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الرقمي العصر في اإلعالم وسائلوتنوع  استقالل حول مشترك إعالن  
 

 والحملة 19 المادة منظمة من بمساعدة مشترك بشكل القضایا ھذه مناقشة بعد
والدیمقراطیة؛ القانون ومركز التعبیر حریةل العالمیة  

 

 و م1999 نوفمبر 26 في الصادرة عنا المشتركة اإلعالنات ونؤكد على نذكِّر وإذ
 دیسمبر 18 و م2002 دیسمبر 10 و م2001 نوفمبر 20 و م2000 نوفمبر 30
 12 و م2006 دیسمبر 19 و م2005 دیسمبر 21 و م2004 دیسمبر 6 و م2003

 م و2010 فبرایر 3 و م2009 مایو 15 و م2008 دیسمبر 10 و م2007 دیسمبر
 4 و م2014 مایو 6 و م2013 مایو 4 و م2012 یونیو 25 و م2011 یونیو 1

؛م2017 مارس 3 و م2016 مایو 4 و م2015 مایو  
 

 والمتنوعة، المستقلة اإلعالم وسائل تلعبھ أن یمكن الذي األساسي الدور ندرك وإذ
 المجتمعات عمل دعم في واألفكار، المعلومات من واسعة مجموعة تنشر التي

 العامة الشؤون في والمشاركة القانون وسیادة الواعیة والمواطنة الدیمقراطیة
العامة؛ المؤسسات ومساءلة  

 

بشكل  ،الناخبین تزود أن یمكن متنوعةو مستقلة إعالم أي وسیلة أن الحظن وإذ
 التخاذ إلیھا یحتاجون التي بالمعلومات ،االنتخابات فقط خالل لیس ولكن خاص
والمرشحین؛ لألحزاب متكافئة أرضیة توفیر وتعزیز مستنیرة خیارات  

 

 توفیر في اإلعالم لوسائط الخاص الدور على الخصوص وجھ على نشدد وإذ
؛والمھنیة والدقة بالجودة تتسم الجاریة واألحداث األخبار عن معلومات  

 

 تشمل والتي اإلعالم، وسائل لحریة الحالیة التھدیدات مجموعة ندرك وإذ
؛واالقتصادیة والتكنولوجیة والسیاسیة والقانونیة األمنیة التھدیدات  

 

 ووسائل التعبیر لحریة المعاصرة القانونیة التھدیدات إزاء القلق وإذ یساورنا
 والقوانین ،الغالب في غامضةالوالواسعة،  القومي ألمنا مفاھیم ھافی بما اإلعالم،
 غیر عددالو المواقع وحجب اإلنترنت على التعبیر من دون مبرر بشكل تحد التي
 منصات إلى المحتوى تنظیم وتفویض عملھم بسبب المعتقلین لصحفیینل مسبوقال

؛اإلنترنت على  
 

 إساءة مثل اإلعالم، وسائل الستقالل السیاسیة التھدیدات تجدد اجزعن یثیر وإذ
 للسیطرة السیاسیة الشخصیات وجھود الدعایة ذلك في بما ، الدولة موارد استخدام
 تفویضات وسحباإلعالم  وسائل بتنظیم المعنیة الھیئات اإلعالم وسائل على

والتشكیك في  اإلعالم تشویھ وسائل إلى تھدف التي القاسیة والھجمات الصحفیین
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 الحكومة تنتقد تقاریر تنشر اإلعالم وسائل على وحاالت الحظر مصداقیتھا
؛الفاعلة القویة االجتماعیة األطراف من وغیر ذلك الحكومیین والمسؤولین  

 

 قبل من العامة اإلعالم وسائل استقالل من لحدا محاوالت إزاء وإذ یساورنا القلق
 المتاحة الفرص من الحد وبالتالي المسؤولین، أو/  و والسیاسیین الحكومات
 مجموعة توفر بالثقة وجدیرة موثوقة إخباریة مصادر إلى للوصول لألفراد
النظر؛ وجھات من متنوعة  

 

 من وغیرھم الصحفیین لسالمة المستمرة لتھدیداتا من استیائنا عن عربن وإذ
 ذلك في بما العامة، المصلحة یخدم بما المعلومات ینشرون الذین األشخاص
 الھجمات، ھذه على العقاب من المستمر واإلفالت االغتیاالت مستویات ارتفاع
التعبیر؛ وحریة اإلعالم وسائل استقالل یقوض وكالھما  

 

 االعتداءات ذلك في بما الصحفیات، تواجھھا التي الخاصة التحدیات نشجب وإذ
 اإلعالم وسائل في المساواة وعدم اإلنترنت والتحرش على ،جنسھن بسبب
؛ةكصحفی ھاعمل أمام حواجز یخلق مما المجتمع، في المرأة ضد العام والتمییز  

 

 حریة األصل تسھِّل في أنھا من الرغم على الرقمیة، التقنیات أن على وإذ نشدد
ً  أدت قد المعلومات، إلى والوصول التعبیر  مثل جدیدة تھدیدات نشوء إلى أیضا
 تتعلق ألسباب المحتوى فھرسة وإزالة الدولة لمراقبة التدخل أشكال

 التي واألخبار المعلومات وظھور موقع تحدید مثل والتحدیات بالخصوصیة،
بینھا؛ وفیما البلدان داخل الرقمیة والفجوة ،اإلعالم وسائل تنشرھا  

 

 لعامي المشتركة اإلعالنات في على نحو ما تم مالحظتھ ،البالغ قلقنا نكرر وإذ
 في شبكة المماثلة األخرى والتدخالت اإلغالق عملیات بأن ،م2015 و م2011

ً  مقبولة غیر اإلنترنت  سیاق في وبشكل خاص الدولي، القانون بموجب عموما
واالنتخابات؛ السیاسي النقاش  

 

ً  حیطن وإذ  الحفاظ تحدیاتو اإلعالم، وسائل مصداقیةفي  الجمھور ثقة بأھمیة علما
 من جدیدة أشكال باستمرار فیھا تتطور بیئة فياإلعالم  وسائل احترافیة على
 أو/  و الذاتي التنظیم ھیئات تلعبھ أن یمكن الذي اإلیجابي والدور اإلعالم، وسائل
؛الصدد ھذا في المشتركة التنظیمیة الھیئات  
 المجتمعات في الحرة اإلعالم وسائل لدور الجدیدة التھدیدات اجزعن یثیر وإذ

ً  تصمیمھا تمی الذین السیاسیین كبار تصریحات ذلك في بما الدیمقراطیة،  خصیصا
الشعبویة؛ وصعود اإلعالم وسائل استقالل وتقویض لمھاجمة  

 

 خالل من االستقصائیة الصحافة تلعبھ أن یمكن الذي الھام الدور على نشدد وإذ
الدولي؛ المستوى على ذلك في بما األخرى، والجرائم الفساد جرائم فضح  

 

 حصتھا من فقدان ذلك في بما اإلعالم، وسائل على االقتصادیة الضغوط ندرك وإذ
 اإلعالنات وإیرادات ،االجتماعي التواصل وسائل لمنصات وخاصة الجمھور،
 وإذ ،صحفیة تحقیقاتإلجراء  المتاحة الموارد من یحد ھذا أن وحقیقة الصغیرة،
؛األمر ھذا لمواجھة مبتكرة طرق إیجاد إلى حاجة ھناك أن نالحظ  

 

 والتركیز االحتكارات یعزز أن یمكناإلعالم  وسائل ملكیة شفافیة عدم بأن قرن وإذ
 اإلعالم وسائل بیناالندماج  عملیات وأن اإلعالم، وسائل لملكیة المبرر غیر
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 تنوع تعزیز فرص من تحد یمكن أن الشركات من أخرى وأنواع واالتصاالت
اإلعالم؛ وسائل  

 

 توفیر ذلك في بما اإلعالم، وسائل بین الوطني عبر التعاون أھمیة على نشدد وإذ
 والممارسات الفساداستشراء  مثل ،ذات االھتمام العام الدولیة لقضایال جیدة تغطیة
العالم؛ أنحاء جمیع في الدیمقراطیة تقوض التي األخرى  

 

 استقالل حول التالي المشترك اإلعالن ،م2018 مایو الثاني من في أكرا في نعتمد
:الرقمي العصر في اإلعالم وسائل وتنوع  

 

:عامة مبادئ .1  
 

 اللتماس عامة تمكینیة بیئة بتھیئةبأن تقوم  إیجابي التزام الدول على .1
 من ذلك في بما ،)التعبیر حریة( ونقلھا وتلقیھا واألفكار المعلومات

:التالیة التدابیر خالل  
 

1(  المعلومات إلى الوصول في الحق بشأن تشریعات وجود ضمان 
؛وتطبیقھا العامة السلطات بھا تحتفظ التي  

 

2( اإلنترنت؛ إلى الشامل الوصول تعزیز   
 

3(  في بما الشخصیة، والبیانات للخصوصیة المناسبة الحمایة توفیر 
؛مع إخفاء الھویة الرقمیة التقنیات استخدام تمكین خالل من ذلك  

 

4(   للمبلِّغین؛ الحمایة توفر التي التشریعات تطبیقو وجود ضمان 
 

5(  ولیست مدنیة الحصر وجھ على التشھیر قوانین تكون أن ضمان 
.ألضرارعن ا مفرطة تعویضات على تنص وال بطبیعتھا جنائیة  

 

ً  الدول على .2  ذلك في بما اإلعالم، حریة لحمایة إیجابیة التزامات أیضا
:التالیة التدابیر خالل من  

 

1( للصحفیین؛ آمنة عمل بیئة تمكین   
 

2(  الخصوص وجھ وعلى اإلعالم، وسائل استقالل احترام ضمان 
؛التحریر ھیئات استقالل  

 

3(  في بما اإلعالم، وسائل تنوع لتشجیع األدوات من مجموعة استخدام 
 یكون أن ضمان خالل من وذلك المحلي، المستوى على ذلك

 منصات جمیع على للعمل مساحة المجتمعیة اإلعالم لوسائل
؛الكافیة والموارد التوزیع  

 

4(  إساءة مثل المباشرة، غیر الرقابة أشكال في االنخراط عن االمتناع 
 أو الرادیویة الترددات أو الصحف ورق على الضوابط استخدام
؛اإلعالمي المحتوى لنشر المستخدمة التحتیة البنیة  

 

5(  وسائل على تنظیمیة سلطات تمارس التي الھیئات استقالل ضمان 
اإلعالم؛  
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6(  العامة اإلعالم وسائلو المستقلة اإلعالم وسائل دور حمایة 
 عالیة معلومات توفیر ضمان بشكل خاص من أجل ،المستدامة
الجودة؛  

 

7(  من ذلك في بما السریة، المعلومات مصادر حمایة في الحق ضمان 
 واألرشیفات المذكرات مثل المصدر تحدد التي المواد حمایة خالل

االتصاالت؛ تشفیر خالل من ذلك في بما ، مختلفة بطرقالمھنیة   
 

8(  واألجانب المحلیین لصحفیینا ذلك ویشمل ،التنقل حریة احترام 
  ؛على حد سواء

 

9( .ومصادرتھا الصحفیة المواد عن البحث ضد مناسبة ضمانات خلق   
 

 ذلك في بما الصحفیین، لحقوق حمایة أي فإن السابقة، الفقرة الستیفاء .5
 نشر مثل ،عملیة معاییر إلىینبغي أن تستند  ، السریة المصادر حمایة

 الرسمي التعریف من بدالً  العامة، للمصلحة واألفكار المعلومات
.للصحفي  

 

 بتعزیز یتعلق فیما خاص بشكل دقیقة تكون أن الدول على ینبغي .8
 ذلك في بما االنتخابات، أثناء اإلعالم وسائل واستقالل حریة وحمایة
 خالل بحریة إعداد التقاریر في اإلعالم وسائل حق احترام من خالل
 السیاسیة والشخصیات الحكومة سیاسة انتقادفي و االنتخابات فترات
).أ( 2 الفقرة في علیھا المنصوص للشروط فقطوفقاً   

 

:اإلعالم وسائل لسالمة التھدیدات .2  
 

 ممن وغیرھم للصحفیین الحمایة بتوفیر إیجابي التزام الدول على .1
 حریة في لحقھم ممارستھم بسبب لالعتداء التعرض خطر یواجھون
 االعتداءات، ھذه وقوع عند فعالة تحقیقات والشروع في إجراء التعبیر،
 سبل وتوفیر ،للمساءلة ذلك عن المسؤولینإخضاع  یمكن بحیث

.للضحایا فعالة انتصاف  
  

:القانونیة التھدیدات .3  
 

 إال اإلعالم وسائل خالل من نشره یمكن ما على قیود فرض یجوز ال .1
 ً یكون منصوص  أن أي الدولي، القانون بموجب القیود ھذه الختبار وفقا

 بھا المعترف المشروعة المصالح إحدى خدمت وأن القانون، علیھا في
تلك  لحمایة ومتناسبة ضروریة كونوت الدولي القانون بموجب
.المصلحة  

 

 أو/  و ضروریة غیر قوانین اعتماد عنأن تمتنع  لدولعلى ا ینبغي .2
 أشد اإلنترنتعلى  التعبیر على عقوبات تفرض أو تجرم متناسبة غیر
  .اإلنترنت خارج تلك المرادفة من

 

ً  المصممة القیود تكون أن ینبغي .5  محدودة الرقمیة لالتصاالت خصیصا
ً  تختلف أو جدیدة إما تكون التي ألنشطةل النطاق ً  اختالفا  في جوھریا
 ،)فیھا المرغوب غیر االلكتروني البرید رسائل مثل( الرقمیة أشكال
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ً  تراعي أن وینبغي  الفرعیة الفقرات في علیھا المنصوص المعاییر دائما
.)ب( و )أ(  

 

 اإلنترنت على للمنصات تنظیم أي أن تضمن أن لدولعلى ا ینبغي .8
 باإلجراءات یتعلق فیما ذلك في بما الدولیة، المعاییر مع یتوافق
أن  ینبغي. واالنتصاف االستئناف وحقوق والشفافیة الواجبة القانونیة

 الدولیة، لمعاییرا متوافقة مع الوسطاءتكون أي مسئولیة تُفرض على 
 ینبغي المحتوى لتنظیم اإلنترنت على منصاتال على قانوني التزام وأي
ً  یكون أن .الدولیة لمعاییرا معمتوافقاً  أیضا  

 

26.  الدول في التنقل بحریة المتعلقة المثال سبیل على - اإلداریة القواعد 
 "المحمیة المناطق" وتحدید األخرى المالیة واألنظمة والضرائب
 معاییر علىأن تنص بشكل خاص  ینبغي - والترخیص والتسجیل
 من الحمایة أجل من اإلعالم ووسائل الصحفیین على لتطبیقھا صارمة
 لمضایقة كذریعة ھاواستخدام القواعد ھذهل الرسمي ستخداماال سوء
ً  استخدامھا عدم إساءة المسؤولینینبغي على و اإلعالم، وسائل  مطلقا
.الطریقة بھذه  

 

27.  مفاھیم على تعتمد والتي التعبیر حریة على القیود تعریف ینبغي 
 أو" التطرف" أو" اإلرھاب مكافحة" أو" القومي األمن" مثل
 لرقابةل تخضع وأن ضیقبشكل و بوضوح" الكراھیة على التحریض"

 ھذه تطبیق عندلمسؤولین التقدیریة ا سلطة من للحد وذلك ،القضائیة
 الفرعیة الفقرة في علیھا المنصوص المعاییرب ومن أجل التقید القواعد

 أمن" مثل بطبیعتھا، المبھمة المفاھیم یتم استخدام أن ینبغي ال بینما ،)أ(
  .التعبیر حریة لتقیید كأساس ،"الثقافي األمن" و" المعلومات

 

11.  بموجب تحویلھا ینبغيفإنھ  حكومیة، إعالم وسائل وجدت حیثما 
.عامة إعالم وسائل إلى القانون  

 

:السیاسیة التھدیدات .4  
 

 اتخاذ عن االمتناع الحكومیین والمسؤولین السیاسیین على ینبغي .1
 التدخل مثل ،اإلعالم وسائل استقالل تقویض شأنھا من إجراءات

 ً  الھیئات على التجاریة الرقابة ممارسة أو الرقابة عملیات في سیاسیا
 أو العامة أو المجتمعیة أو التجاریة اإلعالم وسائل أوالتنظیمیة 
 تنظیم في لالنخراط اإلنترنت على منصاتال على الضغط ممارسة
.المحتوى  

 

 یصححوا أو ینتقدوا أن الحكومیین والمسؤولین للسیاسیین المشروع من .2
فإنھ  ذلك یفعلون عندما ولكن ،محددة إعالمیة تقاریر على یعترضوا أو

ً  حریصین یكونوا أن ینبغي  دقیقة تعلیقاتھم تكون أن من التأكد على دائما
یقوموا  الأن و ،والتشكیك في مصداقیتھااإلعالم  وسائل تشویھ وتجنب

.اإلعالم وسائل استقالل احترام تقویض أو/  و الصحفیین دیتھدب  
 

 فترات خالل خاصة أھمیة لھ أعاله المذكورة المعاییر احترام إن .5
 مثل السیاسي، الصراع وأوقات المسلح النزاع وفترات االنتخابات
.النطاق واسعة االحتجاجات  
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التكنولوجیة التھدیدات. 5  
 

 الطابع المراقبة ذات ذلك في بما المراقبة،أن تقوم ب لدولل ینبغيال  .1
 على القانون ینص لم ما الصحافیین أو اإلعالم وسائل على الرقمي،
 المشروعة الحمصأیاً من ال لحمایة ومتناسبة یةضرور كونوت ذلك
.لدولةل  

 

 تحدید لتفادي للتنفیذ وقابلة فعالة تدابیر تضع أن الدول على ینبغي .2
 الوسائل باستخدام مباشرة غیر بطریقة السریة الصحفیة المصادر
 وسائل استخدام إلى تؤدي إجراءات اتخاذ تجنب علیھا وینبغي الرقمیة،
 تحقیقاتإجراء  للشروع في مباشرة غیر كوسیلة الصحفیین أو اإلعالم
.جنائیة  

 

 في الحق" یُدعى ماب عمالً  اإلنترنت علىالمحتوى  فھرسة إزالة ثیرت .5
 إذا لدول،على ا وینبغي ،التعبیر حریة بشأن مھمة مخاوف" یُنسى أن

 التدابیر ھذه أن تضمن أن ذلك، على تنص القانونیة أنظمتھا كانت
وأنھا  ،ومحددة واضحة بمصطلحات القانون في علیھا منصوص
 على جوھري وجود ضرر االلتماس مقدم یثبت عندما فقط تنطبق

 خضعوأن ت ،التعبیر لحریة معنیة فائدة أي یتخطى والذي خصوصیتھ
 من ناحیة أخرى یتمأن و المناسبة القانونیة اإلجراءات لضمانات

على  والموضوعیة اإلجرائیة الناحیة من تراعي كلیاً، بطریقةتنفیذھا 
.التعبیر حریة في الحق حد سواء،  

 

 أنظمة لحمایة مناسبة خطوات باتخاذ إیجابیة التزامات الدول على .8
 واألمن السالمة وتعزیزاإللكترونیة  الھجمات من الرقمیة االتصاالت
 ممارستھمبسبب  الھجمات ھذه مثل لخطر المعرضین ألولئك الرقمیین
.التعبیر حریة في لحقھم  

 

26.  المعنیة الجھاتو اإلنترنت على منصاتالو لدولعلى ا ینبغي 
 إعالم وسائل لدعم تعاوني بشكل العمل في التفكیرالمھتمة  األخرى
ً  البقاء مقومات ولدیھا ومتنوعة مستقلة  كوسیلة ذلك في بما ،اقتصادیا
.المغلقة المعلومات/  المعلومات فقاعات وجود على للرد  

 

االقتصادیة التھدیدات .6  
 

 الشفافیة لضمان موضع التنفیذ فعالة أنظمة تضع أن لدولعلى ا ینبغي .1
 بما ،الدولة موارد إلى اإلعالم وسائل وصول في التمییز وعدم والعدالة
.العامة اإلعالنات ذلك في  

 

 بیئة لخلق موضع التنفیذ مناسبة تدابیر تضع أن لدولعلى ا ینبغي .2
 اإلعالم وسائل ذلك في بما المتنوع، اإلعالمي المشھد تدعم اقتصادیة
 والتي والریفیة، المحلیة المجتمعات تخدم التي اإلعالم ووسائل التقلیدیة

 الموحدة، أو المستقلة الدعم نظم مثل اإلعالم، وسائل استقالل تقوض ال
.الضرائب من اإلعفاءو  

 

 في بما ،اإلعالمیة األسواق جوانب كل أن تكفل أن لدولعلى ا ینبغي .5
 وتنافسیة عادلة بطریقة تعمل المحتوى، وتوزیع وإنتاج اإلعالن ذلك
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 مناصب یشغلون من جانب من للمنافسة المانعة الممارسات ضد محمیة
.مھیمنة أو قویة سوقیة  

 

ً  تضع أن الدول على ینبغي .8  وسائل ملكیة في للشفافیة صارمة شروطا
اإلفراط  أو االحتكارات لمنع فعالة وأنظمة قواعد جانب إلى اإلعالم،
لوسائل إعالم  الشاملة الملكیة أو اإلعالم وسائلملكیة  زفي تركی
 التنظیمیة الھیئات موافقة اشتراط األمر ھذا یشمل أن ینبغي. متعددة
 تھدیًدا تشكل التي االستحواذ أو االندماج عملیات إجراء قبل المستقلة
 مدى على قیوداً  تتضمن والتي یجوز أن التنوع، أو الحرة للمنافسة
لوسائل إعالم متعددة. الشاملة الملكیة أو اإلعالم وسائلملكیة  تركیز  

 

االنترنت على منصاتالو اإلعالم وسائل. 7  
 

ً ( بصفتھا ،االنترنت على والمنصات اإلعالم وسائل على ینبغي .1 ) غالبا
 احترام في مسؤولیتھا الجد محمل على تأخذ أن قویة، فاعلة مؤسسات
.اإلنسان حقوق  

 

 مھنیتھا من اإلنترنت على والمنصات اإلعالم وسائل تعزز أن ینبغي .2
 السلوك قواعد اعتماد طریق عن ذلك في بما االجتماعیة، ومسؤولیتھا

 أي في المشاركة أوالذاتي  التنظیم أنظمة ووضع ،الحقائق تدقیق نظمو
.إلنفاذھا قائمة أنظمة  

 

 من األدنى الحد یتجاوز بما ،اإلنترنت على المنصات تعمل أن ینبغي .5
 من وبشكل خاص ، الشفافیة من ممكن قدر بأكبر القانونیة، االشتراطات

 المحتوى منشئي لتحدید یحتاجونھا التي باألدوات المستخدمین تزوید خالل
.منصاتھم على) عدمھ أو( أولویاتھ وفھم  

 

 وبطریقة تمییزي غیر نحو على اإلنترنت، على المنصات تدعم أن ینبغي .8
 ھذا على التأثیر دون اإلعالم وسائل عمل التكنولوجیة، الناحیة من محایدة
 سواءً  اإلعالم، وسائل استقالل احترام الوقت نفس وفي مبرر دون العمل
 بطرق أو اإلیرادات مشاركة أو المحتوى توزیع في المساعدة خالل من

.أخرى  


