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االتجاهاتالعاملية

عىل صعيد حرية التعبري
وتطوير وسائل اإلعالم

التقريرالعاملي 2018-2017

ملخص تنفيذي

تصدير

يصادف عام  2018الذكرى السنوية السبعني لصدور اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،الذي
بحرية الرأي والتعبري ،ويشمل
تنص املادة  19منه عىل ما ييلِّ :
«لكل شخص ُّ
حق التمتُّع ِّ
حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة ،ويف التامس األنباء واألفكار وتلقِّيها ونقلها
هذا ُّ
الحق ِّ
إىل اآلخرين ،بأيَّة وسيلة ودومنا اعتبار للحدود « .
ونحتفل بهذه الذكرى السنوية يف زمن حافل بالفرص الجديدة؛ إذ نشهد ،عىل امتداد العامل،
املجتمع املدين يتحشّ د من أجل زيادة فرص االنتفاع باملعلومات ،وإذاعات البث الرقمي
تنقل إىل الجمهور العريض أخبار كفاح الالجئني يف سبيل الحصول عىل امللجأ ،والصحفياًت
يأبَني السكوت عىل املضايقات عرب اإلنرتنت ،ومؤسسات وسائل اإلعالم تتعاون مع مرافق
التحقق من الوقائع ملناهضة سيل التضليل وإظهار قيمتها املضافة ،وبدأ تجريب مناذج
االشرتاك عىل اإلنرتنت يأيت بنتائج ،وال ينفك يتزايد عدد الحكومات التي تعتمد قوانني
حرية اإلعالم .

نعم ،إن العرص الرقمي أوجد مداخل ألشكال جديدة من التعددية الدميقراطية ،إذ أصبح
يوسعن حضورهن عرب اإلنرتنت وقد تحررن من تراتبيات غرفة
يف مقدور الصحفياًت أن ّ
األخبار ،وأصبح الصحفيون والناشطون من املواطنني يتمتّعون بالنفاذ إىل أشكال من
لتصور فيام مىض .وتزداد زخامً يوماً بعد يوم خطة عمل
االتصال الجامهريي كانت تفوق ا ّ
.األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب بقيادة اليونسكو
ويف الوقت نفسه ،نشهد تزايد «األخبار امللفّقة» التي تحجب الحقيقة وتزايد املعلومات
القذرة .وتسهم خوارزميات وسائل التواصل االجتامعي يف تكوين «غرف صدى» افرتاضية
تعكس وتفاقم االستقطاب السيايس ،حتى إن بعض الحكومات حجبت شبكة اإلنرتنت ،وال
يتعرض الصحفيون لالعتداء عىل نطاق واسع ،يف مواجهة العنف
سيام قبل االنتخابات .و ّ
املتصاعد .
إذًا ،إن االتجاهات الحالية يف حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم ترسم لوحة متَّسمة
لتحدي ويثري هذا الوضع رهانات كبرية بشأن صناعة وسائل اإلعالم،
برحابة الفُرص وحدة ا ّ
إذ تبقى املصدر األول لألنباء واملعلومات يف النظام املرتابط الجديد للمعلومات .والرهانات
يعولون
هي أكرب بالنسبة إىل املواطنني يف مختلف أنحاء العامل ،النساء منهم والرجال ،الذين ّ
للميض بتنمية وتحويل مجتمعاتهم .
عىل الصحافة املهنية
ّ

1

فلهذه األسباب كلها مجتمعة تجهد اليونسكو ،بوصفها ضمن األمم املتحدة ا َ
تتول مبوجب ميثاقها التأسييس تسهيل «حرية
لوكالة التي ّ
تداول األفكار عن طريق الكلمة والصورة» ،تجهد يف سبيل تعزيز الوعي وفهم الفرص والتحديات املطروحة أمام حرية التعبري .ولذا تعمل
اليونسكو عىل زيادة التنسيق والتعاون وتبادل املعارف ،نهوضا بالنقاش ،ونرص ًة للعاملني يف امليدان ،وتعزيزا ً لقدراتهم .ويتيح اليوم العاملي
لحرية الصحافة ( 3أيار/مايو) واليوم الدويل إلنهاء اإلفالت من العقاب عىل الجرائم املرتكبة ضد الصحفيني ( 2ترشين الثاين/نوفمرب)
فرصتني كل عام للنهوض بالوعي عرب العامل ألهمية احرتام ودعم حرية الصحافة وسالمة الصحفيني .إن هذا أمر أسايس لحقوق اإلنسان
قدما بطموحات خطة التنمية املستدامة لعام . 2030
وكرامته – وإنه حيوي
للميض ُ
ّ
ومن بني أهداف التنمية املستدامة ،يعرتف الهدف  16عىل وجه الخصوص ،بأهمية انتفاع الجمهور باملعلومات والحريات األساسية لضامن
قيام مجتمعات للمعرفة عادلة وشاملة يسودها السالم .ويف املؤمتر العام لليونسكو الذي ُعقد يف عام  ،2015أعلنت الدول األعضاء الثامن
قر هذا املؤمتر العام نفسه مفهوم «عاملية اإلنرتنت» الذي يعرتف
والعرشين من أيلول/سبتمرب يوماً دولياً لتعميم االنتفاع باملعلومات .وأ ّ
باألبعاد العاملية لإلنرتنت ،مع العمل الجاد من أجل مجال رقمي مبني أساسا عىل حقوق اإلنسان ومفتوح ومتاح للجميع ومعزز باملشاركة
) R.O.A.M.املتعددة األطراف (ويشار إىل هذه املبادئ باالسم املخترص .
ويف أثناء الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر العام (ترشين الثاين/نوفمرب  ،)2011كلفت الدول األعضاء اليونسكو مبهمة استكشاف أثر
التغيري عىل حرية الصحافة وسالمة الصحفيني .فهذا اإلصدار الجديد من التقرير عن االتجاهات العاملية يف حرية التعبري وتنمية وسائل
تفحص االتجاهات يف حرية الصحافة وتعدديتها
اإلعالم يعكس ،يف البنية والتحليل ،املكوِّنات األساسية لحرية الصحافة ،مبا يف ذلك ّ
واستقاللها وسالمة الصحفيني .
يوجه أيضاً دعوة ال
ويغطي هذا التقرير الفرتة املمتدة من عام  2012إىل عام  ،2017وال يقترص عىل تحديد االتجاهات العاملية الناشئة ،بل ّ
لبس فيها إىل العمل عىل مجابهة التحديات الجديدة واملستمرة .فهو يوفّر مرجعاً فريدا ً للدول األعضاء ،واملنظامت غري الحكومية ،وهيئات
متغي .وإذ
املجتمع املدين ،واألوساط األكادميية ،والصحفيني ،و ِمهنيّي وسائل اإلعالم ،وجميع الراغبني يف فهم أسس حرية الصحافة يف عامل ّ
منيض قُ ُدما ،يجب أال يغيب عن بالنا أن حرية التعبري حق إنساين أسايس ،ومصلحة عمومية حيوية ،ومكوِّ ن جوهري من مكونات التنمية
املستدامة للجميع .
شجع الدول األعضاء عىل
وبهذه الروح ،أود توجيه الشكر إىل السويد عىل دعمها املستمر ،الذي لواله ملا أمكن إصدار هذا املطبوع .وأُ ّ
االنضامم إىل جهودنا يف سبيل تعزيز الحق العاملي يف حرية التعبري ،يف زمن أصبح هذا الحق حيوياً أكرث مام كان يف أي وقت مىض .

إيرينا بوكوفا
املديرة العامة لليونسكو
 6نوفمرب 2017
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مل َّخصتنفيذي
إن هذا اإلصدار الجديد للتقرير عن االتجاهات العاملية يف حرية التعبري وتنمية وسائل
اإلعالم يضطلع باملهمة الكبرية التي أسندها املؤمتر العام لليونسكو إىل املنظمة ،يف دورته
السادسة والثالثني ،والتي تقيض بأن ترصد التطورات املعارصة يف مجال حرية الصحافة
وسالمة الصحفيني ،وتقدم تقريرا ً عنها .فهو ينطلق من حيث انتهى اإلصدار األول للتقرير
عن االتجاهات العاملية ،الذي نرش يف عام  ،2014إىل إجراء مسح للتحوالت الرئيسية يف
حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم عىل الصعيد العاملي ،خالل الفرتة املمتدة من عام
بتحوالت عميقة ،اجتامعية وسياسية وتكنولوجية .
 2012إىل عام  ،2017وهي فرتة ات ّسمت ّ
وإذ تلتزم هذه الدراسة باإلطار الذي وضعه إعالن ويندهوك عام  ،1991والذي اعتُمد
عليه يف إعداد التقارير السابقة ،وهو يشدد عىل الركائز الرئيسية املتمثلة يف حرية وسائل
اإلعالم ،وتعدديتها ،واستقاللها ،وسالمة الصحفيني بغية تحقيق حرية الصحافة ،يراعي
الظروف املتغيِّ ة ،إذ يعرتف بتغري األدوار التي تؤديها الجهات الفاعلة السياسية ،ورشكات
اإلنرتنت ،والجامهري املستمعة واملشاهدة ،يف مجال تهيئة بيئات املعلومات عىل املستوى
الوطني واإلقليمي والعاملي .ويدرس التحوالت يف الصحافة والتغريات عىل مختلف أنواع
سهلتها التكنولوجيات الجديدة للمعلومات
مستعميل املعلومات ومنتجيها ،تغريات ّ
ويبي يف الوقت نفسه استمرار صالحية الرؤية التي خرج بها إعالن ويندهوك
واالتصاالتّ ،
بشأن حرية الصحافة .
ويأيت فيام ييل تلخيص االتجاهات الرئيسية التي برزت خالل التحليل ،عىل املستويني
العاملي واإلقليمي يف مجال حرية وسائل اإلعالم ،وتعدديتها ،واستقاللها ،وسالمة الصحفيني.
عدي وسائل اإلعالم الرقمية واملساواة بني
وتخللت تحليل الركائز األربع مراعاة خاصة ُلب َ
الجنسني .
وميكن االطالع عىل التقرير العاملي الكامل حول االتجاهات العاملية يف حرية التعبري
وتنمية وسائل اإلعالم . 2018/2017

فيام كان هذا املطبوع يجري إعداده من أجل تقدميه إىل املؤمتر العام لليونسكو ،كان التحليل جاريا بحسب املناطق الست التي تتكون
منها املجموعات االنتخابية داخل اليونسكو
أخصائيون من جامعة أوكسفورد (اململكة املتحدة) ،وجامعة ويتواترزراند (جنوب أفريقيا) ،وجامعة
اضطلع بالبحوث الالزمة لهذه الدراسة ّ
بنسلفانيا (الواليات املتحدة األمريكية) ،مع شبكة من الباحثني اإلقليميني ومساعدي البحوث ،وتحت إرشاف قسم حرية التعبري وتنمية
وسائل اإلعالم داخل اليونسكو .وأسهم مبدخَالت ومبراجعة ندّية فريق استشاري تحريري قوامه  20خبريا دوليا يف وسائل اإلعالم ،اختريوا
بناء عىل خربتهم اإلقليمية واملواضيعية
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االتجاهات يف
حرية وسائل
اإلعالم
إن التحوالت الرسيعة السياسية
والتكنولوجية واالقتصادية ،التي حصلت
خالل الفرتة املشمولة بهذه الدراسة،
فرضت ضغوطا جديدة عىل حرية وسائل
اإلعالم .وميثل ظهور أشكال جديدة من
الشعبوية السياسية ومام اعتُرب سياسات
تسلّطية تطورات هامة يف هذا الشأن.
وتذكُر الحكومات مجموعة من األسباب،
بينها األمن الوطني ،يف تربيرها الرصد
املتزايد للمعلومات التي ترد يف اإلنرتنت،
وتطلّبها أيضا نزع هذه املعلومات ،وال
يقترص ذلك يف كثري من الحاالت عىل
معلومات لها صلة بخطاب الكراهية
مشجعا عىل التطرف
عتب ّ
ومبضمون يُ َ
العنيف ،بل يشمل أيضا معلومات
متعلقة مبا يُعترب تَ َ ْوضُ عا سياسيا مرشوعا.
ثم إن تنامي الدور املركزي الذي تؤديه
اإلنرتنت يف االتصاالت ،وما يواكبه من
دور وتأثري ملنابر اإلنرتنت القوية ،العاملة
عرب الحدود ،قد اسرتعى انتباه املحاكم
والحكومات الساعية إىل تنظيم نشاط
هؤالء الوسطاء .ويف حني جرى كثري
من النقاش يف موضوع كيف أن وسائل
توسع نطاق الحريات
اإلعالم الجديدة ّ
واالتصاالت عىل أيدي جهات فاعلة
تتجاوز هذه الوسائل ،حصل أيضاً تزايد
يف حاالت اقتحام الخصوصيات وانتشار
ُعتب
الرقابة الكثيفة والتعسفية .وت َ
هذه األمور َمثارات تهديد لحامية
املصادر الصحفية ،ولثقة العموم بحرمة
الخصوصيات ،التي اعتربتها األمم املتحدة
ّ
مم ميكّن قيام حرية التعبري .
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متنام إىل عمليات إغالق
وفضالً عن ذلك ،حصلت زيادة كبرية يف أفعال الحجب والرتشيح ملضامني اإلنرتنت ،كام حصل اتجاه ٍ
عىل نطاق واسع لكامل مواقع الويب لوسائل التواصل االجتامعي أو لشبكات الهواتف املحمولة أو للمنفذ الوطني إىل اإلنرتنت.
 )13/32هذه املامرسات رصيح اإلدانة ،ألنها متثل A/HRC/وقد أدان مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة (يف القرار
تقييدات مفرطة لحرية التعبري وللحق يف االنتفاع باملعلومات ،ولها تأثريات كبرية اجتامعية وسياسية واقتصادية .
ويف كل ذلك ،ت ُفرض قيود عىل املسؤولية القانونية التقليدية املحدودة التي تتحملها رشكات اإلنرتنت عن املضامني التي ينشئها
زبائنها من مستعميل اإلنرتنت ،وقد كانت هذه املسؤولية املحدودة عىل وجه العموم عامالً إيجابياً لحرية تدفق املعلومات.
متميزة عن
ومع أنه يجري تسليط الضوء عىل األدوار الرقابية التي تضطلع بها رشكات اإلنرتنت ،فإن هذه الرشكات ال تزال ّ
رشكات وسائل اإلعالم التي تنتج أغلبية مضامينها .فتوضع قضايا خصوصيتها ومعايريها للتعبري ،وسياساتها يف انتهاج الشفافية
وحتى املعالجة الخوارزمية ،يف جدول أعامل كثري من الجهات الفاعلة وألسباب مختلفة .ويف بعض الحاالت ،تُنتقَد هذه الرشكات
تحد أحياناً من املضمون الصحفي ،وألنها  -العتبارات «اقتصاد االنتباه»  -تُحيل هذا املضمون يف بعض الحاالت إىل مستوى
ألنها ّ
بروز يجعله يف العرض مكافئاً ملعلومات أخرى ال تفي باملعايري املهنية لقابلية التحقق .ويف حاالت أخرى ،ت ُرى هذه الرشكات
أهدافاً جاءت يف الوقت املناسب ملا ميكن اعتباره خطابة طنانة ،سياسية املنحى ،تلومها تبسيطيا  -ومعها اإلنرتنت  -عىل أمراض
معينة ،وتدعوها إىل أداء دور أكرث إيجابية عن طريق الحد من املضمون .وأما التناسب والرضورة يف الحدود املنشود
اجتامعية ّ
وضعها ،ومخاطرها عىل التعبري املرشوع ،فيطرحها الالمئون جانباً .

االتجاهات يف حرية وسائل اإلعالم
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وتدل استطالعات رأي حديثة ،أجرتها منظمة غالوب للخدمات اإلدارية يف  131بلدا ً يف جميع مناطق العامل ،عىل وجود إدراك
عام النخفاض حريات وسائل اإلعالم يف كثري من البلدان .ولكن يف املقابل ،تبقى حرية وسائل اإلعالم معرتفاً بها وتحظى بالتقدير
يف مختلف أنحاء العامل .وهناك تطور إيجايب آخر هو أن الحق يف الوصول إىل املعلومات كسب مزيدا ً من االعرتاف به ،عن
طريق إدراج الغاية  10من الهدف « - 16كفالة وصول الجمهور إىل املعلومات وحامية الحريات األساسية ،وفقاً للترشيعات
الوطنية واالتفاقات الدولية»  -يف أهداف التنمية املستدامة .ثم إن املؤمتر العام لليونسكو الذي ُعقد عام  2015أعلن الثامن
والعرشين من أيلول/سبتمرب يوماً دولياً لتعميم االنتفاع باملعلومات (القرار 38م .)57/وارتفع عدد الدول األعضاء التي وضعت
وس ّجل فيه ارتفاع قوي بوجه خاص يف منطقة أفريقيا ومنطقة آسيا واملحيط
قوانني بشأن حرية تداول املعلومات إىل  112دولةُ ،
الهادي .وباملقابل ،ال يزال يتعني االضطالع بالكثري عىل املستوى العاملي من أجل تحسني الوعي بشأن هذه القوانني وإنفاذها.
واعتف بأن إتاحة االنتفاع باملعلومات (الذي يشمل :معقولية األسعار ،والتنوع اللغوي ،ومراعاة قضايا الجنسني ،والدراية
ُ
ُ
اإلعالمية واملعلوماتية) متثل مكوِّنا تأسيسيا لـ»عاملية اإلنرتنت» ،وهو مفهوم وضعته اليونسكو وأ ِق ّر يف عام  ،2015ير ّوج لقيام
شبكة إنرتنت مبنية عىل حقوق اإلنسان ،ومفتوحة ،ومتاحة للجميع ،ومعززة باملشاركة املتعددة األطراف (ويشار إىل هذه
ويف عام  ،2017انطلقت اليونسكو يف مشاورة واسعة النطاق من أجل وضع مؤرشات لتقييم  ROAM).املبادئ باالسم املخترص
العمل بهذه املبادئ عىل املستوى الوطني .
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االتجاهات يف
تعدديةوسائل
اإلعالم
واصل النفاذ إىل منابر متعددة لوسائل
اإلعالم توسعه خالل الفرتة املشمولة بهذه
الدراسة .فاآلن يكاد نصف سكان العامل
يتمتعون بالنفاذ إىل اإلنرتنت ،ويُعزى
هذا التطور جزئياً إىل االنتشار الرسيع
إلمكانية االتصال باإلنرتنت عرب األجهزة
املحمولة يف أفريقيا ،وآسيا واملحيط
الهادي ،وأمريكا الالتينية والكاريبي.
ثم إن التلفزة الساتلية واالنتقال إىل
النظام الرقمي زادا من عدد القنوات
التي ينفذ األفراد إليها .ومنذ عام ،2012
ازدادت أيضاً إتاحة مضامني وسائل
جل الفضل
اإلعالم ازديادا ً هائالً ،ويعزى ّ
يف ذلك إىل ما يضعه املستعملون من
املضامني ومشاركتها .ويف كانون الثاين/
يناير  ،2017أحصت موسوعة ويكيبيديا
عددا ً من املقاالت يساوي تقريباً ضعف
العدد الذي أحيص يف كانون الثاين/يناير
عام  ،2012وهذا االتجاه يصحبه تنوع يف
املضمون وزيادة يف املساهامت املوضوعة
بلغات غري اإلنجليزية .
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لكن هذه االتجاهات واكبها صعود شكل جديد مام سامه بعضهم «التعددية املستقطَبة» ،أي :تتاح أنواع متعددة من املعلومات
والربامج ،لكن كل مجموعة مجزَّأة ال تنفذ إال إىل قطعة محدودة .ففي املناطق التي شهدت أوسع انتشار لإلنرتنت وأقوى
ستعمل لفرز املعلومات املتعاظم سيلها ،وتصنيف نتائج عمليات
اعتامد عىل مصادرها اإلخبارية ،أسهمت الخوارزميات التي تُ َ
غرف الصدى» و»فقاعات
البحث ،ووظيفة التلقيم اإلخباري التي تؤديها وسائل التواصل االجتامعي ،يف إيجاد ما ُس ّمي « َ
الرتشيح» التي يُرى فيها عوامل لتدعيم اآلراء الفردية املوجودة وإنتاج مناقشات مغلقة ،عىل الرغم من أن هذا التطور قد
يسمى
ال يكون بالرضورة قوياً مبقدار ما يوصف أحياناً .ومع ذلك ،فإن ما يحصل يف املنافسات االنتخابية من رسعة تكاثر ما ّ
قوي اإليضاح عىل
«األخبار امللفّقة» ،يغذّيها جزئياً ميل منابر التواصل االجتامعي إىل تفضيل املعلومات «الجذابة» ،صار مثاالً ّ
الكثري من اآلثار الضارة التي ميكن أن تحدثها هذه الظاهرة يف املناقشات العمومية .ويف مناطق أخرى ،كالدول العربية وأفريقيا،
متثل اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية عامالً أكرث مركزية لهذا االتجاه نحو االستقطاب يف ومن خالل االعالم .
وعىل نحو مامثل ،أسهم االنتفاع باإلنرتنت عرب األجهزة املحمولة ،ومامرسة «التسعرية صفر»  -التي يسمح بفضلها مز ّودو خدمة
معينة بدون حساب الحد األقىص لبيانات املستعمل
اإلنرتنت أو األجهزة املحمولة للمستعملني بالنفاذ إىل مضامني أو تطبيقات ّ
 إسهاماً بالغاً يف نرش التعددية من حيث االنتفاع باإلنرتنت ،عىل الخصوص لدى أفقر الفئات .إال أن منط النفاذ كثريا ً ما يكونمعينة يف األجهزة املحمولة ،وهذا ما يثري أوجه قلق من أن هذه الخدمات من شأنها أن تنشئ «حدائق
مقصورا ً عىل تطبيقات ّ
مسوَّ رة» خاصة ،خالفاً ملبدأي انفتاح الشبكة وحيادها .
وتظل التعددية محدودة بسبب استمرار الواقع املتمثل يف تدين متثيل املرأة تدنياً بارزا ً يف القوة العاملة لوسائل اإلعالم ،ويف
أدوار صنع القرارات ومضامني وسائل اإلعالم ،من حيث املصادر واملواضيع .وعىل سبيل الرد عىل استمرار تهميش النساء ،قامت
مجموعة من منظامت املجتمع املدين ،ومنافذ وسائل اإلعالم ،وعدد من األفراد مببادرات رامية إىل تغيري املشهد ،مبا يف ذلك
العمل عرب التحالف العاملي املعني بوسائل اإلعالم واملساواة بني الجنسني الذي أقامته اليونسكو ،وعن طريق تطبيق املؤرشات
املراعية لقضايا الجنسني يف وسائل اإلعالم .

االتجاهات يف تعددية وسائل اإلعالم
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واستمر االضطراب يف النامذج التقليدية ألعامل وسائل اإلعالم الجديدة ،ما أ ّدى إىل زيادة الرتكّز العمودي واألفقي وإدخال أمناط
جديدة من امللكية املتبادلة .وأث ّر تقليص املالك الوظيفي يف تنوع املضمون ،وال سيام يف مجال التغطية الدولية .وانخفض تداول
الصحف يف جميع االقاليم ،باستثناء منطقة آسيا واملحيط الهادي حيث حصل منو كبري يف بعض االقتصادات الناشئة .ويف عدد
من املناطق ،ال يزال يُفتقد وجود خدمة بثّ عمومية مستقلة أو إن ُوجدت فهي تحت تهديد سيايس أو مايل متجدد .والنمو
الرسيع يف مجال اإلعالن الرقمي ،الذي تضاعفت تقريباً عائداته بني عامي  2012و ،2016استفادت منه منابر اإلنرتنت الكبرية
أكرث مام استفادت منه وسائل اإلعالم التقليدية .وإزاء أشكال التعطيل هذه ،اختربت وسائل اإلعالم التقليدية مناذج اقتصادية
جديدة ،تشتمل عىل إدخال حواجز دفع ،تطلب هبات من القراء ،وتلتمس التمويل الجامعي .واستعمل الصحفيون أيضا
التكنولوجيات الجديدة ،مثل الواقع االفرتايض ،من أجل إجراء تجارب انغامسية يف أحداث بعيدة مكانياً .

التحالف العاملي املعني بوسائل اإلعالم واملساواة بني الجنسني حركة عاملية تهدف إىل تعزيز املساواة بني الجنسني يف وسائل اإلعالم وبواسطتها ،أنشأتها اليونسكو ورشكاؤها يف كانون األول عام
 ،2013أثناء املنتدى العاملي لوسائل اإلعالم ومراعاة قضايا الجنسني .واملؤرشات املراعية لقضايا الجنسني يف وسائل اإلعالم هي إطار مؤرشات تُستعمل َلروز مدى املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
يف وسائل اإلعالم وعربها
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االتجاهات يف
مجالاستقالل
وسائل اإلعالم
يُربز استقطاب الحياة العامة ،املالحظ
يف أنحاء من جميع املناطق التي يشملها
هذه الدراسة ،الحاجة إىل صحافة
مستقلة ومهنية ،قادرة عىل تقديم
معلومات ممكن التحقق منها ،صالحة
فعالة
ألن تخدم مناقشات عمومية ّ
ومفتوحة .لكن استقالل وسائل اإلعالم
يخضع ملزيد من الضغط ،يف ظل استمرار
االتجاهات التي أبرزها التقرير عن
االتجاهات العاملية األول ،املنشور يف عام
 ،2014وذلك بسبب ترابطات معقّدة بني
السلطة السياسية والسلطات التنظيمية،
ومحاوالت التأثري يف وسائل اإلعالم ويف
الصحفيني ،ونزع الطابع الرشعي عنهام،
وكذلك تقليص امليزانيات الالزمة لهام يف
املؤسسات االعالمية .
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ويتجل تردي حالة استقالل وسائل اإلعالم ،يف عدد من املؤرشات .فهناك تراجع يف ثقة الجمهور بوسائل اإلعالم ،أُخرب عنه يف
ّ
أغلبية املناطق .واعتُربت اختالالت مناذج األعامل ذات تأثري يف زيادة التبعية للحكومات وإعانات الرشكات يف بعض الظروف،
وهذا ما يثري القلق من آثار ممكنة عىل استقالل التحرير .ويف بعض الحاالت ،حصلت زيادة يف النقد الالذع ،حتى من جانب
القادة ،تجاه وسائل اإلعالم ومامرسة الصحافة إذ اعتُرب هذا النقد خطرا يروج لتعبري تعصبي ،وهذا ما يقوِّ ض مصداقية كل
صحافة ،برصف النظر عن صحتها .
تعرض للضغط .ففي أنحاء واسعة من أفريقيا ،ومن
ولوحظ يف جميع املناطق أن االستقالل الذايت للجهات التنظيمية املستقلة ّ
تحركه املصالح
آسيا واملحيط الهادي ،ومن أمريكا الالتينية والكاريبي ،يفتقر ترسيح مشغيل اإلذاعات إىل الشفافية ،وال تزال ّ
السياسية والتجارية .وإن هيئات التنظيم الذايت ،التي تستطيع دعم تطبيق املعايري املهنية والحفاظ يف الوقت نفسه عىل
لكن إضافة إىل صعوبة إقامة االستقالل
استقالل التحرير ،لقيت مزيدا ً من االهتامم يف بلدان يتنامى فيها قطاع وسائل اإلعالم .و ْ
.وإبقائه بصورة مستدامة ،واجهت مجالس الصحافة تحديات العرص الرقمي ،مثل تحقيق االعتدال يف تعليقات املستعملني
وهناك باملقابل تطورات إيجابية لصالح استقالل الصحفيني يف قرارات التحرير .ففي مناطق أفريقيا والدول العربية وآسيا
التغيات قيام منافذ بديلة
واملحيط الهادي ،أفاد صحفيون أنفسهم عن منو كبري يف استقاللهم الصحفي .وقد ّ
شجعت هذه ّ
للصحفيني ،وذات نفوذ يف كثري من األحيان ،مبا يف ذلك وسائل اإلعالم الرقمية ،وكذلك قيام أشكال من التعاون الدويل يف مجال
الصحافة االستقصائية .ومع استمرار تزايد غزارة املعلومات عرب اإلنرتنت ،يتأكد بروز القيمة املميزة للصحافة املستقلة .
ثم إن تعليم الصحافة ،الذي يعزز معايري االستقالل املهني ،قد شهد منوا ملحوظا يف إتاحة املوارد عرب اإلنرتنت .إال أن الدعم
الذي تقدمه جهات مانحة إىل منظامت غري حكومية مستقلة ،عاملة عىل تنمية وسائل اإلعالم ،شهد تقلبات ،طارحاً تحديات
كبرية أمام االستدامة ،وال سيام يف أنحاء من أفريقيا وأوروبا الوسطى والرشقية .وتتأثر هذه املجموعات أيضاً بتنامي الترشيعات
التي تقيّد التمويل الخارجي .

االتجاهات يف مجال استقالل وسائل اإلعالم
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ويف سياق الضغط املتنامي للرد عىل ما يشيع يف وسائل التواصل االجتامعي من مضامني تحرض عىل العنف أو الكراهية ،أطلقت
يسمى «أخبارا ً
رشكات اإلنرتنت مبادرات تنظيم ذايت يكافح خطاب الكراهية ،والتطرف العنيف ،والكره للنساء ،والعنرصية ،وما ّ
ملفقة» .واعتمدت لذلك أدوات اشتملت عىل حمالت إلشاعة الدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛ ورشاكات مع منظامت تُعنى
بتدقيق الوقائع وإجراء البحوث؛ وتقديم الدعم إىل الصحفيني؛ وإزالة اإلعالنات من املواقع التي تولّد تلك املضامني .وتصدياً
لتقارير األخبار امللفقة واملزورة ،يغتنم العديد من وسائل اإلعالم الفرص إلظهار ما تتميّز به من قيمة مضافة مميزة بوصفها
مصادر موثوقاً بها للمعلومات والتعليقات .
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ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ

ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ
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107

17

191
73

125

ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻔﻠﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ

ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2012و 2016

ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ
ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻣﺤﻠﻴﻮﻥ 92%
ﺭﺟﺎﻝ 93%

االتجاهات يف
مجال سالمة
الصحفيني
بني عامي  2012و 2016قُتل 530
صحفياً ،مبعدل وفاتني أسبوعياً .ويبقى
القتل يف أجزاء من املنطقة العربية عايل
النسبة جدا ً بسب استمرار النزاعات
وعدم االستقرار .وشهدت منطقة أفريقيا
انخفاضاً كبريا ً ،بعد بلوغ ذروة عام 2012
يف قتل الصحفيني .وخالل الفرتة ازداد
تلن
قتل الصحفيات ،مرتفعا من خمس قُ َ
يف عام  2012إىل  10قتلن يف عام .2016
وكان القتىل من الصحفيني يف هذه الفرتة
مراسلني محليني بنسبة  92يف املائة ،عىل
الرغم من وجود نزعة إىل الرتكيز العاملي
عىل قتل املراسلني األجانب .
ويبقى اإلفالت من العقاب عىل قتل
الصحفيني هو القاعدة الغالبة ،إذ ال
تتجاوز نسبة املحاكمة الواحد من .10
ومع ذلك فقد أبدت الدول األعضاء
تجاوباً متزايدا ً مع طلب اليونيسكو
معلومات عن سري التحقيقات القضائية
يف حاالت قتل الصحفيني ،إذ إن أكرث
من  70يف املائة أجابوا يف عام 2017
عن طلبها ،وإن عىل درجات متفاوتة
من التفصيل .ويف عام  ،2013أعلنت
الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم 2
ترشين الثاين/نوفمرب اليوم الدويل إلنهاء
اإلفالت من العقاب عىل الجرائم املرتكبة
ضد الصحفيني ،ويحتفي بهذا اليوم عدد
متزايد من البلدان يف مختلف أنحاء العامل .
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صحفيون قتلوا حسب نوع وسائل اإلعالم2016 -2012 ،

استمرارا لالتجاهات السابقة ،كان هناك ازدياد كبري يف أشكال العنف التي مورست بحق الصحفيني ،مبا فيها الخطف واالختفاء
القرسي واالحتجاز التعسفي والتعذيب .وشهدت املنطقة العربية ارتفاعاً حادا ً يف عدد الصحفيني املأخوذين رهائن عىل أيدي
مجموعات التطرف العنيف .ثم إن السالمة الرقمية هي أيضاً مثار قلق متزايد بالنسبة إىل الصحفيني يف جميع املناطق ،إذ ت َُرسل
التهديدات بالتخويف واملضايقة ،وحمالت التضليل وتشويه السمعة ،وتغيري مظهر مواقع الويب ،واالعتداءات التقنية ،واملراقبة
التعسفية أيضاً .وتعرضت الصحفياًت بوجه خاص لإلساءة عرب اإلنرتنت ،وللمطاردة والتحرش .

االتجاهات يف مجال سالمة الصحفيني
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وعىل الرغم من صعوبة ظروف عمل كثري من الصحفيني ،بُذلت مساع هامة للنهوض بالوعي ومكافحة العنف بحق الصحفيني،
من خالل تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة املتعلقة بسالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب .فمنذ عام  ،2012اعتمدت
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،ومجلس األمن ،واليونسكو  11قرارا ً سلّطت الضوء
عىل سالمة الصحفيني .ويف حزيران/يونيو من عام  ،2017أُجريت مشاورة متعددة األطراف املعنية يف جنيف بسويرسا ،بشأن
استعراض تنفيذ خطة العمل املذكورة لألمم املتحدة ،وأفضت إىل  30خيارا ً استرشافياً للعمل املستقبيل ،ستنظر فيها األمم
املتحدة ،والدول األعضاء ،واملنظامت الدولية الحكومية اإلقليمية ،وهيئات املجتمع املدين ،والجهات الفاعلة يف مجال وسائل
اإلعالم ،ووسطاء اإلنرتنت ،واألوساط األكادميية .
-يلزم االستمرار يف رصد وضع سالمة الصحفيني من أجل صياغة اسرتاتيجيات فعالة ومستنرية .وهذا أمر رضوري كل الرضورة
للدفع قدماً بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030بناء عىل املساهامت باملعلومات واملعارف التي تقدمها وسائل إعالم
حرة وتعددية ومستقلة ،اعتامدا ً عىل تعزيز سالمة الصحفيني ليك يتسنى لهم إنتاج األخبار التي تحتاج إليها جميع املجتمعات .

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬي
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