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  حول حرية التعبير واالنتخابات في العصر الرقميإعالن مشترك 
  

المق���رر الخ���اص لألم���م المتح���دة المعن���ي بحري���ة ال���رأي والتعبي���ر وممث���ل منظم���ة األم���ن والتع���اون ف���ي 
  أوروبا المعني بحرية اإلعالم والمقرر الخاص لمنظمة الدول األمريكية المعني بحرية التعبير،

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

  التعبير ومركز القانون والديمقراطية؛
  

ن����وفمبر  30و  1999ن����وفمبر  26ف����ي  الص����ادرة عن����االمش����تركة  اإلعالن����ات عل����ى ونؤك####د رذكّ نُ####وإذ 
و  2004ديس��������مبر  6و  2003ديس��������مبر  18و  2002ديس��������مبر  10و  2001ن��������وفمبر  20و  2000

م������ايو  15و  2008ديس������مبر  10و  2007ديس������مبر  12و  2006ديس������مبر  19و  2005ديس������مبر  21
م��������ايو  6 و 2013م��������ايو  4 و 2012يوني��������و  25 و 2011يوني��������و  1 و 2010 فبراي��������ر 3 و 2009
يولي���������و  10و  2018م���������ايو  2و  2017 م���������ارس 3و  2016م���������ايو  4 و 2015م���������ايو  4 و 2014
  ؛2019

 
عل����ى ال����دور األساس����ي ال����ذي تلعب����ه حري����ة التعبي����ر والوص����ول إل����ى المعلوم����ات ووس����ائل  ش####ددنُ وإذ 

ح����رة النتخاب����ات االاإلع����الم الح����رة والمس����تقلة والمتنوع����ة واإلنترن����ت المج����اني والمت����اح ف����ي ض����مان 
نزيه���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك االس���تفتاءات، ال س���يما م���ن خ���الل إط���الع الجمه���ور عل���ى المعلوم���ات المتعلق���ة الو

  ؛والمرشحين وبرامجهمباألحزاب 
  

عل���ى وج���ه الخص���وص إل���ى دور وس���ائل اإلع���الم العام���ة حيثم���ا وج���دت، أثن���اء االنتخاب���ات،  ش###يرنُ وإذ 
بم����ا ف����ي ذل����ك م����ن خ����الل إتاح����ة وص����ول المرش����حين واألح����زاب الع����ادل للجمه����ور وت����وفير منص����ة 

   ؛خاباتللمناقشات السياسية والمعلومات المحايدة والدقيقة بشأن القضايا المتعلقة باالنت
 

ع���ام  ونق���اشمش���هد إعالم���ي ن���ابض بالحي���اة  وج���ودأهمي���ة للديمقراطي���ة بالنس���بة ش���كله م���ا ت دركنُ###وإذ 
طائف���ة متنوع���ة إل���ى عل���ى الوص���ول الجمه���ور  وق���درةمتعم���ق ح���ول المس���ائل المتعلق���ة بالمص���لحة العام���ة 

 ؛من المعلومات واألفكار
 

ً  ح##يطنُ وإذ  التح��ديات المعاص��رة الت��ي تواج��ه حري��ة التعبي��ر وحري��ة وس��ائل اإلع��الم، الت��ي نجم��ت ب علم##ا
وال���دور  الرقم���ياإلع���الم و التقلي���ديوالتق���ارب ب���ين اإلع���الم جزئي���اً ع���ن تط���ور كبي���ر لوس���ائل االتص���ال 
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الحاج���ة  فض���الً ع���نالمرك���زي المتزاي���د ال���ذي تلعب���ه وس���ائل التواص���ل االجتم���اعي والتقني���ات الرقمي���ة، 
الرقاب����ة الش����فافة  ويع����ززحري����ة التعبي����ر ل����يعكس ه����ذه التغيي����رات  ي����نظمار المعي����اري ال����ذي إل����ى اإلط����

 ؛اإلنترنت على شبكةوالخاضعة للمساءلة على إدارة المحتوى 
 

باإلمكاني����ات اإليجابي����ة للتقني����ات الرقمي����ة أثن����اء االنتخاب����ات، بم����ا ف����ي ذل����ك إتاح����ة وص����ول  ق####رّ نُ وإذ 
التعبي���ر ع���ن آرائه���م والتفاع���ل المباش���ر م���ع المرش���حين، وم���نح  الن���اخبين إل���ى المعلوم���ات وتمكي���نهم م���ن

وحش����د  همالمرش����حين واألح����زاب، بم����ا ف����ي ذل����ك ذوي الم����وارد المح����دودة، الق����درة عل����ى نش����ر رس����ائل
 ؛الدعم

 
يواجهه���ا الص���حفيون  يمك���ن أنع���ن قلقن���ا الب���الغ إزاء التهدي���دات واالعت���داءات العنيف���ة الت���ي  ع###ربنُ وإذ 

خاص������ة بص������فة أثن������اء االنتخاب������ات، وحقيق������ة أن حم������الت التش������هير الت������ي تس������تهدف الص������حفيين، و
  ؛الصحفيات، تقوض عملهم وثقة الجمهور والثقة في الصحافة

  
الحكوم��ات إل��ى االمتن��اع ع��ن اس��تغالل مواقفه��ا ف��ي التغطي��ة اإلعالمي��ة المتحي��زة، س��واًء م��ن  ن##دعووإذ 

المملوك���ة للدول���ة أو وس���ائل اإلع���الم الخاص���ة، أو نش���ر الدعاي���ة الت���ي ق���د ت���ؤثر جان���ب وس���ائل اإلع���الم 
 ؛على نتائج االنتخابات

 
والمعلوم�������ات المش�������وهة و "خط�������اب  المغلوط�������ةالمعلوم�������ات المض�������للة والمعلوم�������ات  وإذ نش#######جب

الكراهي��ة"، األم��ر ال��ذي يمك��ن أن ي��ؤدي إل��ى تف��اقم الت��وترات المتعلق��ة باالنتخاب��ات، ب��ل وحت��ى تولي��دها، 
وإذ ن���دعو األح���زاب والمرش���حين إل���ى تجن���ب اس���تخدام ه���ذه األن���واع م���ن البيان���ات ع���ن قص���د لتعزي���ز 

االنتخابي����ة، وإذ ن����درك ال����دور اله����ام ال����ذي تلعب����ه الهيئ����ات المس����تقلة المش����رفة عل����ى تنظ����يم  فرص����هم
  ؛االنتخابات في التصدي ألشكال الخطاب هذه وتعزيز الوصول إلى المعلومات

 
جزعن���ا س���وء اس���تخدام وس���ائل التواص���ل االجتم���اعي م���ن قب���ل ك���ل م���ن الجه���ات الحكومي���ة  ي###ريثُ وإذ 

ملي����ات االنتخابي����ة، بم����ا ف����ي ذل����ك م����ن خ����الل أش����كال مختلف����ة م����ن والجه����ات الخاص����ة لتخري����ب الع
 ؛للتأثير على السلوك) مؤتمتةأدوات  توظيفواستخدام "الدعاية الحسابية" ( الزائفة ياتالسلوك

 
م���ن أن العدي���د م���ن ال���دول تس���ن ق���وانين، وإن كان���ت تبرره���ا رس���مياً باالس���تناد إل���ى  القل###ق اورنايُس###وإذ 

تح���د دون مب���رر م���ن حري���ة التعبي���ر وتوس���ع س���يطرة الدول���ة عل���ى وس���ائل المش���اكل الم���ذكورة أع���اله، 
 ؛اإلعالم وتقيد حرية اإلنترنت و/أو تزيد من قدرة مختلف الجهات على جمع البيانات الشخصية

 
ع��ن اس��تيائنا م��ن القي��ود المفروض��ة عل��ى ق��درة الجمه��ور عل��ى الوص��ول إل��ى اإلنترن��ت، بم��ا  ربوإذ نعُ##

الكام���ل أو الجزئ���ي، مم���ا يح���د بش���كل خطي���ر م���ن ق���درة وس���ائل اإلع���الم واألح���زاب  الحج���بف���ي ذل���ك 
والمرش���حين وغي���رهم عل���ى التواص���ل م���ع الجمه���ور، فض���الً ع���ن ق���درة أف���راد الجمه���ور عل���ى الوص���ول 

  ؛إلى المعلومات
 

عل��ى ض���رورة وج��ود قواع��د وأنظم���ة قوي��ة تقتض���ي الش��فافية م��ن قب���ل األح��زاب والمرش���حين  ش##ددوإذ نُ 
 ؛ق باإلنفاق اإلعالمي على االنتخاباتفيما يتعل

  
أن���ه م���ن المق���رر إج���راء انتخاب���ات ف���ي جمي���ع أنح���اء الع���الم ف���ي خض���م انتش���ار  نض###ع ف###ي اعتبارن###اوإذ 

)، مم����ا يخل����ق ح����واجز جدي����دة أم����ام عملي����ة اإلب����الغ، 19-جائح����ة في����روس كورون����ا المس����تجد (كوفي����د
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، ف���ي وق���ت يك���ون في���ه الن���اخبون ل���همب���رر  بش���كل التفرض���ها الجه���ات الحكومي���ة ف���ي بع���ض األحي���ان 
  ؛مدروسةفكار التخاذ قرارات انتخابية األمن المعلومات و طائفةبحاجة ماسة للوصول إلى 

 
، ف��ي إط��ار االحتف��االت ب��اليوم الع��المي لحري��ة الص��حافة، اإلع��الن 2020ف��ي الثالث��ين م��ن أبري��ل  نعتم##د

  :الرقميالمشترك التالي حول حرية التعبير واالنتخابات في العصر 
  

 توصيات للدول .1
 

 المبادئ العامة  .أ
 

ينبغ���ي عل���ى ال���دول أن تق���وم بوض���ع إط���ار تنظيم���ي ومؤسس���ي يش���جع عل���ى إع���الم ح���ر  )1
مم���ا يت���يح اإلع���الم الرقم���ي، و التقلي���ديومس���تقل ومتن���وع، ف���ي ك���ل م���ن قط���اعي اإلع���الم 

للن����اخبين إمكاني����ة الوص����ول إل����ى معلوم����ات ش����املة ودقيق����ة وموثوق����ة ع����ن األح����زاب 
ً والمرشحين   .والعملية االنتخابية األوسع نطاقا

  

الرقمي��ة األخ��رى  والتقني��اتأن تع��زز الوص��ول الفع��ال إل��ى اإلنترن��ت عل��ى ال��دول ينبغ��ي  )2
 االجتم��اعين��وع الالرقمي��ة القائم��ة عل��ى  الفج��واتلجمي��ع فئ��ات الس��كان، بم��ا ف��ي ذل��ك س��د 

، األس���سوالع���رق واإلثني���ة واإلعاق���ة والوض���ع االجتم���اعي واالقتص���ادي وغي���ر ذل���ك م���ن 
 .التاموسياسات واضحة من أجل ضمان احترام مبدأ الحياد شروط ووضع 

  

أن أي قي��ود عل��ى حري���ة التعبي��ر ي��تم تطبيقه��ا خ���الل ينبغ��ي أن تعم��ل ال��دول عل���ى ض��مان  )3
ثالث���ي الباالختب���ار الق���انون ال���دولي فيم���ا يتعل���ق  متطلب���ات تتواف���ق م���عفت���رات االنتخاب���ات 

 :والتي تنطوي على ما يليوالهدف والضرورة، المشروعية  من حيث األجزاء
  

ال ينبغ���ي أن تك���ون هن���اك رقاب���ة مس���بقة عل���ى وس���ائل اإلع���الم، بم���ا ف���ي ذل���ك ع���ن   - أ
 حظ����رأو اإلنترن���ت اإلداري للمواق����ع اإلعالمي���ة عل����ى  الحج���بطري���ق وس���ائل مث����ل 

 .اإلنترنت
  

أن تتواف���ق أي قي���ود عل���ى الح���ق ف���ي نش���ر البيان���ات االنتخابي���ة م���ع المع���ايير ينبغ���ي   -ب
تحم���ل النق���د بالشخص���يات العام���ة  االش���تراط عل���ىالدولي���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك ض���رورة 

 من المواطنين العاديين.بقدر أكبر والتدقيق 
  

ال ينبغ���ي أن تك���ون هن���اك ق���وانين عام���ة أو غامض���ة بش���أن المعلوم���ات المض���للة، مث���ل   - ج
  "األكاذيب" أو "المعلومات غير الموضوعية".حظر نشر 

  

عل���ى التق���ارير اإلعالمي���ة بش���أن اس���تطالعات ي���تم فرض���ها ينبغ���ي أن تك���ون أي قي���ود   - د
 . الثالثي األجزاءالرأي العام أثناء االنتخابات متوافقة تماماً مع االختبار 

  
ها ال ينبغ����ي عل����ى اإلط����الق أن تق����وم الجه����ات الحكومي����ة باس����تخدام مركزه����ا أو س����لطت )4

عل���ى التق���ارير اإلعالمي���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك بش���أن  دون مس���وغالتخ���اذ ت���دابير به���دف الت���أثير 
خيص ات��رم��نح الم��ن خ��الل  عل��ى س��بيل المث��الاالنتخاب��ات، س��واء كان��ت ت��دابير مباش��رة، 

عل���ى وس���ائل اإلع���الم العام���ة أو الجه���ات المنظم���ة  الرقاب���ةوس���ائل اإلع���الم أو ممارس���ة ل
الح���د م���ن الوص���ول إل���ى عل���ى س���بيل المث���ال لوس���ائل اإلع���الم، أو ت���دابير غي���ر مباش���رة، 

أو ق����درة وس����ائل اإلع����الم عل����ى توزي����ع  الراديوي����ةالص����حف أو الت����رددات  طباع����ة ورق
 منتجاتها بحرية في جميع أنحاء البالد.

  

إل����ى  الفع����الوص����ول الاإلع����الم ب وس����ائلالجه����ات الحكومي����ة أن تتمت����ع أن تكف����ل ينبغ����ي  )5
تواج����ه عوائ����ق ال ال مص����ادر المعلوم����ات الرس����مية والمرش����حين للمناص����ب العام����ة، وأ
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نش��ر ه��ذه المعلوم��ات واألفك���ار، بم��ا ف��ي ذل��ك خ���الل تح��ول دون ق��درتها عل���ى له��ا  ل��زوم
، بم���ا ف���ي ذل���ك م���ن ةانتش���ار جائح���ة في���روس كورون���ا المس���تجد الت���ي ته���دد الص���حة العام���

 خالل تنفيذ مبادئ هذا اإلعالن المشترك.
  

 تغطية االنتخابات من قبل وسائل اإلعالم  .ب
 

ينبغ����ي إعف����اء وس����ائل اإلع����الم، س����واًء التقليدي����ة أو الرقمي����ة، م����ن المس����ؤولية خ����الل  )1
الفت���رات االنتخابي���ة ع���ن نش���ر البيان���ات الت���ي ي���تم اإلدالء به���ا مباش���رة م���ن قب���ل األح���زاب 

المرش���حين م���ا ل���م ي���تم اعتب���ار البيان���ات غي���ر قانوني���ة عل���ى وج���ه التحدي���د م���ن قب���ل أو 
البيان���ات تش���كل تحريض���اً عل���ى  ه���ذه محكم���ة مس���تقلة أو محاي���دة أو هيئ���ة تنظيمي���ة، أو أن

 .وأن وسائل االعالم لديها فرصة حقيقية لمنع نشرهاالعنف 
  

واع��د المتعلق��ة بوس��ائل اإلش��راف عل��ى الق تمتل��ك س��لطةأن تك��ون أي هيئ��ة إداري��ة ينبغ��ي  )2
أن تخض���ع قراراته���ا وينبغ���ي اإلع���الم خ���الل فت���رات االنتخاب���ات مس���تقلة ع���ن الحكوم���ة، 

 للمراجعة القضائية في الوقت المناسب.
  

أن ، خ����الل الفت����رات االنتخابي����ة، للدول����ةعل����ى جمي����ع وس����ائل اإلع����الم المملوك����ة ينبغ����ي  )3
حت���رام قواع���د النزاه���ة والحي���اد االنتخاب���ات واالمتعلق���ة ب بالمس���ائلإع���الم الجمه���ور  تكف���ل

ً والت����وازن الص����ارمة وم����نح جمي����ع األح����زاب والمرش����حين  متكافئ����ة للتواص����ل  فرص����ا
 أو بأسعار مدعومة. دون مقابلمباشرة مع الجمهور، سواء 

  

لخل����ق س����احة انتخابي����ة أن تك����ون أي قواع����د بش����أن اإلنف����اق االنتخ����ابي ُمص����ممة ينبغ����ي  )4
والرقمي�����ة، م�����ع مراع�����اة التقليدي�����ة الم قابل�����ة للتطبي�����ق عل�����ى وس�����ائل اإلع�����متكافئ�����ة 

 ، بما في ذلك القواعد المتعلقة بشفافية اإلعالنات السياسية.االختالفات بينها
  

الرقمي���ة ومح���و وس���ائل اإلع���الم متض���افرة لتعزي���ز  ل���دول أن تب���ذل جه���وداً عل���ى اينبغ���ي  )5
 األمية المعلوماتية، بما في ذلك ما يتعلق باالنتخابات.

  

، المس�����تندة إل�����ى البيان�����ات الموجه�����ةالس�����ماح بتوجي�����ه اإلعالن�����ات السياس�����ية ال ينبغ�����ي  )6
خاص�����ة خ�����الل فت�����رات والشخص�����ية، إل�����ى األف�����راد م�����ن خ�����الل وس�����ائل اإلع�����الم، 

االنتخاب����ات، م����ا ل����م يواف����ق ه����ؤالء األف����راد عل����ى اس����تخدام بيان����اتهم الشخص����ية له����ذا 
  الغرض.

  باتالقيود على حرية التعبير / حرية اإلعالم أثناء االنتخا  .ج
 

للمعلوم����ات  للتص����ديدع����م الت����دابير اإليجابي����ة  االعتب����ار ال����دول ف����يتأخ����ذ ينبغ����ي أن  )1
الحق����ائق  للتحق���ق م����ناإلنترن����ت، مث���ل تعزي����ز اآللي���ات المس����تقلة  عل����ى ش���بكة المض���للة

المعلوم����ات قواع����د تج����رم  تبنّ����يتجن����ب  وف����ي الوق����ت نفس����هوحم����الت التثقي����ف الع����ام، 
 .المضللة

  

 الت����ي متناس����بةالواض����حة والق����وانين عل����ى نح����و مالئ����م العل����ى ال����دول أن تتبن����ى ينبغ����ي  )2
تحظ���ر نش���ر البيان���ات المص���ممة خصيًص���ا لعرقل���ة ح���ق األف���راد ف���ي التص���ويت، مث���ل 

 نشر معلومات خاطئة حول مكان أو وقت التصويت.القيام عمداً ب
  

والحماي��ة لمن��ع ا بش��أن يق��ع عل��ى ع��اتق ال��دول الت��زام خ��اص باتخ��اذ ت��دابير س��ريعة وفعال��ة )3
أعم����ال االعت����داءات والتهدي����دات وفيم����ا يتص����ل ب وإيق����اع العقوب����ةق والمقاض����اة والتحقي����

، ض����د الص����حفيين أو عب����ر اإلنترن����تاإلنترن����ت  خ����ارج ، س����واءً الترهي����ب والمض����ايقة
، خ��الل وأس��رهماإلع��الم، بم��ا ف��ي ذل��ك ض��د ممتلك��اتهم  مج��الالع��املين ف��ي غي��رهم م��ن و

الجه����ات الحكومي���ة ض����العة. أو ق���د تك���ون الفت���رات االنتخابي���ة، وال س����يما حيثم���ا تك����ون 
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فيم���ا يتعل���ق بالص����حفيات واألف���راد المنتم���ين إل����ى  ةخاص��� بص����فةه���ذا االلت���زام واض���ح 
  الفئات المهمشة.

  

المعلوم������ات المض������للة أو ع������ن ال ينبغ������ي أن يتحم������ل وس������طاء اإلنترن������ت المس������ؤولية  )4
م���ا ل���م  تم نش���رها عب���ر منص���اتهمي���الت���ي المعلوم���ات المغلوط���ة أو المعلوم���ات المش���وهة 

ً تنفي���ذ أم���ر مل���زم  تقاعس���وا ع���نالمحت��وى أو  ذل���كيت��دخلوا عل���ى وج���ه التحدي���د ف���ي   قانون���ا
 المحتوى. ذلكإلزالة 

  

 الوصول إلى المعلومات المتعلقة باالنتخابات  .د
 

عل����ى ح����د الرقمي����ة التقليدي����ة ووس����ائل اإلع����الم،  تش����ترط عل����ىينبغ����ي عل����ى ال����دول أن  )1
ً  وذل����ك ، نش����ر معلوم����ات ح����ول ملكيته����ا،س����واء لمب����ادئ ع����دم التميي����ز واالختب����ار  وفق����ا

 .الثالثي األجزاء
  

، بم���ا ك���ل األوق���اتف���ي  بالش���فافية التحل���ياألح���زاب والمرش���حين  ينبغ���ي االش���تراط عل���ى )2
هم عل���ى االنتخاب���ات، وبش���كل خ���اص بنفق���اتوس���ائل اإلع���الم، فيم���ا يتعل���ق أم���ام ف���ي ذل���ك 

الرقمي����ة وغيره����ا م����ن بوس����ائل اإلع����الم التقليدي����ة ووس����ائل اإلع����الم  المتعلق����ة النفق����ات
 جهود االتصاالت الرقمية.

  

أن ، بم��ا فيه��ا الجه��ات المس��ؤولة ع��ن تنظ��يم االنتخاب��ات، ينبغ��ي عل��ى الجه��ات الحكومي��ة )3
كان���ت رس���مية  فيم���ا يتعل���ق ب���أي اتفاقي���ات أو ش���راكات، س���واءً  بالش���فافية بش���كل ت���ام تتس���م

نترن���ت، وعل���ى فيم���ا يتعل���ق باالنتخاب���ات م���ع وس���طاء اإل تق���وم بعق���دهاأو غي���ر رس���مية، 
 .وشركات وسائل التواصل االجتماعي الرقميوجه الخصوص شركات اإلعالم 

  
  
  
  
  
  

 توصيات للجهات غير الحكومية .2
 

 الجهات الرقمية  .أ
 

عل���ى وس���طاء اإلنترن���ت ووس���ائل اإلع���الم الرقمي���ة تنفي���ذ المب���ادئ التوجيهي���ة لألم���م ينبغ��ي  )1
لض���مان ع���دم العناي���ة الواجب���ة  وب���ذلالمتح���دة بش���أن األعم���ال التجاري���ة وحق���وق اإلنس���ان 

ت���داخل منتج���اتهم وسياس����اتهم وممارس���اتهم، بم���ا ف����ي ذل���ك ف���ي مج����االت جم���ع البيان����ات 
  .الخاصة واالستهداف الجزئي للرسائل، مع حقوق اإلنسان

  

ت���دابير  لتبنّ���يمعق���والً  جه���داً أن تب���ذل والمنص���ات الرقمي���ة وس���ائل اإلع���الم  عل���ى ينبغ���ي )2
تت�����يح للمس�����تخدمين الوص�����ول إل�����ى مجموع�����ة متنوع�����ة م�����ن اآلراء ووجه�����ات النظ�����ر 

، المؤتمت���ةم���ن أن األدوات  ينبغ���ي عليه���ا التأك���د فإن���هالسياس���ية. عل���ى وج���ه الخص���وص، 
 الوص���ول ع���ن قص���د أو ع���ن غي���ر قص���د، ، س���واءً تعي���قالخ���وارزمي، ال التص���نيف مث���ل 

ع����ة متنوع����ة م����ن وجه����ات النظ����ر باالنتخاب����ات وت����وافر مجموالمتعل����ق إل����ى المحت����وى 
 للمستخدمين.

  

ف���ي أن يأخ���ذوا العناي���ة الواجب���ة،  ف���ي إط���ار، المهيمن���ينوس���طاء اإلنترن���ت ينبغ���ي عل���ى  )3
إذا كان���ت منتج���اتهم أو سياس���اتهم أو ممارس���اتهم المتعلق���ة  ح���ول م���اإج���راء تقي���يم االعتب���ار 
نش����ر  تح����د بش���كل تعس����في م���ن ق����درة المرش���حين أو األح����زاب عل���ى ةالسياس���ي بالدعاي���ة
 رسائلهم.
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 ينبغ����ي عل����ى وس����ائل اإلع����الم والمنص����ات الرقمي����ة أن تب����ذل جه����داً معق����والً للتص����دي )4
 والرس�������ائلللمعلوم�������ات المض�������للة والمعلوم�������ات المغلوط�������ة والمعلوم�������ات المش�������وهة 

الت��دابير غي��ر المرغ��وب فيه��ا المتعلق��ة باالنتخاب��ات، بم��ا ف��ي ذل��ك م��ن خ��الل  اإللكتروني��ة
وإدارة  الدعاي����ة، مث����ل أرش����يفات الت����دابيروغيره����ا م����ن  المس����تقلة للتحق����ق م����ن الحق����ائق

 والتنبيهات العامة. المالئمالمحتوى 
 

ة بش���أن اس���تخدام وأي يش���فافأن تتس���م بالالجه���ات الرقمي���ة، حس���ب االقتض���اء،  ينبغ���ي عل���ى )5
المح����دد  التش����فيرتس����تخدمها، وإن ل����م يك����ن بالض����رورة  مؤتمت����ةأث����ر عمل����ي ألي����ة أدوات 
، بم��ا ف��ي ذل��ك بق��در م��ا ت��ؤثر تل��ك األدوات عل��ى جم��ع بمقتض��اهال��ذي تعم��ل ه��ذه األدوات 

وبص����فة ، ومش����اركة المحت����وى و/ أو تص����نيفه و/ أو إزالت����ه والدعاي����ة الموجه����ةالبيان����ات 
 خاصة المحتوى المتعلق باالنتخابات.

  

 الجهات المعنية األخرى  .ب
  

لط���رف المحت���وى االنتخ���ابي ف���ي ب���ث اإلعالم���ي ع���دم الت���دخل وس���ائل الب���ث  ينبغ���ي عل���ى )1
م���ا ل���م ي���تم إص���دار األم���ر له���ا ب���ذلك م���ن قب���ل محكم���ة أو هيئ���ة تنظيمي���ة مس���تقلة ثال���ث 

ً تك���ون عل���ى يق���ين أن ، أو اإلداري) الط���ابعذات تل���ك (بم���ا ف���ي ذل���ك ومحاي���دة  م���ن  تقريب���ا
م��ن  عل��ى س��بيل المث��ال، لمن��ع إلح��اق ض��رر كبي��ر بمص��لحة مش��روعةأن ذل��ك ض��روري 

 خالل عمل من أعمال العنف.
  

ق����درة وس�����ائل  تقيي����داألح����زاب والسياس�����يين والمرش����حين االمتن����اع ع�����ن عل����ى ينبغ����ي  )2
فيم����ا  ب���هيقوم����ون  م���ع الجمه���ور اتص����الاإلع���الم والص���حفيين عل����ى الوص���ول إل���ى أي 

 تعلق باالنتخابات.ي
  

ينبغ���ي أن تتس���م وس���ائل اإلع���الم، التقليدي���ة والرقمي���ة عل���ى ح���د س���واء، بالش���فافية بش���أن  )3
تق���وم بإجرائه���ا أو الت���ي ل���رأي الع���ام ااس���تطالعات  اً م���نالمنهجي���ات المس���تخدمة ف���ي أي���

  .إعداد التقارير عنها
  
  

 


