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التواُصل: حقٌّ ال غنى عنه
لتحقيق التنمية المسَتدامة

)Lorenzo Vargas( ولورينزو ڤارغاس )Philip Lee( فيليپ لي

ة واالجتامعيَّة مجيعها  ُح هذا الكتاب القصري أمًرا بدهييًّا: تعتمد األنشطة البرشيَّ يوضِّ
د توضيح األمر البدهييِّ هذا ال يضمُن متتُّع الناس  عىل التواُصل. ومع ذلك، فإنَّ جمرَّ
واملجتمعات بالقدرة عىل التواُصل عىل قدم املساواة أو يعطيهم اإلمكانيَّة الالزمة 
ة؛  ديَّ ع والتعدُّ لتحقيق ذلك. فهو يتجاهُل إمكانيَّة الوصول والقدرة عىل االقتناء؛ التنوُّ
امللكيَّة والسيطرة؛ التمثيل وإساءة التمثيل؛ اخلصوصيَّة واألمن. باختصار، يتجاهُل 
دون  حتوُل  التي  واالجتامعيَّة  والثقافيَّة  ة  واالقتصاديَّ السياسيَّة  العوائق  من  الكثرَي 
االندماج الكامل يف املجتمع، وتؤثِّر يف احلياة وُسُبل العيش، ال سيَّام أولئك الرجال 

شني واملحرومني واملضَطهدين حول العامل. والنساء والشباب واألطفال املهمَّ

أو  املصري،  تقرير  أو  النزاعات،  فضِّ  أو  الفقر،  القضيَّة-  عن  النظر  وبغضِّ 
ة، أو األرض، أو اإلسكان، أو أزمة املناخ- ال يمكن فعُل الكثري  اهلجرة، أو الصحَّ

ال. دون تواُصل فعَّ
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الربازيل.  يف  املسَتدامة  للتنمية  املتَّحدة  األمم  مؤمتر  انعقد  2012م،  عام  يف 
ووافَق تكتٌُّل معروٌف بِاْسم ريو +20، عىل إنشاء ‘‘جمموعِة عمٍل مفتوحة’’ من ممثِّيل 
السؤاُل  وكان   .(SDGs) املسَتدامة  التنمية  أهداِف  من  جمموعٍة  لَوْضع  احلكومات 
لأللفيَّة  اإلنامئيَّة  باألهداف  املسَتدامة  التنمية  أهداف  ارتباط  كيفيَّة  هو  األسايسُّ 
جمموعُة  مْت  قدَّ 2014م،  آب/أغسطس  يف  حتسينها.  أو  2000م  لعام   (MDGs)

دْت 17 هدًفا  املتَّحدة، حيث حدَّ ة لألمم  العامَّ اجلمعيَّة  إىل  تقريًرا  املفتوحة  العمل 
للفرتة ما بني 2015 و2030م. وقد بدا جليًّا غياُب هدٍف يتناول الدوَر األسايسَّ 
يدور  الذي  اخلامس  اهلدف  مثل  بالتواُصل،  ترتبُط  أهداًفا  هناك  أنَّ  مع  للتواُصل، 
حول ‘‘املساواة ما بني اجلنَسني’’ من أجل ‘‘تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينيَّة، 
ال سيَّام تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت، لتعزيز متكني املرأة’’، واهلدف رقم 16 
‘‘ضامن ُوصول  من أجل  القويَّة’’  سات  ‘‘السالم والعدالة واملؤسَّ يدور حول  الذي 

يَّات األساسيَّة’’. اجلمهور إىل املعلومات، ومحاية احلرِّ

لة  الصِّ ذات  الوكاالت  بني  ما  جيلٍّ  خالٍف  حملَّ  الواضُح  اإلغفاُل  هذا  كان 
ة العامليَّة ملجتمع  باألمم املتَّحدة ومعظم منظَّامت املجتمع املديّن، التي اتَّفَقْت يف القمَّ
ة العامليَّة ملجتمع املعلومات 2003 و2005م(، والحًقا يف حمافَل  املعلومات )القمَّ
بتكلفة  الوصول  وإتاحة  ة،  ديَّ والتعدُّ عة  واملتنوِّ املستقلَّة  الوسائط  تلك  أنَّ  ُأخرى، 
أمٌر حيويٌّ ملجتمعات  املعلومات واالتَّصاالت، هي مجيًعا  تكنولوجيا  إىل  ميسورة 

املعلومات واملعرفة يف َيومنا هذا، وللتنمية املسَتدامة نفسها.

ويرى ُمعلِّق واحٌد عىل األقلِّ أنَّ أهداف التنمية املسَتدامة فشَلْت يف اآليت:

ووسيلًة 	  التنمية  أهداف  من  هدًفا  بوصفها  التعبري  ة  يَّ حرِّ يَّة  بأمهِّ االعرتاُف 
لتحقيقها.

ة، وتوفري نظاٍم إعالميٍّ 	  ة الصحافة، سواء اإللكرتونيَّة أم التقليديَّ يَّ ضامُن حرِّ
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ا ومستقالًّ بوصفه وسيلًة لتحسني دور  ديًّ ا وتعدُّ ات يكون حرًّ عىل مجيع املنصَّ
التواُصل واملعلومات يف التنمية.

كَليهام 	  أو  ة  الدستوريَّ الضامنات  أو  الوطنيَّة وتنفيذها  القوانني  ضامُن ُوجود 
بشأن احلقِّ يف احلصول عىل املعلومة.

ضامُن سالمة الصحفيِّني ومعاجلة اإلفالت من العقاب عىل اجلرائم املرَتَكبة 	 
وء عىل عدد الصحفيِّني واإلعالميِّني واملدافِعني عن  هم، بتسليط الضَّ يف حقِّ
حقوق اإلنسان الذين ُقتلوا أو اخُتطِفوا أو اختَفوا واحُتِجزوا احتِجاًزا غري 

ضوا للتَّعذيب، نتيجَة ممارسة نشاطاهتم املرشوعة. قانوينٍّ وتعرَّ

ضامًنا 	  لتكوَن  ة،  ديَّ وتعدُّ ٍة  ومستقلَّ ٍة  حرَّ إعالٍم  لوسائل  مواتيٍة  بيئٍة  تعزيُز 
الستدامة وسائل اإلعالم، بام يف ذلك جودة التعليم الصحفّي.1

يمكن القوُل إنَّ هذه األحكام ال َتفي بالغرض، وهناك حاجٌة إىل إطاِر عمٍل 
عىل  ويعمل  أجزائه،  جمموع  من  أكرَب  الكلُّ  فيه  يكون  عمٍل  إطاِر  بكثري-  أوسَع 
لطة والتقاليد االجتامعيَّة  ى هياكَل السُّ ل، ويتحدَّ التمكني والتشجيع وإحداث التحوُّ
ضوا  والثقافيَّة لَضامن الشفافيَّة واملشاركة احلقيقيَّة للجميع، ال سيَّام الفقراء وَمن تعرَّ

للحرمان واإلقصاء والتهميش من الناس واملجتمعات.

ع  د عىل العدل واملساواة والديمقراطيَّة والتنوُّ ال بدَّ من ُوجوِد إطاِر عمٍل يشدِّ
بسبب الِقَيم الثابتِة املرتبِطة بالكرامة اإلنسانيَّة واالحرتام املتباَدل والتفاُهم العميق.

حقٌّ  وهو  وممارسته،  التواُصل  حقِّ  مفهوم  بواسطة  اإلطار  هذا  مثل  م  وُيقدَّ
ة، عامَلٌ واحد’’- ذلك  ق فكرَة ‘‘أصواٌت عدَّ يدعو إىل بنيٍة حتتيٍَّة سياسيٍَّة واجتامعيٍَّة حتقِّ
ي  وتقوِّ 1980م-  لعام  لليونيسكو   (MacBride) ماكربايد  لتقرير  املعروف  العنوان 

1)    Fackson Banda (2015). ’’Setting a media agenda in the post-2015 Sustainable Development 
Goals‘‘. WACC: Media Development 2/2015.
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قدرة األفراد واجلامعات عىل التواُصل. ويتناول هذا احلقُّ أسئلًة أساسيًَّة حول اآليت:

م فيها.	  ة واملجتمعيَّة واالجتامعيَّة والتحكُّ ملكيَُّة وسائل اإلعالم اجلامهرييَّ

الوصوُل إىل تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت اجلديدة.	 

احلقُّ يف احلصول عىل املعلومة واملعرفة.	 

حقوُق اللُّغة.	 

ة واملشاعات اإلبداعيَّة.	  حقوُق امللكيَّة الفكريَّ

ُة الشبكة والوصول إىل اإلنرتنت.	  حياديَّ

واألخالقيَّات 	  املستخِدمون،  ُينِشُئه  الذي  واملحتوى  الرقميَّة،  املنصاُت 
الرقميَّة.

الرقابُة واإلرشاُف احلكوميُّ واملؤسيّس.	 

اخلصوصيَُّة الشخصيَُّة وخصوصيَُّة البيانات.	 

تُكْن  مل  اإلعالم  التواُصل ووسائل  أنَّ  ذلك  األدهى من  كان  النحو،  عىل هذا 
ُأ من أهداف التنمية املسَتدامة كلِّها، أو خاضعًة هلدٍف خاصٍّ هبا، حيث  جزًءا ال يتجزَّ
ال يمكن حتقيق أيٍّ من أهداف التنمية املسَتدامة ما مل يكن الناس قادرين عىل التعبري 
ووطنيًّا  يًّا  حملِّ األصعدة:  خمتلف  عىل  وذلك  وحاجاهتم،  وخماوفهم  أحالمهم  عن 

وإقليميًّا وعامليًّا.

العقبات كثرية: اجتامعيَّة وثقافيَّة وسياسيَّة وأيديولوجيَّة، لكْن يمكُن أن يساعَد 
التواُصل يف التغلُّب عليها مجيًعا.

هلذا السبب؛ ونظًرا إىل أنَّ التواُصل يدعُم بُوضوٍح التنمية املسَتدامة احلقيقيَّة، 
املعلومات  وتكنولوجيا  واملعارف،  املعلومات  إىل  العادَل  الوصوَل  ويتطلَُّب 
ع يف وسائل اإلعالم- تشري فصول هذا  ة والتنوُّ ديَّ التعدُّ واالتِّصاالت، عالوًة عىل 
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املسَتدامة:  للتنمية  املتَّحدة  األمم  أهداف  من  املفقود   18 رقم  اهلدف  إىل  الكتاب 
التواُصل للجميع. الغرض منه بدهيّي:

العادل  بالُوصول  وَتقِوَيُتها  ة  العامَّ املدنيَّة  اآلفاق  اهلدف: توسيُع 
اإلعالميَّة،  ة  ديَّ والتعدُّ اته،  ومنصَّ التواُصل  تكنولوجيا  إىل  وامليسور 

ع وسائل اإلعالم. وتنوُّ

هدف 1.1 بحلول عام 2030م، ضامُن وجود مساحات وموارد 
يف  للمشاركة  واملسَتضَعفني،  الفقراء  سيَّام  ال  والنساء،  جال  للرِّ

اٍف ومستنرٍي وديمقراطّي. حواٍر ونقاٍش عامٍّ شفَّ

هدف 1.2 بحلول عام 2030م، ضامن وجود أنظمٍة جيري فيها 
نطاٍق  عىل  نقُلها  ويمكن  اإلبداعيَّة،  واملعارف  األفكار  تشجيُع 

ٍة لتعزيز العدالة االجتامعيَّة والتنمية املسَتدامة. يَّ واسٍع وبحرِّ

وأمنهم  الناس  كرامة  محاية  ضامن  2030م،  بحلول   1.3 هدف 
بخصوصيَّة  يتعلَّق  ما  سيَّام  وال  التواُصل،  بعمليَّات  يتعلَّق  ما  يف 

ر من املراقبة. البيانات، والتحرُّ

تواصٍل  مساحاِت  ضامن  2030م،  عام  بحلول   1.4 هدف 
املستوَيني  عىل  واهلُِويَّات  الثقافيَّة  واألشكال  الثقافات  ملختَلِف 

الفرديِّ واالجتامعّي.2

َدهْتا محلُة حقوق التواُصل  2(   تستنُد هذه األهداف األربعة إىل ‘‘الركائز األربع’’ حلقوق التواُصل التي حدَّ
يف جمتمع املعلومات (CRIS) يف تقييم حقوق التواُصل: (A Handbook, 2005). وُرغَم أنَّ التواُصل ووسائل 
الوصول،  وإمكانيَّة  املساواة،  يف  نة  املتضمَّ الِقَيم  فإنَّ  الفاصلة،  الفرتة  تلك  يف  كثرًيا  ت  تغريَّ العامليَّة  اإلعالم 

ع تظلُّ هي ذاهتا. والقدرة عىل االقتناء، والتنوُّ



التواُصل حقٌّ ال غنى عنه لتحقيق التنمية المسَتدامة 14

يمكن  ما،  حدٍّ  وإىل  التحديد.  َقيد  األربعة  األهداف  هذه  ات  مؤرشِّ تزال  وال 
مؤرشِّ  مثل  واالجتامعيَّة،  السياسيَّة  يَّات  للحرِّ احلاليَّة  ات  املؤرشِّ يف  عليها  العثور 
العامليِّ  واملؤرشِّ  لليونيسكو،  اإلعالم  وسائل  تنمية  ات  ومؤرشِّ االجتامعّي،  م  التقدُّ
وسائل  لَرْصد  العامليِّ  واملرشوع  حدود’’،  بال  ‘‘مراسلون  ملنظَّمة  الصحافة  ة  يَّ حلرِّ

.(WACC) اإلعالم التابع للرابطة العامليَّة للتواُصل املسيحّي

هدف التنمية املسَتدامة الثامن عرش: حيمل مبدُأ ‘‘التواُصل للجميع’’ عىل عاتقه 
ن اجلميَع من املشاركة  املطالبَة بَتوفري املساحات واملوارد يف املجال العاّم، التي متكِّ
اٍف وُمسَتنري. ويطالُب بالوصول غري املقيَّد إىل املعلومات  يف نقاٍش ديمقراطيٍّ وشفَّ
واملساءلة  املسؤولة،  واملواَطنة  والتمكني،  للديمقراطيَّة،  ة  الرضوريَّ واملعارف 
ُع التباُدَل احلرَّ ملجموعٍة  املتباَدلة. كام يطالُب ببيئاٍت سياسيٍَّة واجتامعيٍَّة وثقافيٍَّة تشجِّ
هذا  يطالُب  أخرًيا،  الثقافيَّة.  واملنَتجات  واملعارف  اإلبداعيَّة  األفكار  من  عٍة  متنوِّ

املبدأ باملساواة والعدالة.

ل،  األوَّ الفصل  وتربيرها.  املطالب  هذه  ح  رَشْ إىل  الكتاب  هذا  فصول  تسعى 
ُل يف قروٍن  ٌر لعامَلٍ شامٍل يف عام 2030م’’، يتنقَّ ‘‘توسيع اآلفاق املدنيَّة الضيِّقة: تصوُّ
ليَّة  لطة واإلقصاء، وإنَّ إمكاناته التحوُّ ة ليقوَل إنَّ التواُصل كان دائاًم يتعلَّق بالسُّ عدَّ
ُد الفصُل عرشَة مبادئ أو استحقاقاٍت يمكن  كانت تواِجُه عقباٍت باستمرار. وحيدِّ
ًة للحياة وُسُبل  أن يدرَكها الناُس العاديُّون ويعرتفوا هبا عىل الفور بَوْصفها رضوريَّ

العيش واحلُْكم الرشيد واملواَطنة الصاحلة واملساءلة الديمقراطيَّة.

 (Michael Traber) يف عام 1999م؛ ويف مقاٍل تارخيّي، استكشَف مايكل ترابر
األساَس الفلسفيَّ للتواُصل يف املجتمع، وَرَبَط احلقَّ يف التواُصل باحلقوق االجتامعيَّة 

والسياسيَّة األُخرى، وبقيام هيئٍة سياسيٍَّة ديمقراطيَّة.

أ من الطبيعة البرشيَّة’’،  ويوِضُح الفصل الثاين، بعنوان ‘‘التواُصل جزٌء ال يتجزَّ
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ن الناس واملجتمعات من العمل دون تواُصل، مشبًِّها ذلك ‘‘باجلهاز  سبَب عدم متكُّ
‘‘عىل  لْبَس فيها تذهُب إىل القول إنَّ  م ترابر حالًة ال  العصبيِّ جلسم اإلنسان’’. يقدِّ
ة والسياسيَّة  الة للجميع يف احلياة االقتصاديَّ ساته متكني املشاركة الفعَّ املجتمع ومؤسَّ

والثقافيَّة للمجتمع. وليس هذا تعبرًيا نبياًل عن اإلحسان، لكنَّه مطَلٌب للعدالة’’.

إذاعٍة جمتمعيَّة يف  ‘‘استقالليَّة اإلعالم: دراسة عن  بُعنوان:  الثالث،  الفصل  يف 
األوسط  الرشق  يف  ة  اجلامهرييَّ اإلعالم  وسائل  ثورَة  الكاتُب  يستكشُف  األردّن’’، 
بدأ  الذي  األردّن،  املجتمعيَّة يف  اإلذاعة  قطاع  وَء عىل  الضَّ وُيسلُِّط  أفريقيا،  وشامل 
ُيبلِوُر شكَله بعدما صدَر قانون اإلعالم املرئيِّ واملسموع يف عام 2004م، حيث منَح 
القانون ُرَخَص بثٍّ أكثر. وُيعدُّ الفصُل َمَثاًل حيًّا عىل الكيفيَّة التي تقدُر هبا وسائُل 

اإلعالم املجتمعيَّة أن حُتِدَث تأثرًيا حقيقيًّا يف حياِة املجَتَمعات.

يمثِّل الفصل الرابع، بعنوان ‘‘َفْقُر التواُصل واملعلومات يف سياق أهداف التنمية 
املسَتدامة’’ أهمَّ فصول الكتاب. فبرتكيز هذا الفصل عىل مفهوم ‘‘فقر التواُصل’’، فإنَّه 
يستنُد إىل مشاَوراٍت مبارشًة عىل أرض الواقع، وعىل اإلنرتنت مع أناس فعليِّني من 
ُنَشطاء التواُصل الشعبيِّ حول العامل. ومع استكشاف العالقة ما بني قضايا التواُصل 
للحكومات  التوصيات  من  سلسلًة  الفصُل  ُم  يقدِّ 2030م،  وأجندة  واملعلومات 
سات الدوليَّة واحلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين ملعاجلة َفْقر  املانحة واملؤسَّ

الت اإلنامئيَّة. التواُصل واملعلومات بوصفه جزًءا من التدخُّ

املحتوى  يف  اجلنسانيَّة  القضايا  ‘‘معاجلة  بعنوان  اخلامس،  الفصل  ُز  يركِّ
اجلنَسني  بني  ما  املساواة  تطلُّعات  حتقيق  يف  اإلعالم  وسائل  تأثري  عىل  اإلعالمّي’’، 
احلفاظ عىل  بَدورها يف  يتعلَُّق  ما  السبعة عرش، يف  املسَتدامة  التنمية  أهداف  يف كلِّ 
األعراف االجتامعيَّة والثقافيَّة التي تدعم التمييز وعدم املساواة يف مجيع املجاالت 
ُم دلياًل عىل أنَّه ال تزال للقضايا اجلنسانيَّة يف املحتوى اإلعالميِّ  املوضوعيَّة. وهو يقدِّ
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يَّتها حتَّى بعد ُمِضِّ أكثر من عقَدين عىل املؤمتر العامليِّ الرابع املعنيِّ باملرأة والذي  أمهِّ
ُعِقَد يف بكني، ودلياًل أيًضا عىل أنَّ القدرَة عىل التغيري تكُمُن يف احلكومات ووسائل 
اُن األصليُّون من بني املجموعات التي غالًبا ما  اإلعالم واجلمهور العادّي، والسكَّ

ها. جيري هتميشها وممارسة التمييز يف حقِّ

ان األصليِّني  ‘‘ماذا تعني أهداف التنمية املسَتدامة للسكَّ الفصل السادس، بعنوان 
ان  الة للسكَّ اء الفشل يف ضامن ‘‘املشاركة الكاملة والفعَّ يف العامل؟’’، ُيعرُب عن أسفه جرَّ
األصليِّني يف عمليَّة تطوير ُخطط العمل والربامج املتعلِّقة بالتنمية املسَتدامة يف املستويات 
كافَّة، ومشاركتهم يف تنفيذها وَرْصدها ومراَجَعتها’’. لكْن حينام ُأعِلَن عام 2019م عاَم 
وتنشيطها  عليها  للحفاظ  عاجلة  إجراءات  اذ  اختِّ لتشجيع  األصليِّني  ان  السكَّ لغاِت 
ان األصليِّني، ومن َثمَّ التواُصل،  دِت األمُم املتَّحدة عىل أنَّ لغاِت السكَّ وتعزيزها، شدَّ

ة والسياسيَّة والتعاُيش السلميِّ والتصاُلح. يَّة للتنمية االجتامعيَّة واالقتصاديَّ ذات أمهِّ

وتشرُي ورقُة عمٍل نرَشها معهد دراسات التنمية إىل اآليت:

شموِل  إىل  املدنيِّة  اآلفاق  لتقييد  املبذولة  اجلهود  ‘‘متيل 

ة(  واإلداريَّ والتنظيميَّة  )القانونيَّة  الرسميَّة  االسرتاتيجيَّات 
وجمموعٍة من االسرتاتيجيَّات غري الرسميَّة. وال يمكن دائاًم توثيق 
لكنَّها  الرسميَّة،  ات  املؤرشِّ بواسطة  الرسميَّة  غري  االسرتاتيجيَّات 
ُن وسائَل ِخطابيَّة، كنَْزع الرشعيَّة أو َوْصم اجلهات الفاعلة  تتضمَّ
عة«  ة للبيئة »املروِّ يف املجتمع املدينِّ يف اخلطاب العاّم، واآلثار العامَّ

لمّي’’.3 ع السِّ ة التعبري، وتكوين اجلمعيَّات والتجمُّ يَّ يف حرِّ

3)   ’’What Does Closing Civic Space Mean for Development? A Literature Review and Proposed 
Conceptual Framework‘‘ (2018) by Naomi Hossain, Nalini Khurana, Shandana Mohmand, 
Sohela Nazneen, Marjoke Oosterom, Tony Roberts, Ricardo Santos, Alex Shankland and Patrick 
Schröder. IDS Working Paper Volume 2018 No 515. Institute of Development Studies.
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تعمل اآلفاق املدنيَّة بوصفها شبكَة أماٍن ملجتمٍع مفتوٍح وديمقراطّي؛ فهي خالية 
من العراقيل، حيث يسمح لألفراد واملجتمعات ومنظَّامت املجتمع املدينِّ باملشاركة 
باحلقوق  املطالبة  عىل  قادرين  يكونون  ذلك،  وبعمل  عوائق.  دون  والتواُصل 
واالجتامعّي.  السيايسِّ  املستوى  عىل  السياسات  ُصنع  يف  والتأثري  واالستحقاقات 
لكْن  املسؤوليَّة،  وأنفسهم  سيَّة  املؤسَّ والِكيانات  احلكومات  حتميل  أيًضا  يمكنهم 

ق منه. فقط عندما جيري َدْعم مبدأ التواُصل للجميع، والتحقُّ
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الفصل 1

قة: ة الضيِّ توسيع اآلفاق المدنيَّ
ٌر لعاَلٍم شامٍل في عام 2030م تصوُّ

فيليپ لي

عندما  عام 1517م،  ففي  به.  التنبُّؤ  يمكن  متوقَّع وال  ل غري  التحوُّ يكون  ما  عادًة 
األبواب  عىل  والتِّسعني  اخلمس  ُأطروحاتِه   (Martin Luther) لوثر  مارتن  علََّق 
اخلشبيَّة لكنيسة قلعة ڤيتنربغ (Wittenberg Castle Church)، مل يكن ينوي بدَء حركة 
ل  ا كاَن ثورة تواُصل، ومع التحوُّ اإلصالح، بل جاَء ذلك الحًقا. ما بدأه لوثر حقًّ

ة. الرقميِّ العامليِّ النشيط، ما زالت هذه الثورة  مستمرَّ

ُصكوك  ُسلطة  حول  اجلدل  أو  والتسعون،  اخلمس  األطروحاُت  كاَنِت 
د آراء لوثر حول ممارسات رجال  الغفران، هي جمموعٌة من املقرَتحات التي حتدِّ
ين الذين يبيعون ‘‘صكوك الغفران’’. وقد كانت هذه شهاداٍت تقلِّل من مقدار  الدِّ
كوك يف ‘‘املطَهر’’ لتطهري ُذنوبه. وأضفى البابا  الوقت الذي ُيمضيه مشرَتي الصُّ
ى- يف األساس- ما حسَبه  القدسيََّة عىل صكوك الغفران، لذلك كان لوثر يتحدَّ

لطة. إساءَة استخداِم السُّ
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أكسيد  ثاين  انبعاثات  عن  َتعويضاِت  شكِل  يف  اليوم  الغفران  ُصكوك  تأيت 
قه  الكربون، حيث يمكن رشاء ائتامن خلَْفض غازاِت االحتباس احلراريِّ الذي حقَّ
مراقبة  ثمَّ  آخَر  طرٍف  انبعاثاِت  تعويض(  )أْي  ملعادلة  واستخدامه  األطراف،  أحد 
الحًقا  ُتستخدم  شخصيَّة،  ببيانات  الرشكات  األشخاص  ُد  يزوِّ حيث  البيانات، 

كات. لتوليد أرباح للرشَّ

َعْت أطروحاُت لوثر يف كلِّ أرجاء أملانيا، ووجَدْت طريَقها رسيًعا إىل روما.  ُوزِّ
جنوب  يف  مدينٌة  وهي   ،(Augsburg) أوغسبريغ  إىل  اسُتدعَي  1518م،  عام  ويف 
ام ما بني  فاع عن آرائه أمام جملٍس إمرباطورّي. وأدَّى نقاٌش داَم ثالثة أيَّ أملانيا، للدِّ
ذلك  يف  البارز  الالهويتُّ   -(Thomas Cajetan) كاجيتان  توماس  والكاردينال  لوثر 
لُصكوك  الكنيسة  استخدام  عن  كاجيتان  دافَع  حيث  مسدود.  طريٍق  إىل  الوقت- 
الغفران، لكنَّ لوثر رفَض قبوَل ُحَججه. يف 9 ترشين الثاين/نوڤمرب 1518م، أداَن 
الكنيسة.  تعاليم  متعاِرضًة مع  اها  إيَّ لوثر حاسًبا  كتابات   (Leo X) العارش  ليو  البابا 
ذكَرْت  لكْن  هرطقة،  َد  جمرَّ الكتاباِت  أنَّ  ٌة  بابويَّ جلنٌة  أعلنَْت  ذلك،  من  عاٍم  وبعد 
ا كانت ‘‘فاضحًة ومسيئًة آلذان املتديِّنني’’. أخرًيا، يف متُّوز/يوليو 1520م،  ثانيًة أنَّ
ٌة متنَُح لوثر مهلًة مقدارها 120 يوًما للرتاُجع. وحينام رفَض لوثر  صدَرْت نرشٌة بابويَّ
ذلك، صدر يف 3 كانون الثاين/يناير 1521م قراٌر بحرمانه كنسيًّا. يف وقٍت الحٍق 
من ذلك العام، وقَّع اإلمرباطور الروماينُّ تشارلز اخلامس (Charles V) عىل مرسوٍم 
حيث   ،(Eisenach) أيزناخ  بلدة  يف  لوثر  اختبأ  كتاباته.  بإحراق  يأمر  لوثر،  حقِّ  يف 
س إىل األملانيَّة املعارصة.  ا: ترمجة الكتاب املقدَّ واصَل العمَل يف مرشوعه املهمِّ جدًّ
نٍة من ستَِّة أجزاء عام 1534م. مل  ْت ترمجة لوثر يف ناية املطاف يف طبعٍة مكوَّ وُنرِشَ
ا استخدَمِت  تُكْن تلك النسخَة األوىل باللُّغة األملانيَّة، لكنَّها كانت األكثر تأثرًيا؛ ألنَّ
البلداِت  اللُّغَة الداِرجَة بني الناس. وملساعدة لوثر يف إمتام هذه الرتمجة، كان يزوُر 
س  املقدَّ الكتاب  ترمجَة  إنَّ  القول  ة. يمكن  العامَّ لَسامع حديِث  املجاِورة  واألسواَق 
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ة الوصول إىل املعلومة، حيُث  يَّ يَّة كانت مثااًل باكًرا عىل تعزيز حرِّ إىل األملانيَّة العامِّ
ة. الحًقا، كتَب لوثر أناجيَل مطبوعًة  جعَلِت النصَّ الغامَض مفهوًما ومتاًحا للعامَّ

.(Lindberg, 1996: 92) صٍة مَلن يعانون ضعَف البرص بحروٍف كبريٍة خمصَّ

فكرًة  ة  اخلاصَّ لغتهم  باستخدام  للنَّاس  السامح  ينبغي  إنَّه  القائلة  الفكرة  كانت 
وراء  تكمُن  وهي  سواء.  حدٍّ  عىل  والدولة  الكنيسة  لُسلطة  مبارًشا  ًيا  وحتدِّ ًة  ثوريَّ
ة واردٍة يف اإلعالن العامليِّ حلقوق اإلنسان )1948م(، وُوجد يف النهاية  أحكاٍم عدَّ
ة )1996م( الذي يعرتُف باملجتمعات  تعبرٌي عنه يف اإلعالن العامليِّ للحقوق اللغويَّ
اها وسيلًة طبيعيًَّة للتواُصل والتامسك الثقايفِّ ما  التي صنَعْت لغًة مشرتكًة حاسبًة إيَّ

بني أفرادها.

استعباد  يعارُض  َمن  يُكْن وحَده  مل  لوثر  أنَّ  إىل  الصدد، جتدُر اإلشارة  يف هذا 
الناس؛ ففي 16 شباط/فرباير 1525م، طالَبْت نحو 25 قريًة حول بلدة ميمنجني 
لتحسني  خطواٍت  اذ  باختِّ  َّ املحيلِّ املجلَس   (Swabia) شڤابيا  يف   (Memmingen)

حون  الفالَّ َوْضِعهم االستعبادّي. واشتكى  ة، والتخفيف من  االقتصاديَّ أوضاعهم 
ن  تتضمَّ مقااًل  عرَش  اثنَي  يف  ين  الدِّ ورجال  األرض  وحيازة  واإلجيار  ة  العبوديَّ من 
وُتَعدُّ  ر’’.  نتحرَّ أن  ونريد  أحراًرا  ُخِلْقنا  نا  ‘‘بأنَّ دعوًة لالعرتاف  للنَّظر  بصورٍة الفتٍة 
املدنيَّة يف  يَّات  دَة األوىل حلقوق اإلنسان واحلرِّ املسوَّ املوادُّ االثنتا عرشة  أحياًنا هذه 

.(Continental Europe) ّي عموم الربِّ األوروپِّ

باُع نهٍج قائٍم على الحقوق من أجل التواُصل اتِّ

معظم  يف  ما  صورٍة  يف  موجودًة  ة  يَّ واحلرِّ احلقوق  حول  تدوُر  التي  األفكار  كاَنِت 
 (Cyrus Cylinder) كورش  ُأسطوانة  وثيقة  مثاًل،  املرء،  ر  يتذكَّ البرشّي-  التاريخ 
التي يعوُد تارخيها إىل القرن السادس قبل امليالد، والوثيقة العظمى يف إنكلرتا التي 
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ا ال تشبُه مفاهيَم اليوم إىل حدٍّ بعيد. وينبُع  يرجُع تارخيها إىل عام 1215م- رغم أنَّ
اخلطاب القائم عىل احلقوق اليوم من وثيقة احلقوق األمريكيَّة )1791/1789م(، 
وإعالن فرنسا حلقوق اإلنسان واملواطِن )1793م(. وهناك جمموعة حقوٍق ُيطَلق 
مدنيٍَّة  اإلنسان، وهي يف األساس ذات طبيعة  ل من حقوق  األوَّ اجليل  اسم  عليها 

ل الدولة. وسياسيَّة، وتعمل عىل محاية الفرد من تغوُّ

َة التعبري، واحلقَّ يف حماكمٍة عادلة،  يَّ ل، نذكر حرِّ وممَّا تشمله حقوق اجليل األوَّ
ة األوىل عىل املستوى  ين، وحقوق التصويت. وجرى االحتفاء هبا للمرَّ ة الدِّ يَّ وحرِّ
القانون  يف  مكانًة  وُمنَحْت   ،(UDHR) اإلنسان  حلقوق  العامليِّ  اإلعالن  يف  العامليِّ 
الدويلِّ يف املوادِّ من 3 إىل 21 من اإلعالن العامليِّ حلقوق اإلنسان، والعهد الدويلِّ 

اخلاصِّ باحلقوق املدنيَّة والسياسيَّة )1976/1966م(.

احلكوماُت  بدَأِت  وقد  املساواة،  بمفاهيم  الثاين  اجليل  اإلنسان من  ترتبط حقوق 
باالعرتاف هبا بعَد احلرب العامليَّة األوىل )ما بني 1914 و1918م(. وهي يف األساس 
ٍة وثقافيَّة، وتضمُن للمواطنني أوضاًعا ومعاملًة متساوية. ذات طبيعٍة اجتامعيٍَّة واقتصاديَّ

ة احلقَّ يف احلصول عىل عمل، واحلقَّ يف السكن والرعاية  تشمل احلقوق الثانويَّ
يَّة، وأيًضا احلقَّ يف الضامن االجتامعيِّ وإعانات البطالة. وشأُنا شأُن حقوق  الصحِّ
الدويلُّ  والعهد  اإلنسان،  حلقوق  العامليُّ  اإلعالُن  أيًضا  شمَلها  فقد  ل،  األوَّ اجليل 
وُيعرف  )1976/1966م(.  والثقافيَّة  واالجتامعيَّة  ة  االقتصاديَّ باحلقوق  اخلاصُّ 
املدنيَّة  باحلقوق  الدويلُّ اخلاصُّ  العامليُّ حلقوق اإلنسان، والعهد  ثالثتها- اإلعالن 
والثقافيَّة-  واالجتامعيَّة  ة  االقتصاديَّ باحلقوق  اخلاصُّ  الدويلُّ  والعهد  والسياسيَّة، 

بِاْسم امليثاق الدويلِّ حلقوق اإلنسان.

د احلقوق املدنيَّة  ا اجليل الثالث من حقوق اإلنسان، فهو ذلك الذي يتجاوز جمرَّ أمَّ
ة للقانون الدويّل، بام يف ذلك  ميَّة عدَّ واالجتامعيَّة، وجرى التعبري عنه يف وثائق تقدُّ
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ة )1972م(،  إعالن ستوكهومل الصادر عن مؤمتر األمم املتَّحدة املعنيِّ بالبيئة البرشيَّ
وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية )1992م(، وأمثلة ُأخرى ملا ُيعرف عموًما بِاْسم 
ة ملِزمة،  كوك شبه القانونيَّة التي ليس هلا قوَّ ’’ (Soft Law)، وهو الصُّ ‘‘القانون اللنيِّ
ة القانون التقليدّي. وبسبب مبدأ السيادة  هتا امللِزمة أضعَف من قوَّ أو التي تكون قوَّ
وثائَق  باستخدام  احلقوق  هذه  إنفاذ  الصعب  من  كان  املعارضة،  الدول  ورجحان 

ُملزمٍة قانوًنا.

ومصطلح ‘‘اجليل الثالث من حقوق اإلنسان’’ إىل حدٍّ ما غري رسمّي، ويشمُل 
نطاًقا واسًعا، بام يف ذلك احلقوق اجلامعيَّة واجلمعيَّة: احلقُّ يف تقرير املصري، واحلقُّ 
يَّة، واحلقُّ يف املوارد الطبيعيَّة،  ة واالجتامعيَّة، واحلقُّ يف بيئٍة صحِّ يف التنمية االقتصاديَّ
واحلقُّ يف املشاركة يف الرتاث الثقايّف، وحقوق املساواة ما بني األجيال واالستِدامة. 

وهي تشمل- عىل وجه اخلصوص- حقوق التواُصل كام سنرى يف القسم املقبل.

أصوُل حقوق التواُصل

شهَدْت سبعينيَّات القرن العرشين وثامنينيَّاته دعوًة عاجلًة لنظام املعلومات الدويلِّ 
للمعلومات  اجلديد  العامليِّ  النظام  بِاْسم  الحًقا  ُعرف  الذي   ،(NIIO) اجلديد 
واالتِّصاالت (NWICO). وجرت صياغُة مصطلح نظام املعلومات الدويلِّ اجلديد 
(NIIO) يف ندوة ُعقدت يف توُنس عام 1976م، والتي حثَّت حركَة عدم االنحياز 

ر من مجيع أنواع االستعامر اجلديد والقمع اإلمربيايّل’’،  عىل الكفاح من أجل ‘‘التحرُّ
املعلومات، وهذه  اهليمنة عىل  ‘‘ضحايا  ا  أنَّ النامية عىل  البلدان  مستشهدًة بشعوب 
ختضع  النهائيِّ  التحليل  ويف  أصالة،  األكثر  الثقافيَّة  لِقَيِمهم  رضبة  هي  اهليمنة 
-25  :1976 االنحياز،  عدم  دول  يف  )املعلومات  اإلمربياليَّة’’  ملصالح  مصاحلهم 
العامُّ لليونيسكو عام 1978م تعليامته  26(. ويف َضوء هذا الطلب، أصدر املؤمتر 
(Amadou Mahtar M’Bow)- بإجراء استعراض  إىل مديره العاّم- أمادو خمتار مبو 
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التكنولوجيِّ  م  التقدُّ خلفيَّة  عىل  املعارص  املجتمع  يف  ياته  وحتدِّ التواُصل  ملشكالت 
رات املعارصة يف العالقات الدوليَّة. وكاَنِت القضايا الرئيسُة التي ُأثريت يف  والتطوُّ

مناقشة النظام العامليِّ اجلديد للمعلومات واالتِّصاالت (NWICO) كاآليت:

البلدان 	  عىل  متزاِيًدا  اعتامًدا  تعتمد  الثالث’’  ‘‘العامل  دول  أصبحت  كيف 
ات االتِّصاالت والتكنولوجيا واملهارات  الصناعيَّة الغنيَّة تقريًبا يف مجيع معدَّ

والربامج.

نظاٍم هتيمُن عليه الرشكات 	  متزايدة يف  الفقرية بصورٍة  البلدان  ُتدَمج  كيف 
بح. دة اجلنسيَّات، التي ال َتسَتجيُب معظُمها إالَّ الحتياجات الرِّ متعدِّ

االندماج 	  بواسطة  بالتَّدريج  األصليِّني  ان  السكَّ ثقافات  ُأضِعَفْت  كيف 
الثقايّف، ممَّا أدَّى إىل َتدهُوِرها املطَّرد، بل حتَّى اختفائها.

َلِت املعلوماُت من حقٍّ أسايسٍّ إىل سلعة ُتباع وُتشرتى يف السوق.	  كيف ُحوِّ

من الالفت للنَّظر أنَّ القضايا األربع ال تزال ذات صلة باملجتمعات الرقميَّة الراهنة:

العامليِّ 	  الشامل  عىل  يعتمد  ًما(  تقدُّ واألقلُّ  )األفقر  العاملّي  اجلنوُب  يزال  ما 
للبنية التحتيَّة لالتِّصاالت الرقميَّة.

دة اجلنسيَّات، التي 	  اجلنوب العامليُّ جزٌء من نظام هتيمن عليه الرشكات متعدِّ
ال تستجيب معظمها إالَّ الحتياجات الربح.

ض 	  ان األصليِّني تكافُح من أجل االعرتاف هبا، وتتعرَّ ما تزال جمتمعاُت السكَّ
لغاهُتم بصورٍة متزاِيدٍة خلََطر االختفاء.

يف 	  وُتشرتى  ُتباع  سلعٍة  إىل  وحتويلها  الرقميَّة  البيانات  عىل  ْطُو  السَّ جرى 
السوق العامليَّة.
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أشاَر املدافعون عن النظام العامليِّ اجلديد للمعلومات واالتِّصاالت إىل املزايا 
ُأنشئت  التي  الدوليَّة  سات  املؤسَّ بواسطة  الغنيَّة،  البلدان  هبا  تتمتَّع  التي  املجِحفة 
د الطَّيف الكهرومغناطييّس، وهتديد بقاء الدول ذات السيادة  إلدارة ختصيصات تردُّ
املساواة  لعدم  الصارخة  الفضائّي، واألوجه  البثِّ  رات يف تكنولوجيا  للتطوُّ نتيجة 
لطة- الذي ال َرجعَة  دوا أيًضا عىل تركيز السُّ ة. وشدَّ يف نظام حقوق امللكيَّة الفكريَّ
فيه تقريًبا- يف أيدي بنوك بيانات احلاسوب وشبكاته العامليَّة التي متلُكها وتديُرها 

ل. ة يف املقام األوَّ دة اجلنسيَّات ملصاحلها التجاريَّ الرشكات متعدِّ

لدراسة  الدوليَّة  اليونيسكو  جلنُة  نرَشْت  للَوضع،  الشاملة  املراَجعة  بعد 
بعنوان  تقريرها   -(Seán MacBride) ماكربايد  شون  برئاسة  التواُصل-  مشكالت 
وبتسليط  املستقبل’’.  ويف  اليوم  واملجتمع  التواُصل  واحد:  عامَلٌ  ة،  عدَّ ‘‘أصواٌت 
وسائل  ع  وتنوُّ  ،(Democratization) للجميع  متاًحا  التواُصل  َجعِل  عىل  وء  الضَّ
اإلعالم، وإمكانيَّة الوصول والقدرة عىل االقتناء بوصفها قضايا رئيسة، أشاَر تقريُر 

يَّة: ماكربايد إىل أنَّه ال يمكن اختزال الديمقراطيَّة يف جوانبها الكمِّ

اجلمهور  وصوَل  للجميع[  متاًحا  التواُصل  َجعِل  ]مبدأ  ‘‘يعني 
الوصوَل  لكنَّ  املوجودة بصورة أوسع؛  إىل وسائل اإلعالم  العامِّ 
ليس سوى جزٍء من عمليَِّة َجْعِل التواُصل متاًحا. ويعني هذا أيًضا 
الثقافيَّة  واملجتمعات  السياسيَّة  والقوى  ول  للدُّ أوَسَع  إمكانيَّاٍت 
ة والفئات االجتامعيَّة لتباُدل املعلومات عىل  والِكيانات االقتصاديَّ
متييٍز يف  الرشكاء األضعف، ودون  هيمنة عىل  دون  املساواة،  قدم 
النظر.  وجهة  يف  تغيرًيا  هذا  ن  يتضمَّ ُأخرى،  وبكلامٍت  أحد.  حقِّ 
من  الوفرية  املعلومات  من  ملزيٍد  رضورًة  هناك  أنَّ  د  املؤكَّ ومن 
دة، لكْن إذا مل تُكْن فرصُة الردِّ باملثل متاحًة، فال تكوُن  مصادر متعدِّ
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ة، عامَلٌ  عمليَُّة التواُصل قد أرشَكْت الناَس بام يكفي’’ )أصواٌت عدَّ
واحد، 1980: 173(.

َلِقَي تقرير ماكربايد استهجاًنا يف الواليات املتَّحدة واململكة املتَّحدة وسنغافورة، 
حيث سحَبْت مجيعها الدعم املايلَّ لليونيسكو. ونتيجة لذلك، بدأت منظَّامت املجتمع 
املدينِّ بتويلِّ زمام األمور بنفسها. ويف أواخر عام 1996م، اجتمَع عدٌد من املنظَّامت 

غري احلكوميَّة يف لندن ملناقشة القضايا املتعلِّقة بالتواُصل وجعِله متاًحا للجميع.

ورشع  للجميع،  متاًحا  وَجْعله  التواُصل  جمال  يف  للتعاون  ٌة  منصَّ ُأنِشَئْت 
قاعدة  إنشاء  جدوى  لتقييم  دة،  حمدَّ تواصٍل  قضايا  إىل  عوة  الدَّ بمتابعة  أعضاؤها 
اد الدويلِّ للتواُصل (ITU) ليشمل  غط عىل االحتِّ بيانات للبحوث اإلعالميَّة، وللضَّ

ممثِّيل املجتمع املدينِّ يف عمليَّات ُصنْع القرار.

 (Cees J. هاملينك  جاي.  سيس  من  بتوجيه  أيًضا-  ة  املنصَّ أعضاُء  صاَغ 
(Hamelink- ميثاًقا للتَّواُصل ما بني الناس هيدُف إىل َحْشد ‘‘األفراد ومنظَّامهتم 

للقيام بَدوٍر َنِشٍط يف تشكيل البيئة الثقافيَّة التي يولُد فيها مجيع األطفال، ويعيش 
كويف  املتَّحدة  لألمم  العامُّ  األمنُي  أعلَن  وعندما  ويتعلَّمون’’.  الناس  مجيع  فيها 
يف   (WSIS) املعلومات  ملجتمع  العامليَّة  ة  القمَّ انعقاد  عن   (Kofi Annan) عنان 
وكاَنْت  التواُصل.  حقوق  ة  منصَّ إىل  املجموعة  اسُم  ُغريِّ  2003م،  عام  جنيف 

هلا األهداف التالية:

العمُل من أجل االعرتاف باحلقِّ يف التواُصل وَضامنِه بوصفه أساًسا لتأمني 	 
االجتامعيَّة  والعدالة  احلقيقيَّة  املشاركة  مبادئ  إىل  استناًدا  اإلنسان  حقوق 

ع، التي تعكس املنظوَر اجلنساينَّ والثقايفَّ واإلقليمّي. ة والتنوُّ ديَّ والتعدُّ

اإلجراءات 	  عىل  واملحافظة  وتعميقه،  للنقاش  املفتوح  العامِّ  الفضاء  َصوُن 
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الديمقراطيَّة  السياسة  وتطوير  التواُصل  ألخالقيَّات  ا  نقديًّ َفْهاًم  َتبني  التي 
ال. والوصول املنِصف والفعَّ

التواُصل يف  أجل حقوق  ُة محلًة من  املنصَّ أطلَقِت  الثاين/نوڤمرب 2001م،  يف 
َة العامليََّة املقبِلة ملجتمع املعلومات ليَسْت  ة أنَّ القمَّ جمتمع املعلومات (CRIS)، بحجَّ
يف  التواُصل  حقوق  جهِة  ومن  غاية.  لتحقيق  وسيلٌة  هي  بل  ذاهتا،  حدِّ  يف  غايًة 
لتعزيز  التواُصل  يف  احلقِّ  استخداُم  املعلومات’’  ‘‘ملجتمع  ينبغي  املعلومات،  جمتمع 
لألفراد  والثقافيَّة  ة  واالقتصاديَّ االجتامعيَّة  احلياة  وتقوية  األُخرى،  اإلنسان  حقوق 
واملجتمعات. ويف هذا الصدد، جيب أن يرتكَز جمتمع املعلومات عىل مبادئ الشفافيَّة 
ة املسَتوحاة من منظوٍر جنساينٍّ  ع واملشاركة والعدالة االجتامعيَّة واالقتصاديَّ والتنوُّ

وثقايفٍّ وإقليميٍّ عادل.

أثَّرت  التواُصل يف جمتمع املعلومات عىل املجاالت التي  زْت محلُة حقوق  وركَّ
مبارشًة يف حياة الناس، مثل:

بسهولٍة 	  متاحًة  واملعارُف  املعلوماُت  تكوَن  أن  لَضامن  العاّم،  املجال  تعزيِز 
ة، وليست ِحكًرا عىل القطاع اخلاّص. للتنمية البرشيَّ

ال 	  ضامِن الوصول َميسوِر التكلفة إىل الشبكات اإللكرتونيَّة، واالستخدام الفعَّ
هلا يف سياِق التنمية، مثاًل بواسطة التنظيم املبتَكر والقويِّ واالستثامر العاّم.

السلكيَّة 	  واالتِّصاالت  البثِّ  جهة  من  وتوسيِعها  العامليَّة  املشاعات  تأمنِي 
ة. سلكيَّة، لَضامن عدم َبيع هذا املورد العامِّ لغاياٍت خاصَّ والالَّ

يَّة 	  افٍة ملجتمع املعلومات من املستويات املحلِّ تأسيِس َحوكمٍة ديمقراطيٍَّة وشفَّ
إىل العامليَّة.

ا.	  ي الرقابة واإلرشاف عىل املعلومات، حكوميًّا وجتاريًّ حتدِّ



التواُصل حقٌّ ال غنى عنه لتحقيق التنمية المسَتدامة 28

ا أم جديًدا.	  دعِم املجتمع واإلعالم املتمرِكز عىل الناس، سواٌء كان تقليديًّ

ة العامليَّة ملجتمع  ة العامليَّة ملجتمع املعلومات 2003م )جنيف( القمَّ أعقَب القمَّ
املعلومات 2005م )توُنس(. وعموًما، شعَرْت منظَّامت املجتمع املدينِّ بَخيبِة أمٍل 
لو كانت هناك فرصٌة  أنَّه  املسَتدامة، ورأى كثريون  إىل اإلنجازات  االفتقار  بسبب 
الطفيفُة يف  اإلنجازاُت  أكرب. وقوبَِلِت  تأثرٍي  إحداُث  أكثَر شمواًل، ألمكَن  ملشاركٍة 
ز عىل الناس، مثل  النتائج بأوُجِه قصوٍر كبرية: مل ُيوَل اهتامٌم كاٍف بالقضايا التي تركِّ
ة التعبري، واآلليَّات املاليَّة لتعزيز التنمية املسَتدامة، ودعم بناء  يَّ حقوق اإلنسان وحرِّ
ات الوسائط الرقميَّة  القدرات. وبعد عقٍد ونصف، حتَّى مع االنتشار الرسيع ملنصَّ
عىل  هتيمن  والرشكات  احلكوميَّة  اهليئات  تزال  ال  االجتامعّي،  التواُصل  ووسائل 

الوصول إىل البنى التحتيَّة للمعلومات واملعرفة والتقنيات.

ورغم أنَّ التواُصَل التفاعيلَّ احلقيقيَّ يتجاوز كونه حقيقًة واقعة، فال يزال هناك 
الكثري من املشكالت التي جيب حلُّها حول أمان البيانات وخصوصيَّاهتا ومراقبتها 

م فيها. واإلرشاف عليها وملكيَّتها والتحكُّ

ة التواُصل وعالقته بالتنمية البشريَّ

التواُصل  إنَّ  القول  إىل  ترابر  مايكل  ذهب  الكتاب،  هذا  يف  تقديمه  ُأعيد  مقال  يف 
ا أساسيًّا من حقوق  معرَتٌف به بوصفه حاجًة إنسانيًَّة أساسيَّة، ومن ثمَّ بوصفه حقًّ
اإلنسان (Traber, 1992). ومن دونه، ال يمكن أن يوَجد أو يزدهَر أيُّ فرٍد أو جمتمع. 
زهم عىل العمل.  كام يتيُح التواُصل تباُدَل املعاين، وجيعل الناس َمن هم عليه، وحيفِّ
ي التواُصل كرامَة اإلنسان وُيِقرُّ باملساواة ما بني البرش. عىل هذا النحو، يدعُم  وُيقوِّ
االعرتاُف بحقوق التواُصل وتنفيذها ومحايتها مجيَع حقوق اإلنسان األُخرى )أو. 

سيوكره [Ó Siochrú] وجريارد [Girard]، 2003م؛ يل [Lee]، 2004م(.
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َنْقل املعلومات واملعارف  القدرة عىل  التواُصل يف  تتمثَُّل إحدى ركائز حقوق 
والسياسة  والتعليم  ة  والصحَّ بالفقر  املتعلِّقة  القضايا  ملعاجلة  وتباُدهِلا  ة  الرضوريَّ
واحلَوَكمة واملساواة ما بني اجلنَسني والبيئة واستخدام التقنيات اجلديدة. والسياسات 
التنمية  اليوم وأهداف  أجندة 2030م  لكْن من منظور  دة،  القطاعات معقَّ يف هذه 
أنَّ  غري  يَّة.  األمهِّ بالُغ  أمٌر  وتنفيذها  التواُصل  بحقوق  االعرتاف  فإنَّ  املسَتدامة، 
َح مرَكز  املعلومات واملعارف ليس سوى جزٍء من الصورة. وقد رصَّ الوصوَل إىل 
أوسلو للَحوَكمة التابع لربنامج األمم املتَّحدة اإلنامئيِّ بصورٍة قاطعٍة أنَّ االعرتاَف 
لة ما بني حقوق اإلنسان ومسائل التنمية االجتامعيَّة، وأنَّ إطاَر العمل اخلاصَّ  بالصِّ
ٌة يف ضامن السعي إىل حتقيق األهداف بطريقٍة ُمنِصفٍة  بحقوق اإلنسان هو أداٌة مهمَّ

وعادلٍة ومسَتدامة )حقوق اإلنسان واألهداف اإلنامئيَّة لأللفيَّة(.

يف  التنمويَّ  العمَل  س  يؤسِّ ا  معياريًّ عمٍل  إطاَر  أيًضا  اإلنسان  حقوق  وتوفِّر 
جمموعِة ِقَيٍم عامليَّة.

اإلدماج  مبادُئ  متثُِّل  عندما  إالَّ  االجتامعيِّ  اإلقصاء  عىل  التغلُّب  يمكن  ال 
‘‘عدم التخيلِّ عن  واملشاركة َحَجر األساس للسياسات واإلجراءات التي هتدف إىل 
د املبادئ التي تقوم عليها حقوق  أيِّ شخص’’ )شعار أهداف التنمية املسَتدامة(. وحتدِّ
اذ القرارات. هذا رشٌط ال بدَّ منه؛  التواُصل َمن يشاركون وَمن ُتسَمُع أصواهتم عند اختِّ
ألنَّ جوهَر معايري حقوق اإلنسان هو أنَّ آثاَرها املعياريَّة ختصُّ اجلميع: يتطلَُّب مفهوم 

حقوق التواُصل ضمنيًّا تدابرَي ملموسًة إلدماج مجيع الناس يف كلِّ مكان.

ق على باب التواُصل العاّم عشرة مبادئ ُتعلَّ

ة يف مفهوم ‘‘حقوق التواُصل’’ يف كيفيَّة ترمجتها إىل  متثَّلْت إحدى املشكالت املستمرَّ
ة للحياة وسبل العيش. ويف سياٍق  ا رضوريَّ ممارسات يفهمها الناس ويعرتفون بأنَّ
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ٍة طويل هو بديَل األبواب اخلشبيَّة لكنيسة ‘‘ُأول سينتس  متَّصل، صار الربونز منذ مدَّ
تزال  ال  األبواَب  تلك  لكنَّ   ،(Martin Luther’s All Saints’ Church) لوثر’’  مارتن 
حتمل أطروحاته اخلمس والتسعني باللغة الالتينيَّة األصليَّة. وإذا أَرْدنا اليوَم تعليق 
ا  فإنَّ واالجتامعيَّة،  ة  اجلامهرييَّ اإلعالم  لوسائل  الرقميَّة  ابة  البوَّ عىل  مبادئ  عرشة 
التواُصل. يف هذا الصدد، جَرْت صياغة  يَّات  املطلَب األسايسَّ حلرِّ ستظلُّ تعكُس 
عي  يدَّ قد  التي  التواُصل  حقوَق  توضُح  مقرتحاٍت  بوصفها  اآلتية  العرشة  املبادئ 

ٌة للُحكم الرشيد واملواَطنة الصاحلة واملساءلة الديمقراطيَّة: ا رضوريَّ اجلميُع أنَّ

ة 	  يَّ حرِّ هذا  ويعكُس  املعرفة.  وتباُدل  واإلعالم  التواُصل  يف  احلقُّ  فرٍد  لكلِّ 
األفراد واملجتمعات يف التعبري عن آرائهم وتطلُّعاهتم.

لكلِّ فرٍد احلقُّ يف الكرامة واالحرتام. ويعكُس هذا املساواة ما بني األفراد 	 
ين  الدِّ أو  اللغة  أو  اجلنس  أو  اللَّون  أو  الِعرق  يف  نوع،  أيِّ  من  متييٍز  ‘‘دون 

أو  االجتامعيِّ  أو  القوميِّ  األصل  أو  السيايسِّ  غري  أو  السيايسِّ  الرأي  أو 
املمتلكات أو امَلولِد أو أيِّ َوْضٍع آَخر’’.

متوازٍن 	  متثيٍل  إىل  احلاجَة  هذا  ويعكُس  العادل.  التمثيل  يف  احلقُّ  فرٍد  لكلِّ 
وعادٍل يف وسائل التواُصل العاّم، واحلاجة إىل مكافحة إساءة التمثيل.

ة. ويعكس هذا 	  ة اخلاصَّ ته الثقافيَّة واللغويَّ لكلِّ شخٍص احلقُّ يف التمتُّع هُبِويَّ
احلاجَة إىل التواُصل العامِّ لَفْتح مساحٍة لوجهاِت نظٍر بديلٍة للعامل.

يَّة اإلعالميَّة. ويعكس 	  لكلِّ فرٍد احلقُّ يف التمتُّع بمهارات التواُصل وحمو األمِّ
هذا احلاجَة إىل التدريب الكايف وبناء القدرات.

واملعارف 	  واملعلومات  التواُصل  وسائل  إىل  الوصول  يف  احلقُّ  فرٍد  لكلِّ 
إىل  حقيقيٍَّة  وصوٍل  إمكانيَِّة  إىل  احلاجة  هذا  ويعكُس  َميسورة.  بمستوياٍت 

ة. البنية التحتيَّة لالتِّصاالت، مع حدٍّ أدنى من العقبات االقتصاديَّ
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لكلِّ فرٍد احلقُّ يف املشاركة يف جمتمع املعلومات واالتِّصاالت. ويعكس هذا 	 
ة واالجتامعيَّة والثقافيَّة. احلاجَة إىل تفكيك احلواجز السياسيَّة واالقتصاديَّ

ويعكُس هذا 	  اجتامعيٍَّة وإعالميٍَّة مستقلَّة.  إعالٍم  احلقُّ يف وسائِل  فرٍد  لكلِّ 
بني  ما  التكافليَّة  والعالقة  والشفافيَّة  اإلعالم  وسائل  مساءلِة  إىل  احلاجَة 

احلُكم الرشيد واملواَطنة الصاحلة.

إىل 	  احلاجَة  هذا  ويعكُس  النظر.  ووجهات  اآلراء  ع  تنوُّ يف  احلقُّ  فرٍد  لكلِّ 
يف  وموضوعٍة  متوازنٍة  أخباٍر  عىل  عالوًة  املعلومات،  مصادِر  من  جمموعٍة 

ليم. سياِقها السَّ

لكلِّ فرٍد احلقُّ يف التواُصل العامِّ العادل وغري املتحيِّز. ويعكُس هذا احلاجَة 	 
إىل املعايري األخالقيَّة واملساءلة عىل مجيع املستويات.

َر تقرير املخاطر العامليَّة 2017م بالقول: حذَّ

يَّات املقيَّدة والسيطرة احلكوميَّة املتزايدة  ‘‘هناك ِحقبٌة جديدٌة من احلرِّ

واالقتصادّي،  والسيايسَّ  االجتامعيَّ  االستقراَر  َض  تقوِّ أن  يمكن 
وبَفْضل  واالجتامعّي.  اجليوسيايسِّ  الرصاع  خماطر  من  وتزيَد 
رة يف جماالٍت كاملراقبة، يعمُل  املتطوِّ التكنولوجيَِّة اجلديدِة  األدواِت 
ُصنَّاع القرار احلكومات حول العامل عىل إحكام السيطرة عىل منظَّامت 

املجتمع املدينِّ واألفراد واجلهات الفاعلة األُخرى’’.

ل الرقميِّ للمجتمع، من الرضوريِّ معاجلُة هذه القضايا وجتاُوُز  يف سياق التحوُّ
املسائل  ملعاجلة  االقتناء  عىل  والقدرة  الوصول  إمكانيَّة  من  أكرَب  بَقْدٍر  االحتفال 
والتي  واملراقبة،  واألمن  واخلصوصيَّة  والتنظيم  والسيطرة  امللكيَّة  حول  األساسيَّة 

ًة لألخالق الرقميَّة واحلقِّ يف التواُصل اليوم. ُتعدُّ جوهريَّ
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الفصل 2

ة أ من الطبيعة البشريَّ التواُصل جزٌء ال يتجزَّ

مايكل ترابر

يبدو أنَّ اخلطاب حول احلقِّ يف التواُصل يكتسب زمًخا جديًدا.1 قد يكون أحد أسباب 
ذلك هو أنَّ كثريين- عىل عتبة األلفيَّة اجلديدة- يعانون شعوًرا بالعجز بشأن العامل 
ضون للحرب والعنف والتدهُور البيئّي، وبأنَّه جيري  م معرَّ من حوهلم. يشعرون بأنَّ
ويشعرون  بأصواهتم،  اإلدالء  كيفيَّة  يشرَتونه ومن جهة  ما  التالُعب هبم من جهة 
يف  يرغبون  الذي  العامل  يف  كون  يشكِّ م  إنَّ األخالقيَّة.  أحكامهم  يف  األمان  بعدم 

ث، لكْن ال يمكنُهم إسامع َصوهتم. الَعيش فيه، وَتوريثه ألطفاهلم. يريدون التحدُّ

ا؛  وعامًّ ا  خاصًّ ا-  حقًّ بوصفه  التواُصل  حول  اخلطاب  حيتاج  احلالة،  هذه  يف 
ا وجمتمعيًّا- إىل امُلِضِّ ُقُدًما بدرجٍة عاليٍة من الوضوح، مع الرتكيز عىل األُسس  فرديًّ

 (The Journal of International Communication) ’’صة ‘‘التواُصل الدويّل ة املتخصِّ صت الدوريَّ 1(   خصَّ
عدًدا مزدَوًجا )املجلَّد 5، رقم 1 و2، 1989م( للنِّقاش حول التواُصل وحقوق اإلنسان يف سياق الَعوملة 
ن إسهاماٍت من  (Shalini Venturelli) لتحريره، وهو يتضمَّ ڤينتورييل  والفضاء اإللكرتويّن. وُدِعي شاليني 
 ،(George Gerbner) وجورج جريبنر ،(Cees J. Hamelink) قادٍة يف هذا املجال، مثل سيس جاي. هاملينك

ومارك رابوي (Marc Raboy) وآخرين.
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يف  للحقِّ  القانونيَّة  األُُطُر  ُتعدُّ  أجل،  نفسها.  ة  البرشيَّ الطبيعة  يف  للتواُصل  الرئيسة 
، وينطبق األمُر أيًضا عىل التقنيات التي يمكن أن  التواُصل وتنفيذ هذا احلقِّ أمًرا مهامًّ

زها. ة والديمقراطيَّة أو تعزِّ يَّ َض فرَص احلرِّ تقوِّ

وينسحُب األمُر ذاته عىل املقَتَضيات الثقافيَّة يف عرٍص تزداد فيه وسائل اإلعالم 
ة  د أنَّ احلقَّ يف التواُصل يالمُس الكثرَي من اجلوانب احليويَّ القائمة عىل الَعوملة. وملجرَّ
يَّة. ة، فإنَّ احلاجَة إىل إجياد أرضيَّة مشرَتكٍة للخطاب هي أمٌر بالُغ األمهِّ للحياة البرشيَّ

هذا هو اهلدف الرئيس من هذا املقال. وينطلق ممَّا يعنيه أن تكوَن إنساًنا.

ذاهتا  شخصيَّتنا  فإنَّ  أفراًدا،  يشء  كلِّ  وقبل  اًل  أوَّ أنفَسنا  ر  نتصوَّ قد  أنَّنا  رغَم 
ٌة واجتامعيَّة. ثمَّ ننتقل إىل التفكري يف الطبيعة  تعتمد عىل اآلخرين. فنحن كائناٌت فرديَّ
اآلخرين.  نحو  هًة  وموجَّ مرشوطًة  تكوُن  بحيث  اآلخرين،  مع  نوَجَد  بأن  ة  البرشيَّ
والثقايّف،  االجتامعيَّ  موطِنَنا  بوصفها  للُّغة  الفريدة  اإلنسانيََّة  اهِلبَة  ذلك  ويوِضُح 

ومصدَر التمكني الفرديِّ واالجتامعّي.

إًذا هو حاجٌة إنسانيٌَّة ورضورٌة اجتامعيٌَّة أساسيَّة. وجوهرها هو  التواُصل 
التواُصل  تعني  التي   ،(Intersubjectivity) املشرَتكة  للذاتيَّة  الفلسفيُّ  املفهوُم 
التنا النهائيَّة حول التواُصل بوصفه رشياَن  ٍة ومساواٍة وتضاُمن. وتدوُر تأمُّ يَّ بحرِّ

احلياة للمجتمع.

ة المشتَركة الوجوُد بين اآلخرين: الذاتيَّ

رين عىل مدى قروٍن هو أصالة اإلنسان.  أحُد األسئلة الفلسفيَّة التي شغَلِت املفكِّ
ما  األُخرى؟  الثدِييَّات  عن  يميِّزنا  الذي  ما  لإلنسان؟  األساسيَّة  اخلصائص  ما 

اإلنسان األصيّل؟
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هٌة بصورٍة أساسيَّة  ا موجَّ ة حياٍة ُأخرى من حيُث إنَّ ختتلُف حياة اإلنسان عن أيَّ
نحو اآلخرين. فيبدو أنَّنا جمبولون عىل العيش يف عامَلِ ‘‘نحن’’، قبل عامَلِ ‘‘أنا’’ و‘‘أنت’’. 

ويصُف برنارد لونرغان (Bernard Lonergan، 1972: 57) هذا عىل النحو اآليت:

ِة  ‘‘مثلام يرفع املرُء ذراَعه تلقائيًّا ليتجنََّب رضبًة عىل رأسه، بالعفويَّ

ذلك  ويشمُل  قوط.  السُّ من  آخَر  شخٍص  إلنقاذ  يَده  يمدُّ  نفسها 
مَة  املقدَّ املساعدَة  لكنَّ  ة،  اجلسديَّ واحلركَة  والشعوَر  اإلدراَك 
قبل  عنها  املرء  يعلُن  وال  تلقائيَّة.  بل  دًة،  متعمَّ ليَسْت  اآلخر  إىل 
أعضاًء  »كنَّا«  لو  كام  األمر  ويبدو  حدوثها.  أثناء  يف  بل  حدوثها، 

بعضنا يف بعض قبل متييز كلٍّ منَّا عن اآلخر’’.

لقد جَرِت اإلشارُة يف أحياٍن كثرية إىل أنَّ البرَش هم الثدِييَّاُت الوحيدُة التي تعتمد 
اًل وقبل كلِّ يشء- عندما يوَلدون. حيث  هاهتم أوَّ ا عىل البرش اآلخرين- أمَّ اعتامًدا تامًّ
يعتمُد بقاُء األطفال عىل َقيد احلياة عىل اآلخرين، ليس فقط لبضعة أسابيع، بل لبضع 

ُل للذاتيَّة املشرَتكة هو ابتسامة الطفل. سنوات. ال عجَب إًذا أْن يكوَن املظهُر األوَّ

فنحن ال نتعلَّم أن نبتسَم كام نتعلَّم امليش والكالم والسباحة والتزلُّج. وعادًة ما 
ًة ُأخرى، ال نتعلَُّم معنى  ر يف االبتسام قبل أن نبَتِسم. نحن نبَتِسُم فحسب. مرَّ ال نفكِّ
االبتسام كام نتعلَُّم معنى الكلامت. ومعنى االبتسام هو اكتشاٌف نقوم به بمفردنا، وال 
يبدو أنَّ هذا املعنى خيتلُف من ثقافٍة إىل ُأخرى، كام هي احلال مع معاين اإليامءات. 

.(Lonergan, 1972: 60) هناك يشٌء ال يمكُن اختزاُله يف االبتسامة

ُ االبتسامُة عامَّ يعنيه أيٌّ من الوالَدين للطِّفل. وَطوال حياتنا، تشري االبتسامة  تعربِّ
ا إىل  ا تشرُي عفويًّ إىل ما يعنيه شخٌص آلخر. إنَّ معناها مقرِتٌن بالذاتيَّة املشرَتكة؛ إذ إنَّ
.(Self-transcendence) ا شكٌل أسايسٌّ من أشكال السموِّ الذايّت ‘‘حضور اآلخر’’. إنَّ
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يصبُح البرش أصليِّني يف السموِّ الذايّت؛ فهذا هو جوهر كونم كائناٍت اجتامعيَّة. 
د لآلخر’’، عىل حدِّ تعبري  ٌة غري إنسانيَّة. و‘‘الغياب املتعمَّ و‘‘الذاتويَّة’’ (Solipsism) هوَّ
جان پول سارتر (Jean-Paul Sartre)، هو ‘‘اجلحيم’’. يف املقابل، فإنَّ أعىل شكٍل من 
الدائمة  ‘‘الرضورة  احلّب، وهو  الذات لآلخر يف  تسليم  الذايتِّ هو  السموِّ  أشكال 
لكلِّ ما هو إنسايّن’’ (Lonergan, 1985: 134). وهبذا يصبُح املرء ما هو عليه يف ذاته 

بتجاُوِز الذات.

غة بوصفها السموَّ الذاتّي اللُّ

وال   .(zoon logon echon) يتكلَّم’’  الذي  ‘‘احليوان  بأنَّه  اإلنسان  أفالطون  ف  عرَّ
جدوى من تأليب أفالطون عىل تلميذه أرسطو، الذي يرى أنَّ اإلنساَن هو ‘‘احليوان 
الن بعضهام بعًضا، ويعتمد كلٌّ منهام عىل اآلخر.  ر’’؛ فالكالم والعقل يكمِّ الذي يفكِّ

اًل. ر البرشّي، تأيت اللُّغة أوَّ يف ما عدا ذلك، نفسيًّا ويف مراحل التطوُّ

أحالمنا.  يف  ث  ونتحدَّ مسَتيِقظني،  نكون  عندما  ث  نتحدَّ ثون.  يتحدَّ البرش 
وحتَّى  مثاًل،  نقرأ  أو  نستمُع  حينام  أي  بكلمة،  ننطُق  عندما ال  حتَّى  دائاًم،  ُث  نتحدَّ
ُ بعَض األعامل، أو نناُل قسًطا من الراحة.  ث، لكنَّنا نحرضِّ عندما ال نستمع أو نتحدَّ
َث أمٌر طبيعيٌّ عندنا، وال  ُث ألنَّ التحدُّ ُث باستمراٍر بطريقٍة أو بُأخرى. نتحدَّ نتحدَّ

ة. اًل عن إرادٍة خاصَّ ينشأ أوَّ

عن  اختالفهم  عىل  البرش-  أنَّ  وُيعتقد  بطبيعتهم.  لغًة  البرِش  لدى  إنَّ  يقاُل 
النباتات واحليوانات- هم الكائن احليُّ القادُر عىل الكالم.

امَلَلكات  جانِب  إىل  يمتلكون-  البرش  أنَّ  فقط  ليس  اجلملُة  هذه  وتعني 
األُخرى- َمَلكة الكالم، بل تعني أنَّ الكالَم فقط هو ما جيعُل اإلنساَن الكائَن 



37 ة أ من الطبيعة البشريَّ التواُصل جزٌء ال يتجزَّ

إنسان  هو  اإلنسان  أنَّ  ث  يتحدَّ كَمْن  إنَّه  إنساًنا.  بوصفه  عليه  هو  الذي  احليَّ 
2.(Heidegger, 1971: 189)

اللُّغة أقدُم بكثرٍي من كتابات هايدجر، الذي أطلَق عىل  دون شّك، فلسفُة 
الفلسفيَّة قد  اللغَة بوصفها أساًسا لألنثروبولوجيا  الوجود’’. لكنَّ  ‘‘بيت  اللُّغة 
العمل  كان  العرشين.  القرن  يف  األساسيَّة  الفلسفيَّة  األفكار  من  فكرًة  تكون 
 (The ’’ِة العالمات األسايسُّ لتشارلز موريس (Charles Morris)، ‘‘أساُس نظريَّ
(Foundation of a Theory of Signs )1938م(، من أوىل ثامر السيميائيَّة احلديثة 

.(Modern Semiotics)

وقال موريس )1975: 235( الحًقا:

‘‘يعتمد كلُّ ما يميُِّز اإلنساَن عىل اللُّغة؛ فاإلنسان باملعنى احلقيقيِّ 
هو احليوان الناطق. حيث يؤدِّي الكالُم الدوَر األهّم- لكنَّه ليس 
ة واختالالهتا ومحاية هذه الذات،  الوحيد- يف تنمية الذات البرشيَّ

كام يفعُل يف تنمية املجتمع واختالالته، وَصون تلك التنمية’’.

َر  يف الفلسفة احلاليَّة للُّغة، ُيَعدُّ العقُل واللغُة أصاًل مشرَتًكا. وال يمكن أن يتطوَّ
ُم العقُل فقط بإنشاء التعبريات القابلة للنَّقل، واللُّغة هي  أَحُدمها دون اآلخر. ‘‘يتقدَّ

 .(Pasquali, 1997: 43) ’’املظهر الوحيد وامللموس للعقل

إنساٌن  أي  لإلنسان،  يستخدمه  الذي  الشامل  املصطلح  إلنصاف  املقطع  هلذا  هايدجر  ترمجة  لت  ُعدِّ    )2
 On the Way) اللغة’’  إىل  الطريق  ‘‘يف  هايدجر،  مارتن  أيًضا  انُظر   .(Man) وليس رجاًل   (Human being)

 ،(Harper and Row) رو  آند  هارپر  نيويورك:   ،(Peter D. Hertz) هريتز  دي.  پيرت  ترمجة   ،(to Language

 ،’’koto ha‘‘ اللغة،  تعني  التي  اليابانيَّة  الكلمة  من   )54-47 الصفحات  )يف  املؤلِّف  ينبهر  حيث  1971م، 
.(koto) محة التي أنَبَتْتها وتعني حرفيًّا: بتالت الزهور (ha) التي تزدهر بَفْضِل الرسالة اللطيفة للرَّ
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ويف الفعل التواُصيّل، ‘‘تصبح اللُّغة أساًسا وشكاًل ومضموًنا للذاتيَّة املشرَتكة’’ 
(Vaclav Havel, 44: 1990) معنى  ڤاتسالڤ هاڤيل  ص  يلخِّ نفسه(.  السابق  )املرجع 

اللُّغة عىل النحو اآليت:

‘‘يمكن القول إنَّ الكلامِت هي مصدُر ُوجودنا، جوهُر شكل احلياة 
ة ووعينا  البرشيَّ والنفس  الروح  الناس.  عليه  نطلق  الذي  الكونيَّة 
الذايتُّ وقدرُتنا عىل التعميم والتفكري يف املفاهيم وإدراك العامل عىل 
نا  أنَّ معرفة  عىل  قدرُتنا  وأخرًيا  فحسب(،  مكاَننا  )وليس  العامل  أنَّه 
هذه  كلَّ  أنَّ  د  املؤكَّ من  املعرفة-  تلك  كلِّ  مع  والعيش  سنموت، 

األمور تتمُّ يف الواقع بواسطة كلامت’’.

النظر هذه  ملموٌس عىل وجهة  دليٌل  ا  أنَّ نفَسها عىل  ُة  البرشيَّ الطبيعُة  َمِت  وقدَّ
بيشء   (Susanne K. Langer, 1974) النجر  كاي.  سوزان  وتناقش  باللُّغة.  املتعلِّقة 
عىل  والتجاِرب  الذئب’’،  ‘‘أطفال  أو  شني’’  املتوحِّ ‘‘األطفال  ظاهرة  التفصيل  من 
‘‘أطفال  حاالت  من  عدٍد  دراسُة  وجرت  اللُّغة.  بتعلُّم  يتعلَُّق  ما  يف  الشمبانزي 

ة. الذئب’’، أي األطفال الذين نشأوا دون رفقٍة برشيَّ

وأفضل مثٍل عىل ذلك هو پيرت، الذي ُعثر عليه يف احلقول بالقرب من هانوڤر 
عام 1723م، وڤيكتور الذي جرى اإلمساك به يف أڤريون (Aveyron) جنوب فرنسا 
قد  كان  وكامال،  أماال  صغريتان،  وفتاتان  1799م،  عام  عرشة  الثانية  سنِّ  يف  وهو 
عام  ة  اهلنديَّ  (Midnapur) ميدناپور  من  بالُقرب  برشيٍّ  معتقل  إىل  اقتيادمها  جرى 

1920م.

ة لغة، بل كانوا يقلِّدون أصواَت  ث بأيَّ مل يستطع أيٌّ من هؤالء األطفال التحدُّ
إىل  بعضهام  ث  التحدُّ من  وكاماال  أماال  ن  تتمكَّ ومل  بينها.  عاشوا  التي  احليوانات 
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أكثر من  تعلَّمْت كاماال )التي عاشت  بعض، وبعد ستِّ سنوات يف حميٍط برشّي، 
نة من ثالث كلامت،  نْت من ُنْطِق بعض اجلمل املكوَّ شقيقتها( 40 كلمة تقريًبا، ومتكَّ
ُث أَحٌد إليها. عىل ما يبدو، يتمتَُّع األطفال  لكنَّها كاَنْت تفعل ذلك فقط عندما يتحدَّ
)انُظر  الالحقة  حياهتم  يف  يفتقدونا  ما  وهو  اللُّغات،  لتعلُّم  مثاليٍَّة  بفرتٍة  الصغار 

.)Langer, 1974: 122

إىل   (Langer, 1964: 33) ل النجر  يتعلَّق بمسألة لغاِت احليوانات، توصَّ ويف ما 
االستنتاج اآليت:

ا لن تؤلَِّف لغًة  ‘‘لغة احليوان ليَسْت لغًة بتاًتا، واألهمُّ من ذلك أنَّ
جال فْهَم الكثري من  َيوًما. حيُث تتعلَُّم الكالُب التي تعيش مع الرِّ

اإلشارات اللفظيَّة، لكْن فقط يف هيئة إشارات، مقارنًة بأفعاهلا.

ا تتواصل جيًِّدا  التي تعيش يف جمموعات، ويبدو أنَّ والقرود 
كلامٍت  بضُع  لديه  الذي  الطفُل  ا  أمَّ بتاًتا.  ُث  تتحدَّ ال  ما،  حدٍّ  إىل 
أيب«.  »جاء  أيب؟«،  جاء  »هل  أيب«،  »ذهب  ث:  بالتحدُّ يبدأ  فقط 
هي  هذه  والوصف-  الداللة  والنفي،  التأكيد  واجلواب،  السؤال 
االستخدامات األساسيَّة للُّغة؛ فالفجوة ما بني اإلنسان واحليوان 

هي...اللُّغة’’.

اللُّغة إًذا هي القاسُم املشرَتك للجنس البرشّي؛ فنحن نعيش يف بيت اللُّغة. ومل 
ر، بغضِّ  لغويٌّ متطوِّ نظاٌم  ليس لدهيم  أو أشخاٍص  قبيلٍة  أو  ة جمموعٍة  أيَّ ُيعَثر عىل 
ة ما بينهم. لكنَّ التعبرَي السمعيَّ عن أصواِت الكلامت  النظر عن االختالفات اللغويَّ
ة.  البرشيَّ اللُّغات  أنواع  أقوى  لكنَّه  اللُّغة،  من  واحٍد  نوٍع  سوى  ليس  هو  واجلمل 
اللَّمَس  لغَة اجلسد، وَتستخِدم بصورٍة أساسيٍَّة  اللُّغات األُخرى  أنواع  وُيطَلق عىل 
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واإليامءاِت والرموَز املرئيََّة بوصفها عالمات. لذلك، فإنَّ وجوَد البرش مًعا يتطلَُّب 
نُنا اللُّغة  لغًة لتشكيل العالقة باآلخرين، واحلفاظ عليها والتعبري عنها، متاًما كام مُتكِّ

من ‘‘تسمية’’ أشياَء يف العامل من حولنا.

ُل ويكتمُل باللُّغة.  باختصاٍر إًذا، فإنَّ جوهَر اإلنسان، بوصفه كائنًا اجتامعيًّا، يتشكَّ
ذ يف السموِّ الذايتِّ  ُق وُينفَّ ووجوُد البرش مًعا يف العامل، أو التمتُّع بالذاتيَّة املشرَتكة، يتحقَّ
ة.  للتواُصل. وعندما ُنحرم من هذا التآزر، ال يمكنُنا أن نعيَش حياًة َتليُق بالطبيعة البرشيَّ
لذا فإنَّ اللُّغَة هي البناُء البرشيُّ الرمزيُّ الذي يسمُح بَتكوين العالقاِت واحلفاِظ عليها.

ٍة ومساواٍة وَتضاُمن يَّ التواُصل بحرِّ

هل إىل حدٍّ ما )كام رأينا( إثباُت أنَّ اللُّغَة جزٌء من اإلنسان. واللُّغة املتداَولة-  من السَّ
واملأوى.  وامللَبس  كالطَّعام  أساسيٌَّة  ٌة  فرديَّ إنسانيٌَّة  حاجٌة  هي  التواُصل-  أي 
ا  إنَّ وبقائنا.  لُوجودنا  ة  الرضوريَّ االحتياجات  تلك  هي  األساسيَّة  واالحتياجات 
من  األساسيَّة  اإلنسانيَّة  االحتياجات  تصبُح  هلذا،  اإلنسان.  حلياة  املسبَّقُة  الرشوط 

احلقوق األساسيَّة لإلنسان.

ة لإلنسان-  يَّ يف حني أنَّ هذا املنطَق معرَتٌف به عموًما من جهة االحتياجات املادِّ
تيب التنازيلِّ املدَرج- فإنَّ االحتياجات  الطعام والرشاب واملأوى وامللَبس، وربَّام بالرتَّ

ة مثل اللُّغة والتواُصل هي حملُّ خالٍف أكرب. يَّ ة غري املادِّ البرشيَّ

يبدو أنَّ معظَم الناس َينْجون من احلبس االنفراديِّ واإلقصاء واحلرمان الكنيّس، 
نوا بطريقٍة ما من االحتفاظ بنوٍع من التواُصل الشخيصِّ  م متكَّ ويرجع ذلك جزئيًّا إىل أنَّ
إسكاهتم.  رغم  بشأنه  التفاُوض  إعادة  أو  باالنتامء  الشعور  عىل  واحلفاظ  د،  املتعمَّ

واإلسكات ال ينجح بتاًتا؛ ألنَّه ال يمكن أن حيرَمنا أحٌد من طبيعتنا العالئقيَّة.
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ة. وما  يَّ ا آخَر لإلنسان: احلاجة إىل احلرِّ لكنَّ جتِربَة اإلسكات تكشُف ُبعًدا وجوديًّ
ة متشابِكان.  يَّ ة؟ إًذا فاللُّغة واحلرِّ يَّ ث فيه بحرِّ فائدُة بيِت اللُّغة إذا كنَّا ال نستطيُع التحدُّ
التواُصل  ة  يَّ احلرِّ من  احلرماُن  وجيعُل  ة.  يَّ احلرِّ هبُة  نفسه  الوقت  يف  هي  اللُّغة  وهبُة 
ل عالمٍة عىل الَقْمع يف اجلامعات واملجتمعات هو تقييد  احلقيقيَّ أمًرا مستحياًل، وأوَّ

ة التعبري. يَّ حرِّ

ا. وقد يؤدِّي الرتهيب أو َغْرِس اخلوف  يمكن أن يكوَن هذا غرَي ملحوٍظ جدًّ
ة التي  ة، كام يمكُن أن يفعَل بناُء اهلياكل االستبداديَّ يَّ خرية إىل َقْمع احلرِّ ض للسُّ والتعرُّ
ة أن تكوَن جزًءا من  يَّ تسمُح بقليٍل من املعارضة، أو ال تسمُح هبا بتاًتا. وتعني احلرِّ

احلياة املشرَتكة، ومن ثمَّ القدرة عىل املشاركة فيها.

ة التعبري هو مبدٌأ ال يسمُح بأيِّ استثناءات، وينطبق عىل مجيع الناس  يَّ ‘‘مبدأ حرِّ

حول العامل بُحْكم كرامتهم اإلنسانيَّة’’ )تقرير ماكربايد، 1980: 18(.

ا جزٌء  ة اإلنسان معَتِمدٌة عىل الِقَيم. وال حتتاج إىل برهان. إنَّ يَّ ‘‘حرِّ

ويكشُف  عليها.  تنعكَس  أن  إالَّ  يمكُن  وال  احلياتيَّة،  التجِربة  من 
ة، ومن  أ من الطبيعة البرشيَّ ة جزٌء ال يتجزَّ يَّ هذا االنعكاُس أنَّ احلرِّ
أخالقيَّة.  كائناٍت  جلَْعِلهم  البرُش  يواجهه  مسبٌَّق  رشٌط  فهي  ثمَّ 
ة عىل وجه التحديد ممكنًة، بام  ة مجيَع األنشطة البرشيَّ يَّ وجتعُل احلرِّ
ُة هو أن تصبَح أكثَر  يَّ يف ذلك التواُصل...واألساُس املنطقيُّ للحرِّ
ُة جزٌء من أن تكوَن إنساًنا وأن تصبَح  يَّ ا. واحلرِّ إنسانيًَّة وآدميًَّة حقًّ
ة  يَّ احلرِّ اختبار  يمكن  اآلخرين  مع  احلرِّ  اللقاء  يف  إنسانيًّا...فقط 

.(Traber, 1997: 334-335) ’’احلقيقيَّة
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‘‘يوَلدون أحراًرا’’. حيث ينخرطون يف العالقات القائمة، يف  غري أنَّ البرش ال 
ُة احلقيقيَُّة  يَّ ة اآلخرين. تقبُل احلرِّ يَّ البرُش حرِّ العائالت واملجموعات. لذلك يالقي 
ة اآلخرين. وجتدُر اإلشارة إىل أنَّ  يَّ يَّات األُخرى دون َقيٍد أو رشط، وتتَّسُع حلرِّ احلرِّ
ة  يَّ ل نحو األشياء بل نحو الناس. فال خُتترَبُ احلرِّ هًة يف املقام األوَّ ة ليَسْت موجَّ يَّ احلرِّ

احلقيقيَّة إالَّ يف اللقاء احلرِّ مع اآلخرين.

س أيًضا األساَس املنطقيَّ  ة يؤسِّ يَّ كام أنَّ نَج الذاتيَّة املشرَتكة املتَّبع بشأن مفهوم احلرِّ
ة، املنصوص عليها يف القوانني الُعرفيَّة )وامُلثَبتة( للمجتمعات كافَّة. يَّ لقيوِد احلرِّ

وتؤدِّي هذه االنعكاسات إىل ُبعٍد آخَر للتواُصل: املساواة. فال يمكننا التواُصل 
أو  َعْبده  إىل  معلوماٍت  السيُِّد  ينقُل  وقد  منزلًة’’.  ‘‘أدنى  نحسُبهم  كنَّا  إذا  باآلخرين 
خاِدِمه، لكنَّ التواُصل احلقيقيَّ نادًرا ما حيُدث ما بينُهام. وينطبُق األمُر نفُسه عندما 

ا ‘‘أدنى منزلًة’’. حيسُب الرجاُل املرأَة كائنًا برشيًّ

د املعلومات، أو َبْيع املنتجات اإلعالميَّة والوصول إليها، بدائَل  وقد يصبح جمرَّ
البرش  مجيع  بأنَّ  مسبًَّقا  االعرتاَف  التواُصل  يف  ة  يَّ احلرِّ وتستلزم  احلقيقّي.  للتواُصل 
ة، كان  متساوون يف القيمة. وكلَّام كاَنِت املساواُة أوَضَح وَتظَهُر يف التفاُعالت البرشيَّ

التواُصل أسَهَل وأكثر اكتاماًل.

اهلُِويَّات  تنكُر حقيقَة  لكنَّها ال  فلسفيٍّ غري مرشوطة،  مفهوٍم  إطاِر  املساواة يف 
أو  التجاُنَس  املساواة  تعني  وال  التفضيليَّة.  املصالح  أو  الوالءات  أو  االجتامعيَّة 
ة التي متنُحها املجتمعاُت  ا ال تتعارُض مع األدوار واملراتب اخلاصَّ االتِّساق. كام أنَّ

لألفراد واملجموعات.

الِعرق  أو  األصل  بسبب  للتَّمييز  ض  التعرُّ عدم  يف  احلقَّ  تعني  املساواة  لكنَّ 
حلقوق  األفريقيِّ  امليثاق  عىل  وتعليًقا  ذلك.  إىل  وما  ّن،  السِّ أو  اجلنس  أو  ين  الدِّ أو 
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املجتمع،  جُتاه  الفرد  واجبات  عىل  ُد  يشدِّ الذي  1986م،  لعام  والشعوب  اإلنسان 
تشارلز  يقول  واجلَمِعيَّة،  اجلامعيَّة  احلقوق  مفهوم  عىل  الرسميَّ  الطابَع  وُيضفي 

:(Charles Husband, 1998: 139) هاسَبند

ة التي  ة مرهونٌة بمجتمعاِت اهلُِويَّ ‘‘باالعرتاف بأنَّ شخصيَّتنا الفرديَّ
يمكُن  ال   ، ثمَّ ومن  وَتضاُمنَنا.  ارتباَطنا  ندرك  فإنَّنا  إليها،  ننتمي 
ة أو ضامنا بالكامل يف غياِب احرتاِم كرامة  التمتُّع باحلقوق الفرديَّ
ذلك  يف  بام  تها،  يَّ وحرِّ ومساواهتا  وسالمتها  اهلُِويَّات  جمتمعاِت 
بأيٍّ  باالعرتاف  املطاَلبة  ويف  إليه.  ننتمي  الذي  الِعرقيِّ  جمتمعنا 
ُوجوِد  برشعيَِّة  متباَداًل  اعرتاًفا  نعرتف  أن  جمتمعاتنا...جيب  من 

املجتمعات األُخرى وسالَمتِها، بام يف ذلك اختالفها عنَّا’’.

‘‘انتشار  إىل  العامِّ  التواُصل  يف  اهلُِويَّات  هذه  بمثل  االعرتاف  عدم  يؤدِّي  وقد 
يَّة التواُصليَّة التي يستهلك فيها اجلمهوُر املتجانِس نسبيًّا مقداًرا حمدوًدا  أحياء األقلِّ
َي  يؤدِّ أن  ح  املرجَّ ومن   .(Husband, 1998: 143) والِقَيم’’  والرتفيه  املعلومات  من 
للمواطِنني،  متجانٍِس  غري  خطاٍب  إىل  العامِّ  املجال  يف  املتامِيزة  املجموعات  إدراُج 

حيث يمكُن تأكيد اهلُِويَّات االجتامعيَّة والتعبري عن املصالح اجلامعيَّة.

احلقِّ يف  ما جيري جتاُهُله- حيافظ عىل  الوالء- غالًبا  آخَر من  نوًعا  لكنَّ هناك 
مثل  معهم،  والتضاُمن  املجتمع  يف  واملستضَعفني  َعفاء  للضُّ الوالء  وهو  التواُصل، 
التزاًما  أيًضا  التضامُن  والِكبار. ويشمُل  نِّ  السِّ أو صغار  أو عقليًّا،  ا  املرىض جسديًّ
الالجئني  مثل  وهتميشها،  إقصاؤها  جرى  التي  واجلامعات  األفراد  جُتاَه  فاعاًل 
ة ‘‘التضامن مع  واملنبوذين )أليِّ سبٍب كان( واملستَغلِّني واملضَطَهدين. وبصفٍة خاصَّ

.(Traber, 1997: 335) ’’تهم، وُجِعلوا أقلَّ من البرش يَّ َمن ُسلَبْت حرِّ
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‘‘املطالب التي ال مفرَّ منها جُتاَه بعضنا بعًضا، والتي  ال هو أحد  التضامُن الفعَّ
[Peukert]، مقتبس من  )پوكريت  ال يمكنُنا التخيلِّ عنها إالَّ عىل حساب إنسانيَّتنا’’ 

.)[Christians, 1997: 7] كريستيانز

يلٌّ  ة (Ontological)، وحتوُّ إنَّ وجوَدنا املشرَتك يف العامل شامٌل من الناحية الوجوديَّ
(Transformative) من الناحية األخالقيَّة. والظُّلم اجلسيم- عىل أقلِّ تقدير- ُيزِعُجنا 

يكتسُب  ثمَّ  العمل.  إىل  باالشمئزاز  الشعور  هذا  يدفُعنا  وقد  اشمئزاَزنا،  وُيثرُي 
أجل  من  ضمنيًّا  املشرَتكة  الذاتيَّة  وتسعى  وأخالقيَّة.  جديدًة  صفًة  الذايتُّ  السموُّ 
نظاٍم اجتامعيٍّ عادل، ويف النهاية من أجل ‘‘املجتمع الصالح’’، كام أوضَحْت إحدى 
ليَّة األخالقيَّة )كريستيانز وترابر، 1997م(.  األوَّ املعايري  الثقافيَّة حول  الدراسات 
موضوُع  أيًضا  هو  بل  )فاضل(،  ‘‘يوتويّب’’  إسقاٍط  َد  جمرَّ الصالُح  املجتمُع  وليس 
ت العلوم واألخالق االجتامعيَّة. وجيري  ًة من مهامَّ حتليٍل ملموس، والذي ُيعدُّ ُمهمَّ

ليَّة للتواُصل عىل النحو اآليت: تلخيُص اإلمكاناِت التحوُّ

عن  التعبري  من  نهم  ويمكِّ الناَس  ُر  حيرِّ الذي  هو  ‘‘التواُصل 
تلك  لتلبية  مًعا  العمل  عىل  ويساعدهم  ة،  اخلاصَّ احتياجاهتم 
يف  هم  حقَّ ُد  ويؤكِّ بالكرامة،  إحساَسُهم  ُز  يعزِّ وهو  االحتياجات. 
الكاملة يف احلياة املجتمعيَّة. وهيدُف إىل إنشاء هياكَل يف  املشاركة 
للوصول إىل حقوق  أكثر عداًل ومساواًة ومالءمًة  املجتمع تكون 

.(WACC, 1997: 8) ’’اإلنسان

الحقُّ في التواُصل العامِّ للجميع

ة إىل حقِّ األفراد يف التواُصل. وهيدُف هذا احلقُّ إىل  يقوُد نُج االحتياجات البرشيَّ
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ضامن الطبيعة االجتامعيَّة للبرش وتنفيذها بواسطة التواُصل ما بني األفراد. ورغم أنَّ 
ن احلقَّ يف التواُصل العاّم، فال تزال هناك حاجٌة إىل تأكيٍد رصيح؛ ألنَّ  ذلك يتضمَّ

احلقَّ يف التواُصل هبذا املستوى يكون أكثَر ما جيري التناُزع عليه.

التواُصل  ا  تقليديًّ ربطوا  الذين  مجيع  تفكري  عن  غريٌب  علنًا  التواُصل  يف  احلقُّ 
‘‘األطراف  مفهوم  أثَّر  وقد  املجتمع.  يف  والثقافيَّة  واالجتامعيَّة  السياسيَّة  بالنُّخبة  العامَّ 
التواُصل  وسائل  ومجيع  الصحافة  تاريخ  يف  كبرًيا  تأثرًيا  الفاعلة’’  ة  العامَّ االجتامعيَّة 
‘‘املشاهري’’:  أخبار  بقيمِة  مهووسٌة  لألخبار  ة  التقليديَّ فاملعايري  األُخرى.  ة  اجلامهرييَّ
والرتفيه.  الرياضة  و‘‘نجوم’’  واالقتصادّي،  السيايسِّ  النفوذ  ذات  ة  املهمَّ الشخصيَّات 
ر؛ فهذا  ض املتكرِّ ويف الواقع، تعمل وسائُل اإلعالم عىل َتوريِث النجوميَّة، وذلك بالتعرُّ
رْت  هو اخرتاُع هوليوود الذي انترَش من األفالم إىل التلفزيون واملوسيقا الشعبيَّة. وطوَّ
ة. وأحد  َوفًقا ملعايريها اخلاصَّ ة  ثقافَتها اخلاصَّ الزمن  بمرور  ة  وسائل اإلعالم اجلامهرييَّ
ورة التدريب أو التعليم، لكنَّ الفكرَة  هذه املعايري هو ‘‘االحرتافيَّة’’. وال يعني هذا بالرضَّ
ة- هم َمن جيب  ة القائلة إنَّ ‘‘األشخاص املميَّزين’’ فقط- ذوي املواهب اخلاصَّ النخبويَّ

أن يكونوا صحفيِّني وإعالميِّني.

يستطيعون  الذين  أولئك  عىل  مقصوٌر  حقٌّ  هو  العامَّ  التواُصل  فإنَّ   ، َثمَّ ومن 
ك. ك باملعايري املهنيَّة لثقافة وسائل اإلعالم، ويامرسون هذا التمسُّ التمسُّ

ة: امليل )وليس أكثر من ذلك( إىل إظهار عدم  وهناك تعبرٌي آخُر عن النخبويَّ
العامَّ  التواُصل  ة  يَّ حرِّ استخداَم  ُيسيئوَن  قد  الذين  ‘‘العاديِّني’’  باألشخاص  الثقة 
املسؤوليَّة  أنَّ  وُيفرَتُض  الشباب.  مع  سيَّام  ال  هذا  الثقة  عدم  ويتجىلَّ  وُسلطتِها. 
السياسيَّة واألخالقيَّة هي حقٌّ مقصوٌر عىل أعضاء طبقٍة اجتامعيٍَّة ومهنيٍَّة معيَّنة. 
ة التواُصل العامِّ يف السنوات األخرية كانت إىل حدٍّ كبرٍي  لكنَّ إساءَة استخدام قوَّ
الثانية  اخلليج  حرب  أحداِث  نقُل  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  املحرتفني.  أيدي  يف 
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رواندا  اجلامعيَّة يف  اإلبادة  والتلفزيون يف  اإلذاعة  ْته  أدَّ الذي  ور  والدَّ )1991م(، 
)1994م(، والغطرسة الِعرقيَّة والدعوة إىل احلرب من جانب وسائل اإلعالم يف 

ٍة طويلٍة من اندالع الرصاعات(. يوغوسالڤيا السابقة )قبل مدَّ

ة صالِحيَّات النخبة  ى املدافعون عن احلقِّ يف احلصول عىل املعلومات العامَّ يتحدَّ
السياسيَّة واملهنيَّة. ونموذجهم يف التواُصل العامِّ ديمقراطيٌّ ال استبدادّي. وهيِدفون 

ة؛ من النخبة إىل القاعدة الشعبيَّة. ة التواُصل من القلَّة إىل األكثريَّ إىل توزيع قوَّ

ولة، التي تصبح فقط إحدى جهاٍت  وينصُّ هذا احلقُّ أيًضا عىل َدوٍر جديٍد للدَّ
ساٍت وجمموعاٍت ومنظَّامٍت ُأخرى- بمعزٍل عن األفراد. ة معنيَّة، وهي تضمُّ مؤسَّ عدَّ

وبكلامٍت ُأخرى، يعتمُد احلقُّ يف التواُصل اعتامًدا كبرًيا عىل اهلياكل االجتامعيَّة 
د  جمرَّ من  أكثر  الديمقراطيَّات  تتطلَُّب  باختصار،  العاّم.  التواُصل  فيها  حيدث  التي 
د األحزاب. وعالوًة عىل التصويت  انتخاب ممثِّلني للمجالس الترشيعيَّة يف نظاٍم متعدِّ
رغباهتم  عن  التعبري  يمكنُهم  أشخاًصا  الديمقراطيَُّة  تتطلَُّب  احلزبيَّة،  والسياسات 

علنًا، ويشاركون يف النقاش حول نوع العمليَّات السياسيَّة التي يطمحون إليها.

لكْن ال يمكُن أن يظلَّ احلقُّ يف التواُصل منعزاًل؛ فهو مرتبٌط بحقوق اإلنسان 
د  ة. ويؤكِّ األُخرى، ال سيَّام احلقِّ يف التعليم والثقافة والتنمية االجتامعيَّة واالقتصاديَّ

هاملينك )1998: 56( احلقَّ يف التمكني الذايّت:

هو  للناس  الذايتِّ  للتمكني  األساسيَّة  الرشوط  بني  ‘‘من 

أنفسهم  عن  التعبري  من  الناَس  ن  مُتكِّ التي  املوارد  إىل  الوصوُل 
وتباُدل  اآلخرين،  إىل  التعبريات  هذه  وإيصال  واستخدامها، 
يف  تدوُر  التي  األحداث  عىل  أنفسهم  وإطالع  معهم،  األفكار 
ومشاركة  فيها  م  والتحكُّ املعرفة  إنتاج  عمليَِّة  وإنشاء  العامل، 
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التحتيَّة  البنى  املوارد  هذه  وتشمُل  العامل.  يف  املعرفة  مصادر 
التقنيَّة، واملعرفة واملهارات والوسائل املاليَّة واألنظمة الطبيعيَّة. 
قاِت أماَم  ويضُع توزيعها غري املتكافئ ما بني شعوب العامل معوِّ
ُيعدَّ  أن  وينبغي  الذايّت،  التمكني  لرشوط  املتكافئ  االستحقاق 

انتهاًكا حلقوق اإلنسان’’.

ويقول تقرير ماكربايد )1980: 253( إنَّ احلقَّ يف التواُصل هو رشٌط أسايسٌّ 
حلقوق اإلنسان األُخرى. وهناك عالقٌة مبارشٌة ما بني التواُصل ومجيع تلك احلقوق 
ساته متكني  ُد عىل املشاركة يف الشأن العاّم. وعىل املجتمع ومؤسَّ األُخرى التي تشدِّ
ة والسياسيَّة والثقافيَّة للمجتمع. وليس  الة للجميع يف احلياة االقتصاديَّ املشاركة الفعَّ
نبياًل عن اإلحسان، لكنَّه مطلٌب للعدالة. كام أنَّ هذه املشاركة يف جمال  هذا تعبرًيا 
إىل  السلبيِّ  الوصول  أو  املستهِلك’’  ‘‘اختيار  د  جمرَّ من  أكثُر  بالتأكيد  هي  التواُصل 
وسائل اإلعالم، أو حتَّى املحاَدثات التفاعليَّة ما بني الرفقاء عىل اإلنرتنت. بل تعني 
ا حول الصالح العاّم. وهدُفها هو اإلسهاُم يف النقاش حول  املشاركة هنا حواًرا عامًّ

اته، وقبل كلِّ يشء، حول مستقَبِلنا املشرَتك. املجتمع وِقَيِمه وأولويَّ

ل. ٌة هتدُف إىل التغيري وإحداث التحوُّ ا عمليٌَّة ديناميكيٌَّة مستمرَّ إنَّ

الخالصة

ُصنع  ثَّم  ومن  مًعا،  العامل  يف  الوجود  أو  املشرَتكة،  الذاتيَّة  موضوع  إىل  اآلَن  نعود 
ٌة هلا حقوقها.  ه، ومسؤوليٌَّة عامَّ مستقبلنا مًعا. لتآُزرنا جانٌب شخيصٌّ خاصٌّ له حقُّ
للجميع  حقٌّ  ومها  العامَّني،  والصالح  بالنظام  العامِّ  التواُصل  يف  احلقُّ  ويتعلَُّق 

ومسؤوليٌَّة عَليهم، وهو ليس ِحكًرا عىل قلَّة فقط.
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التواُصل مشابٌِه للجهاز العصبيِّ يف جسم اإلنسان. حيث جيري احلفاظ عليه 
العصبيُّ  اجلهاز  تعطََّل  وإذا  أجزاء اجلسم.  ة من مجيع  إشاراٍت صادرٍة عدَّ بواسطة 
ة اجلسم كلِّه للَخَطر. وباملثل، ال يمكن أن توَجُد  َضْت صحَّ أو اجلهاز املناعّي، تعرَّ
املعلومات  من   ٍ معنيَّ مستًوى  دون  ُوِجَدْت-  إْن  تزدهر  ولن  حديثة-  ديمقراطيٌَّة 
يف  احلقِّ  عىل  تعتمُد  التي  هي  احلقيقيَّة  السياسيَّة  اهليئة  فإنَّ   ، َثمَّ ومن  واملشاَركة. 
التواُصل. وقد ُوِصَفْت أدواُر التواُصل- الشخيصِّ والعاّم- برباعٍة يف الِفقرة األوىل 

ل من تقرير ماكربايد )1980: 3(: من الفصل األوَّ

النشاِط  ُك  حمرِّ أنَّه  كام  وُينعُشها.  احلياة  عىل  التواُصل  ‘‘حيافُظ 

الناَس  التواُصل  ويقود  عنهام.  املعربَّ  واحلضارة  االجتامعيِّ 
وأنظمٍة  عمليَّاٍت  بواسطة  اإلهلام،  إىل  الغريزة  من  والشعوَب 
ُن جمموعًة مشرَتكًة  عٍة لالستقصاء والقيادة والسيطرة. إنَّه يكوِّ متنوِّ
عمل،  إىل  الفكَر  بالتآزر...ويرتجم  الشعور  ي  ويقوِّ األفكار،  من 
لبقاء  املتواضعة  ت  املهامَّ من  بدًءا  وحاجٍة  عاطفٍة  كلَّ  ويعكُس 

اإلنسان ُوصواًل إىل املظاهر الُعليا لإلبداع، أو للتَّدمري.

لطة، ويعمل مثَل َخيٍط  ويدمُج التواُصل املعرفَة وتنظيم السُّ
يربُط ما بني أقدم ِذكرى لإلنسان ]البرش[ وتطلُّعاته ]تطلُّعاهتم[ 

النبيلة بواسطة السعي املستمرِّ من أجل حياٍة أفضل.

ة  ودقَّ تعقيًدا  أكثَر  التواُصل  ُة  مهمَّ أصبَحْت  العامل،  م  تقدُّ ومع 
لإلسهام يف حترير اجلنس البرشيِّ من العَوِز والَقْمع واخلوف وتوحيده 
يف املجتمع واملشاركة والتضاُمن والتفاُهم. لكْن ما مل جيِر إدخاُل بعض 
ر  للتطوُّ املحتَملة  الفوائُد  توَضَع  فلن  األساسيَّة،  اهليكليَّة  التغيريات 

ف أغلبيَّة اجلنس البرشّي’’. التكنولوجيِّ واالتِّصاالت حتت ترصُّ
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الفصل 3

ة اإلعالم: استقالليَّ
ة في األردّن دراسة عن إذاعٍة مجتمعيَّ

اب داود ُكتَّ

اء سوء احلّظ. ففي  ، ال سيَّام اإلذاعات يف العامل العريّب، جرَّ عانى اإلعالُم اجلامهرييُّ
وقِد  ة.  ًة عدَّ وانقالباٍت عسكريَّ ثوراٍت  املنطقُة  الذهبيِّ لإلذاعات، شهَدِت  العرص 
ار والقادة العسكريُّون يف العادة موقَعني: القرص اجلمهورّي/امللكّي،  استهدَف الثوَّ
القادة  انقالهبم. دون شّك، كان لدى هؤالء  أو  ثورهتم  الوطنيَّة إلعالن  واإلذاعة 
ٌف أن يأيت آخرون ليصنَعوا هبم ما َصنَعوه بَمْن قبَلهم، لذا جرى حتصني  اجلدد ختوُّ

ة يصعب الوصول إليها. القصور، وحتويل اإلذاعة إىل قلعة عسكريَّ

ومل يقترص املوضوُع عىل التحصني العسكريِّ لإلذاعات؛ فسياسات اإلذاعات 
)الحًقا التلفزيونات الوطنيَّة( وشخوصها جرى اختيارها بعنايٍة عىل أساس الوالء، 
برشوط  عالقٍة  ة  أيَّ اإلعالم  ومهنيَّة  لالستقالليَّة  تُكْن  مل  الكفاءة.  ورة  بالرضَّ وليس 

االختيار، بل بالعكس.
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ُحف التي تتطلَّب من املستهِلك أن يكوَن قادًرا عىل القراءة  وعىل خالف الصُّ
والكتابة، فاإلذاعُة ال تكلُِّف املستهِلَك شيًئا، ويمكن أن يستفيَد منها حتَّى لو كان 
ٍة قصرية، أصبَحِت اإلذاعُة الوطنيَُّة التي تبثُّ عىل املوجة  يًّا. لذلك، ويف غضون مدَّ ُأمِّ
ة ’’AM‘‘ متثُِّل الصوَت الرسميَّ للحكومات، ويف الوقت نفسه، كان هلا احتكاٌر  العامَّ
ة جهٍة غري حكوميَّة. ويف املناطق العربيَّة، ال شكَّ  لألثري، حيث مل تتوافْر ُرَخٌص أليَّ
أنَّه كانت للجمهور الواسع القدرُة عىل االستامع إىل إذاعاٍت أجنبيٍَّة ناطقٍة بالعربيَّة، 
ولكنَّ  أمريكا،  صوت  أو  الفرنسيَّة،  كارلو  مونتي  أو  الربيطانيَّة،  اإلذاعة  هيئة  مثل 
عىل  بثَّها  ى  تتلقَّ كانت  التي  الدول  يف  يَّة  املحلِّ األمور  مع  تتعاَمْل  مل  اإلذاعات  تلك 

ة. املوجة العامَّ

ر التكنولوجيُّ رضورًة لقادة الدول العربيَّة أن ُيعيدوا النظَر  وقد فرَض التطوُّ
التضمني  نظام  تبثُّ عىل  التي  للموجة اجلديدة  احتكار األثري. وكان  يف موضوع 
األمر  باملوسيقا،  يتعلَّق  ما  سيَّام  ال  الصوت،  جودة  بسبب  ’’FM‘‘جاذبيٌَّة  الرتدُّديِّ 
مساحَة  يتجاوُز  ال  ما  وعادًة  خمترًصا،  كان  بثِّها  مدى  أنَّ  رغم  رواَجها  زاَد  الذي 

مدينٍة كربى فقط.

ًة  َل التغيري يف سياسة ‘‘إذاعة صوت أمريكا’’ للمنطقة هزَّ ويف سياٍق متَّصل، شكَّ
َر القائمون عىل اإلذاعة األمريكيَّة حتويل حمتوى  سياسيًَّة لدى قادِة تلك الدول. فقد قرَّ
براجمهم حتوياًل كبرًيا هيدف إىل الوصول اىل شباب املناطق العربيَّة. فقد جرى تغيري 
اسم اإلذاعة عام 2002م إىل ‘‘إذاعة سوا’’، وجرى تركيز املحتوى بصورٍة أساسيَّة 
عىل املوسيقا، حيث تناَوَب البثُّ ما بني أغنيٍة أجنبيٍَّة وُأخرى عربيَّة، وكانت كلُّها 
العربيَّة.  املناطق  شباب  لدى  بشعبيٍَّة  حيَظوَن  ممَّن  واملغنِّني  الِفَرِق  بحسب  مدروسًة 
 ، البثِّ اإلذاعيِّ (FM)، وحتسني نوعيَّة  ومع إدخال تقنيات نظام التضمني الرتدُّديِّ 
التغيرُي ثورًة يف جمال اإلعالم املسموع. وقد جرى َحرْصُ موضوع األخبار يف  مثََّل 
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ٍة وتقاريَر قصريٍة. كام جرى اختيار بثِّ األخبار يف فرتة 15 و45 من  مواجَز إخباريَّ
ة منافسٍة يف جمال األخبار مع اإلذاعات الباقية،  ُن أيَّ كلِّ ساعة، وهي أوقاٌت ال تتضمَّ

والتي غالًبا ما تبثُّ أخباَرها عىل رأس الساعة، أو عند منتصفها.

تفاعَل القادُة العرُب واحلكوماُت برسعة، حيث مل تُكن لدهيم القدرة عىل َوْقِف 
إذاعٍة لُقوى عظمى مثل الواليات املتَّحدة، ومل يرغبوا أصاًل يف ذلك. وبدَل منعها، 
لٍة لَعمٍل شعبيٍّ  جَرْت حماَولُة تقليدها. فقد َفِهَم القادُة العرُب أنَّ احلكوماِت غرُي مؤهَّ
دة  ناجح، فجرى اختيار رجاِل أعامٍل موالني للحكومات، وُسِمَح هلم بصورٍة حمدَّ
بإقامِة إذاعاٍت شبابيٍَّة من أجل استعادة الشباب الذين جرى استدراُجهم إىل إذاعة 

سوا األمريكيَّة.

السياسيَّة  األمور  سبََّبِت  ما  فرسعان  ليًّا،  أوَّ نجاًحا  شهَدْت  البداية  أنَّ  ومع 
‘‘سوا’’  القائمني عىل  العراق فرَضْت عىل  تراُجًعا. فحرُب جورج بوش االبن عىل 
لٍة  مطوَّ صحفيٍَّة  مؤمتراٍت  بثُّ  فيها  بام  األمريكيَّة،  احلرب  عن  ٍة  إخباريَّ تقاريَر  بثَّ 
املوسيقّي،  ص  التخصُّ لفكرة  اخرتاًقا  ذلك  يمثِّْل  مل  األمريكان.  العسكريِّني  للقادة 
بل كشَف األمَر لكثرٍي من الشباب الذين مل يكونوا يعرفون أنَّ ‘‘إذاعة سوا’’ هي يف 

احلقيقة ناطٌق إعالميٌّ بِاْسم احلكومة األمريكيَّة، حاهُلا حاُل اإلذاعات العربيَّة.

ذهبيًَّة  فرصًة  األوسط  الرشق  منطقة  يف  احلروُب  مثََّلِت  نفسه،  السياق  ويف 
األخباَر  تبثُّ  التي  الفضائيَّات  اجلامهريّي، وهو  اإلعالم  إلدخال شكٍل جديٍد من 
جورج  حرب  أثناء  يف  ُولَِدْت   (CNN)’’أن أن.  ‘‘يس.  فمحطَّة  الساعة.  مدار  عىل 
َك الرئيَس لنجاح فضائيَّة  بوش األب يف املنطقة، وكاَنِت االنتفاضُة الفلسطينيَّة املحرِّ
ة، والتي وصَل عدد متابعيها يف أحد األوقات إىل 60 مليون مشاِهد.  اجلزيرة القطريَّ
ٍة  ٍة سعوديَّ إخباريَّ فضائيَّات  ِوالدِة  دوٌر يف  اإلقليميَّة  واملنافسات  للحروب  كاَن  كام 

مثل العربيَّة وسكاي نيوز.
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بشعبيٍَّة  متتََّعْت  كر  الذِّ آنفِة  العربيََّة  والفضائيَّاِت  األجنبيََّة  اإلذاعاِت  أنَّ  ومع 
ا عىل األخبار اإلقليميَّة والدوليَّة، ومل ُيشبِع  كبرية، فإنَّ َمضموَنا كان أساًسا مقترِصً
، والتي ال يمكن إجياد حلول هلا سوى بواسطة  ّ احلاجَة إىل معلوماٍت ذاِت طابٍع حميلِّ

. ّ اإلعالم املحيلِّ

العريبِّ ِقسَمني؛ فاحلكوماُت متلُك  العامل  ِّ يف  الطابع املحيلِّ وينقسُم اإلعالُم ذو 
الوطنيَّة  واإلذاعة  التلفزيون  متلُّك  بواسطة  تديُره،  أو  اإلعالم،  من  مهامًّ  جزًءا 
امللكيَّة  عىل  وعالوًة  احلكومات.  نظِر  وجهَة  األساس  يف  متثِّل  وهي  وفروعها، 
هلا  أو  ة،  خاصَّ إعالٍم  وسائَل  متلُك  ة  عدَّ عربيًَّة  دواًل  فإنَّ  املحطَّات،  لتلك  املبارشة 
سيطرٌة غري مبارشة عليها، منها ُصُحٌف يوميٌَّة وأسبوعيَّة. فتسيطر احلكوماُت عىل 
ساٍت حكوميٍَّة  ذلك اإلعالم بواسطة ملكيٍَّة كاملٍة مؤثِّرٍة ألسهم الرشكات من مؤسَّ
سات التي تسيطر  سة الضامن االجتامعّي، أو غريها من املؤسَّ أو شبه حكوميَّة، كمؤسَّ

عليها الدولة.

عليه،  تسيطر  ال  أو  اخلاصَّ  اإلعالم  احلكومات  متلك  ال  التي  احلاالت  ويف 
سات اإلعالميَّة عالقٌة محيمٌة برجال األعامل  ففي الغالب تكون ملالكي تلك املؤسَّ
لَضامن  املبارش  التنسيق  جيري  حيث  ام،  للُحكَّ واملوالني  اخلاصِّ  لإلعالم  املالكني 

نها. استمرار تلك العالقة وحتسُّ

يَّة يف ما تنرُشه عىل ما  سات اإلعالميَّة املحلِّ ُز تلك املؤسَّ ويف كلِّ األحوال، تركِّ
يأتيها من وكالة األنباء الوطنيَّة، ووكاالت األنباء العامليَّة. ويبقى هناك هامٌش بسيٌط 
لكتَّاب األعمدة، كام تغلُب هنا نوعيَُّة ُكتَّاٍب ذوي والٍء للنِّظام احلاكم يف كلِّ بلد، 
وتعمل احلكومات عىل سياسة االحتواء الناعم بواسطة املساَعدات واهلَدايا، وتوفري 

إمكانيٍَّة حللِّ مشكالت بريوقراطيَّة تكوُن وسيلًة لَضامِن والِء هؤالء الُكتَّاب.
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املنطقة  التعميم وَوْضع حتليٍل لكلِّ دوِل  أنَّ من اخلطأ  بدَّ هنا من توضيح  وال 
من  منطقة  هو  االستثناءات  تلك  وأَحُد  استثناءات.  هناك  أنَّ  شكَّ  فال  العربيَّة؛ 

ا دولٌة ذاُت سيادة، وهي فلسطني. الصعب َوْصُفها من الناحية القانونيَّة أنَّ

وتسعينيَّاته،  املايض  القرن  ثامنينيَّات  يف  فلسطني  يف  صحفيًّا  عملُت  شخصيًّا  أنا 
وتابعُت التغيريات السياسيَّة منذ احلرب اإلرسائيليَّة عىل لبنان عام 1982م، واحلرب 

د املنظَّمة يف فلسطني املحتلَّة. الدائمة عىل منظَّمة التحرير، بام يف ذلك كلُّ َمن أيَّ

فريدًة  فرصًة  1987م  عام  اندلعت  التي  الفلسطينيَّة  االنتفاضُة  َرِت  وفَّ وقد 
َز عىل حياة شبَّاٍن وشابَّاٍت من  . حيث شاركُت يف إنتاج فيلٍم وثائقيٍّ ركَّ ّ إلعالٍم حميلِّ
الفيلم، ومحل عنوان  ُبثَّ هذا  يَّة. وقد  املحلِّ فلسطني عملوا عىل تصوير جمتمعاهتم 
‘‘يوميَّات فلسطني’’، حول العامل، وكان ُيعدُّ نموذًجا جديًدا، وعكَس بصورٍة حقيقيٍَّة 

ومن الداخل جمريات االنتفاضة.

العمل  من  جزًءا  فلسطني  يف  يَّة  املحلِّ املجتمعات  يف  جيري  ما  َنْقل  فكرُة  مثََّلْت 
فطبيعُة  للتَّواُصل.  قة  خالَّ يٍَّة  حملِّ وسائَل  باكتشاف  األشخاص  بعض  وبدأ  املقاِوم، 
ة حماَولِة عمٍل  ؛ ألنَّ أيَّ ّ َر إمكانيََّة العمل اإلعالميِّ املحيلِّ الوضع السيايسِّ والعسكريِّ وفَّ

إعالميٍّ عىل مستوى الوطن كان سيجري هدُمه برسعٍة عىل يد املحتلِّ اإلرسائييّل.

الوطنيَّة  لطة  للسُّ السامَح  1993م  عام  أوسلو  اتِّفاقيَّة  َرِت  وفَّ ذلك،  بعد 
ِة تلفزيون وإذاعات وطنيَّة، لكنَّ القيادة الفلسطينيَّة يف الوقت  الفلسطينيَّة إقامَة حمطَّ
أن  عىل  للُمواطِن،  املعلومة  لتوفري  ٍة  خاصَّ يٍَّة  حملِّ إذاعاٍت  بإقامة  سمَحْت  نفسه 
تكوَن أيًضا البديَل لإلذاعة الوطنيَّة يف حال ساَء الوضع ما بني القيادة الفلسطينيَّة 
بالفعل يف كانون ثاين/يناير عام 2002م  لطات اإلرسائيليَّة. وهذا ما حدث  والسُّ
عندما نسَفْت إرسائيل مبنى التلفزيون واستوديوهاته، وجرى تدمري هوائيَِّة َصوِت 
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لبثِّ  تأثريهم  بتوفري  يَّة  املحلِّ فوًرا أصحاب اإلذاعات  اإلذاعيَّة. وقد هبَّ  فلسطني 
َر استمراَر تدفُّق املعلومات للمواطنني. ة الفلسطينيَّة، ما وفَّ النرشات اإلخباريَّ

سًة اإلعالم احلديث  كنُت منخرًطا حينها يف العمل اإلعالمّي؛ فقد أنشاُت مؤسَّ
ْسنا تلفزيون القدس الرتبوّي، والذي كان يبثُّ باستخدام  يف جامعة القدس، وأسَّ

أجهزِة إرساٍل متواضعة ملنطقة رام اهلل.

ُل  أتنقَّ وكنُت  عائليَّة،  ألسباٍب  األردنِّ  إىل  جزئيًّا  انتقلُت  1998م،  عام  ويف 
تبثُّ  يَّة  إذاعٍة حملِّ بتأسيس  بعمليٍَّة جتريبيٍَّة يف األردنِّ  ن ورام اهلل، وبدأُت  ما بني عامَّ
ن  عىل اإلنرتنت. كنُت قد شاركُت يف مؤمتٍر إعالميٍّ دويلٍّ يف العاصمة األردنيَّة عامَّ
عام 2000م من تنظيم ‘‘معهد الصحافة الدويّل’’، وقد استمعُت إىل حمارضٍة لوزير 
ب- الذي تباهى بأنَّه ليَسْت هناك أيُّ قيوٍد يف األردنِّ  اإلعالم آنذاك- صالح القالَّ
أو  رقابٍة  ة  أيَّ دون  اإلنرتنت  من  االستفادة  يمكنه  شخٍص  أيَّ  وأنَّ  اإلنرتنت،  عىل 
تسمح  األردّن،  فيها  بام  العربيَّة،  الدوُل  تُكِن  مل  الوقت،  ذلك  يف  حكومّي.  ٍل  تدخُّ
ن  ‘‘عامَّ إذاعة  هي  ة،  خاصَّ إذاعٍة  إقامِة  عىل  العمل  رُت  فقرَّ ة،  خاصَّ إذاعاٍت  بإقامة 
نت’’، كانت تبثُّ عىل اإلنرتنت، وكانت فكرًة ناجحة؛ فَكوُن األردنِّ قريًبا جغرافيًّا 
ة يف فلسطني، كان من السهل  من فلسطني؛ وألنَّ هناك الكثري من اإلذاعات اخلاصَّ
إذاعة  عىل  اإلنرتنت  عىل  ُيبثُّ  ما  بعض  بنَْقل  اإلذاعات  تلك  عىل  القائمني  إقناع 
‘‘راديو بيت حلم 2000’’، والذي كان له مسَتِمعون يف األردّن. فبذلك كنَّا نامرُس 

يَّة(، لكْن بصورٍة قانونيَّة. عماًل غري قانويّن )أي إذاعة حملِّ

ل إذاعٍة عربيَّة عىل اإلنرتنت، جرى تعديل القانون يف األردنِّ  بعد سنَتني من إقامة أوَّ
َسْت  تأسَّ التي  واملسموع،  املرئيِّ  هيئة  وكانت  ة.  خاصَّ إذاعاٍت  برتخيص  ُسِمَح  بحيُث 
من  وكان  اخلارج،  من  مستثِمرين  استقطاِب  إىل  هتدُف  2004م،  عام  مؤقٍَّت  بقانوٍن 

ٍة ترفيهيَّة، لكْن كاَن لنا فكٌر آَخر. املتوقَّع أن يكوَن معظم األثري حمصوًرا بإذاعاٍت جتاريَّ



57 ة في األردّن ة اإلعالم: دراسة عن إذاعٍة مجتمعيَّ استقالليَّ

ْمنا بطلٍب، وَحَصْلنا عىل رخصِة إذاعٍة تبثُّ عىل موجة ’’FM‘‘، لكْن واَجَهْتنا،  تقدَّ
وال تزال تواِجُهنا، مشكلٌة تنظيميَّة، وهي الرسوم الباهظة لإلذاعة والتي تصل إىل 
ة إذاعة تنوي  ر بنحو 50% من الرسوم أليَّ ا، وَرسٌم إضايفٌّ ُيقدَّ 25 ألَف دينار سنويًّ
ْبنا كوادَر  تقديم أخبار أو َنرْش مواضيع سياسيَّة. نَجْحنا يف مَجْع املبالغ املطلوبة، درَّ
كان  الربملايّن.  الشأن  ومنه   ، ّ املحيلِّ بالشأن  ص  التخصُّ براجمنا  يف  وحاَوْلنا  شبابيَّة، 
العريبِّ  العامل  أنَّ احلكومات يف  املعروف  واقٌع خاّص، حيث من  الربملاينِّ  الهتاممنا 
لطِة الترشيعيَّة. فإضافًة إىل  ة، وجيري جتاُهل السُّ التنفيذيَّ لطة  ُز اهتاممها عىل السُّ تركِّ
الذين  الوحيدين  وكنَّا  القبَّة،  حتت  جيري  بام  واسًعا  اهتامُمنا  كان  يَّة،  املحلِّ املواضيع 
ولة األردنيَّة عدًدا كبرًيا من  نبثُّ بصورٍة حيٍَّة وقائع جلسات الربملان، رغم أنَّ للدَّ

وسائل اإلعالم املرئيِّ واملسموع.

بثَّنا عىل موجة  أنَّ  األسد من نرشاتنا. ومع  ة  ِّ حصَّ املحيلِّ للشأن  كان  ا،  إخباريًّ
ز  نركِّ كنَّا  ما  مضموَن  فإنَّ  العامل،  حول  التقاطه  يمكن  كان  اإلنرتنت  ’’FM‘‘وعىل 

املصداقيَّة  لَضامِن  املهنيِّ  الصحفيِّ  بالعمل  نتمُّ  كنَّا  شّك،  ودون  يًّا.  حملِّ كان  عليه 
حياتيٍَّة  أموٍر  يف  املستور  تكشُف  استقصائيًَّة  حتقيقاٍت  ُنجري  كنَّا  كام  واملوضوعيَّة. 
اينِّ واملواصالت  يِّ والسكَّ ، وأموٍر حياتيٍَّة كالوضع الصحِّ ينِّ ة. وكان للشأِن العامَّ عامَّ
والتعليم، مكاٌن يف الربامج. كام مثََّل االقتصاُد ُجلَّ اهتاممنا، ففي إحدى السنوات، 
االقتصاديِّ  الشأن  مع  يتعامل  ة  اإلخباريَّ نرشاتنا  مضمون  من   %50 من  أكثر  كان 
ِّ يف أموٍر كأسعار النفط واخلبز واملواصالت وتكلفة احلياة يف ظلِّ تآكل القيمة  املحيلِّ

الرشائيَّة لدخل الفرد.

ة، فقد  وكان للشأن البلديِّ نصيٌب من االهتامم، مثل موضوع املواصالت العامَّ
ان،  السكَّ مع  التواُصُل  FM’’، وكان  ‘‘سيَّارة  بِاْسم  العامِّ  النَّقل  برناجمًا عن  صنا  خصَّ
ال سيَّام السائقني، القسم األكرب من مضمون تلك الربامج، ال سيَّام يف أوقات َرْفع 
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أسعار البنزين، ما أثَّر سلًبا يف أوضاع سائقي التاكيس، وتكلفة البضائع التي ُتنَقل 
بواسطة الشاحنات.

فعِمْلنا  العموميَّة،  السيَّارات  أصحاب  سيَّام  وال  املستمعني،  بني  فعل  ردُّ  َد  تولَّ
أَحِدهم  تعيني  وجرى  اإلذاعّي،  الَعْمل  عىل  بعضهم  تدريِب  عىل  قصريٍة  ٍة  مدَّ يف 
ري  السَّ ميدانيٍَّة عن حركِة  تقاريَر  بإرسال  ة  اٍت عدَّ مرَّ َع  ا تطوَّ للربنامج، وُمِعدًّ مذيًعا 

ن. يف العاصمة عامَّ

صنا  لقد كاَنْت بعض األمور التي تناَوْلناها يف بثِّنا جمهولًة لدى املستِمعني. فخصَّ
ًة عن َوْضع السجناء األردنيِّني املوجودين يف املعتقالت اإلرسائيليَّة،  فِقراٍت إخباريَّ
والتي مل يتسنَّ ألهلهم زيارهتم بسبب عراقيل تضُعها إرسائيل، فنَقْلنا اعتصاماهِتم 
ونشاطاهتم حتَّى ُسِمَح لبعضهم بزيارة ذوهيم بالتعاون مع منظَّمة الصليب األمحر.

اد  الحتِّ دوليًّا  مؤمتًرا  نظَّْمنا  2007م،  عام  من  الثاين/نوڤمرب  ترشين  شهر  يف 
فكرِة  َنْقل  يف  ونَجْحنا  سنوات.  ثالث  كلَّ  ًة  مرَّ ُيعَقد  والذي  املجتمعيَّة،  اإلذاعات 
ة إىل منطقتنا، ما َخَلَق اهتامًما من قبل  اٍت عدَّ رة يف قارَّ اإلذاعات املجتمعيَّة واملتجذِّ

النُّشطاء ملميِّزات اإلعالم املجتمعّي.

ل/ديسمرب  األوَّ كانون  يف  أحداثه  انطلقْت  الذي  العريّب،  الربيع  خلَق  كام 
2010م فرصًة ذهبيًَّة للعمل اإلعالميِّ املجتمعيِّ يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
مفهوَم  أدخَل  الذي  ‘‘أصواتنا’’،  مرشوع  أَدْرنا  سنوات،  ثالث  مدى  وعىل  أفريقيا. 
ة بواسطة مؤمتراٍت وورش عمٍل ودليٍل حول  اإلعالم املجتمعيِّ يف دوٍل عربيٍَّة عدَّ
كيفيَِّة إقامة إذاعٍة جمتمعيَّة. كام جرى العمل عىل َخْلق سبع إذاعات جمتمعيَّة ومتويلها 
يف دوٍل عربيٍَّة خمتلفة، بعضها كان يبثُّ عىل موجات ’’FM‘‘، وبعُضها اآلخر نقَل جتِربَة 

ليَّة، وكان يبثُّ عىل اإلنرتنت. ن نت’’ األوَّ ‘‘عامَّ
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سة  وقد تعاَوَن فريُق شبكة اإلعالم املجتمعيِّ أيًضا يف السنوات التالية مع مؤسَّ
والذي  أصواتنا’’،  ‘‘صندوِق  إلقامِة  الربيطانيَّة  شيفيلد  مدينة  يف  املجتمعيَّة  احللول 

دعَم مشاريَع إعالميٍَّة جمتمعيٍَّة يف كافَّة الدول العربيَّة.

ر التكنولوجيُّ فرصًة ثمينًة لبعض العاملني يف املجال للتغلُّب عىل  َر التطوُّ ووفَّ
داٍت قانونيٍَّة وسياسيٍَّة وأمنيٍَّة متنُع إنشاء إذاعات تبثُّ عىل األثري العاّم. وما زاَد  حمدِّ
ان الدول العربيَّة، والتي تتمثَُّل يف  ة لسكَّ من نجاِح هذه التجارب هو الطبيعة العمريَّ
واهلواتف  التكنولوجيا  مع  ِلس  السَّ وتعاُملهم  الشبابيَّة،  ة  العمريَّ الفئات  من  أغلبيَّة 
اإلذاعات  كانت  إذا  النظر  بغضِّ  معه  التعامل  يمكن  الذي  اجلمهور  فزاَد  الة،  النقَّ

املجتمعيَّة تبثُّ عىل األثري أو اإلنرتنت.

دٍة بأجهزة البّث،  كر أنَّ اإلعالَم املجتمعيَّ ليس مرتبًطا بصورٍة حمدَّ وجديٌر بالذِّ
َن نطاَق اإلعالم  . ويبقى السؤاُل املهّم: كيف يمكن أن ُنحسِّ ُيبثُّ بل بمضمون ما 
املجتمعيَّة  اإلذاعات  تلك  لتمويل  الناجعَة  الوسيلَة  ونجَد  َعه،  ونوسِّ املجتمعيِّ 

يَّة. ة املجتمعات املحلِّ ٍن يف صحَّ تها ملا فيها من تأثرٍي وحتسُّ واستمراريَّ
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الفصل 4

فقُر التواُصل والمعلومات في سياق 
أهداف التنمية المسَتدامة

لورينزو ڤارغاس وفيليپ لي

ات التواُصل، وهم ممثَّلون  ٍة إىل الوصول إىل منصَّ يفتقُر مالينُي األشخاص يف كلِّ قارَّ
املعرفة  من  منخفضة  مستويات  ولدهيم  اإلعالم،  وسائل  يف  سيًِّئا  أو  ضعيًفا  متثياًل 
الصلة،  ذات  الدقيقة  واملعارف  املعلومات  إىل  حمدوٌد  ُوصوٌل  ولدهيم  اإلعالميَّة، 
القرار، ويعيشون يف سياقات ال  ُصنع  املشاركة يف عمليَّات  إقصاؤهم من  وجيري 
ٍة حمدودٍة يف وسائل اإلعالم. ويمكن تلخيص هذه القضايا بَفْقر  يَّ تتمتَُّع سوى بحرِّ
التواصل واملعلومات، وهو شكٌل من أشكال الفقر الذي ُيسهُم يف إحساس الناس 
بالعجز وعدم القدرة عىل إسامع َصوهتم، وهو أحد أكثر مظاهر الَفْقر انتشاًرا َوفًقا 

لدراسٍة بارزٍة أجراها البنك الدويلُّ عام 2000م.1

عىل هذا النحو، ُيعدُّ فقُر التواُصل واملعلومات ُبعًدا حاساًم للَفْقر بجميع أشكاله. 
يَّة لتحقيق  وُتعدُّ معاجلُة هذه األنواع من قضايا التواُصل واملعلومات أمًرا بالَغ األمهِّ

1)   Deepa Narayan, Robert Chambers, Meera K. Shah, Patti Petesch. (2000). Voices of the Poor: 
Crying Out for Change. World Bank. New York: Oxford University Press.
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رؤية أجندة األمم املتَّحدة للتنمية املسَتدامة لعام 2030م وأهداف التنمية املسَتدامة 
السبعة عرش2؛ وذلك ألنَّ هذه القضايا تعرقُل املشاَركَة الكاملَة يف عمليَّات التنمية، 
تقرير  نتائَج  االعتقاد  هذا  يعكُس  املجتمع.  يف  وهتميًشا  َفقًرا  الناس  ألشدِّ  سيَّام  ال 
عام 2013م الذي نرَشْته جمموعُة األمم املتَّحدة اإلنامئيَّة بشأن ُخطَّة التنمية ملا بعد 
عام 2015م، الذي وجد أنَّ الناس يريدون أن يكون هلم صوٌت عامٌّ يف القرارات 
عىل  وفرصهم-  وتطلُّعاهتم  بحقوقهم  الناس-  ‘‘َوْضع  إىل  ويدعو  بالتنمية  املتعلِّقة 

رأس أولويَّات التنمية’’.3

يَّة اجلنسيَّة  مثاًل، يصعُب ختيُّل إمكانيَّة الوصول الشامل إىل خدمات الرعاية الصحِّ
واإلنجابيَّة )اهلدف الثالث من أهداف التنمية املسَتدامة، اهلدف الفرعيُّ رقم 3.7( ما 
ة اإلنجابيَّة، وأن  ِن النساُء والفتيات من احلصول عىل معرفٍة دقيقٍة حول الصحَّ مل تتمكَّ
يَّة.  يُكنَّ قادراٍت عىل املشاركة يف عمليَّات ُصنْع القرار بشأن أولويَّات الرعاية الصحِّ
من  عرش  السادس  )اهلدف  والرشوة  الفساد  من  احلدُّ  الصعب  من  سيكوُن  وباملثل، 
ة  يَّ باحلرِّ الصحفيُّون  يتمتَّع  مل  ما   )5 رقم  الفرعيُّ  اهلدف  املسَتدامة،  التنمية  أهداف 

وء عليها. واحلامية الالزمَتني للتحقيق يف حاالت الرشوة وتسليط الضَّ

لسوء احلّظ، ال متثُِّل معاجلُة فقر التواُصل واملعلومات دائاًم جزًءا من أجندات 
سات الدوليَّة واحلكومات الوطنيَّة. التنمية التي وضَعها الرشكاء املانحون واملؤسَّ

الِفقريُّ  العمود  أنَّه  التواُصل واملعلومات، مع  العادل إىل وسائل  الوصول  إنَّ 
للمجتمعات الديمقراطيَّة، فهو غالًبا ما ُيعدُّ أمًرا بدهييًّا لدى أولئك الذين َيَضعون 
التواُصل  قضايا  أنَّ  حقيقة  إىل  جزئيًّا-  ذلك-  ُيعزى  أن  ويمكن  التنمية.  أولويات 

2)   Sustainable Development Knowledge Platform. (2015). Sustainable Development Goals 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs.

3)   United Nations Development Group. (2013). A Million Voices: The World We Want. A 
Sustainable Future With Dignity For All.
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األمن  مثل  األُخرى،  التنمية  أولويات  من  واقعيًَّة  أقلَّ  تكون  ما  غالًبا  واملعلومات 
اعتبارات  تكوَن  أن  جيب  لكْن  للحياة.  املنِقذة  األدوية  إىل  الوصول  أو  الغذائيِّ 
ا تساعُد عىل حتقيق جمموعٍة  املعلومات واالتِّصاالت جزًءا من أجندات التنمية؛ ألنَّ
نتائج  لبعض  األجل  طويلَة  االستِدامَة  ز  تعزِّ أن  ويمكن  األُخرى،  األهداف  من 

ة.4 التنمية، مثل التغيري السلوكيِّ املرتبط بالصحَّ

وء عىل عدٍد من قضايا التواُصل  تسلِّط أجندة األمم املتَّحدة لعام 2030م الضَّ
ا. مثاًل، يسلُِّط اهلدُف اخلامُس من أهداف التنمية  ٌع جدًّ واملعلومات، وهو أمٌر مشجِّ
بوصفها   (ICT) واالتِّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يَّة  أمهِّ عىل  وء  الضَّ املسَتدامة 
إىل  الشامل  الوصول  عىل  التاسع  اهلدف  ُع  يشجِّ حني  يف  املرأة،  لتمكني  أدواٍت 
اإلنرتنت. كام ُذكَرْت تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت يف اهلدَفني الرابع والسابع 
عرش من أهداف التنمية املسَتدامة. ويلفُت اهلدف السادس عرش من أهداف التنمية 
ة، ورضورة محاية  يَّة الوصول إىل ترشيعات املعلومات العامَّ املسَتدامة االنتباه إىل أمهِّ
ًما،  تقدُّ ُيعدُّ  هذا  أنَّ  ومع  اإلنسان.  حقوق  عن  واملدافعني  والنقابيِّني  الصحفيِّني 
التنمية املسَتدامة األساسيَّة  فإنَّ زيادة َدْمج قضايا التواُصل واملعلومات يف أهداف 

َز رؤية أجندة 2030م. وأهدافها الفرعيَّة كان من شأنه أن يعزِّ

نْت مشاورات وجًها لوجه وعىل اإلنرتنت  ويستند هذا الفصل إىل عمليٍَّة تضمَّ
قضايا  بني  ما  العالقة  يستكشُف  كام  العامل.  حول  الشعبيِّ  التواُصل  نشطاء  مع 

التواُصل واملعلومات وأجندة 2030م.

الدوليَّة  سات  واملؤسَّ املانحة  للحكومات  التوصيات  من  سلسلًة  م  يقدِّ كام 
واحلكومات الوطنيَّة وأصحاب املصلحة اآلخرين ملعاجلة َفْقِر التواُصل واملعلومات 

4)   Sugg, (2016). ’’Coming of Age: Communication’s Role in Powering Global Health‘‘. BBC 
Media Action.
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)املساواة بني  باهلدف اخلامس  التي تسرتشُد  اإلنامئيَّة  الت  التدخُّ بوصفه جزًءا من 
اجلنَسني( واهلدف التاسع )الصناعة واالبتكار والبنية التحتيَّة( واهلدف السابع عرش 
سات  )الرشاكة من أجل األهداف( واهلدف السادس عرش )السالم والعدل واملؤسَّ
باَع  يَّة، تعكُس هذه التوصيات املوقف القائل إنَّ اتِّ ة(. وبالقدر نفسه من األمهِّ القويَّ
القضايا  ملعاجلة  أخالقيًَّة  األكثر  الطريقة  هو  واملعلومات  للتواُصل  حقوقيٍّ  نٍج 
نطاق واسع حول  ُأُطٍر حقوقيٍَّة مقبولة عىل  آنًفا. ويرجع ذلك إىل وجود  املذكورة 
ة التعبري، واحلقِّ يف الوصول إىل املعلومات،  يَّ التواُصل واملعلومات، مثل احلقِّ يف حرِّ
ة، وهي تستند كلُّها إىل مبادئ املساواة وإمكانيَّة الوصول والقدرة  واحلقوق اللغويَّ

مول. عىل االقتناء والشُّ

وصَف  مثاًل،  بدهييًّا.  أمًرا  البرش  بني  ما  التواُصل  حسبان  جيري  ما  غالًبا  لكْن 
الحًقا  أصبح  ما  وهو  يتكلَّم’’،  الذي  ‘‘احليوان  بأنَّه  اإلنسان  اليونانيُّون  الفالسفُة 
ر’’ )انظر الفصل الثاين ملايكل ترابر(. ويؤدِّي التواُصل )بوصفه  ‘‘احليوان الذي يفكِّ
- وإْن  كلمًة جامعًة للكالم والكتابة واملرئيَّات واآلن الوسائط الرقميَّة( الدوَر األهمَّ
ة والعائالت واملجتمعات واألمم واحلفاظ  مل يُكِن الوحيد- يف تطوير الذات البرشيَّ
ة. ويف هذا الصدد،  البرشيَّ للطَّبيعة  ا  أمًرا جوهريًّ التواُصل  عليها. وُتعدُّ احلاجة إىل 
ة، ولتنظيم املجتمعات من أجل التغيري،  ا للمشاركة الفرديَّ ُيعدُّ التواُصل أمًرا حموريًّ

ّي. وإلنشاء نسيٍج اجتامعيٍّ صحِّ

استِعراًضا  عليه  السيطرة  وتصرُي  سيايّس،  أمٌر  التواُصل  متَّصل،  صعيٍد  وعىل 
عىل  املسَتدامة-  التنمية  ومعهام  واالجتامعّي-  السيايسُّ  التغيرُي  ويعتمُد  لطة.  للسُّ
التواُصل  َفْقَر  فإنَّ  ذلك،  من  النقيض  وعىل  التواُصل.  إىل  املقيَّد  غري  الوصول 
واملعلومات- وهو شكل من أشكال الفقر يسري جنًبا إىل جنٍب مع الفقر االقتصاديِّ 

واالجتامعّي- حيتاج إىل معاجلة من أجل حتقيق التنمية املسَتدامة.
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ُر يف كلِّ جانٍب من  والتواُصل واملعلومات هي ‘‘رشوٌط أساسيٌَّة للتنمية، وتؤثِّ
ُبعٌد واحٌد فقط من  أنَّه  التواُصل واملعلومات- مع  َفَفْقُر  ]لذلك[،  احلياة.  جوانب 

أبعاد الفقر- يؤثِّر يف مجيع األبعاد األُخرى’’.5

ة لَفْقر التواُصل والمعلومات المظاهر األساسيَّ

املخاوف  إلثارة  هادفٍة  بصورٍة  ات  املنصَّ إىل  الوصول  إىل  االفتقار 
بشأن القضايا التي تؤثِّر يف حياة الفرد

ضعف/سوء التمثيل يف املحتوى اإلعالمّي

انخفاض مستويات الثقافة اإلعالميَّة

ذلك  يف  بام  لة،  الصِّ ذات  املعلومات  إىل  املحدود  الوصول 
ة املعلومات العامَّ

اإلقصاء من عمليَّات ُصنْع القرار

ع ة التجمُّ يَّ ة تكوين اجلمعيَّات وحرِّ يَّ القيود املفروضة عىل حرِّ

دّي غياب قطاٍع إعالميٍّ حرٍّ ومستقلٍّ وشامٍل وتعدُّ

5)   Barja Daza, Gover and Bjorn-Soren Gigler. (2007). ’’The Concept of Information Poverty and 
How to Measure it in the Latin American Context‘‘.
In Hernan Galperin and Judith Mariscal, eds. Digital Poverty: Latin American and Caribbean 
Perspectives. International Development Research Centre (IDRC) https://www.researchgate.
net/publication248381571_The_Concept_of_Information_Poverty_and_How_to_Measure_it_
in_the_Latin_American_Context
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التواُصل والتنمية

أنَّ  رغَم  السنني،  مرِّ  عىل  ة  عدَّ أشكااًل  والتنمية  التواُصل  بني  ما  العالقُة  َذِت  اختَّ
فكرَة َفْقر التواُصل واملعلومات مل تُكْن دائاًم حموَر هذا النقاش. منذ بداية التنمية 
الدوليَّة بوصفها مرشوًعا عامليًّا يف مخسينيَّات القرن املايض، سلََّط ممارسو التنمية 
مرِّ  عىل  التنمية.6  عمليَّات  َدْعم  يف  التواُصل  إمكانات  عىل  وَء  الضَّ والباحثون 
التواُصل من أجل  التَّباُين يف جمال  بالغِة  إىل ظهور ممارساٍت  أدَّى ذلك  السنني، 
التنمية، مثل اسرتاتيجيَّات التواُصل لإلرشاد الزراعّي وَنقل التكنولوجيا، وتغيري 
العالمات  من  كبرٌي  عدٌد  ظهَر  لذلك،  ونتيجة  التشاركّي.7  والتواُصل  السلوك، 
لَوْصف املجال، مثل التواُصل من أجل التغيري االجتامعّي، والتواُصل التنموّي، 
التشاركّي،  والتواُصل  التنمية،  أجل  من  والتواُصل  التنمية،  لدعم  والتواُصل 
االجتامعّي،  والتواُصل  ة،  التنمويَّ اإلعالم  ووسائل  اإلعالم،  وسائل  وتنمية 

والتواُصل لتغيري السلوك.8، 9

هناك نجان أساسيَّان مثَّال تارخييًّا دوَر التواُصل يف التنمية. فمن ناحية، هناك 
يًَّة لنَْقل املعلومات تؤدِّي إىل تغيرٍي اجتامعيٍّ من  فهٌم للتواُصل بوصفه ‘‘عمليًَّة خطِّ
لوك’’. ويرتبُط هذا الفهم عادًة بمنظور التنمية  حيث املعرفُة واملواقُف وأنامُط السُّ

6)  Melkote, Srinivas R. (2000). ’’Reinventing Development Support Communications to 
Account for Power and Control in Development‘‘. In Karin Gwinn Wilkins, ed. Redeveloping 
Communication for Social Change: Theory, Practice, and Power. Lanham: Rowman and 
Littlefield Publishers.

7)   Colle, Royal D. (2008). ’’The Threads of Development Communication‘‘. In Jan Servaes, ed. 
Communication for Development and Social Change. New Delhi & London: Sage Publications.

8)   Quarry, Wendy & Ramirez, Ricardo (2009). Communication for Another Development: 
Listening Before Telling. London and New York: Zed Books Ltd.

9)  Manyozo, Linje. (2011). ’’Rethinking Communication for Development Policy: Some 
Considerations‘‘. In Robin Mansel and Marc Raboy, eds. The Handbook of Global Media and 
Communication Policy. Blackwell Publishing. 
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عىل  األمثلة  ومن  م.  للتقدُّ الغربيَّة  املسارات  استنساَخ  د  يؤكِّ ممَّا  حتديًثا،  بوصفها 
َدِت املزارعني يف اجلنوب العامليِّ  ذلك النامذج الباكرة لإلرشاد الزراعّي، التي زوَّ
مراعاة  دون  األحيان  من  كثري  يف  اجلديدة  الزراعيَّة  املامرسات  عن  بمعلومات 

. ّ السياق املحيلِّ

يَّة، والوصول  ويميل نُج النقل عموًما إىل التَّغايض عن قضايا مثل الثقافة املحلِّ
وهي  القرار،  ُصنْع  يف  املشاركة  عىل  املزارعني  وقدرة  اإلعالم،  وسائل  إىل   ِّ املحيلِّ

مجيعها مرتبطٌة بَفْقر التواُصل واملعلومات.

مرتبطٌة  دٌة  معقَّ عمليٌَّة  ‘‘التواُصل  أنَّ  مفادها  نظٍر  وجهُة  هناك  ُأخرى،  ناحيٍة  من 
يَّة’’.  واملحلِّ العامليَّة  واأليديولوجيَّة،  والسياسيَّة  ة  االقتصاديَّ باهلياكل  ومتَّصلة  بالثقافة 
املجتمعات  متكنُي  ا  أنَّ عىل  التنمية  بآراء  املفاهيم-  جهة  من  الفكرة-  هذه  وترتبط 
املتكافئة.10، 11 ومن األمثلة عىل ذلك استخدام  ة غري  القوَّ ي عالقات  شة، وحتدِّ املهمَّ
املرسح املجتمعيِّ ليكوَن آليًَّة إلثارة النقاش واستكشاف اهلُِويَّات الثقافيَّة وبناء تواُفٍق 
يف اآلراء حول املشكالت املشرَتكة. ويميل هذا النهج إىل َفْهم التواُصل واملعلومات 
من منظوٍر قائٍم عىل احلقوق، ويتناول القضايا األساسيَّة لَفْقر التواُصل واملعلومات، 
يَّة الثقافيَّة واللغويَّة. ات للمشاركة احلقيقيَّة، والثقافة اإلعالميَّة، واألمهِّ مثل وجود منصَّ

تتمتَُّع  حيث  للتواُصل،  اإلقليميَّة  املفاهيم  بواسطة  أيًضا  املجال  تشكيل  جرى 
ز  بعض مناطق العامل بتقليٍد قويٍّ يف التواُصل القائم عىل احلوار التشاركّي، يف حني ركَّ

آَخروَن تارخييًّا عىل اهلياكل اإلعالميَّة، أو عىل املحتوى اإلعالميِّ من أجل التنمية.12

10)   Sevaes, Jan. (2006). ’’Introduction‘‘. In Jan Servaes, ed. Communication for Development 
and Social Change. New Delhi & London: Sage Publications.

11)   Melkote, Srinivas R. and Leslie Steeves (2001). Communication for Development in the 
Third World. New Delhi & London: Sage Publications.

12)    Manyozo, Linje (2012). Media, Communication and Development: Three approaches. New 
Delhi & London: Sage Publications.
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الت التنمية القائمة عىل التواُصل جيب  اليوم، هناك إمجاٌع متزايٌد عىل أنَّ تدخُّ
يًّا، واملساواة بني اجلنَسني،  أن تلتزَم جُتاَه مبادَئ مثل اإلدماج، والتنمية املدفوعة حملِّ

ومتكني املجتمع، واملشاركة، واحرتام حقوق اإلنسان.

يمكن  التنمية  أجل  من  التواُصل  مناهج  مجيَع  بأنَّ  متزايٌد  اعرتاٌف  أيًضا  هناك 
والقضيَّة   ، ّ املحيلِّ السياق  عىل  اعتامًدا  االجتامعّي،  التغيري  عمليَّات  يف  ُتسهَم  أن 
اإلعالم  وسائل  اإلعالم،  )وسائل  املستخَدمة  األدوات  مالءمة  ومدى  املطروحة، 

املجتمعيَّة، احلوار املجتمعّي، الفنُّ العاّم...إلخ(.

نة يف الثقافة  اه للتباُدل املضمَّ ًة أو ثنائيََّة االجتِّ وفكرة التواُصل بوصفه عمليًَّة دوريَّ
الت التي ترى التواُصل بوصفه إحدى اللَّبِنات األساسيَّة  هي أيًضا سمٌة مميَّزٌة للتدخُّ
ُ للتواُصل فكرَة أنَّ َدْمج قضايا التواُصل  د هذا الفهُم املتغريِّ للتنمية املسَتدامة. كام يؤكِّ
واملعلومات يف التنمية يتعلَّق أكثَر بنهٍج شامٍل يعالج َفْقر التواُصل واملعلومات أكثَر 

د تزويد الناس باملعلومات، أو الوصول إىل تقنيات التواُصل. من جمرَّ

تشمل مناهج َدْمج التواُصل يف عمليَّات التنمية ما ييل:

ُد الناُس 	  التواُصُل من أجل التغيري االجتامعّي: ‘‘عمليَُّة حواٍر عامٍّ وخاصٍّ حيدِّ
بواسطتها َمن هم، وما يريدونه وما حيتاجون إليه، والكيفيَّة التي يمكنهم هبا 

العمل مجاعيًّا عىل تلبية تلك االحتياجات وحتسني حياهتم’’.13

باستخدام 	  احلوار  عىل  تقوم  اجتامعيَّة  ‘‘عمليٌَّة  التنمية:  أجل  من  التواُصل 
]أو   «ComDev» رشكة  وتتعلَُّق  واألساليب.  األدوات  من  واسعٍة  جمموعٍة 
C4D[ بالسعي إىل التغيري عىل مستوياٍت خمتلفة، بام يف ذلك االستامع وبناء 

13)   Maria Elena Figueroa, D. Lawrence Kincaid, Manju Rani, and Gary Lewis. (2002). 
Communication for Social Change: An integrated Model for Measuring the Process and Its 
Outcomes. The Communication for Social Change Working Paper Series. The Rockefeller 
Foundation.
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الثقة، وتبادل املعرفة واملهارات وبناء السياسات واملناقشة والتعلُّم من أجل 
سيَّة’’.14 ة أو اتِّصاالٍت مؤسَّ ا ليَسْت عالقاٍت عامَّ تغيرٍي مسَتدام وهادف. إنَّ

د 	  هناك تعريٌف خمتلٌف قلياًل هو اآليت: ‘‘يتجاَوُز التواُصل من أجل التنمية جمرَّ
َفْهَم الناس ومعتقداهتم وِقَيِمهم واألعراف  ُن  توفري املعلومات؛ فهو يتضمَّ
املجتمعات  ن إرشاَك  يتضمَّ ُل حياهتم. وهو  تشكِّ التي  والثقافيَّة  االجتامعيَّة 
ويقرتحون  املشكالت  دون  حيدِّ وهم  واألطفال  البالغني  إىل  واالستامع 
اَهني  اجتِّ ذاُت  عمليٌَّة  التنمية  أجل  من  والتواُصل  عليها.  ويعملون  احللول 
ملشاركة األفكار واملعرفة باستخدام جمموعٍة من أدوات التواُصل وأساليبه 

اذ إجراءات لتحسني حياهتم’’.15 ن األفراد واملجتمعات من اختِّ التي متكِّ

لتغيري 	  التواُصل  ‘‘استخدام   :(SBCC) والسلوكّي  االجتامعيِّ  التغيري  تواُصل 
أنامط السلوك، بام يف ذلك االستفادة من اخلدمة، بالتأثري اإلجيايبِّ يف املعرفة 

واملواقف واألعراف االجتامعيَّة’’.16

اإلعالم 	  لوسائل  التحتيَّة  البنى  لتشييد  املبذولة  ‘‘اجلهود  اإلعالميَّة:  التنمية 
اإلعالم  وسائل  وسياسات  واالتِّصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  أو 
الرشيد،  احلكم  تعزيز  هو  الصحفيِّني...واهلدف  وقدرات  واالتِّصاالت، 

ة التعبري، واملواَطنة السياسيَّة، والتنمية املسَتدامة’’.17 يَّ وحرِّ

14)  The Communication Initiative, FAO, World Bank. (2007). World Congress on Communication 
for Development: Lessons Learned, Challenges, and the Way Forward. The International Bank for 
Reconstruction and Development/The World Bank.

15)   UNICEF. (2018). Communication for Development: Communication Lies at the Heart of 
Sustainable Development. https://www.unicef.org/cbsc/

16)   Health Communication Capacity Collaborative. (2012). What is SBCC?
http://ccp.jhu.edu/wp-content/uploads/JHU_Social_and_Behaviour_FULL_OUTLINES_
V2.pdf

17)   Manyozo, Linje. (2016). The Governance and Sustainable Livelihoods Strands in Media 
Development. DW Akademie. Deutsche Welle.
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ات تنمية وسائل اإلعالم التابعة لليونيسكو بقبوٍل واسٍع بوصفها  حتظى مؤرشِّ
اإلطار األسايسَّ لتقييم تنمية وسائل اإلعالم.18

لتعديل 	  مبادراٌت  اإلعالم:  بوسائل  لة  الصِّ ذات  والدعوة  التواُصل  حقوق 
املتعلِّقة  سيَّام  ال  وضعها،  أو  املامرسات  و/أو  السياسات  و/أو  القوانني 
وسائل  إدارة  أو  التعبري،  ة  يَّ حرِّ أو  املعلومة،  إىل  الوصول  حقِّ  مثل  بقضايا 

اإلعالم، أو الديمقراطيَّة اإلعالميَّة.

التنمية: استخداُم املعلومات 	  تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت من أجل 
الضخمة  والبيانات   (ICT) واالتِّصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  الرقميَّة 
ملجتمع  العامليَّة  ة  القمَّ عمل  خطوُط  وتوفِّر  وترسيعها.19  التنمية  لتمكني 
املعلومات20 (WSIS) إطاًرا شاماًل لتوجيه هذا العمل. وينبغي التشديُد عىل 

أنَّ هذه ليَسْت سوى بعِض املناهج لَدْمج التواُصل يف التنمية.

وُتعدُّ املناهج األُخرى، مثل التواُصل التعليمّي، والتعليم الرتفيهّي، والتواُصل 
ًة من هذا املجال. ّي، والتسويق االجتامعيِّ أجزاًء مهمَّ الصحِّ

ٌة للتواُصل وجهُة نظٍر حقوقيَّ

الت اإلنامئيَّة جيب  يعتقد كثريون أنَّ معاجلَة َفْقر التواُصل واملعلومات بواسطة التدخُّ
أن تتمَّ من منظوٍر حقوقّي. ويرجع هذا إىل أنَّه عالوًة عىل االعتامد عىل ُأُطِر العمل 

18)   UNESCO. (2008). Media Development Indicators: A Framework for Assessing Media 
Development. UNESCO.

19)   ITU. (2018). ICTs for a Sustainable World. Website. https://www.itu.int/en/sustainable-
world/Pages/default.aspx

20)   WSIS Forum. (2015). WSIS-SDG Matrix: Linking WSIS Action Lines with Sustainable 
Development Goals. ITU. https://www.itu.int/net4/wsis/sdg/Content/Documents/wsis-sdg_
matrix_document.pdf
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القائَم عىل احلقوق ملامريس  النهَج  فإنَّ  احلقوقيَّة احلاليَّة واملقبولة عىل نطاق واسع، 
ُر عدسًة مشرَتكًة يمكنُهم هبا عرُض قضايا التواُصل واملعلومات وَفهُمها  التنمية يوفِّ
ة 19 من اإلعالن العامليِّ  ة التعبري- املنصوص عليه يف املادَّ يَّ ومعاجلتها. واحلقُّ يف حرِّ
التواُصل  يف  احلقوق  عىل  قائٍم  نٍج  التِّباع  االنطالق  نقطة  هو  اإلنسان21-  حلقوق 
أنَّه ركيزٌة أساسيَّة للديمقراطيَّة، حيث حيمي احلقُّ يف  إليه عىل  ‘‘ُينظر  واملعلومات. 
امنا، وهو أمٌر حيويٌّ ملنع الرقابة، وهو رشٌط ال غنى عنه لوسائل إعالم  حماسبة حكَّ
، من التواصل  ُن، أو حتدُّ لطة ما بني الناس يف أيِّ جمتمع متكِّ ة’’.22 لكنَّ السُّ الة وحرَّ فعَّ
مثاًل:  احلاالت.  بعض  يف  التعبري  ة  يَّ حرِّ ُض  يقوِّ قد  ما  املعلومات،  إىل  والوصول 
وء عىل الظُّلم يف حياته، وقطٌب إعالميٌّ قويٌّ  ‘‘شخٌص فقرٌي يسعى إىل تسليط الضَّ

لكْن  ة.  يَّ بحرِّ آرائهام  عن  التعبري  يف  حلقهام  نفسها  باحلامية  القانون-  أمام  يتمتَّعان- 
ل إىل وسيلٍة لسامع َصوته، يف حني أنَّ األخري يمكنه  من الناحية العمليَّة يفتقُر األوَّ

ة، وضامن سامعها عىل نطاٍق واسع’’.23 تضخيُم رسالته بشدَّ

ة التعبري هو تعزيزه جنًبا إىل جنٍب  يَّ ونتيجة لذلك، فإنَّ أفضل ضامٍن للحقِّ يف حرِّ
ٌة اليوم حيث أصبَحِت النُّظم البيئيَّة  يٌَّة خاصَّ مع عدٍد من احلقوق األُخرى. وهلذا أمهِّ

ة الرأي  يَّ ة 19: لكلِّ فرٍد احلقُّ يف حرِّ 21(   األمم املتَّحدة، )1948(. اإلعالن العامليُّ حلقوق اإلنسان، املادَّ
املعلومات واألفكار  ل، والسعي إىل احلصول عىل  تبنِّي اآلراء دون تدخُّ ة  يَّ والتعبري. ويشمل هذا احلقَّ حرِّ

ة وسائل، وبغضِّ النظر عن احلدود. يها وَنْقلها بأيَّ وَتلقِّ
 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

22)   CRIS Campaign. (2005). Assessing Communication Rights: A Handbook. Communication 
Rights in the Information Society Campaign. Pg.22. http://cdn.agilitycms.com/wacc-global/
Images/Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/Assessing-Communication-
Rights.pdf

23)   CRIS Campaign. (2005). Assessing Communication Rights: A Handbook.
Communication Rights in the Information Society Campaign. Pg.22. http://cdn.agilitycms.
com/wacc-global/Images/Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/Assessing-
Communication-Rights.pdf



التواُصل حقٌّ ال غنى عنه لتحقيق التنمية المسَتدامة 72

دًة عىل نحٍو متزايٍد بسبب التغريُّ التكنولوجيِّ الرسيع، ومستويات  لالتِّصاالت معقَّ
الطبقات،  دة  متعدِّ الوسائط  َحوكمِة  وعمليَّات  ات،  املنصَّ إىل  الوصول  من  خمتلفة 
وظهور  الرقميَّة،  التكنولوجيا  عىل  املتزايد  واالعتامد  عامليَّة،  تكون  ما  غالًبا  والتي 

وسائل اإلعالم بوصفها مساحًة أساسيًَّة لتعزيز اإلدماج والتغيري االجتامعّي.24

ة التعبري  يَّ ا احلقوُق األُخرى التي تساعد عىل ‘‘بناء البيئة التي يمكن فيها إمتام حرِّ أمَّ
العلوم،  بفوائد  والتمتُّع  ولغته،  الفرد  ثقافة  يف  املشاركة  يف  ‘‘احلقَّ  ُن  فتتضمَّ بالكامل’’ 
لمّي،  ع السِّ واملعلومات، والتعليم، واملشاركة يف احلكم، والتمتُّع باخلصوصيَّة، والتجمُّ
وتشمل  اإلنسان.26  حلقوق  الدويلِّ  امليثاق  من  جزٌء  ومجيعها  الفرد’’25  سمعة  ومحاية 
الصحافة،  ة  يَّ اإلعالم وملكيَّتها، وحرِّ َع حمتوى وسائل  تنوُّ األُخرى  احلاسمة  العنارص 

عة واملستقلَّة، والوصوَل الديمقراطيَّ إىل وسائل اإلعالم.27 ووسائل اإلعالم املتنوِّ

الدوليَّة  املواثيق  يف  بالفعل  هبا  املعرَتف  األساسيَّة  احلقوق  بعُض  يأيت  ما  ويف 
والتواُصل  املعلومة  إىل  الوصول  حقِّ  متكني  عىل  تساعد  والتي  اإلنسان  حلقوق 

واملشاركة عىل مجيع املستويات:

24)   Couldry, Nick and Clemencia Rodriguez (2015). ‘‘Chapter 13- Media and Communications’’. 
Rethinking Society for the 21st Century: Report of the International Panel on Social Progress. 
https://www.ipsp.org

25)   CRIS Campaign. (2005). Assessing Communication Rights: A Handbook. Communication 
Rights in the Information Society Campaign. Pg.23. http://cdn.agilitycms.com/wacc-global/
Images/Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/Assessing-Communication-
Rights.pdf

26)   The International Bill of Human Rights (Universal Declaration of Human Rights, International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and International Covenant on Civil and 
Political Rights. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1.1en.pdf

27)   CRIS Campaign. (2005). Assessing Communication Rights: A Handbook. Communication 
Rights in the Information Society Campaign. Pg.21-24. http://cdn.agilitycms.com/wacc-global/
Images/Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/Assessing-Communication-
Rights.pdf
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)اإلعالن 	  ة  يَّ بحرِّ العمل  يف  اإلعالم  وسائل  حقُّ  ذلك  يف  بام  التعبري،  ة  يَّ حرِّ
العامليُّ حلقوق اإلنسان 18، 19، 21، العهد الدويلُّ اخلاصُّ باحلقوق املدنيَّة 

والسياسيَّة 19(؛

ة التي تتعلَّق باملصلحة 	  ة واخلاصَّ حقُّ الوصول إىل املعلومة من املصادر العامَّ
اخلاصُّ  الدويلُّ  والعهد   ،19 اإلنسان  حلقوق  العامليُّ  )اإلعالن  ة  العامَّ

باحلقوق املدنيَّة والسياسيَّة 19(؛

دة من حيُث املصادُر واملحتوى ووجهاُت النظر 	  عة ومتعدِّ وسائل إعالم متنوِّ
ووسائُل البثِّ )اإلعالن العامليُّ حلقوق اإلنسان 19، والعهد الدويلُّ اخلاصُّ 

باحلقوق املدنيَّة والسياسيَّة 19(؛

ة للتفاعل مع املجال العاّم، بام 	  الوصول الشامل إىل وسائل اإلعالم الرضوريَّ
ع )اإلعالن العامليُّ حلقوق اإلنسان  يف ذلك التواُصل املبارش واحلقُّ يف التجمُّ

19، والعهد الدويلُّ اخلاصُّ باحلقوق املدنيَّة والسياسيَّة 19، 21، 22(.

رقم 	  العامليُّ  )اإلعالن  األسايسِّ  والتعليم  والكتابة  القراءة  معرفة  يف  احلقُّ 
ة واالجتامعيَّة والثقافيَّة 13(. 26، العهد الدويلُّ اخلاصُّ باحلقوق االقتصاديَّ

)اإلعالن 	  املعرفة  تباُدل  وسائل  إىل  وبإنصاف  ميسورٍة  بتكلفة  الوصول 
املدنيَّة  باحلقوق  اخلاصُّ  الدويلُّ  العهد   ،27  ،19 اإلنسان  حلقوق  العامليِّ 

والسياسيَّة 19، 27(.

السياسة واإلعالم 	  مثل  األساسيَّة  املجاالت  للفرد يف  األمِّ  باللُّغة  التواصل 
.)27 ،10f العهد الدويلُّ اخلاصُّ باحلقوق املدنيَّة والسياسيَّة(

املدنيَّة 	  باحلقوق  اخلاصُّ  الدويلُّ  )العهد  الشخصية  االتِّصاالت  خصوصيَّة 
والسياسيَّة 17(.28

28)   CRIS Campaign. (2005). Assessing Communication Rights: A Handbook. Communication 
Rights in the Information Society Campaign. Pg.42. http://cdn.agilitycms.com/wacc-global/Images/
Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/Assessing-Communication-Rights.pdf
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ض فقُر التواُصل والمعلومات كيف يقوِّ

)SDGs( رؤية أهداف التنمية المسَتدامة

املتَّحدة  ‘‘حتويُل عامَلنا: أجندة 2030 للتنمية املسَتدامة’’ هو إطار عمل تابع لألمم 

ا أجندٌة عامليَّة، بام يف ذلك البلدان  من أجل التنمية بني عاَمي 2015 و2030م. إنَّ
واالستدامة  االقتصاديِّ  النموِّ  بني  ما  التوازن  حتقيق  إىل  وتسعى  والنامية،  مة  املتقدِّ
أجندة  وترتكز  مغزى.  ذي  تغيرٍي  حتقيِق  أجل  من  ة  البرشيَّ والتنمية  والسالم  البيئيَّة 
عىل  التشديد  وُتعيُد  اإلنسان،  حقوق  ُأُطر  عىل  ُأخرى-  ُأموٍر  بني  من  2030م- 
التنمية )1986م(، وإعالن ريو  العامليَّة األُخرى كإعالن احلقِّ يف  العمليَّات  نتائج 
املناخ  تغريُّ  بشأن  ة  اإلطاريَّ املتَّحدة  األمم  واتَّفاقية  )1992م(  والتنمية  البيئة  بشأن 

)1992م(، ومنهاج عمل بكني )1995م(.

ُد أجندة 2030م سبعَة عرَش هدًفا للتنمية املسَتدامة (SDGs)، وهي ‘‘متكاملٌة  وحتدِّ
وغري قابلٍة للتجزئة، وذات طبيعٍة عامليٍَّة وقابلٍة للتَّطبيق عامليًّا، مع مراعاة خمتلف احلقائق 

والقدرات ومستويات التنمية الوطنيَّة واحرتام السياسات واألولويَّات الوطنيَّة’’.

أهداف التنمية المستدامة

1
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القضاء على 
الفقر

طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

العمُل المناخّي

القضاء على 
الجوع

العمل الالئق 
ونموُّ االقتصاد

الحياة تحت 
الماء

دة  ة الجيِّ الصحَّ
والرفاه

الصناعة واالبتكار 
ة والبنية التحتيَّ

الحياة على البّر

د التعليم الجيِّ

الحدُّ من أوجه 
عدم المساواة

السالم والعدل 
سات  والمؤسَّ

ة القويَّ

المساواة بين 
الجنَسين

مدٌن ومجتمعاٌت 
ة مسَتدامة يَّ محلِّ

الشراكة من 
أجل األهداف

المياه النظيفة 
ة يَّ والنظافة الصحِّ

اإلنتاج 
واالستهالك 

المسَتدام
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ة فرعيَّة لتوجيه عمليَّة التنفيذ، رغم  وحيتوي كلُّ هدٍف أسايسٍّ عىل أهداف عدَّ
أهداف  تنفيَذ  أنَّ  حني  ويف  وعامليَّة’’.29  ‘‘طموحة  تظلُّ  الفرعيَّة  األهداف  هذه  أنَّ 
ُر  تتصوَّ 2030م  أجندة  فإنَّ  الوطنيَّة،  احلكومات  مسؤوليَّة  هو  املسَتدامة  التنمية 
املدينِّ والقطاع اخلاصِّ ووكاالت األمم  رشاكًة عامليًَّة ما بني احلكومات واملجتمع 
املتَّحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل تعبئة املوارد واملعرفة الالزمة لتنفيذ 

رؤية أجندة 2030م.

بالكامل  َق  تتحقَّ أنَّ رؤية أجندة 2030م ال يمكن أن  الواضح  يبدو من  لكْن 
ن النُّظم البيئيَّة لالتِّصاالت واملعلومات الناس من املشاركة يف ُصنْع القرار  ما مل مُتكِّ
ْت  ة هبم. ويف أثناء عمليَّة التشاور التي أدَّ املتعلِّق بحاجات التنمية املسَتدامة اخلاصَّ
إىل صياغة هذا الفصل، جرى حتديد هدف التنمية املسَتدامة اخلامس )املساواة بني 
)السالم  عرش  والسادس  التحتيَّة(  والبنية  واالبتكار  )الصناعة  والتاسع  اجلنَسني( 
ة( والسابع عرش )الرشاكة من أجل األهداف(- لتكوَن  سات القويَّ والعدل واملؤسَّ
أكثر  واملعلومات  التواُصل  فقر  مع  الطُّرق  ملتقى  يكوُن  حيث  أساسيًَّة  نقاًطا 
املسَتدامة  التنمية  أهداف  حول  والتوصيات  األفكار  استكشاُف  وجيري  ُوضوًحا. 

هذه يف األقسام التالية.

الهدف الخامس من أهداف التنمية المسَتدامة-

المساواة بين الجنَسين

يَّة معاجلة عدم املساواة بني اجلنَسني بوصفها عنرًصا أساسيًّا  تقرُّ أجندة 2030م بأمهِّ
لتحقيق التنمية املسَتدامة. ويسعى اهلدف اخلامس إىل حتقيق املساواة بني اجلنَسني، 

ومتكني مجيع النساء والفتيات.

29)   United Nations. (2015). Declaration. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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اجلنسانيَّة  القضايا  عرش  األربعة  ات  واملؤرشِّ التسعة  الفرعيَّة  أهدافه  تتناَوُل 
ه إىل النساء والفتيات،  احلَِرجة، مثل التمييز يف حقِّ النساء والفتيات، والعنف املوجَّ
ر والقرسّي، وتشويه األعضاء التناسليَّة لإلناث  ة كالزواج املبكِّ واملامرسات الضارَّ
املرأة  حصول  وعدم  األجر،  مدفوع  غري  املرأة  وعمل   ،(FGM) اإلناث  ختان  أو 
ة اجلنسيَّة واإلنجابية، مثاًل ال حرًصا.30  ة وخدمات الصحَّ املوارد االقتصاديَّ عىل 
وُيعدُّ عدم املساواة بني اجلنَسني أحد األبعاد األساسيَّة لَفْقر التواُصل واملعلومات؛ 
اإلعالم،  وسائل  يف  والفتيات  النساء  متثيل  كيفيَّة  يف  تؤثِّر  اجلنسانيَّة  القضايا  ألنَّ 
ض عدم  ات اإلعالميَّة، واكتساب املعلومات واملعرفة. كام يقوِّ والوصول إىل املنصَّ
التعبري،  ة  يَّ هنَّ يف حرِّ والفتيات عىل ممارسة حقِّ النساء  قدرة  اجلنَسني  بني  املساواة 
والذي بدوره يمنعهنَّ من املشاركة الكاملة يف عمليَّات صنع القرار بشأن األمور 
عدم  ُيديُم  واملعلومات  التواُصل  فقر  فإنَّ  املعنى،  وهبذا  حياهتّن.  يف  تؤثِّر  التي 

ض التنمية املسَتدامة. املساواة بني اجلنَسني عىل نحٍو أوسع، ويقوِّ

فقر  ما بني  العالقة  وء عىل  الضَّ اهلدف اخلامس  فرعيَّة من  أهداٍف  أربع  تسلُِّط 
ل هو اهلدف الفرعيُّ رقم 5.1:  التواُصل واملعلومات واملساواة بني اجلنَسني. األوَّ
النساء والفتيات يف كلِّ مكان. وكام  التمييز يف حقِّ مجيع  َوْضُع حدٍّ جلميع أشكال 
املحتوى  يف  سيًِّئا  متثياًل  املمثَّلة  أو  التمثيل  ضعيفَة  املرأَة  فإنَّ  البحوث،31  أظهَرِت 
اإلعالمّي- وهذا أَحُد أشكال التمييز- يؤدِّي إىل تفاُقم أشكاٍل ُأخرى من التمييز يف 

حقِّ النساء والفتيات وإدامتها وتطبيعها.

30)   Sustainable Development Goal 5. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5

31)   Macharia, Sarah, et al. (2015). Who Makes the News? Global Media Monitoring Project 2015. 
World Association for Christian Communication. http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-
reports/gmmp-2015-reports
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وينصُّ اهلدُف الفرعيُّ 5.2 عىل اآليت: القضاُء عىل مجيع أشكال العنف يف حقِّ 
ار وأنواع االستغالل األُخرى. مجيع النساء والفتيات يف املجال العاّم، بام يف ذلك االجتِّ

ة التعبري. يَّ هنَّ يف حرِّ تواِجُه نساٌء وفتياٌت كثرياٌت حول العامل العنَف عند ممارسة حقِّ

هذه هي حال الصحفيَّات، حيث يواجه كثرٌي منهنَّ العنَف اجلنساينَّ يف العمل 
اد الدويلُّ للصحفيِّني.32 لقد ظهَرْت هذه القضيَّة أيًضا  َوفًقا الستِبياٍن أجراه االحتِّ
ِمراًرا وَتكراًرا يف سياق التواُصل عىل اإلنرتنت. ونأيت اآلَن إىل اهلدف الفرعيِّ رقم 
مجيع  عىل  القيادة  فرص  وتكاُفؤ  للمرأة،  الة  والفعَّ الكاملة  املشاَركة  ضامُن   :5.5
ة. واالرتباط بقضايا  ة والعامَّ مستويات ُصنْع القرار يف احلياة السياسيَّة واالقتصاديَّ
ات  منصَّ إىل  الوصول  إىل  حيتْجَن  النساء  ألنَّ  بدهيّي؛  أمٌر  واملعلومات  التواُصل 
الة. ومتثُِّل اإلشارة  التواُصل واملعلومات من أجل التمتُّع باملشاركة الكاملة والفعَّ
ا  يًَّة أيًضا؛ ألنَّ إىل تكافؤ فرص القيادة- التي تنعكُس أيًضا يف املؤرشِّ 5.5.2- أمهِّ

تدعُم احلاجَة إىل تعزيز قيادة املرأة يف قطاع اإلعالم.

ويذكر اهلدف الفرعيُّ رقم 5ب اآليت: تعزيُز استخدام التكنولوجيا التمكينيَّة، 
ال سيَّام تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت، لتعزيز متكني املرأة. كام ُذكر آنًفا، فإنَّ 
ات  أحد املظاهر األساسيَّة لَفْقر التواُصل واملعلومات هو الوصول املحدود إىل منصَّ
ال- كام هو  التواُصل وموارده. كام أنَّ التمتُّع بقدرٍة أكرَب عىل الوصول إىل هاتف نقَّ
ٌح يف املؤرشِّ 5.ب.1 هلذا اهلدف الفرعّي- سيساعد بالتأكيد يف تلبية عدٍد من  موضَّ

حاجاِت التواُصل واملعلومات للكثري من النساء.

32)   International Federation of Journalists. (2017). IFJ survey: One in two women journalists 
suffer gender-based violence at work. http://www.ifj.org/nc/en/news-single-view/backpid/1/
article/ifj-survey-one-in-two-women-journalistssuffer-gender-based-violence-at-work/
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يَّة للمساعدة  إنَّ العمَل من أجل حتقيق هذه األهداف الفرعيَّة هو أمٌر غايٌة يف األمهِّ
عىل معاجَلة فقر التواُصل واملعلومات الذي تعانيه النساء والفتيات. لكْن، وكام يشري 
تقريُر املرشوع العامليُّ لَرْصد وسائل اإلعالم (GMMP) لعام 2015م، هناك عمٌل 

كبرٌي جيب القيام به لتعزيز املساواة بني اجلنَسني يف التواُصل.

سات  النشطاء واحللفاء يف وسائل اإلعالم ومؤسَّ يبذهُلا  التي  ومع كلِّ اجلهود 
اإلعالم  وسائل  يف  اجلنَسني  بني  املساواة  حتقيق  فإنَّ  وغريها،  اإلعالميِّ  التدريب 

ًة َخطِرة. بواسطتها يظلُّ مهمَّ

 (GMMP) لَرْصد وسائل اإلعالم  العامليِّ  للمرشوع  الدليُل اإلحصائيُّ  ويشرُي 
املايض،  العقد  يف  اإلعالم  وسائل  يف  اجلنَسني  بني  الفوارق  تضييق  عن  العجز  إىل 

ات.33 والرتاجع يف بعض املؤرشِّ

يف الوقت نفسه، ازداَد الوعُي العامُّ بالعالقة ما بني التواُصل والنوع االجتامعّي 
)اجلندر( والتنمية يف السنوات األخرية، كام زاَد عدد املباَدرات التي أطلقتها وكاالت 
س  األمم املتَّحدة وشبكات أصحاب املصلحة ومنظَّامت املجتمع املديّن. مثاًل، تأسَّ
يف  اليونيسكو  بقيادة   (GAMAG) اجلنَسني  بني  واملساواة  لإلعالم  العامليُّ  التحالُف 
يف  الواردة  اإلعالم’’  ووسائل  ‘‘املرأة  بشأن  التوصيات  تنفيذ  لترسيع  2013م  عام 
‘‘القسم J’’ من منهاج عمل بكني لعام 1995م. وباملثل، أطلَقْت هيئة األمم املتَّحدة 
بني  للمساواة  اإلعالميِّ  امليثاق  نحو  خطوة  ذ  ‘‘اختَّ مباَدرَة  2016م  عام  يف  للمرأة 
سات اإلعالميَّة عىل أداِء َدوِرها يف تعزيز املساواة بني اجلنَسني  اجلنَسني’’ حلثِّ املؤسَّ

وحقوق املرأة ضمن إطار عمل التنمية ملِا بعَد عام 2015م.

33)   Macharia, Sarah, et al. (2015). Who Makes the News? Global Media Monitoring Project 
2015. World Association for Christian Communication. http://whomakesthenews.org/gmmp/
gmmp-reports/gmmp-2015-reports
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التواُصل من منظور  النظر يف قضايا  رات من جديٍد حتميََّة  التطوُّ د هذه  وتؤكِّ
العدالة بني اجلنَسني، ومن منظور حقوق اإلنسان.

توصيات لمعالجة َفْقر التواُصل والمعلومات من

منظوٍر جنسانيٍّ في سياق أجندة 2030م

سات الدوليَّة واملجتمع املدينُّ إىل: حتتاج احلكومات املانحة واحلكومات الوطنيَّة واملؤسَّ

الناس 	  تواُصل  طريقِة  يف  تأثرًيا  اجلنَسني  بني  املساواة  لعدم  بأنَّ  االعرتاِف 
وُوصول إىل املعلومات، ومن شأن هذا احلدُّ من قدرهتم عىل حتسني حياهتم. 
بالتواُصل واملعلومات  يتعلَّق  ما  الفوارق بني اجلنَسني يف  أنَّ  مثاًل، يف حني 
عىل  احلصول  إىل  الرجال  يميُل  السياق،  حسب  كبرًيا  اختالًفا  ختتلُف 
النساء  من  الكثري  إقصاء  إىل  يؤدِّي  ممَّا  النساء،  من  أكرب  بصورٍة  املعلومات 

والفتيات من املشاركة يف صنع القرار.

املشاركة 	  النساء والفتيات وتعزيزها من أجل  املبادرات لتمكني قدرة  َدْعِم 
ات وسائل اإلعالم حيث  يف عمليَّات التنمية، بام يف ذلك الوصول إىل منصَّ
املتاحة  التي تؤثِّر يف حياهتنَّ والفرص  القضايا  إثارة خماوف بشأن  يمكنهنَّ 

ة هبّن. للمجموعات النسائيَّة إلنشاء وسائل اإلعالم اخلاصَّ

تعزيِز البحث والدعم يف ما يتعلَُّق بتمثيل النساء والفتيات يف املحتوى اإلعالمّي.	 

تعزيِز وصوِل النساء والفتيات إىل فرص التعلُّم املرتبطة بالثقافة اإلعالميَّة، 	 
ال سيَّام ما يتعلَّق باهلدف الرابع من أهداف التنمية املسَتدامة )التعليم اجليِّد(.

ة، ال سيَّام بالوسائل التي 	  تعزيِز الوصول واسع النطاق إىل املعلومات العامَّ
تضُع يف احلسبان الُبعَد اجلنساينَّ للوصول إىل املعلومات.
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للنِّساء 	  آمنة’’  ‘‘أماكن  اإلعالم  وسائل  مجيع  جلَْعل  املبذولة  اجلهود  دعِم 
املعايري  وتنمية  الداخيّل،  احلوار  شكَل  هذا  يأخَذ  أن  يمكن  والفتيات. 
أن  وجيب  ا.  خاصًّ تصمياًم  م  املصمَّ واملحتوى  الوعي،  وزيادة  األخالقيَّة، 
اإلعالم  وسائل  أشكال  من  شكل  وهي  املجتمعيَّة،  اإلعالم  وسائل  تأخذ 
ع واملساواة، زمام املبادرة يف  التي ُيفرَتض أن تعكَس ِقَياًم مثل الشمول والتنوُّ
ة نحو مزيٍد من املساواة بني اجلنَسني. ة والعامَّ توجيه وسائل اإلعالم التجاريَّ

تعزيِز شبكات اإلعالميِّني وتقويتها، ال سيَّام اإلعالميِّني الذين يعَملون من 	 
أجل املساواة بني اجلنَسني.

ات 	  تشجيِع عمل املرأة وتقديره بواسطة التواُصل العامِّ سواء باستخدام منصَّ
ة أم الرقميَّة. ويمكن أن يتَّخَذ هذا شكَل املنارصة، وزيادة  اإلعالم التقليديَّ

ص. الوعي، واملحتوى املتخصِّ

ة واألعراف االجتامعيَّة 	  َدْعِم اجلهود املبذولة ملعاجلة املامرسات الثقافيَّة األبويَّ
َدْعم  إىل  السعي  أيًضا  الشعبّي.  املستوى  كافَّة، ال سيَّام عىل  املستويات  عىل 
عمليَّات التواُصل والتعليم التي يمكن أن تساعَد يف زيادة الوعي حول تأثري 
األمور  يف  السلوك  أنامط  تغيري  يف  واملساعدة  املجتمع،  عىل  األبويِّ  النظام 
قادة  مع  العمل  أيًضا  هذا  يشمَل  أن  وينبغي  اجلنسانيَّة.  بالقضايا  املتعلِّقة 

ين الذين يدعمون النظام األبوّي. املجتمع ورجال الدِّ

بناِء قدرات املنظَّامت النسائيَّة ومنظَّامت حقوق املرأة عىل املستويات كافَّة، ال 	 
اء عدم املساواة  سيَّام عىل املستوى الشعبيِّ لتوضيح ُصَور معاناِة النساء جرَّ

بني اجلنَسني.

دْعِم التدريب اإلعالميِّ للمرأة للمساعدة يف متكينها من املشاركة يف قطاع 	 
ة. ٍة وإداريَّ اإلعالم يف مناِصب صحفيٍَّة وحتريريَّ
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حيث  2017م،  عام  نيويورك  يف  جَرْت  مشاورٍة  بعد  إعالن34  إصدار  جرى 
َمْت فيه توصياٌت إضافيٌَّة منها: ُقدِّ

املساعدُة يف القضاء عىل الصور النمطيَّة اجلنسانيَّة وخطاب الكراهية من وسائل 	 
ة، وتعزيز املساواة بني اجلنَسني باستمرار يف وسائل اإلعالم. اإلعالم العامَّ

الثقايفِّ يف 	  ع  والتنوُّ  ِّ املحيلِّ والتاريخ  )اجلندر(  النوع االجتامعّي  مراعاة  دمُج 
النوع  مراعاة  زيادة  أجل  من  التواُصل،  جمال  يف  وتدريبهم  املهنيِّني  تعليم 
املتحيِّز  اإلعالميِّ  املحتوى  عىل  والقضاء  التقارير،  إعداد  يف  االجتامعيِّ 

ا والكاره للمرأة. جندريًّ

امليل 	  ومزَدَوجي  واملثليِّني  املثليَّات  وجمموعات  للنِّساء  التعبري  ة  يَّ حرِّ ضامُن 
لني جنسيًّا. اجلنيسِّ واملتحوِّ

والنساء 	  شة،  املهمَّ والفئات  يَّات  األقلِّ من  والفتيات  النساء  ُظهور  تعزيُز 
دات،  الريفيَّات، والنساء ذوات اإلعاقة، واملهاجرات، والالجئات، واملرشَّ
املحتوى  إنتاج  من  جزًءا  ليكنَّ  اإلعالم  وسائل  إىل  املتكافئ  والوصول 

ث بشأن جتارهبّن. اإلعالمّي، وصناعة األخبار والتحدُّ

للنَّوع 	  املراعية  التقارير  إلعداد  وتعزيزه  اإلعالم  وسائل  أدوات  تطوير 
بيانات اخلرباء، وأكواد  االجتامعّي )لغة مراِعية للنوع االجتامعّي، وقواعد 
ة لتنفيذها يف املحتوى اإلعالمّي، ويف  الصحفيِّني( عالوًة عىل املراقبة املستمرَّ

جمتمع الصحفيِّني ومجعيَّاهتم.

34)   WACC Project Partners. (2018). The New York Declaration: Gender and Media Post-2015. 
World Association for Christian Communication (WACC). http://whomakesthenews.org/
articles/from-bangkok-to-new-york-gendermedia-post-2015
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ة-  التحتيَّ والبنية  واالبتكار  الصناعة  المسَتدامة-  للتنمية   9 الهدف 

والهدف 17 للتنمية المسَتدامة- الشراكة من أجل األهداف

التاسع والسابع  التنمية املسَتدامة  يقرُّ هدفا  املتَّحدة لعام 2030م،  يف أجندة األمم 
عرش باحلاجة إىل متكني الناس يف كلِّ مكاٍن من االستفادة من الوصول إىل اإلنرتنت 
ًما ال يمكن إنكاره من منظور التواُصل واملعلومات  الة. ويمثِّل هذا تقدُّ واهلواتف النقَّ
ات ذات الصلة عىل  حيث يمكن أن تساعَد زيادة الوصول إىل التكنولوجيا واملنصَّ
وإسامع  املعلومات،  جمتمع  يف  للمشاركة  الالزمة  باألدوات  األشخاص  تزويد 

أصواهتم، واإلسهام يف إنتاج املعرفة ونرشها.

ة، حيث تشري التقديرات إىل أنَّ نحو ثالثة مليارات شخٍص  يَّة خاصَّ وهلذا أمهِّ
يفَتِقرون اليوم إىل الوصول إىل اإلنرتنت، ونحو ملياَري شخص ال يمكنهم الوصول 
وء  ال.35 يسلُِّط اهلدف التاسع )الصناعة واالبتكار والبنية التحتيَّة( الضَّ إىل هاتٍف نقَّ
يف  واإلنرتنت   (ICT) واالتِّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إىل  الوصول  مسألة  عىل 

إطار اهلدف الفرعيِّ رقم0. 9.ج:

إىل  والسعي  كبرية،  زيادًة  واالتِّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إىل  الوصول  زيادُة 
عام  بحلول  ا  نموًّ البلدان  أقلِّ  يف  اإلنرتنت  إىل  معقولٍة  وبأسعار  شامٍل  ُوصوٍل  توفري 
ُز هذا اهلدف التزاَمها نحو توفري الوصول  2020م.36 ومن جهة احلكومات الوطنيَّة، ُيعزِّ
الشامل إىل خدمات التواُصل األساسيَّة ملواطنيها، بام يف ذلك أولئك الذين يعيشون يف 
البنية  لتنمية وامتالك  أكثر ديمقراطيَّة  نامذج  لرَتويج  ُد فرصًة  يولِّ أنَّه  النائية. كام  املناطق 
التحتيَّة لالتِّصاالت، كام يتَّضح من رشكة االتِّصاالت السلكيَّة والالسلكيَّة التي ُيديُرها 

35)   2018 Global Digital Report. (2018). https://wearesocial.com/us/blog/2018/01/global-digital-
report-2018

36)   Sustainable Development Goal 9. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9
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املجتمع (Telecomunicaciones Indigenas Comunitarias) يف أواكساكا، املكسيك.37، 38

التمويل  )الرشاكة من أجل األهداف( عىل قضايا  السابع عرش  اهلدف  ُز  يركِّ
أجندة  بتنفيذ  املتعلِّقة  والرصد  اليَّة  والفعَّ والتجارة  والقدرات  والتكنولوجيا 
املسَتدامة  التنمية  هدف  من  ‘‘التكنولوجيا’’  الفرعيِّ  اهلدِف  وضمن  2030م.39 
 ،17.6 الفرعيُّ  اهلدف  اإلنرتنت:  إىل  الوصول  عىل  فرعيَّان  هدفان  ز  يركِّ هذا، 
تعزيز التعاون اإلقليميِّ والدويلِّ ما بني الشامل واجلنوب، وما بني بلدان اجلنوب، 
املؤرشِّ  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  إىل  الوصول  بشأن  الثالثيِّ  والتعاون 
 100 لكلِّ  الثابت  لإلنرتنت  العريض  النطاق  باشرتاكات  املتعلِّق   17.6.2
بناء  وآليَّة  التكنولوجيا  لبنك  الكامل  التشغيل   17.8 الفرعيُّ  واهلدف  نسمة؛ 
ا بحلول عام  القدرات يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألقلِّ البلدان نموًّ
2017م، وتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينيَّة، ال سيَّام تكنولوجيا املعلومات 
اإلنرتنت.  يستخدمون  الذين  األفراد  نسبة   17.8.1 املؤرشِّ  واالتِّصاالت، 
التواُصل  حاجات  يف  كبرٌي  تأثرٌي  اإلنرتنت  إىل  الوصول  لزيادة  يكوَن  أن  ويمكن 
يف  اخلدمات  إىل  الوصول  أنَّ  علاًم  الشعبّي،  املستوى  عىل  سيَّام  ال  واملعلومات40، 

أجزاء كثرية من العامل يزداُد عىل اإلنرتنت.

37)   Ó Siochrú, Seán. (2017). Spectrum Innovation for Small-Scale Community-Owned Mobile 
Telephony: Strategic Considerations. World Association for Christian Communication (WACC) 
and World Association of CommunityRadio Broadcasters (AMARC).

38)   Lakhani, Nina. (2016). ’’It feels like a gift’: mobile phone co-op transforms rural Mexican 
community‘‘. The Guardian https://www.theguardian.com/world/2016/aug/15/mexico-
mobile-phone-network-indigenous-community. 

39)   Sustainable Development Goal 17 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17

40)       Rey-Moreno, Carlos. (2017). ‘‘Understanding Community Networks in Africa. Internet Society’’. 
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/CommunityNetworkingAfrica_
report_May2017_1.pdf
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وخدمات  واالتِّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إىل  الوصول  عىل  الرتكيَز  إنَّ 
اإلنرتنت يف أجندة 2030م هو أمٌر يستحقُّ الثناء. لكْن يف الوقت الذي ازداَد فيه 
ة البنية التحتيَّة  انتشاُر االتِّصاالت الرقميَّة، مع تطوير ُصنَّاع السياسات يف بلدان عدَّ
د االحتفال بالُوصول من  الرقميَّة ونامذج احلَوَكمة يف املستقبل، من املهمِّ جتاُوُز جمرَّ
بامللكيَّة  املتعلِّقة  األسئلُة  تكوَن  أن  اهليكليَّة. وجيب  القضايا  من  املزيد  معاجلة  أجل 
املديّن-  املجتمع  الفاعلة يف  القانونيَّة للجهات  والتنظيم واخلصوصيَّة واملراقبة غري 
التنمية.  يف  واالتِّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  حول  للحوار  ة  مرَكزيَّ عنارَص 
والتعبري  الرأي  ة  يَّ احلقِّ يف حرِّ بتعزيز  املعنيُّ  املتَّحدة  لألمم  اخلاصُّ  ر  املقرِّ أثاَر  وقد 
تقارير مكتبه لألعوام  القضايا يف  (David Kaye)، بعض هذه  ديڤيد كاي  ومحايتها، 
2015 و2016 و2017م.41 وُتعدُّ أجندة 2030م فرصًة لتعزيز الشفافيَّة واملساءلَة 

يف ما يتعلَُّق بالبنية التحتيَّة الرقميَّة للقرن احلادي والعرشين.

وأخالقيٍَّة  سياسيَّة  خماِوَف  إثارة  إىل  القضايا  هذه  معاجلة  يف  الفشل  وسيؤدِّي 
م فيها. ل يف حياة الناس والتحكُّ ترتاَوُح ما بني تقويض الديمقراطيَّة والتدخُّ

ات الرقميَّة ورشعيَّتها،  وقد يؤدِّي هذا يف النهاية إىل تقويض مصداقيَّة املنصَّ
عام  فيسبوك  موقع  يف  اخلصوصيَّة  انتهاك  ممارساِت  فضيحُة  أظهَرْت  كام 

2018م.42

كافيًة  تكون  لن  وحَدها  الرقميَّة  ات  واملنصَّ اإلنرتنت  إىل  الوصول  زيادَة  إنَّ 
لإلسهام يف التنمية املسَتدامة. ومن الرضوريِّ تعزيز استخدام هذه األدوات اجلديدة 

41)   United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Freedom of Opinion 
and Expression- Annual Reports http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/
Annual.aspx

42)   Sich Adam. James Bullock, and Simon Roberts. (2018). ’’What is the Cambridge Analytica 
scandal?‘‘ The Guardian. https://www.theguardian.com/news/video/2018/mar/19/everything-
you-need-to-know-about-the-cambridgeanalytica-expose-video-explainer
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ُق مشاركًة أكرَب،  بطريقٍة جتعُل تلك املجتمعات- التي ُتقىص يف أغلب األحيان- حتقِّ
ُتسِهُم يف حتقيق  التي  ة  العامَّ السياسات  لتنفيذ  السياسيَّة  َخْلق اإلرادة  وتساعُد عىل 
ات الرقميَّة  قدٍر أكرَب من املساواة والشمول. وجيب أن حيدَث هذا االستخدام للمنصَّ
ة واملستنرية  يف إطار من احلقوق التي تساعد عىل َخْلق فرٍص حقيقيٍَّة للمشاركة احلرَّ

ا. لتعزيز التنمية املسَتدامة حقًّ

المعلومات  تكنولوجيا  إلى  الوصول  زيادة  من  لالستفادة  توصيات 

صاالت واإلنترنت من أجل معالجة َفْقر التواُصل والمعلومات واالتِّ

ات ال  ة يف جمال التواُصل الرقمّي، فإنَّ هذه املنصَّ رغم ُوجوِد جوانَب إشكاليَّة عدَّ
شة من حيُث مساعدهُتا عىل التأثري يف وسائل  ًة للمجتمعات املهمَّ تزاُل أدواٍت حيويَّ
عىل  جمتمعاهتم  ومساعدة  مصاحلهم،  خلدمة  ة  العامَّ السياسة  وأجندات  اإلعالم 
التنظيم من أجل التغيري، وتشجيع املواَطنة الفاعلة. احلكومات املانحة واحلكومات 

ون إىل: سات الدوليَّة واملجتمع املدينُّ مدعوُّ الوطنيَّة واملؤسَّ

َدْعِم اجلهود التي بدأها املجتمع لتطوير البنية التحتيَّة لالتِّصاالت السلكيَّة 	 
اهلاتف  خدمات  إىل  الوصول  لزيادة  وذلك  إدارهتا،  و/أو  والالسلكيَّة 

ال واإلنرتنت. النقَّ

ات وسائل اإلعالم املجتمعيَّة القائمة عىل 	  تشجيِع املبادرات التي تربُط منصَّ
ُز التفاُعَل  تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت، ال سيَّام باألساليب التي تعزِّ
واملشاَركة. ويمتلك قطاع اإلعالم املجتمعيِّ خربًة وجتِربًة هائلًة يف املشاركة 
تكنولوجيا  مع  املجتمع  َدْمُج  َي  يؤدِّ أن  ويمكن  والديمقراطيَّة.  التعاونيَّة 
املعلومات  لتكنولوجيا  الوصول  زيادة  حتويل  إىل  واالتِّصاالت  املعلومات 

واالتِّصاالت إىل مشاركٍة عىل مستوى املجتمع.
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تسهيِل تشكيل شبكات من املواطنني املحاِورين والصحفيِّني املنَتمني إىل 	 
استخدام  من  نوا  يتمكَّ حتَّى  االجتامعيَّة  واحلركات  شة  املهمَّ املجتمعات 
تؤثِّر  التي  القضايا  حول  الدعويَّة  أعامهلم  يف  الرقميَّة  التواُصل  ات  منصَّ

يف جمتمعاهتم.

املعلومات 	  تكنولوجيا  إىل  الوصول  بني  العالقة  حول  م  متقدِّ بحٍث  إجراِء 
واالتِّصاالت واملشاركة املجتمعيَّة والتنمية.

اإلنسان عىل 	  ي النتهاكات حقوق  للتصدِّ القطاعات  بني  الرشاكات  تعزيِز 
اإلنرتنت، مثل العنف عىل اإلنرتنت واملراقبة غري القانونيَّة.

شة واملستبَعدة، 	  إعداِد تدريٍب عىل إنتاج الوسائط الرقميَّة للمجتمعات املهمَّ
بام يف ذلك النساء والفتيات.

شة واملستبَعدة، بام يف 	  َدْعِم الثقافة اإلعالميَّة الرقميَّة ما بني املجتمعات املهمَّ
ذلك النساء والفتيات.

شة واملستبَعدة- بام يف ذلك النساء والفتيات- 	  بناِء قدرات املجتمعات املهمَّ
لتطوير الربجميَّات مفتوحة املصدر واستخدامها.

بناِء قدرات منظَّامت املجتمع املدينِّ للمشاركة يف عمليَّات ُصنْع السياسات 	 
املتعلِّقة بالبنية التحتيَّة لالتِّصاالت والسياسات واحلقوق الرقميَّة.

تعزيِز احللول الرقميَّة التي تساعد عىل متكني مشاركة املجتمع يف ُصنْع القرار.	 

ينبغي تنفيذ هذه التوصيات بناًء عىل املبادئ التالية:

التواُصُل حقٌّ أسايسٌّ من حقوق اإلنسان.	 

ة التعبري هي عنرٌص أسايسٌّ من عنارص التواُصل من منظور حقوقّي.	  يَّ حرِّ
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ات الرقميَّة األخالَق واالحرتاَم 	  جيب أن يعكَس املحتوى الذي تنرشه املنصَّ
ة واملسؤوليَّة. ديَّ والتعدُّ

ذوي 	  األشخاص  مثاًل  التقاليد،  بُحْكم  املستبَعدة  املجموعات  َدْمَج  إنَّ 
ة. ديَّ ات الرقميَّة أمٌر رضوريٌّ لتعزيز التعدُّ اإلعاقة، يف استخدام املنصَّ

جيب أن تكوَن الشبكات التي تضمُّ صحفيِّني وحماِوريَن من املواطنني أفقيًَّة 	 
دَة الثقافات وديمقراطيَّة. وشاملًة ومتعدِّ

أمِن 	  تعريض  دون  الرقميَّة  األدوات  باستخدام  عُم  الدَّ جيرَي  أن  جيب 
األشخاص املعنيِّني أو حقوقهم للخطر. استخداُم تقنيات التشفري أمٌر بالُغ 

األمهية لتحقيق ذلك.

ُيعدُّ التعاون والتواصل من العنارص األساسيَّة لنجاح أيِّ جهوِد دعٍم رقميَّة.	 

الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة-

ة سات القويَّ السالم والعدل والمؤسَّ

سات  واملؤسَّ والعدالة  )السالم  عرش  السادس  اهلدف  إطار  يف  2030م،  أجندة  تقرُّ 
ة( بأنَّ الديمقراطيَّة واحلكم الرشيد وسيادة القانون تؤدِّي دوًرا أساسيًّا يف حتقيق  القويَّ
التواُصل  وسائل  إىل  والديمقراطيُّ  املفتوح  الوصول  ويدعم  املسَتدامة.43  التنمية 
اإلدماج  تعزيز  عىل  يساعَد  أن  يمكن  ألنَّه  األهداف؛  هذه  مجيع  حتقيَق  واملعلومات 
وء  االجتامعّي، وحلِّ النزاعات بالطُّرق السلميَّة، وتعزيز سيادة القانون، وتسليط الضَّ
سات، ومتكني املشاركة. وهناك أيًضا ارتباٌط مبارٌش  عىل الفساد، وتعزيز الثقة باملؤسَّ
من  عدٌد  وهناك  اجلمعيَّات.  تكوين  ة  يَّ وحرِّ التعبري  ة  يَّ حرِّ مثل  األساسيَّة  يَّات  باحلرِّ

األهداف الفرعيَّة ضمن هذا اهلدف هلا ارتباٌط مبارٌش بقضايا التواُصل واملعلومات.

43)   Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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الت  اهلدف الفرعيُّ 16.1: احلدُّ بصورٍة كبريٍة من مجيع أشكال العنف ومعدَّ
الَوَفيات املرَتبِطة به يف كلِّ مكاٍن يرتبُط ارتباًطا وثيًقا بقضايا اإلعالم والتواُصل. 
حاالت  حتسني  يف  املساعدة  عىل  القدرُة  الثقة  عىل  القائم  املنفتح  التواُصل  ولدى 
َد  تولِّ أن  للنِّزاعات. ويمكن  السلميِّ  احللِّ  ثقافة احلوار، وتعزيز  الرصاع، وتعزيز 
وسائُل اإلعالم التي هتدُف إىل حتقيق السالم أيًضا مساحاٍت للتَّباُدِل اهلاِدِف لآلراء 

ما بني اخلصوم.

النِّزاع من وسائَل إعالميَّة مسؤولٍة وأخالقيٍَّة  نقُل أحداِث  ويمكن أن يساعَد 
يف مكافحة خطاب الكراهية، وتغيري املفاهيم وأنامط السلوك، وضامن الوصول إىل 

املعلومات املتعلِّقة بَمنْع النزاعات.

اهلدف الفرعيُّ رقم 16.3: يرتبط تعزيُز سيادة القانون عىل املستَوَينِي الوطنيِّ 
بقضايا  وثيًقا  ارتباًطا  العدالة-  عىل  اجلميع  حصول  يف  املساواة  وضامن  والدويلِّ 

املعلومات والتواُصل.

إلبقاء  ًة  رضوريَّ التعبري  ة  يَّ وحرِّ املعلومات  إىل  والوصول  اإلعالم  ة  يَّ حرِّ وُتَعدُّ 
سات حتت السيطرة، عالوًة عىل تعزيز الثقة بالنظام القضائّي. املؤسَّ

الفساد والرشوة بجميع أشكاهلام عالقًة  للحدِّ من  إنَّ  الفرعيُّ 16.5:  اهلدف 
ووسائل  االستقصائيُّون  الصحفيُّون  حيتاج  حيث  اإلعالم،  ة  يَّ حرِّ بقضايا  ًة  قويَّ
اليَّة. وسيكون  اإلعالم إىل احلامية والضامنات لَتعزيز قدرهتم عىل القيام بعملهم بفعَّ
ُز وسائل اإلعالم يف أيدي قلَّة، وال يتمتَُّع  من الصعب احلدُّ من الفساد عندما ترتكَّ
رقم  الفرعيِّ  باهلدف  يتعلَّق  ما  ويف  الفساد.  قضايا  يف  التحقيق  ة  يَّ بحرِّ الصحفيُّون 
الٍة وخاضعٍة للمساءلة وشفافَّة عىل املستويات كافَّة-  سات فعَّ 16.6- إنشاء مؤسَّ
الشفافيَّة  لتعزيز  ٌة  األُخرى رضوريَّ التواُصل  املعلومات وحقوق  ة  يَّ أنَّ حرِّ ال شكَّ 
ة. وجيب أن تعكَس وسائل اإلعالم وجهات نظر  سات العامَّ واملساءلة داخل املؤسَّ
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ة بالفئات األكثر حرماًنا يف املجتمع، من  مجيع قطاعات املجتمع، ال سيَّام تلك اخلاصَّ
ة. سات العامَّ ع داخل املؤسَّ أجل حتقيق قدٍر أكرَب من الشفافيَّة والتنوُّ

اذ قراراٍت إجيابيٍَّة وشاملٍة وتشاُركيَّة ومتثيليَّة  اهلدُف الفرعيُّ 16.7: ضامُن اختِّ
دٌة بقضايا التواُصل واملعلومات. وأحد  عىل مجيع املستويات، هو أمٌر له ِصالٌت متعدِّ
صنع  يف  للمشاركة  الناس  فرصُة  هو  التواُصل  حقوق  ملامرسة  األساسيَّة  العنارص 

القرار، ال سيَّام يف ما يتعلَُّق بالقضايا التي تؤثِّر تأثرًيا مبارًشا يف حياهتم.

أن  ة. وجيب  العامَّ املعلومات  سيَّام  املعلومات، وال  إىل  الوصول  هذا  ويتطلَّب 
ة  تعكَس وسائُل اإلعالم وجهاُت نظِر مجيع قطاعات املجتمع، ال سيَّام تلك اخلاصَّ
ع  بالفئات األكثر حرماًنا يف املجتمع، من أجل حتقيِق قدٍر أكرَب من الشفافيَّة والتنوُّ

ة. سات العامَّ داخل املؤسَّ

وَحوَكَمتِه...عىل  التواُصل  جمال  ‘‘صياغة  يف  املشاركة  يف  احلقُّ  أيًضا  وللنَّاس 
، وأيًضا يف سياِق العالقات الدوليَّة’’.44 املستوى الوطنيِّ

ومحاية  املعلومات  إىل  اجلمهور  ُوصول  ضامُن   :16.10 رقم  الفرعيُّ  اهلدُف 
ة  يَّات األساسيَّة، َوفًقا للتَّرشيعات الوطنيَّة واالتِّفاقيَّات الدوليَّة له صالت عدَّ احلرِّ
ان اللذان يندرجان حتت هذا اهلدف ما  بقضايا التواُصل واملعلومات. يعكس املؤرشِّ
القرسيِّ  القتل واالختطاف واالختفاء  املؤرشِّ رقم 16.10.1: عدد حاالت  ييل: 
والنقابيِّني  اإلعالميِّني  واملوظَّفني  للصحفيِّني  والتعذيب  فيِّ  التعسُّ واالعتقال 
ق منها يف االثنَي عرَش شهًرا املاضية؛  واملدافعني عن حقوق اإلنسان التي جرى التحقُّ
ة والقانونيَّة  واملؤرشِّ رقم 16.10.2: عدُد البلدان التي تتبنَّى الضامنات الدستوريَّ

44)   CRIS Campaign. (2005). Assessing Communication Rights: A Handbook. Communication 
Rights in the Information Society Campaign. Pg.42. http://cdn.agilitycms.com/wacc-global/
Images/Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/Assessing-Communication-
Rights.pdf
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اهلدف  هذا  إدراج  وإنَّ  املعلومات.  إىل  اجلمهور  لُوصوِل  وتطبِّقها  السياسيَّة  و/أو 
ات يف أجندة 2030م هلو أمٌر جديٌر بالثَّناء. واملؤرشِّ

َز هذا اهلدف، ال سيَّام  ة التعبري أن يعزِّ يَّ َ املتعلِّق بحرِّ يف حني أنَّه من شأِن املؤرشِّ
ا جلميع  يَّات األساسيَّة’’، لكْن ال يزاُل هذا اهلدف حموريًّ ما يتعلَُّق باإلشارة إىل ‘‘احلرِّ

أولئك الذين يعملون عىل معاجلة فقر التواُصل واملعلومات.

غري  والسياسات  القوانني  تعزيُز  دراسة  أيًضا  يمكن  16.ب:  الفرعيُّ  اهلدُف 
واملعلومات.  التواُصل  منظوِر  من  املسَتدامة  التنمية  أجل  من  وإنفاذها  ة  التمييزيَّ
بالتواُصل  يتعلَّق  ما  يف  ُأخرى  وحواجز  التمييز  املجتمع  يف  ة  عدَّ جمموعاٌت  تواِجُه 
ان األصليِّني الوصول إىل املعلومات  واملعلومات. مثاًل، ال يستطيُع الكثرُي من السكَّ

ة بلغتهم، ما يمنُعهم من املشاركة يف املجتمع. العامَّ

ضمن  واملعلومات  التواُصل  قضايا  إىل  الرصحية  اإلشارات  فإنَّ  وباختصار، 
ومحاية  ة،  العامَّ املعلومات  إىل  الوصول  حقِّ  عىل  تقترص  عرش  السادس  اهلدف 
الصحفيِّني وغريهم من املدافِعني عن حقوق اإلنسان. وهبذا املعنى، أخفَق اهلدف 
والتقاُرب  ة،  اللُّغويَّ واحلقوق  التعبري،  ة  يَّ حرِّ مثل  ة  املحوريَّ القضايا  إىل  اإلشارة  يف 
وثيًقا  ارتباًطا  ترتبُط  والتي  عليها،  والسيطرة  اإلعالم  وسائل  وامتالك  الرقمّي، 

ة. سات الديمقراطيَّة القويَّ بالسالم والعدالة واملؤسَّ

واملعلومات  التواُصل  قضايا  فيها  تتقاطع  التي  الكثرية  احلاالت  أنَّ  غري 
ضمنيًّا مع األهداف الفرعيَّة للهدف السادس عرش من أهداف التنمية املسَتدامة، 
التواُصل  َفْقر  يعاجلون  الذين  ألولئك  قيِّمة  فرًصا  متثُِّل  آنًفا،  مذكور  هو  كام 
واملعلومات. وتسمح هذه التقاُطعات للمجموعات التي تعمل يف جماالٍت مثل 
اإلعالم املجتمعّي، ومراقبة وسائل اإلعالم، والدعوة للُوصول إىل املعلومات، 
والتواُصل التشاركّي، وصحافة املواطنني إلنشاء روابَط مبارشٍة ألهداف التنمية 
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َدعٍم  عىل  واحلصول  عملهم  يَّة  أمهِّ عىل  وء  الضَّ َتسليِط  ُبغيَة  دة  املحدَّ املسَتدامة 
أوَسَع له.

توصيات لمعالجة َفْقر التواُصل والمعلومات في سياق

الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة

ون  سات الدوليَّة واملجتمع املدينُّ مدعوُّ اجلهات املانحة واحلكومات الوطنيَّة واملؤسَّ
إىل اآليت:

عىل املستوى الوطنّي، َدْعُم تدقيق قوانني التواُصل واملعلومات واللَّوائح 	 
ض سيادَة  القائمة لَتحديد السياسات النظاميَّة واملسائل القانونيَّة التي تقوِّ
القانون، ومكافحة الفساد، والعالقات القائمة عىل الثقة ما بني املواطنني 
األساسيَّة  يَّات  واحلرِّ التشاركيَّة  القرار  ُصنْع  وعمليَّة  سات،  واملؤسَّ

ومكافحة التمييز.

األساسيِّني 	  املصلحة  ألصحاب  ٍة  قمَّ َعْقُد  أيًضا،  الوطنيِّ  املستوى  عىل 
اإلعالم،  ووسائل  العاّم،  والقطاع  املديّن،  املجتمع  من  املعنيَّة  )األطراف 
أساس  عىل  واملعلومات  التواُصل  َفْقر  قضايا  ملناقشة  التواُصل(  ومنظَّامت 

التدقيق الوطنيِّ املوصوف آنًفا.

إطالُق محالِت َتوعيٍة بشأن الطُّرق التي يؤدِّي هبا فقر التواُصل واملعلومات 	 
سات القويَّة. الم والعدالة واملؤسَّ إىل تقويض السَّ

عم حول 	  الدَّ بَوْصفه وسيلًة حلَْشد  التواُصل  ميثاق حقوق  العمل من أجل 
احلاجة إىل معاجلة َفْقِر التواُصل واملعلومات.

حيث 	  املجتمعيَّة،  اإلذاعات  سيَّام  وال  املجتمعيَّة،  اإلعالم  وسائل  دعُم 
واملجتمعات  األفراد  لتمكني  الة  فعَّ تواُصٍل  َة  منصَّ تكوَن  أن  يمكن 
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لة، ال  الصِّ ذات  املعلومات  إىل  والُوصول  القرار  ُصنْع  املشاَركة يف  من 
االجتامعيِّ  التواصل  ات  بمنصَّ اسرتاتيجيًّا  مرتبطًة  تكون  عندما  سيَّام 
اإلعالم  لوسائل  ة  األولويَّ إعطاء  وينبغي  القصرية.  الرسائل  أنظمة  أو 
املجتمعيَّة التي تساعد جمموعات املسَتِمعني وترتبُط باملنظَّامت الشعبيَّة. 
واجلهود  واسع،  نطاٍق  عىل  القدرات  بناء  عُم  الدَّ هذا  يشمَل  أن  ينبغي 
تباُدل  أجل  من  بعٍض  مع  بعضها  املجتمعيَّة  املحطَّات  لَرْبط  املبذولة 

املعرفة واخلربة الفنِّيَّة.

اإلعالم 	  بوسائل  املرَتبِطني  اإلعالم  جمال  يف  والعاملني  الصحفيِّني  محايُة 
سات اإلعالميَّة القائمة. املجتمعيَّة التي يفتقر معظمها إىل َدْعم املؤسَّ

األركان 	  أَحَد  بوصفها  وتعزيزه  املستقلَّة  ة  العامَّ اإلعالم  وسائل  َدوِر  دعُم 
ديَّة. عة والتعدُّ األساسيَّة ألنظمة اإلعالم املتنوِّ

تعليم 	  مبادرات  ذلك  بام يف  التعليم،  أنظمة  اإلعالميَّة يف  الثقافة  َدْمِج  َدْعُم 
ساٍت  بمؤسَّ للُمطالبة  واملهارات  باملعرفة  الناس  تزويد  أجل  من  الكبار، 

افٍة وخاضعٍة للمساءلة واملشاركة يف ُصنْع القرار. شفَّ

إىل 	  والُوصول  الم  السَّ تعزيُز  ويمكُن  األفراد.  بني  ما  التواُصل  ُجهوِد  َدْعُم 
سات بصورٍة كبرية  العدالة والعالقات األكثر إنتاجيًَّة ما بني املواطنني واملؤسَّ
بواسطة عمليَّات التواُصل ما بني األفراد، مثل احلوار املجتمعيِّ واملنَتَديات 
ة، وما إىل ذلك. وهذه مساحاٌت يمكن فيها مناقشة األفكار  والفنون العامَّ
ًة وغري هرميَّة كي  ومشاركتها. كام جيب أن تكوَن عمليَّات التواُصل استشاريَّ

تؤدِّي إىل تغيرٍي ملموس.

شة يف التواُصل العامِّ من منظوٍر 	  وء عىل جتِربِة املجتمعات املهمَّ تسليُط الضَّ
مساحاٍت  وَخْلِق  سات  املؤسَّ تقوية  يف  ذلك  يساعَد  أن  وُيمكن  دّي.  تعدُّ
يتَّخَذ ذلك شكَل حمتًوى إعالمّي، ال  أن  اجلديدة. وُيمكن  القضايا  ملناقشة 
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قصِص  عىل  وء  الضَّ ُيلقي  ممَّا  نفِسها،  املجتمعاِت  يِد  عىل  ُينَتج  عندما  سيَّام 
تلك املجتمعات لتعزيز الوعي والتضاُمن الدويّل. وُيمكن أن يساعَد ذلك 
الَعيَش  ض  تقوِّ ظاهرٌة  وهو  السيِّئ،  التمثيل  أو  التمثيل  َضْعِف  معاجلة  يف 

لميَّ واملعاَملة العادلة والتامسك االجتامعّي. السِّ

لَتمكينها 	  املدينِّ  املجتمع  ملنظَّامت  للتَّواُصل  االسرتاتيجيَّة  القدرة  بناُء 
بصورٍة أفضَل من إحداث التغيري. ويستلزُم هذا أيًضا الوصول إىل تقنيات 

التواُصل وموارده.

ٍع ومنفتٍح وحرٍّ وديمقراطّي.	  تعزيُز نظاٍم إعالميٍّ متنوِّ

يف 	  ذلك  يف  بام  اجلمعيَّات،  وتكوين  ع  التجمُّ ة  يَّ حرِّ يف  احلقِّ  عن  فاُع  الدِّ
القرار،  ُصنْع  يف  املشاركة  من  الناس  متكني  أجل  من  اإلنرتنت،  فضاءات 

سات وُصنَّاع القرار، وضامن حقوق اإلنسان. ومساءلة املؤسَّ

بناُء قدرات منظَّامت املجتمع املدينِّ للمشاركة يف عمليَّات ُصنْع السياسات، 	 
ال سيَّام ما يتعلَُّق بقضايا التواُصل واملعلومات.

كيف يرتبُط َفْقر التواُصل والمعلومات بأهداف

التنمية المسَتدامة اأُلخرى

تناُوهُلا  جرى  التي  األربعة  املسَتدامة  التنمية  أهداف  عىل  الرتكيز  عىل  عالوًة 
أهداف  وبقيَّة  واملعلومات  التواُصل  بني  ما  العالقة  استكشاف  جرى  آنًفا، 
أمثلًة عىل قضايا  الفصل  البيانيَّة يف ناية هذا  الرسوم  ُر  وتوفِّ املسَتدامة.  التنمية 
َفْقر التواُصل واملعلومات األساسيَّة التي جيب معاجلتها من أجل املساعدة عىل 
 - سُم البياينُّ حتقيق األهداف األساسيَّة والفرعيَّة ألجندة 2030م. كام يوفِّر الرَّ
السنوات  تنفيذها عىل مدى  دٍة جرى  أمثلًة عىل مرشوعاٍت حمدَّ قدر اإلمكان- 
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التنمية  أهداف  أبرزهتا  التي  القضايا  معاجلة  إىل  سَعْت  والتي   املاضية  اخلمس 
دة. املسَتدامة املحدَّ

ة التعبير يَّ حقوق التواُصل: ما وراء حرِّ

االنطالق  نقطة  ومها  املعارص،  للُمجَتمع  ٌة  رضوريَّ والتواُصل  املعلومات  أنَّ  رأينا 
اهلياكل  لتشكيل  الالزمة  واملعارف  األفكار  حول  اآلراء  وتباُدل  العامِّ  للحوار 
املعرفة  عىل  يعتمُد  عاملٍ  ويف  وإصالحها.  ة  واالقتصاديَّ والسياسيَّة  االجتامعيَّة 
واجلالِيات  املجتمعات  التواُصل عنرًصا حاساًم يف متكني  ُتعدُّ حقوُق  واملعلومات، 
رة املَهيِمنة، وتشكيل  من معاجلة الديناميكيَّات والقوى غري املتكافئة والظاملة واملدمِّ

أساليَب جديدٍة وطرٍق أفضل لتنظيم العامل وإدارته.

العامليِّ  اإلعالن  من   19 ة  املادَّ يف  عليه  املنصوص  التعبري-  ة  يَّ حرِّ يف  احلقُّ 
التواُصل  يف  حقوقيٍّ  نٍج  التِّباع  االنطالق  نقطة  هو  اإلنسان-  حلقوق 
واملعلومات. وُينظر إليه عىل أنَّه ركيزٌة أساسيٌَّة للديمقراطيَّة، حيث حيمي احلقَّ 
ام، وهو أمٌر حيويٌّ ملنع الرقابة، وهو رشٌط ال غنى عنه لوسائل  يف حماسبة احلُكَّ

الٍة ومستقلَّة. إعالٍم فعَّ

إىل  والوصول  التواُصل  من  ن  متكِّ جمتمع  أيِّ  يف  الناس  بني  لطة  السُّ لكنَّ 
ة التعبري يف بعض احلاالت. يَّ ض حرِّ دُّ منه، ممَّا قد يقوِّ املعلومات، أو حَتُ

جنًبا  تعزيزه  هو  التعبري  ة  يَّ حرِّ يف  للحقِّ  ضامٍن  أفضَل  فإنَّ  لذلك،  ونتيجًة 
اليوم  ٌة  خاصَّ يٌَّة  أمهِّ وهلذا  األُخرى.  التواُصل  حقوق  من  عدٍد  مع  جنب  إىل 
التغريُّ  بسبب  متزايًدا  تعقيًدا  دة  معقَّ لالتِّصاالت  البيئيَُّة  النُُّظم  أصبَحِت  حيث 
وعمليَّات  ات،  املنصَّ إىل  الوصول  من  خمتلفة  ومستويات  الرسيع،  التكنولوجيِّ 
دة الطبقات، والتي غالًبا ما تكون عامليَّة، واالعتامد املتزايد  َحوَكمِة الوسائط متعدِّ
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عىل التكنولوجيا الرقميَّة، وظهور وسائل اإلعالم بوصفها مساحًة أساسيَّة لتعزيز 
اإلدماج والتغيري االجتامعّي.

قدرِة  ولتحسني  الرشيد  للُحكم  بالغًة  يًَّة  أمهِّ أيًضا  واملعلومات  التواُصُل  يمثُِّل 
الناس واملجتمعات عىل حتقيق التنمية املسَتدامة.

أمٌر  هي  املواطنني-  متثِّل  التي  الكثري  املجموعات  املديّن-  املجتمع  وتقوية 
والدوليَّة.  والوطنيَّة  يَّة  املحلِّ املستويات  عىل  الرشيد  احلُْكم  لَضامِن  يَّة  األمهِّ بالُغ 
ين  الدِّ أو  الطبقة  عن  النظر  بغضِّ  أنفسهم-  املطَِّلعني  املواطنني  عىل  جيب  كام 
وسياسات  ة  العامَّ سات  واملؤسَّ احلكوماِت  أجنداِت  يقودوا  أن  اجلنس-  أو 

املساعدات الدوليَّة ومنظَّامهتا.

من  الناس  ن  يمكِّ املعلومات،  إىل  العادل  الوصول  ويف  املعرفة،  يف  احلقَّ  إنَّ 
التعبري عن خماِوفِهم. ويف السنوات األخرية، بدأْت ترشيعاُت احلقِّ يف احلصول عىل 
املعلومات يف أجزاٍء خمتلفٍة من العامل تؤدِّي إىل مزيٍد من الشفافيَّة واملساءلة، وهناك 
يَّات  احلرِّ ُز  يعزِّ التعبري  ة  يَّ بواسطة حرِّ الرأي’’  ‘‘التعبري عن  أنَّ متكني  عامٌّ عىل  إمجاٌع 

اإلنسانيَّة األُخرى.

ة التعبري، عالوًة عىل احلقِّ يف  يَّ وتشمل حقوُق التواُصل احلقَّ يف املعلومات وحرِّ
ة التعبري واحلقِّ  يَّ الوصول إىل املعارف واملعلومات واستخدامها. يف املقابل، فإنَّ حرِّ
عٍة  يف املعرفة والوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت، وإىل جمموعٍة متنوِّ
من املحتوى واملوارد الثقافيَّة- هي أساُس اجلاليات واملجتمعات املسَتدامة. وُتسِهُم 
ٍة للديمقراطيَّة. وإذا كان أَحُد هذه  هذه املبادئ األساسيَّة يف صياغِة أشكاٍل جوهريَّ

الرشوط ضعيًفا أو مفقوًدا، فإنَّه يقيِّد التواُصل احلقيقيَّ ويقلِّصه.
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الخياُل في مقابل الواقع

مع االعرتاف باإلمكانات الكبرية هلياكل التواُصل يف املجتمعات املعارصة، ال يزال 
السيطرة  الرئيُس هو  يمثُِّل مشكلًة. والشاغُل  التواُصل  الكامل بحقوق  االعرتاف 

ة التعبري. يَّ ل يف حرِّ السياسيَّة، والتدخُّ

وبالتوازي مع التشبُّع اإلعالمّي، يأيت االعتامد عىل وسائل اإلعالم يف معرفة 
الدعاية  مفعوُل  فهو  الثاين  الشاغل  ا  أمَّ النزاع.  أوقات  يف  يزداُد  أمٌر  وهو  العامل، 
الرجل  بني  ما  ة  التمييزيَّ املامرسات  يف  يتمثَُّل  ثالٌث  شاغٌل  وهناك  الرقابة.  وتأثري 
واملرأة، ال سيَّام من وجهِة نظٍر حقوقيَّة، يف سياقاٍت اجتامعيٍَّة وثقافيَّة ومن حيث 

التفاُوت االقتصادّي.

لدى معظم شعوب العامل، تظلُّ حقوق التواُصل خيااًل وأمنيات؛ فهي ليَسْت 
ٍر ومنهجّي، وجيب تذكري احلكومات  واقًعا ملموًسا، وجيري انتهاكها عىل نحٍو متكرِّ
قْت عليها- أن  ا ُملَزمٌة قانوًنا- بموجب معاهدات حقوق اإلنسان التي صدَّ دائاًم بأنَّ
َزها وحتمَيها. وإقصاُء أعداٍد كبريٍة من الناس من العمليَّة  َذ حقوق التواُصل وتعزِّ تنفِّ
آخر  للمشاركة هو حتدٍّ  الة  الفعَّ الوسائل  إىل  االفتقار  بسبب  الديمقراطيَّة  السياسيَّة 

حلقوق التواُصل.

ع املستمرِّ يف صالحيَّات َرْصد االتِّصاالت  كام تتفاَقُم هذه املشكلة بسبب التوسُّ
ر بِاْسم األمن، لكنَّه غالًبا ما ُيساُء استخداُمه عامليًّا. واعرتاضها، وهو ما ُيربَّ

ُن الكثري  ا كبرًيا عىل الصعيد العاملّي. وتتكوَّ أصبح التواُصل أيًضا نشاًطا جتاريًّ
وجيري  ة.  العامَّ املصلحة  مبادئ  بدَل  ٍة  جتاريَّ أهداٍف  بفعِل  وخدماته  منتجاته  من 
التكتُّالت  من  صغرٍي  عدٍد  بواسطة  كبرٍي  حدٍّ  إىل  العامليِّ  اإلعالم  سوق  يف  م  التحكُّ
َع تدفُّق املعلومات واستقالليََّتها للَخْطر. ويزداُد هذا التهديد  ُض تنوُّ العمالقة، ما يعرِّ
اهات احلاليَّة يف مفاَوضاِت التجارة الدوليَّة، التي  ع بواسطة االجتِّ الذي يواجه التنوُّ
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َلع األساسيَّة، وتقويض  السِّ هلا  التي ختضُع  نفِسها  للَقواعِد  الثقافة  بإخضاع  ختاطُِر 
ان األصليِّني ومعارفهم وُتراثهم. بالتوازي مع ذلك، ختلُق أنظمُة امللكيَّة  ثقافة السكَّ
جمتمعاِت  أماَم  حاسمًة  عقباٍت  ومتثُِّل  املعلومات،  حول  أسواًرا  الصارمة  ة  الفكريَّ

املعرفة الناشئة.

وتتمتَُّع تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت (ICT) والفهم األكثر ُعمًقا حلقوق 
التواُصل بالقدرة عىل َجْعل املعلومات واملعارف متاحًة بسهولة أكرب للناس يف كلِّ 
الكثري  هناك  يزال  لكْن ال  والسياسيَّة.  االجتامعيَّة  العمليَّات  مسار  مكان، وحتويل 
ُ القيام به حتَّى يصبَح هذا حقيقًة واقعة، ال سيَّام يف وقٍت تتضاءُل فيه ثقُة  ممَّا يتعنيَّ
سات اإلعالميَّة واجلهات الفاعلة يف جمال االتِّصاالت الرقميَّة، مثل  اجلمهور باملؤسَّ

ات التواُصل االجتامعيِّ الكبرية. منصَّ

ة التنمية المسَتدامة القطعة المفقودة من ُأحجيَّ

ينشأ فقر التواُصل واملعلومات من أوجه القصور اهليكليَّة التي متنُع الناس من 
تؤثِّر يف حياهتم،  التي  القضايا  القرار حول  ُصنْع  الكاملة يف عمليَّات  املشاَركة 
وال سيَّام ما يتعلَُّق بالتنمية املسَتدامة. وتشمُل املظاهر األساسيَّة هلذا الشكل من 

الفقر ما يأيت:

ات بصورٍة هادفٍة إلثارة املخاِوِف بشأن 	  عدُم القدرة عىل الوصول إىل املنصَّ
القضايا التي تؤثِّر يف حياة الفرد.

ضعُف املحتوى اإلعالميِّ أو سوُء التمثيل.	 

انخفاُض مستويات الثقافة اإلعالميَّة.	 

ة.	  الوصوُل املحدود إىل املعلومات ذات الصلة، بام يف ذلك املعلومات العامَّ

اإلقصاُء من عمليَّات ُصنْع القرار.	 



التواُصل حقٌّ ال غنى عنه لتحقيق التنمية المسَتدامة 98

ع.	  ة التجمُّ يَّ ة التعبري وتكوين اجلمعيَّات وحرِّ يَّ القيوُد عىل حرِّ

دّي.	  غياُب قطاع إعالميٍّ حرٍّ ومستقلٍّ وشامٍل وتعدُّ

شة.	  ور النمطيَّة السلبيَّة عن الفئات املهمَّ انتشاُر الصُّ

العوامُل االجتامعيَّة والثقافيَّة التي متنُع املشاركة احلقيقيَّة )مثل التمييز بسبب 	 
اجلنس واألصل والعرق والطبقة االجتامعيَّة، وما إىل ذلك(.

تركيُز اإلعالم يف أيدي األقوياء.	 

عدم إمكانيَّة التواُصل والوصول إىل املعلومات )مثل احلواجز اللغويَّة(.	 

انتهاكاُت اخلصوصيَّة، وال سيَّام ما يتعلَّق باالتِّصاالت الرقميَّة.	 

فرٌص حمدودٌة للمشاَركة يف عمليَّات ُصنْع القرار املتعلِّقة بتنظيم النظم البيئيَّة 	 
لالتِّصاالت وإدارهتا.

التواُصل  َفْقِر  يف  أساسيًّا  ُبعًدا  أيًضا  اجلنَسني  بني  ما  املساواة  عدم  ُيعدُّ 
واملعلومات؛ ألنَّ القضايا اجلنسانيَّة تؤثِّر يف كيفيَّة متثيل النساء والفتيات يف وسائل 
واملعرفة.  املعلومات  واكتساب  اإلعالميَّة،  ات  املنصَّ إىل  والوصول  اإلعالم، 
هنَّ  ض عدم املساواة بني اجلنَسني أيًضا قدرَة النساء والفتيات عىل ممارسة حقِّ وُيقوِّ
- بَدوِره- من املشاركة الكاملة يف عمليَّات ُصنْع القرار  ة التعبري، ممَّا يمنعهنَّ يَّ يف حرِّ

. بشأن األمور التي تؤثِّر يف حياهتنَّ

املساواة بني  إدامِة عدم  ُيسِهُم يف  واملعلومات  التواُصل  َفْقر  فإنَّ  املعنى،  وهبذا 
ض التنمية املسَتدامة. اجلنَسني، وُيقوِّ

وال ُيعدُّ أمًرا جديًدا التعبرُي عن هذه التطلُّعات املحبِطة يف احلصول عىل َصوٍت 
يات التنمية  ِّ والوطنيِّ ملواجهة حتدِّ ُمعَلن، والقدرة عىل اإلسهام يف ُصنْع القرار املحيلِّ
د  حدَّ 2010م،  عام  شباط/فرباير  ففي  ووطنيًّا.  يًّا  حملِّ ة  واالقتصاديَّ االجتامعيَّة 
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ًكا من األمم املتَّحدة،  ة التعبري، امُلعيَّنون تعيينًا مشرَتَ يَّ ون األربعة حلرِّ رون اخلاصُّ املقرِّ
ومنظَّمة الدول األمريكيَّة، واللجنة األفريقيَّة حلقوق اإلنسان والشعوب، ومنظَّمة 

ة التعبري. يَّ ياٍت أساسيَّة تواِجُه حرِّ األمن والتعاون يف أوروپَّا- عرشَة حتدِّ

قالوا:  يات.  التحدِّ التعبري أحَد هذه  ة  يَّ باحلقِّ يف حرِّ التمتُّع  التمييز يف  وكان 
أصواهتا،  إسامع  أجل  من  الكفاح  تارخييًّا...تواِصُل  املحرومة  ‘‘...اجلامعات 

لة هبا’’. والوصول إىل املعلومات ذات الصِّ

لطات األربع قلٌق بالغ بشأن اآليت: كان يعرتي السُّ

العقبات التي تعرتض تأسيس وسائل اإلعالم من قبل املجموعات املحرومة 	 
تارخييًّا ومن أجلها.

نقاٍش 	  يف  االنخراط  من  تارخييًّا  املحرومة  املجموعات  متنع  التي  العوامل 
مرشوٍع حول مشكالهتم واهتامماهتم.

االفتقار إىل تدابري التنظيم الذايتِّ ملعاجلة التغطية اإلعالميَّة القارصة للقضايا 	 
لة بالفئات املحرومة تارخييًّا. ذات الصِّ

انتشار املعلومات النمطيَّة أو املهينة عن الفئات املحرومة تارخييًّا.	 

جمتمعات  يف  متزاِيدة  بصورٍة  ًة  حموريَّ أصبحت  الرقميَّة  التقنيات  أنَّ  إىل  نظًرا 
التفاُعالت ما بني هذه  بالرتكيز عىل  التعبري  ة  يَّ الدوليُّون حلرِّ اليوم، فقد بدأ اخلرباُء 
عن  الصادرة  التقاريُر  زِت  ركَّ مثاًل،  لالتِّصاالت.  احلاليَّة  البيئية  والنُّظم  العوائق 
ومحايته،  والتعبري  الرأي  ة  يَّ حرِّ يف  احلقِّ  بتعزيز  املعنيِّ  اخلاصِّ  املتَّحدة  األمم  ر  مقرِّ
يف 2015 و2016 و2017 و2018م، عىل قضايا مثل دور تقنيات التشفري يف ما 
يتعلَّق بحامية اخلصوصيَّة، وتأثري املراقبة غري القانونيَّة يف العامل الرقمّي، ومسؤوليَّات 
اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاّص، وتنظيم املحتوى عىل اإلنرتنت. وترافَقْت هذه 
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اه املتزايد لتقلُّص فضاء املجتمع املديّن، كام وثَّقته جمموعات مثل  التغيريات مع االجتِّ
وحقوق  التواُصل  حقوق  تقويض  تستلزُم  ظاهرٌة  وهي   ،(CIVICUS) سيڤيَكس 
ع،  التجمُّ ة  يَّ التعبري، واحلقِّ يف حرِّ ة  يَّ اإلنسان األساسيَّة وتقييدها، مثل احلقِّ يف حرِّ

ة تكوين اجلمعيَّات. يَّ واحلقِّ يف حرِّ

وء عليها يف هذه التقارير ارتباًطا مبارًشا  وترتبط القضايا التي جرى تسليُط الضَّ
بقدرِة الناس عىل املشاَركة بصورٍة هادفٍة يف ِصياغِة أجندات التنمية املسَتدامة يف 
ان كثريوَن من احلقِّ يف التواُصل )سواء  ة، حُيرم سكَّ جمتمعاهتم. ويف بلداٍن ناميٍة عدَّ
أو  املوقع  أو  احلالة  بسبب  الرقميَّة(  أم  ة  التقليديَّ التواصل  ات  منصَّ باستخدام 
ة أو النوع االجتامعّي، يف حني يبقى التواُصل العاّم- إىل حدٍّ كبري- يف أيدي  اهلُِويَّ
يعالج  التفاُوت. وعندما ال  ة هذا  العامَّ أصحاب االمتيازات، وتعكس األجندة 
شني، فإنَّ خماِوَفُهم  التواُصل العامُّ املشكالت والقضايا التي تؤثِّر يف الفقراء واملهمَّ
ُيقرَتُح  سبق،  ما  كلِّ  َضوء  يف  اجلمهور.  َنَظر  يف  موجودة  وغري  مرئيَّة  غري  تكون 

هدٌف جديٌد للتنمية املسَتدامة:
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هدف التنمية المسَتدامة الثامن عشر: التواُصل للجميع

بواسطة  وتقويتِها  ة  العامَّ املدنيَّة  اآلفاق  توسيع  األسايّس:  اهلدف 
التواصل،  ومنصات  التكنولوجيا  إىل  وامليسور  العادل  الوصول 

ع وسائل اإلعالم. ة اإلعالميَّة، وتنوُّ ديَّ والتعدُّ

مساحات  وجود  ضامن  2030م،  عام  بحلول   1.1 الفرعيُّ  اهلدُف 
للمشاركة يف  الفقراء والضعفاء،  جال والنساء، ال سيَّام  للرِّ وموارد 

اٍف ومسَتنرٍي وديمقراطّي. حواٍر ونقاٍش عامٍّ شفَّ

اهلدُف الفرعيُّ 1.2 بحلول عام 2030م، ضامن وجوِد أنظمٍة جيري 
نطاٍق  نقُلها عىل  فيها تشجيع األفكار واملعارف اإلبداعيَّة، ويمكن 

ٍة لتعزيز العدالة االجتامعيَّة والتنمية املسَتدامة. يَّ واسٍع وبحرِّ

الناس  كرامة  محاية  ضامُن  2030م،  بحلول   1.3 الفرعيُّ  اهلدُف 
وأمنهم يف ما يتعلَُّق بعمليَّات التواُصل، ال سيَّام ما يتعلَّق بخصوصيَّة 

ر من املراَقبة. البيانات والتحرُّ

اهلدُف الفرعيُّ 1.4 بحلول عام 2030م، َضامُن مساحاِت تواُصٍل 
املستَوَينِي  عىل  واهلُِويَّات  الثقافيَّة  واألشكال  الثقافات  ملختلف 

الفرديِّ واالجتامعّي.

من  عدٌد  هناك  املسَتدامة،  التنمية  أهداف  من  عرش  الثامن  اهلدف  تنفيذ  يف 
حٌة يف األقسام التالية. املجاالت األساسيَّة غائبٌة عن أجندة 2030م وهي موضَّ
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بتعزيز  والمعلومات  للتواُصل  ة  البيئيَّ لألنظمة  الديمقراطيُّ  ل  التحوُّ

مشاركة المجتمع المدنيِّ في ُصنع سياسات التواُصل والمعلومات

الترشيعيَّة  باألُُطر  والتواُصل  املعلومات  َفْقَر  ُتديُم  التي  اهلياكل  من  الكثري  ترتبط 
والسياسيَّة التي حتكُم اإلعالم وأنظمة املعلومات، والتي تعكس بَدوِرها ديناميكيَّاِت 
اُت  ُح مؤرشِّ لطة يف املجتمع الذي ُيقيص فئاٍت معيَّنًة من املشهد اإلعالمّي. وتوضِّ السُّ
أنحاء  املقبولة عىل نطاق واسع يف مجيع  باليونيسكو،  ة  تنمية وسائل اإلعالم اخلاصَّ
العامل بوصفها اإلطاَر األسايسَّ لتقييم تنمية وسائل اإلعالم45، العمل املطلوب جَلْعل 
ة من وجهة نظر سياسيَّة. والعمل احلايلُّ  ديَّ أنظمة اإلعالم أكثر شموليًَّة وشفافيًَّة وتعدُّ
اٍت عامليٍَّة لإلنرتنت46 ُبغيَة َتوفري إنرتنت أكثر  الذي تقوم به اليونيسكو لتنمية مؤرشِّ
يَّة أيًضا، وَيِعُد بأْن يصبَح أكثر  انفتاًحا وقائاًم عىل احلقوق وشاماًل- هو أمٌر بالُغ األمهِّ

يًَّة مع ُظهوِر ابتكاراِت التواُصل الرقميَّة والقائمة عىل اإلنرتنت. أمهِّ

الترشيعيَّة  األُُطر  تنمية  يف  َنِشًطا  مشاِرًكا  يكون  ألْن  املدينُّ  املجتمُع  حيتاج 
ل الديمقراطيِّ لألنظمة البيئيَّة للتواُصل واإلعالم واملعلومات.  والسياسيَّة للتحوُّ
من  املدينِّ  املجتمع  منظَّامت  من  عدٍد  جتِربِة  من  تعلُّمه  يمكُن  ممَّا  الكثري  وهناك 
التي دَعْت عىل مدى السنوات اخلمس عرشة املاضية إىل املزيد  أمريكا الالتينيَّة 
يف  للمعلومات  البيئيَّة  والنُُّظم  اإلعالم،  ووسائل  الديمقراطّي،  التواُصل  من 

سياقاهتا الوطنيَّة.

45)  UNESCO. (2008). Media Development Indicators: A Framework for Assessing Media 
Development. UNESCO.

46)   UNESCO. (2017). Developing Internet Universality Indicators. UNESCO.
https://en.unesco.org/internetuniversality/indicators
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ة مشاركة المجتمع المدنيِّ في أميركا الالتينيَّ

في ُصْنع سياسات التواُصل

أمريكا  يف  ة  عدَّ دوٍل  حكوماُت  وضَعْت  الثالثة،  األلفيَّة  من  لني  األوَّ العقَدين  يف 
الالتينيَّة، بدعٍم من جهات املجتمع املدينِّ الفاعلة يف معظم احلاالت، قواننَي جديدًة 
ل الديمقراطيُّ للوصول إىل وسائل اإلعالم.  ة سعت إىل التحوُّ وُأطَر سياساٍت عامَّ
والقانون  اإلكوادور،  يف  لالتِّصاالت  األسايسُّ  القانوُن  ذلك،  عىل  األمثلة  ومن 
العامُّ لالتِّصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف بوليڤيا، وقانون خدمات االتِّصاالت 

ة يف األرجنتني، وقانون اإلعالم يف أوروغواي. السمعيَّة والبرصيَّ

زْت  عزَّ مثاًل،  اجلديدة.  السياسات  هذه  بني  ما  جتمع  مشرَتكة  عنارِصُ  وهناك 
ة  دة بوضوح: العامَّ اخيص ما بني قطاعاٍت حمدَّ هذه السياسات التوزيَع العادَل للرتَّ
أيًضا قطاٌع رابع: قطاُع  ة واملجتمعيَّة. يف بعض احلاالت، هناك  ة والتجاريَّ واخلاصَّ
ان األصليِّني. وهناك عنرٌص مشرَتٌك آخُر وهو ُوجوُد قواعَد ملنع تركيز  تواُصل السكَّ
وسائل اإلعالم يف أيدي قلَّة و/أو تثبيط ذلك، ال سيَّام إذا كانت يف أيدي تكتُّالِت 
يَّة، التي يكون تأثريها يف القطاعات األُخرى من اقتصاد  رأس املال األجنبيَّة أو املحلِّ
هيئات  إنشاء  أيًضا  السياسات  هذه  نْت  تضمَّ العموم،  وعىل  ا.  جدًّ كبرًيا  الدولة 

تنظيميَّة لدهيا القدرة عىل َفْرض عقوبات إلنفاذ القواعد اجلديدة.

واَجَه الكثري من أُطِر تنظيم وسائل اإلعالم اجلديدة عقباٍت كبرية. فمن ناحية، 
عارَض القطاعان اخلاصُّ والتجارّي- ومها قطاعان اعتادا نظاًما أكثر مالءمًة- تنفيَذ 
ة التعبري. ومن  يَّ ة الصحافة وحرِّ يَّ ا متثُِّل اعتداءاٍت عىل حرِّ ة أنَّ سياساٍت جديدة، بُحجَّ
ناحيٍة ُأخرى، يف كثري من احلاالت، جاَءْت هذه اللوائح اجلديدة يف بيئات مسيَّسة 
السياسيَّة.  أجنداهتا  لرتويج  احلاليَّة  للحكومات  أدواٍت  وُحسَبْت  بعيد،  حدٍّ  إىل 
وأدَّى هذا التسييس يف كثرٍي من احلاالت إىل تقليص رشعيَّة هذه العمليَّات، وَجْعِلها 

ُعرضًة للتغيري االنتخايّب، كام هي احلال يف األرجنتني.
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اجلديدة،  األُُطر  هذه  تنفيذ  يف  ة  عدَّ إخفاقاٌت  هناك  كانت  ذلك،  عىل  عالوًة 
البثِّ املجتمعّي، الذي  مثل االفتقار إىل اآلليَّات امللموسة واملسَتدامة لتعزيز قطاع 
غالًبا ما كانت ُتفرض عليه حصُص إنتاٍج كان من الصعب الوفاء هبا. وُرغَم هذه 
ل الديمقراطيِّ لوسائل اإلعالم متثُِّل  املشكالت، فال يمكن إنكاُر أنَّ عمليَّات التحوُّ

خطوًة إىل األمام َصوَب حتقيق حقوق التواُصل.

ُأُطر تنظيم وسائل اإلعالم اجلديدة  ا يف تطوير  أدَّى املجتمع املدينُّ َدوًرا حموريًّ
ة  هذه، بل دعَمها وتعزيزها علنًا يف كثري من احلاالت. وحاوَلْت جهاٌت فاعلٌة عدَّ
من املجتمع املدينِّ احلفاَظ عىل موقٍف مستقّل، ال سيَّام يف السياقات التي جرى فيها 
األُخرى  الفاعلُة  اجلهاُت  رِت  قرَّ حني  يف  اإلعالم،  وسائل  تنظيم  مسألة  تسييس 
ْت  مواءمة نفسها بصورٍة أوَثق مع مواقَف سياسيٍَّة أوَضح. ويف بعض احلاالت، أدَّ

هذه الديناميكيَّة إىل انقسامات عميقٍة داخَل املجتمع املدينِّ يف تلك البلدان.

تتناقض النامذج اجلديدة لتنظيم وسائل اإلعالم يف أماكن مثل أوروغواي 
واإلكوادور مع نامذج بلدان مثل املكسيك وكولومبيا والربازيل وتشييل وپريو، 
التي مل تشَهْد تغيرياٍت كبريًة  الكاريبّي،  الوسطى والبحر  بلدان أمريكا  ومعظم 
وسائل  لتنظيم  قانونيًَّة  ُأُطًرا  الدول  هذه  معظم  ومتتلك  األخرية.  السنوات  يف 
ولكنَّ  اإلعالم،  وسائل  تركيز  تثبيَط  بُأخرى  أو  بطريقٍة  حتاول  والتي  اإلعالم 
بلدان. يف بعض  التواُصل يف هذه  وق يسود يف جمال  السُّ أنَّ منطَق  احلقيقة هي 
احلاالت، جيري االعرتاف بقطاع اإلعالم املجتمعّي، كام هي احلال يف كولومبيا 
والسلڤادور، ولكْن يف حاالٍت ُأخرى، مثل املكسيك وكوستاريكا وغواتيامال 
أجل  من  كربى  صعوباٍت  يواجه  ا  وإمَّ به،  معرَتٍف  غري  القطاع  أنَّ  ا  فإمَّ وپريو، 

العمل بصورٍة قانونيَّة.
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وكوبا استثناء من القاعدة؛ ألنَّه رغم أنَّ القطاع اخلاصَّ ال يؤدِّي أيَّ دور 
اإلعالم،  يغطي معظم وسائل  الدولة  قطاَع  فإنَّ  البالد،  اإلعالم يف  يف وسائل 
ة إىل  باستثناء القطاع املجتمعيِّ يف كثرٍي من احلاالت. وعالوًة عىل الدعوة العامَّ
ل الديمقراطيِّ للوصول إىل وسائل اإلعالم، أسهَمْت حتاُلفاُت منظَّامت  التحوُّ
القانونيَّة  األُُطر  تطوير  يف  الالتينيَّة  أمريكا  يف  ة  عدَّ بلداٍن  يف  املدينِّ  املجتمع 
يف  مثاًل،  بالتواُصل.  الصلة  ذات  األُخرى  القضايا  بشأن  ة  العامَّ والسياسات 
إحداث  يف  أسهَمْت  ة  عدَّ حتاُلفاٌت  ظهَرْت  املاضية،  عرشة  اخلمس  السنوات 
ة، كام يف حالة الربازيل واملكسيك، ويف  تغيريات يف الوصول إىل املعلومات العامَّ
ُم االزدراء وبعض أشكال التعبري العاّم، كام  تغيريات يف األُُطر القانونيَّة التي جترِّ

يف حالة تشييل وغواتيامال.47

توصياٌت لتعزيز مشاَركة المجتمع المدنيِّ في ُصنع

قة بالتواُصل والمعلومات السياسات المتعلِّ

واضعنَي يف احلسبان أنَّ تطويَر سياساٍت قانونيٍَّة وتواُصٍل عامٍّ أكثر ديمقراطيًَّة هو 
للحكومة  السياسيَّة  اإلرادة  عىل  جزئيًّا  يعتمد  نجاَحها  وأنَّ  األجل،  طويلُة  عمليٌَّة 
التغيري،  مقاَومُة  يمكنها  اخلاصِّ  القطاع  يف  الفاعلة  اجلهات  وأنَّ  الوقت،  ذلك  يف 
املدينِّ  املجتمع  َدْعُم تطوير حتاُلفاِت  املرَكزيَّة ألصحاب املصلحة هي  التوصيَة  فإنَّ 
التواُصل  ترشيعات  يف  امللموسة  التغيريات  بتعزيز  ة  املهتمَّ الوطنيِّ  املستوى  عىل 
واملعلومات وسياساهتا، واملتعلِّقة بقضايا مثل حقِّ الوصول إىل املعلومات، وَحوكمة 

اإلنرتنت وتنظيم وسائل اإلعالم.

47)   Maria Soledad Segura and Silvio Waisbord. (2016). Media Movements: Civil Society and 
Media Policy Reform in Latin America. ZED Books.
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تستنُد هذه التوصية إىل االعتقاد أنَّ املجتمَع املدينَّ عامٌل حاسٌم يف النضال من 
أجل أنظمٍة إعالميٍَّة أكثر انفتاًحا وشموليًَّة وديمقراطيًَّة.

مساحاٍت  ومتثُِّل  وشاملًة  عًة  متنوِّ التحاُلفات  هذه  مثل  تكوَن  أن  وجيب 
أيًضا  َلَدهيا  تكوَن  أن  جيُب  لكن  الفاعلة،  اجلهات  خمتلف  مع  للحوار  مفتوحًة 
يمتلَك  أن  جيب  واضحة.  مشرَتكة  وأهداٍف  أعامٍل  جداِوِل  تطوير  عىل  القدرُة 
ها،  وَنرْشِ املعرفة  إلنتاج  الالزمَة  األدواِت  أيًضا  التحالف  من  النوُع  هذا 
والتفاعل مع وكاالت الدولة، وإقامة حتاُلفات مع قطاعات املجتمع املدينِّ التي 
ل  التحوُّ العام ملصلحة  الرأي  التواُصل، والتأثري يف  ا يف نشاط  تقليديًّ مل تشارْك 
الديمقراطيِّ للتواُصل. ومن الرضوريِّ أيًضا أن تكوَن حتاُلفاٍت تشاركيًَّة حتَّى 

ا. تكوَن رشعيًَّة حقًّ

املصلحة  أصحاب  جانب  من  التحالفات  هذه  تطوير  دعُم  يكوَن  أن  جيب 
َط املدى؛ من أجل إرساء ُأُسس حركاٍت  اخلارجيِّني يف جمال التنمية مرشوًعا متوسِّ
ة سياسِة تواُصل، ويمكُن حشُدها عندما تقُع هناك َنْكسات.  يمكنُها مراقبة تنفيذ أيَّ

جيب أن تبدأ هذه التحاُلفات من املبادئ املشرَتكة التالية:

فاع عن احلقوق األُخرى وتعزيزها.	  التواُصل حقٌّ من حقوق اإلنسان يسمُح بالدِّ

ة التعبري جزٌء أسايسٌّ من احلقِّ يف التواُصل.	  يَّ احلقُّ يف حرِّ

ع الثقايفُّ أسايسٌّ لتحقيق نظاِم تواُصٍل يتمتَُّع بديمقراطيٍَّة أكرب، ووجود 	  التنوُّ
املجموعات  عن  التعبري  ذلك  يف  بام  الثقايّف،  التعبرَي  ُع  يشجِّ تنظيميٍّ  إطاٍر 

ع الثقايّف. شة، هلو أمٌر رضوريٌّ لَضامن التنوُّ املهمَّ

ة، وجيب جعُله متاًحا للنَّاس. لذا 	  يعدُّ الطيُف الكهرومغناطييسُّ منفعًة عامَّ
التواُصل  جيب أن تكوَن هناك قواعُد واضحٌة وعادلٌة بشأن ملكيَّة وسائل 

لطة يف أيدي قلَّة. وتركيزها لتجنُّب تركيز السُّ
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بشأن 	  القرار  وُصنع  احلوكمة  عمليَّات  يف  املشاركة  للمواطنني  حيقُّ 
سياسات التواُصل.

وسائل اإلعالم املجتمعيَّة ووسائل إعالم املواطنني هي تعبرياٌت عن احلقِّ 	 
يف التواُصل، وجيب دعمها.

ة. واجلهات املانحة 	  ال والعادل إىل املعلومات العامَّ جيب ضامُن الوصول الفعَّ
التنمية  سات الدوليَّة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف  واحلكومات واملؤسَّ
القدرات  ببناء  التحاُلفات  هذه  تشكيل  َدْعم  إىل  ٌة  مدعوَّ جهاٌت  مجيًعا  هي 
يف  بأجنداهتا  النهوض  وفرص  املاليَّة  املوارد  إىل  والوصول  الفنِّيَّة  واخلربة 

املنتديات اإلقليميَّة والدوليَّة.

ة للعصر الرقمّي االستثمار في الثقافة اإلعالميَّ

ات التواُصل الرقميَّة، كالشبكات االجتامعيَّة واهلواتف  رافَق ظهور الكثري من منصَّ
ل  التحوُّ يف  ات  املنصَّ هذه  تساعَد  أن  يف  األمل  املايض  العقد  مدار  عىل  الذكيَّة، 
االجتامعّي.  التغيري  إحداث  يف  واملساعدة  للتواُصل،  البيئيَّة  لألنظمة  الديمقراطيِّ 
لوسائل  معاِدٍل  بَوْزٍن  أشَبه  لتكوَن  عظيمًة  فرًصا  املواطنني  صحافة  مْت  قدَّ مثاًل، 
زيادة  عىل  عالوًة  شة،  املهمَّ املجتمعات  حلَْشد  فرصًة  متثِّل  ا  ألنَّ السائدة؛  اإلعالم 

الوصول إىل املعلومات واملعرفة.

ات الرقميَّة ساعَدْت يف كثري من احلاالت عىل زيادة الوعي  ومع أنَّ هذه املنصَّ
املخاطر  بشأن  باحلذر  متزايًدا  هناك شعوًرا  فإنَّ  املختلفة،  االجتامعيَّة  باملشكالت 
ات اجلديدة عىل املجتمع. مثاًل، أظهَر تفيشِّ ظاهرة ‘‘األخبار  التي متثِّلها هذه املنصَّ
اإلعالميَّة  باألجندات  للتَّالُعِب  الرقميَّة  ات  املنصَّ استخداُم  يمكُن  أنَّه  الكاذبة’’ 

والتأثري فيها بال ضمري، وملهامجة العمليَّات الديمقراطيَّة.
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الرقميَّة  الوسائط  بتقاُرِب  اإلعالم  لوسائل  البيئيَّة  األنظمة  تتميَُّز  اليوم، 
كيفيَّة  حول  الشفافيَّة  وانعدام  اخلصوصيَّة،  وقضايا  اجلامهري،  وجتزئة  ة،  والتقليديَّ

اذ القرارات التي حتكُم التواُصل وتدفُّق املعلومات. اختِّ

يف  التعليميَّة  األنظمة  معظم  أخفَقْت  فقد  اجلديدة،  احلقائق  هذه  كلِّ  ومع 
الالزمة  واملهارات  املعرفة  اكتساب  إىل  ب  الطالَّ حاجِة  عن  التعبري  يف  مناهجها 
ٍة  لة بصورٍة خاصَّ قمنة. هذه احلاجة وثيقُة الصِّ ط والرَّ ل يف عاملٍ يتزايُد فيه التوسُّ للتنقُّ
يف سياق اهلدف الرابع من أهداف التنمية املسَتدامة- التعليم اجليِّد. اجلهات املانحة 
ون  سات الدوليَّة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف التنمية مدعوُّ واحلكومات واملؤسَّ
أنظمة  يف  واملعلومات  اإلعالميَّة  الثقافة  وبرامج  الشاملة  الربامج  إدراج  َدْعم  إىل 

التعليم يف البلدان حول العامل.

معالجُة حاجات التواُصل والمعلومات

ا شة والمستبَعدة تاريخيًّ للمجتمعات المهمَّ

اجلهود  صميم  يف  يكوَن  أن  جيب  االجتامعيَّ  اإلدماَج  أنَّ  عموًما  به  املسلَّم  من 
هناك  بأنَّ  االعرتاف  هذا  ويستلزُم  واملعلومات.  التواُصل  َفْقر  ملعاجلة  املبذولة 
يف  روتينيًّا  واملعلومات  التواُصل  من  احتياجاهتا  جتاُهل  جيري  املجتمع  يف  فئاٍت 
اللُّغة أو التحيُّز  التنمية. ويمكن أن يكوَن هذا نتيجًة لقضايا مثل حواجز  سياق 
ُن  ات التواُصل. وتتضمَّ أو املسافة اجلغرافيَّة أو االختالفات يف الوصول إىل منصَّ
واملعلومات  التواُصل  حاجات  مع  التعاُمل  جيري  ما  نادًرا  التي  الفئات،  بعض 
والثقافيَّة  العرقيَّة  يَّات  واألقلِّ واملهاجرين  اإلعاقة  ذوي  األشخاَص  هبا،  ة  اخلاصَّ
لني  واألشخاص من جمتمعات املثليَّات واملثليِّني ومزدَوجي امليل اجلنيسِّ واملتحوِّ

جنسيًّا وأحرار اجلنس، مثاًل ال حرًصا.
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يف  حاجاهتا  جتاُهل  جرى  ما  غالًبا  التي  الفئات  بني  من  األصليُّون  ان  والسكَّ
السياسات  واِضعي  قبل  من  العامل  أنحاء  مجيع  يف  واملعلومات  بالتواُصل  يتعلَُّق  ما 

وُصنَّاع القرار.

ان العامل احلاليِّني البالغ عددهم 7.6 مليار نسمة، هناك أكثر  اليوم، من بني سكَّ
ان األصليِّني يف أكثر من 72 دولة. حيث يامرسون تقاليَد  من 370 مليون من السكَّ
التي  والسياسيَّة  ة  واالقتصاديَّ والثقافيَّة  االجتامعيَّة  باخلصائص  وحيَتِفظون  فريدة، 
ة باملجتمعات املهيِمنة التي يعيشون فيها. من القطب الشاميلِّ  متيِّزهم عن تلك اخلاصَّ
ة- أولئك  إىل جنوب املحيط اهلادئ، هم أحفاد- َوفًقا لتعريف مقبول بصورٍة عامَّ
الذين سكنوا بلًدا أو منطقًة َجغرافيَّة يف وقِت ُوصوِل أشخاٍص آخرين من ثقافاٍت 

أو أصوٍل عرقيٍَّة خمتلفة.

وعالقتهم  ومعتقداهتم  احلياة  يف  ة  اخلاصَّ بطريقتهم  األصليُّون  ان  السكَّ يتميَُّز 
مقابَل  يعملون  أو  واملدن،  البلدات  نحو  ة  التقليديَّ حياهَتُم  الكثريون  وَتَرَك  بالبيئة. 

أجٍر جلزء من الوقت، ويعودون إىل أرِضهم يف أوقاٍت ُأخرى.

يف  ولكن  خمتَلطة،  َعيٍش  ُسُبَل  األصليُّون  ان  السكَّ يامرُس  ما  وغالًبا 
َعيشهم.  َكْسب  لكيفيَّة  األساس  هو  الكفاف  اقتصاُد  يكون  احلاالت،  معظم 
صميم  يف  هي  التقليديَّة’’  البيئيَّة  ‘‘املعرفة  أنَّ  هو  األصليِّني  ان  السكَّ عند  واألمُر 
د معرفة  الفعيلُّ للحياة، وليس جمرَّ العيش  ا  أنَّ ُتفَهم عىل  التي  تهم وثقافتهم  ُهِويَّ
املعرفة  وأنظمة  الفريدة  اللُّغات  أمناء  هم  األصليُّون  ان  والسكَّ الَعيش.  كيفيَّة 
ر بثمن باملامرسات املتعلِّقة باإلدارة املسَتدامة  واملعتقدات، ولدهيم معرفٌة ال ُتقدَّ

للموارد الطبيعيَّة.

دة من االستيعاب  ان األصليِّني موجاٍت متعدِّ ة من السكَّ واَجَهْت جمموعاٌت عدَّ
األصليُّون  ان  السكَّ يعاين  اليوم،  احلاالت.  بعض  يف  اجلامعيَّة  واإلبادة  واالستعامر 
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ونقَص  والَفْقر  االقتصاديِّ  والتهميش  واملشاَركة  السيايسِّ  التمثيل  َضْعَف  غالًبا 
الوصول إىل اخلدمات االجتامعيَّة والتمييز الثقايّف.

ة لألمم املتَّحدة اإلعالن  يف 13 أيلول/سپتمرب 2007م، اعتمَدِت اجلمعيَّة العامَّ
ان األصليِّني (UNDRIP)، ممَّا يعكُس القلَق العامليَّ من استمرار  اخلاصَّ بحقوق السكَّ
التارخييِّ الذي يمنعهم من ممارسة حقوقهم.  الظُّلم  اء  ان األصليِّني جرَّ معاناة السكَّ
التنمية  أجل  من  التنظيَم  يامِرسوَن  األصليِّني  ان  السكَّ أنَّ  بحقيقة  اإلعالن  وأقرَّ 
ساهتم  ة واالجتامعيَّة والثقافيَّة، وأنَّ هلم احلقَّ يف احلفاظ عىل مؤسَّ السياسيَّة واالقتصاديَّ
أيًضا.  وتعزيزها  املتميِّزة  والثقافيَّة  واالجتامعيَّة  ة  واالقتصاديَّ والقانونيَّة  السياسيَّة 
األساسيَّة  األُُطر  أحد  األصليِّني  ان  السكَّ حقوق  بشأن  املتَّحدة  األمم  إعالن  وُيعدُّ 
ان األصليِّني، مثل تغريُّ املناخ،  ض حقوَق السكَّ ملعاجلة بعض القضايا العامليَّة التي تقوِّ
ع البيولوجيُّ والثقايّف، واالستيالء عىل األرايض،  ُض هلا التنوُّ والتهديدات التي يتعرَّ

ة. واإلنتاج والتوزيع الغذائيُّ غري املنصف وتقليص اخلدمات العامَّ

وء عىل عدٍد  ان األصليِّني الضَّ ويسلِّط إعالن األمم املتَّحدة بشأن حقوق السكَّ
اإلعالم،  وسائل  ومتثيل  املعلومات،  إىل  الوصول  حقِّ  مثل  التواُصل  قضايا  من 
ع الثقايّف.  م فيها، والتنوُّ ة، وامتالك وسائل اإلعالم والتحكُّ وحقوق امللكيَّة الفكريَّ
ات اإلعالميَّة والثقافة، ال يمكن  باع َنٍْج حقوقيٍّ يف ُصنْع القرار واملنصَّ ومن دون اتِّ
االعتقاد يف  َد صدى هذا  تردَّ وقد  كاماًل.  األصليِّني ضامًنا  ان  السكَّ ضامُن حقوق 
ان األصليِّني، مثل امللتقى الدويلِّ حول  ة باملحاِورين من السكَّ ة عدَّ عات خاصَّ جتمُّ
ان األصليِّني وتنمَيتِهم، الذي ُعقد يف بوليڤيا عام 2006م، والذي  تواُصل السكَّ
له وتنمَيته،  يَّة التواُصل بوصفه عنرًصا أساسيًّا يف حترير املجتمع وحتوُّ أعاَد تأكيَد أمهِّ

ان األصليِّني.48 وإقرار حقوق السكَّ

48)   The No-Nonsense Guide to Indigenous People’s Communication Rights http://cdn.
agilitycms.com/wacc-global/Images/Galleries/RESOURCES/e-pubs/Nononsense-guides/
PDFS/09indigenous_peoples.9.pdf
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‘‘شارك  األصليِّني،  ان  السكَّ بحقوق  املعنيِّ  الدائم  املتَّحدة  األمم  ملنتدى  وَوفًقا 
ان األصليُّون منذ البداية يف عمليَّة التشاُور العامليَّة حول أجندة 2030م، وأسفَرْت  السكَّ
ان األصليِّني، وهي  ة بالسكَّ َدْعواهم عن إطاٍر يشرُي بُوضوٍح إىل اهتامماِت التنمية اخلاصَّ
األولويَّات  البيئيَّة-  واالستدامة  واملساواة  اإلنسان  وحقوق  العامليَّة  املبادئ  عىل  قائمٌة 
عرش  السبعة  املسَتدامة  التنمية  أهداف  من  األصليِّني...والكثري  ان  للسكَّ األساسية 
ان األصليِّني، وهلا روابط مبارشة بالتزامات  الرئيسة، وأهدافها الفرعيَّة ذات صلة بالسكَّ
ان األصليِّني. وهناك  حقوق اإلنسان الواردة يف إعالن األمم املتَّحدة بشأن حقوق السكَّ
ان األصليِّني يف أجندة 2030م، بام يف ذلك اهلدف الثاين  ستُّ إشاراٍت مبارشة إىل السكَّ
ان األصليِّني، واهلدف الرابع املتعلِّق  املتعلِّق باإلنتاج الزراعيِّ لصغار املزارعني من السكَّ

ان األصليِّني’’.49 باملساواة يف احلصول عىل التعليم ألطفال السكَّ

ان  السكَّ مجاعات  من  عدٌد  ُأصيَب  فقد  اإلجيابيَّة،  رات  التطوُّ هذه  وجوِد  ومع 
ومبدأ  املصري،  تقرير  يف  احلقِّ  مثل  بقضايا  االهتامم  عدم  إزاَء  أمٍل  بَخيبِة  األصليِّني 

ة واملسبَّقة واملستنرية، واحلقوق اجلامعيَّة.50 املوافقة احلرَّ

ين ان األصليِّ توصياٌت لمعالجة حاجات التواُصل والمعلومات للسكَّ

ان األصليِّني؛ ألنَّه يساعُد يف  ليًّا للكثري من السكَّ يمكن أن يكوَن التواُصل عاماًل حتوُّ
عها،  تقوية نسيجهم االجتامعّي، وحتسني عمليَّات احلَوكمة، وتعزيز الثقافة بكلِّ تنوُّ

وبناء اجلسور مع املجتمعات واجلهات الفاعلة االجتامعيَّة األُخرى.

49)   Indigenous People and the 2030 Agenda- A Backgrounder. UN Permanent Forum on 
Indigenous Issues. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2016/Docs-updates/
backgrounderSDG.pdf

50)   Indigenous People and the 2030 Agenda- A Backgrounder. UN Permanent Forum on 
Indigenous Issues. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2016/Docs-updates/
backgrounderSDG.pdf
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إعالن  يف  عليها  املنصوص  الرؤية  تعزيز  يف  التغيريات  هذه  تساعَد  أن  ويمكن 
ُزها أجندة 2030م. ان األصليِّني واألهداف التي تعزِّ األمم املتَّحدة بشأن حقوق السكَّ

التوصياُت األساسيَّة ألصحاب املصلحة يف التنمية هي:

ان األصليِّني، وتطوير 	  السكَّ للتواُصل بمجتمعات  يَّة  املحلِّ العمليَّات  تعزيز 
ووضوح  واملواَكبة  بالتدريب  األصليِّني،  ان  السكَّ من  املحاِورين  شبكات 

الرؤية والوصول إىل املوارد.

املشاِركة يف 	  األصليِّني  ان  السكَّ والتقنيَّة ملجتمعات  القانونيَّة  املشورة  تقديم 
عمليَّات التواُصل، مثل إنشاء حمطَّات إذاعيٍَّة جمتمعيَّة.

الوطنيَّة ما بني املحاِورين )من 	  املعرفة  تباُدل  تقديم الدعم لتطوير شبكات 
األصليِّني  ان  السكَّ وقادة  واخلاّص(،  العامِّ  القطاَعني  ومن  املجتمع  قطاع 

والباحثني لتحقيق التحاُلفات.

وينبغي تنفيذ هذه التوصيات بناًء عىل املبادئ اآلتية:

البيئيِّ 	  النظام  من  جزًءا  أصواهتم  تكوَن  أن  يف  احلقُّ  األصليِّني  ان  للسكَّ
التواُصيلِّ للمجتمع حيث يعيشون. لدهيم احلقُّ اإلنساينُّ يف التواُصل.

يف 	  الذايتِّ  وُحكمهم  استقالهلم  عىل  احلفاظ  يف  احلقُّ  األصليِّني  ان  للسكَّ
جمال التواُصل.

ة 	  أيَّ يف  أساسيًَّة  عنارَص  ة  ديَّ والتعدُّ واإلدماج  واملشاَركة  الثقايفُّ  ع  التنوُّ ُيعدُّ 
ان األصليِّني تطمُح إىل تعزيز حقوقهم. عمليَِّة تواُصل للسكَّ

الشفهيُّ 	  الرسُد  وُيعدُّ  ة.  عدَّ صوًرا  األصليِّني  ان  السكَّ بني  التواُصل  يتَّخُذ 
ان األصليِّني. والقصص املوروثة عنارَص أساسيَّة يف التواُصل ما بني السكَّ
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ان األصليِّني يف متكينهم وتعزيز مشاَركتهم يف 	  ينبغي أن ُيسهم تواُصُل السكَّ
عمليَّات ُصنع القرار.

ان األصليِّني يف حتقيق املساواة بني اجلنَسني.	  جيب أن ُيسهم تواُصُل السكَّ

ان األصليِّني هو عمليٌَّة قائمٌة عىل االحرتام تسعى- مثاًل ال 	  تواُصل السكَّ
ومعتقداهتم،  وتقاليدهم  األصليِّني  ان  السكَّ عاداِت  إنعاش  إىل  حرًصا- 

و/أو تعزيزها.

ان األصليِّني بوصفه نقطَة انطالق 	  ينبغي أن ُيتََّخَذ تعزيُز حقوق تواُصل السكَّ
ان األصليِّني واالتِّفاقية رقم 169  إلعالن األمم املتَّحدة بشأن حقوق السكَّ

.(ILO) ملنظَّمة العمل الدوليَّة

ساُت الدوليَُّة وأصحاب املصلحة اآلخرين  اجلهاُت املانحُة واحلكوماُت واملؤسَّ
ون ألَْخذ هذه التوصيات يف احلسبان للمساعدة عىل تلبيِة حاجات  يف التنمية مدعوُّ
ان األصليِّني يف سياق النهوض بأهداف أجندة 2030م. التواُصل واملعلومات للسكَّ

كر عىل العمل اجلامعيِّ الذي أدَّى إىل صياغة هذا  ُم املؤلِّفون بالشُّ يتقدَّ
الفصل، مع إسهامات قيِّمة من عدد من املصادر بام يف ذلك الزمالُء 

احلاليُّون والسابقون والباحثون ورشكاء املرشوع.
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الت لمعالجة َفْقر التواُصل والمعلومات في سياق الهدف  أمثلة على التدخُّ

الخامس من أهداف التنمية المسَتدامة

هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

ة في  القضايا األساسيَّ
التواُصل والمعلومات 

كيف تعاَمَل النشطاء 
مع هذه المشكلة

الهدف الخامس من أهداف التنمية المسَتدامة- المساواة بين الجنَسين

اهلدُف الفرعيُّ 5.1- 
َوْضُع حدٍّ جلميع أشكال 

التمييز ضدَّ النساء 
والفتيات يف كلِّ مكان

اهلدُف الفرعيُّ 5.5- ضامن 
الة  املشاَركة الكاملة والفعَّ

للمرأة، وتكافؤ فرص 
القيادة عىل مجيع مستويات 

ُصنْع القرار يف احلياة 
ة  السياسيَّة واالقتصاديَّ

ة والعامَّ

اهلدُف الفرعيُّ 5.ب- 
تعزيز استخدام التكنولوجيا 

التمكينيَّة، ال سيَّام 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتِّصاالت، لتعزيز متكني 
املرأة

ات  عدُم ُوجوِد منصَّ
للنِّساء والفتيات من 

ان األصليِّني لتباُدل  السكَّ
األفكار وإثارة املخاوف 

بشأن القضايا التي تؤثِّر يف 
حياهتّن

ضعف/سوء متثيل نساء 
ان األصليِّني  وفتيات السكَّ

والقضايا التي تؤثر فيهنَّ يف 
املحتوى اإلعالمّي

انخفاض مستويات الثقافة 
اإلعالميَّة ما بني النساء 

ان  والفتيات من السكَّ
األصليِّني

ة الوصول إىل  حمدوديَّ
املعلومات بني النساء 
ان  والفتيات من السكَّ

األصليِّني

 (Ixchel يعمل إتشل إسرتيو
(Estereo يف غواتيامال 

(www.radioixchel.

(com عىل إنشاء مساحات 

ان  لنساٍء وفتياٍت من السكَّ
ف حقوقهّن،  األصليِّني لتعرُّ

وتطوير مهارات التواُصل 
العاّم، وإثارة خماوفهنَّ عىل 

اإلذاعة املجتمعيَّة.

ويسعى إتشل إسرتيو 
أيًضا إىل متكني النساء 

من املشاركة يف عمليَّات 
ُصنْع القرار والوصول إىل 

ة، سواًء داخل  مناصَب إداريَّ
سات  املحطَّة أم يف املؤسَّ

يَّة. املحلِّ
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هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

ة  القضايا األساسيَّ
للتواُصل والمعلومات

كيف تعاَمَل النشطاء مع 
هذه المشكلة

الهدف الخامس من أهداف التنمية المسَتدامة- المساواة بين الجنَسين

اهلدُف الفرعيُّ 5.1- َوْضُع 
حدٍّ جلميع أشكال التمييز 

ضدَّ مجيع النساء والفتيات يف 
كلِّ مكان

اهلدُف الفرعيُّ 5.2- 
القضاُء عىل مجيع أشكال 

العنف ضدَّ النساء 
والفتيات يف املجال العامِّ 

واخلاّص، بام يف ذلك 
ار واالستغالُل  االجتِّ

اجلنيسُّ وأنواُع االستغالل 
األُخرى

ضعف/سوء متثيل النساء 
والفتيات والقضايا التي 
، مثل العنف  تؤثر فيهنَّ

اجلنسايّن (GBV)، يف املحتوى 
اإلعالمّي

انخفاُض مستويات الثقافة 
اإلعالميَّة ما بني النساء 

ان  والفتيات من السكَّ
األصليِّني، ما يمنعُهنَّ من 

التقييم النقديِّ ملحتوى 
الوسائط، وشجب املحتوى 

التمييزّي

غياُب قطاٍع إعالميٍّ شامٍل 
ُيسهُم يف تعزيز حقوق 

اإلنسان، بام يف ذلك حقوق 
ة باملرأة اإلنسان اخلاصَّ

يعمل املرَكز اإلكوادوريُّ 
للنُّهوض باملرأة وعملها 

(CEPAM) وموقُعه 

www. اإللكرتوينُّ هو
cepamgye.org يف اإلكوادور 

عىل تعزيز حقوق النساء 
والفتيات، ال سيَّام من املناطق 

خل. ة منخفضة الدَّ احلَرَضيَّ

أجرى املرَكز عىل مرِّ 
السنني مراَقبًة إعالميًَّة 

زْت عىل حمتوى  مكثَّفة، ركَّ
وسائل اإلعالم التي ُتديم 
العنف والتمييَز ضدَّ املرأة 

وتطبِّعه.

اسُتخِدَمْت نتائج البحث 
عوة إىل قطاٍع إعالميٍّ أكثر  للدَّ

مسؤوليَّة وشموليَّة.
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الهدف الخامس من أهداف التنمية المسَتدامة- المساواة بين الجنَسين

اهلدُف الفرعيُّ 5.1- َوْضُع 
حدٍّ جلميع أشكال التمييز 

ضدَّ مجيع النساء والفتيات 
يف كلِّ مكان

اهلدُف الفرعيُّ 5.5- ضامن 
املشاركة الكاملة والفعالة 

للمرأة وتكافؤ فرص القيادة 
عىل مجيع مستويات صنع 
القرار يف احلياة السياسيَّة 

ة ة والعامَّ واالقتصاديَّ

اهلدُف الفرعيُّ 
5.ب- تعزيز استخدام 

التكنولوجيا التمكينيَّة، ال 
سيَّام تكنولوجيا املعلومات 

واالتِّصاالت، لتعزيز 
متكني املرأة

االفتقار إىل الوصول إىل 
ات للنساء والفتيات  منصَّ

يف أجزاء من فلسطني إلثارة 
خماوفهنَّ بشأن القضايا التي 

تؤثِّر فيهنَّ

ضعف/سوء متثيل النساء 
والفتيات يف فلسطني يف 

املحتوى اإلعالمّي

انخفاض مستويات الثقافة 
اإلعالميَّة بني النساء 
والفتيات يف فلسطني

غياُب قطاٍع إعالميٍّ حرٍّ 
دّي ومستقلٍّ وشامٍل وتعدُّ

يعمل مرَكز اإلعالم 
 (Community املجتمعّي
(Media Centre وموقعه 

www. اإللكرتويّن
cmcgaza.ps يف فلسطني 

عىل تزويد النساء والفتيات 
بمهارات التواُصل العمليَّة، 
واملعرفة املتعلِّقة بحقوقهّن، 

وأدوات توثيق انتهاكات 
حقوق اإلنسان. وكان 

الرتكيز األسايسُّ عىل متكني 
ها يف  املرأة من ممارسة حقِّ

ة التعبري. يَّ حرِّ

وقد أسهَم ذلك يف تكوين 
جمموعٍة من النساء والفتيات 

اللوايت يشاركَن عىل نحٍو 
ة  َنِشٍط يف احلياة العامَّ

باالنخراط مع املسؤولني 
املحليِّني واستخدام وسائل 

اإلعالم خلَْلق حواٍر حوَل 
قضايا املجتمع.
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الت لمعالجة فقر التواُصل والمعلومات في سياق الهدف  أمثلة على التدخُّ

ق  ما في ما يتعلَّ التاسع والسابع عشر من أهداف التنمية المسَتدامة، ال سيَّ

ة بالوصول إلى اإلنترنت والتقنيات الرقميَّ

هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

ة  القضايا األساسيَّ
للتواُصل والمعلومات

كيف تعاَمَل النشطاء 
مع هذه المشكلة

الهدف التاسع من أهداف التنمية المسَتدامة-
ة الصناعة واالبتكار والبنية التحتيَّ

اهلدُف الفرعيُّ 9.ج- زيادة 
الوصول إىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتِّصاالت 
زيادًة كبرية، والسعي 

إىل توفري وصوٍل شامٍل 
وبأسعار معقولٍة إىل 

اإلنرتنت يف أقلِّ البلدان 
ا بحلول عام 2020م نموًّ

الهدف السابع عشر 
من أهداف التنمية 

المسَتدامة- الشراكة 
من أجل األهداف

اهلدُف الفرعيُّ 17.8 
التشغيُل الكامُل لبنك 

التكنولوجيا وآليَّة بناء

ُوصوٌل حمدوٌد وموثوٌق به 
ات التواُصل  وآمن إىل منصَّ

الرقميَّة واإلنرتنت

انخفاض مستويات الثقافة 
اإلعالميَّة الرقميَّة

الوصول املحدود أو 
املنخفض إىل املعلومات، بام 

ة،  يف ذلك املعلومات العامَّ
عرب قنوات التواُصل الرقميَّة

ة  يَّ القيود املفروضة عىل حرِّ
ة تكوين  يَّ التعبري وحرِّ

اجلمعيَّات عىل اإلنرتنت

يمكن تنظيم ندواِت 
حقوق التواُصل بالرشاكة 

مع األكاديميِّني املحلِّيِّني 
أو منظَّامت املجتمع املدينِّ 

التي تسعى إىل تعزيز 
تباُدل املعرفة حول األبعاد 

األخالقيَّة للتواُصل يف عامل 
اليوم.

وجتمُع الندواُت ما بني 
األكاديميِّني ومماريس 

التواُصل من مجيع أنحاء 
العامل الستجواب األفكار 
وتوليدها، ال سيَّام املتعلِّقة 
بقضايا التواُصل اهليكيّل، 

ات الرقميَّة  مثل ملكيَّة املنصَّ
وتنظيمها، واخلصوصيَّة
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هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

ة  القضايا األساسيَّ
للتواُصل والمعلومات

كيف تعاَمَل النشطاء مع 
هذه المشكلة

الهدف التاسع من أهداف التنمية المسَتدامة-

ة  الصناعة واالبتكار والبنية التحتيَّ

القدرات يف جمال العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار 

ا بحلول  ألقلِّ البلدان نموًّ
عام 2017م، وتعزيز 
استخدام التكنولوجيا 

التمكينيَّة، ال سيَّام 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتِّصاالت

واملراقبة غري القانونيَّة يف 
الفضاءات الرقميَّة والعنف 

اجلنساينِّ عىل اإلنرتنت.
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الت لمعالجة َفْقر التواُصل والمعلومات في سياق الهدف  أمثلة على التدخُّ

السادس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة

هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

ة  القضايا األساسيَّ
للتواُصل والمعلومات 

كيف تعاَمَل النشطاء مع 
هذه المشكلة

الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة-

ة سات القويَّ السالم والعدل والمؤسَّ

اهلدُف الفرعيُّ 16.1 احلدُّ 
بصورٍة كبرية من مجيع 

الت  أشكال العنف ومعدَّ
الوفيات املرتبطة به يف كلِّ 

مكان

مالحظة: جرى تنفيذ 
املرشوع يف سياٍق ما بعد 

الرصاع يف أعقاب اتِّفاقيَّات 
السالم التارخييَّة عام 2016م 

يف كولومبيا.

ات للشباب  عدُم وجود منصَّ
املتأثِّرين بالرصاع للمشاَركة 

يف احلوار، وبناء الشعور 
ة اجلامعيَّة، وتطوير  باهلُِويَّ

مهارات التواُصل، وإثارة 
املخاوف بشأن قضاياهم

ضعف/سوء متثيل الشباب 
املتأثِّرين بالرصاع يف 

املحتوى اإلعالمّي

املستويات املنخفضة للثقافة 
اإلعالميَّة بني الشباب 

املتأثِّرين بالرصاع متنعهم من 
ًة مع  املشاَركة مشاركًة نقديَّ

املحتوى اإلعالميِّ الذي 
له ُيطبِّع الرصاَع أو جُيمِّ

تعمل جمموعة التواُصل 
 ،‘‘Grupo Comunicarte’’

موقعها اإللكرتوينُّ هو 
www.grupocomunicarte.

org، يف كولومبيا مع حمطَّة 

ب من  إذاعيٍَّة جمتمعيَّة، وطالَّ
ة أراوكيتا،  12 مدرسة عامَّ

عند احلدود الكولومبيَّة 
الڤنزويليَّة، خلَْلق مساحاٍت 

للحوار واملواَطنة النَّشطة 
لميِّ  وبناء ثقافة احللِّ السِّ

للرصاعات.

ساعَد املرشوُع يف َخْلق 
شعوٍر باالنتامء ما بني الشباب 
رين من الرصاع املسلَّح  املترضِّ

يف إطار َمنْع جتنيدهم عىل يد 
اجلامعات اإلجراميَّة.
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هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

ة  القضايا األساسيَّ
للتواُصل والمعلومات

كيف تعامَل النشطاء 
مع هذه المشكلة

الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة-

ة سات القويَّ السالم والعدل والمؤسَّ

اهلدُف الفرعيُّ رقم 16.3 
يرتبُط تعزيز سيادة القانون 

عىل املستوَيني الوطنيِّ 
والدويلِّ وضامن املساواة يف 
حصول اجلميع عىل العدالة

اٍت  عدُم ُوجود منصَّ
لألشخاص املحرومني 

من الوصول إىل العدالة يف 
أعقاب الفظائع التي ارُتكبت 

إبَّان احلكم العسكريِّ 
الديكتاتوريِّ يف األرجنتني 

للتَّعبري عن خماِوفهم

ضعف/سوء متثيل 
رين  األشخاص املترضِّ

من اجلرائم التي ارُتكَبْت 
إبَّان احلكُم الدكتاتوريِّ يف 

املحتوى اإلعالمّي، ما ُيسِهم 
يف تدهُور الذاكرة التارخييَّة 

لدى اجلمهور

الوصول املحدود إىل 
املعلومات، بام يف ذلك 

ة،  املعلومات العامَّ
واملعلومات املتعلِّقة باجلرائم 

التي ارُتكبت إبَّان احلكم 
الديكتاتورّي، واملعلومات 

تعمل اجلمعيَّة الدائمة 
 (Asamblea حلقوق اإلنسان

 Permanente por los

 Derechos Humanos)

يف األرجنتني، وموقعها 
www. اإللكرتوينُّ هو

apdhargentina.org.ar عىل 

ضامن استمرار عمليَّة الذاكرة 
واحلقيقة والعدالة التي جرى 

ي لالنتهاكات  إطالقها للتصدِّ
املنهجيَّة حلقوق اإلنسان 
التي ارُتكبت إبَّان احلكم 
العسكريِّ الديكتاتوريِّ 
يف األرجنتني. والعمليَُّة 

ضٌة للخطر بسبب اإلرادة  معرَّ
السياسيَّة املحدودة، ممَّا يعني 

أنَّ هناك خطًرا حقيقيًّا من أن 
قت  تأيت اإلنجازات التي حتقَّ

يف السنوات القليلة املاضية 
بنتائَج عكسيَّة. وتعمل 

اجلمعيَّة عىل بناء قدرات
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هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

ة  القضايا األساسيَّ
للتواُصل والمعلومات 

كيف تعاَمَل النشطاء مع 
هذه المشكلة

الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة-

ة سات القويَّ السالم والعدل والمؤسَّ

املتعلِّقة بالعدالة
و/أو تعويضات الضحايا 

وعائالهتم

املجتمع وصحفيِّي وسائل 
اإلعالم السائدة لتقديم تقاريَر 

عن العمليَّة، وتشجيع دور 
وء عىل  اإلعالم لتسليط الضَّ

هذه القضيَّة.

الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة-

ة سات القويَّ السالم والعدل والمؤسَّ

اهلدُف الفرعيُّ رقم 16.10 
ضامن وصول اجلمهور إىل 
يَّات  املعلومات ومحاية احلرِّ

األساسيَّة، َوفًقا للترشيعات 
الوطنيَّة واالتِّفاقيَّات الدوليَّة

االفتقار إىل الوصول إىل 
ات عىل املستوى  املنصَّ

الشعبيِّ إلثارة املخاوف 
بصورٍة هادفة

ضعف/سوء متثيل 
املجتمعات الشعبيَّة يف 

وسائل اإلعالم

ة الوصول إىل  حمدوديَّ
املعلومات ذات الصلة ما 
بني األشخاص الذين ال 

شبكة جمتمع سوازيالند 
 ،(SCMN) دة للوسائط املتعدِّ

وصفحُتها عىل فيسبوك: 
www.facebook.com/

community تعمل 

دة  شبكة الوسائط املتعدِّ
 (eSwatini) يف سوازيالند

عىل تغيري ترشيعاِت وسائل 
امح  اإلعالم وسياساهتا للسَّ
لوسائل اإلعالم املجتمعيَّة 
ة واستقالليَّة.  يَّ بالعمل بحرِّ

ُن الشبكة من مبادراٍت وتتكوَّ
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تصُل إليهم وسائل اإلعالم 
األُخرى

اإلقصاُء من عمليَّات ُصنْع 
القرار للكثري من املجتمعات 

التي تفتقُر إىل املعلومات 
ات لتعزيز أجنداهتا واملنصَّ

غياُب قطاٍع إعالميٍّ حرٍّ 
دّي ومستقلٍّ وشامل وتعدُّ

ة قائمٍة  تواُصل جمتمعيَّة عدَّ
عىل اإلنرتنت، وهي تعربِّ 
يَّة،  عن االهتاممات املحلِّ

ومتثُِّل املساحات األساسيَّة 
للمشاركة املجتمعيَّة. وتؤدِّي 

الشبكة دوًرا مهامًّ يف تعزيز 
يَّات  ة التعبري واحلرِّ يَّ حرِّ

األساسيَّة األُخرى يف البالد.

الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة-

ة سات القويَّ السالم والعدل والمؤسَّ
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كيف يرتبط فقر التواُصل والمعلومات بأهداف التنمية المسَتدامة اأُلخرى

هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

أمثلة على القضايا 
ة لَفْقر التواُصل  األساسيَّ

والمعلومات 

كيف تعاَمَل النشطاء 
مع هذه المشكلة

ل من أهداف التنمية المسَتدامة- القضاء على الفقر الهدف األوَّ

اهلدف الفرعيُّ 1.1 بحلول 
عام 2030م، القضاء عىل 

الفقر املدقع جلميع الناس يف 
كلِّ مكان، وهو ُيقاس حاليًّا 

عىل أنَّه األشخاص الذين 
يعيشون بأقلَّ من دوالٍر 

وربٍع يف اليوم

اهلدُف الفرعيُّ 1.2 بحلول 
عام 2030م، َخْفُض نسبة 
الرجال والنساء واألطفال 

من مجيع األعامر الذين 
اَء الفقر بجميع  يعانون جرَّ

أبعاده َوفًقا للتعريفات 
الوطنيَّة، وذلك بمقدار 

النصف عىل األقّل

اهلدُف الفرعيُّ 1.4 بحلول 
عام 2030م، ضامن أنَّ 

مجيع الرجال والنساء، ال 
سيَّام الفقراء والضعفاء، هلم 

حقوٌق متساويٌة يف املوارد

ضعف/سوء متثيل قضايا 
الفقر الريفيِّ يف التغطية 

اإلعالميَّة

ة الوصول إىل  حمدوديَّ
املعلومات حول الفقر الريفيِّ 

وأسبابه وعواقبه واحللول 
ة،  املحتَملة بني الناس عامَّ
وال سيَّام يف املناطق الريفيَّة

ات يمكن  عدم وجود منصَّ
أن ُيثرَي فيها الناس من 

املجتمعات الريفيَّة خماوفهم

 ‘‘SAMWAKI’’ منظَّمة
ة الكونغو  يف مجهوريَّ

الديمقراطيَّة، وموقعها 
www. :اإللكرتويّن

 samwaki.org

تعالج نقَص التغطية 
اإلعالميَّة للَفْقر الريفيِّ 

يَّة  يف وسائل اإلعالم املحلِّ
يف مقاطعة جنوب كيفو. 
رصَدِت املنظَّمة التغطية 
اإلعالميَّة، واستخدَمِت 
النتائج إلرشاك وسائل 

يَّة  اإلعالم واحلكومة املحلِّ
ومنظَّامت املجتمع املدينِّ يف 

العمل املشرَتك. كام ُتسِهُم 
التغطية املحدودة يف عدم 

َفْهم القضايا األساسيَّة 
التي ُتديم هذا الشكل 

من الفقر، كاحلصول عىل 
األرض أو الديناميكيَّات 

اجلنسانيَّة بني اجلمهور.
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هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

أمثلة على القضايا 
ة لَفْقر التواُصل  األساسيَّ

والمعلومات 

كيف تعاَمَل النشطاء 
مع هذه المشكلة

ل من أهداف التنمية المسَتدامة- القضاء على الفقر الهدف األوَّ

ة، فضاًل عن  االقتصاديَّ
الوصول إىل اخلدمات 

األساسيَّة، وامللكيَّة 
والسيطرة عىل األرايض 

وغريها من أشكال امللكيَّة، 
واملرياث، واملوارد الطبيعيَّة 

والتكنولوجيا اجلديدة 
املناسبة واخلدمات املاليَّة، بام 

يف ذلك التمويل األصغر

ويعني هذا أيًضا أنَّ 
ة ال ترى  جمتمعات ريفيَّة عدَّ

أنَّ حاجاهتا تنعكُس يف 
التغطية اإلعالميَّة.

دة والرفاه ة الجيِّ الهدف الثالث من أهداف التنمية المسَتدامة- الصحَّ

اهلدُف الفرعيُّ 3.3 حتقيق 
يَّة الشاملة،  التغطية الصحِّ

بام يف ذلك احلامية من 
املخاطر املاليَّة، وإمكانيَّة 

الوصول إىل خدمات الرعاية 
يَّة األساسيَّة اجليِّدة  الصحِّ

وحصول اجلميع عىل األدوية 
واللقاحات األساسيَّة اآلمنة 

الة واجليِّدة وبأسعار  والفعَّ
معقولة

ات  االفتقار إىل منصَّ
لألشخاص منخِفض 

خل املصابني باألمراض  الدَّ
املزِمنة عالية التكلفة يثريون 

فيها خماوفهم بشأن النظام 
هم  ّي، ويدعون إىل حقِّ الصحِّ

ة يف الصحَّ

انخفاض مستويات الثقافة 
اإلعالميَّة بني ذوي الدخل 

املنخفض الذين يعانون

سة التواُصل  زت ‘‘مؤسَّ عزَّ
 (Fundación ’’اإلجيايّب

 Comunicación

(Positiva وموقعها 

www. اإللكرتوينُّ هو
comunicacionpositiva.

org يف كولومبيا قدرة 

جمموعات األشخاص ذوي 
خل املنخفض، الذين  الدَّ

يعيشون مع أمراٍض مزِمنة 
عالية التكلفة، عىل استخدام 
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دة والرفاه ة الجيِّ الهدف الثالث من أهداف التنمية المسَتدامة- الصحَّ

أمراًضا مزِمنة عاليَة التكلفة، 
ما يمنُعهم من الوصول إىل 

املعلومات

ة الوصول إىل  حمدوديَّ
املعلومات حول اخلدمات 

يَّة واآلليَّات القانونيَّة  الصحِّ
بني ذوي الدخل املنخفض 

الذين يعانون أمراًضا مزِمنة 
عاليَة التكلفة

زت ‘صحافة املواطنني من  عزَّ
هم يف  أجل الدفاع عن حقِّ

يَّة. الرعاية الصحِّ

وجرى َدْعم املرىض يف 
نات  إنشاء سلسلٍة من املدوَّ

الصوتيَّة ملشاركة قصصهم، 
وا تدريًبا عىل الدفاع عن  وتلقَّ

يِّ والتعاُمل  النظام الصحِّ
معه، وجرى ربُطُهم بشبكاٍت 

ة. فاع عن الصحَّ أوَسع للدِّ
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هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

أمثلٌة على القضايا 
ة لفقر التواُصل  األساسيَّ

والمعلومات 

كيف تعامَل النشطاء 
مع هذه المشكلة

د الهدف الرابع من أهداف التنمية المسَتدامة- التعليم الجيِّ

اهلدُف الفرعيُّ 4.1 بحلول 
عام 2030م، ضامن إكامل 

الفتيات والفتيان تعلياًم 
ا جمَّانيًّا وعاداًل  ابتدائيًّا وثانويًّ

وجيًِّدا يؤدِّي إىل نتائج 
الة وذات صلة تعليميَّة فعَّ

اهلدُف الفرعيُّ 4.5 بحلول 
عام 2030م، القضاُء عىل 
الفوارق ما بني اجلنَسني يف 

التعليم، وضامن املساواة يف 
الوصول إىل مجيع مستويات 

التعليم والتدريب املهنيِّ 
للفئات املسَتْضَعفة، بام 

يف ذلك األشخاص ذوو 
ان األصليُّون  اإلعاقة، والسكَّ

واألطفال يف حاالت 
االستضعاف

ُيسهم عدم تواُفر التعليم 
ان األصليِّني يف  بلغات السكَّ

ة من َفْقر التواُصل  أشكاٍل عدَّ
واملعلومات، مثل:

ضعف/سوء متثيل 	 
ان األصليِّني يف  السكَّ

املحتوى اإلعالمّي

انخفاض مستويات 	 
اإلملام بالقراءة والكتابة 
والثقافة اإلعالميَّة بني 

ان األصليِّني السكَّ

الوصول املحدود إىل 	 
ان  املعلومات بني السكَّ

األصليِّني

ان األصليِّني 	  إقصاء السكَّ
من عمليَّات ُصنْع القرار

راديو ليخو (Likhu) يف 
نيپال، وموقُعه اإللكرتوينُّ 

www.soundcloud. هو
com/uttamkumar-

sunuwar يعمُل عىل َضامن 

قدرِة أطفال قبيلة سونوار 
(Koits) األصليِّني

عىل الوصول إىل التعليم 
باللُّغة األّم، عىل النحو 

املنصوص عليه يف دستور 
البالد.

ويعمل راديو ليخو عىل 
حتقيق هذا اهلدف بإعالِم 

جمتمعات سونوار بحقوقهم 
التعليميَّة، ويساعد عىل 

عوة إىل  تأليف حركة للدَّ
التغيري. كام ُيعدُّ الوصول إىل 
ا  التعليم املالئم ثقافيًّا ولغويًّ

يَّة يف حتسني  أمًرا بالَغ األمهِّ
جودة التدريس والتعلُّم.
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الهدف الثامن من أهداف التنمية المسَتدامة- العمل الالئق ونموُّ االقتصاد

اهلدُف الفرعيُّ 8.8 محاية 
حقوق العمل وتوفري بيئات 

ل، بَمن  عمٍل آمنة جلميع العامَّ
فيهم املهاجرون، ال سيَّام 

النساء املهاجرات، وأولئك 
الذين يعملون يف وظائف 

ة غري مستقرَّ

ة  اٍت خاصَّ االفتقاُر إىل منصَّ
باملهاجرات للتواُصل 

بعضهنَّ مع بعض، ومتكينهنَّ 
من إثارة املخاوف بشأن 

أوضاع العمل

ة الوصول إىل  حمدوديَّ
املعلومات حول عمليَّات 
اهلجرة ومعايري العمل بني 
املهاجرات، ال سيَّام الناجتة 

ة عن احلواجز اللُّغويَّ

ة  يَّ القيود املفروضة عىل حرِّ
ة  يَّ تكوين اجلمعيَّات، وحرِّ

ل املهاجرين ع للعامَّ التجمُّ

مرَكز ‘‘آسيا واملحيط اهلادئ 
 (Asia Pacific ’’للمهاِجرين
 ،Mission for Migrants)

وموقُعه اإللكرتوينُّ هو 
 .www.apmigrants.org

أرشَك املرَكُز يف هونغ كونغ 
العامالت املهاجرات من 
الفلپِّني وإندونيسيا الاليت 

يِعْشَن يف هونغ كونغ 
وكوريا اجلنوبيَّة وتايوان 
ات صوتيَّة  يف إنتاج ملفَّ
 )MP3 قصرية )بصيغة

حول قصصهنَّ الشخصيَّة 
وحقوق العمل والوصول 

إىل اخلدمات وَشْجب 
اإلساءة. وُنرش املحتوى عىل 

ن  ات الرقميَّة حتَّى تتمكَّ املنصَّ
النساء من تنزيله ومشاركته 

واالستامع إليه بسهولة 
يف أثناء عملهّن. وساعَد 

املحتوى عىل َخْلق شعوٍر 
باالنتامء ما بني النساء َحظنَي 

ا للتواصل  بفرٍص حمدودٍة جدًّ
االجتامعّي.
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هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

أمثلٌة على القضايا 
ة لفقر التواُصل  األساسيَّ

والمعلومات

كيف تعاَمَل النشطاء 
مع هذه المشكلة

الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المسَتدامة- 

ة مسَتدامة يَّ مدٌن ومجتمعاٌت محلِّ

اهلدُف الفرعيُّ 11.1 
بحلول عام 2030م، ضامن 
حصول اجلميع عىل مساكن 

وخدمات أساسيَّة مالئمة 
وآمنة وَميسورِة التكلفة، 

وَرْفع مستوى األحياء الفقرية

اهلدُف الفرعيُّ 11.3 
بحلول عام 2030م، 

تعزيز التحرضُّ الشامل 
واملسَتدام والقدرة عىل 

ة  ختطيط املستوطنات البرشيَّ
التشاُركيَّة واملتكاملة 

واملسَتدامة وإدارهتا أيًضا يف 
مجيع البلدان

ٍة  اٍت خاصَّ االفتقار إىل منصَّ
رين من َنْقص  باملترضِّ

اإلسكان إلثارة خماوفهم

ضعف/سوء متثيل فقراء 
ة يف وسائل  املناطق احلَرَضيَّ

اإلعالم

شة  إقصاء املجتمعات املهمَّ
من عمليَّة ُصنْع القرار بشأن 
ة وسياسات  التنمية احلرضيَّ

اإلسكان

 ‘‘AlterMidya’’ تعمل شبكة
يف الفلپِّني، وموقعها 

www. اإللكرتوينُّ هو
altermidya.net عىل تزويد 

ة الفقرية  املجتمعات احلَرَضيَّ
التي تسعى إىل احلصول عىل 
ات تواُصل  اإلسكان بمنصَّ

لتسهيل التنظيم واملطاَلبة 
ح وجهات  بالتغيري، ولرَشْ
نظرهم يف وسائل اإلعالم 

ة، ومواجهة  الرقميَّة والتقليديَّ
الصور النمطيَّة السلبيَّة حول 

قضايا الفقر احلرضّي.
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الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المسَتدامة- العمل المناخّي

اهلدُف الفرعيُّ 13.1 تعزيز 
املرونة والقدرة عىل التكيُّف 

مع األخطار ذات الصلة 
باملناخ والكوارث الطبيعيَّة يف 

مجيع البلدان

اهلدُف الفرعيُّ 13.3 
حتسني التعليم وزيادة الوعي 

سيَّة  ة واملؤسَّ والقدرة البرشيَّ
عىل التخفيف من آثار تغريُّ 
املناخ والتكيُّف معه، واحلدِّ 

من تأثريه، وإبراز اإلنذار 
ر املبكِّ

ات  االفتقار إىل منصَّ
للمجتمعات الريفيَّة 

شة إلثارة خماوفها بشأن  املهمَّ
األساليب التي يؤثِّر هبا تغريُّ 

املناخ يف ُسُبل َعيشها

ة ُوصول املجتمعات  حمدوديَّ
شة إىل املعلومات  الريفيَّة املهمَّ

حول تغريُّ املناخ

ة  ة الوصول بني عامَّ حمدوديَّ
الناس وُصنَّاع السياسات 

بشأن األساليب التي يمكن 
أن تساعد هبا املعارف 

ة عىل  األصليَّة والتقليديَّ
التخفيف من املخاطر 

والتكيُّف معها واحلدِّ منها

إقصاء املجتمعات الريفيَّة 
شة من عمليَّات ُصنْع  املهمَّ

القرار بشأن سياسة املناخ

ُترشك اإلذاعة املجتمعيَّة 
’’Getjenge‘‘ يف زيمبابوي، 

وموقُعها اإللكرتوينُّ هو 
www.pdt.co.zw أعضاء 

املجتمع يف حوار حول 
ة  املعارف األصليَّة والتقليديَّ

التي يمكن أن تساعَد يف 
ة تغريُّ املناخ  التخفيف من ِحدَّ

والتكيُّف معه واحلدِّ من 
خماطره.

 وتعتقد هذه اإلذاعة أنَّ 
شة  املجتمعات الريفيَّة املهمَّ

التي ُتقىص عادًة من 
املحاَدثات بشأن تغريُّ املناخ 

)حيث تكون املوادُّ عادًة 
ة، وتستخدم  باللُّغة اإلنكليزيَّ
لغة تقنيَّة( جيب أن تكون عىل 
رأس أولويات هذه املحاَدثة، 

ال سيَّام أنَّ ُسُبَل َعيِشهم 
هي األكثر عرضًة للتأثُّر 

ات يف أنامط املناخ.  بالتغريُّ
كام تعمل اإلذاعة عىل حتقيق 

هذا اهلدف باملساعدة يف َدْمج 
املعرفة والثقافة األصليَّة 

يف سياسة املناخ يف مقاطعة 
ماتابيليالند.
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هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

أمثلة على القضايا 
ة لَفْقر التواُصل  األساسيَّ

والمعلومات

كيف تعامَل النشطاُء 
مع هذه المشكلة

الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة- الحياة على البّر

اهلدف الفرعيُّ 15.1 
بحلول عام 2020م، 

َضامن حفِظ النُُّظم البيئيَّة 
ة وجتديدها، وأيًضا  يَّ الربِّ

النُُّظَم البيئيَّة للمياه العذبة 
الداخليَّة وخدماهتا 

واالستخدام املسَتدام هلا، 
ال سيَّام الغابات واألرايض 
الرطبة واجلبال واألرايض 

اجلافَّة، بام يتامشى مع 
االلتزامات جُتاَه االتِّفاقيَّات 

الدوليَّة

اهلدُف الفرعيُّ 15.2 
بحلول عام 2020م، تعزيز 

تنفيذ اإلدارة املسَتدامة 
جلميع أنواع الغابات، 

وَوْقف إزالتها، وإصالح 
املتدهور منها، وزيادة 

التشجري وإعادة التشجري 
عىل مستوى العامل

ة  ات اخلاصَّ االفتقار إىل منصَّ
رة من  باملجتمعات املترضِّ

إزالة الغابات وتدمري النُُّظم 
البيئيَّة للدخول يف حوار، 

وإثارة خماوفها

ضعف/سوء متثيل 
األشخاص الذين يعملون 
عىل محاية الغابات وأنظمة 

املياه

ة الوصول إىل  حمدوديَّ
املعلومات، بام يف ذلك 

ة  ة، بني عامَّ املعلومات العامَّ
الناس حول إزالة الغابات 

وعواقبها

رة  إقصاء املجتمعات املترضِّ
من إزالة الغابات من 

عمليَّات ُصنْع القرار بشأن 
التنمية

 ‘‘La Sandia يعمُل مرَكز
’’Digital، وموقعه 

www. اإللكرتوينُّ هو
lasandiadigital.org.

mx يف املكسيك عىل بناء 

قدرات املجتمعات الريفيَّة 
حني  )الكثري منها من الفالَّ

ان  وجمتمعات السكَّ
األصليِّني( الستخدام 

وسائل اإلعالم من أجل 
الدفاع عن أنظمة املياه 

والغابات من مرشوعات 
االستخراج )مثل التعدين، 

الصناعة الزراعيَّة( التي 
ع البيولوجيَّ  تعرض التنوُّ

وسبل العيش وحياة الناس 
ض  للخطر، يف حني تقوِّ
يه  ور الذي تؤدِّ أيًضا الدَّ

الغابات بوصفها مصارف 
للكربون. خيلُق هذا 
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هدُف التنمية 
المسَتدامة والهدُف 

الفرعيُّ ذو الصلة

أمثلة على القضايا 
ة لَفْقر التواُصل  األساسيَّ

والمعلومات

كيف تعامَل النشطاُء 
مع هذه المشكلة

الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة- الحياة على البّر

اهلدُف الفرعيُّ 15.4 
بحلول عام 2030م، 

ضامن ِحْفظ النُُّظم البيئيَّة 
عها  للجبال، بام يف ذلك تنوُّ
البيولوجّي، من أجل تعزيز 

قدرهتا عىل توفري الفوائد 
التي ال غنى عنها للتنمية 

املسَتدامة

غياُب قطاٍع إعالميٍّ حرٍّ 
وء عىل  ومستقلٍّ ُيلقي الضَّ

القضايا البيئيَّة

املرَكز فرًصا للمجتمعات 
لالنخراط يف احلوار 

والتنظيم من أجل التغيري، 
ويساعد عىل توفري 

رين  ات للمترضِّ منصَّ
ملشاركة آرائهم، وتدريب 

الصحفيِّني عىل تغطية 
القضايا البيئيَّة.

الهدُف السادس عشر من أهداف التنمية المسَتدامة- 

ة سات القويَّ السالم والعدل والمؤسَّ

انُظر آنًفا القسم اخلاصَّ هبذا اهلدف

الهدُف السابع عشر من أهداف التنمية المسَتدامة- 

الشراكة من أجل األهداف

انُظر آنًفا القسم اخلاصَّ هبذا اهلدف
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الفصل 5

ة تناُول القضايا الجنسانيَّ
في المحتوى اإلعالمّي

)Sarah Macharia( سارة ماتشاريا

يف  للمرأة  الرابع  العامليِّ  املؤمتر  يف  املشاِركة  احلكوماُت  لِت  توصَّ 1995م،  عام  يف 
صلة  ذات  وإجراءاٍت  دة،  حمدَّ اسرتاتيجيَّة  أهداِف  حول  اآلراء  يف  تواُفٍق  إىل  بكني 
للنهوض باملساواة والتنمية وحتقيق السالم جلميع النساء. وقد رسَد أحُد األهداف- 
‘‘املرأة   ‘‘J’’ قسم( اإلعالم’’  وسائل  يف  للمرأة  نمطيَّة  وغري  متوازنة  صورة  ‘‘خلُق 

بينها تعزيز  ة من  ة عمل بكني، 2015م(1- إجراءاٍت عدَّ ووسائل اإلعالم’’، منصَّ
البحث وتنفيذ اسرتاتيجيَّة لإلعالم والتعليم والتواُصل، وتشجيع وسائل اإلعالم 
لعيِّ عليهّن، وتعزيز  عىل االمتناع عن استغالل النساء وإضفاء الطابع اجلنيسِّ والسِّ
فكرة أنَّ الصور النمطيَّة املتحيِّزَة ضدَّ املرأة يف وسائل اإلعالم تتَِّسم بالتمييز اجلنيسِّ 

واملهانة والعدائيَّة.

1)   https://beijing20.unwomen.org/~/media/Field%20Office%20Beijing%20Plus/ Attachments/
BeijingDeclarationAndPlatformForAction-en.pdf%20-%20page=104
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ْت جلنة َوْضع املرأة ‘‘بقدرة  بعد ُمضِّ ثامين سنوات، وحتديًدا يف عام 2003م، أقرَّ
وسائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات والتواُصل عىل اإلسهام يف النهوض باملرأة 
َوْضع  لَِلجنة  السابعة واألربعني  الدورة  عليها2 يف  املتَّفق  )االستنتاجات  ومتكينها’’ 
املرأة، 2003م(. واقرتحت جلنة َوْضع املرأة 24 إجراًء للحكومات ومنظَّمة األمم 
وأصحاب  اخلاصِّ  والقطاع  املدينِّ  واملجتمع  الدوليَّة  املاليَّة  سات  واملؤسَّ املتَّحدة 
للمنظورات  ة  األولويَّ إعطاء  إىل  احلاجة  عىل  اللجنة  َدِت  وشدَّ اآلخرين.  املصلحة 
اإلعالم  ووسائل  واالتِّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  سياسات  يف  اجلنسانيَّة 
ما بني أصحاب  الرشاكات  البحث والتعليم والتدريب، وتعزيز  لَدْعم  ولوائحها، 
املرأة، وختصيص  اإلعالم ضدَّ  جه وسائل  تؤجِّ الذي  للعنف  ي  والتصدِّ املصلحة، 

موارد كافية هلذا الغرض.

العامليَّة  العمل  ُأُطر  خمتلف  يف  الظهور  وااللتزامات  التوصيات  تعاِوُد  حني  يف 
بمرور  املعتمدة  املرأة  حقوق  وتعزيز  اجلنَسني  بني  للمساواة  والوطنيَّة  واإلقليميَّة 

الوقت )انُظر جدول رقم 1(.

بحقوق  اجلميع  متتُّع  ضامن  إىل  عرش  السبعة  املسَتدامة  التنمية  أهداف  تسعى 
ل  )حتوُّ مجيعهّن  والفتيات  النساء  ومتكني  اجلنَسني،  بني  املساواة  وحتقيق  اإلنسان، 
ة لألمم املتَّحدة، 2015م(.  عاملنا: أجندة 2030م للتنمية املسَتدامة3، اجلمعيَّة العامَّ
وُذكر دور وسائل اإلعالم يف النهوض باملساواة بني اجلنَسني عىل وجه التحديد يف 
خمطَّط التنمية ملا بعد عام 2015م، يف إطار اهلدف اخلامس املتمثِّل يف تعزيز استخدام 

‘‘تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت لتعزيز متكني املرأة’’.

تطلُّعات  أنَّ وسائل اإلعالم منخرطٌة يف حتقيق  الواضح  نفسه، من  الوقت  يف 

2)   https://www.unwomen.org/en/csw/outcomes

3)   https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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املساواة بني اجلنَسني يف مجيع أهداف التنمية املسَتدامة السبعة عرش، بالنظر إىل َدورها 
التمييز وعدم املساواة يف  التي تدعم  يف احلفاظ عىل األعراف االجتامعيَّة والثقافيَّة 

املوضوعات كافَّة.

مثاًل، كيف يمكن إزالة احلواجز االجتامعيَّة أمام متكني الفتيات والنساء )إعالن 
أجندة 2030م، فقرة 8(، أو القضاء عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعّي )فقرة 
20( إذا مل جتِر معاجلُة املحتوى اإلعالميِّ الذي ينقل صوًرا نمطيَّة سلبيًَّة عن اجلنس، 
ويقلِّل من شأن املرأة وهُيينها، وُيضفي عليها طابًعا جنسيًّا، وُيطبِّع العنف القائم عىل 
ى الصور النمطيَّة اجلنسانيَّة  - الذي يتحدَّ النوع االجتامعّي؟ يوفِّر اإلنتاج اإلعالميُّ
ض الالزم للقضاء عىل التحيُّزات واملواقف واألعراف واملامرسات  بوضوح- التعرُّ

التي تدعم التمييز والتهميش وعدم املساواة القائَمني عىل النوع االجتامعّي.

تقرُّ اتِّفاقيَّة القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضدَّ املرأة (CEDAW) بدور الصور 
النهوض  ة عىل  واالقتصاديَّ والسياسيَّة  القانونيَّة  القيود  من  الكثري  إثارة  النمطيَّة يف 
ة  مة، اتِّفاقيَّة القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضدَّ املرأة4، اجلمعيَّة العامَّ باملرأة )مقدِّ

لألمم املتَّحدة، 1979م(.

األنامط  ‘‘لتعديل  تدابري  اذ  باختِّ األطراَف  الدوَل  االتِّفاقيَّة  من   5 ة  املادَّ ُتلزم 
االجتامعيَّة والثقافيَّة لسلوك الرجل واملرأة هبدف القضاء عىل التحيُّزات والعادات 
أو  اجلنَسني  من  أيٍّ  دونيَّة  فكرِة  عىل  تقوم  التي  األُخرى  املامرسات  ومجيع  الُعرفيَّة 

قه، أو عىل األدوار النمطيَّة للمرأة والرجل’’. تفوُّ

من  ا  رضوريًّ جزًءا  اإلعالم  وسائل  يف  اجلنسيَّة  النمطيَّة  الصور  مكافحة  وُتعدُّ 
العمليَّة.

4)   https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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رات جدول 1: أدوات السياسة التي تحتوي على مؤشِّ

ة واضحة ة وإعالميَّ جنسانيَّ

راتاألداة المؤشِّ

بروتوكول امليثاق األفريقيِّ حلقوق اإلنسان 
والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا 

)2003م(.5

ُذ التدابرَي  3.3: تعتمد الدوُل األطراُف وتنفِّ
املناسبَة حلَْظِر أيِّ استغالٍل أو إهانٍة للمرأة

12.1ب: تتَّخذ الدول األطراف مجيع التدابري 
املناسبة للقضاء عىل مجيع الصور النمطيَّة يف 
الكتب املدرسيَّة واملناهج الدراسيَّة ووسائل 

اإلعالم التي ُتديم هذا التمييز.

5

5)   https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf



137 ة في المحتوى اإلعالمّي تناُول القضايا الجنسانيَّ

6

راتاألداة المؤشِّ

بروتوكول جمموعة التنمية ألفريقيا اجلنوبيَّة 
بشأن املساواة بني اجلنَسني والتنمية 

)2008م(.6

29.1. تضمُن الدول األطراف تعميَم مراعاة 
املنظور اجلنساينِّ يف مجيع سياسات املعلومات 

واالتِّصاالت ووسائل اإلعالم، وبراجمها 
وقوانينها وتدريباهتا، وذلك َوفًقا لربوتوكول 

الثقافة واإلعالم والرياضة وااللتزامات 
اإلقليميَّة والدوليَّة األُخرى بواسطة الدول 

األعضاء بشأن القضايا املتعلِّقة بوسائل 
اإلعالم واملعلومات واالتِّصاالت. 

ُع الدول األطراف وسائَل  29.2. تشجِّ
اإلعالم واهليئات ذات الصلة بوسائل اإلعالم 
نات  عىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساينِّ يف مدوَّ
ة هبا،  السلوك والسياسات واإلجراءات اخلاصَّ
نات املامرسات  واعتامد املبادئ األخالقيَّة ومدوَّ

والسياسات وتنفيذها، ال سيَّام التي تراعي 
املنظور اجلنساينَّ َوفًقا لربوتوكول الثقافة 

واإلعالم والرياضة.

30.1أ: تتَّخُذ الدول األطراف تدابرَي لَثنْي 
وسائل اإلعالم عن: ترويج املوادِّ اإلباحيَّة 

والعنف ضدَّ مجيع األشخاص، ال سيَّام 
النساء واألطفال، ب( تصوير النساء عىل 

نَّ ضحايا ال حول هلنَّ للعنف وسوء  أنَّ
املعاملة، ج( إهانة املرأة أو استغالهلا، ال سيَّام 

يف جمال الرتفيه واإلعالن، وتقويض دورها

6)   https://genderlinks.org.za/wp-content/uploads/2016/01/ADOPTEDREVISED-
PROTOCOL-ON-GAD.pdf
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راتاألداة المؤشِّ

ومكانتها يف املجتمع؛ د( تعزيز االضطهاد 
ُع  والصور النمطيَّة اجلنسانيَّة؛ 30.2. تشجِّ
الدول األطراف وسائل اإلعالم عىل إعطاء 

املرأة والرجل َصوًتا متساوًيا يف مجيع املجاالت 
التي تتناَوهُلا، بام يف ذلك زيادة عدد الربامج 

هة إىل النساء ومن ِقَبلهنَّ وعنهنَّ حول  املوجَّ
ٍة بالنوع االجتامعّي، والتي  موضوعات خاصَّ

ى الصور النمطيَّة اجلنسانيَّة. تتحدَّ

30.3. تتَّخذ الدول األطراف التدابري 
املناسبة لتشجيع وسائل اإلعالم عىل القيام 

بَدوٍر بنَّاء يف القضاء عىل العنف اجلنساينِّ 
باعتامد مبادئ توجيهيَّة تضمُن تناُواًل 

لألمور تراعي النوع االجتامعّي.

اد األوروپِّّي: خريطة الطريق للمساواة ما  االحتِّ
بني املرأة والرجل )2006م(.

خامًسا )القضاء عىل الصور النمطيَّة اجلنسانيَّة 
يف املجتمع(. اإلجراءات األساسيَّة. تدعم 

ضيَُّة اإلجراءات الرامية إىل القضاء  املفوَّ
عىل التنميط اجلنساينِّ يف التعليم والثقافة 

وسوق العمل بتعزيز تعميم املنظور اجلنساينِّ 
دة يف الصندوق االجتامعيِّ  وإجراءاٍت حمدَّ
األوروپِّّي، وبرامج تكنولوجيا املعلومات 

اد األوروپِّيِّ  واالتِّصاالت، ويف تعليم االحتِّ
والربامج الثقافيَّة، وتدعم اللجنة محالت 

التوعية وتباُدل املامرسات السليمة يف املدارس 
سات بشأن األدوار غري النمطيَّة  واملؤسَّ

للجنَسني، وتطوير احلوار مع وسائل اإلعالم 
لتشجيع التصوير غري النمطيِّ للنِّساء والرجال.
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راتاألداة المؤشِّ

ا بشأن مناهضة العنف  اتِّفاقيَّة جملس أوروپَّ
ضدَّ املرأة والعنف املنزيّل )املعاهدة رقم 210( 

)2014م(.7

ع األطراف القطاع اخلاصِّ  17.1: تشجِّ
وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتِّصاالت 

ووسائل اإلعالم، مع االحرتام الواجب 
ة التعبري واستقالهلا، عىل املشاركة يف  يَّ حلرِّ

َوْضع السياسات وتنفيذها، وَوْضع املبادئ 
التوجيهيَّة ومعايري التنظيم الذايتِّ ملناهضة 
العنف ضدَّ املرأة وتعزيز احرتام كرامتها.

اتِّفاقيَّة الدول األمريكيَّة ملناهضة العنف ضدَّ 
املرأة ومعاقبته والقضاء عليه، ‘‘اتِّفاقيَّة بيليم دو 

پارا’’ )1994م(.8

الفصل الثالث )واجبات الواليات(
8( تشجيع وسائط التواُصل عىل َوْضع مبادئ 

توجيهيَّة مناسبة لوسائل اإلعالم من أجل 
اإلسهام يف القضاء عىل العنف ضدَّ املرأة بجميع 

أشكاله، وتعزيز احرتام كرامة املرأة.

7)   https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/- /conventions/rms/090000168008482e

8)   http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html
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راتاألداة المؤشِّ

أمانة مجاعة املحيط اهلادئ: التوصيات والنتائج 
من املؤمتر الثاين عرش الذي ُيعَقد كلَّ ثالث 

سنوات لنساء املحيط اهلادئ )2013م(.9

يَّة وسائل اإلعالم  )74( االعرتاف بأمهِّ
املجتمعيَّة والشبكات اإلعالميَّة النسائيَّة من 

ق من أنَّ  جهة التعاُون والرشاكات؛ )75( التحقُّ
االسرتاتيجيَّات احلكوميَّة للتواُصل واإلعالم 

الة التزاماهتا باملساواة ما بني  ز بصورٍة فعَّ تعزِّ
اجلنَسني؛ )76( االعرتاف باملعرفة التي متتلكها 

ن  النساء واحرتامها متاًما؛ )77( البحث املقرَتِ
بالتحليل اجلنسايّن، حول تأثري االستخدامات 

غري املالئمة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتِّصاالت، والدعوة إىل تطوير البنية التحتيَّة 

والسياسات التنظيميَّة الوطنيَّة.

الدليل

اإلعالم  جمال  يف  العاملة  واهليئات  احلكوميَّة  اإلعالم  وسائل  منظِّمي  عىل  يتعنيَّ  بينام 
العامليَّة  االلتزامات  لتحويل  بذُل جهوٍد  متفاِوتة-  بدرجاٍت  اإلعالميَّة-  سات  واملؤسَّ
لوسائل  للتنفيذ  قابلٍة  توجيهيٍَّة  ومبادَئ  وقواعَد  سياساٍت  إىل  والوطنيَّة  واإلقليميَّة 
اإلعالم، فإنَّ النتائَج تظلُّ غري ُملِهمة. ويقترص الدليل املذكور آنًفا عىل وسائل اإلعالم 
قوميٍَّة  الوقت وعرب دول  بمرور  مَجُْعها  التي جرى  البيانات  تواُفر جمموعٍة من  بسبب 
ة. تكشف نتائج البحث الذي ُأجري عىل مدى 20 عاًما حول النوع االجتامعيِّ يف  عدَّ
 (GMMP) ة عن املرشوع العامليِّ لَرْصد وسائل اإلعالم حمتوى وسائل اإلعالم اإلخباريَّ

ا. م نحو املساواة بني اجلنَسني يف وسائل اإلعالم كان بطيًئا جدًّ َل التقدُّ أنَّ معدَّ

9)   https://pacificwomen.org/wp-content/uploads/2017/09/Triennial-Outcomes- EN_Final.pdf
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الذين  النساء 24% فقط من األشخاص  متثُِّل  العاملّي،  الصعيد  عىل 
ُيسمع أو ُيقرأ عنهم أو يشاَهدون يف أخبار الصحف والتلفزيون أو 
ُيسَمعوَن يف اإلذاعة. وعىل مدى 20 عاًما، ُأحدث فارٌق يف املساواة 
اجلنَسني  بني  والفجوة  فقط.  ٍة  مئويَّ نقاٍط  سبع  بمقدار  اجلنَسني  بني 
يف  واألوسع  ة،  والصحَّ بالعلوم  املتعلِّقة  القصص  يف  األضَيُق  هي 
 %16 النساء  متثُِّل  حيث  واحلكومات  بالسياسات  املتعلِّقة  األخبار 

فقط ممَّن َيِرُد ذكُرُهم يف القصص.

النساء غالًبا بوصفهنَّ أشخاًصا  ة، تظهر  من جهة املصادر اإلخباريَّ
 ،%38 نسبته  ما  الشخصيَّة،  التجِربة  أساس  عىل  بشهاداٍت  ُيدلون 
وأقلَّ بصفة خبريات، ما نسبته 19%. وعىل مدى 10 سنوات، ازداَد 

َتني فقط. صوُت النساء بوصفهنَّ خبريات بمقدار نقطَتني مئويَّ

احلياة  يف  املرأة  بمشاركة  تعرتف  أخبار  تقديم  نحو  ُم  التقدُّ يزال  ما 
اإلنتاجيَّة بعيَد املنال. فعىل الصعيد العاملّي، تشغُل النساُء نحو %40 
القطاع  يف  كبريٌة  نسبٌة  تعمُل  حني  يف  األجر،  مدفوعة  العاملة  من 
غري الرسمّي، ال سيَّام يف سياقات اجلنوب العاملّي. ويف العامل الذي 
العاملة  القوى  يف  العاملني  إمجايلِّ  من  فقط   %20 األخبار،  ره  تصوِّ
الرسميَّة هم من النساء، يف حني أنَّ 67% من العاطلني عن العمل 

وأرباب املنازل هم من النساء.

ٌة واحدٌة فقط من بني كلِّ عرش قصص منذ عام 2000م  زْت قصَّ ركَّ
عىل النساء. وبقاء هذه النسبة ثابتًة عىل مدى نحو عقَدين يشرُي إىل أنَّ 
، وربَّام استمرار عدم  ة مل تتغريَّ يَّة إخباريَّ قيمة املرأة بوصفها ذات أمهِّ
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أن  ح  املرجَّ ومن  وجتاِرهبا.  وقصصها  املرأة  بحياة  املراِسلني  اهتامم 
ة ثمَّ السياسيَّة عىل النساء، بنسبة 5% و%7  ز األخبار االقتصاديَّ تركِّ

من القصص يف هذه املوضوعات عىل الرتتيب.

وء عىل قضايا املساواة أو عدم  ة فرًصا لتسليط الضَّ م قصٌص عدَّ تقدِّ
املساواة بني اجلنَسني. لكنَّ 9% فقط يفعلون ذلك عىل مستوى العامل. 
فإنَّه  عام 2005م،  منذ  مطَّرٍد  ارتفاع  إىل  الرقم  هذا  يشرُي  ويف حني 
يظلُّ أقلَّ من 10%- أو واحد من كلِّ عرشة. وكانت أكرب اخلطوات 
ة،  متمثِّلة يف َدْمج منظور املساواة بني اجلنَسني يف أخبار العلوم والصحَّ

ة، وقصص اجلريمة/العنف. تليها القصص االقتصاديَّ

ي الصور النمطيَّة اجلنسانيَّة،  ة فرًصا لتحدِّ م قصٌص عدَّ وباملثل، تقدِّ
ة واحدٍة  لكنَّ 4% فقط تفعُل ذلك، وهذا تغيرٌي ال ُيذَكر بنقطة مئويَّ
يف  ة  بقوَّ راسخًة  اجلنسانيَّة  النمطيَّة  الصوُر  وظلَِّت  2005م.  منذ 
ة عىل مدى العقد املايض. وعىل مدى  إنتاج وسائل اإلعالم اإلخباريَّ
ٍم يف نسبة األخبار السياسيَّة التي  10 سنوات، مل يكن هناك أيُّ تقدُّ
ى بوضوٍح الصوَر النمطيََّة اجلنسانيَّة، يف حني يبدو أنَّ الصور  تتحدَّ

النمطيَّة قد ازداَدْت يف األخبار االجتامعيَّة والقانونيَّة.

ة  اإلخباريَّ اإلعالم  وسائل  يف  للمرأة  النسبيِّ  الظهور  عدم  وانتقَل 
التي  األدوار  وتعكس  الرقميَّة.  األخبار  ات  منصَّ إىل  ة  التقليديَّ
فقط   %4 واملذاعة.  املطبوعة  ة  التقليديَّ األخبار  نتائَج  فيها  يظهرَن 
النمطيَّة  الصور  بوضوح  ى  تتحدَّ اإلعالم  وسائل  تغريدات  من 



143 ة في المحتوى اإلعالمّي تناُول القضايا الجنسانيَّ

ة  اإلخباريَّ للقصص  اإلمجاليَّة  للنسبة  متاًما  مشاهبٌة  وهي  اجلنسانيَّة، 
التلفزيونيَّة واإلذاعيَّة واملطبوعة.

Who makes the news? Global Media Monitoring :املصدر
Project. 2015

توصيات

للقضايا  يزال  ما  أكثر من عقَدين من مؤمتر بكني،  منذ  أنَّه  إىل  البحثيَّة  ة  األدلَّ تشري 
احلكومات  يد  يف  التغيري  ة  قوَّ وتكمُن  يَّتها.  أمهِّ اإلعالميِّ  املحتوى  يف  اجلنسانيَّة 

ووسائل اإلعالم واجلمهور العادّي.

والتواصل  اإلعالم  لوسائل  ة  املهمَّ باملكانة  االعرتاف  إىل  احلكومات  وحتتاج 
وعىل  املرأة.  ومتكني  اجلنَسني  بني  املساواة  تعزيز  يف  املتمثِّل  األوسع  اهلدف  ضمَن 
باع أخالقيَّات الصناعة، لتقديم  وسائل اإلعالم املهنيَّة حتديًدا التزاٌم أسايّس، جُتاَه اتِّ

حمتوى متوازٍن وعادٍل ودقيق.

تعمل  التي  املجتمعات  أمام  مسؤولًة  اإلعالميَّة  سات  املؤسَّ تكون  أن  جيب 
تبنِّي املساواة بني اجلنَسني بوصفها هدًفا عامليًّا،  التي ختدمها. جيري  فيها واجلامهري 
ضعِف  معاجلة  يلزم  كام  ختريبها.  أو  حتقيقها  تعزيز  يف  مهمٌّ  دوٌر  اإلعالم  ولوسائل 
يسِّ عىل  تنفيذ السياسات اجلنسانيَّة وعدم اتِّساقه. يف حني يظلُّ إضفاء الطابع املؤسَّ

يَّة. ثقافٍة صحفيَّة تراعي املنظوَر اجلنساينَّ أمًرا بالَغ األمهِّ
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ة وكاالت تنظيم وسائل اإلعالم الحكوميَّ

مطالبة وسائل اإلعالم باعتامد سياسٍة ومبادئ توجيهيَّة وإنفاذها . 1
بشأن النوع االجتامعيِّ إلعداد التقارير عىل نحٍو يراعي املنظور 

اجلنسايّن.

جُتاَه . 2 الواضح  وااللتزام  اجلنَسني  بني  التوازن  قضايا  تضمني 
السياسة اجلنسانيَّة يف معايري تقييم وسائل اإلعالم.

ا . 3 أنَّ يتبنيَّ  التي  اإلعالم  وسائل  عىل  كبرية  غراماٍت  فرُض 
أيِّ  أو  جنسيًّا  املتحيِّز  املحتوى  أو  اجلنيسِّ  التمييز  عن  مسؤولٌة 

إجراءاٍت ُأخرى لعدم االمتثال للسياسة اجلنسانيَّة.

بناء قدرات املوظَّفني املسؤولني عن االستامع إىل القضايا املتعلِّقة . 4
بعدم امتثال وسائل اإلعالم للسياسة اجلنسانيَّة.

وسائل اإلعالم

واملامرسات . 1 لألخالقيَّات  نات  ومدوَّ جنسانيَّة  سياسٍة  َوْضُع 
املراعية للمنظور اجلنسايّن، مع ُخَطِط عمٍل وأهداف للتنفيذ.

االنخراط مع املنظَّامت اإلعالميَّة املجتمعيَّة والشبكات اإلعالميَّة . 2
للمواطنني لتعزيز املساواة ما بني اجلنَسني يف إنتاج املحتوى.
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المجتمع المدنّي

الدعوة إىل التمثيل العادل واملتساوي للمرأة والرجل يف وسائل . 1
وتنفيذها  جنسانيَّة  سياسة  اعتامد  أجل  من  والضغط  اإلعالم. 

من أجل وسائل اإلعالم وبواسطتها.

ُز عىل النوع االجتامعّي، وجعل النتائج . 2 إنشاُء مراقبٍة إعالميٍَّة تركِّ
إجراءاٍت  اذ  الختِّ وذلك  واإلعالمّي،  العامِّ  الوعي  عىل  دلياًل 
احلكوميَّة  الشكاوى  آليَّاِت  باع  باتِّ اإلعالم  وسائل  ملحاسبة 
جُتاَه  امللتزمة  اإلعالم  وسائل  ودعم  واإلعالميَّة،  والصناعيَّة 

املساواة بني اجلنَسني.

وكاالت التمويل

دعُم تقوية شبكات املراقبة اإلعالميَّة أو إنشاؤها.. 1

د املساواة بني اجلنَسني . 2 دعُم أعامل تنمية وسائل اإلعالم التي تؤكِّ
يف إنتاج املحتوى والسياسات واملامرسات اإلعالميَّة الداخليَّة.

Who makes the news? Global Media Monitoring :املصدر
Project. 2015



التواُصل حقٌّ ال غنى عنه لتحقيق التنمية المسَتدامة 146

المراجع

1. African Union, Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the 
Rights of Women in Africa, 11 July 2003.

2. Council of Europe, The Council of Europe Convention on Preventing and Combating 
Violence against Women and Domestic Violence, November 2014.

3. Organization of American States (OAS), Inter-American Convention on the 
Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (“Convention of 
Belem do Para”), 9 June 1994.

4. UN Commission on the Status of Women, Participation in and access of women to 
the media, and information and communication technologies and their impact on 
and use as an instrument for the advancement and empowerment of women, Agreed 
Conclusions. March, 2003.

5. UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women, 18 December 1979, A/RES/34/180.

6. UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, 21 October 2015, A/RES/70/1.

7. United Nations, Beijing Declaration and Platform of Action, adopted at the Fourth 
World Conference on Women, 27 October 1995.

8. World Association for Christian Communication, Who makes the news?

9. Global media monitoring project (GMMP), 1995-2015.



147

الفصل 6

ماذا تعني أهداُف التنمية المسَتدامة 
ين في العالم؟ ان األصليِّ للسكَّ

)Dev Kumar Sunuwar( ديڤ كومار سونوار

املستوى  رفيع  عامٍّ  اجتامع  يف  الدول  رؤساء  اجتمَع  2015م،  أيلول/سپتمرب  يف 
ل  ة لألمم املتَّحدة يف نيويورك، واعتمدوا إطاًرا جديًدا للتنمية: ‘‘حتوُّ للجمعيَّة العامَّ
التنمية  بأهداف  اختصاًرا  املعروفة  2030م’’،  لعام  املسَتدامة  التنمية  أجندة  عاملنا: 
عقد  مدى  عىل  ة  املمتدَّ العامليَّة  السياسيَّة  األجندة  هذه  ُن  تتكوَّ  .(SDGs) املسَتدامة 
ونصف من 17 هدًفا رئيًسا و169 هدًفا فرعيًّا مرتبًطا هبا، امتداًدا لألهداف اإلنامئيَّة 
لأللفيَّة السابقة (MDGs)، التي اخُتتمت يف عام 2015م. وتعكس أهداُف التنمية 
ان األصليُّون،  املسَتدامة بعَض املبادئ األساسيَّة حلقوق اإلنسان التي دعا إليها السكَّ
ان  م، وتعزيز حقوق السكَّ ا قد تكوُن فرصًة ملواَصلة التقدُّ الذين يعتقدون من َثمَّ أنَّ

األصليِّني واالعرتاف هبا.
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منتدى  رئيسة   ،(Chandra Roy-Henriksen) هنريكسن1  روي  شاندرا  قالت 
ان األصليِّني (UNPFII): ‘‘لقد منَحْت أجندة  األمم املتَّحدة الدائم املعنيِّ بقضايا السكَّ
التوقُّعات’’.  من  معيَّنًا  مستوى  األصليِّني  ان  السكَّ 2030م  لعام  املسَتدامة  التنمية 
ما بني جمتمعات  أمٌل  العامل نحو عام 2030م، هناك  م  تقدُّ ‘‘مع  أيًضا:  وأوضَحْت 

ان األصليِّني يف االعرتاف بأولويَّاهتم واهتامماهتم وحقوقهم’’. السكَّ

ان األصليِّني حول العامل، ينتمون إىل  ر بنحو 370 مليون من السكَّ يوجد ما يقدَّ
5000 جمموعة خمتلفة يف 90 دولة، عىل رأس أولويَّات أجندة 2030م مع وعدها 
من   %5 يمثِّلون  األصليِّني  ان  السكَّ أنَّ  وُرغَم  شخص’’.2  أيِّ  عن  التخيلِّ  ‘‘بعدم 
تقريًبا عن  متخلِّفون  العامل. وهم  ان  أفقر سكَّ من  نحو %15  يمثِّلون  م  فإنَّ البرش، 
ٍ اجتامعيٍّ أو اقتصاديٍّ أو سيايسٍّ جيري تناُوُله يف أهداف التنمية املسَتدامة.  أيِّ مؤرشِّ
األصليِّني.  ان  للسكَّ ا  جدًّ ًة  مهمَّ وثيقًة  2030م  لعام  املسَتدامة  التنمية  أجندة  وُتعدُّ 
ان األصليُّون- عىل املستويات كافَّة- لَضامن  ومن الرضوريِّ أيًضا أن يشارَك السكَّ

كب. عدم ختلُّفنا عن الرَّ

الكاملَة  املشاَركَة  لكنَّ  أمَجع،  العامل  ان  لسكَّ مفيدٌة  2030م  أجندة  أنَّ  حني  يف 
ان األصليِّني يف عمليَّة َوْضع خطط العمل والربامج املتعلِّقة بالتنمية  الَة للسكَّ والفعَّ
املسَتدامة وتنفيذها وَرْصدها ومراجعتها عىل مجيع املستويات، ستوفِّر فرصًة إلعامل 
ان األصليِّني، عىل النحو املنصوص عليه يف إعالن األمم املتَّحدة بشأن  حقوق السكَّ

.(UNDRIP) ان األصليِّني حقوق السكَّ

بقضايا  املعنيِّ  املتَّحدة  لألمم  الدائم  للمنتدى  ة  العامَّ األمانة  رئيسة  هنريكسن،  روي  شاندرا  ثت  حتدَّ    )1
التنمية املسَتدامة يف 23 أيلول/سپتمرب  ان األصليِّني وأهداف  (UNDPFII)، بشأن السكَّ ان األصليِّني  السكَّ

2016م يف مقرِّ األمم املتَّحدة، نيويورك.
2)   https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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أهداف التنمية المسَتدامة:

ة ة لأللفيَّ قفزٌة إلى األمام انطالًقا من األهداف اإلنمائيَّ

ا  ُينظر إىل أهداف التنمية املسَتدامة التي هي امتداٌد لألهداف اإلنامئيَّة لأللفيَّة عىل أنَّ
ُه إىل األهداف  ان األصليِّني حول العامل. وكان النَّقُد املوجَّ فرصٌة لتحسني َوْضع السكَّ
إقصاء  وجرى  الكايف.  االهتامم  األصليِّني  اَن  السكَّ متنَِح  مل  ا  أنَّ هو  لأللفيَّة  اإلنامئيَّة 
ات.  املؤرشِّ يف  وال  األهداف  يف  ال  ِذْكُرهم  جيِر  ومل  العمليَّة  من  األصليِّني  ان  السكَّ
يف  القصور  وأوجه  يات  للتحدِّ ي  للتصدِّ املسَتدامة  التنمية  أهداف  َوْضع  وجرى 
ان األصليِّني. األهداف اإلنامئيَّة لأللفيَّة، وستؤثِّر تأثرًيا مبارًشا يف حياة ماليني السكَّ

املبارشة  الصلة  ذات  القضايا  مع  التعامل  إىل  املسَتدامة  التنمية  أهداف  وترمي 
واإلدماج  اإلنسان  حقوق  وضامن  الفقر،  عىل  القضاء  مثل  األصليِّني،  ان  بالسكَّ
للجميع، وضامن احلكم الرشيد، ومنع النزاعات، وكذلك ضامن االستدامة البيئيَّة.

تسع  بني  من  واحدًة   (IPMG) األصليِّني3  ان  للسكَّ الرئيسة  املجموعة  كانت 
ليَّة والعلوم  جمموعات أساسيَّة )الشباب والنساء والنقابات العامليَّة والسلطات املحِّ
ة والصناعة والزراعة واملنظَّامت غري احلكوميَّة( ممثِّلًة  والتكنولوجيا واألعامل التجاريَّ
الدول  بني  ما  املشاَورات  أثناء  يف  ل  التدخُّ وحقِّ  رسميٍّ  بصوٍت  املتَّحدة  األمم  يف 
تقييم  عمليَّة  يف  بنشاط  األصليِّني  ان  للسكَّ الرئيسة  املجموعُة  وشارَكِت  األعضاء. 
أهداف التنمية املسَتدامة واملفاَوضات منذ بداية العمليَّة يف شباط/فرباير 2013م، 

ة يف أيلول/سپتمرب 2015م. واخُتتَِمْت مع القمَّ

املحوريِّني  القادة  مشاركة  األصليِّني  ان  للسكَّ الرئيسة  املجموعة  ل  وُتسهِّ
وأوراق  البيانات  وإلقاء  البحث  ذلك  يف  بام  خمتلفة،  مناطق  من  املجموعة  هلذه 
ان األصليِّني عىل أنَّ تركيز األجندة  املواقف. كام تنصُّ املجموعة الرئيسة للسكَّ

3)   https://www.Indigenouspeoplessdg.org/index.php/english/who-we-are/about-the-ipmg



التواُصل حقٌّ ال غنى عنه لتحقيق التنمية المسَتدامة 150

التمييز  واملساواة وعدم  والعدالة  القانون  اإلنسان وكرامته وسيادة  عىل حقوق 
ع العرقيِّ والثقايفِّ والوصول إىل العدالة واملشاركة يف ُصنْع القرار-  واحرتام التنوُّ

ا. هي أموٌر إجيابيٌَّة جدًّ

ان األصليِّني أن أهداف التنمية املسَتدامة ستوفِّر فرصة ملعاجلة  ويعتقد قادة السكَّ
ان األصليُّون يف  املظامل التارخييَّة الناجتة عن التمييز وعدم املساواة التي عاناها السكَّ
ان األصليُّون جاِهدين إىل َجْعل أهداف  مجيع أنحاء العامل لفرتٍة طويلة. ويسعى السكَّ
وأقاليمهم  بأراضيهم  وعالقَتهم  حقوَقهم  تعكُس  اهتا  ومؤرشِّ املسَتدامة  التنمية 
ومواردهم الطبيعيَّة. لكنَّ هناك خيباِت أمل أيًضا. فقد كان جيري اقرتاح املجموعة 
ان  السكَّ حقوَق  لتشمَل  باستمرار،  املشاَورات  أثناء  يف  األصليِّني  ان  للسكَّ الرئيسة 
واالعرتاف  واملوارد،  واألقاليم  األرايض  يف  واحلقَّ  الذاتيَّة،  التنمية  يف  األصليِّني 
البيولوجيِّ  ع  التنوُّ ملوارد  املسَتدام  واالستخدام  األصليِّني،  ان  السكَّ بمعارف 
واملستنرية  واملسبَّقة  ة  احلرَّ املوافقة  يف  األصليِّني  ان  السكَّ حقِّ  واحرتام  وإدارهتا، 
ان األصليِّني كانت َنِشطًة يف مجيع مراحل العمليَّة،  (FPIC). ومع أنَّ مشاَركة السكَّ

فإنَّ معظم هذه املخاوف مل تنعكْس عىل وجه التحديد يف أهداف التنمية املسَتدامة. 
ان األصليِّني للتنمية يف أهداف التنمية املسَتدامة، ومل متنَْح  مل جيِر تضمنُي رؤى السكَّ
اخلتاميَّة  الوثيقة  الوارد يف  االلتزام  مع  لتتامشى  الكايَف  االعرتاَف  اجلامعيَّة  حقوقهم 
جلميع  الواجب  ‘‘االعتبار  بإيالء   (WCIP) األصليِّني4  ان  للسكَّ العامليِّ  للمؤمتر 
ان األصليِّني يف صياغة أجندة التنمية ملا بعد عام 2015م’’5 وجتاَهلوا  حقوق السكَّ
هم  د حقَّ ان األصليِّني الذي يؤكِّ أيًضا أحكام إعالن األمم املتَّحدة بشأن حقوق السكَّ

يف التنمية الذاتيَّة.6

4)   https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/about-us/world-conference.html

5)   WCIP Outcome Document, 2014, paragraph 37.

6)   UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Article, 3, 23 and 32.
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ان األصليِّني  د أهداف التنمية املسَتدامة أيًضا عىل احلقوق اجلامعيَّة للسكَّ وال تؤكِّ
يف أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم.

واألقاليم  لألرايض  األصليِّني  ان  السكَّ بتأمني  تتعلَُّق  دٌة  حمدَّ أهداٌف  توَجُد  ال 
امليثاق  آسيا، وهذا  األصليِّني يف  ان  السكَّ مليثاق  العامُّ  األمني  يقول  واملوارد. حيث 
 :(Gam Shimray) ان األصليِّني يف آسيا، غام شيمراي هو منظَّمة شاملٌة ملنظَّمة السكَّ
التي  الشاملة  للتنمية  ة، وأيًضا  اهلُِويَّ ة  ‘‘إنَّ األرَض هي األساس الوحيد الستمراريَّ
ْكب. هذا هو سبُب  ْفنا بالفعل عن الرَّ يها التنمية الذاتيَّة. إذا ُأمِهَلِت األرض، ختلَّ ُنسمِّ

ث بشأن أهداف التنمية املسَتدامة’’.7 يَّة األرض عندما نتحدَّ أمهِّ

غة األّم وسائُل إعالٍم باللُّ

عن  للتَّعبري  مساحاٍت  خلَْلق  أساسيًَّة  أدواٍت  والتواُصل  اإلعالم  وسائل  ُتعدُّ 
واللُّغات  الثقافات  ع  تنوُّ حول  القصص  ومشاركة  األصليِّني  ان  السكَّ أصوات 
تثقيف  عىل  بالقدرة  اإلعالم  ووسائل  واالتِّصاالت  املعلومات  وتتمتَُّع  والتاريخ. 
أصواَت  َز  وُتعزِّ اإلعالم  وسائُل  تشمَل  أن  ويمكن  وتغيريه.  وإعالمه  املجتمع 
يساعُد ذلك عىل  لغاهتم، وتعليم أطفاهلم. كام  احلياة يف  ان األصليِّني، وتبثَّ  السكَّ
ان األصليِّني  َر احرتام حقوق السكَّ حتديد فرص التنمية املسَتدامة، ويمكن أن يطوِّ
ان األصليِّني  وتعزيزها ومحاَيتها. ُتعدُّ أحكام إعالن األمم املتَّحدة بشأن حقوق السكَّ
يف ما يتعلَّق بالوصول إىل وسائل اإلعالم وامتالكها بُلغاهتم أحد احلقوق األساسيَّة 
ان األصليِّني احلقُّ يف إنشاء  ة 16 عىل اآليت: ‘‘للسكَّ ان األصليِّني. وتنصُّ املادَّ للسكَّ

متُّوز/يوليو  يف  املستوى  رفيع  السيايسِّ  املنتدى  يف  مشاركته  أثناء  يف   ،(Gam Shimray) شيمراي  غام     )7
أهداف  ان األصليِّني ضمن  للسكَّ مناقشٍة حيَّة حول حقوق األرايض  يشارك يف  نيويورك. وكان  2017م، 

التنمية املسَتدامة.
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ة’’8، وتنصُّ أيًضا عىل أنَّ الدول ‘‘جيب أن تتَّخَذ تدابرَي  وسائل إعالم بلغتهم اخلاصَّ
ان  للسكَّ الثقايفَّ  َع  التنوُّ ولة  للدَّ اململوكة  اإلعالم  وسائل  تعكَس  أن  لَضامن  الة  فعَّ
ع الثقايّف’’.9 ة...بصورٍة مناسبة التنوُّ األصليِّني’’ وأْن ‘‘تعكَس وسائل اإلعالم اخلاصَّ

إنَّ َدوَر وسائل اإلعالم معروٌف جيًِّدا. لكنَّنا أدَرْكنا أيًضا أنَّ مناهَج التواُصل 
التشاُركيِّ هي فقط ما يساعد عىل تعزيز أصوات األشخاص الذين غالًبا ال ُيسَمُع 
أنَّ  العامل إىل  أنحاء  املشهُد اإلعالميُّ يف مجيع  أَحد. لكْن يشرُي  َيراهم  صوهُتم، وال 
ان األصليِّني تتمتَُّع بوصوٍل وَصوٍت ومشاركٍة بمستوى قليل نسبيًّا  جمَتمعاِت السكَّ

يف وسائل اإلعالم السائدة.

قبل جمموعاٍت  فإنَّ وسائل اإلعالم مملوكٌة وُمسيَطٌر عليها من  العموم،  وعىل 
ًة عىل املستوَيني االجتامعيِّ واالقتصادّي. أكثَر قوَّ

عالوًة عىل ذلك، ما تزال اللُّغة متثُِّل عائًقا أساسيًّا، حيث إنَّ املحتوى باللُّغات 
ان األصليِّني )اللغة األوىل( حمدوٌد يف وسائل اإلعالم السائدة. ويمنُع عدم  األمِّ للسكَّ
ان األصليِّني من  تواُفر املعلومات والتواُصل باللُّغة األمِّ الكثري من جمتمعات السكَّ
ان  ُث السكَّ ة، قد يتحدَّ الوصول إىل األخبار واملوارد األساسيَّة. ويف مناطَق نائيٍة عدَّ
ة التي  ّن، لغًة واحدًة فقط، ما يعني أنَّ الرسائَل املهمَّ األصليُّون، وال سيَّام كبار السِّ
ُتبثُّ بُلغاٍت ُأخرى يف وسائل اإلعالم السائدة ال تصُل غالًبا إىل هؤالء. لذا فهناك 
بلغاِت  املسَتدامة-  التنمية  بأهداف  املتعلِّق  ذلك  يف  بام  املحتوى-  إنتاج  إىل  حاجٌة 

ان األصليِّني. السكَّ

ة 16.1. 8(   املرجع السابق نفسه، مادَّ

ة 16.2. 9(   املرجع السابق نفسه، مادَّ
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أكثر  إحدى  املجتمعيَّة،  اإلذاعات  سيَّام  وال  اإلذاعيَّة،  املحطَّات  كانت  اليوم، 
ان األصليُّون. وقد تبدو املحطَّات اإلذاعيَّة  ات التي يمكن أن يصَل إليها السكَّ املنصَّ
لإلذاعة،  املنخفضَة  التكلفَة  لكنَّ  قديمة،  تواُصٍل  وسيلُة  ا  كأنَّ الصغرية  املجتمعيَّة 
وأراضيهم  ثقافاهتم  عن  فاع  للدِّ مثاليًَّة  أداًة  جتعلها  األصليِّني،  ان  السكَّ من  للكثري 
إىل  تفتقر  التي  الفقرية  املجتمعات  يف  وحتَّى  وحقوقهم.  الطبيعيَّة  ومواردهم 
ة؛ فالراديو  الكهرباء، يستطيُع الكثري من الناس رشاء جهاز راديو صغري يعمل ببطَّاريَّ
ة مع القليل من أشكال التواُصل األُخرى،  لة يف مناطق نائيٍة عدَّ هو الوسيلُة املفضَّ

وهو املصدر األسايسُّ لألخبار واملعلومات والرتفيه.

غري  ة  التنمويَّ  10‘‘Cultural Survival’’ منظَّمة  تستخدم  الطريقة،  وهبذه 
ا هلا، بواسطة برامج ِمنَح وسائل  احلكوميَّة التي تتَّخذ من الواليات املتَّحدة مقرًّ
ة اإلذاعة  ان األصليِّني- قوَّ اإلعالم املجتمعيَّة والربنامج اإلذاعيِّ حلقوق السكَّ
وإْطالِعهم  املشرَتكة،  األصليِّني ونضاالهتم  ان  السكَّ لتقوية أصوات  املجتمعيَّة 
املجموعة  مع  بالرشاكة  املنظَّمة،  أنتَجِت  اآلن،  وحتَّى  بُلغاهِتم.  حقوقهم  عىل 
تنميٍة مسَتدامٍة  برامَج  املسَتدامة،  التنمية  أهداف  ان األصليِّني يف  للسكَّ الرئيسة 
اإلذاعيِّ يف  املحتوى  توزيع  وتعمُل عىل  األصليِّني،  ان  للسكَّ املختلفة  باللُّغاِت 

55 دولة.

ة التنمية الذاتيَّ

بأرضهم  ة  فطريَّ ة  واقتصاديَّ وروحيَّة  وثقافيَّة  اجتامعيَّة  روابُط  األصليِّني  ان  للسكَّ
واملوارد  واألقاليم  واألرض  ووجودهم.  تهم  ُهِويَّ يمثُِّل  ما  ومواردهم،  وأقاليمهم 
واألنار  والصحراء  الغابات  األصليُّون  ان  السكَّ ي  ُيغذِّ منهم.  جزٌء  هي  الطبيعيَّة 

10)   https://www.culturalsurvival.org



التواُصل حقٌّ ال غنى عنه لتحقيق التنمية المسَتدامة 154

ة هبم، وواَصلوا  واحلقول التي متثُِّل جزًءا من ثقافاهتم. لقد بنَوا أنظمَة املعرفة اخلاصَّ
حياهتم بالتفاعل مع املوارد الطبيعيَّة واالعتامد املشرَتك عليها.

الرئيسة  للمجموعة  الدوليَّة  قة  املنسِّ  ،(Joan Carling) كارلينغ  جوان  تقول 
ان األصليِّني يف أهداف التنمية املسَتدامة ‘‘لكْن يف اآلونة األخرية، ُطرد معظم  للسكَّ
ة إقامة سدود  ان األصليِّني من أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم الطبيعيَّة، بُحجَّ السكَّ
َرْت أراضيهم وقراهم وسبل  الطاقة الكهرومائيَّة والصناعات االستخراجيَّة التي دمَّ
كارلينغ:  وتضيف  الُعرفيَّة’’.  ساهتم  مؤسَّ ذلك  يف  بام  ة،  يَّ الرسِّ ومواقعهم  َعيشهم 
األصليِّني  ان  للسكَّ ين  املستمرَّ والتهميش  التمييز  يف  األحداث  هذه  مثل  ‘‘تسبَّبْت 

ة حول العامل’’. ة يف دوٍل عدَّ بوصفه أثًرا للتنمية االقتصاديَّ

ة للبالد. لكنَّ مثَل هذه اخلطط التي  اخلَُطط مفيدٌة دون شكٍّ للتنمية االقتصاديَّ
ة  دة األطراف ومستثمرو القطاع اخلاصِّ يف بلدان عدَّ ها عادًة بنوُك التنمية متعدِّ تنفذِّ
انتهاكاٍت  إىل  تؤدِّي  األحيان،  من  كثري  يف  األصليِّني.  ان  السكَّ بني  املعاناة  تسبِّب 
واسعِة النطاق حلقوق اإلنسان بام يف ذلك الرصاعات املتصاِعدة، والتهجري القرسّي، 

ة وتدهُوٍر بيئيٍّ واسع النطاق. ض لُسُبل الَعيش التقليديَّ وخسارة ال ُتعوَّ

ان  السكَّ عادًة  يسكنُها  التي  املناطق  ة يف  التنمويَّ املرشوعات  تعمل  الغالب،  يف 
، فإنَّ  األصليُّون، الذين غالًبا ما يعتمدون عىل األناِر والغابات يف َمعيشَتهم. ومن َثمَّ
ان األصليِّني أو بالقرب منها دون  ة يف أقاليم السكَّ تنفيذ مثل هذه املرشوعات التنمويَّ
انتشاًرا النتهاكات  األكثَر  املصدَر  (FPIC) أصبح  واملستنرية  واملسبَّقة  ة  احلرَّ املواَفقة 
يات التي تواجه ممارسة حقوق اإلنسان الكاملة  حقوق اإلنسان، وأحد أكرب التحدِّ
ان األصليِّني التي تقُف  واملعرَتف هبا دوليًّا. وغالًبا ما جيري تصوير جمتمعات السكَّ
ا ‘‘ُمناِهضٌة للتنمية’’ وغالًبا ما جيري احتجاُزها أو تعذيبها  ضدَّ العمل وتعرقله عىل أنَّ

هم. أو حتَّى قتلها. وال جيري التحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف حقِّ
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مجعيَّة  سكرتري  أيًضا  وهو   ،(Shankar Limbu) ليمبو11  شانكار  املحامي  يقول 
وحقوق  ‘‘التنمية   :(LAHURNIP) األصليِّني  ان  للسكَّ اإلنسان  حلقوق  املحامني 
ان األصليُّون ليسوا  اإلنسان ليسا مفهوَمني متناقَضني، وجيب أن يسريا مًعا. السكَّ
م يعرفون أيًضا  م ليسوا من الغباء ليعاِرضوا أعامل التنمية؛ ألنَّ ُمعادين للتنمية. إنَّ
التنمية  كاَنِت  إذا  لكْن  املطاف.  بالفائدة يف ناية  أنَّ هذه األعامل ستنعكُس عليهم 
وعادٌل  ذايتٌّ  وهو  خمتلف،  للتنمية  ومنظورهم  مشاركتهم.  ضامُن  فينبغي  للنَّاس، 
املوافقة  تتطلَُّب  بآليٍَّة  األصليُّون  ان  السكَّ يطالب  بالتنمية،  يتعلَّق  ما  يف  ومسَتدام’’. 
احرتام  عىل  قائمًة  شاملًة  رشاكًة  ببساطٍة  يريدون  م  إنَّ واملستنرية.  واملسبَّقة  ة  احلرَّ
حلقوقهم  الة  الفعَّ احلامية  لضامن  العدالة  إىل  الشامل  والوصول  الذاتيَّة،  تنميتهم 
الثقايفِّ عىل  الرتاث  وتدمري  والتهجري  األرايض  االستيالء عىل  مواجهة  اجلامعيَّة يف 

يد الدول والقطاع اخلاّص.

التنمية  أهداف  حتقيق  يعني  املسَتدامة.  للتنمية  جتسيد  هم  األصليُّون  ان  السكَّ
واالعرتاف  ومحايتها،  األصليِّني  ان  للسكَّ اإلنسان  حقوق  احرتاَم  املسَتدامة 
ساهتم الُعرفيَّة، وأنظمة إدارة مواردهم املسَتدامة، وجتاُوز الضامنات االجتامعيَّة  بمؤسَّ
والبيئيَّة إىل االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان، والتقاُسم العادل للمنافع، واملساءلة.

ان األصليِّني.  مل تتغلَِّب األهداُف اإلنامئيَُّة لأللفيَّة السابقة عىل التمييز ضدَّ السكَّ
شخص’’،  أيِّ  عن  التخيلِّ  ‘‘عدم  ا  حقًّ تريد  املسَتدامة  التنمية  أهداف  كانت  وإذا 
اذ إجراءاٍت ملموسٍة وإبداء استعدادها  تقول جوان كارلينغ: ‘‘جيب عىل الدول اختِّ
واهلادفة  الة  الفعَّ املشاركة  لَضامن  وتنفيذها  الدوليَّة  والتزاماهتا  داهتا  لتعهُّ لالمتثال 
سيَّة  املؤسَّ واإلصالحات  كافَّة،  املستويات  عىل  القرار  ُصنْع  يف  األصليِّني  ان  للسكَّ
ة، َوفًقا إلعالن األمم املتَّحدة بشأن حقوق  وآليَّة إنفاذ التنمية االجتامعيَّة واالقتصاديَّ

11(   مقابلٌة مَع املحامي شانكار ليمبو.
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التعاون يف  ين لتوسيع  ان األصليُّون مستعدِّ ان األصليِّني. عندئٍذ يكون السكَّ السكَّ
التنمية والرشاكة لتحقيق أهداف التنمية املسَتدامة، عىل أساس املساواة واإلنصاف 

ع الثقايفِّ وعدم التمييز واحرتام حقوق اإلنسان’’.12 واملساءلة والتنوُّ

ان األصليِّني يف عام 2007م،  املتَّحدة بشأن حقوق السكَّ اعُتِمد إعالن األمم 
العامل.  ان األصليِّني حول  ووقَّعت عليه 144 دولة. وعمل عىل إعداده قادُة السكَّ
ان األصليُّون جهوَدهم لتحقيق أهداف التنمية العامليَّة مثل أهداف  وسيواصُل السكَّ

التنمية املسَتدامة لتشمَل مطالَبهم املتعلِّقة باحلقوق اجلامعيَّة.

ان  للسكَّ تعني  ماذا  املسَتدامة،  التنمية  أهداف  موضوع  حول  كارلينغ  جوان  مع  مقابلٌة  ُأجِرَيْت     )12
ان األصليِّني (UNPFII) من 16 إىل 27 نيسان/ األصليِّني؟ عىل هامش املنتدى الدائم املعنيِّ بقضايا السكَّ

أپريل 2018م يف مقرِّ األمم املتَّحدة، نيويورك.
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اب داُود كتَّ

ن، وصحفيٌّ حاصٌل عىل جوائَز عامليَّة  املديُر العامُّ لشبكة اإلعالم املجتمعيِّ يف عامَّ
ة، وأستاُذ صحافٍة سابق يف جامعة پرينستون األمريكيَّة. عدَّ

فيليپ لي

 ‘‘Media ر جملَّة  (WACC) وحمرِّ املسيحّي  للتواُصل  العامليَّة  للرابطة  العامُّ  األمني  هو 
’’Development التابعة هلا. تشمُل منشوراته:

	  Communication for All: New World Information and Communication 

Order (1985);

	 The Democratization of Communication (ed.) (1995);

	 Requiem: Here’s another fine Mass you’ve gotten me into (2001);

	 Many Voices, One Vision: The Right to Communicate in Practice (ed.) 

(2004); 

	  Public Memory, Public Media, and the Politics of Justice

باالشرتاك مع پراديپ أن. توماس (Pradip N.Thomas) عام )2012م(؛
	 Global and Local Televangelism;

باالشرتاك مع پراديپ أن. توماس (Pradip N.Thomas) عام )2012م(.
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يف عام 2013م، حصل عىل درجة الدكتوراه يف الالهوت )مرتبة الرشف( من 
 (Academy of Ecumenical الكنيسة’’  وإدارة  املسكوينِّ  اهلنديِّ  الالهوت  ‘‘أكاديميَّة 

ة. (Indian Theology and Church Administration يف تشيناي اهلنديَّ

سارة ماتشاريا

املسيحّي  للتواُصل  العامليَّة  الرابطة  يف  والتواُصل  االجتامعيِّ  النوع  برنامج  تقوُد 
قة العامليَّة ملبادرة ’’WACC‘‘ الرائدة، وهي املرشوع العامليُّ  (WACC). وهي أيًضا املنسِّ

ٌة يف 120  ٌة ممتدَّ لَرْصد وسائل اإلعالم (GMMP)، وهو بَدوره مبادرٌة بحثيٌَّة ودعويَّ
ة وبواسطتها. تعمل  دولة من أجل املساواة بني اجلنَسني يف وسائل اإلعالم اإلخباريَّ
 ‘‘Who makes the ا الكاتبة األساسيَّة لتقارير مرشوع سارة منذ عام 1995م. كام أنَّ
اإلعالم،  وسائل  لَرْصد  العامليُّ  املرشوع  وهي  و2015م،   2010 لعاَمي   news?’’

 ‘‘Setting the Gender Agenda :ر املشارك ملنشور اليونيسكو بعنوان وهي أيًضا املحرِّ
’’for Communication Policy لعام 2019م.

التحالف  إدارة  جملس  يف  املسيحيِّ  للتواُصل  العامليَّة  الرابطة  ممثِّلة  هي  سارة 
العامليِّ لإلعالم والنوع االجتامعّي (GAMAG) الذي أطلَقْته اليونيسكو ملتابعة تنفيذ 
توصيات وسائل اإلعالم )القسم J( من منهاج عمل بكني لألمم املتَّحدة 1995م 

للنُّهوض باملرأة.

 (York سارة حاصلٌة عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسيَّة من جامعة يورك
احلركات  مع  مكثَّفة  بصورٍة  عمَلْت  احلايّل،  منصبها  وقبل  تورنتو.  يف   University)

ة ألفريقيا. ة عىل مستوى البلدان األفريقيَّة ويف جلنة األمم املتَّحدة االقتصاديَّ النسويَّ
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ديڤ كومار سونوار

يف  واخلمسني  التسعة  األصليَّة  املجتمعات  أحد  وهي  سونوار،  قبيلة  من  ينحدر 
 ‘‘Cultural نيپال. وهو مشاِرٌك يف مرشوع ِمنْح وسائل اإلعالم املجتمعيَّة يف منظَّمة
اجلامهرييِّ  والتواُصل  الصحافة  يف  املاجستري  درجة  عىل  وحاصل   ،Survival’’

من  اإلنسان  وحقوق  الدويلِّ  القانون  يف  ص  وختصُّ والقانون،  السياسيَّة  والعلوم 
من  ألكثر  اإلعالم  يف  عمل  نيپال.  يف   (Tribhuvan University) تريبهوڤان  جامعة 
15 عاًما يف املطبوعات واإلذاعة والتلفزيون واإلنرتنت، ولديه خربٌة يف الصحافة 
يَّات يف  ان األصليِّني واألقلِّ االستقصائيَّة. كان ديڤ كاتب عمود حول فئات السكَّ
ان  الصحف الشهرية يف نيپال. ويف اآلونة األخرية؛ ومن أجل تقوية أصوات السكَّ
ل  األوَّ التلفزيون  وهو  األصليِّني،  ان  السكَّ تلفزيون  زمالئه  مع  س  أسَّ األصليِّني، 

ان األصليِّني يف نيپال وجنوب آسيا. والوحيد ملجتمع السكَّ

مايكل ترابر )1929 - 2006م(

‘‘مجعيَّة  كنسيَّة يف  إىل درجٍة  ُرقِّي  تعليَمه يف سويرسا. يف عام 1956م،  ى  وتلقَّ ُولَِد 
بيت حلم اإلرساليَّة’’ (Bethlehem Mission Society) حيث ذهب منها إىل الواليات 
 (University املتَّحدة لدراسة علم االجتامع والتواُصل اجلامهرييِّ يف جامعة فوردهام
 1956 عاَمي  بني  ما   ،(New York University) نيويورك  وجامعة   Fordham)

و1960م، وحصل عىل درجة الدكتوراه يف التواُصل اجلامهريّي. 

وتشمُل منشوراته: 

البيضاء(، 	  واهليمنة  ة  )العنرصيَّ  ‘‘Rassismus und weisse Vorherrschaft’’
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وتاوساند أوكس ’’Sage‘‘ :(Thousand Oaks) )1997م(.

لورينزو ڤارغاس

ٌص يف التواُصل من أجل التنمية وباحث يف وسائل إعالم املواطنني.  هو متخصِّ
العامليَّة  للرابطة  التابع  االجتامعيِّ  التغيري  أجل  من  التواُصل  برنامج  ق  وينسِّ
يف  املجتمعيَّة  اإلعالم  وسائل  مبادراِت  لورينزو  يدعم  املسيحّي.  للتواُصل 
آسيا وأمريكا الالتينيَّة والبحر الكاريبيِّ واملحيط اهلادئ وأفريقيا، وهو حاصل 
وماجستري  يورك،  جامعة  من  التنمية  دراسات  يف  البكالوريوس  درجة  عىل 
ُأخرى  دراسات  وتابع   ،(McGill University) ماكجيل  جامعة  من  التواُصل  يف 
 (University of Brazilia) حول البحوث والسياسات اإلعالميَّة يف جامعة برازيليا

.(University of Oxford) وجامعة أكسفورد
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تشمُل منشوراته:

	 Citizen’s Media as a Tool for the Local Construction of Peace in 

Colombia: Opportunities for Youth (2013).

	 Producing Citizenship in Contexts of Conflict: Citizenship Practices 

among Youth Participating in Save the Children’s Media Production 

Programs in Colombia (2014). Indigenous Community Media Aid 

Reconciliation in Canada (2015).

فين لمحٌة عن المؤلِّ
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مرَكز حقوق التواصل
)The Center for Communication Rights(

ة، عاملٌ واحد’’، مشاركَة األفراد  ز مرَكز حقوق التواُصل، بشعاره ‘‘أصوات عدَّ يعزِّ
املسَتنرية والديمقراطيَّة يف عمليَّات ُصنْع القرار حول القضايا التي تؤثِّر تأثرًيا مبارًشا 
يف حياهتم. ومع أنَّ التقنيات الرقميَّة تنترُش برسعة، فإنَّ ماليني األشخاص يفتقرون 
التواصل، ولدهيم ُوصوٌل حمدوٌد إىل  ات  ة إىل إمكانيَِّة الوصول إىل منصَّ يف كلِّ قارَّ
الدقيقة وذات الصلة، وجيري متثيلهم متثياًل ضعيًفا أو سيًِّئا يف  املعلومات واملعرفة 

ني بوسائل اإلعالم. وسائل اإلعالم، وهم غري ملمِّ

ويؤدِّي تقلُّص أفاق العمل املدينِّ حول العامل إىل تفاُقم هذه التحديات. كام أنَّ 
من  هتميًشا،  وأكثرهم  املجتمع  أفراد  أفقر  سيَّام  ال  الناس،  ُتقيص  اإلخفاقات  هذه 

املشاركة يف عمليَّات ُصنْع القرار حول القضايا التي تؤثِّر تأثرًيا مبارًشا يف حياهتم.

يؤمُن املرَكز بأنَّ وسائل اإلعالم النَِّشطة للمواطنني وأنظمة التواُصل الديمقراطيِّ 
والُوصول املفتوح إىل املعلومات واملعرفة هي حجر األساس للمشاركة املدنيَّة.

س املرَكز يف عام 2017م تكرياًم لتقريٍر تارخييٍّ ُنرش عام 1980م من قبل اللَّجنِة  تأسَّ
وء عىل  الدوليَّة التي أنشأهتا اليونيسكو لدراسة مشكالت التواُصل، والتي سلََّطِت الضَّ

العالقة احلاسمة ما بني أنظمة اإلعالم الديمقراطيَّة ومشاركة املجتمع املديّن.
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تكنولوجيا  انتشار  ظلِّ  يف  اليوم  ُكربى  يٌَّة  أمهِّ التقرير  أثاَرها  التي  وللقضايا 
د أصحاب املصلحة  املعلومات واالتِّصاالت (ICT)، والطبيعة الدوليَّة واملتَّسمة بتعدُّ
حلَوكمة وسائل اإلعالم، والتهديدات العامليَّة للديمقراطيَّة يف عاملٍ رقميٍّ مثل عاملنا.

يف  مكاتبها  من  وُيدار   ، املسيحيِّ للتواُصل  العامليَّة  الرابطة  فهو  املرَكز  ُس  مؤسِّ
تورنتو ولندن.


