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 داناملضللة والربوباغإعالن مشرتك حول حرية التعبري و"األخبار الزائفة" واملعلومات 

 
ريااة منظمااة األمو والتعاااون ا لوروبااا حول ح ممثاا  -املقرر اخلااايف ا األما املتةادو حول حريااة الرلت والتعبري 

قو  واملقرر اخلااايف للةنااة األيريقوااة ح -املقرر اخلااايف ملنظماة الادول األمريحوااة حول حريااة التعبري  -اإلعالم 
 اإلنسان والشعوب حول حرية التعبري والوصول إىل املعلومات، 

 
 (؛ CLD) ، مركز القانون والدميقراطية91املادة  منظمةهذه القضايا بشكل مشرتك مبساعدة من  بعد مناقشة

 
 63م و 6333نوفمرب  03م و 9111نوفمرب  62على بياناتنا املشرترترترترتكة الةرترترترتاد ة    ونعيد التأكيد وإذ نسااات  ر

ديسرترترترترترترترترترترتمرب  69م و 6332ديسرترترترترترترترترترترتمرب 2م و 6330ديسرترترترترترترترترترترتمرب  91م و 6336ديسرترترترترترترترترترترتمرب  93م و 6339نوفمرب 
 0م و 6331مايو  92م و 6331ديسرترترترتمرب  93و  6332ديسرترترترتمرب  96م و 6332ديسرترترترتمرب  91م و 6332
مرترترتايو  2م و 6392مرترترتايو  2م و 6390مرترترتايو  2م و 6396يونيو  62م و 6399يونيو  9م و 6393فرباير 
 ؛ 6392مايو  2م و 6392

 
املغلوطة"( "االنتشا  املتزايد للمعلومات املضللة )واليت ُيشا  إليها أحياناً باألخاا  "الزائفة" أو   احلسرتاان  وإذ نأخ 

الربوباغندا   وسرترترترترترترترترترترترتائل ايع م التقليدية واال تماعية واليت تغذيها الدوا   بعر األحيان وأطرال من غ  الدوا و 
 ؛ ةاملنشود الغايةلحقه بالقضية أو   أحيان أخرى والضر  الذي تُ 

 
هبدل تضرترترترترتليل  ها   معظي األحيانعن القلق من أن املعلومات املضرترترترترتللة والربوباغندا يتي تةرترترترترتميمها وتنفيذ وإذ نُعربّ 

ت اة وكذلك للتشرترترترترترترترترتويا على حق املمهو    املعرفة وحق األفراد   التمال واسرترترترترترترترترتتقااا وكذلك نشرترترترترترترترترترتر املعلومعام  ال
بغر النظر عن احلدود وهو احلق احملمي مبو ب الضرترترتمانات القانونية الدولية املتعلقة واألفكا  على اخت ل أنواعها 

 باحلقوق   حرية التعا  وحرية اعتناق اآل اء؛ 
 

صياهتي لحق الضر  بسمعة األفراد وخةو على أن بعر أشكاا املعلومات املضللة والربوباغندا ميكن أن تُ  شاد وإذ نُ 
 التمييز أو املشاعر العدائية ضد جمموعات حمددة   اجملتمع؛  أو ميكن أن حتر ض على العنف أو

 
إزاء قيام السرترترترترتللات العامة   بعر األحيان باحتقا  أو انتقاهت أو هتديد وسرترترترترتائل ايع م مبا    بالقلق وإذ نشااااعر

ي ر الذذلك القوا بأن وسرترترترترتائل ايع م هي من "املعا ضرترترترترتة" أو أوا "تكذه" وأن لديها أ ندة سرترترترترتياسرترترترترتية خفية األم
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يؤدي  ض ثقة املمهو    الةرتحافة كرقيب شع  وميكن أنيزيد من خماطر التهديدات والعنف ضرتد الةرتحفيو ويقو  
احلدود الفاصرترتلة بو املعلومات املضرترتللة وخمر ات وسرترتائل ايع م اليت حتتوي  تشرترتوياإىل تضرترتليل املمهو  من خ ا 

 على حقائق ميكن التحقق منها بشكل مستقل؛ 
 

على أن حق اينسان املتمثل   نشر املعلومات واألفكا  ليس مقةو اً على املعلومات "الةحيحة" وإمنا  شد وإذ نُ 
أن هرتذا احلق ممي أيضرترترترترترترترترترترترترترتاً املعلومرتات واألفكرتا  اليت ميكن أن تةرترترترترترترترترترترترترترتدم أو تزع  أو تقلق وأن احلظر على املعلومات 

مات أنه   نفس الوقت ال يرب  نشرترترترتر الايانات أو املعلو  كمااملضرترترترتللة ميكن أن  الف معاي  حقوق اينسرترترترتان الدولية  
 ؛املعنية داخل الدولةاليت يكون معروفاً أوا كاذبة من قال املسئولو أو األطرال 

 
على أمهية الوصرترترترتوا بدون قيود إىل طيف واسرترترترتع من مةرترترترتاد  املعلومات واألفكا  والفرهت ونشرترترترترها وكذلك  وإذ نؤ د

عا ض األفكا    الااه أمام تالعام وفتح النقاش تسرترترترترترترترترتهيل تنويع وسرترترترترترترترترتائل ايع م   اجملتمع الدميقراطي مبا   ذلك 
  اجملتمع واالضل ع بدو  الرقيب على احلكومة وذوي النفوذ؛

 
ة حلرية التعا  وتشرترترترتمل نالتأكيد على أن الدوا تقع حتت طائلة االلتزام ايجيايب بأن ترعى و ود الايئة املمك   عودنُ  وإذ

تلك الايئة تشجيع ومحاية ودعي تنويع وسائل ايع م وهو األمر الذي أصاح يقع حتت ضغوط متزايدة بساب تنامي 
 وسائل ايع م التقليدية؛ املةاعب   الايئة االقتةادية اليت توا ه 

 
ات الذي تلعاه االنرتنت والتكنولو يات الرقمية   دعي قد ة األفراد على الوصوا إىل املعلوم التحو يلبالدو   وإذ نُقرّ 

واألفكا  ونشرترها األمر الذي سرتاعد على إتاحة اجملاا أمام الرد على املعلومات املضللة والربوباغندا إال أوا ُتسه ل   
 الوقت نشر هذه املعلومات؛  نفس
 

ا على مسرترترترترترتئوليات الوسرترترترترترتلاء   تسرترترترترترتهيل التمتع احلر باحلق   حرية التعا  عرب وسرترترترترترتائل التكنولو ي التأ ود عودوإذ نُ 
 الرقمية والحرتام حقوق اينسان؛ 

 
ا اللمحاوالت اليت تاذهلا بعر احلكومات يمخاد األصرترترترترتوات املعا ضرترترترترتة وللسرترترترترتيلرة على وسرترترترترتائل االتةرترترترترت وإذ نأساااا 

فيما يتعلق بإنشرترترترترترتاء وتشرترترترترترتغيل وسرترترترترترتائل ايع م و أو  قمعيةالعامة من خ ا اختاذ إ راءات معينة مثل: وضرترترترترترتع قواعد 
ذه مبا   ذلك حرمان الةرترترترترترترتحفيو التابعو هلالتدخل   أعماا وسرترترترترترترتائل ايع م العامة وا اصرترترترترترترتة، و مواقع االنرتنت؛ 

الوسرترترترترتائل من االعرتال هبي وكذلك حماكمة الةرترترترترتحفيو لدوافع سرترترترترتياسرترترترترتية؛ وسرترترترترتن القوانو اليت تُقيد بشرترترترترتكل غ  الزم 
احملتويات اليت ميكن نشرترترترترترها؛ وفرض حاالت اللوا ل بشرترترترترتكل تعسرترترترترتفي؛ ووضرترترترترتع الضرترترترترتواب  الفنية على التكنولو يات 

ةرتفية وتشويا اي ساا وإغ ق الفضاءات الرقمية؛ واملهود الرامية إىل "خةصةة" إ راءات الرقمية مثل احلظر والت
 الرقابة من خ ا مما سة الضغ  على الوسلاء الختاذ إ راءات تؤدي إىل تقييد احملتويات؛ 
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واملعلومات  ةونشرترترترترترترترترترترتجع  هود اجملتمع املدع ووسرترترترترترترترترترترتائل ايع م اهلادفة إىل حتديد األخاا  الكاذبة املتعمد رحبوإذ نُ 

 املضللة والربوباغندا و فع الوعي حوهلا؛ 
 
حياا بعر اي راءات املتصذة من قال الوسرترترترترتلاء واليت هتدل إىل تقييد الوصرترترترترتوا إىل احملتويات  القلق عو نُعربّ  وإذ

غا يتي أو و وتوماتيكية )التلقائية( مثل أنظمة إزالة احملتويات باسرترترترترترترترترتتصدام اللالرقمية أو نشرترترترترترترترترترها من خ ا العمليات األ
التعرل الرقمي على احملتويات واليت ال تكون شرترترتفافة   طايعتها وال حترتم احلد األدن من معاي  اي راءات السرترترترتليمة 

 و أو واليت تُقيد  بشكل غ  الزم الوصوا إىل احملتويات ونشرها؛
 

 ا  "واألخاا  الكاذبة" واملعلوماتم ايع ن املشرتك التايل حوا حرية التع6392  فينا   الثالث من ما ل  نتبىن
 املضللة والربوباغندا: 

 
 . املبا ئ العامة 1
 

ميكن للرترتدوا أن تفرض قيوداً على احلق   حريرترتة التعا  فق  إىل القرترتد  الرترتذي يكون متوافقرترتًا مع االختارترتا   .أ
ا اهت بتلك القيود مبو ب القانون الدويل أي أن يكون ذلك القيد منةرترترترترترترتوصرترترترترترترتاً عليه   القانون وأن  دم 

ة حلماية ون متناسااً مع احلا مةلحة مشروعة معرتل هبا مبو ب القانون الدويل وأن يكون ضرو ياً وأن يك
 تلك املةلحة. 

 
للاات املذكو ة   تاملانت تلك القيود متوافقة أيضرترترترترترترترترترترتاً مع ض قيود على حرية التعا  طاملا كميكن كذلك فر  .ه

ومبا يرقى إىل كونه حتريضرترترترترترترترترترتاً على العنف أو  مبرب ات حممية)أ( وذلك من أ ل منع نشرترترترترترترترترترتر الكراهية 9الفقرة 
 ( من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية(. 6)63لعدائية )مبو ب املادة التمييز أو املشاعر ا

 
 حبيث ال يتي حةر القيود)أ( و )ه( أع ه تنلاق بغر النظر عن احلدود 9إن املعاي  احملددة   الفقرتو  .ج

ة التواصل مفق    إطا  اختةاهت قضائي معو وإمنا أيضاً تلك القيود اليت تؤثر على وسائل ايع م وأنظ
األخرى اليت تعمل من خا ج ذلك االختةرترترترتاهت القضرترترترتائي للدولة وكذلك تلك اليت تةرترترترتل إىل السرترترترتكان   

 الدوا األخرى خب ل دولة املنشأ. 
 

ا مل يتدخل م خبدماهتيتتعلق  آخرال يناغي اعتاا  الوسرترترترترترترترتلاء مسرترترترترترترترتئولو عن أي حمتويات مةرترترترترترترترتد ها طرل  .د
الوسرترترتلاء بشرترترتكل حمدد   تلك احملتويات أو يرفضرترترتون االنةرترترتياع ألي أمر ض تانيه حبسرترترتب ضرترترتمانات االلتزام 
باي راءات السرترترترترترترتليمة من قال  هة إشرترترترترترترترافية مسرترترترترترترتتقلة وحيادية ذات سرترترترترترترتللة )مثل احملكمة( تقضرترترترترترترتي بإزالة 

 لك احملتوى. احملتويات وأن يكون لدى أولئك الوسلاء املقد ة الفنية على إزالة ذ
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يناغي إي ء العناية ال زمة حلماية األفراد ضرترترترترترترترترترترتد أي مسرترترترترترترترترترترتئولية تنشرترترترترترترترترترترتأ عن جمرد إعادة توزيع أو تروي  )عرب  .ه

 ي مؤلفيها واليت مل يقوموا هي بتعديلها. ي حمتويات واليت ال يكونوا هألوسلاء( 
 

هو  نرتنت أو منافذ أو شرترترترترترترترترترترترترترتاكاتإن قيرتام الرتدولرتة برتاألمر حبظر مواقع إلكرتونيرتة كرتاملة أو عناوين بروتوكوا ا .و
إ راء متلرل ال ميكن تربيره إال عندما يكون منةرترتوصرترتاً عليه   القانون وأن يكون ضرترترو ياً حلماية حق من 

يكون  وأالحقوق اينسرترترتان أو مةرترترتلحة عامة أخرى مشرترترتروعة ويشرترترتمل ذلك أن يكون ذلك احلظر متناسرترترتااً 
هناك وسرترترترتيلة أخرى أقل تلفً  ميكن أن تفي بغرض محاية تلك املةرترترترتلحة وأن مرتم ذلك القيد احلد األدن 

 من ضمانات اتااع اي راءات السليمة. 
 

ال ميكن تربير أنظمة تةرترترترترترترترتفية احملتويات اليت يتي فرضرترترترترترترترتها من قال حكومة ما واليت ال يسرترترترترترترترتتليع املسرترترترترترترترتتصدم  .ز
 ن القيود على حرية التعا . النهائي التحكي هبا وتُعد  م

 
ينلاق احلق   حرية التعا  "بغر النظر عن احلدود" ويُعد  تشرترترترترترترترترتويا ايشرترترترترترترترترتا ات الةرترترترترترترترترتاد ة عن  هة بث   .ح

ك أمراً لمو ودة   اختةرترترترترتاهت قضرترترترترتائي آخر أو سرترترترترتحب حقوق إعادة الاث  فيما  ب  برام   هة الاث  ت
أو  هة الاث  قد صرتد  حبقها أمر من حمكمة قانونمشرتروعاً فق  عندما تكون تلك احملتويات اليت تنشرترها  

من  هة إشرترترافية مسرترتتقلة ذات سرترترتللة وحيادية يقضرترتي بأن تلك احملتويات تنتهك بشرترترتكل  سرترتيي ومسرترترتتمر 
)أ(( وأن تكون الوسرترترترترترترتائل األخرى 9قيداً مشرترترترترترترتروعاً على احملتويات )أي من القيود اليت تل  متللاات الفقرة 

 . االتةاا بالسللات املعنية   الدولة املستضيفة، قد ثات عدم  دواها ملعاملة تلك املشكلة مبا   ذلك
 

 . املعايري املتعلقة باملعلومات املضللة والربوباغندا: 2
إن احلظر الشامل على نشل املعلومات املانية على أفكا  ماهمة وغامضة مبا   ذلك "األخاا  الكاذبة" أو  .أ

"املعلومرتات غ  املوضرترترترترترترترترترترترترترتوعيرتة" هو حظر ال يتوافق مع املعرتاي  الرتدوليرتة املتعلقة بالقيود على حرية التعا  كما 
 يل. )أ( ولذلك يناغي إلغاء أي حظر من هذا القا9نةت عليها الفقرة 

 
ليها من الوسرترتائل شرترتديدة التقييد ولذلك يناغي إلغاءها. إن القواعد اليت ينب عتُعد  قوانو التشرترته  املنائية  .ه

القانون املدع فيما يتعلق باملسرترترترترترترترترترترتئولية عن الايانات الكاذبة والتشرترترترترترترترترترترته ية تكون مشرترترترترترترترترترترتروعة فق  إذا ما أتيح 
ة من دللمدعى عليهي الفرصرترترتة الكاملة وأخفقوا   إثاات صرترترتحة تلك الايانات وأن يتاح هلي أيضرترترتاً االسرترترتتفا

 وسائل الدفاع األخرى مثل التعليقات املنةفة. 
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ال جيوز ألطرال من الدولة أن تةرتنع أو أن ترعى أو أن تشرترتجع أو أن تسرتاهي   نشرترتر الايانات اليت تعرل  .ج
أوا بيانات كاذبة )معلومات مضرترترتللة( أو الايانات  ،أو كان يناغي أن تعرل بشرترترتكل معقوا ،تلك األطرال

 ح املعلومات احلقيقية )الربوباغندا(. اليت تتجاهل بشكل واض
 

اهتي ومبو رتب االلتزامرترتات القرتانونيرتة احملليرتة والرتدوليرتة اليت عليهي ووا ارترتيتو رتب على األطرال املعنيرتة   الرتدولرتة  .د
العامة أن ياذلوا العناية ال زمة لضرترترتمان أن تكون املعلومات اليت ينشرترترترووا موثوقة و ديرة بالثقة مبا   ذلك 

 ئة. ما يتعلق باالقتةاد والةحة العامة واألمن والايتعلقة بالشئون اليت هتي املمهو  مثل املعلومات امل
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إن على الدوا التزام إجيايب بأن تشرترترتجع على نشرترترترتوء بيئة التواصرترترترتل احلرة واملسرترترترتتقلة واملتنوعة مبا   ذلك تنوع  .أ
 وسائل ايع م واليت تُعد  من الوسائل الضرو ية ملوا هة املعلومات املضللة والربوباغندا. 

 
يذه من قال ايشرال على تنفإطا اً تنظيمياً واضحاً لوسائل الاث يتي  شئيتو ب على الدوا كذلك أن تن .ه

 هة حممية من التدخل أو الضرترترتغ  السرترترتياسرترترتي والتجا ي   عملها واليت تشرترترتجع قلاع الاث  احلر واملسرترترتتقل 
 واملتنوع. 

 
على الدوا أن تضرترترترتمن و ود خدمات وسرترترترترتائل ايع م العامة القوية واملسرترترترترتتقلة واليت توفر هلا املوا د الكافية  .ج

وحبيث تعمل   ظل مهمة واضرترترترتحة  دمة املةرترترترتلحة العامة إضااًل ولوضرترترترتع معاي  عالية للةرترترترتحافة واحلفا  
 عليها. 

 
سرترترترترترترترتائل ايع م وقد تشرترترترترترترترتمل تلك على الدوا أن تضرترترترترترترترتع من اي راءات األخرى ما يكفل تشرترترترترترترترتجيع تنوع و  .د

 اي راءات حساما يقتضي احلاا بعر من أو ضيع ما يلي: 
 

األشرترترترترترترترترترترترترترتكرترتاا األخرى من الرترتدعي املرترتايل أو الفم ينترترتاج احملتويرترتات ايع ميرترتة املتنوعرترتة أو  املعونرترتاتتقرترتد   .9
 وذات املودة 

 ز ملكية وسائل ايع م بشكل غ  الزم القواعد اليت حتظر ترك   .6
 تشرتط على وسائل ايع م أن تكون شفافة فيما يتعلق هبيكل امللكية فيها القواعد اليت  .0

 
ا   مب إ ادة اسرترترتتصدام وسرترترتائل ايع م والوسرترترتائل الرقميةعلى الدوا أن تتصذ اي راءات الكفيلة بتشرترترتجيع  .ه

ذلرترتك تغليرترتة هرترتذه املواضرترترترترترترترترترترترترترتيع كجزء من املنرترتاه  الرترتد اسرترترترترترترترترترترترترترتيرترتة االعتيرترتاديرترتة من خ ا العمرترتل مع اجملتمع املرترتدع 
 واملهات الفاعلة األخرى من أ ل  فع الوعي حوا هذه القضايا. 
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على الدوا أن تنظر   اختاذ اي راءات األخرى اليت تشرترترترترتجع على املسرترترترترترتاواة وعدم التمييز والفهي املشرترترترترترترتك  .و
 قافات والقيي الدميقراطية األخرى بغية معاملة اآلثا  السلاية للمعلومات املضللة والربوباغندا. للث

 
 . الوسطاء 4
 

حيثما ينوي الوسرترتلاء اختاذ إ راءات لتقييد احملتويات الةرترتاد ة من أطرال أخرى )مثل احلذل أو التعديل(  .أ
ة سرترترترترترتلفاً وا سرترترترترترتياسرترترترترترتيات واضرترترترترترتحة وحمددأن يتان  واليت تتجاوز ما هو مللوه منهي قانوناً فإنه يتو ب عليهي 

حتكي هذه اي راءات. جيب أن تكون هذه السرترترترترترترتياسرترترترترترترتات مانية على معاي  ميكن التحقق منها موضرترترترترترترتوعياً 
وليس على الغايات األيدلو ية أو السرتياسرتية وجيب قد  املستلاع أن يتي تام هذه السياسات بعد التشاو  

 مع املستصدمو. 
 
ء إ راءات فاعلة من أ ل ضرترتمان أن يتمكن مسرترتتصدميهي من الوصرترتوا السرترتهل إىل جيب أن يتصذ الوسرترتلا .ه

أي سرترتياسرترتات أو مما سرترتات وكذلك فهي حمتواها مبا   ذلك شرترتروط ا دمة واليت يضرترتعها الوسرترتلاء من أ ل 
)أ( مبا   ذلك املعلومات التفةرترترترترترترترترترترترترترتيلية حوا كيف يتي تنفيذ هذه 2اختاذ اي راءات اليت تشرترترترترترترترترترترترترترتملها الفقرة 

ت واي راءات وذلك من خ ا إعداد وإتاحة امللصةرترترترترترترترترتات أو األدلة التوضرترترترترترترترترتيحية الواضرترترترترترترترترتحة السرترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترتا
 واملصتةرة وسهلة الفهي حوا تلك السياسات واملما سات. 

 
)أ( يتو ب على الوسلاء احرتام احلد األدن من ضمانات 2عند اختاذ أي من اي راءات املشمولة بالفقرة  .ج

ها أو ئا بإنشاختضع احملتويات اليت قامو اتااع اي راءات السرتليمة مبا   ذلك إشعا  املستصدمو فو اً عندما 
رتاض على سرترترترتتصدم الفرصرترترترتة الكافية ل عحتميلها أو اسرترترترتتضرترترترتافتها ألي إ راءات تتعلق باحملتويات وإعلاء امل

بتلرترتك  امللرترتالارترتات املتعلقرترتة، ومن خ ا مرا عرترتة فق  للقيود القرترتانونيرترتة أو العمليرترتةومبرترتا  ضرترترترترترترترترترترترترترتع ذلرترتك اي راء 
 بدقة قال اختاذ أي إ راءات ومن خ ا تلايق تلك اي راءات بشكل موحد.  اتالسياس

 
إىل احلد الذي  ضرترترترترتع ل حتيا ات التنافسرترترترترتية أو العملية  ،)ه(2يناغي تلايق املعاي  املوضرترترترترتحة   الفقرة  .د

لاء الختاذ لها الوسرترترتشرترترتغ  املشرترترتروعة، على أي عمليات أوتوماتيكية )سرترترتواء أكانت لوغا  ية أو غ ها( واليت ي
 إ راءات إما جتاه حمتويات من طرل آخر أو حمتوياهتي ا اصة. 

 
كنولو يرتة املناسرترترترترترترترترترترترترترتاة ملعاملة املعلومات املضرترترترترترترترترترترترترترتللة على الوسرترترترترترترترترترترترترترتلرتاء أن يرتدعموا األحبرتا  والتلوير للحلوا الت .ه

والربوبرتاغنرتدا وحبيرتث يكون بإمكان املسرترترترترترترترترترترترترترتتصدمو تلايق تلك احللوا حسرترترترترترترترترترترترترترتب اختيا هي. كما جيب على 
الوقائع للمسرترترترترترترترترترترترترتتصدمو ومرا عة مناذ هي الوسرترترترترترترترترترترترترتلاء التعاون مع املااد ات اليت تقدم خدمات التحقق من 

 ى تنزع اآل اء واألفكا . تؤثر بشكل سل  عل أالايع مية لضمان 
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 . الصةفوون ووسائ  اإلعالم 5
يتو ب على وسرترترترترترترتائل ايع م والةرترترترترترترتحفيو عندما يكون ذلك مناسرترترترترترترتااً أن يدعموا األنظمة الفعالة للتنظيي  .أ

سواء على مستوى قلاعات إع مية معينة )مثل املهات املعنية بشكاوى الةحافة( أو على مستوى الذايت 
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 التةرترترترترترترترترترترترترترتحيح و أو حق الرد ملعرتاملرتة أي  وانرتب عرتدم دقة   

 املعلومات املنشو ة   ايع م. 
 

غلية النقدية للمعلومات املضرترترترترترترترترتللة والربوباغندا ضرترترترترترترترترتمن خدماهتا   إد اج التعلى وسرترترترترترترترترتائل ايع م أن تنظر  .ه
ايخاا ية ومبا يتوافق مع دو ها كرقيب   اجملتمع وعلى األخب أثناء فرتات االنتصابات وما يتعلق بالنقاش 

   القضايا اليت هتي الشأن العام. 
 
 . التعاون بني األطراف املعنوة 6

 
 مبا   ذلك الوسلاء ووسائل ايع م واجملتمع املدع واألكادمييو –جيب أن يتي دعي كافة األطرال املعنية  .أ

  تلوير املااد ات التشرترترترترتا كية والشرترترترترتفافة من أ ل إجياد فهي أفضرترترترترتل ألثر املعلومات املضرترترترترتللة والربوباغندا  –
 ذه الظواهر. لك إجياد االستجابات املناساة هلعلى الدميقراطية وحرية التعا  والةحافة والفضاء املدع وكذ

 


