دعم إلنشاء شبكات (معارف) للمحامني املختصني بوسائل اإلعالم عامل ًيا
مركز القانون والدميقراطية
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هل تريد املبادرة بتأسيس شبكة (معارف) للمحامني املختصني بوسائل اإلعالم؟ يق ّدم حاليًا مركز القانون والدميقراطية ،الذي عمل يف السابق مع
شبكات مامثلة يف بلدانٍ حول العامل ،الدعم لألفراد واملجموعات املهتمة بهذا املوضوع .ويت ّم تقديم الدعم من خالل الرتويج لِمرشوع “إنشاء
شبكات (معارف) للمحامني املختصني بوسائل اإلعالم عامل ًيا” ،وامل ُ َم َّمول من قبل الصندوق العاملي للدفاع عن وسائل اإلعالم ،الذي بدوره تديره
.منظمة اليونسكو

•
•

ما هي شبكة (املعارف) للمحامني املختصني بوسائل اإلعالم؟

.هي منظّمة تجمع املحرتفني يف املجال القانوين لرتسيخ فهمهم لحرية اإلعالم وحرية التعبري ،كام وللدفاع عنها
هي متمركزة عىل الصعيد الوطني (أو عىل الصعيد اإلقليمي بشكل محتمل) كمنتدى للتعاون املهني وتبادل
.املعارف واملنارصة وبناء القدرات
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

ما هي منافع شبكة (املعارف) للمحامني املختصني بوسائل اإلعالم؟

.أن تكون قوة لتطوير قانون إعالم ميتثل لحقوق اإلنسان
.تقديم فرص لألعضاء بغية التواصل والتعاون وبناء قدراتهم والقيام بأعامل املنارصة بشكل مشرتك
اختصاصا قانون ًيا مهن ًيا معرتف به
.املساعدة عىل تطوير قانون إعالم ليشكّل
ً
متكني املحامني للدفاع عن حرية اإلعالم ،عىل سبيل املثال من خالل التقايض االسرتاتيجي وتقديم الخدمات
.املجانية واملنارصة وتبادل املعارف
.توفري منتدى للمشاركة مع املحامني املتقاريب التفكري من حول العامل

:ما الذي بإمكاننا تقدميه

.حلقات دراسية شبكية استهاللية حول كيفية انشاء شبكة (معارف) للمحامني ومنافعها
حلقات دراسية شبكية حول مواضيع تتناول حرية التعبري مثال االعتدال يف املحتوى وتنظيم وسائل االعالم
.والحقوق الرقمية
).املشورة واإلرشاد املستمران للذين يرشعون يف إنشاء شبكة (معارف
ِ ).م َنح صغرية ملجموعات مختارة بغية امليض قد ًما يف إنشاء شبكة (معارف
موارد مثال «ورقة معلومات أساسية حول إنشاء شبكة (معارف) للمحامني» و»دستور منوذجي لشبكة (معارف)
).للمحامني» وبيانات أساسية للحلقات الدراسية الشبكية (متوفرة باللغة االنكليزية

:ما الذي بإمكاننا تقدميه

يف حال أردتم معرفة املزيد حول هذا  www.law-democracy.orgأو  toby@law-democracy.orgاالتصال بـِ
.املوضوع
: https://www.law-democracy.org/live/projects/media-lawyersزيارة صفحة املوارد عىل العنوان التايلnetworks.

هي منظمة دولية تعنى بحقوق اإلنسان ،مق ّرها يف كندا وتق ّدم الخدمات القانونية املحرتفة عامليًا .نعمل ) (CLDمركز القانون والدميقراطية
ترسخ الدميقراطية وتدعمها ،مبا يف ذلك حقوق حرية التعبري والتصويت واملشاركة يف الحكم
لتعزيز وحامية وتنمية حقوق االنسان التي ّ
: fb.com/وفايسبوك : @Law_Democracyوالحصول عىل املعلومات وحرية التج ّمع وتكوين الجمعيات .ميكنكم العثور علينا عىل تويرت
centreforlawanddemocracy.
الصندوق العاملي للدفاع عن وسائل اإلعالم هو صندوق استئامين/برنامج متع ّدد الرشكاء ت ّم تطويره بهدف تعزيز حامية اإلعالم وتحسني إتاحة
الصحافيني للحصول عىل املساعدة القانونية التي تراعي املساواة بني الجنسني .وقد ت ّم تأسيس الصندوق ،والذي تديره اليونسكو ،بفضل التربعات
.األولية من قبل حكومتي اململكة املتحدة وكندا
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