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I. فصل تمهيدي  
  

  سيكتبه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة  

    صفحات٣ إلى ٢ من :دد الصفحاتع

  

   تعزيز حكم القانون والنزاهة مشروع  العامة لهدافاأل .١

  أهداف التقرير .٢

  شرح المنهجية .٣

 الفئات إن .االستقالل والنزاهة والكفاءة: عامة في هذا التقرير في ثالث فئات التي يقتضي تحليلها المبادئ أدرجت :مالحظة

 ولكنها تمثل ، في بلد محدداإلعالمملة للعناصر الممكن استعمالها لتقدير كل أبعاد وضع تكم قائمة  ال تشكلوالمبادئ الملحقة

 ذوي  و تطورت خالل عدة سنوات من األبحاث واالستشارات مع العلماء وقدراسخو سليم إعالم لقطاع األساسيةالصفات 

محاولة ل ث تماإلعالم ولكنهاقاربات أخرى لتقدير وضع  وجود منفيال ت إن المقاربة المتبعة في هذا التقرير.  في العالماالختصاص

  .مستمرةيمكن استعماله كأساس لمراقبة  لخلق إطار

II. السياقالخلفية و: الفصل األول  
  

  أبحاثهفريق الكتاب المساعدين وسيكتبه الكاتب الرئيسي و

    صفحات5: عدد الصفحات

  : موعد التسليم

  

الجمهور و القراء والسوق النشر والبث ووسائل  وأنواعوصف لعدد (مسح لإلعالم  -اإلعالم عن قطاع لمحة عامة .١

    )...الخ

      هتؤثر على وضعالتي  و اإلعالمبذات صلة  ة والتاريخية واالجتماعية واالقتصادية السياسيعواملال .٢

؟ حهصالإل سياسات توجدهل  ونقاش هو موضع اإلعالمقطاع إن   هل– باإلعالم المتعلق قضية اإلصالحعامة عن لمحة  .٣

  ؟ اإلعالمالح  إلى إصاإلعالميكيف ينظر المعنيون بالشأن و

 متخصصة وقضاة  التبعات ووجود محاكم،لنتائجا، اتجاه الدعاوى – اإلعالم القضاء في قضايا إلى عن اللجوء أبحاث .٤

   الدعاوى؟حركي ومن .متخصصين
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III. تحليل المبادئ: الفصل الثاني 

  

   المساعدين وفريق أبحاثهسيكتبه الكاتب الرئيسي والكتاب

  ة  صفح٣٠:  الصفحاتددع

  : موعد التسليم النهائي
 

  : المعنيتها مع المبدأالءمتقدير مدى مل  كل مبدأ فيالعناصر التالية إدخال إلى المؤلف سيسعى

  ... والمراسيم  واألحكام واإلجراءات الخ اإلجراءةرعيمراجعة للقوانين الم- أ

  ...والمراسيم واألحكام واإلجراءات المناسبة الخ مراجعة لتطبيق القوانين -ب

  .  مراجعة لتأثير البيئة القانونية والسياسية والتنظيمية-ت

 بذلت؟ ما مدى انتشارها؟ ما تأثيرها؟ ذاما هي هذه الجهود؟ لما(  التي تخص اإلعالم السابقة والحاليةصالحاإل لجهود مراجعة -ث

  )  ها؟ جائما هي نت

  .، الخستطالعات العمل واالوورشالمعمقة ستقاة من المقابالت المعلومات الم -ج
 

   مبدأكل  مستويات تحليل

  : عن األسئلة اآلتيةباإلجابةيجري االسترشاد في تحليل كل مبدأ 

  احترام هذا،بيقية واألحكام واإلجراءاتالمراسيم التطو وضعيةالقوانين الو  النصوص القانونية، بما فيها الدستورهل تضمن )١

  المبدأ؟

على الجميع  ،يقية واألحكام واإلجراءاتالمراسيم التطبو وضعيةالقوانين الو  تطبق النصوص القانونية، بما فيها الدستورهل) ٢

  ؟بطريقة تؤمن االحترام العادل لهذا المبدأ

   التي تؤثر على احترام هذا المبدأ؟ )غير الرسمية/ أي غير القانونية ( الهامشيةما هي العوامل) ٣

   إلى مدى احترام هذا المبدأ؟مجتمع والاإلعالمما هي نظرة ) 4
 

 
 جتزاء قسم منهايمكن ا على المجتمع واوفقا لتأثيرهالمذكورة في ما بعد  اإلعالم يتوجب على المؤلفين تغطية كل وسائل :مالحظة

 الواجب تحليلها اإلعالمأنواع وسائل .  )ة لهمجرى االتفاق على حق الكتاب في استخدام التعابير األكثر مالئم( استشارة المركزبعد

  :هي

  )رسمية والمطبوعة وااللكترونيةغير ال والحزبيةالرسمية و( الصحافة  

  )الرسمي والحزبي والغير رسمي والمذاع وااللكتروني(البث  

  (cyber based media) المنطلق من شبكة االنترنتاإلعالم 
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  . الثانويةالمبادئ المؤلف ليحسن تقدير إرشاد والى (sub-principle)أ الثانوي توضيح المبدإلى تهدف النقاط :مالحظة
 
 استقاللية ١

غير و الرسمية اإلجراءاتحكام أو أنواع أخرى من قانونية واألدستورية و( اإلعالم أساسية الستقاللية ضماناتوجود  ١,١

 ) واألعرافالرسمية

 حرية التعبير ١,١,١

  حرية الصحافة ١,١,٢

  اإلعالموجماعات حماية  اإلعالمية والمؤسسات لصحافيين لتنظيمالحرية  ١,١,٣

  المعلوماتإمكانية الحصول على ١,١,٤

  مصادر رسمية وغير رسميةقدرة على الوصول إلىال 

    

  اإلعالميعمل لل وعادلواضح نظام ١,٢

   إعالمية الرسمي مطلوب لتأسيس مؤسسة اإلذن عدم اشتراط ١,٢,١

  لإلعالم حيادية وشفافةإدارة ١,٢,٢

  لمنح التراخيص؟مجلس مستقل أو شبه مستقل أو تراخيصالوزارة متخصصة بمنح  

  عضوية المجلس 

 شروط ومعايير معقولة ومحددة لمنح الترخيص ١,٢,٣

 مبالغ فيها شروط تمييزية أو عدم وجود 

 ترخيص لل  معقولةكلفة 

 عدد غير محدد من التراخيص 

  عدم فرض مصادر محددة لتمويل التراخيص 

 فرض الحكومة ترخيص للنشرعدم  

 ع التراخيصالعدل في توزي 

 )ISP(عدد الشركات الموزعة لالنترنت  

 هل تعطى الرخص لشركات خاصة 

  هل تعطى الرخص لشركات دولية 

 :ضد القدح والذمقوانين محددة ومعقولة  ١,٢,٤

 القيم والثقافة، الدين، سمعة البلد،القتصاد القومي، المصلحة العامة، األمن القومي، األفرادب 

 بلدان أخرى وقادةب 

 قدح والذممعنى التعريف محدد ل 

  لقدح والذمتطبيق عادل للقوانين المتعلقة با 

 أسباب معقولة لتعليق العمل ومصادرة البطاقات الصحفية ١,٢,٥

 معقولةمحددة و معايير 

 محددوتطبيق عادل  

 ةللمصادرو لإلقفالقوانين محددة ومعقولة  ١,٢,٦
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   معايير محددة و معقولة 

 تطبيق عادل و محدد 

 م باللغة العربية وغير العربية عالإلل معقولةقوانين محددة و ١,٢,٧

   عقوباتلل أسس واضحة و معقولة ١,٢,٨

  

 بةرقاعدم وجود  ١,٣

 غياب الرقابة الرسمية ١,٣,١

 ؟إعالموزارة  

 جهاز تنظيمي؟ 

 مؤسسات حكومية أخرى؟ 

 ؟األجهزة األمنية 

  محددة ومحدودة بشأن مضامين غير الئقة رسميةتوجيهات ١,٣,٢

  بشكل عاماإلعالمتوجيهات بشأن مضمون  

 المواد المنافية لآلدابقيود على  

  واإلعالمشروط للسماح بالنشر 

 )، االنتخابات، الفضائح، الخالفسادمثل (تغطية المواضيع المتعلقة بالحكم الرشيد القدرة على  

  الدولياإلعالمتنظيم تلقي  

o  األخرىاإلعالمية واد والمالالقطةقيود على صحون  

o القنوات المشفرةقيود على  

o رنت  شبكة االنتقيود على 

o  إعالنية ومنشوراتمصادرة المنشورات األجنبية من صحف وكتب ومجالت وبريد وملصقات ونشرات 

 أخرى

  اإلعالمولة لوسائل سؤومرقابة تحريرية عادلة  ١,٣,٣

  رقابة ذاتية ؟ لماذا؟ وكيف؟ 
 

  وغير الحكومية من التأثيرات الحكوميةاإلعالماستقاللية وسائل  ١,٤

 :اإلعالماستقاللية  ١,٤,١

، االتحادات والنقابات، المجموعات الدينية،  صفوة المجتمع النافذة،القوى السياسية المحليةعن ضغوط الدولة،  

ضغوط  وأي الميليشيات والجماعات المسلحة، األفراد، غير الحكومية الجمعيات ،القطاع الخاص، الرأي العام، القبائل

 .أخرى

 األقمار إلى الوصول ، وقت البث،تاالستوديوها (اإلعالمة في  الضرورياألخرى واألدواتتوزيع عادل للمعدات  

  ) الحاجات األخرى، و الحبر، الورق،االصطناعية

 اإلعالموسائل لمقاطعة وجود  عدم  

  على التوزيععقباتعدم وجود  

 اإلعالمثر سلبا على ؤراد وتصدير يمكن أن تيعدم وجود رسوم حكومية وسياسيات است 

  تصادياً اقمراراإلعالم لالست قابلية ١,٤,٢
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 إمكانية تلقي وسائل اإلعالم مساعدات من القطاع الخاص  

  لإلعالنات توزيع عادل  

  اإلعالنات وكاالت موضوعية علىمراقبة 

 مصادر التمويل 
 

  الشخصية اإلعالمييناستقاللية  ١,٥

 المحتوىب عقولالتحكم الم ١,٥,١

 بغيرها  التحريرية المتأثرة بالحكومة أوالمواقفجدول أعمال الصحافيين و 

 :تنقل الصحافيينحرية  ١,٥,٢

 الخروج/ تأشيرات الدخول 

   في الداخل والخارج السفرسهولة  

 عدم تقييد أو تقييد محدود للصحافيين األجانب 

 إليهاعدم وجود مناطق جغرافية يحظر على الصحافيين الدخول  

 لصحافيينل  محدودة و غير اعتباطية جزائيةقضايا ١,٥,٣

 اإلعالمية و المؤسسات المييناإلععدد القضايا الجزائية بوجه  

  عن مصدر خبر؟اإلفصاح لرفض اإلعالميين هل للمحاكم الحق بسجن  

  من دون أي  تبرير واضحاإلعالميين القبض على إلقاءالقوانين التي تنص على  

  محكمةالحضور أمام دون محاكمة أو توقيفأو االعتقال بما في ذلك من /وحاالت اإلبعاد عدد  

 : واالجتماعيةة و االقتصاديةالحماية الجسدي ١,٥,٤

 االغتياالتعدد  

 مكاتب ومنازل صحافيينلتفتيش المرات عدد  

 تهديدهم ين وعائالتهم وأصدقائهم أو  على الصحفياتمالهجعدد  

 لرهائنالخطف أو أخذ  اعدد عمليات  

 التعذيبعدد قضايا  

 المراقبةعدد عمليات  

 مصادرة الممتلكات أو تدميرهاعدد حاالت  

  تأخير المرتبات  تعدد حاال 

 ابتزاز على التغطية الصحية 

  على حماية الصحافيين) في مجال حقوق اإلنسان،الخنناشطو(  المجتمع المدنينظماتمقدرة  ١,٥,٥

  عدم وجود تمييز على جميع المستويات ١,٥,٦
 
 النزاهة ٢

 افةالصحمهنة ر وأخالقيات واضحة لمعايي ٢,١
من عليه وضع ؟ لمواثيقوالمنشورات الفردية؟ و من يضع هذه ا أخالقية للمؤسسات الصحفية  مواثيقهل هناك: مناقشة( 

  )؟لمواثيقا

 معايير واضحة لالحتراف الصحفيفرض  ٢,١,١
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 )سابقة كشف المعلومات شكلي(كشف المعلومات الكلي  

 سرية المصادر 

 حماية المبلغين 

 الصدق 

 الموضوعية 

 الثقة بمصدر المعلومة  

 تقديم مختلف وجهات النظر 

 دقة المعلومة 

  والعدلاالتزان 

 احترام خصوصية األفراد 

  لمحاربة الفسادطبقة قوانين محددة وم  ٢,١,٢

   للرشوة؟ قابلون واألفراد الذين هم اإلعالميةالمؤسسات  

 قوانين محددة ومنفذة لمحاربة التمييز ٢,١,٣

  توظيف الصحافيين 

  الختيار الصحافيين وترقيتهممطبقة معايير محددة و ٢,١,٤

 نظام االستحقاق بمواجهة محاباة األقارب 
 

  اإلعالمتنوع  ٢,٢

  اإلعالمملكية متنوعة لوسائل  ٢,٢,١

 اإلعالمعدم وجود معاملة تفضيلية  بين الحكومة ومؤسسات  

  اإلعالمغياب االحتكار في  

   تعدديإعالم ٢,٢,٢

 التغطية اإلعالمية حيادية وشاملة وتعددية 

   جميع شرائح المجتمعإلى اإلعالمأمكانية وصول وسائل  ٢,٢,٣

 كلفة معقولة للحصول على اإلعالم 

  تشجع الدولة استعمال الحاسوبهل 

 عدم وجود قيود غير منطقية 
 

  الكفاءة ٣

 العاملين لإلعالميينمؤهالت مناسبة  ٣,١

  إعالميا معايير واضحة وموضوعية ليصبح الفرد ٣,١,١

 عالمشهادات متخصصة في مجال اال 

 يستحقهامنح الشهادة لمن  

 اءةفالكمعايير  

 عدد المتخرجين 

  قدرة الحصول على تدريب دوري متخصص ٣,١,٢
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 تدريب خاص أم عام 

 )تدريب في مكان العمل( تدريب متواصل  

 اإلعالمتدريب على كتابة التحقيقات أو أنواع متخصصة أخرى في  

  

  مهنةال لدخول  مفتوحمجال ٣,٢

للمهنة  األنسب األشخاص أو أن تكون متحيزة في موضوع  قيودااإلعالميةالمؤسسات  ال يجب أن تضع الحكومة أو ٣,٢,١

  اإلعالمية

 إجباريةب شهادة تدري 

  اإلعالمي أو ضرورة الحصول على بطاقة إعالميةالعضوية في مؤسسة  

  غياب التمييز ٣,٢,٢

  المحاباة  عدم 

     الخعدم التمييز على أساس الجندر واآلراء السياسية والميول الجنسية 

  

VI. وصف عميق: الفصل الثالث 
 

 اإلعالم وسائل ة تغطيية كيفإلىخصوصا بالنسبة  ونوعي وحكم القانون من منظور اإلعالمسيتناول هذا الفصل العالقة بين 

يدرس هذا الموضوع من .  تشجيع حكم القانون والنزاهةإلى دورهم بالنسبة اإلعالميون بحكم القانون وكيف يرى المتعلقةلمواضيع ل

 هذه الغاية،لو. يابي المنتخبولسلوك المجلس النولدور القضاء في االنتخابات  لالنتخابات النيابية اإلعالمية تقييم كيفية تغطخالل 

 انتخابات نيابية وسيتناول أيضا مواضيع الحيادية ألحدث ، مختارةإعالمسيقدم هذا الفصل تحليال مختصرا ومحددا لتغطية وسائل 

واب وسلوك مجلس الن) يةعملية االنتخابال في القضاءدور (القضائية المتعلقة باالنتخابات وتغطية المواضيع والنزاهة والتعدد 

 حكم القانون زيزتعودورهم في تغطية االنتخابات عن  ، الخاصة المختارةاإلعالمييننظرة تقييماً ل ، كما سيقدم الفصل.الديمقراطي

 المتعلقة بحكم  المبادئ تشجيعإلى ، تغطية القصةإلى أبعد من ،هل يسعون: عامة و ،والديمقراطية والنظام القضائي المستقل

 في خطة الترهيب والترغيب ا الذين يغطون االنتخابات مهارات وتدريبات خاصة؟ وهل يرون أن لهم دوًرمييناإلعالألدى : القانون

  الحكومية؟
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V - السياسات العامةتوصيات: الفصل الرابع   

  

  سيكتبه الكاتب الرئيسي والكتاب المساعدين وفريق أبحاثه

  ة  صفح١٠: عدد الصفحات

  : موعد التسليم النهائي

  

رسم  طويل األمد وإصالح م مخططي سيلخص و ينظم هذا القسم  األولويات والمناطق التي تحتاج إلى إصالح و تقد:مالحظة

مقابالت والمشاركين في والذين أجريت معهم استبيانات  الخبراء والممارسين سياسات اإلصالح على أساس األبحاث و توافق

  . ورش العمل المحلية لتسليط الضوء على اإلصالحات

   

 اآلنية والطويلة األمد خططال و لإلصالحات يسلط فيه الضوء على الحاجاتسرديسيتضمن فصل التوصيات مخطط عمل خطي 

سلط الضوء أيضا على وي .اإلمكان بقدر  المختصين المعروفينمارسينتوصيات محددة ومباشرة للمووسيقترح إصالحات عملية 

  .عوائق واستغالل الفرصصالح وخطط تخطي الاإلموجودة وفرص العوائق ال

 . إلعطاء لمحة عامةضافيةاإلقسام في األ أو  بالجداول الموجودة في هذا الفصلسردي ويمكن أن يستكمل القسم ال
 
 

IV- أقسام إضافية   

 عن االستبياناتتقرير ملخص  .١

 الدالئل التطبيقية للمراقبة الدائمة ولجدول المبادئ .٢

  المراجع .٣


