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  حول السياسيني واملسؤولني العموميني وحرية التعبري 2021لعام إعالن مشرتك 
  

ــــري املعــــين املتحــــدة لألمــــم اخلــــاص املقــــرر ــــة الــــرأي والتعب ــــة وتعزيــــز حري  املعــــين أورو يف والتعــــاون األمــــن منظمــــة وممثــــل حبماي
 حلقـــــوق األفريقيـــــة للجنـــــة اخلـــــاص واملقـــــرر التعبـــــري حبريـــــة املعـــــين األمريكيـــــة الـــــدول ملنظمـــــة اخلـــــاص واملقـــــرر اإلعـــــالم حبريـــــة

   ،املعلومات إىل والوصول التعبري حبرية املعين والشعوب اإلنسان
  

د ة بع ذه مناقش ايا ه كل القض ترك بش اعدة مش ن بمس ة م ادة منظم ة 19 الم ة والحمل ةل العالمي  حري

  ؛والديمقراطية القانون ومركز التعبير
  

ذكّ  إذ د رن ت علــــــى ونؤك ــــــا املشــــــرتكة اإلعــــــال ــــــوفمرب 26 يف الصــــــادرة عن ــــــوفمرب 30 و 1999 ن ــــــوفمرب 20 و 2000 ن  ن
 19 و 2005 ديســــــــــــــــــــــــمرب 21 و 2004 ديســــــــــــــــــــــــمرب 6 و 2003 ديســــــــــــــــــــــــمرب 18 و 2002 ديســــــــــــــــــــــــمرب 10 و 2001

 يونيـــــــــــو 1 و 2010 فربايـــــــــــر 3 و 2009 مـــــــــــايو 15 و 2008 ديســـــــــــمرب 10 و 2007 ديســـــــــــمرب 12 و 2006 ديســـــــــــمرب
 مـــــــــــارس 3 و 2016 مــــــــــايو 4 و 2015 مــــــــــايو 4 و 2014 مـــــــــــايو 6 و 2013 مــــــــــايو 4 و 2012 يونيــــــــــو 25 و 2011
  ؛2020أبريل  30و  2019 يوليو 10 و 2018 مايو 2 و 2017

 

ير وإذ ــــــــذيإىل  نش ــــــــدور األساســــــــي ال ــــــــه حريــــــــة التعبــــــــري واحلــــــــق يف ال ال ــــــــز التــــــــدفق احلــــــــ إىلصــــــــول و تؤدي ر املعلومــــــــات يف تعزي
تمــــــع ، مبــــــا يف ذلــــــك ذات االهتمــــــام العــــــام املســــــائل، ومتكــــــني النــــــاس مــــــن املشــــــاركة يف النقــــــاش حــــــول للمعلومــــــات واألفكــــــار يف ا

الدميقراطيـــــــة واحـــــــرتام مجيـــــــع حقـــــــوق اإلنســـــــان والتنميـــــــة  لتـــــــايل يعـــــــزز ممـــــــا ،، والوصـــــــول إىل جمموعـــــــة واســـــــعة مـــــــن اآلراءالسياســـــــة
  ؛املستدامة

  

دد وإذ وتشـــــكيل  ةان للجميـــــع لتلقــــي ومناقشـــــاملعلومـــــات أمـــــران أساســــي إىلصــــول و العلــــى أن احـــــرتام حريـــــة التعبــــري واحلـــــق يف  نش
لنسبة للسياسيني اآلراء ةومشارك م إىل اجلمهور واملسؤولني، وكذلك     ؛العموميني إليصال أفكارهم ومقرتحا

 

ا ي اعتبارن ع ف ـــرتك لعــــام  وإذ نض ت يف العصــــر الرقمـــــي، الــــذي حيـــــدد املعـــــايري  2020إعالننــــا املشــ ــــري واالنتخـــــا حـــــول حريـــــة التعب
ت النتخا  ؛الرئيسية للدول ووسائل اإلعالم واجلهات الفاعلة األخرى غري احلكومية فيما يتعلق 

 

دد وإذ حيــــــةانعلـــــــى أن اإلعمــــــال الكامــــــل حلريـــــــة التعبــــــري واحلــــــق يف الوصـــــــول إىل املعلومــــــات يتطلبــــــ نش ، محايــــــة قويـــــــة ، مـــــــن 
حيـــــة أخـــــرىذات االهتمـــــام العـــــام املســـــائلللنقـــــاش املفتـــــوح والشـــــامل حـــــول  ، السياســـــيني واملســـــؤولني العمـــــوميني ، قبـــــول، ومـــــن 

م اخلاصـــــة هـــــي أن  ،حبكـــــم مناصـــــبهم للتمحـــــيص الـــــدقيق واالنتقـــــاد مشـــــروعة  أهـــــدافســـــلوكهم الرمســـــي وجوانـــــب معينـــــة مـــــن حيـــــا
 ؛الشديد من جانب اجلمهور
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ر وإذ ا يثي ـــــدات وارتفـــــاع مســـــتوى العنـــــف املرتكـــــب مـــــع اإلفـــــالت مـــــن العقـــــاب ضـــــد الصـــــحفيني  جزعن املضـــــايقات والتهدي
حلــــــق يف الوصــــــول إىل املعلومــــــات واملــــــدافعني عــــــن حقــــــوق اإلنســــــان وغــــــريهم بســــــبب ممارســــــتهم حلقهــــــم يف  والناشــــــطني املطــــــالبني 

األفعـــــال غـــــري عـــــن أشـــــكال أخـــــرى مـــــن  يبلغـــــونالفســـــاد أو  فـــــرادالت الـــــيت يفضـــــح فيهـــــا هـــــؤالء األ، ال ســـــيما يف احلـــــاحريـــــة التعبـــــري
  ؛العموميني واملسؤولني، مبا يف ذلك من قبل السياسيني املشروعة

 

ن وإذ  رب ع انع ــــــىحــــــاالت إزاء تزايــــــد  قلقن ــــــت  شــــــبكة "خطــــــاب الكراهيــــــة" عل ، واملعلومــــــات املضــــــللة وخارجهــــــااإلنرتن
ـــــــز  واســـــــتهدافها واخلطـــــــاب اخلطـــــــري ضـــــــد وســـــــائل اإلعـــــــالم واملـــــــدافعني عـــــــن حقـــــــوق اإلنســـــــان واجلماعـــــــات املعرضـــــــة خلطـــــــر التميي

املعلومـــــات لتـــــايل مـــــن تنـــــوع حيـــــد ، و حريـــــة التعبـــــري يقيـــــد، ممـــــا السياســـــيني واملســـــؤولني العمـــــوميني ، مبـــــا يف ذلـــــك مـــــن قبـــــلإلدانـــــة
تمع    ؛ل املواطننيضليو واألفكار يف ا

  

اإلعالم والنقاش العام والرأي، وأنه نتيجة  لوســــائ أجندةيف تشــــكيل  هاماً  ن الســــياســــيني واملســــؤولني العموميني يؤدون دوراً  نقر وإذ
م العالســلوكيات واملواقف األخالقية من جانبهم، فإن لذلك محاية حقوق و ، ضــرورية لتعزيز ســيادة القانون امة، مبا يف ذلك يف اتصــاال

 ؛اإلنسان وحرية وسائل اإلعالم والتفاهم بني الثقافات وضمان ثقة اجلمهور يف أنظمة احلكم الدميقراطية
 

جب وإذ دة يف االتصــــــاالت العامــــــة مــــــن  نش ب واملثــــــرية تعصــــــل املتســــــمة العمــــــوميني واملســــــؤولنيبعــــــض السياســــــيني  جانــــــبالــــــز
، ملمارســــــتهم حقهــــــم يف حريــــــة التعبــــــري وإنكــــــار احلقــــــائق الثابتــــــة ومهامجــــــة الصــــــحفيني واملــــــدافعني عــــــن حقــــــوق اإلنســــــان لالنقســــــام

ــــــة وســــــائل اإلعــــــالم  ــــــة والفضــــــاء املــــــدين وحري ــــــة حقــــــوق اإلنســــــانو والســــــعي إىل تقــــــويض املؤسســــــات الدميقراطي ــــــك حري ، مبــــــا يف ذل
  ؛التعبري

 

ظ وإذ ــــدول التــــزام إجيــــايب نالح ــــى ال ــــة التعبــــري واحلــــق يف أن عل ــــة مواتيــــة حلري ــــك مــــن املعلومــــات الوصــــول إىل بتهيئــــة بيئ ، مبــــا يف ذل
حـــــول املســـــائل ذات االهتمـــــام  خـــــالل تعزيـــــز اســـــتقاللية وســـــائل اإلعـــــالم وتنوعهـــــا كوســـــيلة رئيســـــية لتعزيـــــز النقـــــاش القـــــوي واملفتـــــوح

عتماد القواعد اليت العام  ؛لعامةة العامة ومساءلة اجلهات االشفافي تكفل، و
 

درك وإذ المتنـــــاع عـــــن ، السياســـــيون واملســـــؤولون العموميـــــون ، مبـــــن فـــــيهماجلميـــــع تلـــــزمأن املعـــــايري الدوليـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان  ن
األخالقيـــــــة إىل  املقتضـــــــيات همتـــــــدعو  يف حـــــــني، علـــــــى العنـــــــف أو العـــــــداء أو التمييـــــــز اً ضـــــــالـــــــدعوة إىل الكراهيـــــــة الـــــــيت تشـــــــكل حتري

اهرة برفض  ؛وصرامةحبزم  التعصب ا
 

  :السياسيني واملسؤولني العموميني وحرية التعبري حول 2021اإلعالن املشرتك التايل لعام  ،أكتوبر 20 يف نعتمد
  

 نطاق هذا اإلعالن املشرتك .1
  

ــــــيت تنشــــــأ يف ســــــياق عمــــــل ــــــري ال ــــــة التعب ــــــاول هــــــذا اإلعــــــالن املشــــــرتك قضــــــا حري ، العمــــــومينيالسياســــــيني واملســــــؤولني  يتن
معلـــــى نطـــــاق واســـــع  تعـــــريفهمن ميكـــــن الـــــذي قياديـــــة أو الـــــذين يتمتعـــــون بقــــــدر  مناصـــــب  الـــــذين يشـــــغلوناألفــــــراد  بكـــــو

ــــال العـــــامتواصــــل الو  كبــــري مــــن الســــلطة والنفـــــوذ شـــــغل املنتخبـــــني واملعينــــني واملرشــــحني لالعمــــوميني املســــؤولني ، مثــــل يف ا
صــــــراحة يف الشــــــؤون  ينخرطــــــون، وغــــــريهم ممــــــن هــــــاقــــــادة األحــــــزاب السياســــــية وشــــــاغلي املناصــــــب فيو ملناصــــــب العامــــــة ا

  .السياسية بطريقة مؤثرة
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 توصيات للدول .2
 

 املبادئ العامة  .أ
  

ــــدول بضــــمان اســــتناداً إىل ــــزام ال ــــري تكــــون  أن الت ــــة التعب ــــى حري ــــود عل ــــدويل مــــع متوافقــــة أي قي ــــار القــــانون ال فيمــــا اختب
ــــــ  الوصــــــول إىل التعبــــــري ووســــــائل اإلعــــــالم واحلــــــق يفذه القيــــــود والتزامهــــــا اإلجيــــــايب بتهيئــــــة بيئــــــة مواتيــــــة حلريــــــة يتعلــــــق 
  :القيام مبا يلي لدولعلى اينبغي فإنه ، املعلومات

 

حلتميـــــة اخلاصــــــة لتـــــوفري مســــــتوىاالعـــــرتاف، يف القــــــانون والسياســـــة واملمارســــــة )1 عـــــاٍل مــــــن احلمايـــــة للخطــــــاب  ، 
  .اً أو حىت مسيئ اً منتقد ون دون مربرالذي قد جيده الكثري خلطاب ا، مبا يف ذلك السياسي

  

، ملمارســــتهم حقهــــم يف حريــــة التعبــــري علــــى الصــــحفيني وغــــريهم انتقامــــاً  االعتــــداءاتاختــــاذ إجــــراءات فعالــــة ملنــــع  )2
وتــــــوفري احلمايــــــة ملــــــن يتعرضــــــون ، مبــــــا يف ذلــــــك يف احلــــــاالت الــــــيت ينطــــــوي فيهــــــا ذلــــــك علــــــى خطــــــاب سياســــــي

، مـــــن أجـــــل عنهـــــاومقاضـــــاة املســـــؤولني  وقوعهـــــاوالتحقيـــــق يف هـــــذه االعتـــــداءات عنـــــد  خلطـــــر هـــــذه االعتـــــداءات
  .االعتداءاتوضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب على مثل هذه 

  

علـــــى وســـــائل اإلعـــــالم ومجيـــــع اهليئـــــات العامـــــة  عديليـــــةســـــلطات تتتمتـــــع بمجيـــــع اهليئـــــات الـــــيت تكـــــون أن ضـــــمان  )3
، الفاعلــــــــةاجلهــــــــات التجاريــــــــة و حريــــــــة التعبــــــــري مســــــــتقلة عــــــــن السياســــــــيني واملســــــــؤولني العمــــــــوميني  تيســــــــرالــــــــيت 

 .وخاضعة للمساءلة أمام اجلمهور وتعمل بشفافية
  

ـــــة حملـــــ )4 ـــــة واملعلوماتيـــــةدعـــــم الـــــربامج القوي تمـــــع ،و األميـــــة اإلعالمي ـــــع شـــــرائح ا ـــــك الـــــيت تســـــتهدف مجي ، مبـــــا يف ذل
ملعرفـــــــــة والـــــــــوعي واملهـــــــــارات  لفهـــــــــم الرتكيـــــــــز علـــــــــى تعزيـــــــــز املشـــــــــاركة يف الشـــــــــؤون السياســـــــــية وتزويـــــــــد النـــــــــاس 

 .االتصاالت السياسية ووضعها يف سياقها
 

ـــــات التـــــأثري  زائفـــــةســـــلوكيات أي يف  مطلقـــــاً  عـــــدم االخنـــــراط )5 ـــــى شـــــبكةمنســـــقة أو غريهـــــا مـــــن عملي ـــــت  عل اإلنرتن
ـــــدف إىل التـــــأثري علـــــى آراء أو مواقـــــف اجلمهـــــور أو  مـــــن اجلمهـــــور ألغـــــراض سياســـــية  قطـــــاعأو متويلهـــــا والـــــيت 

 .حزبية
  

 واخلطاب بشأن املسائل األخرى ذات االهتمام العاممحاية اخلطاب السياسي   .ب
  

ســــائل األخــــرى ذات امل بشــــأنمــــن أجــــل ضــــمان أعلــــى مســــتوى ممكــــن مــــن احلمايــــة للخطــــاب السياســــي واخلطــــاب 
ـــــــة، ال ســـــــيما يف ســـــــياق  ، مبـــــــا يف ذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل وســـــــائلاالهتمـــــــام العـــــــام اإلعـــــــالم ومنصـــــــات االتصـــــــال الرقمي

ت علـــــى ينبغــــي فإنــــه ، أمهيــــة خاصــــةمارســــة حريــــة التعبــــري مــــن قبـــــل األحــــزاب واملرشــــحني مل تكــــون ، حيــــثاالنتخــــا
  :القيام مبا يلي لدولا
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فيمــــا  جــــزاءاأل الثالثــــيضــــمان أن تكــــون أي قيــــود علــــى حريــــة التعبــــري متوافقــــة متامــــاً مــــع اختبــــار القــــانون الــــدويل  )1
ــــــ ــــــا تفــــــي مبتطلبــــــات ذه القيــــــوديتعلــــــق   حتــــــول دون إجــــــراء، وال والضــــــرورة املشــــــروع واهلــــــدفاملشــــــروعية ، أي أ
 .االهتمام العامقوي بشأن املسائل ذات نقاش عام 

  

ـــــــوان )2 لني إلغـــــــاء أي ق ـــــــق  ـــــــائياجلتشـــــــهري تتعل ـــــــد االقتضـــــــاء ن  ديناملـــــــتشـــــــهري ال، بقـــــــوانني واالستعاضـــــــة عنهـــــــا، عن
 .املناسبة

  

لتشــــــهري أو  )3 رؤســــــاء الــــــدول الــــــيت تــــــوفر محايــــــة خاصــــــة أو تــــــنص علــــــى  املــــــس بكرامــــــةإلغــــــاء أي قــــــوانني تتعلــــــق 
 لتصرحيات املوجهة إىل رؤساء الدول أو احلكومات أو السياسيني أو املسؤولني.على ات أشد عقو

  

  :، من بني معايري أخرىشهري املدين مع املعايري التاليةتوافق قوانني التأن تضمان  )4
  

، مبـــــــا يف ذلـــــــك ســـــــائل األخـــــــرى ذات االهتمـــــــام العـــــــاموامل للخطـــــــاب حـــــــول السياســـــــةتـــــــوفري محايـــــــة أكـــــــرب   )أ
 .من املواطنني العاديني بقدر أكرب االنتقاداتبتحمل العموميني  املسؤولنيو مطالبة السياسيني 

  

ـــــرية   وأن ال تكـــــون ،مـــــع مراعـــــاة مجيـــــع الظـــــروف ،عـــــن األضـــــرار متناســـــبة ضـــــمان أن تكـــــون التعويضـــــات  )ب كب
 حبيث تؤثر سلباً على حرية التعبري.

  

ـــــاء ضـــــمان  )ج ـــــه أو مـــــن تلقـــــاء نفســـــها، ســـــلطة رفـــــض  اً أن تكـــــون للمحـــــاكم، إمـــــا بن ـــــى طلـــــب املـــــدعى علي عل
دعــــاوى التشــــهري الــــيت تنطــــوي علــــى تصــــرحيات بشــــأن مســــائل ذات اهتمــــام عــــام ال حتظــــى بفرصــــة واقعيــــة 
ـــــــــدعوى (الـــــــــدعاوى القضـــــــــائية  ـــــــــة مبكـــــــــرة مـــــــــن إقامـــــــــة ال للنجـــــــــاح، وذلـــــــــك بصـــــــــورة مســـــــــتعجلة يف مرحل

 شاركة العامة).االسرتاتيجية ضد امل
  

حــــــة وســــــائل الــــــدفاع املناســـــبة للمــــــدعى علــــــيهم يف قضــــــا التشـــــهري الــــــيت تنطــــــوي علــــــى بيــــــا  )د ت ضـــــمان إ
ت غـــــــري الدقيقـــــــة بشـــــــأن تصـــــــرحيات ذات اهتمـــــــام عـــــــام  حـــــــىت ال يتحملـــــــوا مســـــــؤولية مشـــــــددة عـــــــن البيـــــــا

 للوقائع، مثل الدفاع عن "النشر املعقول".
  

ــــــيت حتمــــــي اخلصوصــــــية  )5 ملســــــائل تصــــــرحيات الحبيــــــث ال تكــــــون  اً قيــــــودضــــــمان أن تتضــــــمن القــــــوانني ال املتعلقــــــة 
ــــــافع التصــــــريحعنــــــدما تفــــــوق قانونيــــــة ة يمســــــؤولحمــــــل ذات االهتمــــــام العــــــام  ــــــتم  من ــــــذي ي ــــــهال ، بشــــــكل اإلدالء ب

خلصوصية.متوازن  ، الضرر الذي يلحق 
  

 يــــتمكن الصــــحفيون مــــن الوصــــول حبريــــة إىل املواقــــع (مثــــل ، حــــىتضــــمان وجــــود آليــــات، مثــــل أنظمــــة االعتمــــاد )6
ائل ذات االهتمــــــــام العــــــــام (مثــــــــل املــــــــؤمترات الصــــــــحفية) جلمــــــــع املعلومــــــــات حــــــــول املســــــــ والفعاليــــــــاتالربملــــــــان) 
 اجلمهور، واليت تتوافق مع املعايري التالية:عامة إىل  هاإبالغألغراض 

 

 ذلك على أساس الرأي السياسي.، مبا يف بطبيعتهاأن تكون مستقلة وغري متييزية   )أ
 منصــــــبري موضــــــوعية مــــــربرة ولــــــيس علــــــى علــــــى معــــــاي اً تمــــــاد قائمــــــأن يكــــــون االعتمــــــاد وأي ســــــحب لالع  )ب

 .تهأو استقاللي النقدي هموقف التحريري أو الصحفي
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ـــــــز املتـــــــاح مثـــــــل عتمـــــــاد إىل معـــــــايري موضـــــــوعية مـــــــربرةتســـــــتند القيـــــــود املفروضـــــــة علـــــــى االأن   )ج يف  ضـــــــيق احلي
 التنوع.وتيسري ام ، واحرت املكان

 

، مثــــل األخبــــار الكاذبــــة أو قــــوانني إلغــــاء أو االمتنــــاع عــــن تبــــين احلظــــر العــــام علــــى نشــــر املعلومــــات غــــري الدقيقــــة )7
لتضليل واألخبار الكاذبة:زائفة"األخبار ال  " ، واحرتام املعايري التالية فيما يتعلق 

 

ــــــين   )أ ــــــة علــــــى تب ديبي ــــــدابري  ــــــنص علــــــى فــــــرض ت ــــــذين  املســــــؤولنيسياســــــات ت ــــــدما ، يقومــــــونالعمــــــوميني ال عن
ـــــة ـــــم يتصـــــرفون بصـــــفة رمسي ـــــا أو يشـــــأو  إلدالء بتصـــــرحيات، يتصـــــرفون أو يُعتقـــــد أ أو  عليهـــــا جعونيرعو

اأيضاً   ا كاذبة.على علم بشكل معقول  يكونواأن  كان ينبغيأو   وهم على علم ينشرو
  

، مبــــــا يف ذلــــــك املعلومــــــات الدقيقــــــة واملوثوقــــــةنشــــــر ضــــــمان أن تبــــــذل الســــــلطات العامــــــة قصــــــارى جهــــــدها ل  )ب
 .تها واملسائل ذات االهتمام العامعن أنشط

  

  استقاللية وتنوع وسائل اإلعالم  .ج
  

حـــــة طائفـــــة واســـــعة مـــــن املعلومـــــات واألفكـــــار للجمهـــــور، مبـــــا  مـــــع مراعـــــاة أمهيـــــة تنـــــوع وســـــائل اإلعـــــالم يف ضـــــمان إ
ملســــــــائل ذات االهتمــــــــام  ليف ذلــــــــك املعلومــــــــات املتعلقــــــــة   نســــــــاءالعــــــــام، ومــــــــن ضــــــــمنها املعلومــــــــات ذات الصــــــــلة 

واألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة واألقليـــــات القوميـــــة والفئـــــات األخـــــرى املعرضـــــة خلطـــــر التمييـــــز، فإنـــــه ينبغـــــي علـــــى الـــــدول 
  القيام مبا يلي:

  

 ممولة متويًال كافياً.ضمان وجود هيئات بث عامة مستقلة و  )1
 

 .على حد سواء جلميع وسائل اإلعالم يف القانون واملمارسة االستقاللية التحريريةاحرتام  )2
 

ت مــــن قبــــل الســــلطات العامــــة كوســــيلة غــــري مباشــــرة للتــــأثري علـــــى  خمصصــــاتعــــدم اســــتخدام ضــــمان  )3 اإلعــــال
 احملتوى اإلعالمي.

 

املعــــايري  مــــع يتفــــق، مبــــا اإلعــــالممجيــــع قطاعــــات يف ملكيــــة لفعالــــة ملنــــع الرتكيــــز غــــري املــــربر لقواعــــد ضــــمان تطبيــــق  )4
ــــال ــــ الرقابــــة، مبــــا يف ذلــــك الدوليــــة يف هــــذا ا جلهــــات ا، علــــى ســــبيل املثــــال مــــن قبــــل علــــى هــــذه القواعــــد ةالفعال

  .ية ذات الصلةعديلالت
 

ــــــق قواعــــــد  )5 ــــــة ضــــــمان تطبي ــــــل مــــــن شــــــفافيةتقتضــــــي الفعال وســــــطاء االتصــــــاالت و  وشــــــركات اإلعــــــالم وســــــائل قب
مملوكــــــة ألحــــــزاب  اإلعــــــالم وســــــائل، مبــــــا يف ذلــــــك عنــــــدما تكــــــون بشــــــأن ملكيــــــتهم ومصــــــادر متــــــويلهماإلنرتنــــــت 
 سياسيني.لسياسية أو 

 

مــــــا هــــــو علــــــى لتســــــجيل و / أو احلصــــــول علــــــى تــــــرخيص وســــــائل اإلعــــــالم ل اشــــــرتاطات علــــــىأي  أن تقتصــــــر )6
ـــــك للحـــــد مـــــن خمـــــاطر التـــــدخل السياســـــي يف يل املناســـــب لقطـــــاع اإلعـــــالم املعـــــينضـــــروري لضـــــمان التشـــــغ ، وذل

 وسائل اإلعالم.
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ـــــة عادلـــــة وشـــــفافة ومســـــتقلة )7 ـــــدعم املـــــايل اترتيبـــــات غريهـــــا مـــــن أو  النظـــــر يف وضـــــع ترتيبـــــات لتقـــــدمي إعانـــــة مالي ل
عــــــد يُ  إىل فكــــــرة أن تــــــوفري حمتــــــوى متنــــــوع وجيــــــد النوعيــــــة لألخبــــــار وقضــــــا الســــــاعة اســــــتناداً ، لوســــــائل اإلعــــــالم

  منفعة عامة.
  

 الشفافية  .د
 

إىل املعلومـــــــات لتيســـــــري إجـــــــراء نقـــــــاش قـــــــوي بشـــــــأن املســـــــائل ذات واحلـــــــق يف الوصـــــــول لنظـــــــر إىل أمهيـــــــة الشـــــــفافية 
علــــــى ينبغــــــي فإنــــــه ، االهتمــــــام العــــــام ولضــــــمان مســــــاءلة السياســــــيني واملســــــؤولني العمــــــوميني واحلكــــــم الرشــــــيد عمومــــــاً 

 مبا يلي: القياملدول ا
 

حـــــــق اجلمهـــــــور يف الوصـــــــول إىل  تكفـــــــلمـــــــع املعـــــــايري الدوليـــــــة حلقـــــــوق اإلنســـــــان الـــــــيت  تتوافـــــــقاعتمـــــــاد قـــــــوانني  )1
ــــا الســــلطات العامــــة وتنفيــــذ تلــــك القــــوانني  ، علــــى النحــــو الــــذي دعــــا بصــــورة صــــحيحةاملعلومــــات الــــيت حتــــتفظ 

 .16.10.2ه مؤشر أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة إلي
 

ـــــزام مجيـــــع املســـــؤولني املنتخبـــــني واملرشـــــحني للمناصـــــب املنتخبـــــة وكبـــــار املســـــؤولني العمـــــوميني  )2 لتصـــــريح علـــــى إل
هـــــذه اختـــــاذ إجـــــراءات فعالـــــة عنـــــدما تكشـــــف  ســـــلطةيئـــــات الرقابـــــة املســـــتقلة أن تكـــــون هل وضـــــمان الذمـــــة املاليـــــة

ينبغـــــي أن فإنـــــه ملصـــــلحة العامـــــة، غـــــراض ايكـــــون ذلـــــك مـــــربراً أل وعنـــــدما ،عـــــن تضـــــارب يف املصـــــاحلالتصـــــاريح 
 .هذه متاحة للجمهور الذمة املاليةالتصاريح على تكون 

 

 "خطاب الكراهية"  .ه
 

ــــــاجم عــــــن "خطــــــاب الكراهيــــــة"لنظــــــر إىل  ــــــدرة املســــــتهدفني بــــــه علــــــى ممارســــــة حقهــــــم الضــــــرر الن ، مبــــــا يف ذلــــــك ق
 :مبا يلي القياملدول ا علىينبغي فإنه ،  واملشاركة يف األنشطة السياسيةالكامل يف حرية التعبري

 

ـــــى التمييـــــز أو العـــــداء أو العنـــــف، وفقـــــ اً وة إىل الكراهيـــــة تشـــــكل حتريضـــــمبوجـــــب القـــــانون أي دعـــــظـــــر أن حت )1 اً عل
 .للقانون الدويل

 

ملكافحـــــة التعصـــــب وتعزيـــــز  –والرســـــائل املضـــــادة  رســـــائل التوعيـــــةمبـــــا يف ذلـــــك  –جمموعـــــة مـــــن األنشـــــطة  تنفيـــــذ )2
 بني الثقافات.دماج االجتماعي والتفاهم ناال

 

 العمومينيتوصيات لألحزاب السياسية والسياسيني وكبار املسؤولني  .3
 

ـــــىن وتنفـــــذ تـــــدابري اعلـــــى ينبغـــــي  )1 ت قواعـــــد الســـــلوك الـــــيت حتـــــدد ألحـــــزاب السياســـــية أن تتب ـــــل مـــــدو ـــــدنيا عـــــايرياملمث  ال
الــــــذي يشــــــجع لخطــــــاب ل التصــــــدي، مبــــــا يف ذلــــــك ملناصــــــب املنتخبــــــةشــــــغل اومرشــــــحيها ل  فيهــــــاملســــــؤولنيالســــــلوك 

ــــــدف إىل تقييــــــد حريــــــة الــــــذي يتضــــــمن، أو ى التعصــــــب أو التمييــــــز أو الكراهيــــــةعلــــــ التعبــــــري أو  معلومــــــات مضــــــللة 
 .حقوق اإلنسان األخرى
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ــــــى ينبغــــــي  )2 ــــــادرات  اســــــتحداثاألحــــــزاب السياســــــية النظــــــر يف عل ــــــدف  مشــــــرتكة بــــــنيأو املشــــــاركة يف مب األحــــــزاب 
، وتعزيــــــــز التفــــــــاهم بـــــــني الثقافــــــــات واالنــــــــدماج االجتمــــــــاعي املضــــــــللةعصــــــــب والتمييــــــــز واملعلومـــــــات إىل مكافحـــــــة الت

 واحرتام التنوع.
 

لتعصــــــب ا تشــــــجع علــــــىعــــــدم اإلدالء بتصــــــرحيات مــــــن احملتمــــــل أن  العمــــــومينيعلــــــى السياســــــيني واملســــــؤولني ينبغــــــي  )3
ــــــز أو التضــــــليل ــــــدًال مــــــن ذلــــــكوينبغــــــي علــــــيهم، أو التميي ــــــة  مــــــواقعهم اســــــتغالل، ، ب ضــــــار املذه هلــــــ للتصــــــديالقيادي

 االجتماعية وتعزيز التفاهم بني الثقافات واحرتام التنوع.
 

حــــــرتام  العمــــــومينيعلــــــى السياســــــيني واملســــــؤولني ينبغــــــي فإنــــــه ، عنــــــد عقــــــد املــــــؤمترات الصــــــحفية )4 معاملــــــة املشــــــاركني 
 .لطرح األسئلة متكافئة اً وأن يكفلوا هلم فرص

 

ـــــة بتصـــــرحيات   اً عمـــــدعـــــدم اإلدالء  العمـــــومينيعلـــــى السياســـــيني واملســـــؤولني ينبغـــــي  )5 نزاهـــــة الصـــــحفيني أو  ـــــاجمكاذب
  العاملني يف جمال اإلعالم أو املدافعني عن حقوق اإلنسان.
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، مبــــــا يف ذلــــــك حــــــول السياســــــة واملســــــائل األخــــــرى ذات النقــــــاش العــــــام وإدارة وتيســــــريلــــــدورها الرئيســــــي يف متكــــــني  اً نظــــــر 
 :القيام مبا يلي على شركات وسائل التواصل االجتماعي فإنه ينبغي، م العاماالهتما

 

ــــــة حمتواهــــــا  إدارةضــــــمان أن تعكــــــس قواعــــــد ونظــــــم وممارســــــات  )1 ــــــك أمهي ــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان مبــــــا يف ذل املعــــــايري الدولي
 التــــدابريمــــىت وكيــــف ومــــا هــــي  وتبــــني بشــــكل واضــــح، حــــول املســــائل ذات االهتمــــام العــــام النقــــاش املفتــــوح والشــــامل

 .العموميني املسؤولنيو احملتوى املنشور من قبل السياسيني  يف مواجهةاليت ميكن اختاذها 
 

ا قواعــــد تشــــري إىل مــــا إذا كــــان ســــيتم نشــــر تبــــين )2 ت السياســــية علــــى منصــــا ــــا ، ذا كــــان األمــــر كــــذلك، وإاإلعــــال فإ
ت السياســــية علــــى هــــذا ا وســــم وتشــــرتط، قواعــــد واضــــحة وعادلــــة وغــــري متييزيــــةال تكــــون أن جيــــب أن تكفــــل إلعــــال

 الـــــذين ت وكيـــــف يعمـــــل اإلعـــــالن ومـــــناإلعـــــال تكلفـــــةعـــــن اجلهـــــة الـــــيت دفعـــــت  اإلفصـــــاح العلـــــين وتشـــــرتط، النحـــــو
 وملاذا. هميستهدف

 

ت السياسية )3 رشيف فإنه ، عند نشر اإلعال  لجمهور.ل اً متاح وصول إليهلا يكونمن الضروري االحتفاظ 
 

ت السياســـــــية للمســــــــتخدمني  تتـــــــيح اســـــــتحداث نظــــــــم )4 إلعــــــــال م أو اســــــــتخدام اختيـــــــار عــــــــدم اســـــــتهدافهم  بيــــــــا
ت السياسية إلعال  .الشخصية لالستهداف 

 

دارة اوممارســــا تهــــاوأنظم هاتعزيــــز أقصــــى قــــدر ممكــــن مــــن الشــــفافية فيمــــا يتعلــــق بقواعــــد )5 ، ال احملتــــوى ذات الصــــلة 
 املســــــؤولنيو املنشــــــور مــــــن قبــــــل السياســــــيني ملصــــــلحة العامــــــة أو احملتــــــوى املتعلــــــق تــــــوى احملســــــيما عنــــــدما تــــــؤثر علــــــى 

 .العموميني
 

مـــــة وممارســــــات إدارة احملتــــــوى قواعــــــد وأنظ أن تكفـــــلأن  فإنـــــه جيــــــب، حجمهـــــا وهيمنتهــــــا علـــــى الســــــوق مراعــــــاةمـــــع  )6
حــــــة، مبــــــا يف ذلــــــك مــــــن خــــــالل ســــــية لإلجــــــراءات القانونيــــــة الواجبــــــةملبــــــادئ األساتقيــــــد تــــــا  اخلــــــاص خيــــــارات  إ
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ــــــــالناحيــــــــة امل مــــــــن، والــــــــيت تشــــــــرف عليهــــــــا تســــــــوية املنازعــــــــات املســــــــتقلة هيئــــــــات مســــــــتقلة متعــــــــددة أصــــــــحاب  ةثالي
 املصلحة.

 

ـــــى الســـــوق مراعـــــاةمـــــع  )7 ـــــك حجمهـــــا وهيمنتهـــــا عل ـــــة، مبـــــا يف ذل ـــــة قضـــــائية سياســـــية معين ـــــه جيـــــب، يف أي والي أن  فإن
خذ يف االعتبار اللغات والتقاليد والثقافة احمللية. احملتوى اخلاصإدارة أن أنظمة وممارسات  تكفل   ا 
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م العــــــام ألمهيتهــــــا مــــــن حيــــــث إعــــــداد التقــــــارير وتيســــــري النقــــــاش حــــــول السياســــــة واملســــــائل األخــــــرى ذات االهتمــــــا اً نظــــــر 
 :القيام مبا يلي على وسائل اإلعالم فإنه ينبغي، واحلفاظ على ثقة اجلمهور

 

ـــــــة لضـــــــمان خضـــــــوعهاختـــــــاذ  )1 ـــــــنظم اخطـــــــوات فعال ـــــــت ذات طـــــــابع ، الشـــــــكاوى ل ذايت أو طـــــــابع  عـــــــديليتســـــــواء كان
ـــــانوين عـــــديليت ـــــمشـــــرتك أو طـــــابع ق ـــــدنيا، مـــــن ، والـــــيت ميكـــــن للجمهـــــور الوصـــــول إليهـــــا وال ـــــة ال يت حتـــــدد املعـــــايري املهني

ــــني أمــــور أخــــرى واحــــرتام التنــــوع وجتنــــب التغطيــــة الــــيت  بشــــأن قضــــا الســــاعةتقــــارير الالدقــــة يف األخبــــار و لتحــــري ، ب
 التعصب. تشجع على

 

ـــــديها )2 ـــــا التصـــــرحيات للتقـــــارير بشـــــأن إعـــــدادهاسياســـــات واضـــــحة لكيفيـــــة  أن تكـــــون ل ـــــتم اإلدالء  ـــــيت ي  مـــــن قبـــــل ال
حملتمــــــل والـــــيت مـــــن االسياســـــيون واألحـــــزاب السياســـــية و السياســـــات الـــــيت يتبناهــــــا أ واألحـــــزاب السياســـــية نيالسياســـــي

ـــــــــؤدي إىل ـــــــــث متُ  أن ت ـــــــــك التصـــــــــرحيات  حـــــــــول مـــــــــن االطـــــــــالع اجلمهـــــــــور اتقاريرهـــــــــ كـــــــــنتفـــــــــاقم التعصـــــــــب، حبي تل
ا التعصب أو تؤدي إىل تفاقمه.  والسياسات ولكنها ال تشجع حبد ذا

 

  ما. قضيةعن للتقارير  إعدادهاوالذي قد يؤثر على طريقة  اعن أي تضارب يف املصاحل لديه اإلفصاح )3
  
  

 


