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    مقّدمة  -أوال  
مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته الثالثـة             اعتمد    -١

 بشأن تـدابري منـع   ٣/٢، القرار ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٩الدوحة من يف املعقودة  
 لكـي يـسدي  ء فريق عامل حكـومي دويل مفتـوح العـضوية مؤقـت     إنشاالفساد، الذي قّرر فيه  

وقـد أُنـشئ    . تنفيذ الوالية املسندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد        على   ه إىل املؤمتر ويساعد   املشورة
  )١(.كافحة الفساداألمم املتحدة مل من اتفاقية ٦٣هذا الفريق وفقا للمادة 

  :لفريق العامل باملهام التاليةيضطلع اوقّرر املؤمتر يف القرار نفسه أن   -٢
   وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛تكوينمساعدة املؤمتر يف   )أ(  
تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمارسـات              )ب(  
  الوقائية؛
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛  )ج(  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات                 )د(  

  .اجملتمع بغية منع الفساد
 مـن االتفاقيـة مـن أجـل         ١٤ إىل   ٥ أمهيـة تنفيـذ املـواد        وشّدد املؤمتر يف القرار ذاته على       -٣

 ضـمن  إىل الـدول األطـراف،       ١٣ومـن بـني هـذه املـواد، تطلـب املـادة             . منع الفساد ومكافحته  
 تدابري رامية إىل احترام وتعزيـز ومحايـة حريـة التمـاس املعلومـات املتعلقـة                 ترسيلة أمور، أن    مج

وجيــوز إخــضاع تلــك احلريــة لقيــود معينــة، شــريطة أن   . بالفــساد وتلقيهــا ونــشرها وتعميمهــا 
ملراعـاة حقـوق اآلخـرين      ‘ ١‘: تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضـروري           

الفقـرة  (أخالقهـم   و أو لصون صحة النـاس       النظام العام محاية األمن الوطين أو     ‘٢‘وأو مسعتهم؛   
  ).١٣من املادة ) د( ١٩
املبــادرات العديــدة الــيت اضــطلعت هبــا قطاعــات  ٣/٢واســتذكر املــؤمتر أيــضا يف القــرار   -٤

 التحـاور   منتدىالصادر عن   عالن  اإلسيما   خمتلفة من اجملتمع على هامش دورة املؤمتر الثانية، وال        
، وطلب إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية         )انظر املرفق (بني النظراء اإلعالميني    

تـوخي املـسؤولية    أن جيمع معلومات عن أفـضل املمارسـات لتـشجيع الـصحفيني علـى               ) املكتب(
  .امل وأن يقّدم تقريرا عن ذلك إىل الفريق العواِحلرفية يف تقاريرهم عن قضايا الفساد،

───────────────── 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )1(  
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. ومتثل ورقة املعلومات اخللفية هذه حماولة جلمع تلك املمارسات وحتليلها حتلـيالً أوليـاً      -٥
ــشجّ         ــيت ت ــاملة باملمارســات ال ــة ش ــة مفهرس ــدمي قائم ــستهدف تق ــر ال ي ــذا التقري ــوخي وه ع ت

املسؤولية واحلرفية يف التقارير الصحفية عن قـضايا الفـساد، وال إيـراد تقيـيم متعمـق ألثـر تلـك            
م الــضمانات القانونيــة الــيت حتمــي احلــق يف هــمارســات وفعاليتــها، بــل يقــّدم حملــة عامــة عــن أامل

كما تربز هـذه الورقـة ضـرورة ضـمان أن     . التماس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها وإذاعتها   
يكون الصحفيون على علم حبقوقهم وبواجباهتم املهنية واألخطـار الـيت قـد يواجهوهنـا وآليـات                 

 .ع على توخي األمـان واحلرفيـة واإلنـصاف واالسـتقاللية يف تقـاريرهم             يم الذايت اليت تشجّ   التنظ
م هذه الورقة عرضاً غري حصري لآلليـات الـيت اعتمـدها الـصحفيون واحلكومـات                وأخريا، تقدّ 

  .لتشجيع احلريف يف تقدمي التقارير عن الفساد، ومحاية الصحفيني
    

  صحفية التقارير ال لية واحلرفية يفتوخي املسؤوفوائد وحتديات   -ثانيا  
    قضايا الفسادعن 

ــة  -٦ ــةا، جهــات أجرهتــدراســات  مث ــها،خمتلف ــة اإلعــالم     من ــدويل ووكال ــك ال ــد البن  معه
يف مــن دور  ميكــن أن تؤديــه وســائط اإلعــالم احلــرة واملــستقلة  أبــرزت مــاللواليــات املتحــدة، 
  )٢(. الفساد وفضحهاالتحّري عن أفعال

يف سـياقات معينـة شـكال       قارير الصحفية عـن أفعـال الفـساد أن تكـون            لتل ولكن ميكن   -٧
ــصحافة َخطــراً ــات .  مــن أشــكال ال ــد بيان ــصحافة، وهــو منظمــة غــري    إذ تفي ــدويل لل  املعهــد ال

 ١٥ و ،٢٠٠٩يف عـام    قـد قُتلـوا      صـحفيا علـى األقـل        ١٢ أنحكومية تشّجع حرية الصحافة،     
 )٣(. صلة بتقاريرهم الصحفية عـن الفـساد       هلاكون  تُيرّجح أن   ألسباب  ،  ٢٠٠٨آخرين يف عام    

 عن أشكال أخرى من التهديد أو الترهيب أو استخدام القوة البدنية ضد الـصحفيني               كما أُبلغ 

───────────────── 
  )2( Stapenhurst, R., “The Media’s Role in Curbing Corruption”, World Bank Institute Working Paper 

(2000), http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/media.pdf; Pope, J.; Pezzullo, D., 

“Journalist training to curb corruption”, Economic Perspectives, An Electronic Journal of the U.S. 

Information Agency. Vol. 3, No. 5 (1998), 

http://usinfo.state.gov/journals/ites/1198/ijee/ijee1198.pdf; Safa, O. K. “The Print Media and 

Corruption in Lebanon. Lebanon Case Study No. 6”, The Lebanese Center for Policy Studies, 

http://www.ids.ac.uk/ids/civsoc/final/lebanon/leb6.doc. 
 ./Death Watch, http://www.freemedia.at/our-activities/death-watchاملعهد الدويل للصحافة  )3(  
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ا الـنمط مـن الـسلوك    فـضي هـذ  ي مـا  وكثرياً )٤(. الفسادأفعالالذين جيرون حتقيقات صحفية يف      
يهـا محايـة كافيـة حلـق الـصحفيني يف      خصوصا يف احلاالت اليت ال ُتـوفّر ف      ،  ذاتيةإىل فرض رقابة    

  .مبا فيها قضايا الفساد، عن قضايا املصلحة العامةمعلومات س وتلقي وإذاعة التما
توخي احلرفية والتدقيق واإلنصاف وعـدم       التحديات أمام تشجيع     أهموميكن تصنيف     -٨

  :تصنيفاً عاماً يف فئات ثالث، هيصحفية عن الفساد التقارير ال املهاودة يف
 مع املعايري الدولية بشأن حرية التعبري، أو عـدم          وجود قوانني داخلية تتضارب     )أ(  

 الفــساد عــنالتمــاس املعلومــات  حــق الــصحفيني يف تــصونوجــود ضــمانات قانونيــة أساســية  
  ؛وتلقيها وإذاعتها

 الــصحفيني واملــوظفني   لــدى حمدوديــة املهــارات املهنيــة واملعــايري األخالقيــة        )ب(  
  العموميني؛

 تقارير  ويكتبون الفساد   عن أفعال هتديد الصحفيني الذين جيرون حتقيقات صحفية         )ج(  
  . يترتب على ذلك من إفالت من العقابمع ماأو استخدام القوة البدنية ضدهم، عنها صحفية 

    
      التشريعمن خالل  عن الفساد اإلبالغاملمارسات اجليدة يف تشجيع   -ثالثا  
    لصحافةالضمانات الدولية حلرية ا  - ألف  

ــا          -٩ ــات وتلقيه ــل احلــق يف التمــاس املعلوم ــة كــثرية تكف ــات دولي ــة معاهــدات وإعالن مث
وإذاعتها، لكـن نطـاق هـذه الـضمانات متبـاين، وكـذلك درجـة املوازنـة بـني محايـة هـذا احلـق                    

وهــذه املفــاهيم ال ُتحــدَّد بالعبــارات املــستخدمة يف صــياغة املعــايري  .  مــن احلقــوقهومحايــة غــري
ات الــصلة فحــسب، بــل وبالتفــسريات املقّدمــة مــن احملــاكم الدوليــة املنــشأة لــضمان   الدوليــة ذ

  .االمتثال لتلك املعاهدات
 إلرسـاء احلـق يف حريـة        أساسـاً  )٥( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان      ١٩ املادة   ومتثل  -١٠

لكـل  : " حقا غري قابل للتصرف يتمتع به مجيـع البـشر، وهـي تـنص علـى مـا يلـي                    بصفتهالتعبري  
شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ ويشمل هذا احلق حريـة اعتنـاق اآلراء دون أي تـدخل،                  

  ."واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقّيد باحلدود اجلغرافية
───────────────── 

، ٢٠٠٩-١٩٩٧استعراض املعهد الدويل للصحافة حلرية الصحافة العاملية يف الفترة  )4(  
http://www.freemedia.at/ publications/world-press-freedom-review/. 

 .١٩٤٨ديسمرب / كانون األول١٠رخ ، املؤ)٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )5(  
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تقييــدات  مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان،     ٢٩ مــن املــادة  ٢ الفقــرة وترتئــي  -١١
خيـضع  "علـى أن  تـنص   إذاحلقـوق،   لـسائر  يف حريـة الـرأي والتعـبري، وكـذلك     حـق مـشروعة لل 

الفرد يف ممارسة حقوقـه وحرياتـه لتلـك القيـود الـيت يقررهـا القـانون فقـط، لـضمان االعتـراف                       
حبقــوق الغــري وحرياتــه واحترامهــا ولتحقيــق املقتــضيات العادلــة للنظــام العــام واملــصلحة العامــة  

  ".راطيواألخالق يف جمتمع دميق
 العهــد منـها يف عــدد مـن املعاهــدات الدوليـة واإلقليميــة،   أيـضاً  وتتجـّسد هـذه املبــادئ     -١٢

ــسياسية    ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،   )٦(،ال ــة األم  )٧( واتفاقي
ــشعوب،   ــسان وال ــاق األفريقــي حلقــوق اإلن ــسان،  )٨(وامليث ــة حلقــوق اإلن ــة األمريكي  )٩( واالتفاقي

ــسان،   ــوق اإلن ــة حلق ــة األوروبي ــوق األساســية لالحتــاد األورويب   )١٠(واالتفاقي ــاق احلق  )١١(.وميث
 ضــمانات حلمايــة احلــق يف التمــاس املعلومــات وإذاعتــها،  كلــها علــىاملعاهــداتهــذه وحتتــوي 
  . احلقذلكمارسة مل التقييدات املشروعة أحكام تنظّم وعلى
احملــاكم الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، الــيت   الــصادرة تباعــا عــن  وقــد ســاعدت القــرارات   -١٣

 املفروضـة   التقييـدات املـشروعة   حتديـد نطـاق     علـى    االمتثال للمعاهدات الدولية،     ملراقبةأُنِشئت  
 استـشهدت   فعلـى سـبيل املثـال،     . على احلق يف حرية التعبري داخل مناطقها اجلغرافية وخارجها        

ملـشتركة بـني البلـدان األمريكيـة واملعنيـة           ا احملكمـة صادرة عن   بقرارات  احملاكم الوطنية يف آسيا     
  )١٢(. األوروبية حلقوق اإلنساناحملكمةحبقوق اإلنسان أو 

    

───────────────── 
 .١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦، املؤرخ )٢١-د( ألف ٢٢٠٠مرفق قرار اجلمعية العامة  )6(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )7(  
 .٢٦٣٦٣، الرقم ١٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )8(  
 .١٧٩٥٥، الرقم ١١٤٤، اجمللد جمموعة املعاهدات حدة،األمم املت )9(  
-http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7،  واحلريات األساسيةاإلنساناتفاقيـة محايـة حقوق  )10( 

DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/ENG_CONV.pdf. 
 .٢٠٠٠ديسمرب /ول كانون األ١٨، ٣٦٤اجلريدة الرمسية للجماعات األوروبية، العدد  )11( 
 )12( “The Article 19 Freedom of Expression Handbook”, August 1993, p. VII - 

http://www.article19.org/pdfs/publications/1993-handbook.pdf. 
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   القانونية املفروضة والتقييدات ملبادئ القانون الدويل االنطباق الداخلي  - باء  
    على احلق يف التماس املعلومات وتلقيها وإذاعتها

 خمتلفة يف تطبيق القـانون الـدويل علـى    سبالًولية تتبع الدول األطراف يف املعاهدات الد      -١٤
ملزمــة يف بعــض الــدول تــصبح قــوق اإلنــسان الدوليــة حلعاهــدات املمــع أن ف. الــصعيد الــوطين

قـوانني مـشرِّعة     حـىت ُتـسنَّ   اإلنفـاذ داخليـاً      واجبـة غـري   تظـل   مبجرد التصديق عليها، فإهنا     قانونا  
دة الدوليــة أو املبــادئ الــواردة فيهــا كحجــة ولكــن ميكــن يف هــذه الــدول اســتخدام املعاهــ. هلــا

 تنص أحكامهـا الدسـتورية علـى أن تكـون          دول أخرى    ومثة. حمكمة حملية أي  قانونية مقنعة يف    
 أحكــام تلــك املعاهــدات التنفيــذ عنــد التــصديق عليهــا، وعلــى تطبيــق ذاتيــةاملعاهــدات الدوليــة 

  )١٣(. املوجودة سابقااملخالفة هلان القوانني م بدالًمباشرة 
ومع أن معظم دساتري الدول حتتوي على ضمانات حلماية حرية التعـبري، فـإن القـوانني              -١٥

  . يف بعض احلاالت تشكّل قيودا على ممارسة هذا احلقالداخلية
 املتعلقـة    اجلنائيـة  وتشتمل القوانني اليت قد حتد مـن ممارسـة حريـة التعـبري علـى القـوانني                  -١٦

ــة مسعــة  األســرار وقــوانني ،ن الــوطين وقــوانني األمــ،بالتــشهري والقــذف  الرمسيــة؛ وقــوانني محاي
محايــة قــدرا أكــرب مــن  العموميــةمؤســسات الدولــة وممثليهــا؛ والقــوانني الــيت متــنح الشخــصيات 

 فـضح وقد حتول هـذه القـوانني يف بعـض احلـاالت دون نـشر التقـارير الـيت ت                  . احلرمة الشخصية 
  . من األنشطة اإلجراميةغريهالفساد و

 قـوانني سـليمة     أن لوجـود  برزت املنظمات املعنية حبريـة الـصحافة ووسـائط اإلعـالم            وأ  -١٧
ــشأن    ــذ ب ــة التنفي ــصياغة ودقيق ــة يفاحلــصول علــى املعلومــات  تيــسري ال ــصحافة  أمهي ــشجيع ال  ت

ريـة التعـبري واإلعـالم،    حل تروج غري حكومية وهي منظمة،  ١٩أجرت املادة   وقد  . قصائيةاالست
 كمـا  )١٤(.احلصول على املعلومات يف خمتلف الدول     تيسري  وانني اخلاصة ب   فعالية الق  ملدىمقارنة  

───────────────── 
 )13(  “Human Rights Treaties, Invalid Reservations, and State Consent” by Ryan Goodman” ،ـ انظر، مثال 

 من دستور ١٠ من دستور بلغاريا؛ واملادة ٥ من املادة ٤ من دستور أرمينيا؛ والفقرة ٦ من املادة ٥لبند ا
 من دستور ٦ من املادة ٢ من دستور إستونيا؛ والفقرة ١٢٣ من املادة ٢اجلمهورية التشيكية؛ والفقرة 

 من دستور مولدوفا؛ والفقرة ٤ادة  من امل٢ من دستور كازاخستان؛ والفقرة ٤ من املادة ٣جورجيا؛ والفقرة 
 من ١٥ من املادة ٤ من دستور رومانيا؛ والفقرة ٢٠ من املادة ٢ من دستور بولندا؛ والفقرة ٩١ من املادة ٢

.  من دستور طاجيكستان١٠ من املادة ٤ و٣ من دستور سلوفينيا؛ والبندين ١١دستور روسيا؛ واملادة 
 CONSTITUTIONS OF THEساتري املذكورة أعاله، انظر ولالطالع على التراجم اإلنكليزية للد

COUNTRIES OF THE WORLD) Albert P. Blaustein & Gisbert H. Flantz eds., 1971-.( 
 )14( http://www.article19.org/pdfs/press/rti-index.pdf. 
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ملـا يواجهـه الـصحفيون يف       إجراء استقـصاء    بـ  هـذه القـوانني      تنفيـذ حلّل املعهد الدويل للصحافة     
 عنــد ســعيهم للحــصول علــى معلومــات مــن مــصادر خمتلــف أحنــاء العــامل مــن صــعوبات نــسبية

 املعلومـات   يف بـاحلق    تتعلـق قوانني  عدم وجود   لتامها أن    وتبّين الدراستان ك   )١٥(.حكومية رمسية 
 القـوانني، حيـّد مـن قـدرة الـصحفيني علـى             تلـك  مفرطة من نطـاق انطبـاق     أو إدراج استثناءات    

 بدوره حق الناس يف احلـصول علـى         مما يعوق املصلحة العامة،   اليت متس   الوصول إىل املعلومات    
احلـصول علـى   احلـق يف     سـليم الـصياغة بـشأن         يف حال وجود قانون    وكما أنه حىت  . املعلومات

 الـيت متـس  علومـات  املإدارية قد تعيق قدرة الصحفيني علـى الوصـول إىل    مثة عقبات   املعلومات،  
  .املصلحة العامة

  هلـا أيـضا  القوانني اليت حتمي حق الصحفيني يف احلفـاظ علـى سـرية مـصادر معلومـاهتم      و  - ١٨
وهذه القـوانني نابعـة مـن الفكـرة القائلـة           . الفساد صحفية عن    نشر حتقيقات دور هام يف تشجيع     

 تقاسـم املعلومـات    مـن   النـاس  ُينفِّـر باحلفـاظ علـى غفـالن اهلويـة          وجود ضـمانات متينـة       بأن عدم 
 مـن    الـصحافة االستقـصائية     مـا تؤديـه    ُيـضِعف وهـذا   احلساسة عن املسائل املتعلقة بالصاحل العام،       

املعلومــات هــو حــق حلفـاظ علــى ســرية مــصادر  اكمــا أن . يف جمــال فــضح الفــسادوظيفـة مهمــة  
كـشف مـصادر     الـصحفيني علـى       حماولـة إلجبـار    وأي. للصحفيني وواجـب تفرضـه آداب املهنـة       

  . االستقصائيةخطراً على الصحافة تتعارض مع القانون فحسب، بل تشكّل أيضا المعلوماهتم 
    

     والشرف واملصلحة العامةاحلرمة الشخصية: احلقوقتضاُرب   - جيم  
آخرين علـى التمتـع   قد يتعارض مع قدرة أشخاص    يف حرية التعبري     شخص ما حق  إن    -١٩

لتـدخل تعـسفي يف حياتـه اخلاصـة أو     التعرض "، كحق الشخص يف عدم   إنسانية أخرى حبقوق  
  )١٦(." أو حلمالت على شرفه ومسعته،أسرته أو مسكنه أو مراسالته

 احملـاكم   تنحـو  )١٧(مـة واضـحة،    كان الكشف عن املعلومات حيقـق مـصلحة عا         وحيثما  -٢٠
 املعلومـات ميثـل انتـهاكا    تلك حق الصحفيني يف حرية التعبري، حىت إن كان نشر عادة إىل دعم 

  . من األفرادواحد أو أكثرأو ُجرما حبق  للحرمة الشخصية

───────────────── 
 )15( http://www.freemedia.at/fileadmin/media/Documents/IPI_Accessing_Governments_FINAL.pdf. 
  /  كانون األول١٠، املؤرخ )٣-د( ألف ٢١٧اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، قرار اجلمعية العامة  )16( 

  .١٩٤٨ديسمرب 
على  اً كبرياًتفاق، غري أنه يبدو أن مثة اخيضع لتفسري احملاكممفهوم مبهم، وبذا فهو مفهوم املصلحة العامة  )17( 

 .تتعلق باملصلحة العامةهو مسألة  جرائم الفساد، اه، مبا فيائمرفضح اجلأن 
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احلقيقـة دفاعـا    عادة ما يكون كـشف       املعلومات على افتراء وتشهري،      انطواءويف حال     -٢١
يف بعــض الــنظم القانونيــة   دفاعــاً وحــدها ال ُتعتــرب   إن كانــت احلقيقــة  عــن الــشخص املعــين  

سـباب  وأل ما ُيدىل به من تصرحيات حبـسن نيـة           َتعتربولكن معظم الواليات القضائية     . الداخلية
وجيهة تصرحيات صحيحة، بينما ال تنطبـق قـوانني القـذف والتـشهري علـى التـصرحيات املعّبـرة                   

  .صحتها أو كذهباعن آراء واليت يتعذر إثبات 
    

  صحفية التقارير ال رفية يفاِحلاملمارسات اجليدة يف تشجيع   -رابعا  
    ة الذاتيوالرقابة املهنة من خالل التمسك بآدابعن الفساد 

 أفعـال  توفري تدريب خاص للـصحفيني مـن أجـل حتـسني قـدرهتم علـى التحقيـق يف                    إن  -٢٢
الــدورات ف. ن تطبيــق معــايري مهنيــة عاليــة لــضماهــو أمــر بــالغ األمهيــة   عنــها واإلبــالغالفــساد 

 الـصحفيني كيفيـة إجـراء     ُتعلـم  املتعلقـة بالـصحافة االستقـصائية      اإلرشـادية  التدريبية والكتيبـات  
  خمتلـف   واسـتخدام  ، واالستفادة من قانون احلق يف احلصول على املعلومات        ،التحقيق الصحفي 

ــدا    الأدوات  ــتخدام املع ــابالت واس ــراء املق ــاليب إج ــع   ات والرببحــث وأس ــة جلم ــات الالزم جمي
  .املعلومات ونشرها

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الـدول األطـراف بـأن تتخـذ       ١٣وتلزم املادة     -٢٣
تدابري مناسـبة، ضـمن حـدود إمكاناهتـا ووفقـا للمبـادئ األساسـية لقانوهنـا الـداخلي، لتـشجيع                     

. ومكافحتـه ملشاركة النشطة يف منـع الفـساد        أفراد ومجاعات ال ينتمون إىل القطاع العام على ا        
 كتابـة  التدابري برامج تـدريب تعـّزز مهـارات الـصحفيني املهنيـة يف      ضمن تلكوميكن أن ُتدرج    

  .تقارير عن الفسادال
 عــن  الــصحفيةتقــاريرال احلرفيــة يف كتابــةتــشجيع ل ال يكفــيولكــن التــدريب وحــده    -٢٤

للعمـل   معـايري عاليـة      اتبـاع  تعّزز   ة ذاتي رقابةد آليات   مهية اعتما بإدراك أ الفساد، إن مل ُيستكمل     
  . وسالمة الصحفينيالصحفي

خالقيات واملساءلة يف وسائط اإلعـالم علـى        األ اليت تعّزز    ة الذاتي الرقابةوتشمل آليات     -٢٥
املقـنَّن  غـري   والطـابع   . داخلـيني  وأمنـاء مظـامل      لـصحافة لقواعد السلوك املهين وجمالس     لمدونات  

املساءلة القائمة على الرقابة الذاتية يف وسـائط اإلعـالم هـو أمـر بـالغ األمهيـة كيمـا                    جلميع نظم   
كمـا يلـزم أن تكـون جمـالس الـصحافة مـستقلة وذات طـابع                . تعمل تلك النظم بـصورة سـليمة      

وحتقيقاً هلذا الغرض، ينبغي أن ُتمثَّل يف جمـالس الـصحافة قطاعـات اجملتمـع املختلفـة،             . إشراكي
ـــ  ــك ال ــا يف ذلـ ــة     مبـ ــات األهليـ ــو املنظمـ ــالم وممثلـ ــائط اإلعـ ــالكو وسـ ــررون ومـ صحفيون واحملـ
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ولكن ينبغي عدم إعطاء أي من هذه اجلهات صالحية غـري متناسـبة يف       واملؤسسات احلكومية، 
  .اختاذ القرارات

املهنيـة القائمـة علـى الرقابـة الذاتيـة ينبغـي أن ُتطبَّـق           مارسـة   امل مدونات قواعـد     ومع أن   -٢٦
 اإلعالم، فإن اجلهات الـيت تتنـاول مواضـيع حـساسة للغايـة، مثـل                ومنافذحفيني   مجيع الص  على

ــارير      ــضمان أن تتــسم التق ــشأن  الــصحفيةفــضح الفــساد، تتحمــل مــسؤولية أكــرب ل  يف هــذا ال
 أن  همن شـأن  فهذا  . والصحة واالستقاللية   التدقيق والالهوادة واإلنصاف  بأقصى قدر ممكن من     
 واجــه الــصحفيون تبعــات دفــاع إذا مــايكــون مبثابــة قــارير وأن لتلــك التيكفــل احتــرام اجملتمــع 

  .لفسادلفضحهم جّراء ن مقانونية 
  العمل الصحفي القائمـة علـى الرقابـة        ممارسةملدونات قواعد    شكل واحد    وليس هناك   -٢٧

 هـذه  وصـياغة كـل مـن   عناصر هي اليت حتدد  الظروف اليت يعمل الصحفيون يف ظلّها       ف. الذاتية
 ينبغي أن يناقشها ممثلو وسـائط اإلعـالم ويتفقـوا عليهـا، بيـد أن العناصـر التاليـة                 اليت،  املدونات

مشتركة بني العديد مـن مـدونات قواعـد املمارسـة اخلاصـة بالـصحفيني، وهـي مـن أساسـيات                     
  :الفسادتقارير عن ال  كتابة يفاحلرفية

.  واحليــاد واالســتقالليةلتــوخي األمانــة واإلنــصاف  قــصارى جهــدكم بــذلواا  )أ(  
ــى مراعــاة حقــوق اآلخــرين     ــشرف عطــواأوواحرصــوا عل ــة   ل ــيني قيمــة عالي   . األشــخاص املعن

   واالستقاللية؛ض الدقة واإلنصافبأن تقّووال تسمحوا للمعتقدات أو االلتزامات الشخصية 
ــواا  )ب(   ــى عمل ــاس حــق تكــريس عل ــضايا    الن ــى معلومــات عــن ق  يف احلــصول عل

ــيكم دومــا أال تلحقــوا الــضرر   وضــ. املــصلحة العامــة، ودافعــوا عــن هــذا احلــق   عوا نــصب عين
  باملصلحة العامة؛

   وتبصروا يف العواقب؛،واحبثوا عن بدائلت،  بتضارب الوالءاعترفواا  )ج(  
   املضلّل؛التركيز اإلثارة أو ارفضوا  )د(  
 األخبــار ودعِّمــوا،  ذلــكعلومــات مــن مــصادر مباشــرة كلمــا أمكــنامل مجعــواا  )ه(  
 غـري حمـددة   مـن املعلومـات املـستقاة مـن مـصادر      وتثبتـوا .  عامـة  مـن مـصادر خاصـة أو     بأسانيد
  التحقق من الوقائع وتدقيقها؛ب اهلوية

 مــا وعنــدما َتعــدون مــصدراً. حرصــوا علــى محايــة ســرية مــصادر املعلومــات ا  )و(  
واتفقـوا مـع املـصادر      . بـذلك الوعـد   بعدم الكشف عن هويته، تأكدوا مـن اسـتعدادكم للوفـاء            

  ؛اإلعالميةتقارير الى كيفية وصفها يف  علاملغفلة اهلوية



 

V.10-56935 11 
 

CAC/COSP/WG.4/2010/6 

هنــاك  فيمــا إذا كــان ، انظــروا دومــاًمغفلــة املــصدر عــن مــزاعم الكتابــةعنــد   )ز(  
وحـّددوا مـا إذا كانـت هنـاك مـصادر أخـرى             . املعلومـات تلك  نشر  اهتمام شديد لدى الناس ب    

 واحرصـوا   .حتقيقات صـحفية مـستقلة بـشأهنا      تؤيد صحة املعلومات وما إذا كانت قد أُجريت         
   ومدى صلته باملوضوع؛املغفل مصداقية املصدر  مدىعلى حتديد

 ملنحهم فرصة الـرد علـى مـزاعم ارتكـاهبم           عمن تتناوهلم قصص األخبار    حبثواا  )ح(  
  أفعاال غري مشروعة؛

شمولة بتغطيـتكم   املنظمات  املفراد أو   األ من   رشى أو هدايا أو     نقوداًال تقبلوا     )ط(  
 تـضارب   مـا قـد يظهـر مـن       وجتنبوا  . ض احلياد الصحفي ويفسد مظهره    هذا يقو الصحفية، ألن   

 مبــالغ ُتــدفع فــصحوا عــن أيِّأو. العموميــةواملزايــا وااللتزامــات مــن خــالل العقــود يف املــصاحل 
  مباشرة لقاء إجراء املقابالت ونشر املقاالت؛غري بصورة مباشرة أو 

  احلــصول علــى منــافع  بقــصد خبــاري أو بعــدم نــشره أتقريــرال هتــّددوا بنــشر   )ي(  
  غري مشروعة؛

 قــد ، ممــااحلــذر يف نــشر أمســاء األفــراد أو معلومــات عنــهمكــثري مــن ال توخــوا  )ك(  
  عّرض حياهتم أو حياة أسرهم للخطر؛ي

ــاكم  )ل(   قبــل ، مــستترةوســائل ب علــى املعلومــات  أن حتــصلوا، كقاعــدة عامــة،  إي
و التجـسس أو التـسلل، أو تقـدمي    زائفة أو ميكروفونات وآالت تـصوير خمفيـة أ      استخدام هوية   

حيقـق  هـذا   وجيوز للصحفيني أن يفعلـوا ذلـك إذا كـان           . خباريةأسباب مضللة حول التغطية األ    
تعذّر احلصول علـى املعلومـات   ي أو  املذمومةفعال  األ فضح   أكيدة، حيث يتوجب  مصلحة عامة   

  وسائل أخرى؛ب
أحـزان   يف   وا أنفـسكم  ُتقحمـ وال  .  الشخـصية  احلرمةال تنتهكوا حق الناس يف        )م(  

   ذلك اعتبارات املصلحة العامة؛تسوِّغ، ما مل الناس وآالمهم الشخصية
   هوية الضحايا واجلناة األحداث؛تكشفواال   )ن(  
  )١٨(.افضحوا ما يرتكبه الصحفيون ووسائط اإلعالم من ممارسات غري أخالقية  )س(  

    

───────────────── 
مارس /، املعهد الدويل للصحافة، آذار"األخالقيات املهنية وقوانني وسائط اإلعالم وحرية التعبري يف لبنان"  )18( 

٢٠٠٢ ،www.freemedia.at; www.bbc.co.uk ؛http://www.rjionline.org/mas/codes-of-ethics.php; et al.  
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  الصحفية ير تقارال رفية يفاِحلملمارسات اجليدة يف تشجيع ا  -خامسا  
    لصحفينيلتقوم على توفري األمان عن الفساد من خالل ثقافة 

 تقـــارير عـــن الفـــساد أكثـــر عرضـــة للتهديـــد يكتبـــونقـــد يـــصبح الـــصحفيون الـــذين   -٢٨
من ال يرغب مـن األفـراد أو        ف.  مهنتهم تعوقهم عن ممارسة  والترهيب وغريمها من العقبات اليت      

 إىل  قــد يلجــأنــشطته الفاســدة يف وســائط اإلعــالم تقــارير منــشورة عــن أ  يف رؤيــة اجلماعــات
 مزيـد مـن   علـى  اإلفـالت مـن العقـاب    بينما يـشّجع  وسائل غري مشروعة إلسكات الصحفيني،      

ُيلحقـه   الفعـل علـى هـذه الـسلوكيات، مـع مـا              أشـيع ردود  مـن   هـي   والرقابـة الذاتيـة     . الترهيب
  )١٩(.املصلحة العامةمتس جملتمعات اليت ُتحرم من االطالع على معلومات  باذلك من أضرار

 الصحفيون تقارير عن الفساد ال ميكـن أبـدا أن           ينشر فيها ومع أن بعض الظروف اليت        -٢٩
 األمـان باعتمـاد تـدابري     إىل أدىن حـد     تقليل املخاطر غـري الـضرورية       فإنه ميكن   تكون آمنة متاما،    

حتريريـة  وتشمل هذه التدابري اتباع سياسات مناسبة       . الضروريةهنية   امل االحتياطاتوغريها من   
 عـن   واكتـساهبم معرفـة وافيـة     عـدات   بامل وتزويـدهم    تـدريبياً سـليماً   وضمان تـدريب الـصحفيني      

  .ملنطقة اليت ميارسون فيها نشاطهمة يف االسياسي-احلالة االجتماعية
. اتيجيات تــدعم ســالمتهم املهنيــة مــدونات واســتر  الــصحفينيمنظمــاتوقــد وضــعت   - ٣٠
ظيفتـها  و، وتعمـل     سائر مدونات قواعد املمارسة    اخلاصة باألمان، شأهنا شأن   املبادئ التوجيهية   و

ومــع أنــه ينبغــي . الــضبط ذاتيــة اعتمــدها ونفّــذها اختــصاصيو اإلعــالم بطريقــةعلــى أمت وجــه إذا 
اخلاصــة باألمـان الــيت   تكييـف هــذه االسـتراتيجيات مــع الظـروف احملليــة، فـإن املبــادئ التوجيهيـة     

  : اخلطرة ينبغي أن تتضمن العناصر التاليةاألوضاعن يف خمتلف لو العاميعتمدها الصحفيون
جيب على املؤسسات اإلعالميـة أن تتكفـل بـأن يكـون الـصحفيون املنتـسبون                  )أ(  

إليها والعاملون يف كتابة تقارير صـحفية عـن الفـساد مـزودين مبـا يلـزم مـن اإلعـداد واملعـدات                       
 تكبُّد املخاطر دون مـسوغ لـدى تقـصي قـصة            والتأمني الشخصي، وأن يكونوا على وعي بأنَّ      

  ؛ما هو أمر غري مقبول
 بطاقـة صـحفية   بـإبراز ، إمـا  كصحفيني بأنفسكم   احرصوا دائما على التعريف     )ب(  

 قـد   هـذا  بـأن    لالعتقـاد  سـبب قـوي   ، ما مل يكن لـديكم       تبيني اهلوية أو بشكل آخر من أشكال      
  ؛أكربطر يعّرضكم خل

───────────────── 
 )19( IPI World Press Freedom Review 1997-2009, http://www.freemedia.at/ publications/world-press-

freedom-review/. 
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، مـا مل     يـبني اسـم كاتـب املقالـة        ما ال تدرجوا يف املقاالت اليت تفضح الفساد        )ج(  
 العـاملني يف    احملققـني الـصحفيني    هويـة    تبينواوال  .  من ذلك  خطرتكونوا واثقني متاما من أنه ال       

  ؛مؤسستكم
  ؛ا حتملوا سالحا ناريفعليكم كقاعدة عامة أالالصحفيون أناس مدنيون،   )د(  
 مـع أفـراد قـد تكـون هلـم مـصلحة يف قمـع مـا                  َوجاهيـة جتنبوا إجراء مقابالت      )ه(  

ــه  املقــابالت عــرب اهلــاتف أو بواســطة الربيــد   جــروا تلــكأو.  مــن حتقيقــات صــحفية تقومــون ب
  ؛، إن أمكن ذلكاإللكتروين
منظمــات لــشرطة ووأبلغــوا ا. خــذوا مجيــع أشــكال التهديــد علــى حممــل اجلــد  )و(  

 كملتحقيقـات بـسبب إجـرائكم      أو هتديد ضدكم أو ضد زمالئكم         هجمة ياملهنية بأ الصحفيني  
، مبـا    ذلـك التهديـد    وحاولوا تقدمي أكرب قدر ممكـن مـن التفاصـيل عـن           . أو لتقاريركم الصحفية  

  يف ذلك مكان وقوع التهديد وزمانه؛
كم وزمالئكـــم يف العمـــل علـــى املخـــاطر الـــيت ت إطـــالع أســـراحرصـــوا علـــى  )ز(  
 بـأن  جمهـول  أال يـسمحوا ألي شـخص   وينبغـي هلـؤالء  . ا تقومـون بـه مـن حتقيقـات      مـ  يستتبعها

دخول بـ  من احملكمة    اً أمر أن تربز  الشرطة   ويتعني حىت على   عملكم،   مقر أو   زلكم  منيدخل إىل   
  املباين اخلاصة بكم؛

وإذا كنـتم   . كم وزمالئكـم مبكـان تواجـدكم      تاحرصوا دوما على إبـالغ أسـر        )ح(  
   هاتفيا كل ساعة؛ مبكاملتهمكم أو زمالئكمترتصال بأسا على ظلّوالتفيف مهمة عمل، 

اتــصال إقامــة إذا كنــتم تعملــون يف منطقــة غــري مألوفــة لكــم، فاحرصــوا علــى   )ط(  
  ؛، لكي تكونوا على علم بالظروف احمللية تلك املنطقةإىلبصحفيني حمليني قبل السفر 

. مكـل يـو  إذا شعرمت بأنكم قـد تتعرضـون للخطـر، ال تـسلكوا الطريـق نفـسه                   )ي(  
  ، إن أمكن ذلك؛ يف استخدام وسائط نقل خمتلفةاملناوبة إىل واعمدوا
 مسؤولة  الدولة وكونوا على بّينة من أن       .إذا ما كنتم يف خطر    أبلغوا السلطات     )ك(  

  )٢٠(.عرضني للخطر بسبب مهنتهمالذين جيدون أنفسهم متدابري وقائية جتاه الصحفيني عن تنفيذ 
    

───────────────── 
 www.newssafety.org; Fundación para la Libertad de Prensaاملعهد الدويل لشؤون سالمة الصحفيني،  )20( 

(FLIP), www.flip.org.co; et al.  
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      رفيةحفية املتسمة باملسؤولية واِحلللتقارير الصأمثلة   -سادسا  
  :  الدعم الشعيبالتحقيقات الصحفية املتسمة باحلرفية من خاللتشجيع   - ألف  

    "بروبوبليكا"جتربة مؤسسة 
 أن يكـون الـصحفيون      إذ يلـزم  . التكلفـة  باهظة   اجليدةقد تكون الصحافة االستقصائية       -٣١

 التحقيقـات الـصحفية   كمـا أن . ورة وافيـة بـص  علـيهم  ومؤمنـاً  ومدّربني تدريبا خاصا   متمرسني
وعـالوة علـى ذلـك،      .  استخدام نتائجهـا ألغـراض النـشر       وال ميكن دائماً  وقتا طويال،   تستغرق  

 للـدفاع عـن     ثقيلـة  أن تكـون مـستعدة لتكبـد تكـاليف قانونيـة             املؤسسات اإلعالمية  على   يتعني
ــا اجلهــات        ــا إليه ــيت ميكــن أن توجهه ــة ال ــهم القانوني ــسها ضــد الت ــيت نف ــضحتال ــا فُ  جرائمه

وقــد تــؤدي التحقيقــات والتقــارير الــصحفية املتعلقــة بالفــساد يف بعــض احلــاالت إىل . املزعومــة
  . معدات غالية الثمن واإلضرار مبباين وسائط اإلعالموإتالف ي جسدحترش
مؤســسة صــحفية استقــصائية غــري رحبيــة  وهــي )٢١(،بروبوبليكــاوقــد أُنــِشئت مؤســسة   -٣٢

ات املتحـدة األمريكيـة مقـراً هلـا، إدراكـاً لعـدم قـدرة معظـم وسـائط اإلعـالم                     وتتخذ من الوالي  
على حتمل تكاليف الصحافة االستقصائية، الـيت هـي مـن القـوى الرئيـسية الدافعـة إىل إحـداث                     

 متعـدد  متـويلي  بفضل التـزام     ٢٠٠٨وقد بدأت مؤسسة بروبوبليكا عملها يف عام        . تغيري إجيايب 
 صـحفياً حمترفـاً     ٣٠ندلر، لديها قسم أخباري يعمـل فيـه أكثـر مـن             السنوات قّدمته مؤسسة سا   

متخصصاً يف التحقيقات الصحفية، مكرَّسني حـصراً لكتابـة القـصص التحقيقاتيـة الـيت ُيحتمـل            
وبعض تلك القصص يوزَّع جماناً على املؤسسات اإلعالمية الكـربى،          . أن تكون هلا آثار كبرية    

أمـا القـصص األخـرى فتـوزَّع علـى          . صى قدر من التـأثري    اليت ميكنها أن تعطي تلك القصص أق      
 وعلـى مؤسـسة     .نطاق واسع هبدف تـشجيع املنافـذ اإلعالميـة املنفـردة علـى نـشرها ومتابعتـها                

بروبوبليكــا أن تكفــل أعلــى معــايري النوعيــة يف قصــصها، لكــي تلتقطهــا منافــذ إعالميــة حمترمــة  
 والـيت حـصلت إحـداها علـى         -وبوبليكـا   واستمرار نشر القصص اليت يعـّدها فريـق بر        . ومؤثرة
 خرييـة وأفـراد   ٌتمجعيـا ومتـوِّل مؤسـسة بروبوبليكـا     )٢٢(. يظل ضـماناً للجـودة  -بوليتزر  جائزة  
وال تزال مؤسسة ساندلر حىت اآلن هي املتربع الرئيـسي، ولكـن مثـة مجعيـات خرييـة                  . حمسنون

───────────────── 
 )21( www.propublica.org. 
 )22( “For most of its major investigations, it brings in distribution partners to make sure they get to the 

right audience and get the biggest bang for their buck.”, Paul Steiger, “Setting the Truth Free”, 

The Independent, 17 June 2010, http://www.independent.co.uk/news/media/press/paul-steiger--

setting-the-truth-free-2002548.html.  
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مـوَّل مـن مجعيـة خرييـة يكفـل       بـأن النمـوذج امل  منـها أخرى تدعم أيضا عمل بروبوبليكا، إميانا   
وجـودة  .  مـن القطـاع اخلـاص   لوَّاملمقدراً من االستقاللية أكرب من ذلك الذي يكفله النموذج       

أعمال بروبوبليكا والنجاح الذي حققته مها مصدر إهلام إلنشاء مؤسـسات غـري رحبيـة أخـرى                 
 لتـشجيع احلرفيـة يف      مكّرسة لتشجيع الصحافة املتسمة باحلرفيـة، وقـد يـصبحان مثـاالً منوذجيـاً             

  .التحقيقات الصحفية عن الفساد
    

   مبادرات مشتركة من خاللشجيع احلرفية يف التقارير الصحفية عن الفساد ت  - باء  
    التجربة الكولومبية: بني الدولة ومنظمات اجملتمع املدين

  على مجيـع قطاعـات اجملتمـع،       تأثريكولومبيا يف املاضي    لالضطراب الذي شهدته    كان    -٣٣
ألطــراف املناوئــة يف ســعيها إىل الــسيطرة علــى ل أصــبحت هــدفاًمبــا فيهــا وســائط اإلعــالم الــيت 

 يـدا بيـد مـن أجـل محايـة           واجلماعـات األهليـة   ومن هـذا املنطلـق، عملـت احلكومـة          . املعلومات
  . واملهنة ككل األفرادالصحفيني

 إىل مناقـشة مـثرية لالهتمـام        وأدى تبادل األفكار واآلراء بني احلكومة وممثلي اجملتمع املدين          -٣٤
 برنـامج محايـة     ٢٠٠٠ يف عام    أُطلقوبناء على ذلك،    .  محاية الصحفيني  لضمانبشأن أفضل السبل    

 الذي يهدف إىل تقدمي املساعدة للصحفيني املعرضـني للخطـر أو املهـّددين     ،الصحفيني يف كولومبيا  
هـذا  و. قدرهتم على اإلبالغضمان ل ضعف موقفهم وأمهية تنفيذ تدابري   ل إدراكاً منه بسبب مهنتهم،   

 علـى االنتقـال إىل أمـاكن        مـساعدة الـصحفيني   منـها   ،   خـدمات  مجلـة احلكومة،  الربنامج املُمّول من    
  .يزّودهم بسترات واقية من الرصاص ومرافقني مسلحنيأخرى، كما 

 )Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos(تقيـيم املخـاطر   ل جلنـة  ومثـة   -٣٥
 مــا ينبغــي اختــاذه مــن تــدابري وتقــررطلبــات محايــة الــصحفيني املعرضــني للخطــر، تتــوىل دراســة 

 آخـرين عـن احلكومـة    وتـضم هـذه اللجنـة، الـيت يترأسـها نائـب وزيـر الداخليـة، ممـثلني               . وقائية
، ومـن مث  .  إنفاذ القانون واألمم املتحدة، وكذلك اجملتمع املدين ومنظمـات الـصحفيني           وأجهزة

ذه املنظمـات فرصـة لتـؤدي دورا هامـا يف حتديـد التـدابري الوقائيـة الالزمـة ورصـد                      هـ  لـدى فإن  
 بـشأن  البـت  يف اً أساسـي اًعنصراألفراد  حتليل املخاطر اليت يتعرض هلا الصحفيني       وميثل  . هاتنفيذ

 جهــود اخلــرباء مــن خمتلــف قطاعــات وقــد أفــضى تــضافُر. التــدابري الوقائيــة الــيت يــتعني تنفيــذها
 أتاحــت مــشاركة احلكومــة بينمــا القــرار، احلرفيــة والتــدقيق يف عمليــة اختــاذ ضــمان اجملتمــع إىل

  .توفري أموال كافية لتنفيذ التدابري الوقائية
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قـد  عدد احلوادث اليت يتعـرض هلـا الـصحفيون يف كولومبيـا             التقارير تفيد بأن    ومع أن     -٣٦
شــرة لربنــامج محايــة  نتيجــة مباكــان إثبــات أن هــذا االخنفــاض مــن الــسهللــيس ف )٢٣(،اخنفــض

ومــع ذلــك، فــإن غالبيــة الــصحفيني املــشاركني يف هــذا الربنــامج يتفقــون علــى أن  . الــصحفيني
 ملئـات الـصحفيني    مـا يكفلـه مـن محايـة        علـى    ويـؤدي الربنـامج، عـالوة      )٢٤(.مزاياه تفوق عيوبه  

 أو  داخـل احلكومـة    ، سـواء يف    أمهيـة الـصحافة كمهنـة      ترسـيخ  يف    هامـاً  املعرضني للخطر، دوراً  
القوة الدافعة وراء دعم الدولة للربنامج هي الفكرة القائلة إن إسـكات            و. السكانصفوف  بني  

وإىل إىل حرمان ذلك الصحفي من حقوقه فحـسب، بـل    يف كل مرة    أحد الصحفيني ال يؤدي     
  .حرمان اجملتمع من حقه يف االطالع على ما جيري

 تقارير عن الفساد أال     يعّدون الذين   ومن شأن تطبيق مبادئ مماثلة على محاية الصحفيني         -٣٧
  .احلرفية واملسؤولية يف اإلبالغ عن الفساديف تشجيع و بل سالمتهم فحسب، تعزيزيسهم يف 

    
    االستنتاجات والتوصيات  -سابعا  

 حتـول دون  ميكـن أن العوامل اليت ، على حنو غري حصري، إىل استبانة       تسعى هذه الورقة    - ٣٨
تغطيـة  الاملمارسـات الـيت أثبتـت جناحهـا يف تـشجيع            وإىل حتديـد    فـساد،    عـن ال   احلرفية يف اإلبالغ  

عاجلـة  مأن ينظر يف سـبل  يود الفريق العامل  عللوانطالقا من ذلك، . واحلرفيةة  لعالمية املسؤو اإل
مـع املـساعدة علـى حتديـد        ،  بصورة حرفية ومسؤولة   عن الفساد    حتول دون اإلبالغ  العقبات اليت   

  .مفهرسة أكثر متثيال للممارسات الفّعالة يف هذا اجملالوحتليل وتعميم قائمة 
 مـع الـدول     كتـب بـأن يتعـاون     املأن يوصي    يودالفريق العامل    عللوحتقيقا هلذه الغاية،      -٣٩

ــة و  ــةنظمــات املاألطــراف املهتم ــصلة، اإلعالمي ــى  ذات ال ــها   عل ــذه املمارســات وحتليل مجــع ه
ــر   ــة أكث ــا  بطريق ــسهيالً لتعميمه ــة، ت ــ. منهجي ــهج    وميك ــذا الن ــاع ه ــى وجــه  ن التوصــية باتب عل

 قائمـة علـى الـضبط        وضع وتنفيذ مناذج ملـساءلة وسـائط اإلعـالم         املضي يف من أجل   اخلصوص  
  .بصورة حرفية ومسؤولة عن الفساد من أجل اإلبالغ السالمة،  ضمان تدابريتشمل، الذايت
 يـود الفريق العامـل     علل التصدي للتحديات النامجة عن قصور القواعد املعيارية،         وبغية  -٤٠

 الـصلة  اإلعالميـة ذات  نظمـات   امل الـدول األطـراف املهتمـة و       يتعـاون مـع   أن يوصي املكتب بأن     
───────────────── 

 )23( IPI World Press Freedom Review, 2004-2006. 
 )24( “Violence and Impunity: Protecting Journalists in Colombia and Mexico”, Inter-American 

Dialogue, March 2010, http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/English%20PDF, 

%20final.pdf; and Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), www.flip.org.co. 
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 احلـصول علـى املعلومـات هبـدف       بتيـسري  للقـوانني املتعلقـة      املوجودةالتحليالت  البناء على   على  
 املعلومـات  محايـة احلـق يف التمـاس   ) أ: (مـن أجـل  أو مبـادئ توجيهيـة   منوذجية   تشريعاتوضع  

ضــمان أن تكــون القيــود املفروضــة علــى ) ب(واملتعلقــة بالفــساد وتلقيهــا ونــشرها وتعميمهــا؛ 
ــى هــذا احلــق   ــانون  قائمــة عل ــق أحكــام الق ــة؛  وتتواف ــايري الدولي ــع املع  ســالمة ضــمان) ج(و م
 رائم ضد الـصحفيني الـذين يـسعون إىل فـضح الفـساد            اجلإفالت مرتكيب   منع  ) د(والصحفيني؛  

  .بمن العقا
 يلـزم  يف احلصول على املعلومات غرضـه املـشروع،         التشريع اخلاص باحلق  ولكي حيقق     -٤١

كما ينبغـي أن يكـون املوظفـون     .  ألغراض صحفية  التشريع الصحفيني على تطبيق هذا      تدريب
 يف الوقـت    يف اإلفـراج عنـها     بواجبهم   واٍف املعلومات على علم     تلكالعموميون الذين يديرون    

أيـضا أن يوصـي      يـود الفريق العامـل     علل املعارف والقدرات،    يفذه الثغرات   ولسد ه . املناسب
 علــى  مـع الـدول األطــراف املهتمـة ومنظمـات الـصحفيني واجملتمـع املـدين       يتعـاون املكتـب بـأن   

العموميـة  املؤسـسات   ملـوظفي   مثلـي وسـائط اإلعـالم و      ملمبادئ توجيهية وبرامج تدريبية     صوغ  
ذكـاء وعـيهم حبقـوقهم وواجبـاهتم يف التمـاس املعلومـات املتعلقـة               هاراهتم وإ مب من أجل االرتقاء  

  . ومسؤولةحرفيةبالفساد والكشف عنها بطريقة 
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    املرفق
  زاهة يف تغطية  الن: اإلعالن الصادر عن ملتقى النظراء اإلعالميني    

      أخبار الفساد
 املنعقـد أثنــاء الفــساد،  تغطيــة أخبـار النــزاهة يف  :  النظـراء اإلعالمــيني ملتقــى يف ني املـشارك حنـن 

  ، وامليسِّرين لعقده؛املؤمتر الثاين للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
لرفـاه االقتـصادي واخلـدمات االجتماعيـة األساسـية          لمـدمرة   من آثار   لفساد  ما ل  متاماًندرك  إذ  

  وحقوق اإلنسان؛
 مـن  يف احلد من الفساد فّعالةعالم أن تكون قوة وسائط اإلبأنه ينبغي ل  إمياناً راسخاً نؤمن  وإذ  
 وحـشد  ضـمان الـشفافية واملـساءلة واملـشاركة يف عمليـات صـنع القـرار وزيـادة الـوعي                     خالل

  ؛بشأنهالرأي العام وحث القادة السياسيني على اختاذ إجراءات 
  تـشّجع تقـضي بـأن   مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، الـيت              ١٣ املـادة    ستذكرنوإذ  

، بوسائل منها ضمان تيـّسر      ومكافحته اجملتمع النشطة يف منع الفساد        مشاركة الدول األطراف 
حصول الناس فعليا على املعلومـات واحتـرام وتعزيـز ومحايـة حريـة التمـاس املعلومـات املتعلقـة                

  بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها؛
والتـشهري اجلنـائي    " اإلهانـة " إللغاء قوانني املؤسسات اإلعالمية   هة من    النداءات املوجّ  نؤيدوإذ  

   على إخفاء الفساد؛تساعدوغريها من القوانني التقييدية اليت 
ــه يف هــذا امللتقــى اإلعالمــي مــن إســاءة اســتعمال    اورد لقــوانني املتعلقــة ل  علــى مــا كُــشف عن

ين ترهيـب الـصحفيني الـذ   الكسب غـري املـشروع وعلـى         على   ن أجل التسّتر  مبوسائط اإلعالم   
   عن الفساد ومعاقبتهم؛ُيبلِّغون
التصديق عليها، كمـا نـدعو   عة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إىل   قّ الدول املو  ندعو

  ؛فعلياًالدول األطراف فيها إىل تنفيذها 
 مجيع احلكومـات علـى ضـمان سـالمة الـصحفيني اجلـسدية لـدى أدائهـم دورهـم الرقـايب                      حنثّ
  ت التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ امتثال احلكوماعلى
ــوفري احلكومــات علــى حنــثّ ــة شــاملة  ت   لحــق يف احلــصول علــى املعلومــات،  ل ضــمانات قانوني

  ؛احلكوميةمبا فيها املعلومات اليت هي حبوزة األجهزة 
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 وســائط  مــا تقــوم بــهاجملتمــع املــدين علــى دعــمو وأوســاط األعمــال واملــشرِّعني املــواطنني حنــث
  ؛احلوكمة يف  الشفافية واملساءلةأعمال هبدف تعزيزم من اإلعال
حتـد مـن    الدول األطراف إىل إلغاء قوانني اإلهانة والتشهري اجلنائي وتعديل القـوانني الـيت           ندعو
  ؛وفضحه الفساد على كشف وسائط اإلعالم قدرة
تخـصص  املب  تـدري ال إىل دعـم     وسـائر اهليئـات    املاحنة وأمانـة املـؤمتر       واجلهات احلكومات   ندعو

  ؛ تغطية أفضل الفسادقضايالتمكني وسائط اإلعالم من تغطية 
القــضايا واإلبــالغ علــى حنــو  الفــساد، وبــالتحقيق يف هــذه النــاس بقــضايا وعــي بإذكــاءنتعهــد 

  منصف ومتوازن وِحريف؛
 إىل املؤمتر الثالـث للـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                    بأن نقّدم  نتعهد
  .التفاقيةألحكام تلك ا بلداننا من تقدم يف االمتثال أحرزتهعّما تقريراً 

  


