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 صورة: إبراهيم الورزازي 

 

يلعب الجمهور دوًرا  -تعزيز آليات مساءلة وسائل اإلعالم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  

 مهًما في هذه العملية 

نّظم معهد آيرش بروست للّصحافة الدّولية )ألمانيا( بالشراكة مع مركز تطوير اإلعالم )تونس( ومرصد اإلعالم في شمال إفريقيا 

 تونس العاصمة  . احتضنتإشراك الجمهور"  -عمل لمدة ثالثة أيام بعنوان "مساءلة وسائل اإلعالم  ورشة  والشرق األوسط )تونس(  

وشارك فيه عدد من الفاعلين في مجال اإلعالم في المنطقة،    ،2021ديسمبر  كانون األّول/  23إلى    20في الفترة من    هذا الحدث

، فضالً عن ممثلي  اتيوالتّعديل الذّ  وهيئات التّعديلممثلي منظمات و  والموفّقين اإلعالميين والصحفيين والمحررين مثل الناشرين
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من الجزائر والبوسنة والهرسك وألمانيا والعراق   35الجامعات والمنظمات غير الحكومية. جاء المشاركون والخبراء البالغ عددهم  

 واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وبولندا والسودان وسوريا وتونس وتركيا.

قة في منطقة  ف المعايير والممارسات الحالية المتعلقة بمساءلة وسائل اإلعالم المطبّاستكش ا  فيول  يتمثّل األ  هدفان،  شةور للكان  

كعنصر يّة  مساءلة اإلعالمالعملية  ب  المعنيحقيق في مشاركة الجمهور  تّ في ال  الثّانيوالشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.  

البرامج وإرسال الشكاوى في حاالت انتهاك القواعد    طوير والمطالبة بالتصحيحات وكذلك في ت   األخبار   التّفكير فيتفاعلي في  

 األخالقية ذات الصلة.

أن حرية التعبير وحرية الصحافة   على  السيدة إليسا أوزبك من القسم السياسي في السفارة األلمانية في تونس مؤكدة  ورشةافتتحت ال

من حقوق اإلنسان األساسية، وهي ضرورية لتطور الديمقراطية. وأكدت السيدة أوزبك أن تونس شهدت تغييرات جوهرية في  

شرق  تطوير وسائل اإلعالم ويتم تقييمها حاليًا باعتبارها الدولة األكثر حرية فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة في منطقة ال

 األوسط وشمال إفريقيا.

زاوي، رئيس مركز تطوير اإلعالم في تونس، أنه على الرغم من التغييرات اإليجابية في المساءلة ي حالعبد الكريم  أ.د.  ح  صرّ 

في غرف األخبار،    2014في    الموفّقين اإلعالميين  ، وإدخال2018اإلعالمية مثل إنشاء مجلس الصحافة التونسي الجديد في  

  ى ظ تحيجب أن    !مسلّماتكاعتبار هذه اإلنجازات  يمكن    ، ال2013في    لالتّصال السمعي البصري  مستقلةال  العليا  هيئةلاوإنشاء  

ما في ظل التحديات الحالية مثل الرقابة الذاتية العالية على الصحفيين  األولوية القصوى، ال سيّبرعاية آليات المساءلة اإلعالمية  

وي على الدور المهم للنوايا الحسنة من داخل المجتمع اإلعالمي لتحقيق مثل  اد الحيز وشدّ .  نتونشر خطاب الكراهية عبر اإلنتر 

تُعد اإلرادة الحقيقية لمجتمع وسائل "  هذه التغييرات وأيًضا على وجود تمويل دولي في تونس، والذي كان مفتاًحا لبدء العملية:

خطوة أولى ذات صلة لبدء تقديم المساءلة اإلعالمية    ،ط وشمال إفريقيااإلعالم بشكل عام في كل دولة من دول منطقة الشرق األوس 

  ."شفافية دّقة والكأداة حقيقية لل

وء على في كلمته الترحيبية، الضّ   رصد اإلعالم في الشرق األوسط وشمال إفريقيامع، المدير التنفيذي لاميروش نجعسلط السيد  

يمكن نسخأنّ  تطبيق    ه  الممارسات، مثل  نماذج  الموفقين اإلعالميينأفضل  بلدان منطقة   خبار في غرف األ  خّطة  التونسية، في 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا مثل ليبيا. االستشارات والخبرة موجودة ويمكن نقلها على الفور بدعم ليس فقط من التمويل الدولي 

مرصد   أنّ ع  افي تونس. وقال السيد نج  مشروع الموفقين اإلعالميين  2014ي عام  ذ فالذي نفّ   آيرش بروست ولكن أيًضا من معهد  

 .منطقةالفي  آيرش بروست معهدبفرص التعاون مع  في المستقبل، رحبيُ اإلعالم في شمال إفريقيا والشرق األوسط، 



       
 
 
 

3 
 

أ.د.مقدّ  الدولية،    آيرشمعهد    ة لر، رئيس غفنسوزان    ت  للصحافة  ال  عرضا شامالبروست  التطبيقية  مشاريع  لمساءلة اإلعالمية 

ور المهم لألوساط األكاديمية والبحثية التي يجب تضمينها  إلى الدّ   تالحالية للمعهد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وأشار 

ور المهم لتونس، فهي الدولة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي أنشأت طت الضوء على الدّ في هذه العملية. وسلّ 

المساءلة اإلعالمية، مثل   الموفقين اإلعالميين بنجاح هياكل    آيرش بدعم من معهد    2014في غرف األخبار في عام    حضور 

 .وتمويل من وزارة الخارجيّة األلمانيّة بروست

 

 

 

الب شبيك،  دومينيك  معهد  أوضح  في  وسائل    شرييآاحث  لمساءلة  العالمي  "الدليل  المقارنة  للدراسة  الرئيسية  النتائج  بروست، 

نشر روتليدج(. وأوضح بالتفصيل أنه إلى جانب اإلعالميين، ال)دار   2022  يفكانون الثاني/جاناإلعالم"، والتي نُشرت للتو في  

باإلضافة إلى اإلطار    ،والمنظمات غير الحكومية  كاديميينواأل  ر في صناعة اإلعالم مثل الجمهو  ىخر األالجهات الفاعلة  فإن  

" التجريبية  الدراسة  نتائج  كركفسكي  إيزابيال  قدمت  اإلعالم.  وسائل  مساءلة  تطبيق  في  رئيسية  أدوار  لهم  مساءلة  الالسياسي، 

واقع وست، والتي استكشفت  بر   رش يآمعهد    2021في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا" التي أجراها في عام    يّةاإلعالم

 المساءلة اإلعالمية في الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وسوريا.آليّات 

وبولندا   الهرسكقدم خبراء المساءلة اإلعالمية من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وكذلك من ألمانيا والبوسنة و

في تحدّثون الم أعطىمن خالل إشراك الجمهور.  يّةمساءلة اإلعالمالليّات أمثلة على التحديات وأفضل الممارسات من المنطقة آل

المُ  تونس  الجلسة  العربي:  الربيع  بعد  الممارسات.    ،حالة أفضل ممارسة؟"  -عنونة "حالة اإلعالم والمساءلة  أمثلة على أفضل 

ّ الصرح السيد إيهاب   ة، تم تطوير أشكال  وش، صحفي ومنتج برامج في التلفزيون الوطني التونسي أنه بسبب المطالب العامّ شا

توفير مساحة لمناقشة القضايا المتعلقة باإلعالم وهياكل المساءلة اإلعالمية التي هي في كثير من الحاالت  و اةقنجديدة لجمهور ال

)تونس( والسيد الهادي السنوسي، أف أم ذاعة جوهرة إل الُموفّقة اإلعالميّةني، نرجس مخيني ةالسيد ت.  ناقش جمهور جديدة على ال

أّكدا علىالجمهور.    مع  اعلتفّ الأهمية    ،م )تونس(أف  أراديو موزاييك  ل  الُموفّق اإلعالمي اإليجابية    الجمهور   مالحظات  أنّ   إذ 

ولكن أيًضا لنقل اقتراحات الجمهور    الّشكاوييس فقط لحل  والسلبية مهمة لسياسة التحرير وللمذيعين لمعرفة احتياجات الجمهور، ل

خّطة الموفّقين   وسائل اإلعالم. حتى اآلن، تونس هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي أدخلتإدارة  إلى  

 في غرف األخبار اإلذاعية.  االعالميين
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منسّ   كركفسكي،  إيزابيال  مشروع  أكدت  إفريقيا  بروست  آيرشمعهد  قة  وشمال  األوسط  الشرق  أن  بمنطقة  الموفّقين ،  إدخال 

على دراية وخبرة  ديهلجيدًا و )ة(دربتم )ة( مكلفًا وال يتطلب سوى صحفي  م يكنل 2014في غرف األخبار في عام  اإلعالميين

في غرف األخبار، في حين أن إنشاء  بسهولة    إرساء هذه اآلليّة بكل من مدونة السلوك وكذلك تشريعات وسائل اإلعالم. يمكن  

عضاء  األمن    عدد مهمّ األمر الذي يتطلب هيكاًل إداريًا وأمانة عامة ومساحة مكتبية و  .مجالس صحافة مستقلة أمر أكثر تعقيدًا

بير أو  لجنة الشكاوى. ومع ذلك، عادة ما يتم إنشاء مجالس الصحافة على المستوى الوطني ويتم دعمها من قبل مجتمع إعالمي كل  

ا  مراقب  في كونه   مثل دوره الّرئيسي،  الموفّقين اإلعالميينداء بطريقة مختلفة تماًما عن  األجمعية صحفيين. يتيح هذا الدعم للمجلس  

من  كما صرحت نرجس مخينيني، تم تشكيل شبكة  ولجميع وسائل اإلعالم على المستويين الوطني والمحلي. ومع ذلك،    اإعالميّ

الجمهور. في هذا السياق، أعلنت نرجس مخينيني أنها   معقوي    شكلب  فاعل، للت2016في تونس في عام    نالموفقين اإلعالميي

أول برنامج إذاعي  ليكون  مدته ساعة واحدة سيتم تخصيصه    جابرنام  ، 2022  جانفيكانون الثاني/على إذاعة جوهرة في    قدّمست

إفريقيا الشرق األوسط وشمال  السنالكل من نرجس مخينيني و  شرحو  .يّةم لمساءلة اإلعالا  حول  في منطقة  وسي طريقة  هادي 

شكاوى جماهيرهم. كالهما يلتزم بقواعد مدونة األخالق، ولكنهما يقومان أيًضا،    عملهم المتمثّلة أساسا في التحقق واإلجابة على

التمييز بين  بلصحفيين  سمح لأيًضا التدريبات التي تيُنّظمون  جودة المحتوى ويسهرون على  إذا لزم األمر بتطوير المدونة. إنهم  

، وكذلك جمع االقتراحات من الجمهور ونشرها  لاّلزمةللقيام بالتصحيحات االتحرير    غرفالرأي والتعليق. كالهما على اتصال ب

كّل من  أدلى  .  هاشارك كالهما في اجتماعات شهرية مع اإلدارة، حيث يقدمون تحلياًل للحاالت التي تم حلّ عبر اإلنترنت. أخيًرا يُ 

موفقين اإلعالميين في غرف  منذ أن تّم تعيين المشترك: " تصريحهادي السنوسي بالوالسيد  نرجس مخينينيالموفقين اإلعالميين 

مع ل  لتحقيق أي نوع من التواص. تعتبر ثقة الجمهور أمًرا ضروريًا  ، تلقّت وسائل اإلعالم لدينا عددا أقل من الّشكاوي"األخبار 

ليسوا على  الداخلية. ومع ذلك، من الشائع أن الزمالء الذين  المهنية معاييرها  بمتابعة مدى احترام    عموًماالتي تهتم  وسائل اإلعالم  

غرف    صحفيّيتوفير المزيد من التدريبات ل  في  اتالمقترحتمثّل أحد  جواسيس.  م  يعتبرونه  يناإلعالمي  ينالموفّقدراية بوظائف  

معالجة االنتهاكات األخالقية تعني أّن الّصحفيين وأن    للموفقين اإلعالمييناألخبار بشكل عام لجعلهم على دراية بالدور المهم  

 . عن الدّعاوي القضائيّة سيكونون في منأى

تماًما في   القسرية  المساءلة اإلعالمية  البروفيسور رضوان  األبلدان  اليختلف وضع  وليبيا والعراق. أوضح  الجزائر  خرى مثل 

وأنه ال توجد آلية مطبقة فيما يتعلق بحرية الوصول إلى    واجه انتقاداتيعديلي في هذه البلدان  من الجزائر أن النظام التّ   عةبوجم

  الحرية   إن هامش: "ةمعقال بوج  حقوقهم.وتوعيتهم بالمعلومات للصحفيين، وبالتالي ال توجد آلية محددة للتواصل مع الجمهور  

جمعيات الصحفيين في  كةمشار ارتباطه ب مدى المكان الذي تعيش فيه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا و يتحدّد من خالل

 كلف وأن معظم وسائل اإلعالم ال تستطيع تحمل تكاليفهمُ   يّة اإلعالم  المساءلةن إشراك الجمهور في  اأنشطة المراقبة". كما قال  

ومع ذلك، يمارس الجمهور بالفعل، من خالل وسائل التواصل االجتماعي غير المنظمة،    ة في ظل األزمة االقتصادية الحالية. خاصّ 

 هم في النقد، وفي مرحلة ما ستدرك وسائل اإلعالم أهمية إشراك الجمهور على الرغم من األزمة االقتصادية.حقّ 
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المش  مديرة  اللواتي،  فاطمة  األوسطع  ير اقدمت  والشرق  إفريقيا  شمال  في  اإلعالم  مُ بمرصد  نظرة  للمساءلة  قعمّ ،  مهمة  ة ألداة 

زمة لتثقيف المواطنين العاديين حول حقوقهم. تكمن المشكلة في أن معظم مشاريع  (، الالMILاإلعالمية )  التربيةاإلعالمية، وهي  

التربية اإلعالمية والمعلوماتية في المدارس في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعتمد على تمويل المانحين الدوليين وال  

المدارس ة معظم أنشطة التربية اإلعالمية من قبل معلمي  ت تغطيتُدرج التربية اإلعالمية والمعلوماتية في مناهجها. في تونس، تمّ 

عملوا كمتطوعين في أوقات فراغهم. ومع ذلك، فإن معظم وزارات التربية والتعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   الذين

"اكتساب المعرفة   :أنّ   األخير   لهاتدخّ ال تدعم أنشطة التربية اإلعالمية والمعلوماتية على اإلطالق. كما جادلت فاطمة اللواتي في  

بالتربية اإلعالميّة حتّى يكون جزءا من المساءلة عن الجمهور ال يكفي! من الضروري إنشاء مجتمع كامل يتمتع بمعرفة عميقة 

فإن    ،، أنه على عكس تونسليبياجهود مساءلة وسائل اإلعالم في  داعم كبير لقال الدكتور خالد غالم من ليبيا وهو  .  "اإلعالميّة

وبعد ثالثة أيام من العمل، سلطت ورشة العمل الّضوء على "خطوة أولى   .الجامعيّةدرجة في المناهج  ليست مُ يّة  مساءلة اإلعالمال

لتطوير م  للتّغيير" المحتمل  المستقبلي  الدّعم  المعلومات األوليّة حول  تبادل  بين من خالل  المساءلة اإلعالميّة والذي سيتّم  نهج 

 جامعة تونس وليبيا.  

وكي، عضو مجلس الصحافة المستقل في تونس، ذات أهمية كبيرة خالل ورشة العمل اإلقليمية مرّ الوبي منّ الكانت مساهمة السيد 

بعد ثورة الربيع العربي في منطقة  الوحيد الذي تأسس  المستقّل  هو مجلس الصحافة    تونسيأيام. مجلس الصحافة ال   3التي استمرت  

منطقة التي تفتقر حاليًا إلى أي هيئات مستقلة  الحتذى به للعديد من بلدان جلس نموذًجا يُ هذا الم عد  الشرق األوسط وشمال إفريقيا. يُ 

ركية من قبل ممثلي ظام الداخلي لمجلس الصحافة في تونس تم تطويره بطريقة تشاوكي أن النّ مرّ الوأوضح السيد    .عديلذاتية التّ 

جميع جمعيات الصحفيين. تم إنشاء هيئة التنظيم الذاتي في عملية رسمية تضم ناشري وسائل اإلعالم ونقابات الصحفيين وكذلك  

مثلون وسائل اإلعالم المطبوعة ووسائل اإلعالم عبر اإلنترنت  ن لجنة الشكاوى من تسعة أعضاء )يُ تتكوّ   جمعيات الصحفيين.

ثالث لجان للتعامل مع شكاوى  تشكيلمرحلة التأسيس، تم  خالل اض وأستاذ جامعي والعديد من الصحفيين(. معهم قو نمذيعيالو

الفايسبوك،   علىفقط  تُنشر قرارات وبيانات مجلس الصحافة في تونس حاليًا    الجمهور والقضايا المهنية وكذلك العالقات العامة.

عليه الموافقة  تتم  لم  المقترح  التمويل  مجلس    ألن  تمويل  لنماذج  )وفقًا  األصلي  التمويل  نموذج  كان  المعطل.  البرلمان  قبل  من 

ومع ذلك، ال يمكن اعتماد مشروع القانون   ٪.   50بنسبة    حكوميّا  الصحافة األلماني ومجلس الصحافة في بلجيكا( سيوفر تموياًل 

تُ فعّالألن التغييرات السياسية الوطنية جعلت البرلمان غير     العديد من التّعقيدات   باللّوائح التّنظيميّة  المتعلّقة   مشكلةال  سبّب هذه. 

 تمويلي ومكان لالجتماعات الدورية للجنة الشكاوى.ال الهيكلقانوني والوجود للحاليًا  تفتقر لهيئة التنظيم الذاتي، حيث 

، مثاالً مفصالً عن كيفية إنشاء  لهرسكاوقدمت السيدة ليليانا زوروفاك، المديرة التنفيذية السابقة لمجلس الصحافة في البوسنة و

مجالس الصحافة في حاالت ما بعد الصراع. وشددت على أن الحوار مع مالكي وسائل اإلعالم والناشرين وجمعيات الصحفيين  

طة طريق واضحة حول األداء الذاتي والمستقل ار والبرلمانيين والجهات المانحة الدولية أمر ضروري من أجل الحصول على خ

 أداة مهمة للغاية، حيث تقوم مجالس الصحافة بحلّ   قضاة وأكدت أن الحوار مع ال  على المستوى الوطني.  لس صحافة فعّاللمج
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ساهم في  غالبًا ما يحافة،  مجلس الصّ   إّن حضور حكيم.  إجراءات التّ   عبر   ،وبال تدّخل المحاكم  بدون تكلفةالشكاوى بسرعة كبيرة  

كبير  حد  إلى  القضاة  عمل  نحو .  تخفيف  انتقالية  بمرحلة  تمر  التي  البلدان  في  مفيد  المستقل  الصحافة  لمجلس  الشامل  النهج 

، اكتسب مجلس الصحافة مكانة قوية للغاية وحظي بقبول واسع من قبل وسائل اإلعالم  الهرسكالديمقراطية. في حالة البوسنة و

صل مهمة بين توا  أداةلذا فإن مجلس الصحافة هو  شكوى من الجمهور.    1000مجلس الصحافة سنوياً  يتلقّى    وكذلك الجمهور.

)القراء والمستخدمين والجمهور( ووسائل اإلعالم والصحفيين. ومع ذلك فإن اختصاصات مجلس الصحافة الحيوي   اهير الجم

ومع   سعة النطاق.، والتي يمكنها في أوقات األزمات اإلدالء ببيانات عامة وإيجاد حلول واالمراقبةهيئة  وظيفة  تفي أيًضا ب  فعّالوال

ظر فيه جيدًا ووضع الميزانية له قبل إنشائه. في مثل تحديًا كبيًرا، يجب النّ تلمجالس الصحافة    ةذلك فإن االستدامة الذاتية والماليّ

دعم المانحين، وهو دعم غير مستدام وسيختفي يوًما ما. بعض الدول،   علىكثير من الحاالت، تعمل المجالس الصحفية ببساطة  

٪،  50٪ أو  49ألمانيا وبلجيكا وتونس، لديها نموذج يمكن من خالله أن تدعم ميزانية الدولة مجلس الصحافة بنسبة تصل إلى  مثل  

: "ال  أنّه  زوروفاك  تودعم التمويل الدولي. قال  مجلس الصحافة وجمعيات الصحفيينب  العضوية  رسومالرصيد المتبقي من    يتأتّىو

األطراف ة للتنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم إال من خالل حوار راسخ وطويل األمد مع جميع  يمكن تحقيق مثل هذه اآللية المهم

  ة خبير   يكركفسكي، وه  تذات الخبرة الجيدة ". وأضاف  األجنبية  مجالس الصحافةمع  باإلضافة إلى االستشارات الجيدة    الفاعلة

الحكومة األلمانية توفر آلية استشارية فريدة   ، أنّ الهرسكالبوسنة ومدير التنفيذي لمجلس الصحافة في لل ةسابق ةومستشار  ةإعالميّ

 )https://www.cimonline.de(لى اإلعالم. ه أيضا إالذي يمتدّ عملومركز الهجرة الدولية والتنمية  عبر  مدىطويلة ال

  

الذي عانى من  بأكمله  ب وسائل االعالم في العراق وكذلك المجتمع االعالمي  د. احمد الصادق الذي شدد على استقطا  أ. شرح  

توعية    المهميديولوجية للتغيير السياسي وأنه من  االنقسام والتفكك بعد الثورة. وأكد أن هناك حاجة لعدسة موضوعية في العملية اال

النقد   ليكونوا جزًءا من  ّ الوسائل اإلعالم  الديمقراط   لتعبيدء  بنا أدوات  طريق  تنفيذ  لذلك يجب  العراق    يّة مساءلة اإلعالمالية.  في 

 على سبيل المثال في تونس وكانت قادرة على الرغم من البيئة المعاديةأنشأت  والتي    ،بشكل عاجل باتباع نماذج أفضل الممارسات 

مستقلة.    عديليّةفي غرف األخبار وتأسيس هيئة ت  وموفقين إعالميينعلى إنشاء مجلس للصحافة  ،  بعد ثورة الربيع العربي  للمساءلة

وجادل الدكتور الصادق بأن اإلدارات اإلعالمية لوسائل اإلعالم وكذلك القطاع التعليمي في الجامعات في منطقة الشرق األوسط 

https://www.cimonline.de/
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مع الجمهور.    تّواصلت ال وأهميتهم في فتح قنوا  موفقين اإلعالميينوشمال إفريقيا يجب أن يكون لديها معرفة شاملة ودقيقة بدور ال

 وسائل اإلعالم في العراق.  ساءلةالمانحين الدوليين ألنشطة ممكثّف من إلى دعم  في هذا الّصدددعا الدكتور الصادق كما 

في بولندا، من خالل أبحاثه    (TVN Discovery Group) سكي، مدير معايير البرمجة في مجموعة  فأوضح الدكتور ميشال شلب

ووإحصائيّ من  اته في  أكثر  أن  البولندية  اإلعالم  ل50سائل  اإلعالمية  األخبار  في غرف  التحرير  طاقم  من  دراية٪   يسوا على 

التحرير.   أقسامفي    والموفّقين اإلعالميينهذا هو السبب في ضرورة تطبيق أقسام المعايير والممارسات    -بتفاصيل قواعد السلوك  

التحرير ومنع االنتهاكات    هيئةى عملية اإلنتاج في أي مرحلة من أجل التواصل مع  ، يمكن لمدير المعايير الوصول إلهذه الحالةفي  

الحقائق، حيث يمكنهم توعية المحررين    تقصيفي بولندا أيًضا منصة خاصة بها ل"تي في أن ديسكفري غروب"  األخالقية. تمتلك  

يتم فيه تصحيح   تويتر قناة اإلخبارية( حسابًا على  )ال  TVN24. عالوة على ذلك، تمتلك قناة  ّزائفةوالجمهور بمحتوى األخبار ال

السيد سالم م قال  بالفعل كما  فعالة  الجمهور هذه  أدوات إشراك  إن  التونسي لياألخطاء وإرسال االعتذارات.  ك، عضو االتحاد 

. تتيح وشكاويهم  إرسال تعليقاتهملجمهور من  ا  نُ مكّ يُ   ذاعتنا الجمعياتيّةرنا تطبيقًا عبر اإلنترنت إل: "لقد طوّ جمعياتيّةلإلذاعات ال

 للمحتوى".  فوريّة رين االتصال المباشر بجمهورهم وتقديم تصحيحاتهذه األداة للمحرّ 

 

 

ثالث مجموعات عمل مع خبراء ومستشارين  أنتجتهاناقشت ورشة العمل اإلقليمية في اليوم الثالث مجموعة من التوصيات 

 تنفيذها في المستقبل القريب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: يتم  دوليين والتي قد 

"إنشاء مجالس الص حافة"   I 

 االحتياجات والتحّديات في منطقة شمال إفريقيا والشّرق األوسط: .1

 

تونس           

 

 :تونساحتياجات مجلس الصحافة في 

اشرين المرتبطين بالهيكل التمويلي لمجلس مدفوع األجر؛ إشراك النّ  تنفيذيالتمويل والخبرة الدولية؛ إنشاء منصب مدير 

 . ظر في إمكانية تشكيل لجنة إعالمية في البرلمان في المستقبلالصحافة؛ توعية المجتمع المدني بهياكل المساءلة اإلعالمية؛ النّ 
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 المغرب        

 

 :احتياجات مجلس الصحافة في المغرب 

متطلبات عضوية المجلس قديمة ويجب مراجعة المواد ذات الصلة من التشريعات القانونية من قبل خبراء مرتبطين بالمعايير  

قرارات المجلس شفافة  وإجراءات اإلبالغ عن مخالفات قانون الصحافة  يجب أن تكون  الدولية مصحوبة بمناصرة واسعة للتغيير؛  

العالي،   العام  االهتمام  ذات  المسائل  في  تنظيم    أن يجيب  المجلس  علىللجمهور؛  باعتباره هيئة  عام  نشطة  وتعديل  ببيان  ذاتي 

 وخاضعة للمساءلة.

 

 العراق 

 

 :العراق مجلس الصحافة في  وتحدّيات احتياجات

 

المطبوعة وجمعيات الصحفيين ووسائل اإلعالم والصحفيين في معظم الحاالت تتأثر هيئة المراقبة الحالية لوسائل اإلعالم 

 .بالممثلين السياسيين لألحزاب المختلفة وال تعمل بشكل مستقلّ 

 .يسمح التشريع بإنشاء مجلس صحفي مستقل في العراق، لكن تطبيق القانون يمثل تحديًا

 .نة األخالقيتعلق بانتهاك مدوّ في كثير من األحيان، ال يقبل الصحفيون النقد فيما 

 مثلة تمثيال ضعيفا في معظم الحاالت.مُ ، تُعتبر لوسائل اإلعالمإحدى آليّات المراقبة بصفتها ونظمات المجتمع المدني مُ  

 

 الت وصيات للمستقبل:  .1

 ذات إرادةإنشاء مجلس صحفي مستقل في العراق مع صحفيين  •

 أنحاء البالد م اجتماعات مع الصحفيين في جميع ينظت •

 تنظيم اجتماعات مع مالكي وسائل اإلعالم المتعلّقة بإمكانيّة إنشاء مجلس صحافة مستقل •

 األجنبيّة مثال مجلس الّصحافة األلماني.لس الّصحافة امج إلىتنظيم زيارات دراسيّة للجهات المعنيّة  •

 

 

I. :"تنفيذ خط ة الموفقين اإلعالميين في وسائل اإلعالم" 

 

 التحد يات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  .1
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 غياب ثقافة المساءلة اإلعالميّة  •

 نقص الوضوح في مفاهيم وآليّات المساءلة اإلعالميّة مثل دور الموفّقين اإلعالميين •

 غيات اإلطار التّشريعي واإلداري  •

 تأثير عدم االستقرار الّسياسي  •

 هشاشة األنظمة االقتصاديّة  •

 االستقرار في مناصب صنع القرار والمديرين اإلداريينعدم  •

 نقص الخبراء األكفاّء  •

 

 الفرص المتاحة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .2

 

 لدى الجمهور  ساءلة اإلعالميّةتنمية ثقافة الم •

 لزمة )تونس(توفر التشريعات المُ  •

 )تونس(  لموفّقين اإلعالميينالبرامج اإلعالمية ل •

 في مناهج التعليم  ساءلة اإلعالميّةأدوات المج ادمإ •

   لموفّقين اإلعالميينل إنشاء منصة على اإلنترنت •

 

 الحلول للخطوات المستقبلي ة  .3

 

 ساءلة اإلعالميّةالمتكثيف االجتماعات والتشبيك بين الفاعلين اإلعالميين في المنطقة لتقديم أدوات ـ  

تكاليف علما أّن غرف التحرير  بسهولة في  امكن تنفيذهيُ  بخّطة الموفق)ة( اإلعالمي)ة( والتّيدعم تدريب الصحفيين المهتمين ـ 

 المنصب ليست عالية

 وسائل اإلعالم  ورؤساء تحرير وأصحاب  لقاءات مع مديري -
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I. إشراك الجمهور":" 

 

 التحد يات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   .1

 

 التحديات السياسية بسبب النفوذ السياسي ـ 

 مع تشريعات قاسية وتقييدية  19-جائحة كوفيد ـ 

 مصداقية القراراتـ 

 األخالقيةالشفافية في اإلبالغ عن المخالفات ـ 

 الموفّقين اإلعالميينعدم وجود تواصل سليم داخل غرف التحرير وحول دور ـ 

 التواصل بين الجمهور ووسائل اإلعالم ـ 

 

 الفرص المتاحة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .2

 

 طّور الّسريع للتكنولوجيا ووسائل التّواصل االجتماعيالتـ 

 تقنيات األخبار ووسائل التّواصل االجتماعيبناء الجسور بين ـ       

 لتحويل المساءلة إلى االستدامةـ       

 الجماهير ووسائل اإلعالم  حاجات ومطالبـ       

 19كوفيد ـ       

 وسائل اإلعالم الّرقميّةـ       

 الحلول الممكنة والخطوات المستقبلية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  .3

 

 عالقة تفاعلية بين اإلعالم والجمهور من خالل إعداد برامج نقدية لوسائل اإلعالمخلق ـ 

 توفير منصة لإلبالغ عن اإلساءات واألخطاء في المحتوى اإلعالميـ 
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لمعهد آيرش لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  شبكة المساءلة اإلعالميةعلى وافق المشاركون على مشاركة هذه التوصيات 

دول(، وكذلك الدخول في حوار مع المنتدى العالمي لتطوير وسائل اإلعالم حول القضايا  10عضًوا و 53)المكونة من  بروست

 المذكورة أعاله من أجل دمج وجهات نظر الجهات الفاعلة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في سياسات التمويل الدولية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للت واصل معنا: 

 

رئيسة معهد آيرش بروست للّصحافة الدّوليّة ،  أ. د. سوزان فنغلر  

susanne.fengler@tu-dortmund.de 

 

   في تونس مركز تطوير اإلعالمرئيس عبد الكريم الحيزاوي،  أ. د. 

ahizaoui@gmail.com 

 

  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياب للّصحافة الدّوليّةمنّسقة معهد آيرش بروست إيزابيال كركفسكي، 

isabella.kurkowski@tu-dortmund.de 

 

مديرة مشاريع مرصد اإلعالم في شمال إفريقيا والشرق األوسط  فاطمة اللواتي،   

fatmalisme@gmail.com 
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