم  فريُق 
عالم.  تضّمنت ُمدّوناُت قواعد السلوك توّفَر فريق تحكيم مستقّل؛ لتقييم الشكاَوى المتعّلقة بوسائل الإ

عالم المحّلّية وتأّلف الفريق من  ي عام 2006، تّم اختياُر أعضاء الفريق من ِقبل مجتمع وسائل الإ
و�ف

 ، ّ ف المتقاعدين من دول مجاورة. وقد وّفر ذلك بُعًدا عن المجتمع الصحفّي المحىّلي ف المحنك�ي الصحفّي�ي

قليمّية - أيًضا -  عالمّية. كما عّززت التصالت الإ مون عىل التغطية الإ ََف أقراٌن مح�ت
ي الوقت نفِسه، أ�ش

و�ف

عالم، مّما ساعد عىل بناء عالقات متبادلة. ي مجتمع وسائل الإ
كة �ف قليمّية المش�ت الشعور بالقيم الإ

الرئيسة يَّات  والتحدِّ نجازاُت  الإ  
ف وكان يُنظر إليها - عموًما - عىل أنّها كانت  كاء النتخابّي�ي عالم من قبل ال�ش تّم قبوُل َوحدة رصد وسائل الإ

ا من إجراء انتخابات ذاِت مصداقّيٍة وشاملٍة وسلمّية. محايدًة وموضوعّيًة وجزًءا مهمًّ

عالم  ي قطاع الإ
كاَء �ف ي تضّمنت ُمدّونَة السلوك وعملية معالجة الشكاوى، ال�ش

لقد ّقربت عملّيُة الرصد، ال�ت

َ نزاهة وسلمّية. من خالل 
ي عملّيٍة انتخابّيٍة أك�ش

سهام �ف ٍك يرمي إىل الإ بعضهم من بعض حول هدف مش�ت
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ي غيانا 
، ولجنة النتخابات �ف ي

نما�أ دعم مراقبة عّدة دورات انتخابّية، تمّكن كلٌّ من برنامج الأمم المّتحدة الإ

ف جودة التقارير الصحفّية وبمرور الوقت تقليل مستويات “الشائعات الهائجة والترصيحات  من تحس�ي

ي أثناء 
ان الخوف والشّك والتوتُّر والرتباك �ف ي إّل إىل تأجيج ن�ي

ي الما�ف
ي لم تؤدِّ �ف

والتّهامات التحريضّية ال�ت
الحمالت النتخابّية الماضية”.51

ي الكومنولث إىل أّن انتخابات 2006 “خلت، بشكٍل ملحوٍظ، من العنف أو ح�تّ التهديِد  َخُلَص فريُق مراق�ب

ي 
ي غيانا �ف

عاقة ويمكن أن تصّنف عىل أنّها إحدى الحمالت النتخابّية الأك�ش هدوًءا وحيادية ومصداقية �ف والإ

ي تعزيزالجّو وتهيئته لحملٍة سلمّية، بالرغم من 
ا �ف عالم دوًرا مهمًّ التاريخ الحديث ]...[ وقد لعبت وسائُل الإ

عالم”.52 نة سلوك وسائل الإ بعض الخروقات لمدوَّ

ي أعمالها 
عالم من خالل تعزيز الشفافية �ف ّ إطار المحاسبة العاّمة لوسائل الإ ي

وقد أتاح نهُج التنظيم الذا�ت

وريًّا بشكل خاصٍّ نظًرا لعدم  ي هذا القطاع. وكان ذلك رصف
دون التعّدي عىل حقوق حّريّة التعب�ي المقّررة �ف

ذاعّية. عالم الإ ي وسائل الإ
يع لتنظيم هذه القضايا �ف وجود ت�ش

ها بياناٍت قائمًة عىل الأدّلة  ي غيانا وغ�ي
عالم المقّدمة للجنة النتخابات �ف وّفرت تقارير وحدة وسائل الإ

عالم، وتغطيتها وصّحة الشكاَوى بشكل أك�ش دّقة. وقد ساعد ذلك بَدوره  الالزمة لتقييم سلوك وسائل الإ

ي لجنة النتخابات والعملّية النتخابّية بشكل عاّم.
عىل زيادة ثقة الجمهور �ف

ي مسؤولّيات الرصد، ومعالجة الشكاَوى 
ونظًرا لمستويات الستقطاب العالية وانعدام الثقة، فإّن المشاركة �ف

ي عملّية الرصد.
كاء �ف ، أّدى إىل تعزيز ثقة ال�ش ف ف والدولّي�ي ف الوطنّي�ي ف المراقب�ي ، وب�ي ف ف المختلفت�ي ف الهيئت�ي ب�ي

والمتابعة ثر  الأ  
عالم من الخالفات والجدل. وتّمت تغطيُة تكاليف س�ي عمل الَوحدة من  لم تخُل َوحدة رصد وسائل الإ

ي غيانا. طلبت حكومة غيانا من برنامج 
انّية لجنة النتخابات �ف ف ّ ولم تكن جزًءا من م�ي ِقبل المجتمع الدوىلي

ي عام 2010؛ لأنّها شعرت أنّه لم تعد هناك حاجة إليها. 
ّ إنهاء دعمه لَوحدة الرصد �ف ي

نما�أ الأمم المّتحدة الإ

. ي
نما�أ ، تّم إغالقها عند انتهاء دعم برنامج الأمم المّتحدة الإ وىلي وحيُث إّن الوحدة تعتمد عىل الدعم الدُّ

ها  . اعت�ب عالم ثالثة أشهٍر قبل انتخابات عام 2011 بدعم ُدَوىلي أُعيد تشكيُل َوحدة رصد وسائل الإ

عالم ل يزال يمّثل  المراقبون أداًة مهّمة وما زالت هناك حاجٌة إليها لأّن “عدم استقاللّية وحياد وسائل الإ

ي الحملة النتخابّية. لحظ المراقبون - أيًضا 
ي عدم تحقيق مناخ مهّيأ للمنافسة �ف

مشكلة...” وقد أسهم �ف

فام  كاء فحسب، بل يجب - أيًضا- الل�ت - أنّه” ل يكفي لها )ُمدّونات السلوك( أن يقوم بالتوقيع عليها ال�ش
بها”.53

والستنتاجات الخاتمُة   
ي هذا المجال بنهجها القائم عىل 

عالم نموذًجا للمبادرات المستقبلّية �ف ُر تجِربُة َوحدة رصد وسائل الإ توفِّ

اعات. ف ي حّل ال�ف
الت أوسع �ف ا لتدخُّ الإجماع باعتبارها مثاًل مهمًّ

عالم وشّجع أسلوبًا  ي وسائل الإ
ي الحّد من اللغة التحريضّية �ف

نة قواعد السلوك �ف ام بمدوَّ ف ساعد مراقبة الل�ت

ف والأحزاب  ٌ أقلُّ عىل ضمان تغطية عادلة للمرّشح�ي ي إعداد التقارير، ولكن كان لها تأث�ي
َ مسؤولّية �ف

أك�ش

ذاعة والتلفزيون الرئيسة. السياسّية من ِقبل محّطات الإ
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عالم  كان ينظر إىل عدم وجود صالحّيات تنفيذيّة وُسُبل تعويض قانونّية متاحة لَوحدة رصد وسائل الإ

ي وسائل 
ا لعدم المتثال. ولوحظ ذلك بشكٍل خاّص �ف ي غيانا باعتبارها عاماًل أساسيًّ

ولجنة النتخابات �ف

 . ي
ي ترعاها الدولة للسيطرة عىل الجدول الزم�ف

عالم المملوكة للقطاع العاّم حيث تميل الأحداث ال�ت الإ

ي التغطية.
ي توف�ي التوازن �ف

ذاعة الخاّصة فشلت - أيًضا - �ف كات التلفزيون والإ وبالمثل، فإّن العديد من �ش

عالم هو، عىل الأرجح، جزٌء من  ف البيئة العاّمة لقطاع الإ إّن وجود إطار تنظيمّي مستقّل دائم لتحس�ي

عالم وفريق  ي غياب مثل هذه الَوكالت، فإّن هيكاًل مثل َوحدة رصد وسائل الإ
حلٍّ دائم. ومع ذلك، و�ف

عالم وهيئة إدارة النتخابات، يمكن أن يساعد عىل سّد هذه  ف صناعة الإ التحكيم، إىل جانب التعاون ب�ي

ات النتخابات. الفجوة خالل ف�ت

، استناًدا إىل مدّونة سلوك وإنفاذها من خالل الرصد،  ي
عالم الذا�ت تُظهر تجربة غيانا أّن تنظيَم وسائل الإ

ة.  بالغ المث�ي ي تقارير الإ
عالمّية لالنتخابات، وتؤّدي إىل انخفاض �ف ف التغطية الإ يمكن أن تساعد عىل تحس�ي

ي عامي 2006 و 2011 ل يمكن أن يُعَزى إىل 
ي العنف المرتبط بالنتخابات �ف

وعىل الرغم من أّن النخفاَض �ف

ي تعالج الأسباب الجذريّة 
امج ال�ت عالم َوحَده، فإنّها بالعمل جنًبا إىل جنب مع ال�ب ي لغة وسائل الإ

ن �ف تحسُّ

ف جودة العملّية  ي تحس�ي
ّ والنقسامات العرقّية، يمكن أن تصبَح عاماًل رئيًسا �ف لعدم الستقرار السياسي

النتخابّية.
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الخامسة: الحالة    دراسُة 
نيبال)2008( ي 

�ف النتخابات  لجنة  المهنّية مع  التصالت  دعُم 

السياق  
ي أعقاب سنوات طويلة من 

ي 2006، و�ف
ين الثا�ف /ت�ش ي 21 نوفم�ب

بعد توقيع اتّفاق السالم الشامل )CPA( �ف

اع لنتخاب أعضاء الجمعّية  ي عام 2008 إىل صناديق الق�ت
، توّجه الناخبون النيبالّيون �ف الصاع الداخىلي

التأسيسّية.

ي مثل هذه 
ي نيبال وكان إجراُء انتخابات �ف

ًا للجنة النتخابات �ف ي المؤّسسات العاّمة تحديًّا كب�ي
كان انعدام الثقة �ف

البيئة السياسّية عالية الستقطاب قد زاد هذه المشكلة تعقيًدا.

ا من دعم هذا الإجماع حول لجنة النتخابات. وبتطويرها لنهج  عالم جزًءا أساسيًّ كان التواُصل مع قطاع الإ

كاء العملّية النتخابّية، أضافت هيئة إدارة النتخابات درجة  عالم والنظر إليها ك�ش ّ ومفتوح أمام وسائل الإ ي
مه�ف

عالية من الشفافية عىل أنشطتها.

ي نيبال وبرنامج 
ي مكتب المساعدة النتخابّية التابع لبعثة الأمم المّتحدة �ف

عالم �ف رّكزت أنشطة الدعم لَوحدة الإ

عالم  ّ عىل اتّصالت لجنة النتخابات وعىل مساعدة وسائل الإ ي
ي عىل إضفاء الطابع المه�ف

نما�أ الأمم المّتحدة الإ

ف نيبال. وقد أّدى ذلك إىل  اُم بمعاي�ي إعداد التقارير َوفًقا لقوان�ي ف لوضع ُمدّونة لقواعد السلوك لكي يتمَّ الل�ت

ل. اتّباع بُعَدين من التدخُّ

أّوًل، تّم دعم قدرات التصال للجنة النتخابات لتعزيز قدرتها عىل تحقيق التواُصل الفّعال من خالل وسائل 

عالم. الإ

اف عىل  ها من التداب�ي مثل التصميم والإ�ش ة التقنية لدعم ُمدّونات قواعد السلوك وغ�ي ثانًيا، تّم توف�ي الخ�ب

خّطة الوصول المبا�ش لالأحزاب السياسّية إىل برامج إذاعّية وتلفزيونّية.
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الرئيسة والتحّديّات  نجازاُت  الإ  
كاء والجمهور  ة الحملة النتخابّية لّطالع ال�ش عقدت لجنة النتخابات مؤتمراٍت صحفّيًة متكّررًة خالل ف�ت

ي تّم تركيبها بدعم من 
ّ بحرارة بالمرافق ال�ت عالمّي المحىّلي عىل أحدث الستعدادات. وقد رّحب المجتمع الإ

ف الذين كانوا يغّطون  ف لجنة النتخابات والصحفّي�ي ، وساعد ذلك عىل بناء َعالقة مهنّية ب�ي ّ ي
نما�أ نامج الإ ال�ب

النتخابات.

عالم عىل  كان التصاُل ع�ب البيانات الصحفّية واللقاءات الصحفّية واضًحا ورصيًحا، وساعد ذلك وسائل الإ

إعداد تقارير أك�ش دّقة حول الستعدادات وعىل إيصال تطّورات الأحداث للجمهور عىل نطاق أوسع.

ف إىل المناطق الحّساسة، تّم إدخال نظام العتماد  ي تنظيم تدّفق الصحفّي�ي
ولمساعدة لجنة النتخابات �ف

ّ ل يستبعد أّي من  ي هذه المهنة ح�ت
ف �ف لضمان بقاء الوصول للمناطق المهّمة مفتوًحا لجميع العامل�ي

أعضاء المجتمع الصحفّي من الأحداث الرئيسة.

ف والأحزاب، خالل ثالث  وقد تّم تصميُم نظام بّث انتخابات الحزب، وتوف�ي الوصول المبا�ش للُمرّشح�ي

ف لكّل حزب والذين يتنافسون عىل  ة الحملة النتخابّية محسوبة عىل أساس عدد الُمرّشح�ي مراحل من ف�ت

المقاعد عىل أساس التناُسب.

ي المرحلة الأوىل، و-2 5 دقائق 
ين دقيقة من وقت الراديو �ف ف خمس دقائق إىل ع�ش عرضت اللقطات ما ب�ي

ّ عىل الهواء لكّل  ي
ذاعة والبّث التلفزيو�ف ًا، دقيقة واحدة من الإ ي المرحلة الثانية، وأخ�ي

ّ �ف ي
من البّث التلفزيو�ف

ة قبل وقف الحملة، والذي تّم تحديُده بموجب ُمدّونة قواعد السلوك بـ 48 ساعة قبل  من الأحزاب مبا�ش

يوم النتخابات.

ف  عالم لتغطية النتخابات وللمراقب�ي تّم استخداُم ُمدّونِة قواعد السلوك - أيًضا - كأساٍس لوسائل الإ

عالمّية، مّما وّفر آلّيات للمحاسبة والرقابة  ي نيبال لتقييم التغطية الإ
ف لمجلس الصحافة �ف ف التابع�ي عالمّي�ي الإ

عالم لتغطية النتخابات. ي حّريّة وسائل الإ
ل �ف العاّمة من دون التدخُّ

اكات  دوُر ال�ش
ي المجتمعات المنقسمة للغاية مثل نيبال. وحيث كان هذا هو الحال، 

اكات ليست دائًما طبيعية �ف إّن ال�ش

دارة اتصالتها شّكل مثاًل لأهّمية الدور الذي يمكن أن تلعَبه  فإّن الدعَم المقّدم إىل لجنة النتخابات لإ

دارة النتخابات. كاء لإ ي نهج نموذج ال�ش
التصالت �ف

ي نيبال وتقديم التسهيالت 
عالم �ف اك وسائل الإ �ش اتيجّية لإ وقد تّم بناء َعالقات مفتوحة وشّفافة عىل إس�ت

لها لتتمّكن من تقديم قصص من كاتماندو ومقّر لجنة النتخابات. وكانت هذه المبادرة ردَّ فعل لحاجة 

ي العملّية النتخابّية، وقّدمت نموذًجا ناجًحا لكيفّية تحقيق ذلك.
عالم �ف اك وسائل الإ �ش حقيقّية لإ

والمتابعة ثُر  الأ  
كاء التنمية، استثمرت لجنة النتخابات  ّ و�ش ي

نما�أ منذ عام 2008، وبدعم من برنامج الأمم المّتحدة الإ

ي كاتماندو، 
ّ الجديد �ف ي ف ودّعمت تصميَم مركز التعليم والمعلومات النتخا�ب كاء النتخابّي�ي مفهوم نماذج ال�ش

وبناَءه.
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ف وأطفال  كاء، إضافًة إىل الموّظف�ي ويقّدُم هذا المركز المعلومات وبيئات التعّلم لمجموعة واسعة من ال�ش

. وقد تّم إيداع مجموعة من المصادر، مضاًفا إليها  ف المدارس الذين يزورون المركز وأفراد الجمهور والباحث�ي

ي مكتبة للناس للرجوع إليها.
ف ومواّد متخّصصة بالنتخابات، �ف الكتابات الأدبّية المتعّلقة بتثقيف الناخب�ي

ي تسعى لتوف�ي ثقافة دائمة 
ي استمرار أنشطة التوعية العاّمة ال�ت

وكان هناك نتيجة أخرى للمتابعة تمّثلت �ف

من التواُصل والمشاركة مع لجنة النتخابات. وقد تّم إعداد المواّد التنظيمّية والتعليمّية لالستفادة من 

ي نيبال إىل انتخابات الجمعّية التأسيسّية عام 2008.
كاء الذي تعود جذوره �ف نموذج ال�ش

والستنتاجات الخاتمُة   
ي بعض الأحيان، تهمل لعتبارها 

ٌّ لهيئات إدارة النتخابات، وهي، �ف إّن التصالِت الَمهنّيَة نشاٌط أساسي

ي ينبغي تعّلمها من تجربة نيبال 
ا وليس نشاًطا مركزيًّا ينبغي توصيله. ومن الدروس المهّمة ال�ت نشاًطا إضافيًّ

ف أن يُنظر إليها كعامل رئيس 
ّ عالمّية الجّيدة، المصّممة تصميًما جّيًدا والمفتوحة يتع�ي هو أّن الَعالقات الإ

ي تحقيق الأهداف المنشودة.
يُسهم �ف

ي بيئة مستقطبة للغاية، تمّكنت لجنة النتخابات من أن توّفر بنجاح إجراء انتخابات وافق عليها كّل 
و�ف

، وربّما، أهمُّ من ذلك الناخبون. ويجب النظُر إىل تواصلها الّنِشط المفتوح والشامل مع  ف كاء الرئيس�ي ال�ش

ي هذا النجاح.
عالم باعتباره عاماًل مساهًما رئيًسا �ف وسائل الإ

 ، ّ ف والمجتمع الدوىلي كاء النتخابّي�ي ي نيبال كل من ال�ش
وقد رّحب بنتائج النتخابات السلمّية إىل حّد كب�ي �ف

ونُظر إليها عىل نطاق واسع باعتبارها خطوة مهّمة نحو تحقيق أحد الأهداف الرئيسة لعملّية السالم 

الشامل.
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:2 الُمرَفق رقم 
عالم الخطوُط العريضة لمنهجّية رصد وسائل الإ

عالم من عدد من المراحل الرئيسة: يتكّون مخّطط مراقبة وسائل الإ

عالم. وتشمل هذه  � ات رصد وسائل الإ وع اتّخاذ خياراٍت رئيسة تحّدد بارام�ت يشمل تصميُم الم�ش

ف رصدها ووضع الأهداف والأغراض العاّمة 
ّ ي يتع�ي

عالم والجداول الزمنّية ال�ت المرحلة اختيار وسائل الإ

ي “وحدود 
للرصد والأدوات الالزمة لتنفيذه. ويحّدد ذلك ما تسّميه العلوم الجتماعية “المجتمع الإحصا�أ

ة - أيًضا - أن يتمَّ تقييم متطّلبات المعّدات  ف خالل هذه الف�ت
ّ . ويتع�ي الرصد: ما سيتّم رصُده وإىل م�ت

. ف والموّظف�ي

عالم خالل  � ي يجري فيها الرصد. وكقاعدٍة عاّمة، تُجرى عملّية رصد وسائل الإ
ة ال�ت يش�ي التنفيذ إىل الف�ت

ة من الوقت بعد  ة قص�ي ة وخالل ف�ت ة ما قبل النتخابات مبا�ش ة الحمالت النتخابّية بأكملها، وف�ت ف�ت

النتخابات وإعالن النتائج.

ي إنتاج وسائل  �
ي العتبار الحاجة للقدرة عىل استقراء التجاهات �ف

ات إعداد التقارير �ف يجب أن تأخذ ف�ت

ي إطار برنامج 
ة بما فيه الكفاية. ول يمكن كشف مفهوم الحياد الواجب �ف عالم من قاعدة بيانات كب�ي الإ

ة زمنّية طويلة كافية لستنتاج اتجاهات مّتسقة. واحد أو محتوى يوم واحد، ومن ثَمَّ هناك حاجة إىل ف�ت

التحليل َوحدُة   
ورّي تطوير الفئات والتعريفات للتبويب. هناك عدد  قبل وضع تحليل المضمون موضع التنفيذ، من الصف

ف أن يكون المراقبون عىل دراية بها. أّول هذه الفئات هي وحدة التحليل، أو 
ّ ي يتع�ي

من الفئات الرئيسة ال�ت

الجهات الفاعلة.

التحليل َوحدُة   :19 رقم  الجدول 

الجهات الفاعلة )وحدة التحليل*(
* هي الظاهرة المراد قياُسها بتحليل المحتوى

أمثلة

إذا كان الهدف من الرصد هو تقييم إمكانّية الوصول المتاح لالأحزاب 
ي هذا 

السياسّية، يجب أن تقتص َوحدة التحليل عىل الجهات الفاعلة �ف
المجال.

الفاعل هو مفهوم مجرّد يستخدم كأداة للتبويب. كمثال عىل ذلك، يمكن 
ي 

أن يكون الفاعل أيًّا من الفئات المجاورة من الأفراد أو الجماعات ال�ت
ف الذين يتنافسون  ف الُمستقّل�ي ترتبط بأحد الأحزاب السياسّية أو الُمرّشح�ي

ي النتخابات.
�ف

لمان والحزب  ي الحكومة أو ال�ب
، عضو �ف الفاعلون: ُمرّشح، حزب سياسي

. السياسي

: هيئة إدارة النتخابات، الِخدمة الَمدنّية، وكالت الأمن  ف غ�ي الفاعل�ي
والحماية.
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ذاعة أو التلفزيون، يتّم عندها قياُس وتبويب الوقت المخّصص لذلك  ي الإ
عندما يظهر فاعل أو يذكر �ف

ف وبعد  ي ورقة ترم�ي
ا وتُدرج �ف ذاعة والتلفزيون وتذكر لعًبا سياسيًّ ي الإ

الفاعل. يتّم قياُس كّل لقطة يتّم بّثها �ف

ورّي أن يكون لدى جميع  ة معّينة. ومن الصف ذلك قاعدة بيانات، ليمكن حساب الوقت الإجماىلي خالل ف�ت

ي تطبيق الرصد.
ف فهٌم متماثٌل للجهات الفاعلة لضمان التّساق �ف مج�ي الم�ب

ف أو أك�ش ومن المهّم أن  ول تتضّمن كّل اللقطات تغطية لفاعل طول الوقت. وتحوي بعُض اللقطات فاعل�ي

مجون أّن عليهم تقسيَم اللقطة إىل الأجزاء المكّونة لها. وفيما يىلي نصٌّ يتناول عدد من الجهات  يفهم الم�ب

الفاعلة المتخيلة لتوضيح هذه النقطة.

ف حول الغرض من تحليل المحتوى قبل  ف أن نكون مقتضب�ي ومن المهّم - أيًضا - حالما يتّم تحديد الفاعل�ي

ي أبسط معانيه، ينبغي أن يهدف التحليل إىل:
ات. و�ف وضع مزيد من البارام�ت

ة لتقييم ما إذا كان الُمرّشحون والأحزاب قد تلّقوا تغطية معقولة خالل  � قياس المحتوى عىل مدى ف�ت

ة. هذه الف�ت

ف خالل  � ف السياسّي�ي ي تغطيتها للفاعل�ي
عالم �ف قياس أسلوب هذه التغطية لتقييم مدى حيادية وسائل الإ

ة. هذه الف�ت
ي تحليــل المحتوى

الشــكل رقــم 7: تحديــد الفاعــل �ف

التحليلالوصفنّص الختب

يبلغ طول مقطع الخ�ب 

30 ثانيًة، وقد قرأ النصَّ 

مذيُع أخبار. تستغرق 

قراءة كّل فقرة 10ثواٍن.

ي العمود الأيمن. 
ي النّص المذكور �ف

هناك فاعالن �ف

ي الحكومة 
الأّول هو حزب الشعب الذي هو �ف

ي هو الحزب الديمقراطي.
والثا�ف

ي فقرات 
ُ النصُّ إىل الجهات الفاعلة �ف يش�ي

مختلفة، ولذلك هناك حاجة لأن يفصَل 

مجون اللقطة إىل أجزاء منفصلة عن بعضها  الم�ب

حسب الجهات الفاعلة.

ًا  خّصصت حكومة حزب الشعب مبلًغا كب�ي

ي 
ي مراكز الرعاية �ف

انّية للمعّدات �ف ف من الم�ي

حالت الطوارئ.

دخال الأّول الفقرة الأوىل حيث الفاعل  يكون الإ

هو حزب الشعب.

ي رّده عىل البالغ، جادل الحزب 
�ف

ي 
الديمقراطّي أن تخصيَص تمويل إضا�ف

كان موضع ترحيب، عىل الرغم من أنّه 

ي دعم 
لم يذهب بعيًدا بما فيه الكفاية �ف

ي البالد.
الرعاية الصّحية �ف

ي الفقرة الثانية حيث الفاعل 
دخال الثا�ف يكون الإ

هو الحزب الديمقراطي.

ح متحّدث باسم مجلس إدارة  اق�ت

المستشفى أّن هناك طلًبا قويًّا عىل 

الِخدَمات الطّبّية.

ة  ي هذه الفقرة الأخ�ي
ٌّ �ف ل يوجد لعٌب سياسي

ولذلك ل يتّم توقيُتها.
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الِعّينات لختيار  الرئيسة  العوامل   :20 رقم  الجدول 

صد ي ستت
عالم ال�ت صداختيار وسائل الإ ي ستت

امج ال�ت صدمجموعة التب ي ستت
ات الزمنّية ال�ت الفتت

امات القانونّية وغ�ي القانونّية العوامل الرئيسة ف الل�ت
عالم  المفروضة عىل أنواع وسائل الإ

المختلفة.

ي 
امج ال�ت يجب أن يشمل الرصُد جميع ال�ب

ات العّينة الزمنية تقع ضمن ف�ت

فيه، يمكن  ي برامج مجال ال�ت
ّ �ف ح�ت

أن يظهر المرّشحون أو إجراء مناقشة 
حولهم ومن ثّم، ينبغي تغطية جميع 

امج إن أمكن ال�ب

ة  ات الستماع والمشاهدة أثناء ف�ت ف�ت
الذروة

ة بما فيه  ف أن تكون العّينة كب�ي
ّ يتع�ي

الكفاية لستقراء اتجاهات موثوق بها.

الدراسة تحديُد مجتمع   
ي تصميم عملّية الرصد هي اختيار ِعّينة مجتمع الدراسة وتحديدها. وفيما يخّص صالحّيات 

المرحلة الثانية �ف

ف البّث والأقسام الأخرى من صناعة  ف ب�ي هيئات إدارة النتخابات، فإّن من الأرجح أن يتبع ذلك التمي�ي

وري إجراء التحليل الكّمي فضاًل عن  ا محّطات البّث، فمن الصف اماتها المختلفة. وأمَّ ف عالم عىل أساس ال�ت الإ

ها من  ّ للمخرجات. وفيما يتعلَّق بالصحف وغ�ي ي
ام القانو�ف ف تحليل أّي حوادث لخطاب الكراهية لتقييم الل�ت

عالم، ستكون هناك حاجة فقط إىل تحليل حوادث أّي خطاب كراهية لإجراء تقييم شامل  أشكال وسائل الإ

اماتها القانونّية، حيث إّن مضمون هذه الوسائط هو خارج نطاق تحليل المحتوى الالزم  ف لالمتثال لل�ت

. ف لتقييم المتثال للقوان�ي

ات  تعكس ِعّينة جّيدة تّم اختيارُها بموضوعّية نطاق صناعة البّث وأنماط العرض والستماع. وتشّكل ف�ت

ة العّينة. كما يمكن أن يشمل التخطيط لمراقبة  المشاهدة والستماع وقت الذروة خياًرا واضًحا لختيار ف�ت

ة أطول للتسجيل، لدعم نظام المكتبة ونظام الأرشيف  عالم، اعتماًدا عىل الموارد، اختيار ف�ت وسائل الإ

عالمّية. ي أّي شكاوى ترد عىل التغطية الإ
ي الفصل �ف

الذي يمكن أن يساعد �ف

ي يظهر فيها 
مجون بتسجيل المحتوى ويتّم توقيت وقياس جميع المقاطع ال�ت وكقاعدة عاّمة، يقوم الم�ب

ي الِعّينة لتقييم الوصول الذي يحصل عليه كّل ُمرّشح وكّل حزب سياسي عىل كّل قناة.
الفاعلون السياسّيون �ف

ي 
ي شملت بعض العتبارات ال�ت

ف والتسجيل، ال�ت وينبغي أن تتضّمن الِعّينة حدوًدا واضحة المعالم للمراقب�ي

ي الجدول رقم 20.
تّمت مناقشتها �ف

والتبويب التنفيذ  إطار   
ي نظام 

ات �ف بعد النتهاء من تطوير مجتمع الدراسة والِعّينة، يمكن إدراُج مجموعٍة أخرى من البارام�ت

ات مثل جنس الفاعل وحزبه/حزبها السياسي والموضوع الذي يرتبط  ّ التدوين. يمكن أن تدرَج جميُع المتغ�ي

 َ ف ، فضاًل عن أسلوب عرض المقطع. ومن الممكن - أيًضا - أن تشمَل التمي�ي ف م�ي ي إطار ال�ت
بتغطية الفاعل �ف

ي أثناء هذه التغطية. فعىل سبيل المثال، إذا لم يتّم حّل 
ف أنواع النشاط الذي يشارك فيه الفاعل �ف ب�ي

ي وقت أبكر من بَدء الحملة النتخابّية، يمكن عندها تغطية الفاعل الذي هو 
لمان وكان الرصُد يجري �ف ال�ب
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لمان أو وزير بدًل من أن يكون داعية يرّوج لُمرّشح،  ي ال�ب
لمان بصفته الرسمّية كعضو �ف ي ال�ب

- أيًضا -عضو �ف

ي أدناه مثاًل هو عبارة 
عطاء المزيد من الدعم لتدوين البيانات. يتضّمن الجدول )21( �ف وهذا يمكن تدوينه لإ

مجون. عن ورقة تبويب بسيطة يمكن أن يستخدمها الم�ب

ي نموذج المراقبة )انظر: صفحة 91(.
ات المستخدمة �ف ّ ف الجدول 21 )أ( تعريفات المتغ�ي يب�ي

ا بالتفاصيل المطلوبة وتوقيت التغطية ذات الصلة بكل مقطع أو  مج بملء ورقة التبويب أفقيًّ يقوم الم�ب

ا ع�ب نموذج التبويب والختيار من الختيارات  . ومن خالل العمل أفقيًّ ف ف النتخابي�ي لقطة تتضّمن أحد الفاعل�ي

العموديّة من الدليل أعاله، يمكن للراصد أن يمالأ ورقة كّل لقطة تحوي تغطية لفاعل. وبمجرّد النتهاء 

امج  ي قاعدة بيانات لتوليد حسابات تفصيلية تتعّلق بتدوين ال�ب
من تعبئة أوراق البيانات، يمكن إدخالها �ف

والمحتوى.

وتلفزيون راديو  بّث  لتغطية  تبويب  نموذج  عىل  مثال   :21 رقم  الجدول 

اسم الراصد:اسم القناة:تاريخ البّث:
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التغطية نموذج  عوامل  تعريفات  )أ(:   21 رقم  الجدول 

التعريف والتسمياتالعامل

نامج نامُج "العالم اليوم"، يقوم اسم ال�ب ذاعّي المرصود. فعىل سبيل المثال، إذا ُدعي ال�ب ّ أو الإ ي
نامج التلفزيو�ف عنوان ال�ب

الراصد بإدخال "العالم اليوم"

نامج الأطفال �فرع ال�ب
تسلية �
حقائق �
ة أخبار � ن�ش
ف � حوار الُمرّشح�ي
الأحداث الجارية �

دين �
رياضة �
برنامج حوارّي )عن طريق التصال( �
إعالنات تجاريّة �
بّث انتخابات حزب �
غ�ي ذلك �

بداية اللقطة باستخدام 24 ساعة: 00:00-00:24وقت البداية

اسم الفاعلالفاعل

اسم الحزب الفاعل أو اسم الحزب الذي ينتمي إليه الُمرّشح الفاعلالحزب السياسي

عّما إذا كان الفاعل ُمرّشًحا يخوض النتخابات لمنصب حكوميالُمرّشح

جنس الفاعلالجنس

ي الوقت
ي تّم بها تغطية الفاعل بالدقائق والثوا�ف

زمن اللقطة ال�ت

ي أثناء اللقطةالموضوع
ن مع الفاعل �ف موضوع التقرير الذي اق�ت

ة نوع الحدث ف الذين قد يكون لهم وظائف رسمّية خالل ف�ت نوع الحدث الذي يغّطي الفاعل من أجله. ويخّص هذا الفاعل�ي
الحملة. إذا كان نشاٌط رسميٌّ مثل اجتماع مع رؤساء دول، ينبغي أن يُدَرج كنشاط رسمي.

.الأسلوب ا تجاه الفاعل السياسي ا أو سلبيًّ تقييم أسلوب المحتوى وما إذا كان التقرير أو التعليق محايًدا، إيجابيًّ

ي تّم اختيارُها إيجابّية، محايدًة أو سلبّية، وهذا انعكاس للفاعل الذي اختيار الخ�ب
تقييم ما إذا كانت القصاصة الإخباريّة ال�ت

ا ويعتمد عىل السياق. تّم تغطيته. هذا الخيار ليس إلزاميًّ
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الموثوقّية  
ي التدوين. يؤّدي التدريب الدقيق 

ي توف�ي التّساق �ف
ي تحليل المحتوى �ف

يتمّثُل أحد التحّديّات الرئيسة �ف

ي نتائج تحليل المحتوى. ومن أجل ممارسة مراقبة جّيدة 
ف دائًما تقريًبا إىل اتّساق ورصامة أك�ش �ف مج�ي للم�ب

ي أُطٍر 
ف بما فيه الكفاية بحيث يدّونون �ف لبد أن يقوم المحّقق الرئيس أو قائُد الفريق بتدريب المراقب�ي

متطابقة. ينبغي استخدام نموذج ورقة موّحدة مثل المبّينة أعاله وكذلك توّفر تعليمات واضحة وموجزة. 

ي تىلي التدريَب، يجب ضبُط أّي قضايا عالقة وإجراء تعديالت عىل إطار 
وخالل المرحلة التجريبّية ال�ت

التدوين.

طار  وكجزٍء من مراقبة الجودة، لبّد - أيًضا - من إجراء اختبارات الموثوقّية لضمان تنفيذ الرصد َوفًقا لالإ

ف لضمان  مج�ي ح حدوده بشكل شامٍل للم�ب ف �ش
ّ ا، يتع�ي الذي تّم وضعه. ولكي يكون تحليل المحتوى موضوعيًّ

ي البيانات لزيادة الموثوقّية خالل 
شطِب الفهم المتعارض. ويمكن - أيًضا - أن تستخدم اختبارات التّساق �ف

مجون بمراجعة تبادلية لعملهم  ف بأن يقوم الم�ب مج�ي ف الم�ب الرصد. ويمكن ابتكاُر اختبار بسيط للموثوقّية ب�ي

ف 10  اوح ب�ي بشكل دوري. ومن المستحسن أنّه بمجرّد اكتمال التبويب، يتّم التحّقُق من ِعّينة من البيانات ت�ت

ي المائة. ويمكن - أيًضا - القيام بذلك عىل أساس يومي.
إىل 25 �ف

ي )Holsti( وأوجزها فيمر ودومينيك )2003(:
وفيما يىلي طريقة بسيطة لحساب الموثوقّية وضعها هولس�ت

2M over N1+N2 = الموثوقّية

ف و N1 و N2 تمّثل عدَد  ف المختلف�ي مج�ي ف من الم�ب ف اثن�ي ي يتّم التفاق عليها ب�ي
M تمّثل رمز القرارات ال�ت

ي اتفق 
ف ال�ت م�ي ف كليهما. ولتقييم الموثوقّية، يتّم بكّل بساطة تقسيُم2M )قرارات ال�ت مج�ي ف للم�ب م�ي قرارات ال�ت

. ف ف الثن�ي مَج�ي ف للم�ب م�ي ّ لجميع قرارات ال�ت مجان الثنان( عىل المجموع الكىّلي عليها الم�ب

نتائج الرصد تقارير   إعداُد 
ورّي أن يخرج نتائج يمكن العتماد عليها وأنّها تمّثل انعكاًسا دقيًقا لمحتوى  لكي يكون الرصد ذا قيمٍة، من الصف

ة  ة، خالل ف�ت ة ما قبل الحملة مبا�ش ي مراحل رئيسة من العملّية النتخابّية: ف�ت
البّث. ويمكن إعالُن نتائج الرصد �ف

ي العتبار حجم العّينة.
ي نهايتها، وينبغي دمج هذه المراحل. ويجب أن تأخذ التقارير �ف

الحملة و�ف

المقبولة الحدوَد  تتجاوز  ي 
ال�ت اللغة   رصُد 

ي 
ي الجدول رقم 22 )انظر: صفحة 93( لتحديد أّي حادث �ف

يمكن ملء نموذج بسيط مثل النموذج الموّضح �ف

ي تتجاوز الحدود المقبولة. ويتيح ذلك إجراء 
ي ذلك خطاب الكراهية، ال�ت

، بما �ف عالم المتعّلقة بالتعب�ي وسائل الإ

ي هذا المجال.
اء �ف التقييم المناسب لمثل هذا الكالم من ِقبل خ�ب

ي الجدول 22)أ( )انظر: صفحة 94(.
ات �ف ّ ُ تعريفاٍت لهذه المتغ�ي تّم توف�ي
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والتلفزيون الراديو  عىل  بّث  خطاب  تدوين  لنموذج  مثاٌل   :22 رقم  الجدول 

اسم الشخص الراصداسم القناةتاريخ البّث
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ي صيغة مماثلة لتلك 
مجون بتسجيل تسجيالت مفّصلة لأّي حادث من هذا القبيل �ف يجب أن يقوم الم�ب

ف عن إجراء  ُ مسؤول�ي ف غ�ي مج�ي ي مكتبة. إّن الم�ب
ء �ف المبّينة أعاله، وأن يحتفظوا بنسخة من المحتوى الم�ي

ي المجال لتقييم ما إذا كان يتوافق مع القانون أم ل. 
اء �ف ك للخ�ب ّ للمحتوى، والذي ينبغي أن يُ�ت ي

تقييم نها�أ

عالم بالمع�ف الكّمي ينصبُّ عىل محّطات البّث بوساطة التلفزيون  ف عىل مراقبة وسائل الإ ك�ي ف أّن ال�ت ي ح�ي
و�ف

عالم. ف خطاب الكراهية تنطبُق ع�ب جميع وسائل الإ والراديو، فإّن قضايا مثَل قوان�ي

نت،  ن�ت ا رصُد الكالم، فيمكن تطبيق عملية مماثلة لمحتوى الصحف والمحتوى المتوّفر عىل شبكة الإ وأمَّ

ي وضعت لمثل 
ورة أن يكون ذلك محدوًدا وأن يتمَّ ضمن الأطر التنظيمّية الذاتّية ال�ت عىل الرغم من رصف

 ، ا عىل حّريّة التعب�ي ًا سلبيًّ عالم. وحيث إّن الرصد يمكن أن ينتج تأث�ي هذه الأقسام المنفصلة من قطاع الإ

ف دائًما أن يستخدم بحساسّية وبشكل متناسب. وبالرغم من ذلك، فإنّه يمكن أن يكون أداة مهّمة 
ّ يتع�ي

نت، فضاًل عن  ن�ت ذاعة والإ ه من أشكال الخطاب الهجومّي عىل التلفزيون والإ لتحديد خطاب الكراهية وغ�ي

ي الوقت المناسب.
الصحف، والتعامل معها بالطريقة المناسبة و�ف

الكالم تدوين  نموذج  ي 
�ن العوامل  تعريفات  )أ(:   22 رقم  الجدول 

التعريف والتسمّياتالعامل

نامج نامج "العالم اليوم"، يقوم اسم ال�ب ذاعّي المرصود. فعىل سبيل المثال، إذا ُدعي ال�ب ّ أو الإ ي
نامج التلفزيو�ف عنوان ال�ب

الراصد بإدخال "العالم اليوم".

نامج الأطفال �فرع ال�ب
تسلية �
حقائق �
ة أخبار � ن�ش
ف � حوار المرّشح�ي
الأحداث الجارية �

دين �
رياضة �
برنامج حوارّي )عن طريق التّصال( �
إعالنات تجاريّة �
بّث انتخابات حزب �
غ�ي ذلك �

بداية اللقطة باستخدام 24 ساعة: 24:00-00:00وقت البداية

ي يُعزى إليها البيانالمتحّدث
الشخص أو المجموعة ال�ت

اسم المنظمة أو الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المتحّدث إذا انطبق عليه ذلكالمنّظمة أو الحزب السياسي

ء؟موقع الحديث أين تّم تسجيل الحديث الُم�ي

ي تهدف إىل إهانة مجموعات محّددة عىل أساس العرق أو الدين أو العقيدة �تصنيف الحديث
الكراهية العنصيّة ال�ت

التحريض عىل العنف ضّد المجموعات �
ار بسمعٍة � ساءة لشخص أو الإرصف خطاب يهدف إىل الإ
غ�ي ذلك )صّف( �

ءالمجتمعات المحّلّية المستهدفة ي يستهدُفها الحديث الم�ي
الشخص أو المجموعة ال�ت
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دارة الإ البّث للسجاّلت ذاتّية   صيانُة هيئات 
ي كّل مرّة يتمُّ 

ي غرفة الأخبار وينبغي ِملؤه �ف
يمكن وضُع نظام إيداع بسيط أو سجل عمل لستخدامه �ف

ي مقطع بّث. وتقيس فرق التحرير الوقت الممنوح للُمرّشح وتدخل 
ّ �ف فيها تغطية ُمرّشح أو حزب سياسي

ي سجّل العمل. يتضّمن الجدول 23 مثاًل بسيًطا لكيفّية تصميم سجل العمل.
التفاصيل �ف

ي غرفة الأخبار ويتّم 
دخالت من قبل المحّرر الرئيس �ف وبمجرّد النتهاء من وضع سجّل العمل، تُوّقُع الإ

ي قاعدة بيانات ما لم 
دخالها �ف ة الحملة النتخابّية، وليس هناك حاجٌة لإ ي ملّفات الحفظ طيلة ف�ت

حفُظها �ف

ترغب محّطة البّث بذلك. ويوّفر ذلك وسيلة سهلة وغ�ي مكّلفة لمحّطات البّث لمراقبة المحتوى الخاّص 

ات أطول  ي تغطيتها. ويمكن أن يستخدم هذا النهج - أيًضا - لف�ت
ا من مستوى التوازن �ف بها للتحّقق يوميًّ

ف والأحزاب السياسّية. لالحتفاظ بسجاّلت لجميع تغطيات الُمرّشح�ي

لُمرّشح الهواء  عىل  بّث  لنموذج  مثاٌل   :23 رقم  الجدول 

نامجالتاريخ اسم الُمرّشح اسم التب
أو عضو 

الحزب

وقت 
اللقطة

طول اللقطة

00:00

موضوع 
اللقطة

نامج طلب من نوع التب
ُمرّشح آخر
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:3 الُمرَفق رقم 
دارة صيانُة هيئات البث للسجالت ذاتّية الإ

ي حال 
ي هذا الدليل، ولكن �ف

وهناك بديٌل أقلُّ استخداًما لهذا النوع من الرصد الكّمّي الذي تّمت مناقشته �ف

ف والأحزاب  استخدامه مع النوع الصحيح من الحوافز، فإنّه يمكن أن يوّفر سجاّلت تغطية إعالمّية للُمرّشح�ي

عالم برصد تغطيتها والحفاظ عىل  ورة أن تقوم وسائل الإ قابلة للمحاسبة. ويعتمد هذا النموذج عىل رصف

. إّن احتفاظ  قيود وسجاّلت لكّل لقطة أو مقطع من المحتوى الذي يتضّمن بثًّا لُمرّشح أو حزب سياسي

ّ يمكن أن يوّفر آلّية شفافية بسيطة وفّعالة لتشجيع المزيد من  هيئات البّث بسجاّلت للمحتوى السياسي

المتثال لقواعد التوازن والحياد. كما أنّها يمكن أن تعّزز قيم غرفة الأخبار من خالل تسليط الضوء عىل أّي 

. ف ي تغطية الُمحّررين والصحفّي�ي
خلل �ف

ّ أو يظهر عىل محّطة إذاعّية أو  ي كّل مرّة يُذكر فيها ُمرّشح أو حزب سياسي
وحسب أبسط مستوياته، يتّم �ف

ي نظام إيداع 
نامج والوقت وطول اللقطة �ف تلفزيونّية، تسجيل تفاصيل الظهور والموضوع وعنوان ال�ب

ي الجدول 23، راجع صفحة 95(.
نتاج )كما هو موّضح �ف ي أستوديو الإ

ملّفات بسيط أو سجل عمل الكتاب �ف

ف وأفراد الجمهور بالوصول إىل هذه السجاّلت من أجل  ٌ مكّمٌل حاسٌم هو أن يُسمح للُمرّشح�ي وهناك تدب�ي

ي المعلومات بأن يُطلب إّما زيادة فرص الحصول 
مراجعتها. وهذا يتيح لهم التّصف بناًء عىل ما ورد �ف

اف عىل  �ش ف آخرين، أو تقديم شكوى لهيئة الإ عىل البّث، اعتماًدا عىل مقدار البّث الُمخّصص لُمرّشح�ي

ٌك يحّتم عىل محّطات البّث الحفاظ عىل  اٌم مش�ت ف عالم بناء عىل المعلومات المسّجلة. وهناك ال�ت وسائل الإ

ة الحملة النتخابّية بحيث يمكن لهيئة  ة محدودة من الزمن بعد ف�ت تسجيالت المحتوى الذي تّم بّثه لف�ت

الرقابة طلب نسخ إذا لزم الأمر لدعم شكوى.

ي غرفة الأخبار 
عالم لهذه الممارسة �ف ي أنّه يعتمد عىل مؤّسسة وسائل الإ

إّن مزايا هذا النهج وعيوبه هي �ف

عالم وَوحدات التسجيل  ي أّن تعقيداِت إنشاء أنظمة رصد وسائل الإ
والحفاظ عىل السجاّلت. وهذا يع�ف

ي أُدخل إليها هذا 
ي بلد واحد عىل الأقّل من البلدان ال�ت

قد تّم التغلُب عليها. لكنَّ التجربة تدلُّ عىل أنّه �ف

ام  ف ، وفقدت تلك الممارسة فّعالّيتها وال�ت عالم هذه الممارسة إىل حدٍّ كب�ي النظام، تجاهلت وسائل الإ

افّية بها. �ش داريّة والإ الهياكل الإ
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:4 الُمرَفق رقم 
نت ن�ت ملّخُص أساليب تقييد حّريّة التعب�ي عىل الإ

ملّخص النهجالقيوُد عىل حّريّة التعبتي

نت، وهو يشمل مجموعة واسعة من المنّصات بَدًءا من التشه�ي والخصوصّية ن�ت ي حماية السمعة والخصوصّية عىل الإ
ينطبق الحّق �ف

ح الأكاديمّيون  عالنات. ومع ذلك، يق�ت وسّية وغرف الدردشة ولوحات الإ ّ والرسائل الف�ي ي
و�ف لك�ت يد الإ رسائل ال�ب

نت. فعىل  ن�ت القانونّيون أّن هناك حاجًة لتعديل الأنماط التقليدية للتفك�ي حول التشه�ي والخصوصّية عىل الإ
ف العتبار. من المناسب أن تبقى حدود التعرّض للمحاسبة  سبيل المثال، يجب أن تؤخَذ مسألة السياق بع�ي

ف أعىل بما يتماسش مع المبادئ المعياريّة الموضوعة لحماية السمعة  للشخصيات العاّمة مثل السياسّي�ي
ي هذه الحالت.

والخصوصّية وينبغي قبول درجة أك�ب من التعرُّض للمحاسبة �ف

وعموًما، سيتمُّ معالجة مسائل التشه�ي والخصوصّية عن طريق الدعاوى المدنّية أمام المحاكم. وانُتقد 
ّ لحّريّة التعب�ي كشكل غ�ي مناسب للتعويض. طار الدوىلي ي الإ

ّ عىل نطاق واسع �ف ي
ُ الجنا�أ التشه�ي

زالة  شعار والإ ويمكن - أيًضا - أن تستخدَم الهياكل التنظيمّية الذاتّية لمعالجة مثل هذه الحوادث بنهج الإ
مدعوًما بأمر من المحكمة.

ينبغي أن تتوافق القيود مع اختبار الثالثة أجزاء.

نت. ويشمل الأمن القومي والنظام العاّم ن�ت ي ذلك الإ
عالم، بما �ف ي حماية الأمن القومي والنظام العاّم جميع أشكال وسائل الإ

يشمل الحّق �ف
ا لالأمن القومي سواء من أطراف خارجية تتعّلق بالتهديد باستخدام  ذلك المحتوى الذي يشّكل تهديًدا حقيقيًّ

ي تقّوض الدولة.
القّوة أو المتعّلقة بالتهديدات الداخلّية ال�ت

ّ أو النظام  ي
ة تتعّلق بالأمن الوط�ف ي شؤون خط�ي

ل �ف إّن الهياكل القضائّية - عموًما - هي الشكل المناسب للتدخُّ
العاّم.

زالة  شعار والإ ويمكن - أيًضا - أن تستخدم الهياكل التنظيمّية الذاتية للتعاُمل مع مثل هذه الحوادث بنهج الإ
مدعوًما بأمر من المحكمة.

ينبغي أن تتوافق القيود مع اختبار الثالثة أجزاء.

نت وخطاب خطاب الكراهية ن�ت ّ للحقوق المدنّية والسياسّية عىل المحتوى ع�ب الإ تنطبق أحكام الماّدة 20 من العهد الدوىلي
الكراهية والدعاية. كان خطاب الكراهية، جنًبا إىل جنب مع حماية القارصين من المحتوى الضاّر، قّوة دافعة 

ي هذا 
نت. وعىل الرغم من أّن هناك تقاليَد مختلفة بشأن حّريّة التعب�ي �ف ن�ت ي محتوى الإ

الت �ف رئيسة وراء التدخُّ
نت هو  ن�ت الصدد، فإن هناك إجماًعا واسًعا عىل أّن تقييد حّريّة التعب�ي بناء عىل خطاب الكراهية عىل شبكة الإ

وع. ل م�ش تدخُّ

زالة مدعوًما  شعار والإ إّن الهياكل التنظيمّية الذاتّية هي أنسب الآلّيات للتعامل مع مثل هذه الحوادث بنهج الإ
ف النظام العاّم عموًما لمقاضاة خطاب الكراهية. بأمر من المحكمة. تُستخَدم قوان�ي

ينبغي أن تتوافق القيود مع اختبار الثالثة أجزاء.
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:5 الُمرَفق رقم 
الرئيسة م�د المصطلحات 

المعلومات إىل  ّ الخاّص للحقوق المدنية والسياسّية يُقّر الوصول  ي الماّدة 19 من العهد الدوىلي
جزء من الحقوق المنصوص عليها �ف

ي تحتفظ بها الهيئات العاّمة والحكومّية.
إتاحة وصول الجمهور للمعلومات ال�ت

ة  )ف�ت الختياري  الحملة  وقف 
) ي النتخا�ب الصمت 

ط وقَف الدعاية النتخابّية لالأحزاب السياسّية. تُعرف -  ي تش�ت
ة ليوم النتخابات ال�ت ة السابقة مبا�ش الف�ت

ة الصمت. أيًضا - باسم ف�ت

التجارّي  الدعاية  نظام 
سي لسيا ا

عالم الذي يرتكز عىل أساس معّدلت رُُسوم  ف إىل وسائل الإ نظام وصول الأحزاب السياسّية والُمرّشح�ي
ة وتكون مستقّلة تحريريًّا  المعامالت التجاريّة. وتكون هذه عموًما عىل شكل لقطات أو صيغ إعالنّية قص�ي

. عن النا�ش

التصالت اتيجّية  ي إس�ت
ا حول كيف تجري المؤّسسة اتصالتها وماذا ترسل المؤّسسة، مع الأخذ �ف اتيجيًّ نهج يتّم التخطيط له إس�ت

. ف كاء النتخابّي�ي العتبار العوامل الأساسية لتعظيم فوائد التواصل مع ال�ش

ك المش�ت يعّية لتعزيز أحد التنظيم  نوع من التنظيم يمكن بموجبه استخدام الموارد من الهيئات القانونّية أو الأدوات الت�ش
ي دور المساندة.

ي تلك الصناعة �ف
ّ المقبول لصناعة ما أو دعم مناطق معّينة �ف ي

أمرين: التنظيم الذا�ت

كة ال�ش ف والعمالء.سمعة  كاء النتخابّي�ي تشمل الصفات الرئيسة المرتبطة بمنظمة بالنسبة لل�ش

لتشه�ي ّ بُسمعة الفرد عىل أساس اّدعاءات كاذبة.ا
ن�ش ما يصف

الواجب مجة مجموعة متنّوعة من وجهات النظر الحياُد  ي بأن تمّثل القصص الإخباريّة وال�ب
مبدأ صحفيٌّ وتحريريٌّ يق�ف

لضمان تمثيل جميع جوانب القّصة بطريقة متوازنة.

النتخابية الدورة  ي تشّكل عملّية انتخابّية ديمقراطّية، المتعّلقة نهج 
ف العتبار أهّمية العنارص المختلفة ال�ت نهج يأخذ بع�ي

ف النتخابات. بالأنشطة أثناء وب�ي

ومتساوية منصفة  ف والأحزاب السياسّية َوفًقا لأهّميتهم تغطية  تتطّلب التغطية المنصفة من محّطة البّث توف�ي التغطية للُمرّشح�ي
ف  ي المجتمع. تتطّلب التغطية المتساوية من محّطات البّث إتاحة كّمّيات مماثلة من الوقت للُمرّشح�ي

�ف
والأحزاب السياسّية.

التغطية نطاق تغطية بّث التلفزيون أو الراديو.نطاق 

عام ات رسمّية موثوق بها لمواّد العهد تعليق  ي الأمم المّتحدة هي تفس�ي
نسان �ف التعليقات العاّمة للجنة حقوق الإ

. الدوىلي للحقوق المدنّية والسياسّية. يتناول عىل وجه التحديد التعليق العام رقم 34 بشأن حّريّة التعب�ي

الكراهية ُ المصطلح إىل الخطاب الذي يقدح ويحرض خطاب  ليس هناك تعريف موّحد لخطاب الكراهية. عموًما، يش�ي
ثنية. عىل الكراهية أو العنف ضدَّ الجماعات عىل أساس العرق أو الإ

نت ن�ت الإ خدمة  نت من خالل ِخدَمات الستضافةمزود  ن�ت كة تقّدم ِخدَمات الوصول إىل الإ �ش

عالم الإ وسائل  عالمّية للحدث.رصد  عالم الذي يمكن استخدامه لتقييم التغطية الإ تحليل محتوى وسائل الإ
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زالة والإ شعار  بالغ عن وإزالة الإ نت ومحتوى الهاتف النّقال لالإ ن�ت ّ المستخدم عىل ِمنّصات الإ ي
نظام التنظيم الذا�ت

. ي
المحتوى الضار أو غ�ي القانو�ف

ين كث�ي إىل  واحد  ي ذلك البّث من 
ي الوقت نفِسه، بما �ف

ف متعّددين �ف وسيلة اتصال تسّهل التصال من مصدر واحد إىل متلّق�ي
ذاعي. الإ

واحد إىل  واحد  من  ة إىل شخٍص آخَر، مثل مكالمة هاتفّية خاّصة.اتصالت  وسيلة اتصال تنقل التصالت من شخٍص واحد مبا�ش

لحزب ي  انتخا�ب عالم يوّفر لهم البّث عىل الهواء مّجانًا لبّث إعالن  ف إىل وسائل الإ نظام وصول لالأحزاب السياسّية والمرّشح�ي
رسائل الحملة النتخابّية. عموًما، هو عبارة عن مخّطط يستنُد عىل صيغة محّددة، ويمكن أن تأخذ 

ف أن 
ّ عالن القص�ي ومناقشات أطول لبيانات حزبية. يتع�ي ي ذلك لقطات الإ

الصيغة عدًدا من الأشكال بما �ف
. امج مستقالًّ تحريريًّا عن النا�ش يكون محتوى هذه ال�ب

جابة الإ ي حّق 
مبدأ حّق الفرد أو المنّظمة وقدرتهم عىل الدفاع عن أنفسهم أو أن يصّححوا أخطاء تتعّلق بحقائق �ف

قّصٍة ما.

ي
الذا�ت نموذج التنظيم الذي توّفر فيه صناعة آلّيات الرقابة الخاّصة بها عىل أساس المعاي�ي والهياكل التنظيمية التنظيم 

ل من السلطات. الذاتّية، دون تدخُّ

ي
القانو�ف نموذج التنظيم الذي يستند عىل أساس أدوات قانونّية وتنظيمّية. ويمكن أن يشمل ذلك سلطة تنظيمّية التنظيم 

يعّية. اف عىل امتثال صناعة ما لالأحكام الت�ش �ش قانونّية مستقّلة أُنشئت لالإ
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ف صالحيات المقّررين الخاّص�ي

وصف مخترص للصالحياتالمنظّمة

 ُّ ي
الأمم المّتحدة، المقّرر الخاصُّ الَمع�ف
ي حّريّة الرأي والتعب�ي 

بتعزيز الحّق �ف
وحمايته.

نسان رقم 7/36 بالسعي للحصول عىل معلومات عن أّي  مكّلف بموجب قرار مجلس حقوق الإ
ف  انتهاكات لحّريّة التعب�ي وللماّدة 19. ويشمل ذلك استعراض الأطر القانونّية وأّي حوادث تمي�ي

”. وتشمل صالحيات المقّرر  ي حّرّية الرأي والتعب�ي
وترهيب ضّد أّي فرٍد يسعى إىل “ممارسة الحّق �ف

الخاّص - أيًضا - تقديم توصّيات بشأن تعزيز حّرية التعب�ي وحمايتها، وإرسال بعثات تقّ�ي الحقائق 
نسان  وإصدار النداءات والمراسالت للدول الأعضاء. يوّفر المكتب تقارير سنويّة إىل مجلس حقوق الإ

ي الأمم المّتحدة.
�ف

َوىلي للحقوق المدنية والسياسّية الماّدة 19. : العهد الدُّ صّك حّريّة التعبتي

نسان وحقوق  اللجنة الأفريقّية لحقوق الإ
ّ بحّريّة  ي ِ

الشعوب، المقّرر الخاّص المع�ف
ي أفريقيا

الرأي والتعب�ي �ف

نسان  قليمّية وصكوك حقوق الإ ي حّريّة التعب�ي الإ
رصد المتثال لمعاي�ي حّريّة التعب�ي الواردة �ف

ي أعقاب ورود أّي تقارير عن 
المتعّلقة بالوصول إىل المعلومات. يرسل بَعثات تقّ� الحقائق �ف

انتهاكات لهذه الصكوك ويقّدم توصّيات. يعّزز المقّرر الخاّص - أيًضا - حّريّة التعب�ي وعند القتضاء 
يدىلي بتصيحات علنّية، ويحتفظ بسجاّلت ويقّدم تقارير إىل اللجنة الأفريقّية بشأن وضع حّريّة 

ي أفريقيا.
التعب�ي �ف

نسان والشعوب الماّدة 9. ّ: الميثاق الأفريقّي لحقوق الإ ي ِ
صّك حّريّة التعبتي الَمع�ن

منّظمة الدول الأمريكّية، المقّرر الخاّص 

ّ بُحّريّة الرأي والتعب�ي ي ِ
الَمع�ف

ي أشارت إليها لجنة البلدان 
ي الدول الأعضاء ال�ت

يُحّلل الشكاَوى المتعّلقة بانتهاكات حّريّة التعب�ي �ف
نسان. ويتمّتع المكتب بصالحّيات لتقديم توصيات ون�ش آراء حول القضايا  الأمريكية لحقوق الإ

اعات. وبإمكان مكتب المقّرر الخاّص أن يطلب اتّخاذ  ف ويعمل بالتعاون مع الأطراف المعِنّية لحّل ال�ف
ي 

ي ذلك �ف
ي تتعرّض فيها للتهديد، بما �ف

ي الحالت ال�ت
“تداب�ي وقائّية” من اللجنة لحماية حّريّة التعب�ي �ف

ي حّريّة 
ي تؤثّر �ف

يعات ال�ت ي اتخاذ توصيات بشأن مشاريع الت�ش
عالم. كما يساعد المكتب �ف وسائل الإ

ي الدول الأعضاء.
التعب�ي وين�ش تقارير منتظمة تقيم وضع حّريّة التعب�ي �ف

نسان الماّدة 13. ّ: التفاقّية الأمريكّية لحقوق الإ ي
صّك حّريّة التعبتي الَمع�ن

ي أوربّا الممّثل 
منّظمة الأمن والتعاون �ف

عالم ّ بحّريّة وسائل الإ ي
الَمع�ف

امات حّريّة التعب�ي  ف ي الدول الـ 56 الأعضاء ويدعو إىل المتثال لل�ت
عالم �ف يالحظ تطّورات وسائل الإ

ي هذا المجال. وللمكتب - 
ويرسل تقارير إىل المجلس الدائم لمنّظمة الأمن والتعاون حول التطّورات �ف

ي الدول المشاركة 
ة لحّريّة التعب�ي �ف نذار المبّكر لتسليط الضوء عىل النتهاكات الخط�ي أيًضا - وظيفة الإ

ي عدد من المناطق 
والسعي إىل حّلها. يقّدم المقّرر الخاّص تقارير دوريّة عن وضع حّريّة التعب�ي �ف

يعات. ي صياغة الت�ش
ويساعد �ف

ّ: وثيقة كوبنهاغن الماّدة 19 )1( ي
صّك حّريّة التعبتي الَمع�ن
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َولية غ�ي الحكومية الرئيسة العاملة  المنّظمات الدُّ

عالم ي مجال قضايا حّريّة وسائل الإ
�ف

نُبَذٌة ُمخترَصةالُمنظّمة

ي مجالت حّريّة التعبتي والقانون الدوىلي
ُ الحكومّية العاملة �ن المنظّمات غتي

نسان الماّدة 19 يعات مطابقة للمعاي�ي الدولية لحقوق الإ توّفر المشورة والمساعدة العالمّية عىل وضع ت�ش
ف وهيئات  عالمّي�ي المتعّلقة بحّريّة التعب�ي وتسّلط الضوء عىل انتهاكات حّريّة التعب�ي وتوّفر التدريب لالإ

الرصد.

http://www.article19.org :الموقع عىل الويب

ي ذلك حّريّة التعب�ي والحصول عىل مركز القانون والديمقراطّية
نسان المتعّلقة بالديمقراطّية، بما �ف يعّزز مجالت حقوق الإ

ف  ي صياغة القوان�ي
المعلومات وحقوق حّريّة التجّمع وتكوين الجمعيات. يقّدم المساعدة القانونية �ف

نسان والديمقراطّية، فضاًل عن تقديم الدعم  والبحوث والتوعية العاّمة لزيادة الوعي بحقوق الإ
نسان. للحكومات لتعزيز تفاُهم وتوافق أفضل مع معاي�ي حقوق الإ

www.law-democracy.org :الموقع عىل الويب

ي مجال حّريّة التعبتي
ي تعمل عىل نطاق أوسع �ن

ُ الحكومّية ال�ت المنظّمات غتي

ف ي العالم. لجنة حماية الصحفّي�ي
ف )CPJ( منّظمة مستقّلة تدعو وتنظم حمالت لحّريّة الصحافة �ف إّن لجنة حماية الصحفّي�ي

ي 
، وبمراقبة وضع حّريّة التعب�ي �ف وهي تبلغ عن أّي انتهاكات لحّريّة التعب�ي وبمراقبة حّريّة التعب�ي

ف هذه الأوضاع.  جميع أنحاء العالم تتمّكن من تسليط الضوء عىل النتهاكات وتنظيم حمالت لتحس�ي
ي البلدان المختلفة وتصدر 

ف بشأن أوضاع حّريّة التعب�ي �ف نذار المبّكر للصحفّي�ي كما أنّها توّفر نظاًما لالإ
تحديثات منتظمة وتقارير.

http://www.cpj.org :الموقع عىل الويب

نسان والتغي�ي الديمقراطّي عىل الصعيد العالمي. إنّها منّظمة دعوة منّظمة فريدوم هاوس تراقب وتدافع عن حقوق الإ
وتنظيم حمالت تعمل عىل دعم التغي�ي الديمقراطي. وقد وضعت هذه المنّظمة مجموعتها الخاّصة 
 . ي ذلك تلك المتعّلقة بحّريّة التعب�ي

ي البلدان، بما �ف
نسان �ف من الأدوات الالزمة لتقييم وضع حقوق الإ

ي جميع أنحاء العالم.
عالم �ف ي وسائل الإ

وتن�ش التقارير التحليلّية حول حّريّة التعب�ي �ف

http://www.freedomhouse.org :الموقع عىل الويب
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 Index on( منّظمة اندكس اون ِسْنُ�شب
)Censorship

منّظمة دعوة وتنظيم حمالت تتحّدى التهديدات لحّريّة التعب�ي وتعمل عىل ضمان وجود صوت 
. إنّها تعمل عىل زيادة الوعي حول التهديدات والقيود المفروضة عىل  ف ف والناشط�ي للُكّتاب والفّنان�ي

عالم الرقمي، وتنّظم الحمالت من  ي عالم الإ
ي جميع أنحاء العالم، وتضع أجندات �ف

حّريّة التعب�ي �ف
. أجل التغي�ي لضمان حّريّة التعب�ي

http://www.indexoncensorship.org :الموقع عىل الويب

ي شّكلت آلّية شبكة آيفكس لحّريّة التعب�ي
ي العالم ال�ت

آيفكس عبارة عن مجموعة مستقّلة من 90 من منّظمات حّريّة التعب�ي �ف
ي تقوم 

ي جميع أنحاء العالم. وتشمل الأنشطة ال�ت
منّسقة لتسليط الضوء عىل انتهاكات حّريّة التعب�ي �ف

بالغ عن أّي  . ولدى شبكة آيفكس خدمة تنبيه يومّية لالإ بها تباُدل المعلومات والدعوة إىل حّريّة التعب�ي
قليمّية والمحّلّية للدفاع عن  ، وتعمل عىل بناء قدرات المنّظمات الأعضاء الإ انتهاكات لحّريّة التعب�ي

ي الدعوة وتنظيم الحمالت.
حّريّة التعب�ي وتساعد �ف

http://www.ifex.org :الموقع عىل الويب

)IFJ( ف الدوىلي ي جميع أنحاء العالم، وهم يهدفون بشكل اتحاد الصحفي�ي
ي أك�ش من 100 دولة �ف

ف الدوىلي أعضاء �ف لتحاد الصحفي�ي
 . ف جماعي إىل الدفاع عن حّريّة الصحافة والعدالة الجتماعّية من خالل نقابات حرّة ومستقّلة للصحفّي�ي
نسان والتعّددية والديمقراطّية. ولدى اتِّحاُد  والتّحاد منّظمة مستقّلة تنّظم الحمالت لتعزيز حقوق الإ
ف  ي مجال الصحافة وصندوق أمان للصحفّي�ي

ِّ - أيًضا - ُمدّونة سلوك تحّدد المعاي�ي �ف ف الدوىلي الصحفيِّ�ي
ي المحافل الدولّية.

ف �ف ويدافع نيابًة عن الصحفي�ي

http://www.ifj.org :الموقع عىل الويب

عالم وانتهاكات حّريّة الصحافة، وهي تعمل مراسلون بال حدود تسّلط منّظمة مراسلون بال حدود الضوء عىل قضايا الإ
، إذا لزم الأمر، لهؤلء  ّ ، وتمنح الدعم الماىلي ي التعب�ي

ف تُنتهك حّريّتهم �ف للدفاع عن أّي صحفّي�ي
عالم، وتعمل عىل  ي تقّوض حّرية وسائل الإ

ف ال�ت ، وتنّظم حمالت ضّد الرقابة والقوان�ي ف الصحفّي�ي
ف من مناطق الحرب. ، ل سّيما المراسل�ي ف ف سالمة الصحافي�ي تحس�ي

http://en.rsf.org :الموقع عىل الويب

ي 
دراَج �ف ي تّم حذُفها بسبب ضيق المجال. إّن الإ

عالم ال�ت ي مجال حّرية الإ
مالحظة:  هذه القائمة ليست شاملًة، وهناك العديُد من المنّظمات العاملة �ف
ي بأّي حال من الأحوال تأييًدا وهو للعلم فقط.

هذه القائمة ل يع�ف

نُبَذٌة ُمخترَصةالمنظّمة

)تكملة(  7 الُمرَفق 
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ات الحّد من  ُح الماّدة 19 للمنّظمات غ�ي الحكومّية بخصوص اختبارات بارام�ت َ

مق�ت

القيود للماّدة 20 من العهد الدوىلي الخاّص للحقوق المدنّية والسياسّية، 2010
ة لحّد شكل الزدراء الأك�ش تعّمًقا وِشّدة الذي جرى تقييُمه من حيث الشكل والحجم ووسائل التصالت ا

المستخدمة.

لقصد نّية محّددة.ا

ى لمحتو ف أو العداوة أو العنف.ا ة و/أو الصيحة لرتكاب التمي�ي الدعوة المبا�ش

الطابَع  سّيما  ول  النطاق، 
للخطاب العامَّ 

ي مكان عام.
ِ محّدد )عاّمة الناس( أو لعدد من الأفراد �ف موّجه إىل جمهور غ�ي

تيان  الإ احتمال  أو  أرجحية 
بفعل

ي 
ي كّل حالة عىل ِحدة و�ف

ٍّ وإلحاق الأذى. ينبغي النظُر �ف ي
ا أن يؤّدَي الخطاب إىل عمل جنا�أ من المحتمل جدًّ

ضوء الثقافة المحلّية والظروف الخاّصة.

نّو لد ف الكالم والقيام بالأفعال المقصودة ا ة الفاصلة ما ب�ي ر؟ يجب أل تكوَن الف�ت ما مدى فورية حدوث الصف
طويلة حيث ل يمكن تحميُل المتحّدث المسؤولية عن النتيجة النهائّية.

ق لسيا ي السابق ضمن السياق ا
ي تّم تسليط الأضواء عليها �ف

كيف يّتصل الحدث بالقضايا والعنارص الرئيسة ال�ت
ه؟ ّ السائد وقت بّث الخطاب ون�ش الجتماعّي والسياسي

المصدر: الماّدة 19، 2010

الت  لعّل هذه المبادئ التوجيهّية انعكاٌس لمدى تعقيد القيود المفروضة عىل حّريّة التعب�ي بناًء عىل تدخُّ

وعة من الكالم.  وعة وغ�ي الم�ش ف الأشكال الم�ش ي وضع خّط ب�ي
تتعّلق بخطاب الكراهية ومحاولة لالتساق �ف

ي أّن الفعَل الذي حرّض عليه خطاب الكراهية 
وتشّدد المبادئ عىل النّية للتحريض، برغم أّن هذا ل يع�ف

ف القياُم به.
ّ يتع�ي

دلء بخطاب  ر المحتمل، وأن يتمَّ مجرُّد الإ ُح الصف وَوفًقا لهذه المبادئ التوجيهّية، يكفي أن يتّم �ش

ف الكالم وأّي عمل من أعمال التحريض مناسبًة  ة الزمنّية المنقضيُة ب�ي الكراهية. يجب أن يكون طوُل الف�ت

ي 
ف العتبار سياُق حادث الخطاب �ف وري أن يُؤَخذ بع�ي ، ومن الصف ف ف العامل�ي جيح وجود صلة معقولة ب�ي ل�ت

ف اتخاُذها.
ّ ي يتع�ي

تحديد شّدة الخطاب، ومن ثَمَّ طبيعة الإجراءات المناسبة ال�ت

ُد من  ر نجم عنه وتواتره ونطاقه. ينبغي التأكُّ طار - أيًضا - بشّدة الخطاب وأّي رصف ي هذا الإ
ويتعّلق الختبار �ف

ها،  ي العتبار شكل الخطاب فيما يتعّلق بالأعمال الفّنّية وغ�ي
إظهار نّية التحريض عىل الكراهية وأن يؤخذ �ف

ثارة رّد الفعل والفكر. ي قد ل تنوي إثارة الكراهية، وفعاًل تهدف لإ
وال�ت
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