إعالن مشرتك حول حرية التعبري و"األخبار الزائفة" واملعلومات املضللة والربوباغندا
املقرر اخلااايف ا األما املتةادو حول حريااة الرلت والتعبري  -ممثا منظمااة األمو والتعاااون ا لوروبااا حول حريااة
اإلعالم  -املقرر اخلااايف ملنظماة الادول األمريحوااة حول حريااة التعبري  -واملقرر اخلااايف للةنااة األيريقوااة حقو
اإلنسان والشعوب حول حرية التعبري والوصول إىل املعلومات،
بعد مناقشة هذه القضايا بشكل مشرتك مبساعدة من منظمة املادة  ،91مركز القانون والدميقراطية ()CLD؛
وإذ نس اات ر ونعيد التأكيد على بياناتنا املش رترترتكة الة رترتاد ة  62نوفمرب 9111م و  03نوفمرب 6333م و 63
نوفمرب 6339م و  93ديسرت رت رت رت رترتمرب 6336م و  91ديسرت رت رت رت رترتمرب 6330م و 2ديسرت رت رت رت رترتمرب 6332م و  69ديسرت رت رت رت رترتمرب
6332م و  91ديس رترتمرب 6332م و  96ديس رترتمرب  6332و  93ديس رترتمرب 6331م و  92مايو 6331م و 0
فرباير 6393م و  9يونيو 6399م و  62يونيو 6396م و  2م رترتايو 6390م و  2م رترتايو 6392م و  2م رترتايو
6392م و  2مايو 6392؛
وإذ نأخ احلسرتاان االنتشا املتزايد للمعلومات املضللة (واليت يُشا إليها أحياناً باألخاا "الزائفة" أو "املغلوطة")
والربوباغندا وس رت رت رت رت رترتائل ايع م التقليدية واال تماعية واليت تغذيها الدوا بعر األحيان وأطرال من غ الدوا
أحيان أخرى والضر الذي تُلحقه بالقضية أو الغاية املنشودة؛
عرب عن القلق من أن املعلومات املضرت رترتللة والربوباغندا يتي تةرت رترتميمها وتنفيذها معظي األحيان هبدل تضرت رترتليل
وإذ نُ ّ
العام ة وكذلك للتش رت رت رت رترتويا على حق املمهو املعرفة وحق األفراد التمال واس رت رت رت رترتتقااا وكذلك نش رت رت رت رترتر املعلومات
واألفكا على اخت ل أنواعها بغر النظر عن احلدود وهو احلق احملمي مبو ب الضرترتمانات القانونية الدولية املتعلقة
باحلقوق حرية التعا وحرية اعتناق اآل اء؛
وإذ نُشاد على أن بعر أشكاا املعلومات املضللة والربوباغندا ميكن أن تُلحق الضر بسمعة األفراد وخةوصياهتي
أو ميكن أن حترض على العنف أو التمييز أو املشاعر العدائية ضد جمموعات حمددة اجملتمع؛
وإذ نش ااعر بالقلق إزاء قيام السرت رترتللات العامة بعر األحيان باحتقا أو انتقاهت أو هتديد وسرت رترتائل ايع م مبا
ذلك القوا بأن وسرت رترتائل ايع م هي من "املعا ضرت رترتة" أو أوا "تكذه" وأن لديها أ ندة سرت رترتياس رت رترتية خفية األمر الذي
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يزيد من خماطر التهديدات والعنف ضرتد الةرتحفيو ويقوض ثقة املمهو الةرتحافة كرقيب شع وميكن أن يؤدي
إىل تضرترتليل املمهو من خ ا تشرترتويا احلدود الفاصرترتلة بو املعلومات املضرترتللة وخمر ات وسرترتائل ايع م اليت حتتوي
على حقائق ميكن التحقق منها بشكل مستقل؛
وإذ نُشد على أن حق اينسان املتمثل نشر املعلومات واألفكا ليس مقةو اً على املعلومات "الةحيحة" وإمنا
أن هرتذا احلق ممي أيضرت رت رت رت رت رت رتاً املعلومرتات واألفكرتا اليت ميكن أن تة رت رت رت رت رت رترتدم أو تزع أو تقلق وأن احلظر على املعلومات
املض رترتللة ميكن أن الف معاي حقوق اينس رترتان الدولية كما أنه نفس الوقت ال يرب نش رترتر الايانات أو املعلومات
اليت يكون معروفاً أوا كاذبة من قال املسئولو أو األطرال املعنية داخل الدولة؛
وإذ نؤ د على أمهية الوص رترتوا بدون قيود إىل طيف واس رترتع من مة رترتاد املعلومات واألفكا والفرهت ونش رترترها وكذلك
تنويع وس رت رت رت رترتائل ايع م اجملتمع الدميقراطي مبا ذلك تس رت رت رت رترتهيل النقاش العام وفتح الااه أمام تعا ض األفكا
اجملتمع واالضل ع بدو الرقيب على احلكومة وذوي النفوذ؛
وإذ نُعود التأكيد على أن الدوا تقع حتت طائلة االلتزام ايجيايب بأن ترعى و ود الايئة املمكنة حلرية التعا وتش رترتمل
تلك الايئة تشجيع ومحاية ودعي تنويع وسائل ايع م وهو األمر الذي أصاح يقع حتت ضغوط متزايدة بساب تنامي
املةاعب الايئة االقتةادية اليت توا ه وسائل ايع م التقليدية؛
وإذ نُقرّ بالدو التحويل الذي تلعاه االنرتنت والتكنولو يات الرقمية دعي قد ة األفراد على الوصوا إىل املعلومات
واألفكا ونشرترها األمر الذي سرتاعد على إتاحة اجملاا أمام الرد على املعلومات املضللة والربوباغندا إال أوا تُسهل
نفس الوقت نشر هذه املعلومات؛
وإذ نُعود التأ ود على مس رت رترتئوليات الوس رت رترتلاء
الرقمية والحرتام حقوق اينسان؛

تس رت رترتهيل التمتع احلر باحلق

حرية التعا عرب وس رت رترتائل التكنولو يا

وإذ نأس ا ا للمحاوالت اليت تاذهلا بعر احلكومات يمخاد األص رت رتوات املعا ضرت رترتة وللسرت رترتيلرة على وسرت رترتائل االتة رت رتاا
العامة من خ ا اختاذ إ راءات معينة مثل :وض رت رترتع قواعد قمعية فيما يتعلق بإنش رت رترتاء وتش رت رترتغيل وس رت رترتائل ايع م و أو
مواقع االنرتنت؛ والتدخل أعماا وس رت رت رترتائل ايع م العامة وا اص رت رت رترتة ،مبا ذلك حرمان الة رت رت رترتحفيو التابعو هلذه
الوسرت رترتائل من االعرتال هبي وكذلك حماكمة الةرت رترتحفيو لدوافع سرت رترتياسرت رترتية؛ وسرت رترتن القوانو اليت تُقيد بشرت رترتكل غ الزم
احملتويات اليت ميكن نش رت رترترها؛ وفرض حاالت اللوا ل بش رت رترتكل تعس رت رترتفي؛ ووض رت رترتع الض رت رتواب الفنية على التكنولو يات
الرقمية مثل احلظر والتةرتفية وتشويا اي ساا وإغ ق الفضاءات الرقمية؛ واملهود الرامية إىل "خةصةة" إ راءات
الرقابة من خ ا مما سة الضغ على الوسلاء الختاذ إ راءات تؤدي إىل تقييد احملتويات؛
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وإذ نُرحب ونش رت رت رت رت رترتجع هود اجملتمع املدع ووس رت رت رت رت رترتائل ايع م اهلادفة إىل حتديد األخاا الكاذبة املتعمدة واملعلومات
املضللة والربوباغندا و فع الوعي حوهلا؛
وإذ نُعربّ عو القلق حياا بعر اي راءات املتصذة من قال الوس رت رترتلاء واليت هتدل إىل تقييد الوص رت رترتوا إىل احملتويات
الرقمية أو نشرت رت رت رترترها من خ ا العمليات األوتوماتيكية (التلقائية) مثل أنظمة إزالة احملتويات باس رت رت رت رترتتصدام اللوغا يتي أو
التعرل الرقمي على احملتويات واليت ال تكون ش رترتفافة طايعتها وال حترتم احلد األدن من معاي اي راءات الس رترتليمة
و أو واليت تُقيد بشكل غ الزم الوصوا إىل احملتويات ونشرها؛
نتبىن فينا الثالث من ما ل 6392م ايع ن املشرتك التايل حوا حرية التعا "واألخاا الكاذبة" واملعلومات
املضللة والربوباغندا:
 .1املبا ئ العامة
أ .ميكن للرترتدوا أن تفرض قيوداً على احلق حريرترتة التعا فق إىل القرترتد الرترتذي يكون متوافق رتاً مع االختارترتا
ا اهت بتلك القيود مبو ب القانون الدويل أي أن يكون ذلك القيد منة رت رت رترتوصرت رت رت رتاً عليه القانون وأن دم
مةلحة مشروعة معرتل هبا مبو ب القانون الدويل وأن يكون ضرو ياً وأن يكون متناسااً مع احلا ة حلماية
تلك املةلحة.
ه .ميكن كذلك فرض قيود على حرية التعا طاملا كانت تلك القيود متوافقة أيض رت رت رت رت رتاً مع املتللاات املذكو ة
الفقرة (9أ) وذلك من أ ل منع نش رت رت رت رترتر الكراهية مبرب ات حممية ومبا يرقى إىل كونه حتريض رت رت رت رت رتاً على العنف أو
التمييز أو املشاعر العدائية (مبو ب املادة  )6(63من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية).
ج .إن املعاي احملددة الفقرتو (9أ) و (ه) أع ه تنلاق بغر النظر عن احلدود حبيث ال يتي حةر القيود
إطا اختةاهت قضائي معو وإمنا أيضاً تلك القيود اليت تؤثر على وسائل ايع م وأنظمة التواصل
فق
األخرى اليت تعمل من خا ج ذلك االختة رترتاهت القضرت رترتائي للدولة وكذلك تلك اليت تةرت رترتل إىل السرت رترتكان
الدوا األخرى خب ل دولة املنشأ.
د .ال يناغي اعتاا الوس رت رت رترتلاء مس رت رت رترتئولو عن أي حمتويات مة رت رت رترتد ها طرل آخر تتعلق خبدماهتي ما مل يتدخل
الوسرترتلاء بشرترتكل حمدد تلك احملتويات أو يرفضرترتون االنةرترتياع ألي أمر ض تانيه حبسرترتب ضرترتمانات االلتزام
باي راءات الس رت رت رترتليمة من قال هة إش رت رت رترافية مس رت رت رترتتقلة وحيادية ذات س رت رت رترتللة (مثل احملكمة) تقض رت رت رترتي بإزالة
احملتويات وأن يكون لدى أولئك الوسلاء املقد ة الفنية على إزالة ذلك احملتوى.
3

ه .يناغي إي ء العناية ال زمة حلماية األفراد ض رت رت رت رت رترتد أي مس رت رت رت رت رترتئولية تنش رت رت رت رت رترتأ عن جمرد إعادة توزيع أو تروي (عرب
وسلاء) ألي حمتويات واليت ال يكونوا هي مؤلفيها واليت مل يقوموا هي بتعديلها.
و .إن قيرتام الرتدولرتة برتاألمر حبظر مواقع إلكرتونيرتة كرتاملة أو عناوين بروتوكوا انرتنت أو منافذ أو ش رت رت رت رت رت رترتاكات هو
إ راء متلرل ال ميكن تربيره إال عندما يكون منةرترتوصرتاً عليه القانون وأن يكون ضرترترو ياً حلماية حق من
حقوق اينسرترتان أو مة رترتلحة عامة أخرى مش رترتروعة ويش رترتمل ذلك أن يكون ذلك احلظر متناس رترتااً وأال يكون
هناك وس رترتيلة أخرى أقل تلف ً ميكن أن تفي بغرض محاية تلك املة رترتلحة وأن مرتم ذلك القيد احلد األدن
من ضمانات اتااع اي راءات السليمة.
ز .ال ميكن تربير أنظمة تة رت رت رترتفية احملتويات اليت يتي فرض رت رت رترتها من قال حكومة ما واليت ال يس رت رت رترتتليع املس رت رت رترتتصدم
النهائي التحكي هبا وتُعد من القيود على حرية التعا .
ح .ينلاق احلق حرية التعا "بغر النظر عن احلدود" ويُعد تشرت رت رت رترتويا ايشرت رت رت رترتا ات الةرت رت رت رترتاد ة عن هة بث
مو ودة اختةرت رترتاهت قضرت رترتائي آخر أو سرت رترتحب حقوق إعادة الاث فيما ب برام هة الاث تلك أمراً
مشرتروعاً فق عندما تكون تلك احملتويات اليت تنشرترها هة الاث قد صرتد حبقها أمر من حمكمة قانون أو
من هة إش رترافية مسرترتتقلة ذات سرترتللة وحيادية يقضرترتي بأن تلك احملتويات تنتهك بشرترتكل سرترتيي ومسرترتتمر
قيداً مش رت رت رترتروعاً على احملتويات (أي من القيود اليت تل متللاات الفقرة (9أ)) وأن تكون الوس رت رت رترتائل األخرى
ملعاملة تلك املشكلة مبا ذلك االتةاا بالسللات املعنية الدولة املستضيفة ،قد ثات عدم دواها.
 .2املعايري املتعلقة باملعلومات املضللة والربوباغندا:
أ .إن احلظر الشامل على نشل املعلومات املانية على أفكا ماهمة وغامضة مبا ذلك "األخاا الكاذبة" أو
"املعلومرتات غ املوض رت رت رت رت رت رترتوعيرتة" هو حظر ال يتوافق مع املعرتاي الرتدوليرتة املتعلقة بالقيود على حرية التعا كما
نةت عليها الفقرة (9أ) ولذلك يناغي إلغاء أي حظر من هذا القايل.
ه .تُعد قوانو التشرترته املنائية من الوسرترتائل شرترتديدة التقييد ولذلك يناغي إلغاءها .إن القواعد اليت ينب عليها
القانون املدع فيما يتعلق باملسرت رت رت رت رترتئولية عن الايانات الكاذبة والتشرت رت رت رت رترته ية تكون مشرت رت رت رت رترتروعة فق إذا ما أتيح
للمدعى عليهي الفرص رترتة الكاملة وأخفقوا إثاات ص رترتحة تلك الايانات وأن يتاح هلي أيضرت رتاً االس رترتتفادة من
وسائل الدفاع األخرى مثل التعليقات املنةفة.
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ج .ال جيوز ألطرال من الدولة أن تةرتنع أو أن ترعى أو أن تشرترتجع أو أن تسرتاهي نشرترتر الايانات اليت تعرل
تلك األطرال ،أو كان يناغي أن تعرل بش رترتكل معقوا ،أوا بيانات كاذبة (معلومات مض رترتللة) أو الايانات
اليت تتجاهل بشكل واضح املعلومات احلقيقية (الربوباغندا).
د .يتو رتب على األطرال املعنيرتة الرتدولرتة ومبو رتب االلتزامرترتات القرتانونيرتة احملليرتة والرتدوليرتة اليت عليهي ووا ارتاهتي
العامة أن ياذلوا العناية ال زمة لض رترتمان أن تكون املعلومات اليت ينش رترترووا موثوقة و ديرة بالثقة مبا ذلك
املعلومات املتعلقة بالشئون اليت هتي املمهو مثل ما يتعلق باالقتةاد والةحة العامة واألمن والايئة.
 .3البوئة املم ّحنة حرية التعبري:
أ .إن على الدوا التزام إجيايب بأن تش رترتجع على نش رترتوء بيئة التواص رترتل احلرة واملس رترتتقلة واملتنوعة مبا
وسائل ايع م واليت تُعد من الوسائل الضرو ية ملوا هة املعلومات املضللة والربوباغندا.

ذلك تنوع

ه .يتو ب على الدوا كذلك أن تنشئ إطا اً تنظيمياً واضحاً لوسائل الاث يتي ايشرال على تنفيذه من قال
هة حممية من التدخل أو الضرترتغ السرترتياسرترتي والتجا ي عملها واليت تشرترتجع قلاع الاث احلر واملسرترتتقل
واملتنوع.
ج .على الدوا أن تضرت رترتمن و ود خدمات وسرت رترتائل ايع م العامة القوية واملسرت رترتتقلة واليت توفر هلا املوا د الكافية
وحبيث تعمل ظل مهمة واض رترتحة دمة املة رترتلحة العامة إضاالً ولوض رترتع معاي عالية للة رترتحافة واحلفا
عليها.
د .على الدوا أن تض رت رت رترتع من اي راءات األخرى ما يكفل تش رت رت رترتجيع تنوع وس رت رت رترتائل ايع م وقد تش رت رت رترتمل تلك
اي راءات حساما يقتضي احلاا بعر من أو ضيع ما يلي:
 .9تقرترتد املعونرترتات أو األشرت رت رت رت رت رت رتكرترتاا األخرى من الرترتدعي املرترتايل أو الفم ينترترتاج احملتويرترتات ايع ميرترتة املتنوعرترتة
وذات املودة
 .6القواعد اليت حتظر تركز ملكية وسائل ايع م بشكل غ الزم
 .0القواعد اليت تشرتط على وسائل ايع م أن تكون شفافة فيما يتعلق هبيكل امللكية فيها
ه .على الدوا أن تتصذ اي راءات الكفيلة بتشرترتجيع إ ادة اسرترتتصدام وسرترتائل ايع م والوسرترتائل الرقمية مبا
ذلرترتك تغليرترتة هرترتذه املواض رت رت رت رت رت رترتيع كجزء من املنرترتاه الرترتد اسرت رت رت رت رت رت رتيرترتة االعتيرترتاديرترتة من خ ا العمرترتل مع اجملتمع املرترتدع
واملهات الفاعلة األخرى من أ ل فع الوعي حوا هذه القضايا.
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و .على الدوا أن تنظر اختاذ اي راءات األخرى اليت تش رت رترتجع على املس رت رترتاواة وعدم التمييز والفهي املش رت رترترتك
للثقافات والقيي الدميقراطية األخرى بغية معاملة اآلثا السلاية للمعلومات املضللة والربوباغندا.
 .4الوسطاء
أ .حيثما ينوي الوسرترتلاء اختاذ إ راءات لتقييد احملتويات الةرترتاد ة من أطرال أخرى (مثل احلذل أو التعديل)
واليت تتجاوز ما هو مللوه منهي قانوناً فإنه يتو ب عليهي أن يتانوا س رت رترتياس رت رترتيات واض رت رترتحة وحمددة س رت رترتلفاً
حتكي هذه اي راءات .جيب أن تكون هذه الس رت رت رترتياس رت رت رترتات مانية على معاي ميكن التحقق منها موض رت رت رترتوعياً
وليس على الغايات األيدلو ية أو السرتياسرتية وجيب قد املستلاع أن يتي تام هذه السياسات بعد التشاو
مع املستصدمو.
ه .جيب أن يتصذ الوسرترتلاء إ راءات فاعلة من أ ل ضرترتمان أن يتمكن مسرترتتصدميهي من الوصرترتوا السرترتهل إىل
أي سرترتياسرترتات أو مما سرترتات وكذلك فهي حمتواها مبا ذلك شرترتروط ا دمة واليت يضرترتعها الوسرترتلاء من أ ل
اختاذ اي راءات اليت تش رت رت رت رت رت رترتملها الفقرة (2أ) مبا ذلك املعلومات التفة رت رت رت رت رت رترتيلية حوا كيف يتي تنفيذ هذه
الس رت رت رت رترتياس رت رت رت رترتات واي راءات وذلك من خ ا إعداد وإتاحة امللصة رت رت رت رترتات أو األدلة التوض رت رت رت رترتيحية الواض رت رت رت رترتحة
واملصتةرة وسهلة الفهي حوا تلك السياسات واملما سات.
ج .عند اختاذ أي من اي راءات املشمولة بالفقرة (2أ) يتو ب على الوسلاء احرتام احلد األدن من ضمانات
اتااع اي راءات السرتليمة مبا ذلك إشعا املستصدمو فو اً عندما ختضع احملتويات اليت قاموا بإنشائها أو
حتميلها أو اس رترتتض رترتافتها ألي إ راءات تتعلق باحملتويات وإعلاء املس رترتتصدم الفرص رترتة الكافية ل عرتاض على
ذلرترتك اي راء ومبرترتا ض رت رت رت رت رت رترتع فق للقيود القرترتانونيرترتة أو العمليرترتة ،ومن خ ا مرا عرترتة امللرترتالارترتات املتعلقرترتة بتلرترتك
السياسات بدقة قال اختاذ أي إ راءات ومن خ ا تلايق تلك اي راءات بشكل موحد.
د .يناغي تلايق املعاي املوض رت رترتحة الفقرة (2ه) ،إىل احلد الذي ض رت رترتع ل حتيا ات التنافس رت رترتية أو العملية
املش رترتروعة ،على أي عمليات أوتوماتيكية (سرت رتواء أكانت لوغا ية أو غ ها) واليت يش رترتغلها الوسرت رتلاء الختاذ
إ راءات إما جتاه حمتويات من طرل آخر أو حمتوياهتي ا اصة.
ه .على الوسرت رت رت رت رت رت رتلرتاء أن يرتدعموا األحبرتا والتلوير للحلوا التكنولو يرتة املناس رت رت رت رت رت رترتاة ملعاملة املعلومات املض رت رت رت رت رت رترتللة
والربوبرتاغنرتدا وحبيرتث يكون بإمكان املس رت رت رت رت رت رترتتصدمو تلايق تلك احللوا حس رت رت رت رت رت رترتب اختيا هي .كما جيب على
الوسرت رت رت رت رت رترتلاء التعاون مع املااد ات اليت تقدم خدمات التحقق من الوقائع للمسرت رت رت رت رت رترتتصدمو ومرا عة مناذ هي
ايع مية لضمان أال تؤثر بشكل سل على تنزع اآل اء واألفكا .
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 .5الصةفوون ووسائ اإلعالم
أ .يتو ب على وس رت رت رترتائل ايع م والة رت رت رترتحفيو عندما يكون ذلك مناس رت رت رترتااً أن يدعموا األنظمة الفعالة للتنظيي
الذايت سواء على مستوى قلاعات إع مية معينة (مثل املهات املعنية بشكاوى الةحافة) أو على مستوى
وسرترتائل ايع م الفردية (مكتب الشرترتكاوى أو احملر ين العامو) واليت تشرترتمل معاي السرترتعي او حتقيق الدقة
األخارتا مبرتا ذلرتك من خ ا اترتاحرتة حق التة رت رت رت رت رت رترتحيح و أو حق الرد ملعرتاملرتة أي وانرتب عرتدم دقة
املعلومات املنشو ة ايع م.
ه .على وسرت رت رت رترتائل ايع م أن تنظر إد اج التغلية النقدية للمعلومات املضرت رت رت رترتللة والربوباغندا ضرت رت رت رترتمن خدماهتا
ايخاا ية ومبا يتوافق مع دو ها كرقيب اجملتمع وعلى األخب أثناء فرتات االنتصابات وما يتعلق بالنقاش
القضايا اليت هتي الشأن العام.
 .6التعاون بني األطراف املعنوة
أ .جيب أن يتي دعي كافة األطرال املعنية – مبا ذلك الوسلاء ووسائل ايع م واجملتمع املدع واألكادمييو
– تلوير املااد ات التش رت رترتاكية والش رت رترتفافة من أ ل إجياد فهي أفض رت رترتل ألثر املعلومات املض رت رترتللة والربوباغندا
على الدميقراطية وحرية التعا والةحافة والفضاء املدع وكذلك إجياد االستجابات املناساة هلذه الظواهر.
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