
1	  

 
ااآلليیاتت االدووليیة لدعم حريیة االتعبيیر  

 
وعع في االبث ااإلعالنن االمشتركك حولل حمايیة حريیة االتعبيیر وواالتن

االرقمي ااألررضي  
 

منظمة لووممثل حريیة ااإلعالمم االمقررر االخاصص لألمم االمتحدةة لحريیة االرأأيي وواالتعبيیر 
ااألمن وواالتعاوونن في أأووررووبا وواالمقررر االخاصص لمنظمة االدوولل ااألمريیكيیة حولل حريیة 

االتعبيیر وواالمقررر االخاصص للجنة ااألفريیقيیة لحقوقق ااإلنسانن وواالشعوبب حولل حريیة االتعبيیر 
إإلى االمعلوماتتوواالوصولل   

 
مم ووبعد مناقشة هھھھذهه االقضايیا 2013بعد ااجتماعهھم في بريیتورريیا في االخامس من أأبريیل 

٬، االحملة االعالميیة لحريیة االتعبيیر وومركز 19بشكل مشتركك بمساعدةة من منظمة االماددةة 
االقانونن وواالديیمقرااططيیة٬،  

 
 26على إإعالناتنا االمشتركة االصاددررةة في  ������� ��������

مم وو 2002دديیسمبر  10مم وو 2001نوفمبر  20مم وو 2000نوفمبر  3مم وو 1999نوفمبر 
مم 2006دديیسمبر  19مم وو 2005دديیسمبر  21وو  2004دديیسمبر  6مم وو 2003دديیسمبر  18

مم 2010فبراايیر  3مم وو 2009مايیو  15مم وو 2008دديیسمبر  10مم وو 2007دديیسمبر  12وو 
مم 2012يیونيیو  25وو  مم2011يیونيیو  1وو   

 
باعتباررهھھھا حقاً خاصاً مرةة أأخرىى على ااألهھھھميیة االم ������ تعبيیر  اال ة لحريیة  حورريی

في  أأساسي  كعنصر  االحقوقق ااألخرىى وو فاعع عن كافة  مة للد ددااةة هھھھا ئماً بذااتهھ ووكأ قا
عنهھ من أأجل االدفع بتحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة ااإلستغناءاالديیمقرااططيیة ووكعنصر ال يیمكن   

 
مستقبل ااإلعالمم االقويي وواالمتنوعع في االتروويیج لحريیة تدفق االمعلوماتت  ������

ووااألفكارر في االمجتمع من خاللل إإتاحة االفرصة لمختلف ااألصوااتت ووإإشباعع ااحتيیاجاتت 
االمعلوماتت ووااالحتيیاجاتت ااألخرىى ووبما يیساهھھھم في االديیمقرااططيیة وواالتماسك ااالجتماعي 

وواالمشارركة ااألووسع في صنع االقراارر  
 

من حقيیقة أأنهھ في االعديید من االدوولل فإنن ااالعتباررااتت االتجارريیة وواالسيیاسيیة قد  �����
االبث االرقمي على االنقاشاتت ووعلى عمليیة صنع االسيیاساتت فيیما يیتعلق باالنتقالل إإلى  ططغت

ااألررضي (االتحولل أأوو االتحولل االرقمي) ووبما يیضر بحقوقق ااإلنسانن ووعلى ااألخص 
ااالعتباررااتت االمتعلقة بحريیة االتعبيیر بما في ذذلك االتنوعع ووحمايیة حقوقق االمشاهھھھديین 

وواالمستمعيین  
 

    

االلجنة ااألفريیقيیة لحقوقق 
 ااإلنسانن وواالشعوبب

منظمة ااألمن وواالتعاوونن في أأووررووبا 
–  ممثل حريیة ااإلعالمم 

مكتب االمفوضض االسامي لحقوقق 
 ااإلنسانن االتابع لألمم االمتحدةة

منظمة االدوولل 
 ااألمريیكيیة
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هھھھي مورردد عامم وومورردد لحريیة االتعبيیر ووعلى  أأنن االموجاتت االهھواائيیة ��������
بإددااررةة هھھھذاا االمورردد بما في ذذلك "االحصص االرقميیة" بشكل ددقيیق من أأجل  ااإللتزاامماالدوولل 
في خدمة االمصلحة االعامة ااألشمل جعلهھ  

 
وواالمساووااةة تروويیج ووحمايیة االحق في حريیة االتعبيیر  إإلتزااممأأنن على االدوولل  ������

االفاعلة أليي اانتهھاكاتت لهھذهه االحقوقق بما في ذذلك أأيي وواالتنوعع ااإلعالمي ووتوفيیر االمعالجاتت 
اانتهھاكاتت أأثناء عمليیة االتحولل االرقمي  

 
إإلى أأنهھ إإذذاا لم يیتم تخطيیط ووإإددااررةة االتحولل االرقمي بشكل ددقيیق فإنهھ قد  ������

يیة  لى ووسائل ااإلعالمم االمرئ لسيیطرةة ع كيیة وواا ناسب في مل يیر االم تركز غ فاقم من خطر اال يیُ
وواالمسموعة (االبث)   

 
لخطر أأنن عمليیة االتحولل االرقمي االتي تداارر بشكل ضعيیف يیمكن أأنن يینتج  ������

من االسكانن (  ً قل حظا ااأل االشراائح  بث من قبل  ماتت اال إإلى خد يیل االوصولل  شكل من عنهھا تقل
) وو/أأوو في عدمم قدررةة مؤسساتت االبث االتي ال تمتلك االمواارردد االكافيیة ررقمي اانقساممأأشكالل 

على ااالستمراارر في االعمل ووبما يیقوضض ووعلى ااألخص خدماتت االبث االمحلي وواالمجتمعي 
ااإلعالمم ة ووتنوعع ووسائل    إإجماالً تعددديی

 
يیص  ������ لتخص  ً هھھھناكك أأسلوبب مخطط جيیداا كونن  أأنن يی  ً نما من االهھامم دداائما نهھ ووبيی أأ

ترددددااتت االطيیف االموجي فإنن ذذلك ااألمر يیصبح أأكثر أأهھھھميیة في سيیاقق االتحولل االرقمي 
لموجي بما في ذذلك ااالستخدااماتت االنقالة بالنظر إإلى ززيیاددةة االمنافسة على مواارردد االطيیف اا

  االمضاعفاتت االرقميیةووكذلك توززيیع االقنوااتت عبر 
 

على االحاجة لوجودد عمليیة لصنع االقراارر تتعلق بالتحولل االرقمي بحيیث  ������
تكونن شفافة ووتشارركيیة قدرر االمستطاعع بالنظر إإلى ااألثر االوااسع لهھذهه االقرااررااتت بما في 

ذذلك أأثرهھھھا على حريیة االتعبيیر  
 

لمدىى تعقيید ااالختيیاررااتت االتي يینبغي ااتخاذذهھھھا في سيیاقق االتحولل االرقمي  �
وواالتي تشمل ااعتباررااتت متعلقة بحقوقق ااإلنسانن ووااعتباررااتت تجارريیة ووتكنولوجيیة 

ووااعتباررااتت االمواارردد االعامة وومصالح االمستهھلكيین ووااالعتباررااتت ااألخرىى االمتعلقة 
لى أأخرىى ووبما ال يیسمح بوجودد بالمصلحة االعامة وواالتي تختلف بشكل كبيیر من ددوولة إإ

توجهھ ووااحد يیناسب جميیع االدوولل  
 

على االعديید من االمعايیيیر االدووليیة ذذااتت االصلة االمتعلقة بحريیة االتعبيیر  ������
ووكذلك االمعايیيیر وواالتوصيیاتت االدووليیة ووااإلقليیميیة االمحدددةة فيیما يیتعلق بالتحولل االرقمي  

 
مم ااإلعالنن االمشتركك 2013امم نى في سانن خوسيیهھ في كوستارريیكا في االراابع من مايیو عبنت

االتالي فيیما يیتعلق بحمايیة حريیة االتعبيیر وواالتنوعع في االتحولل االرقمي ااألررضي  
 

. مباددئئ عامة1  
على االدوولل أأنن تضمن ااحتراامم حريیة االتعبيیر بما في ذذلك االتنوعع في االموجاتت  .1

االهھواائيیة ووأأنن يیتم ضمانن ذذلك في عمليیة االتحولل االرقمي ااألررضي.  
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مليیاتت صنع االقراارر االمتعلقة بالتحولل االرقمي على االدوولل أأنن تضمن أأنن ع .2
ااألررضي تتم بطريیقة تشاوورريیة بالكامل ووبما يیسمح باالستماعع لكافة ااألططراافف 
االمعنيیة ووأأصحابب االمصالح االمختلفة. إإنن أأحد االخيیاررااتت لذلك هھھھو إإنشاء منتدىى 

متعددد ااألططراافف لإلشراافف على تلك االعمليیة االتشاوورريیة.  
ة االتحولل االرقمي ااألررضي بطريیقة مخططة على االدوولل أأنن تضمن أأنن تتم عمليی .3

يیعظّ  ووااسترااتيیجيیة ا  انن ووبم في االحسب ما يیأخذ  م من االمصلحة االعامة إإجماالً ووب
االظرووفف االمحليیة ووقد يیشمل هھھھذاا ااألمر عمليیة ااتخاذذ االقراارر االتي قد تتضمن نوعع 
من االمساوومة بيین االجوددةة (مثل توفر االتلفزيیونن عالي االوضوحح) وواالكميیة (مثل 

تت) حسب ددررجة االضغط على االطيیف االموجي.عددد االقنواا  
بيینما يینبغي ااتخاذذ قرااررااتت أأساسيیة فيیما يیتعلق بالسيیاساتت االمرتبطة بالتحولل  .4

قط  يیكونن مشرووعاً ف ااألررضي من قبل االحكومة إإال أأنن تنفيیذ هھھھذهه االقرااررااتت  االرقمي 
إإذذاا ما تم من قبل جهھة محميیة ضد أأيي تدخل سيیاسي أأوو تجارريي أأوو أأيي شكل آآخر 

تدخل غيیر االمرغوبب فيیهھ بموجب االمعايیيیر االدووليیة االمتعلقة بحقوقق من أأشكالل اال
بمعنى ووجودد جهھة ناظظمة مستقلة).ااإلنسانن (  

يینبغي أأنن يیتم تنظيیم عمليیة تخصيیص ترااخيیص االبث بشكل صاررمم بحسب االقانونن  .5
ووأأنن تسترشد بمعايیيیر ووااضحة ووموضوعيیة ووشفافة وودديیمقرااططيیة وويیشمل ذذلك 

ااتت ااألمر االحاجة ألنن يیكونن ااإلططارر اا أأيي إإجرااء في لمنع  بما يیك ني ووااضحاً  قانو ل
ما في ذذلك ااإلجرااءااتت االتي تكونن مبنيیة على االنهھج االتحريیريي لمؤسسة تعسفيیة ب

االبث ووأأنن تكونن االقرااررااتت مبرررةة وومنشوررةة ووأأنن تسمح بالمرااجعة االقضائيیة لتلك 
االقرااررااتت.  

زيیونن بيینما ووضع ااالتحادد االعالمي لالتصاالتت موااعيید تأشيیريیة للتحولل من االتلف .6
االتناظظريي ااألررضي فإنهھ ال توجد عمليیة عالميیة لخدماتت ااإلذذااعة االتناظظريیة. على 

االدوولل أأنن تنظر فيیما إإذذاا كانت االمصلحة االعامة ااألووسع ستتم خدمتهھا من خاللل 
تنفيیذ عمليیة للتحولل االرقمي ووعلى ااألخص عمليیة تؤدديي إإلى االتحولل من االبث 

في االتناظظريي في االخدماتت ااإلذذااعيیة أأمم أأنن ذذلك ااأل تركك للنظر فيیهھ  يیُ مر يینبغي أأنن 
االوقت االمناسب أأوو أأنهھ يینبغي حجز جزء من االطيیف االموجي للبث ااإلذذااعي 

االتناظظريي على ااألقل خاللل االمستقبل االقريیب.  
 

االعمليیاتت االرئيیسيیة االمرتبطة بالسيیاساتت. 2  
االمتعلقة بالسيیاساتت مثل (االعمودد االفقريي االتكنولوجي  ألساسيیةكافة االقرااررااتت اا .1

مم االبث االرقمي ااألررضي وواالتخطيیط االكلي للطيیف االموجي وواالتوجهھ نحو الستخداا
ووااألددوواارر االتي تلعبهھا االجهھاتت االناظظمة وومؤسساتت االبث  االمضاعفاتت االرقميیة

االحاليیة ووقوىى االسوقق االحر) يینبغي أأنن تضمن ااحتراامم حريیة االتعبيیر ووإإيیجادد 
ى االتوااززنن بيین مختلف االمصالح االمتنافسة آآخذيین في االحسبانن االظرووفف عل

االمستوىى االوططني.  
يینبغي أأنن يیكونن لدىى االجهھاتت االناظظمة ااألددوواارر وواالمواارردد االالززمة (من حيیث  .2

االقدررااتت االبشريیة وواالتكنولوجيیة وومن حيیث صالحيیاتت االرقابة ووااإلنفاذذ) من أأجل 
ااألساسيیة االمتعلقة بالسيیاساتت.قرااررااتت االتنفيیذ   

نت  .3 يیاتت أأوو تداارر من قبل مقدمي خدماتت محتو االمضاعفاتت االرقميیةسوااءً أأكا
مشغليین مستقليین يینبغي أأنن يیكونن هھھھناكك قوااعد ووااضحة فيیما يیتعلق بتخصيیص 

بما في ذذلك أأنن يیتم حسبما  االمضاعفاتت االرقميیةاالسعة (أأوو االسعة ااإلضافيیة) على 
يیُعد  اددلة ووشفافة ووغيیر تميیيیزيیة.  قة ع يیكونن مناسباً ضمانن حدووثث هھھھذاا ااألمر بطريی

  .ووااحد مضاعف ررقميهھھھذاا ااألمر ذذوو أأهھھھميیة خاصة في االدوولل االتي لديیهھا 
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. االتشجيیع على االتنوعع ووااألهھھھداافف االمرتبطة بذلك3  

قة بالتحولل االرقمي يینبغي لسيیاساتت االدوولة ووإإجرااءااتت إإصداارر االترااخيیص االمتعل .1
ااألررضي أأنن تشجع على االتنوعع في ووسائل ااإلعالمم.  

كمبدأأ عامم يینبغي أأنن يیسمح االتحولل االرقمي ااألررضي باستمراارر تقديیم خدماتت االبث  .2
االحاليیة وويینبغي عند االضرووررةة ووضع قوااعد معقولة وومتناسبة فيیما يیتعلق باألشيیاء 

تحقيیق ذذلك االهھدفف. من أأجل ااجب بثهھا وواالوااجب عرضهھا للمضاعفاتت االرقميیةاالو  
مؤسساتت بث االخدمة االعامة االمستقلة قاددررةة على على االدوولل أأنن تضمن أأنن  .3

أأيي  االرقمي (ووأأنن  لتحولل  عد اا أأثناء ووب  ً يیا لحاليیة أأررض اتهھا اا ااالستمراارر في توززيیع خدم
مؤسساتت بث حكوميیة أأوو تابعة للدوولة يیتم تحويیلهھا إإلى مؤسساتت بث خدمة 

اذذ ااإلجرااءااتت االكفيیلة بضمانن أأنن يیكونن عامة). يینبغي أأنن يیتضمن ذذلك ااألمر ااتخ
لدىى هھھھذهه االمؤسساتت االمواارردد االقانونيیة وواالتكنولوجيیة وواالماليیة وواالتنظيیميیة االالززمة 
لذلك. قد يیكونن هھھھناكك حاجة عند االضرووررةة التخاذذ إإجرااءااتت ماليیة خاصة أأوو أأيي 

إإجرااءااتت أأخرىى لضمانن تمكن مؤسساتت االبث للخدمة االعامة من االحصولل على 
. االالززمة معدااتتأأوو ااستخداامم اال ا ررقميیاً الل إإشاررااتهھ إلررس  

كما أأنهھ يینبغي على االدوولل كذلك أأنن تضمن تمكن خدماتت االبث االمجتمعيیة  .4
وواالمحليیة من ااالستمراارر أأثناء ووبعد االتحولل االرقمي ااألررضي. يینبغي االتفكيیر في 
مختلف ااإلجرااءااتت االتي تحقق هھھھذهه االغايیة وواالتي قد تشمل عند االضرووررةة ما يیلي:  

أأنوااعع مؤسساتت االبث (ووعلى ااألخص االخدماتت االمحليیة االسماحح لبعض  .1
وواالمجتمعيیة االصغيیرةة) باالستمراارر في بث إإشاررااتهھا عبر ااإلشاررااتت ااألررضيیة 

االدووليیة اافقاً مع االمعايیيیر  تو انن ذذلك م لتناظظريیة ططالما ك .اا  
االسماحح بتقديیم أأنوااعع معيینة من خدماتت االبث بدوونن ترخيیص في بعض حزمم  .2

.االطيیف االموجي االمحدددةة  
إإجرااءااتت تنظيیميیة لتقليیل وو/أأوو توززيیع االتكاليیف االمرتبطة بالبث االرقمي  ااتخاذذ .3

ااألررضي على سبيیل االمثالل من خاللل إإيیجادد شبكاتت توززيیع مشتركة أأوو أأكثر 
كفاءةة.  

أأوو أأشكالل االدعم ااألخرىى لمساعدةة مؤسساتت االبث  االالززمةتوفيیر ااإلعاناتت  .4
أأنن  من أأجل االضروورريیةاالمجتمعي وواالمحلي في االحصولل على االمعدااتت 

اتت  لك ااإلعان اً بشرطط أأنن يیتم توززيیع ت هھا ااألررضيیة ررقميی إإشارراات تتمكن من توززيیع 
  من قبل جهھة مستقلة ووبحسب معايیيیر موضوعيیة.

ااإلجرااءااتت االمتعلقة باستخداامم االمواارردد االناتجة عن االحصص االرقميیة من أأجل  .5
ددفع تكاليیف االبنيیة االتحتيیة.  

 
يیيیر ااإللزااميیة وواالتي تؤخذ في يینبغي أأنن يیكونن االعمل على تشجيیع االتنوعع من االمعا .5

لى  دمم ع تي تُق االمحدددةة اال متعلقة بالخدماتت  اال لقرااررااتت  اذذ اا تخ لحسبانن عند اا اا
مي  االمضاعفاتت نظ ااتت من قبل مشغلي أأوو م اارر قر ااتخاذذ تلك اال أأتم   ً ميیة سوااء االرق

أأمم ال. االمضاعفاتت االرقميیة  
لل يینبغي أأنن تعطى ااألوولويیة االالززمة إلمكانيیة أأنن يیحسن االبث االرقمي من ووصو .6

ااألشخاصص ذذوويي ااإلعاقاتت االسمعيیة وواالبصريیة ووذذلك أأثناء مرحلة االتخطيیط 
ووااتخاذذ االقراارر فيیما يیتعلق بالتحولل االرقمي ااألررضي.  

يینبغي أأنن تكونن االحاجة للتشجيیع على االتنوعع في االبث من ااالعتباررااتت االهھامة االتي  .7
يیتم أأخذهھھھا في االحسبانن عند ااتخاذذ االقرااررااتت االمتعلقة بإعاددةة تخصيیص االطيیف 
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ناظظريي (اا لت د إإيیقافف االبث اا ً بع االحصص االرقميیة). لموجي االذيي يیصبح متاحا
وويینبغي في هھھھذاا االصددد أأنن تؤخذ ااالعتباررااتت االتاليیة في االحسبانن:  

مدىى تلبيیة بيیئة االبث لمصالح كافة االفئاتت في االمجتمع بما في ذذلك ااألقليیاتت  .1
االثقافيیة ووااللغويیة ووااألشخاصص االذيین يیعيیشونن في أأماكن وومناططق مختلفة.  

تنوعع أأنوااعع االمحتويیاتت االتي يیتم توفيیرهھھھا عبر نظامم االبث. .2  
مدىى ااهھھھتمامم مؤسساتت االبث االحاليیة وواالجديیدةة بتوفيیر قنوااتت جديیدةة ووقدررتهھا  .3

على ذذلك.  
اتت االمواارردد االماليیة االمتوفرةة في إإططارر  .4 في ذذلك أأيي إإعان ً بما  بث إإجماال نظامم اال

عامة أأوو مشتركة لدعم إإنتاجج االمحتويیاتت االجديیدةة.  
لمتعلقة بالتنوعع االتي تتحقق من خاللل ااشترااطط أأنن يیقدمم مشغلي االمنافع اا .5

خدماتت بث محليیة أأوو مجتمعيیة أأوو مستقلة. االمضاعفاتت االرقميیة  
االمنافع االمتعلقة بالتنوعع االتي تتحقق من خاللل تخصيیص قنوااتت جديیدةة  .6

إإضافيیة لمؤسساتت بث االخدمة االعامة. ووقدررااتت  
نوااتت بث جديیدةة.إإمكانيیة تقديیم تمويیل عامم لتطويیر محتويیاتت أأوو ق .7  

 
لمنع أأنن يیؤدديي االتحولل االرقمي يینبغي ووضع إإجرااءااتت خاصة عند االضرووررةة  .8

ااألررضي إإلى ززيیاددةة تركز ملكيیة أأوو االسيیطرةة على ووسائل ااإلعالمم بشكل غيیر 
الززمم ووقد يیشمل ذذلك ااألمر ااتخاذذ إإجرااءااتت ناظظمة فيیما يیتعلق بطريیقة إإددااررةة 

فيیما يیتعلق لتسعيیر وواالمنافسة ووقوااعد ووااضحة فيیما يیتعلق با االمضاعفاتت االرقميیة
ووشبكاتت االتوززيیع ووفصل االتوززيیع ووعمليیاتت االمحتويیاتت بــــالمضاعفاتت االرقميیة 

في إإططارر نفس االمؤسساتت من بيین أأشيیاء أأخرىى عديیدةة.  
 

. ااعتباررااتت االتكلفة وواالوصولل االعامم4  
يینبغي على االدوولل أأنن تضع إإجرااءااتت لتقليیل االتكاليیف على االمستخدميین االنهھائيیيین  .1

االرقمي ااألررضي ووعلى ااألخص بهھدفف تقليیل عددد ااألفراادد ووااألسر غيیر  للتحولل
وولضمانن أأنن ال تؤدديي هھھھذهه االتكاليیف إإلى ذذلك االتحولل  تكاليیف االقاددررةة على تحمل

" بيین أأوولئك االذيین يیستطيیعونن تحمل تكاليیف االوصولل إإلى ررقميیة  فجوةة إإحدااثث "
جرااءااتت ما يیلي:االخدماتت االجديیدةة ووأأوولئك االذيین ال يیستطيیعونن. قد تشمل هھھھذهه ااإل  

جل تقليیل تكاليیف إإنتاجج ااألجهھزةة مثل صنادديیق ررأأسس فرضض معايیيیر فنيیة من أأ .1
االمجموعة (إإسس تي بي).  

إإجرااءااتت ناظظمة لضمانن قابليیة االتشغيیل االمشتركك وواالتواافق في أأجهھزةة  .2
ااالستقبالل ووفك االتشفيیر وواالترميیز.  

3. . اتت لألسر ااألشد فقرااً مج ااإلعان راا ب  
حلولل االفنيیة من أأجل تلبيیة مصالح االمستخدميین تحقيیق االتوااززنن االمناسب بيین اال .4

االميیسورريین وواالمستخدميین ذذوويي االدخل االمنخفض.  
 

يینبغي أأنن تحقق االتوجهھاتت االتنظيیميیة وواالقرااررااتت االمتعلقة بالخدماتت االمجانيیة  .2
وواالمدفوعة االتوااززنن االمناسب بيین ااالحتيیاجاتت االتجارريیة ووضمانن االوصولل االوااسع 

إإلى االخدماتت ااألساسيیة.  
أأنن تضع ووأأنن تدعم براامج توعويیة عامة متعدددةة االمجاالتت من خاللل على االدوولل  .3

عمليیة االتحولل االرقمي من أأجل ضمانن أأنن يیكونن االمستخدميین االنهھائيیيین عاررفيین 
بالعمليیة ووما يینبغي عليیهھم االقيیامم بهھ للتجهھيیز لذلك ووأأنن يیكونن لديیهھم على ااألقل 
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ج االتوعيیة هھھھذهه االمعرفة االفنيیة ااألساسيیة االتي هھھھم بحاجة إإليیهھا. كجزء من براام
يینبغي اااللتفاتت نحو االعناصر االتاليیة:  

بذلل جهھودد خاصة للوصولل إإلى االمستخدميین االنهھائيیيین االذيین يیصعب االوصولل  .1
إإليیهھم لضمانن توفيیر االمعلوماتت االالززمة لهھم.  

بذلل جهھودد توعويیة خاصة لضمانن أأنن يیكونن لدىى االمستخدميین االنهھائيیيین االذيین  .2
نولوجيیا (على سبيیل االمثالل كبارر قد يیوااجهھونن مصاعب في االتعامل مع االتك

) االمعرفة وواالفهھم االالززمم االذيین هھھھم بحاجة إإليیهھ.االقرىىاالسن أأوو االمستخدميین في   
ددعم االبراامج مثل براامج مرااكز ااستقبالل االمكالماتت أأوو االبراامج االتدرريیبيیة  .3

لألشخاصص االذيین هھھھم بحاجة للمساعدةة.  
االتناظظريي. ززيیاددةة حملة االتوعيیة مع ااالقتراابب من ااإليیقافف االنهھائي للبث .4  

 
تكونن  .4 لتناظظريي  بث اا ا يیتم إإيیقافف اال نن أأنهھ عندم لضما لدوولل أأنن تبذلل جهھوددااً  لى اا ع

تكونن  ُفضل أأنن  اوويیة على ااألقل وويی ً مس قميیة إإجماال اافيیة للخدماتت االر يیة االجغر لتغط اا
أأكبر من تغطيیة االخدماتت االتناظظريیة االسابقة.  

كتروونيیة بنماذذجج يینبغي أأنن تتوفر االخدماتت االدااعمة بما في ذذلك أأددلة االبراامج ااإلل .5
بسيیطة للمستخدمم ووغيیر تميیيیزيیة بما في ذذلك توفيیر هھھھذهه ااألددلة بمختلف االلغاتت 

االتي يیتم االحديیث بهھا في منطقة االتغطيیة.  
 

فراانك الرروو   
االمقررر االخاصص لألمم االمتحدةة حولل حريیة االرأأيي وواالتعبيیر  

 
ددوونجا ميیجاتوفيیتش   

ممممثل منظمة ااألمن وواالتعاوونن في أأووررووبا حولل حريیة ااإلعال  
 

كاتاليینا بوتيیروو مارريینو   
االمقررر االخاصص لمنظمة االدوولل ااألمريیكيیة حولل حريیة االتعبيیر   

 
فيیث بانسي تالكوال   

االمقررر االخاصص للجنة ااألفريیقيیة لحقوقق ااإلنسانن وواالشعوبب حولل حريیة االتعبيیر وواالوصولل 
إإلى االمعلوماتت  


