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 الرقمي العصر يف اإلعالم وسائلوتنوع  استقالل حول مشرتك إعالن
 

 التعبةةةةر ريةةةة حل العامليةةةة  واحلملةةةة  19 املةةةةا   منظمةةةة  مةةةة  مبسةةةةا    مشةةةة   بشةةةة   القضةةةةاا هةةةة   مناقشةةةة  بعدددد 
 وال ميقراطي ؛ القانون ومركز

 

 نةةةةةةةةو مر 30 و م1999 نةةةةةةةةو مر 26 يف الصةةةةةةةةا     نةةةةةةةةا املشةةةةةةةة ك  اإل ةةةةةةةة    ونؤكةةةةةةةة   لةةةةةةةة  نددددددددذ     وإذ
  يسةةةةةةةةةةةةةةمر 6 و م2003  يسةةةةةةةةةةةةةةمر 18 و م2002  يسةةةةةةةةةةةةةةمر 10 و م2001 نةةةةةةةةةةةةةةو مر 20 و م2000
 10 و م2007  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمر 12 و م2006  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمر 19 و م2005  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمر 21 و م2004

 يونيةةةةةةةةةةةةةةو 25 و م2011 يونيةةةةةةةةةةةةةةو 1 م و2010  رايةةةةةةةةةةةةةةر 3 و م2009 مةةةةةةةةةةةةةةايو 15 و م2008  يسةةةةةةةةةةةةةةمر
 3 و م2016 مةةةةةةةةةةةةةةةةةايو 4 و م2015 مةةةةةةةةةةةةةةةةةايو 4 و م2014 مةةةةةةةةةةةةةةةةةايو 6 و م2013 مةةةةةةةةةةةةةةةةةايو 4 و م2012
 ؛م2017 ما س

 

 تنشةةةةةةةر الةةةةةةةي واملتنو ةةةةةةة   املسةةةةةةةتقل  اإل ةةةةةةة م وسةةةةةةةا   تلعبةةةةةةة  أن مي ةةةةةةة  الةةةةةةة   األساسةةةةةةة  الةةةةةةة و  نددددددد    وإذ
 وسةةةةةيا   الوا يةةةةة  واملواطنةةةةة  ال ميقراطيةةةةة  اجملتمعةةةةةا   مةةةةة    ةةةةة  يف واأل  ةةةةةا   املعلومةةةةةا  مةةةةة  واسةةةةةع  جممو ةةةةة 
 العام ؛ املؤسسا  ومساءل  العام  الشؤون يف واملشا ك  القانون

 

 لةةةةي  ول ةةةة  بشةةةة    ةةةةا   النةةةةا بن تةةةةزو  أن مي ةةةة  متنو ةةةة و  مسةةةةتقل  إ ةةةة م أ  وسةةةةيل  أن الحدددد ن وإذ
 أ ضةةةةةي  تةةةةةو ر وتعزيةةةةةز مسةةةةةتنر   يةةةةةا ا  الختةةةةةا  إليهةةةةةا حيتةةةةةا ون الةةةةةي طملعلومةةةةةا   االنتخةةةةةاط   قةةةةة   ةةةةة  
 واملرشحن؛ لألحزاب مت ا ئ 

 

 األ بةةةةةا   ةةةةة  معلومةةةةةا  تةةةةةو ر يف اإل ةةةةة م لوسةةةةةا   اخلةةةةةا  الةةةةة و   لةةةةة  اخلصةةةةةو  و ةةةةة   لةةةةة  نشددددد   وإذ
 ؛واملهني  وال ق  طجلو   تتس  اجلا ي  واألح اث

 

 األمنيةةةةةةةة  الته يةةةةةةةة ا  تشةةةةةةةةم  والةةةةةةةةي اإل ةةةةةةةة م  وسةةةةةةةةا   حلريةةةةةةةة  احلاليةةةةةةةة  الته يةةةةةةةة ا  جممو ةةةةةةةة  ندددددددد    وإذ
 ؛واالقتصا ي  والت نولو ي  والسياسي  والقانوني 

 

 مفةةةةاهي  هةةةةا ي مبةةةةا اإل ةةةة م  ووسةةةةا   التعبةةةةر حلريةةةة  املعاصةةةةر  القانونيةةةة  الته يةةةة ا  إزاء القلدددد  وإذ يسدددداو نا
  لةةةةةة  التعبةةةةةةر مةةةةةة   ون مةةةةةةر  بشةةةةةة   حتةةةةةة  الةةةةةةي والقةةةةةةوانن  الغالةةةةةة  يف غامضةةةةةة الو الواسةةةةةةع    القةةةةةةوم  ألمةةةةةة ا

 تنظةةةةةةةي  وتفةةةةةةوي   ملهةةةةةة  بسةةةةةةةب  املعتقلةةةةةةن لصةةةةةةحفينل سةةةةةةةبو امل غةةةةةةر عةةةةةة  الو  املواقةةةةةةة  وحجةةةةةة  اإلن نةةةةةة 
 ؛اإلن ن   ل  منصا  إىل احملتوى
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 مةةةةوا   اسةةةةتخ ام إسةةةةاء  مثةةةة  اإل ةةةة م  وسةةةةا   السةةةةتق   السياسةةةةي  الته يةةةة ا  جتةةةة   اجزعندددد يثيدددد  وإذ
 اهليئةةةةةةا  اإل ةةةةةة م وسةةةةةةا    لةةةةةة  للسةةةةةةي ر  السياسةةةةةةي  الشخصةةةةةةيا  و هةةةةةةو  ال  ايةةةةةة   لةةةةةة  يف مبةةةةةةا   ال ولةةةةةة 
 إىل هتةةةةةةةة   الةةةةةةةةي القاسةةةةةةةةي  واهلجمةةةةةةةا  الصةةةةةةةةحفين تفويضةةةةةةةةا  وسةةةةةةةةح اإل ةةةةةةة م  وسةةةةةةةةا   بتنظةةةةةةةةي  املعنيةةةةةةة 

 تقةةةةةةا ير تنشةةةةةةر اإل ةةةةةة م وسةةةةةةا    لةةةةةة  وحةةةةةةاال  احلظةةةةةةر والتشةةةةةة ي  يف مصةةةةةة اقيتها اإل ةةةةةة م تشةةةةةةوي  وسةةةةةةا  
 ؛الفا ل  القوي  اال تما ي  األطرا  م  وغر  ل  احل ومين واملسؤولن احل وم  تنتق 

 

 احل ومةةةةةةا  قبةةةةةة  مةةةةةة  العامةةةةةة  اإل ةةةةةة م وسةةةةةةا   اسةةةةةةتق   مةةةةةة  حلةةةةةة ا حمةةةةةةاوال  إزاء وإذ يسدددددداو نا القلدددددد 
 إ با يةةةةةة  مصةةةةةةا   إىل للوصةةةةةةو  لأل ةةةةةةرا  املتاحةةةةةة  الفةةةةةةر  مةةةةةة  احلةةةةةة  وطلتةةةةةةاي املسةةةةةةؤولن  أو/  و والسياسةةةةةةين

 النظر؛ و ها  م  متنو   جممو   تو ر طلثق  و  ير  موثوق 
 

 الةةةة ي  األشةةةةخا  مةةةة  وغةةةةره  الصةةةةحفين لسةةةة م  املسةةةةتمر  لته يةةةة ا ا مةةةة  اسددددنيا نا عدددد  عدددد  ن وإذ
 واإل ةةةةةةة   االغتيةةةةةةةاال  مسةةةةةةةتوا  ا تفةةةةةةةا   لةةةةةةة  يف مبةةةةةةةا العامةةةةةةة   املصةةةةةةةلح  خيةةةةةةة م مبةةةةةةةا املعلومةةةةةةةا  ينشةةةةةةةرون
 التعبر؛ وحري  اإل  م وسا   استق   يقوض وك مها اهلجما   ه    ل  العقاب م  املستمر

 

   نسةةةةةه  بسةةةةةب  اال تةةةةة اءا   لةةةةة  يف مبةةةةةا الصةةةةةحفيا   توا ههةةةةةا الةةةةةي اخلاصةةةةة  التحةةةةة ا  نشدددددج  وإذ
 ممةةةةةةا اجملتمةةةةةة   يف املةةةةةةرأ  ضةةةةةة  العةةةةةةام والتمييةةةةةةز اإل ةةةةةة م وسةةةةةةا   يف املسةةةةةةاوا  و ةةةةةة م اإلن نةةةةةة  والتحةةةةةةر   لةةةةةة 

 ؛ كصحفي  ها مل أمام حوا ز خيلق
 

 إىل والوصةةةةو  التعبةةةةر حريةةةة  األصةةةة  تسةةةةه    يف أهنةةةةا مةةةة  الةةةةرغ   لةةةة  الرقميةةةة   التقنيةةةةا  أن  لةةةة  وإذ نشدددد  
  هرسةةةة  وإزالةةةة  ال ولةةةة  ملراقبةةةة  التةةةة    أشةةةة ا  مثةةةة    يةةةة   هت يةةةة ا  نشةةةةوء إىل أيضةةةةا   أ   قةةةة  املعلومةةةةا  

 الةةةةةةي واأل بةةةةةةا  املعلومةةةةةةا  وظهةةةةةةو  موقةةةةةة  حت يةةةةةة  مثةةةةةة  والتحةةةةةة ا  طخلصوصةةةةةةي   تتعلةةةةةةق ألسةةةةةةباب احملتةةةةةةوى
 بينها؛ و يما البل ان  ا   الرقمي  والفجو   اإل  م وسا   تنشرها

 

 و م2011 لعةةةةةةةام  املشةةةةةةة ك  اإل ةةةةةةة    يف  لةةةةةةة   ةةةةةةةو مةةةةةةةا   م حظتةةةةةةة   البدددددددال  قلقندددددددا ن ددددددد   وإذ
  مومةةةةةةا   مقبولةةةةةة  غةةةةةةر اإلن نةةةةةة  يف شةةةةةةب   املماثلةةةةةة  األ ةةةةةةرى والتةةةةةة     اإلغةةةةةة    مليةةةةةةا  أبن  م2015
 واالنتخاط ؛ السياس  النقا  سيا  يف وبش    ا  ال وي  القانون مبو  

 

 اح ا يةةةةة   لةةةةة  احلفةةةةةا  حتةةةةة ا و  اإل ةةةةة م  وسةةةةةا   مصةةةةة اقي يف  اجلمهةةةةةو  ثقةةةةة  أبمهيةةةةة  علمدددددا   حدددددي ن وإذ
 اإلجيةةةةةةاي والةةةةةة و  اإل ةةةةةة م  وسةةةةةةا   مةةةةةة    يةةةةةة   أشةةةةةة ا  طسةةةةةةتمرا   يهةةةةةةا تت ةةةةةةو  بيئةةةةةة  يفاإل ةةةةةة م  وسةةةةةةا  
 ؛الص   ه ا يف املش ك  التنظيمي  اهليئا  أو/  و ال ايت التنظي  هيئا  تلعب  أن مي   ال  
 يف مبةةةةةا ال ميقراطيةةةةة   اجملتمعةةةةةا  يف احلةةةةةر  اإل ةةةةة م وسةةةةةا   لةةةةة و  اجل يةةةةة   الته يةةةةة ا  اجزعنددددد يثيددددد  وإذ

 وسةةةةةةةا   اسةةةةةةةتق   وتقةةةةةةةوي  ملهامجةةةةةةة   صيصةةةةةةةا   تصةةةةةةةميمها ت يةةةةةةة الةةةةةةة ي  السياسةةةةةةةين كبةةةةةةةا   تصةةةةةةةرحيا   لةةةةةةة 
 الشعبوي ؛ وصعو  اإل  م
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  ةةةةةةرا    ضةةةةةة   ةةةةةة   مةةةةةة  االستقصةةةةةةا ي  الصةةةةةةحا   تلعبةةةةةة  أن مي ةةةةةة  الةةةةةة   اهلةةةةةةام الةةةةةة و   لةةةةةة  نشدددددد   وإذ
 ال وي؛ املستوى  ل   ل  يف مبا األ رى  واجلرا   الفسا 

 

 اجلمهةةةةةةو   حصةةةةةةتها مةةةةةة   قةةةةةة ان  لةةةةةة  يف مبةةةةةةا اإل ةةةةةة م  وسةةةةةةا    لةةةةةة  االقتصةةةةةةا ي  الضةةةةةةغو  ندددددد    وإذ
 مةةةةة  حيةةةةة  هةةةةة ا أن وحقيقةةةةة  الصةةةةةغر   اإل ةةةةة    وإيةةةةةرا ا   اال تمةةةةةا   التواصةةةةة  وسةةةةةا   ملنصةةةةةا  و اصةةةةة 
 ملوا هةةةةة  مبت ةةةةةر  طةةةةةر  إجيةةةةةا  إىل حا ةةةةة  هنةةةةةا  أن ن حةةةةة  وإ   صةةةةةحفي  حتقيقةةةةةا إل ةةةةةراء  املتاحةةةةة  املةةةةةوا  
 ؛األمر ه ا

 

 ملل يةةةة  املةةةةر  غةةةةر وال كيةةةةز االحت ةةةةا ا  يعةةةةزز أن مي ةةةة اإل ةةةة م  وسةةةةا   مل يةةةة  شةةةةفا ي   ةةةة م أبن قدددد ن وإذ
 الشةةةةةركا  مةةةةة  أ ةةةةةرى وأنةةةةةوا  واالتصةةةةةاال  اإل ةةةةة م وسةةةةةا   بةةةةةناالنةةةةة ما    مليةةةةةا  وأن اإل ةةةةة م  وسةةةةةا  
 اإل  م؛ وسا   تنو  تعزيز  ر  م  حت  مي   أن

 

 لقضةةةةاال  يةةةة   تغ يةةةة  تةةةةو ر  لةةةة  يف مبةةةةا اإل ةةةة م  وسةةةا   بةةةةن الةةةةوطي  ةةةةر التعةةةةاون أمهيةةةة   لةةةة  نشدددد   وإذ
 يف ال ميقراطيةةةةةةة  تقةةةةةةةوض الةةةةةةةي األ ةةةةةةةرى واملما سةةةةةةةا  الفسةةةةةةةا استشةةةةةةةراء  مثةةةةةةة    ا  االهتمةةةةةةةام العةةةةةةةام ال وليةةةةةةة 

 العامل؛ أ اء مجي 
 

 وسةةةةةةا   وتنةةةةةةو  اسةةةةةةتق   حةةةةةةو  التةةةةةةاي املشةةةةةة   اإل ةةةةةة ن  م2018 مةةةةةةايو الثةةةةةةا  مةةةةةة  يف أكةةةةةةرا يف نعنمدددددد 
 :الرقم  العصر يف اإل  م

 

 :عامة مبادئ .1
 

 واأل  ةةةةةا  املعلومةةةةةا  اللتمةةةةةاس  امةةةةة  مت ينيةةةةة  بيئةةةةة  بتهيئةةةةة أبن تقةةةةةوم  إجيةةةةةاي التةةةةةزام الةةةةة و   لةةةةة  .أ
 :التالي  الت ابر     م   ل  يف مبا  (التعبر حري ) ونقلها وتلقيها

 

 هبةةةةةةةةا حتةةةةةةةةتف  الةةةةةةةةي املعلومةةةةةةةةا  إىل الوصةةةةةةةةو  يف احلةةةةةةةةق بشةةةةةةةة ن تشةةةةةةةةريعا  و ةةةةةةةةو  ضةةةةةةةةمان (1
 ؛وت بيقها العام  السل ا 

 

 اإلن ن ؛ إىل الشام  الوصو  تعزيز (2
 

  ةةةةةةة   مةةةةةةة   لةةةةةةة  يف مبةةةةةةةا الشخصةةةةةةةي   والبيةةةةةةةا   للخصوصةةةةةةةي  املناسةةةةةةةب  احلمايةةةةةةة  تةةةةةةةو ر (3
 ؛م  إ فاء اهلوي  الرقمي  التقنيا  استخ ام مت ن

 

  للمبل  غن؛ احلماي  تو ر الي التشريعا  ت بيقو  و و  ضمان (4
 

 ب بيعتهةةةةةا  نا يةةةةة  وليسةةةةة  م نيةةةةة  احلصةةةةةر و ةةةةة   لةةةةة  التشةةةةةهر قةةةةةوانن ت ةةةةةون أن ضةةةةةمان (5
 .ألضرا    ا مفرط  تعويضا   ل  تنص وال

 

 التةةةة ابر  ةةةة   مةةةة   لةةةة  يف مبةةةةا اإل ةةةة م  حريةةةة  حلمايةةةة  إجيابيةةةة  التزامةةةةا  أيضةةةةا   الةةةة و   لةةةة  .ب
 :التالي 
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 للصحفين؛ آمن   م  بيئ  مت ن (1
 

 هيئةةةةةةةا  اسةةةةةةةتق   اخلصةةةةةةةو  و ةةةةةةة  و لةةةةةةة  اإل ةةةةةةة م  وسةةةةةةةا   اسةةةةةةةتق   احةةةةةةة ام ضةةةةةةةمان (2
 ؛التحرير

 

  لةةةةةةة   لةةةةةةة  يف مبةةةةةةةا اإل ةةةةةةة م  وسةةةةةةةا   تنةةةةةةةو  لتشةةةةةةةجي  األ وا  مةةةةةةة  جممو ةةةةةةة  اسةةةةةةةتخ ام (3
 اجملتمعيةةةةةةةة  اإل ةةةةةةةة م لوسةةةةةةةةا   ي ةةةةةةةةون أن ضةةةةةةةةمان  ةةةةةةةة   مةةةةةةةة  و لةةةةةةةة  احمللةةةةةةةة   املسةةةةةةةةتوى
 ؛ال ا ي  واملوا   التوزي  منصا  مجي   ل  للعم  مساح 

 

 الضةةةةواب  اسةةةةتخ ام إسةةةةاء  مثةةةة  املباشةةةةر   غةةةةر الرقابةةةة  أشةةةة ا  يف االخنةةةةرا   ةةةة  االمتنةةةةا  (4
 احملتةةةةةةوى لنشةةةةةةر املسةةةةةةتخ م  التحتيةةةةةة  البنيةةةةةة  أو الرا يويةةةةةة  الةةةةةة   ا  أو الصةةةةةةح  و    لةةةةةة 

 ؛اإل  م 
 

 اإل  م؛ وسا    ل  تنظيمي  سل ا  متا س الي اهليئا  استق   ضمان (5
 

بشةةةةة    ةةةةةا    املسةةةةةت ام  العامةةةةة  اإل ةةةةة م وسةةةةةا  و  املسةةةةةتقل  اإل ةةةةة م وسةةةةةا    و  محايةةةةة  (6
 اجلو  ؛  الي  معلوما  تو ر ضمان م  أ  

 

 املةةةةوا  محايةةةة   ةةةة   مةةةة   لةةةة  يف مبةةةةا السةةةةري   املعلومةةةةا  مصةةةةا   محايةةةة  يف احلةةةةق ضةةةةمان (7
 مةةةة   لةةةة  يف مبةةةةا   خمتلفةةةة  ب ةةةةر املهنيةةةة   واأل شةةةةيفا  املةةةة كرا  مثةةةة  املصةةةة   حتةةةة   الةةةةي

 االتصاال ؛ تشفر    
 

  ؛ ل  ح  سواء واأل ان  احمللين لصحفينا  ل  ويشم   التنق  حري  اح ام (8
 

 .ومصا  هتا الصحفي  املوا     البحث ض  مناسب  ضما    لق (9
 

 املصةةةةةا   محايةةةةة   لةةةةة  يف مبةةةةةا الصةةةةةحفين  حلقةةةةةو  محايةةةةة  أ   ةةةةة ن السةةةةةابق   الفقةةةةةر  السةةةةةتيفاء . 
 للمصةةةةةةلح  واأل  ةةةةةةا  املعلومةةةةةةا  نشةةةةةةر مثةةةةةة    مليةةةةةة  معةةةةةةاير إىلينبغةةةةةة  أن تسةةةةةةتن     السةةةةةةري 
 .للصحف  الرمس  التعري  م  ب ال   العام  

 

 حريةةةةةةة  ومحايةةةةةةة  بتعزيةةةةةةةز يتعلةةةةةةةق  يمةةةةةةةا  ةةةةةةةا  بشةةةةةةة    قيقةةةةةةة  ت ةةةةةةةون أن الةةةةةةة و   لةةةةةةة  ينبغةةةةةةة  . 
 وسةةةةةا   حةةةةةق احةةةةة ام مةةةةة   ةةةةة    لةةةةة  يف مبةةةةةا االنتخةةةةةاط   أثنةةةةةاء اإل ةةةةة م وسةةةةةا   واسةةةةةتق  
 احل ومةةةةةةة  سياسةةةةةةة  انتقةةةةةةةا يف و  االنتخةةةةةةةاط   ةةةةةةة ا   ةةةةةةة   حبريةةةةةةة  إ ةةةةةةة ا  التقةةةةةةةا ير يف اإل ةةةةةة م

 (.أ) 2 الفقر  يف  ليها املنصو  للشرو   ق و قا   السياسي  والشخصيا 
 

 :اإلعالم وسائل لسالمة التهديدات .2
 

 التعةةةةةرض   ةةةةةر يوا هةةةةةون ممةةةةة  وغةةةةةره  للصةةةةةحفين احلمايةةةةة  بتةةةةةو ر إجيةةةةةاي التةةةةةزام الةةةةة و   لةةةةة  .أ
  نةةةة   عالةةةة  حتقيقةةةةا  والشةةةةرو  يف إ ةةةةراء التعبةةةةر  حريةةةة  يف حلقهةةةة  مما سةةةةته  بسةةةةب  ل  تةةةة اء



5 

 

 سةةةةب  وتةةةةو ر  للمسةةةةاءل   لةةةة   ةةةة  املسةةةةؤولنإ ضةةةةا   مي ةةةة  حبيةةةةث اال تةةةة اءا   هةةةة   وقةةةةو 
 .للضحاا  عال  انتصا 

  

 :القانونية التهديدات .3
 

 هةةةة   ال تبةةةةا  و قةةةةا   إال اإل ةةةة م وسةةةةا    ةةةة   مةةةة  نشةةةةر  مي ةةةة  مةةةةا  لةةةة  قيةةةةو   ةةةةرض جيةةةةوز ال .أ
  مختةةةةةةةة وأن القةةةةةةةةانون  ي ةةةةةةةةون منصةةةةةةةةو   ليهةةةةةةةةا يف أن أ  الةةةةةةةة وي  القةةةةةةةةانون مبو ةةةةةةةة  القيةةةةةةةةو 
 ومتناسةةةةةةب  ضةةةةةةرو ي   ةةةةةةونوت الةةةةةة وي القةةةةةةانون مبو ةةةةةة  هبةةةةةةا املعةةةةةة   املشةةةةةةرو   املصةةةةةةاح إحةةةةةة ى
 .تل  املصلح  حلماي 

 

 أو جتةةةةةرم متناسةةةةةب  غةةةةةر أو/  و ضةةةةةرو ي  غةةةةةر قةةةةةوانن ا تمةةةةةا   ةةةةة أن متتنةةةةة   لةةةةة و  لةةةةة  ا ينبغةةةةة  .ب
  .اإلن ن   ا   تل  املرا    م  أش  اإلن ن  ل   التعبر  ل   قوط  تفرض

 

 ألنشةةةةةة  ل الن ةةةةةةا  حمةةةةةة و   الرقميةةةةةة  ل تصةةةةةةاال   صيصةةةةةةا   املصةةةةةةمم  القيةةةةةةو  ت ةةةةةةون أن ينبغةةةةةة  . 
 الريةةةةة   سةةةةةا   مثةةةةة ) الرقميةةةةة  أشةةةةة ا  يف  ةةةةةوهرا   ا ت  ةةةةةا   ختتلةةةةة  أو   يةةةةة   إمةةةةةا ت ةةةةةون الةةةةةي

 يف  ليهةةةةةةةةا املنصةةةةةةةةو  املعةةةةةةةةاير  ا مةةةةةةةةا   ترا ةةةةةةةة  أن وينبغةةةةةةةة   ( يهةةةةةةةةا املرغةةةةةةةةوب غةةةةةةةةر االل ةةةةةةةة و 
 .(ب) و (أ) الفر ي  الفقرا 

 

 املعةةةةةاير مةةةةة  يتوا ةةةةةق اإلن نةةةةة   لةةةةة  للمنصةةةةةا  تنظةةةةةي  أ  أن تضةةةةةم  أن لةةةةة و  لةةةةة  ا ينبغةةةةة  . 
 وحقةةةةةةةةةو  والشةةةةةةةةةفا ي  الوا بةةةةةةةةة  القانونيةةةةةةةةة  طإل ةةةةةةةةةراءا  يتعلةةةةةةةةةق  يمةةةةةةةةةا  لةةةةةةةةة  يف مبةةةةةةةةةا ال وليةةةةةةةةة  

 متوا قةةةةة  مةةةةةة  الوسةةةةةة اءأن ت ةةةةةون أ  مسةةةةةةئولي  ت فةةةةةرض  لةةةةة   ينبغةةةةةة . واالنتصةةةةةا  االسةةةةةتئنا 
 أن ينبغةةةةة  احملتةةةةةوى لتنظةةةةةي  اإلن نةةةةة   لةةةةة  نصةةةةةا امل  لةةةةة  قةةةةةانو  التةةةةةزام وأ  ال وليةةةةة   ملعةةةةةايرا

 .ال ولي  ملعايرا متوا قا  م  أيضا   ي ون
 

 واألنظمةةةةة  والضةةةةةرا   الةةةةة و  يف التنقةةةةة  حبريةةةةة  املتعلقةةةةة  املثةةةةةا  سةةةةةبي   لةةةةة  - اإل ا يةةةةة  القوا ةةةةة  .ه
أن تةةةةةنص بشةةةةةة    ينبغةةةةةة  - وال  ةةةةةيص والتسةةةةةجي  "احملميةةةةةة  املنةةةةةاطق" وحت يةةةةةة  األ ةةةةةرى املاليةةةةة 

 احلمايةةةةة  أ ةةةةة  مةةةةة  اإل ةةةةة م ووسةةةةةا   الصةةةةةحفين  لةةةةة  لت بيقهةةةةةا صةةةةةا م  معةةةةةاير  لةةةةة  ةةةةةا  
 اإل ةةةةة م  وسةةةةةا   ملضةةةةةايق  ك  يعةةةةة   هاواسةةةةةتخ ام القوا ةةةةة    هلةةةةة الرمسةةةةة  سةةةةةتخ اماال سةةةةةوء مةةةةة 
 .ال ريق  هب   م لقا   استخ امها   م إساء  املسؤولنينبغ   ل  و 

 

 أو" القةةةةوم  األمةةةة " مثةةةة  مفةةةةاهي   لةةةة  تعتمةةةة  والةةةةي التعبةةةةر حريةةةة   لةةةة  القيةةةةو  تعريةةةة  ينبغةةةة  .و
 ضةةةةةةيقبشةةةةةة   و  بوضةةةةةةو " ال راهيةةةةةة   لةةةةةة  التحةةةةةةري " أو" الت ةةةةةةر " أو" اإل هةةةةةةاب م ا حةةةةةة "

 هةةةة   ت بيةةةةق  نةةةة ملسةةةةؤولن التق يريةةةة  ا سةةةةل   مةةةة  للحةةةة  و لةةةة   القضةةةةا ي  لرقابةةةة ل ختضةةةة  وأن
 ينبغةةةةة  ال بينمةةةةةا  (أ) الفر يةةةةة  الفقةةةةةر  يف  ليهةةةةةا املنصةةةةةو  ملعةةةةةايرط ومةةةةة  أ ةةةةة  التقيةةةةة  القوا ةةةةة 

   "الثقةةةةةةةايف األمةةةةةة " و" املعلومةةةةةةةا  أمةةةةةة " مثةةةةةةة  ب بيعتهةةةةةةا  املبهمةةةةةةة  املفةةةةةةاهي  يةةةةةةت  اسةةةةةةةتخ ام أن
  .التعبر حري  لتقيي  ك ساس
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 وسةةةةةةا   إىل القةةةةةةانون مبو ةةةةةة  حتويلهةةةةةةا ينبغةةةةةة   نةةةةةة   ح وميةةةةةة   إ ةةةةةة م وسةةةةةةا   و ةةةةةة   حيثمةةةةةةا .ز
 . ام  إ  م

 

 :السياسية التهديدات .4
 

 شةةةةةةة هنا مةةةةةةة  إ ةةةةةةةراءا  اختةةةةةةةا   ةةةةةةة  االمتنةةةةةةةا  احل ةةةةةةةومين واملسةةةةةةةؤولن السياسةةةةةةةين  لةةةةةةة  ينبغةةةةةةة  .أ
 مما سةةةةةةة  أو الرقابةةةةةة   مليةةةةةةا  يف سياسةةةةةةيا   التةةةةةة    مثةةةةةة   اإل ةةةةةة م وسةةةةةةا   اسةةةةةةتق   تقةةةةةةوي 
 العامةةةةة  أو اجملتمعيةةةةة  أو التجا يةةةةة  اإل ةةةةة م وسةةةةةا   أوالتنظيميةةةةة   اهليئةةةةةا   لةةةةة  التجا يةةةةة  الرقابةةةةة 

 .احملتوى تنظي  يف ل خنرا  اإلن ن   ل  نصا امل  ل  الضغ  مما س  أو
 

  لةةةةةة  يع ضةةةةةةوا أو يصةةةةةةححوا أو ينتقةةةةةة وا أن احل ةةةةةةومين واملسةةةةةةؤولن للسياسةةةةةةين املشةةةةةةرو  مةةةةةة  .ب
  ا مةةةةةا   حريصةةةةةن ي ونةةةةةوا أن   نةةةةة  ينبغةةةةة   لةةةةة  يفعلةةةةةون  نةةةةة ما ول ةةةةة   حمةةةةة    إ  ميةةةةة  تقةةةةةا ير
والتشةةةةة ي  يف اإل ةةةةة م  وسةةةةةا   تشةةةةةوي  وجتنةةةةة   قيقةةةةة  تعليقةةةةةاهت  ت ةةةةةون أن مةةةةة  الت كةةةةة   لةةةةة 

 وسةةةةةةةةا   اسةةةةةةةةتق   احةةةةةةةة ام تقةةةةةةةةوي  أو/  و الصةةةةةةةةحفين  يةةةةةةةةته يقومةةةةةةةةوا ب الأن و   مصةةةةةةةة اقيتها
 .اإل  م

 

 النةةةةةزا  و ةةةة ا  االنتخةةةةاط   ةةةة ا   ةةةة    اصةةةة  أمهيةةةةة  لةةةة  أ ةةةة   املةةةة كو   املعةةةةاير احةةةة ام إن . 
 .الن ا  واسع  االحتجا ا  مث  السياس   الصرا  وأوقا  املسل 

 

 التكنولوجية التهديدات. 5
 

 وسةةةةةا    لةةةةة  الرقمةةةةة   ال ةةةةةاب  املراقبةةةةة   ا   لةةةةة  يف مبةةةةةا ملراقبةةةةة  أن تقةةةةةوم ط لةةةةة و ل ينبغةةةةة ال  .أ
أا   حلمايةةةة  ومتناسةةةةب  ي ضةةةةرو    ةةةةونوت  لةةةة   لةةةة  القةةةةانون يةةةةنص مل مةةةةا الصةةةةحا ين أو اإل ةةةة م
 .ل ول ل املشرو   احصم  امل

 

 الصةةةةةحفي  املصةةةةةا   حت يةةةةة  لتفةةةةةا   للتنفيةةةةة  وقابلةةةةة   عالةةةةة  تةةةةة ابر تضةةةةة  أن الةةةةة و   لةةةةة  ينبغةةةةة  .ب
 اختةةةةةةةةا  جتنةةةةةةةة   ليهةةةةةةةةا وينبغةةةةةةةة  الرقميةةةةةةةة   الوسةةةةةةةةا   طسةةةةةةةةتخ ام مباشةةةةةةةةر  غةةةةةةةةر ب ريقةةةةةةةة  السةةةةةةةةري 

للشةةةةةرو   مباشةةةةةر  غةةةةةر كوسةةةةةيل   الصةةةةةحفين أو اإل ةةةةة م وسةةةةةا   اسةةةةةتخ ام إىل تةةةةةؤ   إ ةةةةةراءا 
 . نا ي  حتقيقا إ راء  يف

 

 خمةةةةةةاو " ي نسةةةةةة  أن يف احلةةةةةةق" ي ةةةةةة    امبةةةةةة  مةةةةةة    اإلن نةةةةةة   لةةةةةة احملتةةةةةةوى   هرسةةةةةة  إزالةةةةةة  ثةةةةةةرت . 
  لةةةةة  تةةةةةنص القانونيةةةةة  أنظمتهةةةةةا كانةةةةة   إ ا لةةةةة و   لةةةةة  ا وينبغةةةةة   التعبةةةةةر حريةةةةة  بشةةةةة ن مهمةةةةة 
 واضةةةةةةةةح  مبصةةةةةةةة لحا  القةةةةةةةةانون يف  ليهةةةةةةةةا منصةةةةةةةةو  التةةةةةةةة ابر هةةةةةةةة   أن تضةةةةةةةةم  أن  لةةةةةةةة  
  لةةةةةةة   ةةةةةةةوهر  و ةةةةةةةو  ضةةةةةةةر  االلتمةةةةةةةاس مقةةةةةةة م يثبةةةةةةة   نةةةةةةة ما  قةةةةةةة  تن بةةةةةةةقوأهنةةةةةةةا   وحمةةةةةةة   

 لضةةةةةةةةةةما   ضةةةةةةةةةة وأن خت  التعبةةةةةةةةةةر حلريةةةةةةةةةة  معنيةةةةةةةةةة   ا ةةةةةةةةةة   أ  يتخ ةةةةةةةةةة  والةةةةةةةةةة    صوصةةةةةةةةةةيت 
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 مةةةةة  ترا ةةةةة  كليةةةةةا   ب ريقةةةةة تنفيةةةةة ها  مةةةةة   حيةةةةة  أ ةةةةةرى يةةةةةت أن و  املناسةةةةةب  القانونيةةةةة  اإل ةةةةةراءا 
 .التعبر حري  يف احلق  ل  ح  سواء  واملوضو ي  اإل را ي  الناحي 

 

 الرقميةةةةةة  االتصةةةةةةاال  أنظمةةةةةة  حلمايةةةةةة  مناسةةةةةةب    ةةةةةةوا  طختةةةةةةا  إجيابيةةةةةة  التزامةةةةةةا  الةةةةةة و   لةةةةةة  . 
 مثةةةةةة  خل ةةةةةر املعرضةةةةةةن ألولئةةةةة  الةةةةةةرقمين واألمةةةةة  السةةةةةة م  وتعزيةةةةةزاإلل  ونيةةةةةة   اهلجمةةةةةا  مةةةةة 
 .التعبر حري  يف حلقه  مما سته بسب   اهلجما  ه  

 

 يف التف ةةةةةراملهتمةةةةة   األ ةةةةةرى املعنيةةةةة  اجلهةةةةةا و  اإلن نةةةةة   لةةةةة  نصةةةةةا املو  لةةةةة و  لةةةةة  ا ينبغةةةةة  .ه
 البقةةةةةةةاء مقومةةةةةةةا  ولةةةةةةة يها ومتنو ةةةةةةة  مسةةةةةةةتقل  إ ةةةةةةة م وسةةةةةةةا   لةةةةةةة    تعةةةةةةةاو  بشةةةةةةة   العمةةةةةةة 
 .املغلق  املعلوما /  املعلوما   قا ا  و و   ل  للر  كوسيل    ل  يف مبا  اقتصا ا  

 

 االقتصادية التهديدات .6
 

 و ةةةةة م والع الةةةةة  الشةةةةةفا ي  لضةةةةةمان موضةةةةة  التنفيةةةةة   عالةةةةة  أنظمةةةةة  تضةةةةة  أن لةةةةة و  لةةةةة  ا ينبغةةةةة  .أ
 .العام  اإل      ل  يف مبا  ال ول  موا   إىل اإل  م وسا   وصو  يف التمييز

 

 تةةةةةةة    اقتصةةةةةةةا ي  بيئةةةةةةة  خللةةةةةةةق موضةةةةةةة  التنفيةةةةةةة  مناسةةةةةةةب  تةةةةةةة ابر تضةةةةةةة  أن لةةةةةةة و  لةةةةةةة  ا ينبغةةةةةةة  .ب
 الةةةةةةي اإل ةةةةةة م ووسةةةةةةا   التقلي يةةةةةة  اإل ةةةةةة م وسةةةةةةا    لةةةةةة  يف مبةةةةةةا املتنةةةةةةو   اإل  مةةةةةة  املشةةةةةةه 
 نظةةةةةةة  مثةةةةةةة  اإل ةةةةةةة م  وسةةةةةةةا   اسةةةةةةةتق   تقةةةةةةةوض ال والةةةةةةةي والريفيةةةةةةة   احملليةةةةةةة  اجملتمعةةةةةةةا  ختةةةةةةة م
 .الضرا   م  اإل فاءو  املوح    أو املستقل  ال   

 

 اإل ةةةةةة ن  لةةةةةة  يف مبةةةةةةا  اإل  ميةةةةةة  األسةةةةةةوا   وانةةةةةة  كةةةةةة   أن ت فةةةةةة  أن لةةةةةة و  لةةةةةة  ا ينبغةةةةةة  . 
 املانعةةةةةةة  املما سةةةةةةةا  ضةةةةةةة  حمميةةةةةةة  وتنا سةةةةةةةي   ا لةةةةةةة  ب ريقةةةةةةة  تعمةةةةةةة  احملتةةةةةةةوى  وتوزيةةةةةةة  وإنتةةةةةةةا 
 .مهيمن  أو قوي  سوقي  مناص  يشغلون م   ان  م  للمنا س 

 

 إىل اإل ةةةةةةةة م  وسةةةةةةةا   مل يةةةةةةةة  يف للشةةةةةةةفا ي  صةةةةةةةا م  شةةةةةةةةروطا   تضةةةةةةة  أن الةةةةةةةة و   لةةةةةةة  ينبغةةةةةةة  . 
 اإل ةةةةة م وسةةةةةا  مل يةةةةة   زاإل ةةةةةرا  يف تركيةةةةة أو االحت ةةةةةا ا  ملنةةةةة   عالةةةةة  وأنظمةةةةة  قوا ةةةةة   انةةةةة 

 موا قةةةةةة  اشةةةةةة ا  األمةةةةةةر هةةةةةة ا يشةةةةةةم  أن ينبغةةةةةة . لوسةةةةةةا   إ ةةةةةة م متعةةةةةة    الشةةةةةةامل  املل يةةةةةة  أو
 تشةةةةةةةة   الةةةةةةةةي االسةةةةةةةةتحوا  أو االنةةةةةةةة ما   مليةةةةةةةةا  إ ةةةةةةةةراء قبةةةةةةةة  املسةةةةةةةةتقل  التنظيميةةةةةةةة  اهليئةةةةةةةةا 
ا مل يةةةةةة   تركيةةةةةةز مةةةةة ى  لةةةةةة  قيةةةةةو ا   تتضةةةةةةم  والةةةةةي جيةةةةةةوز أن التنةةةةةةو   أو احلةةةةةر  للمنا سةةةةةة  هت يةةةةة  
 لوسا   إ  م متع   . الشامل  املل ي  أو اإل  م وسا  
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 قويةةةة    ا لةةةة  مؤسسةةةةا ( غالبةةةةا  ) بصةةةةفتها  االن نةةةة   لةةةة  واملنصةةةةا  اإل ةةةة م وسةةةةا    لةةةة  ينبغةةةة  .أ
 .اإلنسان حقو  اح ام يف مسؤوليتها اجل  حمم   ل  أت   أن
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 اال تما يةةةةة   ومسةةةةةؤوليتها مهنيتهةةةةةا مةةةةة  اإلن نةةةةة   لةةةةة  واملنصةةةةةا  اإل ةةةةة م وسةةةةةا   تعةةةةةزز أن ينبغةةةةة  .ب
 التنظةةةةةةي  أنظمةةةةةة  ووضةةةةةة   احلقةةةةةةا ق تةةةةةة قيق نظةةةةةة و  السةةةةةةلو  قوا ةةةةةة  ا تمةةةةةةا  طريةةةةةةق  ةةةةةة   لةةةةةة  يف مبةةةةةةا

 .إلنفا ها قا م  أنظم  أ  يف املشا ك  أوال ايت 
 

 القانونيةةةةةة   االشةةةةة اطا  مةةةةة  األ ىن احلةةةةة  يتجةةةةةاوز مبةةةةةا  اإلن نةةةةة   لةةةةة  املنصةةةةةا  تعمةةةةة  أن ينبغةةةةة  . 
 الةةةةي طأل وا  املسةةةةتخ من تزويةةةة   ةةةة   مةةةة  وبشةةةة    ةةةةا    الشةةةةفا ي  مةةةة  مم ةةةة  قةةةة   أبكةةةةر

 .منصاهت   ل (   م  أو) أولوات  و ه  احملتوى منشئ  لتح ي  حيتا وهنا
 

 الناحيةةةةة  مةةةةة  حمايةةةةة   وب ريقةةةةة  متييةةةةةز  غةةةةةر  ةةةةةو  لةةةةة  اإلن نةةةةة    لةةةةة  املنصةةةةةا  تةةةةة    أن ينبغةةةةة  . 
 الوقةةةةةة  نفةةةةة  ويف مةةةةةر   ون العمةةةةةة  هةةةةة ا  لةةةةة  التةةةةة ثر  ون اإل ةةةةةة م وسةةةةةا    مةةةةة  الت نولو يةةةةة  

 مشةةةةةةةا ك  أو احملتةةةةةةةوى توزيةةةةةةة  يف املسةةةةةةةا     ةةةةةةة   مةةةةةةة  سةةةةةةةواء   اإل ةةةةةةة م  وسةةةةةةةا   اسةةةةةةةتق   احةةةةةةة ام
 .أ رى ب ر  أو اإليرا ا 


