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مبادرة
حرة“
”أصوات ّ
ّ
منظمــات مجتمــع مدنــي
"أصــوات حــرة" هــي مبــادرة ليبيــة لبنانيــة مشــتركة بقيــادة عشــر
أن ليبيــا ولبنــان بلــدان مختلفــان
حريــة التّ عبيــر .وبالرغــم مــن ّ
فاعلــة تعمــل علــى تعزيــز ّ
بحريــة التّ عبيــر مثــل:
تحديــات مشــتركة تتلعــق ّ
تمامـ ًـا ،لكنّ همــا فــي الوقــت نفســه ،يشــهدان ّ
ّ
المدنــي واألصــوات
المســتقلة والمجتمــع
ضــد وســائل اإلعــام
االنتهــاكات والتّ خويــف
ّ
ّ
ّ
المضللــة ،والقيــود ّ
الشــاملة علــى
الكراهيــة والمعلومــات
النّ اقــدة ،وانتشــار خطــاب
ّ
األساســية.
المدنيــة
الحريــات
ّ
ّ
ّ

حــرة" إلــى حمايــة
تهــدف "أصــوات
ّ
وتمكيــن وتوصيــل وتضخيــم األصــوات
يمقراطيــة فــي ليبيــا ولبنــان ودول
الد
ّ
ّ
هشــة أخــرى فــي ّ
ّ
الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،مــن خــال بنــاء القدرات
الصمــود أمــام
المحليــة والقــدرة علــى ّ
ّ
حريــة التّ عبيــر".
التّ هديــدات التــي تواجــه ّ

البريطانيــة للتّ نميــة
تمولــه الوكالــة
ـم إطــاق مبــادرة "أصــوات حـ ّـرة" كمشــروع فريــد ّ
ّ
وقــد تـ ّ
المدنــي واإلعــام والخبــراء والخبيــرات
مــرة المجتمــع
( )UK Aidوالــذي جمــع ّ
ألول ّ
ّ
الصمــود أمــام
القانونييــن والمســؤولين والمســؤوالت
اإلصاحييــن لبنــاء القــدرة علــى ّ
ّ
ّ
حريــة التّ عبيــر.
التّ هديــدات التــي تواجــه ّ
ّ
ّ
الدفــاع عــن
منظمــات
ليبيــة وأربــع
ـت
ومنــذ عــام  ،2019عملــت سـ ّ
لبنانيــة علــى ّ
ّ
منظمــات ّ
حافييــن والصحافيــات والمدافعيــن والمدافعــات
والص
حقــوق المواطنيــن والمواطنــات
ّ
ّ
والســام
عــن حقــوق اإلنســان ،مــن خــال المشــاريع التــي يدعمهــا معهــد صحافــة الحــرب
ّ
وليــة ( ،)BCIباالشــتراك مــع مراســلون بــا حــدود
()IWPR
ّ
الد ّ
ومؤسســة بنــدا لاستشــارات ّ
القانونــي لوســائل اإلعــام (.)Media Defence
الدفــاع
( ،)RSFومبــادرة ّ
ّ

حرة في لبنان:
شركاء أصوات ّ
مركــز ســمارت،
ومؤسســة مهــارات،
ّ
للســام،
اإلعاميــة
والجمعيــة
ّ
ّ
ّ
ّ
بنانيــة مــن أجــل
والجمعيــة
الل ّ
ّ
ديمقراطيــة االنتخابــات.
ّ
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حرة في ليبيا:
شركاء أصوات ّ
ّ
ّ
منظمــة أطــوار
منظمــة فــزّ ان ليبيــا،
لألبحــاث والتنميــة المجتمعيــة،
والمنظمــة ّ
ّ
ومؤسســة
يبية للتّ نمية،
ّ
الل ّ
تافــات اإلعاميــة الثقافيــة ،والمركــز
ّ
الصحافــة ،ومنظمــة
الل
لحريــة ّ
يبــي ّ
ّ
منبــر المــرأة التنميــة.
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ّ
حرة"،
منظمــات المجتمــع
نتيجــة لعملهــم ،قامــت
المدني ،المشــاركة فــي مبادرة "أصــوات ّ
ّ
حريــة التّ عبيــر ،وتقويــة وســائل اإلعــام المسـ ّ
ـتقلة ،وحمايــة
بصياغــة حلــول سياسـ ّـية لتعزيــز ّ
الكراهيــة ،وتعزيــز ثقافــة الحــوار المتســامح،
حافييــن والصحافيــات ،والحـ ّـد مــن خطــاب
الص
ّ
ّ
ّ
مطيــة ،وتعزيــز انتخابــات
الصــور النّ
وتحســين حضــور المــرأة فــي وســائل اإلعــام بمــا يتجــاوز ّ
ّ
حـ ّـرة ونزيهــة.
ّ
لــكل مــن لبنــان وليبيــا ،فقــد اجتمعــت
أن ســنة  2022ســتكون عــام االنتخابــات
وبمــا ّ
ّ
للد عــوة إلــى تعزيــز حريــة
ـي المشــاركة فــي "أصــوات حـ ّـرة" معـ ًـا ّ
منظمــات المجتمــع المدنـ ّ
ـي
السـ
ـلمي ،ولوضــع التّ وصيــات المقترحــة فــي طليعــة النّ قــاش ّ
جمــع ّ
التّ عبيــر والتّ ّ
السياسـ ّ
ّ
ـريعية.
مــن أجــل التّ أثيــر علــى جــداول األعمــال التّ شـ ّ
ً
أيضــا
حــرة"
وتســتهدف حملــة "أصــوات
ّ
الضــوء علــى
الد
ولــي لتســليط ّ
المجتمــع ّ
ّ
المنهجيــة التــي تواجــه المجتمعيــن
حديــات
ّ
التّ ّ
ّ
ـي ّ
ّ
بحريــة التّ عبيــر
ـي فيمــا
يتعلــق ّ
واللبنانـ ّ
الليبـ ّ
اســتقالية
والخطــاب والتّ جمــع ،وكذلــك
ّ
قطــاع اإلعــام.
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تحديات الضغط
حرية ّ
التعبير
على ّ
ً
تقل ً
الشــرق األوســط ّ
تشــهد البلــدان فــي جميــع أنحــاء ّ
المدنــي حيــث أصبحــت
مقلقــا فــي الفضــاء
صــا
ّ
ـدا .وتهــدف حمــات القمــع ضـ ّـد وســائل اإلعــام المسـ ّ
حريــة التّ عبيــر أكثــر تعقيـ ً
ـتقلة والمجتمــع
انتهــاكات ّ
الحكوميــة ،وانتشــار خطــاب
الحكوميــة وغيــر
ـي ،والتّ هديــدات والهجمــات التــي تقــوم بهــا الجهــات
ّ
ّ
المدنـ ّ
ّ
والد عايــة ،إلــى قمــع األصــوات المعارضــة وترهيــب األصــوات المنتقــدة
المضللــة
الكراهيــة والمعلومــات
ّ
ّ
وإذكاء االنقســام أو التخويــف.
ّ
حــرة" علــى
منظمــات المجتمــع
ومنــذ عــام  ،2019عملــت
المدنــي المشــاركة فــي برنامــج "أصــوات ّ
ّ
حافييــن والصحافيــات والناشــطين
الص
ممولــة مــن معهــد صحافــة الحــرب
تنفيــذ مشــاريع
والســام لدعــم ّ
ّ
ّ
ّ
ـي المكثــف
والناشــطات والمواطنيــن والمواطنــات فــي محاســبة الحكومــات .ومــن خــال العمــل الميدانـ ّ
ّ
متنوعــة مــن أصحــاب وصاحبــات المصلحــة
المنظمــات مدخــات مــن مجموعــة
فــي ليبيــا ولبنــان ،طلبــت
ّ
اإلعامييــن واإلعاميــات والمســؤولين والمســؤوالت والباحثيــن والباحثــات والمواطنيــن
بمــا فــي ذلــك
ّ
ّ
تتطلــب اســتجابة سياسـ ّـية:
األولويــات األكثــر إلحاحـ ًـا فــي كا البلديــن والتــي
والمواطنــات ،وقــد جمعــت
ّ

ليبيا:

حريــة
الرئيسـ ّـية لتعزيــز ّ
تعديــل التّ شــريعات ّ
جمــع.
التّ عبيــر والتّ ّ
قانونــي لحمايــة
إيجــاد أســاس
ّ
والحــد مــن
حافييــن والصحافيــات
الص
ّ
ّ
ّ
الكراهيــة.
خطــاب
ّ
تعزيــز حضــور المــرأة ومشــاركتها فــي
الصــور
وســائل اإلعــام بمــا يتجــاوز ّ
قليديــة.
مطيــة التّ
النّ
ّ
ّ

لبنان:

تعزيــز ثقافــة النّ قــاش لخلــق بيئــة تســمح
بالتّ عبيــر عــن اآلراء المختلفــة بطريقــة
متســامحة.
ئيســية لتعزيــز
الر
ّ
تعديــل التّ شــريعات ّ

ّ
والمســتقلة.
الحــرة
وســائل اإلعــام
ّ
توعيــة المواطنيــن والمواطنــات باإلطــار
االنتخابيــة.
والعمليــات
ّ
ّ
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لحريــة التّ عبيــر فــي ليبيــا ولبنــان ويطــرح توصيــات
حديــات ذات
ّ
ّ
األولويــة ّ
يلخــص هــذا المنشــور التّ ّ
ّ
والممثليــن
السياســات،
ـم تطويرهــا بشــكل يــزود صانعــي وصانعــات ّ
محـ ّـددة لمعالجتهــا .وقــد تـ ّ
ّ
ولــي بــرؤى
الد
والممثــات المنتخبيــن،
والمرشــحين والمرشــحات فــي االنتخابــات ،والمجتمــع ّ
ّ
ثاقبــة حــول حريــة التعبيــر واالحتياجــات ذات الصلــة وأولويــات المواطنيــن والمواطنــات الليبييــن
واللبنانييــن.
ّ
المنظمــات ّ
الشــريكة فــي مشــروع
وســتواصل
حــرة" العمــل علــى زيــادة الوعــي بيــن
"أصــوات ّ
المواطنيــن والمواطنــات وصنّ ــاع وصانعــات القــرار
حريــة التّ عبيــر ،وتشــجيع فــرص مناقشــة
بأهميــة ّ
ّ
السياســات ،وبنــاء توافــق فــي اآلراء بشــأن الحاجــة
ّ
إلــى اإلصــاح.
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ليبيا
تعديل ّ
ئيسية
الر
ّ
التشريعات ّ
ّ
حرية ّ
جمع
التعبير
لتعزيز ّ
والت ّ
ً
دســتوريا فــي ليبيــاّ ،
أن انتشــار العنــف
محمــي
ــلمي
الس
أن
ّ
إال ّ
رغــم ّ
جمــع ّ
الحــق فــي التّ ّ
ّ
ّ
القانونــي
ويتضمــن اإلطــار
جمــع.
ّ
وانعــدام األمــن يمنــع المواطنيــن والمواطنــات مــن التّ ّ
ّ
ـددا مــن ّ
عـ ً
جمــع ،وكذلك
اللوائــح التــي تمنــح الحكومــة
صاحيات للحـ ّـد من ّ
ّ
حريــة التّ عبيــر والتّ ّ
أدت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد إلــى مزيــد مــن
الوصــول إلــى المعلومــات .ولقــد ّ
حريــة
الحريــات
القيــود علــى
ـم اســتخدامها لتقييــد حقــوق ّ
المدنيــة األساسـ ّـية ،وغالبـ ًـا مــا يتـ ّ
ّ
ّ
ـلمي ومهاجمــة أو احتجــاز األصــوات الناقــدة وإغــاق وســائل اإلعــام
السـ
جمــع ّ
التّ عبيــر والتّ ّ
ّ
بالدســتور والمعاييــر
ـريعية ّ
حريــة التّ عبيــر .كمــا ال تلتــزم العديــد مــن النّ صــوص التّ شـ ّ
وتجريــم ّ
ّ
جوهريــة.
تتطلــب تعديــات
وليــة لحقــوق اإلنســان ،وبالتّ الــي
ّ
الد ّ
ّ

ّ
وينظــم القانــون رقــم  65لســنة 2012
الحــق فــي
جمــع
ّ
بشــأن ّ
حريــة التّ ّ
الرغــم مــن
السـ
التّ ظاهــر ّ
ـلمي .وعلــى ّ
ّ
ـام مــع مبــادئ
أنّ ــه يتوافــق بشــكل عـ ّ
وليــةّ ،
أن النّ ــزاع
إال ّ
الد ّ
حقــوق اإلنســان ّ
المســلح واالضطــراب المرتبــط به يردع
ّ
ــلمية
جمعــات ّ
الس ّ
بشــكل خطيــر التّ ّ
فــي العديــد مــن المجــاالت .ويســمح
ـلمية
القانــون بحظــر االحتجاجــات ّ
السـ ّ
القومــي".
بدعــوى "حمايــة األمــن
ّ
للســلطات تفريــق االحتجــاج
ويمكــن ّ
ّ
البيروقراطيــة البســيطة .ودعــت مجموعــات المجتمــع
للمتطلبــات
لمجــرد عــدم االمتثــال
ّ
ّ
الســلطات ّ
توجيهيــة واضحــة لتنظيــم اســتخدام األســلحة
يبيــة إلــى اعتمــاد مبــادئ
ـي ّ
ّ
الل ّ
المدنـ ّ
جمعــات.
النّ اريــة مــن قبــل مســؤولي إنفــاذ القانــون أثنــاء التّ ّ
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ّ

وفــي أكتوبــر  ،2021صــادق مجلس النّ ــواب ّ
اإللكترونية
يبي على قانون مكافحــة الجرائم
ّ
الل ّ
ـي ّ
ـي ومجتمــع الخبــراء والخبيــرات .وانتقــد
دون استشــارة ّ
الليبـ ّ
عامــة مــع المجتمــع المدنـ ّ
مــواده الفضفاضــة والغامضــة
المدافعــون والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان القانــون
ّ
حريــة التّ عبيــر ،ويحـ ّـد مــن
يقيــد هــذا القانــون ّ
التــي تنتهــك معاييــر حقــوق اإلنســان .حيــث ّ
الجماعيــة للتّ عبيــر علــى اإلنترنــت ،ويســمح بالحجــب غيــر
الصحافــة ،ويشـ ّـرع المراقبــة
حريــة ّ
ّ
ّ
ـي للمواقــع والمحتــوى.
القانونـ ّ

وتفتقــر ليبيــا إلــى تشــريعات تحمــي ســمعة
الخاصــة
وخصوصيــة األفــراد وليــس تلــك
ّ
ّ
ياســيين
الس
بالدولــة
ومؤسســاتها .وعلــى ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يتقبلوا
ـخصيات
والسياســيات
العامة أن ّ
ّ
والشـ ّ
النّ قــد أكثــر مــن المواطنيــن والمواطنــات
العادييــن وأن يســتخدموا وســائل مشــروعة
ّ
ضدهــم.
وغيــر عنيفــة لدحــض المزاعــم ّ
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ّ

ّ
يبــي
الل
المدنــي
كمــا دعــا المجتمــع
ّ
ّ
العامــة إلــى تعزيــز ّ
ــفافية
الش
المؤسســات
ّ
ّ
ّ
وإتاحــة قراراتهــا علــى اإلنترنــت ونشــر جميــع
الصلــة بعملهــا.
المعلومــات والوثائــق ذات ّ
الحقوقيــة علــى منــح جميــع
وأصـ ّـرت الجماعــات
ّ
حــق
المواطنيــن والمواطنــات ،دون تمييــز،
ّ
العامــة ،ووضــع
الوصــول إلــى المعلومــات
ّ
حافييــن
والص
آليــات واضحــة لحمايــة األفــراد
ّ
ّ
ّ
والصحافيــات الذيــن يبلغــون عــن االنتهــاكات.
وأثــار العديــد مــن المدافعيــن والمدافعــات عــن
أن القوانيــن تســمح
حريــة التّ عبيــر مخــاوف مــن ّ
ّ
بســجن ّ
ـي
مؤلفــي ومؤلفــات المحتــوى ّ
الصحفـ ّ
ّ
شــريعية.
حتــى وإن لــم ينتهــك
المتطلبــات التّ
ّ
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ّ

ّ
التوصيات
شــريعية
ينبغــي إجــراء
الصياغــة التّ
عمليــة ّ
ّ
ّ
النــواب بالتّ شــاور مــع المجتمــع
لمجلــس
ّ
المدنــي ّ
يبــي ،بمــا يضمــن امتثــال جميــع
الل
ّ
ّ
والمســتقبلية
الحاليــة
القوانيــن والمراســيم
ّ
ّ
حريــة التّ عبيــر .وفــي الوقت
لمبــادئ ومعاييــر ّ
الســلطة التنفيذيــة
نفســه ،ينبغــي علــى ّ
التّ ّ
حريــة التّ عبيــر عــن
أكــد مــن ّ
أن تشــريعات ّ
تــم ســنّ ها بشــكل مناســب.
المســاواة قــد ّ
ــواب
ينبغــي علــى الحكومــة ومجلــس النّ ّ
حريــة
تخفيــف القيــود المفروضــة علــى ّ
جمــع نتيجــة لجائحــة فيــروس
التّ عبيــر والتّ ّ
كورونــا المســتجد.
المدنــي بــذل جهــود مشــتركة لرفــع وعــي المواطنيــن
نبغــي للحكومــة والمجتمــع
ّ
االجتماعــي والحكــم
حريــة التّ عبيــر وقيمتهــا فــي التّ ماســك
والمواطنــات بمفهــوم ّ
ّ
يمقراطــي .
الد
ّ
ّ
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ّ

ّ
ـي
علــى
ـي تعزيــز الحــوار مــع قــادة وســلطات المجتمــع المحلـ ّ
منظمــات المجتمــع المدنـ ّ
حافييــن والصحافيــات
والص
حــول تدابيــر خلــق بيئــة آمنــة تحمــي الناشــطين والناشــطات
ّ
ّ
والمدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان.
عليمــي
ينبغــي أن يدمــج المجتمــع التّ
ّ
المهنــي مفاهيــم المواطنــة وحقــوق
ّ
وحريــة
يمقراطيــة
والد
والحريــات
اإلنســان
ّ
ّ
ّ
ّ
راســية.
الد
ّ
التّ عبيــر فــي المناهــج ّ
ّ
المدنــي
منظمــات المجتمــع
ينبغــي علــى
ّ
لحريــة التعبيــر
تبنّ ــي المبــادئ
األساســية ّ
ّ
وتعزيزهــا مــن خــال مشــاريع مختلفــة.
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ّ

لبنان
تعديل ّ
ئيسية
الر
ّ
التشريعات ّ
حرية اإلعالم واستقالله
لتعزيز ّ
الســنوات القليلــة
لحريــة التّ عبيــر فــي المنطقــة .وعلــى مــدى ّ
مــرة بأنّ ــه منــارة ّ
اشــتهر لبنــان ذات ّ
اإلعاميــة فــي البــاد بشــكل كبير .وتســمح القوانيــن ّ
واللوائــح المختلفة
الحريــات
ّ
الماضيــة ،تدهــورت ّ
حريــة التّ عبيــر.
لمــن هــم فــي ّ
الرقابــة أو غيرهــا مــن أشــكال القمــع ضـ ّـد ّ
الســلطة بفــرض ّ
ويواجــه العاملــون والعامــات فــي مجــال اإلعــام والناشــطين
وجســدية متزايــدة
لفظيــة
والناشــطات فــي لبنــان تهديــدات
ّ
ّ
حكوميــة.
حكوميــة وغيــر
وعنفـ ًـا عبــر اإلنترنــت مــن قبــل جهــات
ّ
ّ
حافييــن والصحافيــات
الص
وازدادت االعتــداءات
الجســدية علــى ّ
ّ
ّ
اعتــداء،
تــم تســجيل 15
بشــكل مثيــر للقلــق :ففــي عــام ّ ،2019
ً
اعتــداء فــي عــام  .2020وفــي
مقارنــة بمــا مجموعــه 175
ً
الذكــرى األولــى لاحتجاجــات فــي لبنان فــي  17أكتوبــر ،2019
ّ
ـي ّ
ّ
ّ
بنانيــة االتّ جاهــات األخيــرة
وثقــت
الل ّ
منظمــات المجتمــع المدنـ ّ
ً
ً
متزايــدا فــي أنمــاط القمــع التــي تمارســها
ارتفاعــا
ووجــدت

واألمنيــة .وبينمــا يفلــت المهاجمــون مــن
السياسـ ّـية
الســلطات ّ
ّ
ّ
حافييــن والصحافيات
الص
ـم محاكمة عــدد متزايد مــن ّ
ّ
العقــاب ،تتـ ّ
والناشــطين والناشــطات ودعوتهــم إلــى االســتجواب بتهــم
ـي غامضــة.
تشــهير جنائـ ّ

حافييــن والصحافيــات فــي قانــون المطبوعــات المهنــة
الص
يضيــق تعريــف ّ
ّ
ومــن جهــة أخــرىّ ،
حفييــن :بينمــا ال يتمتّ ــع اآلخــرون بحمايــة
لتقتصــر فقــط علــى أصحــاب التّ ســجيل فــي نقابــة ّ
الص ّ
الصحافــة محـ ّ
للســلطة
ـل
الصحافــة .وهــذه األحــكام تجعــل ّ
ـريعية لممارســة مهنــة ّ
تبعيــة ّ
ّ
تشـ ّ
ياســية .وتجــري مناقشــة قانــون جديــد لإلعــام فــي البرلمــان ولكــن دون التّ شــاور
الس
ّ
ّ
حافييــن
الص
المدنــي ،بينمــا دعــت الجماعــات
مــع المجتمــع
الحقوقيــة إلــى حظــر احتجــاز ّ
ّ
ّ
ّ
ـم اعتمــاد قانــون الوصــول
الســابق للمحاكمــة وإلغــاء أحــكام ّ
والصحافيــات ّ
الســجن .وقــد تـ ّ
فعــال بعــد.
ـم تطبيقــه بشــكل ّ
إلــى المعلومــات فــي ينايــر  2017ولكــن لــم يتـ ّ

ـريعي قــد عفــا عليــه
ـإن اإلطــار التّ شـ
ـام ،فـ ّ
وبشــكل عـ ّ
ّ
الزّ مــن ويمنــع وســائل اإلعــام مــن نشــر مقــاالت
الوطنيــة أو تهيــن
ـي أو الوحــدة
ّ
"تهـ ّـدد األمــن القومـ ّ
كبــار المســؤولين ّ
ـم
بنانييــن" .وفــي مــارس  ،2022تـ ّ
الل ّ
إنشــاء أطلــس تشـ
وتصور
ـي لتوثيــق وتقييــم
ّ
ّ
ـريعي رقمـ ّ
ّ
بحريــة التّ عبيــر
القانونــي بأكملــه،
اإلطــار
المتعلــق ّ
ّ
واإلعــام فــي لبنــان .ويحتــوي األطلــس علــى قاعــدة
ويتتبــع مــدى امتثالهــا
بيانــات للقوانيــن واألنظمــة،
ّ
ّ
الضــوء علــى
وليــة،
الدســتورية
ويســلط ّ
والد ّ
ّ
للمعاييــر ّ
ّ
الثغــرات والغمــوض والقيــود.
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ّ
ويعتبــر قانــون العقوبــات ّ
الل
بنانــي التّ شــهير
ّ
ويعرفهــا
ونشــر معلومــات كاذبــة جرائــم
ّ
ممــا يتــرك البــاب
علــى نطــاق واســع للغايــةّ ،
ً
سياســي ًا مــن
المتحيــزة
مفتوحــا للتّ فســيرات
ّ
ّ
والســلطات مــع خطــر تجــاوز
قبــل المحاكــم
ّ
ّ
الخــط الفاصــل بســهولة بيــن تقييــد خطــاب
حريــة التّ عبيــر .وتســتخدم
الكراهيــة
والحــد مــن ّ
ّ
ّ
حافييــن والصحافيــات
الص
هــذه األحــكام لمنــع ّ
ّ
والمواطنيــن والمواطنــات مــن اســتجواب أو
الســنوات
انتقــاد
السياســية .وفــي ّ
المؤسســة ّ
ّ
مقدمــي ومقدمــات
األخيــرة ،ضايقــت المحاكــم
ّ
للضيــوف
لفزيونيــة الذيــن ســمحوا ّ
البرامــج التّ
ّ
بانتقــاد المســؤولين علــى الهــواء .كمــا يحظــر
قانــون العقوبــات اآلراء النّ اقــدة بشــأن األمــور
ّ
بحجــة "اإلضــرار بالمشــاعر
بالديــن
المتعلقــة
ّ
ّ
الفنــي.
حريــة التّ عبيــر
ممــا
يحــد مــن ّ
ّ
ّ
الدينيــة"ّ ،
ّ

ّ
التوصيات
ّ
المدنــي الحكومــة إلــى مواءمــة التّ شــريعات مــع المعاييــر
منظمــات المجتمــع
تدعــو
ّ
لحريــة التعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات.
ســتورية
الد
وليــة ّ
والد ّ
ّ
ّ
ّ
الحقوقيــة ،النّ ظــر فــي إلغاء تجريم التّ شــهير
للســلطات ،كاســتجابة لدعــوات الجماعــات
ينبغــي ّ
ّ
بالســمعة .وفــي الوقت نفســه ،ينبغــي تعديل
وإلغــاء العقوبــات غيــر المتناســبة علــى اإلضــرار ّ
ـي لتشــمل الحمايــة الكافيــة لســمعة األشــخاص
قوانيــن التّ شــهير المدنّ ــي والتّ حريــض الجنائـ ّ
وحريــة التّ عبير.
ّ
المؤسســات أن تتبنّ ــى نهج عدم ّالتســامح
ينبغــي علــى
ّ
ً
حافييــن
الص
مطلقــا فيمــا يتعلــق باالعتــداءات علــى ّ
ّ
والصحافيــات وينبغــي أن تحاســب المســؤولين عــن
مثــل هــذه الهجمــات.
األمنيــة االمتنــاع عــن اعتقــال األشــخاص
علــى األجهــزة
ّ
ــلمي عــن آرائهــم ،فــي حيــن
الس
لمجــرد تعبيرهــم ّ
ّ
ّ
الجنائيــة مــن
ينبغــي الحـ ّـد مــن عــدد شــكاوى التّ شــهير
ّ
الحكومييــن.
قبــل المســؤولين
ّ

ليبيا
قانوني لحماية
إيجاد أساس
ّ
حافيين والصحافيات
الص
ّ
ّ
الكراهية
والحد من خطاب
ّ
ّ
حافييــن والصحافيــات والناشــطين والناشــطات فــي ليبيــا بشــكل
الص
تتزايــد الجرائــم
ّ
بحــق ّ
ّ
والقضائيــة عــن ماحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم
األمنيــة
المؤسســات
ـتمر ،فيمــا تعجــز
ّ
ّ
ّ
مسـ ّ
حافييــن
الص
فعــال .وتتزايــد حــاالت المليشــيات
المتطرفــة المجهولــة التــي ترهــب ّ
بشــكل ّ
ّ
ّ
والصحافيــات أو تمــارس أشـ ً
ـن األداء المحــدود للنّ ظــام
ضدهــم ،لكـ ّ
ـكاال أخــرى مــن العنــف ّ
حافيــون والصحافيــات ّ
يبيــون
الص
ـي تــرك مثــل هــذه الحــاالت دون إجابــة .ويعمــل ّ
الل ّ
ّ
القضائـ ّ
فــي ظــروف ّ
واالجتماعيــة دون
المهنيــة
للضغــوط
هشــة تجعلهــم
معرضيــن بشــكل دائــم ّ
ّ
ّ
ّ
حافيــون والصحافيــات للفصــل
الص
آليــات مناســبة للحمايــة
القانونيــة لمهنتهــم .كمــا يتعـ ّـرض ّ
ّ
ّ
ّ
ـفي مــن قبــل مالكــي وســائل اإلعــام وغالبـ ًـا مــا يجبــرون علــى العمــل بــدون عقــود
التّ عسـ ّ
ـي.
ـي أو تأميــن اجتماعـ ّ
عمــل وتأميــن طبـ ّ

الصحافــة واإلعام
مــن جهــة أخــرى ،يعيــش قطــاع ّ
ّ
ـي حالــة مــن االرتبــاك والتّ شــرذم بســبب غيــاب
الليبـ ّ
اإلعاميــة المتماســكة.
والسياســات
األنظمــة
ّ
ّ
حافييــن
الص
الرقابــة علــى ّ
ّ
وغالبـ ًـا مــا تُ فــرض قواعــد ّ
والصحافيــات ودور اإلعــام :وبينمــا يلعــب مذيعــو
الدولــة فــي األســاس دور أبــواق دعاية،
ومذيعــات ّ
ـم
ـإن المذيعيــن والمذيعــات
فـ ّ
ّ
الخاصيــن غالبـ ًـا مــا يتـ ّ
السياسـ ّـية
تمويلهــم مــن الخــارج ولديهــم أجندتهــم ّ
هيكليــة
الخاصــة .وهنــاك حاجــة إلــى إصاحــات
ّ
ّ
وقانونيــة إلضفــاء ّ
ملكيــة وســائل
ـفافية علــى
الشـ
ّ
ّ
ّ
اإلعــام ّ
أن األحــكام والممارســات
يبيــة .كمــا ّ
الل ّ
نظيميــة
قييديــة التــي تمارســها الهيئــات التّ
التّ
ّ
ّ
حريــة
القانونــي
تقــوض األســاس
ّ
ّ
للحــق فــي ّ
ّ
التّ عبيــر وتعـ ّـرض اســتقال وســائل اإلعــام للخطــر
ّ
ً
متطلبــات التّ ســجيل التــي
أن
– ومــن ذلــك
مثــا ّ
مؤخ ً
ــرا لوســائل اإلعــام ال تحظــى
تــم تقديمهــا
ّ
ّ
بشــعبية وتتعــارض مــع مطالــب وســائل اإلعــام
ّ
ّ
الذاتــي.
يبيــة بشــأن التّ نظيــم ّ
الل ّ

ـإن اإلعــام ّ
يؤجــج خطــاب
ممــا
ـي شــديد االســتقطاب
وفــي الوقــت نفســه ،فـ ّ
ّ
ّ
والحزبيــةّ ،
الليبـ ّ
الكراهيــة والتّ حريــض علــى العنــف بســبب مواقــف االنحيــاز التــي تتّ خذهــا فــي النّ زاعــات أو
ّ
االجتماعيــة .ولطالمــا حـ ّـرض خطــاب
باســتخدام لغــة غيــر الئقــة تثيــر االنقســام بيــن الفئــات
ّ
ّ
الجماعيــة فــي كثيــر
المضللــة عبــر اإلنترنــت علــى العنــف والفظائــع
الكراهيــة والمعلومــات
ّ
ّ
مــن األحيــان.
االجتماعي ســاحة معركة
أصبحــت وســائل التّ واصــل
ّ
ً
عددا
جديــدة فــي النّ زاعــات وتتزايــد حمــات ّالتضليــل
الكراهية عبر
الرقابــة وخطــاب
ّ
ونطاقـ ًـا .وتعـ ّـد قضايــا ّ
ّ
المضللــة أثنــاء النّ ــزاع مصــدر
اإلنترنــت والمعلومــات
قلــق خطيــر نظـ ً
إلمكانيــة تفاقــم العنــف وتقويــض
ـرا
ّ
نزاهــة االنتخابــات .وهنــاك عــدد مــن الحــاالت التــي
نشــرت فيهــا وســائل اإلعــام معلومــات وشــائعات
االجتماعــي دون تدقيــق
علــى وســائل التّ واصــل
ّ
الموضوعيــة والحيــاد
للحقائــق أو التــزام بمبــادئ
ّ
الصحافــة.
فــي ّ
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ّ
ً
يتــم نشــر اتّ هامــات ال أســاس لهــا
كثيــرا مــا
ّ
ـؤدي إلــى ّ
الشــتائم والتّ شــهير والتّ حريــض على
تـ ّ
ويجــرم قانــون
االنتقــام والوصــم واإلذالل.
ّ
العقوبــات ّ
ـي مختلــف أشــكال التّ عبيــر ،وال
الليبـ ّ
يتعيــن
يــزال هنــاك الكثيــر مــن العمــل الــذي
ّ
ضــد
القيــام بــه لتحديــد التّ ــوازن بيــن التّ دابيــر
ّ
الكراهيــة
االســتخدام غيــر المعاقــب لخطــاب
ّ
حريــة التّ عبير.
والتّ حريــض علــى العنــف ،ومبــادئ ّ
توفــر احتمــاالت إجــراء االنتخابــات
ويمكــن أن ّ
ليبــي جديــد فرصــة لتعزيــز
وصياغــة دســتور
ّ
لحريــة التّ عبيــر
الحمايــة
القانونيــة الواضحــة ّ
ّ
واســتقال وســائل اإلعــام ،وكذلــك لاتّ فــاق
قويــة العتمــاد قانــون
علــى خارطــة طريــق
ّ
للصحافــة والمطبوعــات ،وإنشــاء
جديــد
ّ
والصحافــة.
المجلــس األعلــى لإلعــام
ّ

المركزيــة لتنظيــم
مؤسســة
والصحافــة إلــى أن يكــون
يهــدف المجلــس األعلــى لإلعــام
ّ
ّ
ّ
نفيذيــة ،واســتقال
ـتقالية وســائل اإلعــام
اإلعــام ،وضمــان اسـ
الســلطة التّ
ّ
العامــة عــن ّ
ّ
ّ
ياســية .ويعمــل المجلــس بنزاهــة وكفــاءة
الس
وســائل اإلعــام
ّ
الخاصــة عــن التأثيــرات ّ
ّ
شــفافية إجــراءات تراخيــص المذيعيــن
وســيتم تكليفــه باإلشــراف علــى
واســتقالية،
ّ
ّ
ّ
ملكيــة وســائل اإلعــام .وقــد
لفزيونييــن ومنــع احتــكار أو تركيــز
والمذيعــات
اإلذاعييــن والتّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أليــة رقابــة
منظمــات المجتمــع
دعــت مجموعــات
المدنــي إلــى عــدم إخضــاع اإلنترنــت ّ
ّ
يضــر
حــد إلغــاق وســائل اإلعــام التــي ال
تتبــع مــن قبــل
ّ
الدولــة؛ ووضــع ّ
مؤسســات ّ
أو ّ
ّ
العامــة.
العــام أو اآلداب
محتواهــا بالنّ ظــام
ّ
ّ
المهنييــن
ومــن جهــة أخــرى ،بــدأ مجتمــع
ّ
اإلعامييــن مشــاورة واســعة
والمهنيــات
ّ
مدونــة قواعــد
النّ طــاق حــول تطويــر
ّ
الســلوك التــي ينبغــي أن توجــه وســائل
ّ
والخاصــة نحــو االلتــزام
العامــة
اإلعــام
ّ
ّ
يمقراطيــة ومبــادئ العمــل.
الد
ّ
بالمعاييــر ّ

ّ
التوصيات
ـي فيمــا
ـي والمشـ ّـرعين والمشــرعات تحليــل الفــراغ القانونـ ّ
ينبغــي علــى المجتمــع اإلعامـ ّ
يتعلــق بواجبــات ووظائــف وحقــوق وســائل اإلعــام ّ
ّ
والخاصــة ووضــع
العامــة
يبيــة
ّ
ّ
الل ّ
ـوي وواضــح.
ـي قـ ّ
إطــار قانونـ ّ
ينبغــي رفــع القيــود المفروضــة علــى وســائل اإلعــام ،والتــي تهــدف إلــى حمايــة
الدولــة أن تهيــئ ّ
الظــروف لنظــام
الســلطات مــن االنتقــاد .وينبغــي علــى
ّ
ّ
مؤسســات ّ
دي.
إعامــي
ّ
تعــد ّ
ّ
ـي
ـري
اإلعاميــة
المؤسســات
ينبغــي أن تتمتّ ــع
ّ
ّ
ّ
واإلداري والمالـ ّ
ّ
العامــة باالســتقال التّ حريـ ّ
المالية
للرقابــة
لتكــون قــادرة علــى العمــل مــن أجــل المصلحــة
ّ
ّ
العامــة .وينبغــي أن تخضــع ّ
الرقابــة والمحاســبة وللمســاءلة مــن قبــل المواطنيــن والمواطنــات،
مــن قبــل
ّ
مؤسســات ّ
السياسـ ّـية المهيمنــة.
وليــس الحكومــة أو األحــزاب ّ
ـام ،وتضمــن تكافــؤ الفــرص
ينبغــي أن تحصــل وســائل اإلعــام
العامــة علــى التّ مويــل العـ ّ
ّ
والتعدديــة السياســية للجمهــور .ينبغــي توفيــر إنتاجهــا لجميــع مكونــات المجتمــع.
الســلوك واعتمادها
المهني االنتهــاء من
ـي
ّ
مدونــة قواعد ّ
ّ
ينبغــي علــى المجتمــع اإلعامـ ّ
الجيدة.
ـي ،وتعزيز معاييــر المهنة والممارســات ّ
باإلجمــاع لتكــون بمثابــة أداة تنظيم ذاتـ ّ
والص
ينبغــي تمكيــن نقابــة لإلعــام
اإلعامييــن
حافييــن والصحافيــات لحمايــة حقــوق
ّ
ّ
ّ
واإلعاميــات أثنــاء قيامهــم بعملهــم.
واألكاديمييــن
ـي
ينبغــي علــى
ّ
ّ
اإلعامييــن واإلعاميــات باالشــتراك مــع المجتمــع المدنـ ّ
واألكاديميــات وجميــع أصحــاب وصاحبــات المصلحــة اآلخريــن توحيــد الجهود لتعزيــز الحوار
ّ
المضللــة
الكراهيــة والتّ مييــز والتّ حريــض علــى العنــف والمعلومــات
والحــد مــن خطــاب
ّ
ّ
فــي وســائل اإلعــام.
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ّ

لبنان
توعية المواطنين والمواطنات
االنتخابية
بالعمليات واإلجراءات
ّ
ّ

الجماهيريــة عــام 2019
نيابيــة فــي لبنــان منــذ االنتفاضــة
أول انتخابــات
مــن المقـ ّـرر إجــراء ّ
ّ
ّ
الراهــن للحكومــة فــي منتصــف مايــو  ،2022حيــث دخلــت
التــي ســعت إلــى تغييــر الوضــع ّ
اقتصاديــة منــذ عقــود .وتأتــي االنتخابــات أيضـ ًـا بعــد االنفجــار الــذي
البــاد فــي أســوأ أزمــة
ّ
وقــع فــي أغســط  2020فــي مينــاء بيــروت وأودى بحيــاة أكثــر مــن  200شــخص فــي
قلــب العاصمــة.
ويخشــى المراقبــون والمراقبــات مــن أن
تتميــز االنتخابــات بمســتويات عاليــة مــن
ّ
الفســاد وشــراء األصــوات واإلكــراه ،وتراجــع
عــام ،النّ اجمــة عــن
نســبة اإلقبــال بشــكل
ّ
أن
شــكوك النّ اخبيــن والناخبــات فــي ّ
قليديــة والنّ اشــئة
الس
ياســية التّ
ّ
الكيانــات ّ
ّ
السياسـ ّـية للتأثيــر على
ســيكون لديهــا اإلرادة ّ
اإلصــاح بمجـ ّـرد انتخــاب البرلمــان الجديــد .من
جانــب آخــر ،تثيــر المقاطعــة التــي أعلــن عنهــا
مؤخ ً
عشــية
رئيســيون
ــرا العبــون والعبــات
ّ
ّ
ّ
االنتخابيــة مخــاوف بشــأن
إطــاق الحملــة
ّ
االنتخابيــة.
العمليــة
شــرعية
زيــادة تقويــض
ّ
ّ
ّ
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ّ
االنتخابيــة فــي
مــن جانــب آخــر ،تحتــاج األنظمــة
ّ
البــاد إلــى تحســين كبير .حيــث أقـ ّـر البرلمان في
نوفمبــر  ،2021مجموعــة مــن التّ عديــات علــى
قانــون االنتخابــات التــي رفعــت بشــكل كبيــر
ســقوف اإلنفــاق علــى الحملــة وكذلــك رســوم
الماليــة أمــام
ممــا زاد مــن الحواجــز
ّ
التّ رشــيحّ ،
وتميــز أحــكام ّالدعايــة واإلنفــاق
المشــاركة.
ّ
المرشــحين والمرشــحات األقـ ّ
ّ
ـل
ـام ضـ ّـد
بشــكل عـ ّ
شــهرة وتحابــي األحــزاب ّ
والمؤسسـ ّـية.
الثريــة
ّ

المــادي للنّ اخبيــن والناخبــات
الد عــم
ّ
وعلــى وجــه الخصــوص ،ال يعتبــر تقديــم الخدمــات أو ّ
ّ
ّ
شـ ً
يقدمــون
المرشــحين والمرشــحات وأحزابهــم مــا
أن
الرشــوة ،حيــث ّ
انفكــوا ّ
ـكا مــن أشــكال ّ
ويمهــد هــذا الحكــم ّ
الطريــق
هــذه المزايــا باســتمرار لمـ ّـدة ثــاث ســنوات قبــل االنتخابــات.
ّ
ّ
ـوبية
والطائفيــة مــن حشــد التّ أثيــر علــى النّ اخبيــن والناخبات
ويمكــن األحــزاب القديمــة
للمحسـ ّ
ّ
ـوبية.
مــن خــال شــبكات المحسـ ّ

ّ
ـي مــن العديــد مــن ّ
ـام فيمــا
وعليــه ،فقــد حـ ّـذرت
الشــكوك واالرتبــاك العـ ّ
منظمــات المجتمــع المدنـ ّ
ّ
ممــا قــد ّ
يؤثــر علــى نزاهتهــا وعدالتهــا .وهنــاك مثــاالن شــائعان
العمليــة
يتعلــق بــإدارة
ّ
ّ
االنتخابيــة ّ
ّ
الرســوم المطلوبــة بســبب ســاعات
حديــات فــي تســجيل
يشــمان التّ ّ
المرشــحين والمرشــحات وإيــداع ّ
ّ
للمرشــحين والمرشــحات
الســماح
للمؤسســات
العمــل القصيــرة
نانية عن ّ
ّ
اللب ّ
المعنيــة؛ وإحجــام المصارف ّ
ّ
اخليــة إلــى معالجــة
الماليــة
الحقوقيــة وزارتــي
بفتــح حســابات حملتهــم .وقــد دعــت الجماعــات
والد ّ
ّ
ّ
ّ
الســرعة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد يكــون التّ صويــت وفــرز األصــوات عرضــة
حديــات علــى وجــه ّ
هــذه التّ ّ
ألن العديــد مــن مراكــز االقتــراع لــن تكــون قــادرة علــى تأميــن الكهربــاء وخدمــات إنترنــت
للتّ اعــبّ ،
موثوقــة أثنــاء يــوم االنتخابــات وبعــده.

القــوي الــذي يقــوم بــه
الدفــع
الرغــم مــن ّ
وعلــى ّ
ّ
ّ
الســيء
المدنــي لتحســين
المجتمــع
ســجل لبنــان ّ
ّ
البرلمانــي للمــرأة ومشــاركتها
بشــأن التّ مثيــل
ّ
ـم تضميــن كوتــا للنســاء
السياسـ ّـية بشــكل عـ ّ
ّ
ـام ،لــم يتـ ّ
ّ
منظمــات
ويظهــر بحــث بقيــادة
فــي القانــونُ .
أن المــرأة غائبــة باســتمرار عــن
المجتمــع
المدنــي ّ
ّ
والسياســة :فــي
تغطيــة وســائل اإلعــام لانتخابــات
ّ
فبرايــر  ،2022كانــت  ٪5فقــط مــن نشــرات األخبــار
لفزيونيــة ّ
تضــم نســاء ،و  ٪8فقــط مــن
بنانيــة
التّ
ّ
الل ّ
ّ
ياســية فــي
الس
الضيــوف فــي البرامــج
ّ
الحواريــة ّ
ّ
ّ
ـم إقــرار
تلــك الفتــرة كانــوا مــن النّ ســاء .كمــا لــم يتـ ّ
الخاصــة بتحســين الوصــول إلــى مراكــز
المقترحــات
ّ
االقتــراع لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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ّ
اإلعاميــة
فــإن التّ غطيــة
إلــى جانــب ذلــك،
ّ
ّ
ـم منح
لانتخابــات غيــر متوازنــة بشــكل عـ ّ
ـام ،وال يتـ ّ
ّ
المرشــحين والمرشــحات فرصــة متســاوية
جميــع
ألن معظــم
للمشــاركة فــي وســائل اإلعــامّ ،
األولويــة
اإلعاميــة منحــازة وتعطــي
المنافــذ
ّ
ّ
ً
لجانــب واحــد فقــط مــن ّ
ووفقــا لرصــد
الطيــف.
ّ
ـي ،فــي هــذه
تقــوده
منظمــات المجتمــع المدنـ ّ
توعويــة
تثقيفيــة أو
المرحلــة ،ال توجــد قطاعــات
ّ
ّ
الســائدة.
مــن برامــج وســائل اإلعــام ّ
ّ
ّ
وأدلــة للنّ اخبيــن والناخبــات لتعزيــز
إلكترونيــة
منصــات
ولذلــك طـ ّـورت
ـي ّ
ّ
منظمــات المجتمــع المدنـ ّ
ّ
يمقراطيــة واالنتخابــات،
بالد
األساســية
معرفــة المواطنيــن والمواطنــات بالمفاهيــم
ّ
المتعلقــة ّ
ّ
السياسـ ّـية وحقــوق اإلنســان .وال شـ ّ
المنصــات هــي أداة مبتكــرة لرفــع
أن مثــل هــذه
ـك ّ
ّ
والحقــوق ّ
االنتخابيــة.
والعمليــات
وعــي النّ اخبيــن والناخبــات باإلطــار
ّ
ّ

ّ
التوصيات
ـي بمجـ ّـرد اعتمــاد قواعــد االنتخابــات،
ينبغــي علــى مؤسســات الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنـ ّ
قويــة لتوعيــة النّ اخبيــن والناخبــات لزيادة وعــي المواطنيــن والمواطنات بالمتنافســين
إجــراء مبــادرات ّ
وأهميــة االنتخابــات فــي
االنتخابيــة
والعمليــات واإلجــراءات
ياســية
الس
المختلفيــن وبرامجهــم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يمقراطيــة.
الد
ّ
المجتمعــات ّ
ألول مرة على وجه الخصوص.
وعية
المحددة النّ اخبين والناخبات ّ
ّ
ينبغي أن تستهدف تدابير التّ ّ
يســتمر النّ قــاش العــام حــول تعديــات قانــون االنتخــاب ،بحيــث يجمــع جميــع أصحــاب
ينبغــي أن
ّ
المصلحــة معـ ًـا لتحديــد األحــكام التــي مــن شــأنها ضمــان قواعــد انتخابــات حـ ّـرة ونزيهــة وشـ ّـفافة.
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ّ

ليبيا
تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في
الصور
وسائل اإلعالم بما يتجاوز ّ
النمطية ّ
ّ
قليدية
الت
ّ

ً
دورا
المدنيــات
ســائية والنّ اشــطات
لعبــت المجموعــات النّ
ّ
ّ
ـعين جاهــدات
مهمـ ًـا فــي ثــورة  ،2011ومنــذ ذلــك الحيــنَ ،سـ َ
ّ
ـن للتّ هديــد باســتمرار
تعرضـ َ
لقيــادة التّ غييــر واإلصــاح ،لكنّ هـ ّ
ـن ّ
ـإن انعــدام
بســبب نشـ
ـاطهن .وفــي مجتمــع مجــزّ أ بشـ ّـدة ،فـ ّ
ّ
األمــن لــدى المــرأة ّ
االجتماعيــة
مطيــة
الليبيــة ،والقوالــب النّ
ّ
ّ
ّ
تشــكل
االقتصاديــة المتفاقمــة
المحافظــة ،واألزمــة
ّ
الرئيسـ ّـية للمســاواة بيــن الجنســين ،والتــي تعيــق
التّ ّ
حديــات ّ
والســام .ومــن
عمليــات المصالحــة
مشــاركة المــرأة فــي
ّ
ّ
االجتماعيــةُ ،ينظــر إلــى النّ ســاء علــى أنّ هــن قــادرات
الناحيــة
ّ
علــى العمــل فــي عــدد محــدود مــن القــدرات فقــط،
اقتصادي ً
عمليــة التّ وظيــف
ــا فــي
بينمــا يواجهــن التّ مييــز
ّ
ّ
العمليــة
ومــكان العمــل .كمــا تواجــه مشــاركة المــرأة فــي
ّ
السياســية أيضـ ًـا عقبــات كبيــرة.
ّ
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ّ
اإلعاميــون واإلعاميــات فــي ليبيــا علــى العمــل فــي ظـ ّ
ـل ظــروف بالغــة
مــن جهــة أخــرىُ ،يجبــر
ّ
وحريــة الوصــول
حريــة التّ عبيــر
ـم تقييــد حقوقهــم
ّ
ّ
المهنيــة األساسـ ّـية مثــل ّ
ّ
الصعوبــة .وغالبـ ًـا مــا يتـ ّ
إلــى المعلومــات .وتتزايــد االعتــداءات ّ
حافييــن والصحافيــات ،بكثافــة :حيــث
الص
الش
ــخصية علــى ّ
ّ
ّ
يومــي.
الجســدي تحــدث بشــكل
التّ رهيــب واالحتجــاز والتّ هديــد وحــاالت العنــف
ّ
ّ

توســع حضــور المــرأة فــي وســائل اإلعــام،
وفــي ليبيــاّ ،
عامـ ًـا نحــو تمكيــن
توجهـ ًـا ّ
لكــن تزايــد عددهــا ال يعكــس ّ
المهمــة
الدفــاع عــن القضايــا
المــرأة أو االنخــراط فــي ّ
ّ
ً
وبــدال مــن ذلــك ،تســتخدم وســائل اإلعــام
للمــرأة.
تســويقية لجــذب الجماهيــر .وال
حضــور المــرأة كأداة
ّ
اإلخبارية.
تــزال أصــوات النّ ســاء مفقــودة فــي التّ غطيــة
ّ
ـن أبعــد مــا يكــون عــن التّ مكيــن فــي
إن النّ ســاء هـ ّ
بــل ّ
الرغــم مــن الفــرص
القــوى العاملــة
ّ
اإلعاميــة .وعلــى ّ
حافيــات فــي وســائل اإلعــام الجديــدة،
للص
الوفيــرة ّ
ّ
ّ
ـإن معظــم النّ ــاس ال
وخاصــة
المحطــات التّ
لفزيونيــة ،فـ ّ
ّ
ّ
الصحافــة هــي وظيفــة ذكوريــة.
يزالــون يعتقــدون ّ
أن ّ

مطيــة للجنســين فــي المجتمــع ّ
ـي.
الرئيسـ ّـية مسـ
ـؤولية ترســيخ األدوار النّ
ّ
ّ
تتحمــل وســائل اإلعــام ّ
ّ
الليبـ ّ
وربــات بيــوت ،بينمــا تميل
لفزيونيــة
وعـ ً
ـادة مــا تصـ ّـور البرامــج التّ
واإلذاعيــة النّ ســاء علــى أنّ هـ ّ
أمهــات ّ
ـن ّ
ّ
ّ
ّ
السياسـ ّـية تشــمل
السياسـ ّـية إلــى دعــوة
المعلقيــن ّ
الذكــور ،حتــى وإن كانــت بعــض األحــزاب ّ
البرامــج ّ
حافيــة ّ
يبيــة ّ
الشــهيرة والمدافعــة
الص
ـائية فــي صفوفهــا .كمــا تشــير فــدوى كامــلّ ،
الل ّ
ّ
أعضــاء نسـ ّ
متخلــف كثيـ ً
ّ
عــن حقــوق المــرأة" ،فــي الواقــع ،تمثيــل المــرأة ّ
ـرا عــن
السياســة واإلعــام
يبيــة فــي ّ
الل ّ
الرجــال .وهــذا ليــس بســبب افتقارهــم إلــى المهــارات ،ولكــن بســبب نقــص الفــرص كذلــك .وفــي
ّ
ً
أن هنــاك عـ ً
ـددا أكبــر مــن النّ ســاء فــي قطــاع اإلعــام اليــومّ ،
أدوارا
ـن يلعبــن فــي الغالــب
إال أنّ هـ ّ
حيــن ّ
الرجــال يشــغلون المناصــب
معينــة مثــل
نمطيــة
ّ
ّ
ّ
المقدمــات المشــاركات أو المســاعدات .وال يــزال ّ
الرفيعــة".
ّ
اإلعاميــة ّ

ّ
التوصيات
ّ
ـي التــي تدافــع عن
ينبغــي علــى
منظمــات المجتمــع المدنـ ّ
حقــوق المــرأة والمســاواة تحديــد ّ
الثغــرات الموجــودة مــن
الجنــدري للتّ شــريعات ،والتّ وصيــة بإدخــال
خــال التّ قييــم
ّ
تعديــات علــى قوانيــن وأنظمــة وممارســات محـ ّـددة.
الدســتور ّ
يبــي الجديــد علــى وجــه
الل
ينبغــي أن
يحــدد ّ
ّ
ّ
الرجــل والمــرأة فــي جميــع
الخصــوص مبــدأ المســاواة بيــن ّ
واالقتصاديــة.
واالجتماعيــة
العامــة
جوانــب الحيــاة
ّ
ّ
ّ
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ّ
ينبغــي علــى المشــرعين ّ
يبييــن عنــد صياغــة القوانيــن أو
الل ّ
تعديلهــا ،التّ ّ
أكــد مــن وضــع أحــكام للتّ مثيــل المناســب للمــرأة
فــي جميــع القطاعــات ،بمــا فــي ذلــك وســائل اإلعــام.
جماعــي علــى جميــع المســتويات لتعزيــز
ينبغــي بــذل جهــد
ّ
الســام والمصالحــة والخطــاب
مشــاركة المــرأة فــي
عمليــات ّ
ّ
ياســي.
الس
ّ
ّ
المهتميــن
ينبغــي علــى جميــع أصحــاب وصاحبــات المصلحــة
ّ
ـؤولية عنهــا تحليــل العــدد المتزايــد مــن
بحقــوق المــرأة والمسـ
ّ
ضــد النّ اشــطات أثنــاء
حــاالت التّ شــهير عبــر اإلنترنــت وخارجهــا
ّ
وعليهــن
ياســية،
الس
ّ
ّ
دفاعهــن عــن حقــوق اإلنســان والحقــوق ّ
ّ
للحــد مــن التّ شــهير والتّ رهيــب وخطــاب
عمليــة
اقتــراح تدابيــر
ّ
ّ
الكراهيــة القائــم علــى النّ ــوع االجتماعــي.
ّ
ّ
ومنظمــات حقــوق المــرأة إلــى العمــل بشــكل مشــترك وتشــكيل
ينبغــي أن تســعى مجموعــات
تحالفــات مناصــرة مــن أجــل تعظيــم تأثيــر جهودهــا.
ينبغــي أن تســعى وســائل اإلعــام جاهــدة لتوفيــر المزيــد مــن التّ غطيــة لقضايــا المــرأة وتثقيــف
جمهورهــا حــول المســاواة بيــن الجنســين.
الرجــل والمــرأة لتعليــم
عليميــة
ينبغــي أن
تقــدم المناهــج التّ
ّ
ّ
ّ
الوطنيــة مفاهيــم المســاواة بيــن ّ
ّ
مطيــة المحافظــة.
األجيــال الجديــدة
الصــور النّ
التغلــب علــى ّ
ّ

لبنان
نشر ثقافة ّ
النقاش لخلق بيئة
متسامحة ّ
للتعبير عن اآلراء المختلفة
تكتســب وســائل اإلعــام اللبنانيــة المســتقلة والموضوعيــة خــال الفتــرة االنتقاليــة وعــدم االســتقرار،
حيويــة لتمكيــن المواطنيــن والمواطنــات ّ
بنانييــن مــن محاســبة المســؤولين .وتعـ ّـد ســائل
أهميــة
ّ
الل ّ
ّ
َ
اإلعــام ّ
ـتقط َبة ،وتدافــع عــن أحــزاب سياسـ ّـية
مسيســة للغايــة ومسـ
اللبنانيــة صريحــة ولكنّ هــا أيضـ ًـا
ّ
خاصــة ّ
الشــباب
أو رجــال وســيدات أعمــال
معينيــن .ونتيجــة لذلــك ،يشــعر المواطنــون والمواطنــات – ّ
ّ
الرئيسـ ّـية ويلجــؤون إلــى مصــادر بديلــة
الروايــات التــي تـ ّ
الرضــا عــن ّ
ـروج لهــا وســائل اإلعــام ّ
– بعــدم ّ
لألخبــار والنّ قــاش والتّ حليــل .وقــد بــدأت وســائل إعــام جديــدة فــي ّ
الظهــور خــال العــام الماضــي
وخــال مظاهــرات .2019
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ّ
ومنــذ احتجاجــات ُ ،2019ر ِفــع الحظــر المفــروض على
انتقــاد ّ
ـتدت الهجمــات
الشــخصيات
العامــة ،لكــن اشـ ّ
ّ
حافييــن والصحافيــات .ذلــك
والص
علــى اإلعــام
ّ
ّ
ياســيين أو ّ
ــخصيات
الش
للس
ّ
أن االنتقــاد المشــروع ّ
ّ
ّ
ينيــة يمكــن أن يقابــل بالمضايقــة وحتــى
الد ّ
ّ
ً
وغالبــا مــا تثيــر المنشــورات
القانونيــة.
اإلجــراءات
ّ
اإلعاميــة شــكاوى مــن
عبــر اإلنترنــت أو التّ قاريــر
ّ
عامــة بــارزة .وبشــكل عــام ،أصبــح
قبــل
شــخصيات ّ
ّ
موضوعيــة
الجمهــور غيــر واثــق بشــكل متزايــد مــن
ّ
يغــذي
حفــي ،األمــر الــذي
الص
ّ
وحياديــة المحتــوى ّ
ّ
ّ
االنقســامات واالســتقطاب.

ـي
الصعــب بشــكل متزايــد فــي بيئــة وســائل اإلعــام وفــي التّ قاريــر والبـ ّ
كمــا أصبــح مــن ّ
ـث اإلذاعـ ّ
جي ً
ــدا مــن جهــة،
ياســي ،التّ مييــز بيــن العــرض
الس
ّ
الموضوعــي لوجهــات نظــر مختلفــة ومدعومــة ّ
ّ
ّ
أحاديــة الجانــب للمعتقــدات ووجهــات النّ ظــر مــن جهــة أخرى ،مــع تجاهل الجانــب المعارض
والد عايــة
ّ
ّ
حافيــون والصحافيــات الخـ ّ
ـط الفاصــل بيــن الحـ ّـق
الص
أو تحجيمــه .وليــس مــن غيــر المألــوف أن يتجــاوز ّ
ّ
وخاصــة قبــل االنتخابــاتُ ،يحــرم
حريــة التّ عبيــر ومبــدأ توفيــر تغطيــة غيــر منحــازة .ونتيجــة لذلــك،
ّ
فــي ّ
الحقيقيــة بحجــج
الجمهــور مــن الوصــول إلــى جميــع وجهــات النّ ظــر وفــرص مشــاهدة المناقشــات
ّ
ـم التّ عبيــر عنهــا بطريقــة متســامحة.
ّ
قويــة ،يتـ ّ
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ّ
ّ
والنــواب
المرشــحون
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتجنّ ــب
ّ
ً
عمومــا االنخــراط فــي المناقشــات مــع خصومهــم
األولويــة ً
بدال من ذلــك للمقابات
السياسـ ّـيين ويعطــون
ّ
ّ
ياســية المباشــرة .وتكشــف
الس
ّ
الفرديــة أو اإلعانــات ّ
ّ
ّ
المدنــي
منظمــات المجتمــع
المراقبــة التــي تقودهــا
ّ
أن المقابــات
اإلعاميــة للحملــة
غطيــة
للتّ
االنتخابيــة ّ
ّ
ّ
ّ
اإلعامــي ،فــي حيــن
الفرديــة تهيمــن علــى المشــهد
ّ
ّ
تــكاد المناقشــات معدومــة .وبالنّ ســبة لشــهر فبرايــر
التلفزيونيــة حــول
 ،2022اتّ خــذت  ٪3فقــط مــن البرامــج
ّ
ّ
المرشــحين والمرشــحات،
االنتخابــات شــكل نقــاش بيــن
بينمــا اتّ خــذت  ٪88مــن التّ غطيــة شــكل مقابــات مــع
سياســي واحــد.
ضيــف واحــد مــن حــزب
ّ
منصــات النّ قــاش ،والمســاحات المحايــدة ،والبيئــة المتســامحة ،يميــل
وعليــه ،فإنّ ــه فــي غيــاب ّ
ّ
القانونيــة أو االضطهــاد،
بحريــة ،أو الخــوف مــن القيــود
ّ
الشــباب إلــى اإلحجــام عــن التّ عبيــر عــن آرائهــم ّ
ـإن ّ
الشــباب والنّ ســاء فــي لبنــان ممثلــون تمثيـ ً
ـا
أو فقــدان ثقافــة النّ قــاش .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فـ ّ
ّ
ً
ً
عامــا ،و ٪3.4مــن
تقــل أعمارهــم عــن 38
النــواب
أن  ٪5.4فقــط مــن
ناقصــا فــي البرلمــان حيــث ّ
ّ
النّ ســاء.

ّ
منصــات مفتوحة للناشــطين
وقــد قامــت
ـي بتنفيــذ مبــادرات ناجحــة إلنشــاء ّ
منظمــات المجتمــع المدنـ ّ
والناشــطات ّ
واالجتماعيــة فــي لبنــان الكتســاب مهــارات
السياسـ ّـية
الشــباب مــن مختلــف األطيــاف ّ
ّ
ّ
جي ً
حــدث أمــام
ــدا وقائمــة علــى
األدلــة ،وممارســة مهــارات التّ ّ
النقــاش ،وتقديــم حجــج مدروســة ّ
ّ
السياســة
الجمهــور واالســتماع،
وتعلــم احتــرام وجهــات نظــر المعارضــة .كمــا ُيعـ ّـرف تنســيق مناقشــة ّ
ّ
الشــباب والنّ ســاء علــى اتّ خــاذ قــرارات مســؤولة ومســتنيرة مــن خــال البحــث وفهــم الجوانــب
الخافيــة.
المختلفــة للقضايــا
ّ

#أصوات_حرة
ّ

ّ
التوصيات
المدنــي تعزيــز المبــادرات التــي تشــرك
العامــة والمجتمــع
المؤسســات
ينبغــي علــى
ّ
ّ
ّ
ّ
ـادة.
بحريــة عــن آرائهــم المســتنيرة وتقديــم حجــج ّ
قويــة وحجــج مضـ ّ
الشــباب فــي التّ عبيــر ّ
ـتراتيجيات لتنميــة ثقافــة الحــوار المتســامح
السياسـ ّـية النّ ظــر فــي اسـ
ينبغــي علــى األحــزاب ّ
ّ
بيــن أعضائهــا وعضواتهــا وأنصارهــا ،وجناحي ّ
والسياسـ ّـيين والسياســيات
الشــباب والنّ ســاء،
ّ
ّ
الطامحين.
األولويــة إلنتــاج برامــج المناظــرة وتشــجيع جمهورهــا
ينبغــي علــى وســائل اإلعــام إيــاء
ّ
الســلطة.
علــى التّ عبيــر عــن اآلراء وطــرح األســئلة علــى شــاغلي مناصــب ّ
ّ
االنتخابييــن المشــاركة فــي المناقشــات لتعزيــز
المرشــحين والمرشــحات
ينبغــي علــى
ّ
قيــام المواطنيــن والمواطنــات باالختيــار المســتنير.
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ّ

نبذة عن أصوات حرة
ّ
ً
المنظمات ّ
حرة":
تاليا المزيد حول
الشريكة في برنامج "أصوات ّ

ّ
ّ
منظمــة يديرهــا
منظمــة أطــوار لألبحــاث والتنميــة المجتمعيــة هــي
مقرهــا طرابلــس وتعمــل علــى خلــق وعــي
متطوعــون ومتطوعــات
ّ
ّ
الديمقراطيــة فــي ليبيــا .كمــا تعمــل على
ـي لتعزيــز وترســيخ قيــم ّ
مجتمعـ ّ
والسياســي للمــرأة ،والبحــث فــي قضايــا ّ
الشــباب،
التّ مكيــن االقتصــادي
ّ
وتعزيــز مشــاركة ّ
االجتماعيــة،
الشــباب فــي تنميــة المجتمــع ،والعدالــة
ّ
الثقافــي.
والتنــوع
ّ
ّ

ّ
منظمــة فــزان ليبيــا يقــع مقرهــا فــي ســبها ،جنــوب غــرب ليبيــا .وهــي
ّ
تأسســت فــي عــام  ،2012وتعمــل علــى خدمــة المجتمعات في
منظمــة ّ
المنطقــة الجنوبيــة مــن البــاد مــن خــال المشــاركة وإعــداد التّ قاريــر
ّ
التــي يقودهــا ّ
ومنظمــة فــزان ليبيــا
الشــباب حــول األحــداث فــي فــزّ ان.
الســام مــن خــال أقســامها
هــي مبــادرة
مجتمعيــة تقــوم بأعمــال بنــاء ّ
ّ
المدنيــة،
اإلعاميــة ،ومجموعــة فــزّ ان ليبيــا
الثاثــة :مجموعــة فــزان ليبيــا
ّ
ّ
مهمتهــا فــي تشــجيع تبــادل
ومجموعــة فــزّ ان ليبيــا للمســاعدة .وتتمثــل
ّ
وبقيــة ليبيــا والعالــم.
المعلومــات بيــن الجنــوب
ّ

الجمعيــة ّ
ديمقراطيــة االنتخابــات تعمــل علــى قضايــا
اللبنانيــة مــن أجــل
ّ
االنتخابــي فــي لبنــان لتمكيــن المواطنيــن والمواطنــات مــن
اإلصــاح
ّ
وتأسســت الجمعيــة
ياســية.
الس
المشــاركة
ّ
بفعاليــة فــي العمليــة ّ
ّ
ّ
ّ
ديمقراطيــة االنتخابــات فــي عــام  ،1996وتقــوم
اللبنانيــة مــن أجــل
ّ

بأعمــال مراقبــة االنتخابــات وتثقيــف النّ اخبيــن والناخبــات علــى نطــاق
واســع ،كمــا ّ
ـي ،وتضــع توصيــات لتحســين العمليــات
تحلــل اإلطــار القانونـ ّ
ّ
المتطوعيــن والمتطوعــات فــي
المنظمــة قاعــدة مــن
االنتخابيــة .ولــدى
ّ
ّ
جميــع أنحــاء لبنــان تشــارك فــي جهــود مراقبــة االنتخابــات.
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ّ

المركــز ّ
ّ
الل
منظمــة
الصحافــة هــو
لحريــة ّ
يبــي ّ
ّ

تلتــزم

ّ
المنظمــة

ّ
الليبيــة

للتنميــة

بقيــم

صحافيــون
أسســها
مدنيــة
ّ
مقرهــا طرابلــسّ ،
ّ
ّ
وصحافيــات ومحامــون ومحاميــات ومدافعــون

الديمقراطيــة والحيــاد والمســاواة بين الجنســين.
ّ
ّ
منظمــة مقرهــا فــي بنغــازي ،وتديــر عــدة
وهــي
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وتحــدد
إقليميــة فــي جميــع أنحــاء ليبيــا.
فــروع
ّ
ّ

حافيــون والصحافيــات ووســائل اإلعــام
الص
ّ
ّ

القــوي
الوطنيــة مــع التركيــز
لبرامــج التّ نميــة
ّ
ّ
ّ
والشــباب .كمــا
علــى دعــم تمكيــن المــرأة

يتعــرض لــه
لمكافحــة العنــف والتّ رهيــب الــذي ّ

المختلفــة فــي ليبيــا .كمــا يعمــل المركــز علــى
إنهــاء حالــة اإلفــات مــن العقــاب لمرتكبــي
الجرائــم ،وردع محــاوالت إســكات الخطــاب

المنظمــة ّ
ّ
اســتراتيجيات
وتوجــه
الليبيــة للتنميــة
ّ
ّ

ّ
المنظمــة كذلــك البحــوث وورش العمــل
تقــود

والتّ دريــب وحمــات المناصــرة.

اإلعامــي وتسييســه .وتتمثــل رؤيــة المركــز
ّ
للص ّ
حافييــن وترســيخ
فــي تحقيــق بيئــة آمنــة ّ
والصحافــة فــي ليبيــا.
حريــة اإلعــام
ّ
مبــدأ ّ

مؤسســة مهــارات علــى تعزيــز تطويــر
تعمــل
ّ

ّ
منظمــة
الســام هــي
جمعيــة اإلعــام مــن أجــل ّ
ّ

ّ
بالظــروف
مقرهــا بيــروت وتعمــل علــى النّ هــوض
ّ

وتعمــل علــى إشــراك وســائل اإلعــام فــي

ّ
الصحافــة المسـ ّ
منظمــة
ـتقلة فــي لبنــان .وهــي
ّ
حريــة التّ عبيــر
المجتمعيــة
والسياســية التــي تعــزّ ز ّ
ّ
ّ

والوصــول إلــى المعلومــات واحتــرام حقــوق

الســلمية
ـي
ـروج ّ
للصحافــة ّ
ّ
لبنانيــة تـ ّ
مجتمــع مدنـ ّ

الســام والمصالحــة وحقــوق
عمليــات بنــاء
ّ
ّ

ً
أيضــا
الجمعيــة
اإلنســان والحــوار .كمــا تعمــل
ّ

ّ
منظمــة مهــارات
اإلنســان .وتشــمل أهــداف

علــى رفــع مســتوى الوعــي حــول القضايــا

والسياســة
اإلعاميــة
األميــة
االســتراتيجية محــو
ّ
ّ
ّ

والمســاءلة

والمناصــرة ،وتزويــد المجتمعــات التّ قدميــة

بالمعرفــة والمهــارات ّ
الازمــة إلحــداث تغييــر.

المتعلقــة

بحريــة
ّ

الصحافــة
ّ

يمقراطيــة فــي ومــن خــال وســائل اإلعــام
والد
ّ
ّ
فــي لبنــان.
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ّ

ّ
مقرهــا بيــروت تعمــل علــى تعزيــز التّ نميــة
منظمــة
مركــز ســمارت هــو
ّ
إعاميــة
الســام مــن خــال تطويــر بيئــة
والديمقراطيــة والمواطنــة وبنــاء ّ
ّ
ّ
تأســس المركــز
إعاميــة
أفضــل وإنشــاء منصــات
موضوعيــة .وقــد ّ
ّ
ّ
ّ
المدنــي
منظمــات المجتمــع
فــي عــام  ،2007ويعمــل علــى تمكيــن
ّ
ّ
فعالــة فــي
والشــباب والنّ ســاء ليكونــوا عوامــل تغييــر ومســاهمة ّ
التّ نميــة المســتدامة لبلدانهــم.

ّ
متطوعــون
منظمــة يقودهــا
مؤسســة تافــات اإلعاميــة الثقافيــة هــي
ّ
ّ
ّ
المنظمــة إلــى نشــر
زوارة ،غــرب ليبيــا .وتهــدف
ومتطوعــات ومقرهــا ّ
حريــة التّ عبيــر والـ ّـرأي .كمــا
ثقافــة القــراءة والنّ قــاش مــع التّ أكيــد علــى ّ
ّ
المنظمــة إلــى رفــع مســتوى الوعــي وتحســين المســتوى
تســعى
ّ
ّ
يتعلــق
ســيما فيمــا
والتعليمــي للمواطنيــن والمواطنــات ،ال
الثقافــي
ّ
ّ
األقليــات
وفعاليــات مناصــرة لحقــوق
بحقوقهــم .وتقــود أيضـ ًـا حمــات
ّ
ّ
ّ
األصليــة.
والشــعوب
ّ

ّ
ّ
مقرهــا مدينــة الزّ اويــة وتركــز
منظمــة منبــر المــرأة للتّ نميــة هــي
منظمــة ّ
ّ
والشــباب فــي ليبيــا .وتعمــل على تمكيــن المرأة للمشــاركة
علــى النّ ســاء
والسياســية .وتوفــر أيضــا
واالقتصاديــة
االجتماعيــة
بكفــاءة فــي التّ نميــة
ّ
ّ
ّ
ّ
المنظمــة تدريبـ ًـا عمليـ ًـا علــى المهــارات للنّ ســاء ،بمــا فــي ذلــك القــدرة

إيجابــي علــى عمليــات صنــع القــرار .كمــا تســعى
علــى التأثيــر بشــكل
ّ
ّ
المنظمــة مــن خــال أنشــطة التّ وعيــة المختلفــة ،إلــى الحصــول علــى
المصــدق
فاقيــات
أحــكام
قانونيــة لضمــان حقــوق المــرأة وإنفــاذ االتّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعيــة.
عليهــا فــي مجــال العدالــة
ّ

تم تطوير هذا المنشور من قبل المنظمات المشاركة
في مبادرة "أصوات حرة" وبدعم تقني من مؤسسة بندا
لاستشارات الدولية
ضمن برنامج «أصوات حرة»
والذي ينفذه تحالف كل من:
معهد صحافة الحرب والسام ،مؤسسة بندا لاستشارات
الدولية ،مراسلون با حدود ،منظمة الدفاع عن اإلعام
وبدعم من
حكومة المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا

التحليــات ووجهــات النظــر واآلراء الــواردة فــي هــذا المنشــور تخــص فريــق اإلعــداد وقــد ال
تمثــل أعضــاء التحالــف أو حكومــة المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الشــمالية.

