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تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

التضليل اإلعالمي وحرية الرأي والتعبير
تقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ،إيرين خان

موجز
تبحث المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ،في هذا التقرير،

مخاطر التضللليا االعيمي علح حقوا االننللان والمت لنللار الديمقراطية وعمليار التنمية ولينما تنللل

المقررة الخاص ل ل ل للة تالتعقيدار والتحديار التي يضيرها التض ل ل ل للليا االعيمي في الع ل ل ل للر الر مي ،تر أن
ا ل للت اتار الدول وال ل للر ار تنطوي علح م ل للاها ،وهي ير افية ،منا أنها مض ل لرة تحقوا االنن ل للان

وتدعو إلح ا ل ل ل للت اتار متعد ة األتعا من جانا ال هار المعنية المتعد ة ،تن ل ل ل للتند إلح االطار الدولي

لحقوا االنن للان ،وتحث ال للر ار علح مراجعة نموال أعمالها والدول علح إعا ة تقوي ا للت اتاتها إلح

التض للليا االعيمي وتعزيز ور و للااإل االعيم الحرة والمن للتقلة والمتنوعة واال للتضمار في محو األمية
االعيمية والر مية ،وتمكين األف ار  ،وإعا ة بناء الضقة العامة
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أوالا -مقدمة
-1

با أهضر من  2000ل للنة ،ننل للي أو تافيان حملة تضل للليا إعيمي ل للر ل للة لتدمير منافنل لله مار

أنطونيو وأصل للب في نهاية المطال أول إمبراطور روماني و أ ل لمي أو نل للطو ني ل للر ومنذ تل الع ل للور
القديمة ،انت المعلومار تلفق ويتيعا بها لكنللا الحرو  ،وللوا المطام النلليا للية ،واالنتقام للم ال ،
وإيذاء الضعفاء ،وتحقيق الرل المالي
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والتضل ل للليا االعيمي ليو جاهرة جديدة لكن ال ديد في األمر هو أن التكنولوجيا الر مية د مكنت

جهار فاعلة مختلفة من إحداث لبا للمعلومار الزاافة أو المتيعا بها ون لر تل النلبا وتضلخيمها بدواف

ل ل ل ل لليا ل ل ل ل للية أو إيديولوجية أو ت ارية علح نطاا ومد ولنل ل ل ل للرعة ل ينل ل ل ل للبق لها مضيا ولالتفاعا م الم ال
النل ل لليا ل ل للية واالجتمايية واال ت ل ل للا ية في العال الح يقي ،يمكن أن يكون للتضل ل للليا االعيمي علح االنترنت

عوا ا وخيمة علح الديمقراطية وحقوا االنن ل ل ل للان ،ما أجهرر االنتخاتار األخيرة واال ل ل ل للت اتة إلح مر

فيروس ورونا (هوفيد )19-واله مار التي ا لتهدفت م موعار من األ ليار فهو منلتقطا ليا ليا ،ويعيق
الناس عن ممار ة حقوا االننان الخاصة به ممار ة م دية ،ويدمر ثقته في الحكومار والمت نار

-3

ومن ال للعا إي ا ر و منا للبة علح التضللليا االعيمي ،وال ألن المفهوم ير محد ومعر

بيانار ولحوث افية و ضي ار ما انت

ال لاءة اال لتخدام ،وألن ح الم لكلة وطبيعتها موعل نزاف في ايا
ر و الدول إ ل للكالية ومغالية و ان لها تأثير عل للار تحقوا االننل للان وتت ي ال ل للر ار و ار راينل لليا في ن ل للر

المعلومار المضللة ،لكن جهو ها الرامية إلح معال ة الم كلة انت منقوصة إلح حد مت ف

ويأتي في ال للمي م
تحد من تحديار حقوا االننللان ،يتفا تنللبا اعللطراتار المعلومار وهنا
-4
أ لة متزايدة علح أن التض ل ل للليا االعيمي ضي ار ما ينتعش حيضما تكون حقوا االنن ل ل للان مقيدة ،وحيضما يكون ن ام

االعيم العام واهيا ،ويتنل ل جو ة و ل للااإل االعيم وتنوعها وا ل للتقيلها تالضل للعف وعلح العكو من ال  ،فعندما
تكون حريللة الرأي والتعبير محميللة ،يكون الم تم المللدني وال ل ل ل ل ل للحفيون و يره للا رين علح تحللدي األهللاايللا
وعر وجهار ن ر بديلة وهذا ما ي عا حقوا االننان الدولية إطا ار ويا ومنا با للت دي للتضليا االعيمي
-5

وفي هذا التقرير ،تن ل ل ل للل المقررة الخاص ل ل ل للة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

بتعقيلد التضل ل ل ل ل ل للليلا االعيمي وتبين التحلديلار المفلاهيميلة والنل ل ل ل ل ل ليلانيلة التي يطرحهلا وهي تعر

المعلايير

القانونية الدولية اار ا ل ل ل لللة ،وتحلا ا ل ل للت اتار الدول وال ل ل للر ار إلح هذو ال اهرة ،ث تقتر توص ل ل لليار
ال للت اتار متعد ة األوجه ترتكز علح القانون الدولي لحقوا االننللان وال للفافية والمنللاءلة ،وعلح م للار ة

جهار معنية متعد ة تضل الدول وال للر ار والم تم المدني وتدعو المقررة الخاصللة الحالية ،ا للتنا ا إلح
العما الرااد الذي اعل للطل ته ل لللفها ت ل للأن منل للتوليار المن ل للار الر مية في م ال حقوا االننل للان ،إلح
ا تع ار

نماال األعمال الت ارية للمن ار وإعا ة تقوي ا ت اتة الدول إلح التضليا االعيمي

-6

و د ا للتفا ر المقررة الخاصللة ،في صلليا تها للتقرير ،من إ للهامار  119من من مار الم تم

المدني والكيانار األها يمية ،وثيث من مار ولية ،وثيث ول أعض للاء وثيث للر ار ،و ذل من عدة

م ل للاورار علح االنترنت م من مار في الم تم المدني واجتماعار م

تواصا اجتماعي وخبراء
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ول أعض ل لاء و ل للر ار و ل للااا

وال يزع التقرير أنه ل للاما في مضل للمونه أو توصل للياته فهو ال ي ل للما ،علح ل للبيا المضال ،منل للألة

حمير التض للليا االعيمي التي توجهها ولة أو جهار فاعلة ترعاها الدولة إلح للكان ول أخر  ،ألن هذا

الموعوف معقد يتطلا من الم اورار والتفكير أهضر مما ينم ته الحيز الزمني المتا العدا هذا التقرير
-8

والغر

من هللذا التقرير هو فت حوار م ال هللار المعنيللة ،تمللا في ال ل الللدول األعض ل ل ل ل ل ل للاء

وال ل للر ار والم تم المدني ،والمنل للاهمة في المنا ل للار ال ارية في مختلف المنتديار بهدل زيا ة صل للقا

النتااي والتوصيار ومتاتعة تنفيذها
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ثاني ا -التحديات المفاهيمية والسياقية
ألف -مفهوم التضليل اإلعالمي
ال يوجد تعريف للتضل للليا االعيمي يح ح تقبول عالمي وفي حين أن عدم التوصل للا إلح اتفاا

-9

ي عا اال ل ل ل للت اتة العالمية صل ل ل للدبة ،فقن عدم وجو توافق في ااراء يت د طبيعة المفهوم المعقدة والخيفية

والنيا ية في جوهرها

ويكمن جزء من الم ل للكلة في ا ل للتحالة ر ل ل حدو واعل للحة بين الح يقة والباطا ولين ايا
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نية

االيلذاء ووجو هلا ويمكن أن تكون المعلوملار الزاافلة مفيلدة ل هلار فلاعللة اار أهلدال معلاهن ل ل ل ل ل ل للة تملاملا

ويمكن وص ل للف المعلومار ال ل للا ة تأنها فأخبار زاافةف ونزف ال ل للريية عنها وااراء والمعتقدار والمعارل
ير األهيدة و يرها من أ للكال التعبير مضا المحاهاة النللاخرة واله اء ال تتنزل تنللهولة في التحليا الضنااي

للح يقلة والزيف وعيوة علح الل  ،يمكن ألطرال ثلالضلة بري لة التقلام المحتو الزااف اللذي ينت ل ل ل ل ل ل للر علح

االنترنت بنية االيذاء (التضل ل ل للليا االعيمي) وتقا ل ل ل للمه ون نية من هذا القبيا (التغليإل االعيمي) ،تحيث
يعزز النا ا البريء انت ل للار المعلومة ويزيد الدايية الخبيث م ل للدانية فيحدث الض ل للرر عن

ل للد أو عن

ير

ل للد ويمكن أن ت ل للا تعك أ ل للكال التضل للليا إلح التحريك علح الكراهية والتمييز والعنف ،وهي
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و لد وصل ل ل ل ل ل لفلت المفوعل ل ل ل ل ل ليلة األوروليلة المعلوملار المضل ل ل ل ل ل لللللة تلأنهلا معلوملار يمكن إثبلار زيفهلا

أ كال يح رها القانون الدولي

أو خداعها ،وهي معلومار ت م وتقدم وتن لر لتحقيق مكا لا ا ت لا ية أو لخداف ال مهور عمدا ،مما د
يلحق عل ل ل ل ل ل للر ار علاملا

()1

ومن نلاحيللة أخر  ،تنللاوللت ل نللة النطللاا العريك المعنيللة تلالتنميللة المنل ل ل ل ل ل لتللداملة

المعلومار المضللللة تاعتبارها محتو

ااتا أو خا عا له عوا ا محتملة ،ت للرل الن ر عن النوايا الكامنة

أو األفعال التي ت ل ل ل ل ل للدر الر ل ل ل ل ل للااا وتعممها

()2

وتغطي القوانين واللواا الوطنية التي تتناول التض ل ل ل ل ل للليا

االعيمي م موعة متنوعة من المعلومار الكااتة أو المضللللة ،ونية االعلرار من عدمها ،وطبيعة الضللرر

اليحق أو المق ل للو و ضي ار ما يوص ل للف التض ل للليا االعيمي تدبارار فض ل للفاع ل للة و ير محد ة علح نحو

ال يتما ح والمعايير القانونية الدولية
-12

و د وع ل ل األها يميون ت ل للنيفا العل للطراتار المعلومار يوصل للف فيه فالتضل للليا االعيميف تأنه

تقا ل ل ل معلومار مغلوطة عن عل بنية إلحاا الض ل ل للرر ،وفالتغليإل االعيميف تأنه الن ل ل للر ير المق ل ل للو
للمعلومار مغلوطة ،وفااليذاء االعيميف تأنها تقا ل ل معلومار صل للا ة بنية االعل لرار
ل ل لاملة ومتراتطة العناص ل للر للم ل للكلة ،ي ل ل ل

()3

ولوعل ل صل للورة

إطار اع ل للطراتار المعلومار علح اتباف نهي متعد األتعا

ومراف للنياا في التعاما م التضليا االعيمي
ومتنوف أ

__________
( )1

)European Commission, Code of Practice on Disinformation (2018

( )2

Broadband Commission for Sustainable Development, Balancing Act: Countering Digital
Disinformation While Respecting Freedom of Expression (International Telecommunication Union
and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, September 2020), pp. 8, 18
and 25 ff

( )3

Claire Wardle and Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an Interdisciplinary
Framework for Research and Policymaking (Council of Europe, 2017), p. 5
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عرل تعك األها يميين جاهرة التضل للليا االعيمي تأنها فخداف ل لري االنت ل للار علح نطاا
-13
ود ّ
()4
وا ل ف يعتمد علح ثيثة نوا ا هي :الفاعا المتيعا والنللو الخا ف والمحتو الضلار ومحور التر يز
هو النل ل لللو علح االنترنت وليو صل ل للحة المحتو
ومنها فينبو  ،إلح هذو النوا ا الر ا

-14

وفي نهاية األمر ،فقن ايا

وترج تعك من ل ل للار التواصل ل للا االجتماعي الكبيرة،

يا اتها المتعلقة تاال ت اتة إلح النلو الخا ف المننق

الوعل ل للو واالتفاا ت ل ل للأن ما ي ل ل للكا تضل ل للليي إعيميا ،تما في ال

تواتر ا ل ل ل للتخدام م ل ل ل للطل التغليإل االعيمي والخلإل بين الم ل ل ل للطلحين ،يقلا من فعالية اال ل ل ل للت اتار

()5

هم للا أن لله يت ي إلح نهي فيه للا خطر علح الحق في حري للة الرأي والتعبير وال ب للد من توعل ل ل ل ل ل للي مفهومي
التضليا االعيمي والتغليإل االعيمي في إطار القانون الدولي لحقوا االننان

وأل ار هذا التقرير ،أي ار تالتض ل ل ل ل ل للليا االعيمي المعلومار الكااتة التي تأن ل ل ل ل ل للر بنية إلحاا
-15
ل للد وال أين ل للتخدم
ع ل للرر اجتماعي خطير والتغليإل االعيمي المعلومار الكااتة التي تن ل للر عن ير
الم طلحان مت ار فين

باء -الجهات الفاعلة والنواقل
-16

تنت ل للر المعلومار المض ل للللة تن ل للرعة وعلح نطاا وا ل ل من خيل و ل للااا التواص ل للا االجتماعي

ومن ل للار الر ل للااا ،حتح في تعك أهضر المناطق نأيا وه ل للا ل للة في العال

 ،علح الر من أنها ال تزال

()6

في م ملها جزءا صل للغي ار من م موف المعلومار المتداولة
الن ل ل ل ل لوص وال ل ل ل ل للور ومقاط الفيديو تطرا جديدة ،تما في ال فالمعلومار الزاافة العميقةف وفالمعلومار
()7

الزاافة الضل ل ل للحلةف ،التي يمكن أن تعطي صل ل ل للورة م ل ل ل للوهة للوا

و د أتاحت التكنولوجيا الر مية إمكانية تقا ل ل
()8

وي ري تضل ل ل للخي المعلومار المغلوطة

بوا ل ل ل ل ل ل لطللة الخوارزميللار ونمللاال األعمللال الم ل ل ل ل ل ل للممللة لترويي المحتو المضير الللذي يحللاف علح تفللاعللا
المن ل للتخدمين علح المن ل للار وينتعش التض ل للليا االعيمي في بي ة إلكترونية ت ل ل

اان ااته إمكانية الوصول إلح م ا ر المعلومار المتعد ة والمتنوعة

التض ل للخي وتقلا في

ون ام التضل ل للليا العالمي م ل ل للروف مدر لرل بير تحر ه واف ت ارية وما انف يز ا احترافا
-17
ويزع أيض ل للا أن ل للر ار التكنولوجيا تن ل للم لموزعي المعلومار المض ل للللة تا ل للتضمار محتواه  ،تطرا منها
أ
علح ل ل للبيا المضال النل ل للما لموا األخبار ير المر و فيها التي تن ل ل للر أخبار متامرار مت ل ل لللة بولاء
()9

هوفيد 19-بن لر إعينار علح من لاتها

()10

والتضلليا االعيمي هو تاأل لاس و ليلة حديضة لكنلا المال

في الع ر الر مي عن طريق ن ر األهاايا عمدا

()11

__________
( )4

Camille François, “Actors, behaviors, content: a disinformation ABC” (Transatlantic Working
)Group, September 2019

( )5

مناهمة من من مة األم المتحدة للترلية والعل والضقافة

( )6

منامهة من مت نة هيرونديا

( )7

مناهمار من معهد رويترز لد ار ة ال حافة (جامعة أهنفور ) ومر ز و ااا التواصا االجتماعي والنيا ة (جامعة نيويور )

( )8

ليطيف علح وص ل ل ل للف لمختلف أ ل ل ل للاليا ن ل ل ل للر المعلومار المض ل ل ل للللة ،ان ر ،علح ل ل ل للبيا المضالKate Jones, “Online ،
disinformation and political discourse: applying a human rights framework”, Chatham House
Research Paper (November 2019), pp. 11–12

( )9

Samantha Bradshaw, Hannah Bailey and Philip N. Howard, “Industrialized disinformation: 2020
global inventory of organized social media manipulation”. (Computational Propaganda Project,
University of Oxford, 2021), p. 21

()10

ان ر ،علح بيا المضال ،المملكة المتحدة لبريطانيا الع مح وآيرلندا ال مالية ،البرلمانMisinformation in the COVID-“ ،
)19 Infodemic” (20 July 2020

()11
4

مناهمة من جامعة إ يث وان
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وتأن للتغا التكنولوجيار ال ديدة النتال محتو تض للليلي أو مضير للخيل لدواف متعد ة ( لليا للية

أو إيديولوجية أو ت ارية) ،من جانا جهار فاعلة متعد ة ،تمن في ال الدول واألح از النيا ية والنيا يون

و يره من أصلحا النفوا أو ال لر ار القوية ،وهي جهار تدعمها جيو المت ليدين علح االنترنت أو لر ار

العي ار العامة

()12

و البا ما تنقا الر للااا الكااتة لهتالء المحرع للين ،عن

للد أو عن ير

للد ،من

با و ل للااا االعيم التقليدية( ،)13أو الم ل للاهير أو المنل للتخدمين العا يين و ل للبكار الن راء واألصل للد اء في

مزيي معقد من التبا الر بين العالمين االفتراعي والما ي
-19

و ضي ار ملا تنخرم ال هلار الفلاعللة ير الحكوميلة ،تملا فيهلا ال ملاعلار المتطرفلة أو االرهلابيلة ،في

ن ل ل ل ل ل للر األخبار والروايار الكااتة

زء من عايتها لتعميق التطرل وت نيد األعض ل ل ل ل ل للاء

األمنية وا ت اتار الدول المفرطة إليها ال وا ا المتعلقة تحقوا االننان
-20

()15

()14

وتزيد األتعا

وعلح الر مما ل ل للبق ،فقن تنامي التضل ل للليا االعيمي في ااونة األخيرة ال يمكن أن يعز إلح

التكنولوجيا أو إلح ال هار الفاعلة الخبيضة وحدها إا ينبغي فهمه في ل ل ل ل للياا عواما أخر  ،منها :القطاف

االعيمي القدي الذي يعاني من صللعولار وي اته التحول الر مي ومنافنللة المن للار االلكترونية وعللغوم الدولة
في تعك أنحلاء العلال و وايلا ن

االعيم العلام القويلةو وانخفلا

من ل ل ل ل ل للتويلار االلملام الر مي واالعيمي للد

عللامللة النللاسو واالحبللاطللار والم للال التي ي ل ل ل ل ل للعر بهللا عللد مت ازيللد من النللاس ،والتي تغللذيهللا عقو من الحرمللان

اال ت ل ل للا ي ،وإخفا ار النل ل للوا ،والحرمان النل ل لليا ل ل للي ،والتفاور االجتماعي ،ما ي عا تعك األف ار أهضر

عرعة للتيعا
-21

()16

والتض للليا االعيمي ليو المتن للبا في األزمار الم تمدية وانهيار ثقة ال مهور في المت لن للار

با هو نتال ال

ومن ير المرج أن تن

من االهتمام لهذو العواما األ ا ية

ا ل ل للتراتي يار معال ة التض ل ل للليا االعيمي ون إييء المزيد

جيم -األهداف والضحايا
-22

ر أن البحوث الت ريبية ت ل ل ل للير إلح أن ننل ل ل للبة صل ل ل للغيرة فقإل من الناس يتعرعل ل ل للون للتضل ل ل للليا

االعيمي( ،)17فقن آثارو علح المت ل لن للار والم تمعار المحلية واألف ار ح ي ية ووا للعة النطاا وم للروعة
وتحتوي أهضر من  100مناهمة تلقتها المقررة الخاصة أل ار

هذا التقرير علح أمضلة ملمو ة عديدة

()18

در بي ار من ا للتهدال المت ل لن للار اله للة واألف ار الض للعفاء يقوم علح واف
وت للير المن للاهمار إلح أن ا

يا ية ،ويتثر في طاافة وا عة من حقوا االننان ،تما في ال الحقوا اال ت ا ية واالجتمايية والضقافية

والمدنية والنيا ية
__________
()12

ان ر ،علح ل ل ل ل للبيا المضالDhanaraj Thakur and DeVan L. Hankerson, “Facts and their discontents: a ،
research agenda for online disinformation, race and gender” (Center for Democracy and
) Technology, February 2021ان ر أيضا مناهمة PEN America

()13

Media Matters for Democracy, “Disorder in the newsroom: the media’s perceptions and response
)to the infodemic” (December 2020

()14

ان ر ،علح ل ل للبيا المضالUnited Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, “Stop the ،
virus of disinformation: the risk of malicious use of social media during COVID-19 and the
technology options to fight it” (November 2020), pp. 15–17

()15

مناهمة من جامعة تانفور

()16

مناهمار من من مة الما ة  :19المر ز الدولي لمناهضة الر اتة وم روف إ ارة االنترنت

()17

مناهمار من مر ز و ااا التواصا االجتماعي والنيا ة ومعهد رويترز لد ار ة ال حافة

()18

و تكون هذو المناهمار متاحة في ال فحة ال بكية:
www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Report-on-disinformation.aspx

GE.21-04823

5

A/HRC/47/25

-23

وهنا أ لة واع للحة علح أن ن

االعيم العام العتيدة وال للحافة المن للتقلة مض للا وي لمعال ة

التض ل للليا وهذا ما يض ل للاعف القلق من حمير الت ل للهير تال ل للحفيين التي از ا ر عل ل لراوة علح ل للبكار

التواصللا االجتماعي و د وصللف تعك القا ة النلليا لليين و للااا االعيم تأنها فعدو ال للعاف
فصل ل ل ل ل ل لنلاعلارف تلأهملهلا ل خبلار المزيفلة تئيلة إ راا تقلارير و ل ل ل ل ل ل للاالا االعيم تلل

تقو

ثقة ال مهور في ال للحافة وتزيد خول ال للحفيين من ال يام تعمله

()21

()20

()19

أو مولوا

ومضلا هلذو اله ملار

ويفيد أحد التقارير تن ل ن

ملا ال يقلا عن  34صل ل ل ل ل ل للح يلا بتهملة فاألخبلار المزيفلةف في علام  ،2020مقلارنلة ت ل ل ل ل ل ل للحفي واحلد فقإل في

عام 2012

()22

وال ت ل للكا المعلومار المض ل للللة تهديدا لن ل لليمة ال ل للحفيين فحن ل للا ،با أيض ل للا للمن ومة

االعيمية التي يعملون فيها

 ،وهو ما ي بر و ل ل ل ل للااإل االعيم القديمة علح تحويا موار ثمينة من إعدا

()23

التقارير إلح تبديد األهاايا وفضحها

-24

و د ا ل للتخدم التضل للليا االعيمي في عدة بلدان تطرا واعل للحة جدا لتقويك الحق في انتخاتار

حرة ونزيهة

()24

و مضال علح ال  ،ا ل ل ل ل للتخدمت حمير التضل ل ل ل للليا االعيمي العن ل ل ل ل لرية لقم أص ل ل ل ل لوار

م تمعار ير البيك في االنتخاتار الراينل ل ل ل للية الضيث األخيرة في الواليار المتحدة األمريكية

()25

فخيل

االنتخاتار الراا ل للية لعام  ،2020ل للعح الرايو ونالد تراما وو يرو م ار ار وتك ار ار إلح إعل للعال الضقة في
ن ام الت للويت البريدي وأ لوا تا عاءار ال أ للاس لها من ال للحة علح و للااا التواصللا االجتماعي ت للأن

تزوير االنتخاتار

()26

و د ان ل ثر الضل ل ل ل للار للمعلومار المضل ل ل ل للللة اار الدواف النل ل ل ل لليا ل ل ل ل للية و عه علح

المت لنلار الديمقراطية في العديد من البلدان األخر أيضلا تقخما حرية التعبير ،وخفك منلتو الضقة في
الفض ل ل ل للاء العام بوص ل ل ل للفه من ل ل ل للاحة للتداول الديمقراطي ،وتض ل ل ل للخي الروايار المناهض ل ل ل للة للديمقراطية ،و ف

اال تقطا  ،وتعزيز األجندار اال تبدا ية وال عبوية
-25

()27

وخيل العام الماعلي ،لكا انت لار المعلومار المضلللة والمعلومار المغلوطة من م لا ر ير

حكومية تحديار بيرة للحق في ال ل ل للحة واال ل ل للت اتار إلح ولاء وفيد 19-بينما انت تعك الحكومار

تبلذل جهو ا لح لا المعلوملار أو تزويرهلا

()28

وعلح رار معلوملار ال ل ل ل ل ل ل لحلة العلالميلة ،تفقلد المعلوملار

النلا ل ل ل ل ل ل للطون الملدافعون عن البي لة لله وم من خيل

العلميلة المتعلقلة بتغير المنلاص م ل ل ل ل ل ل للدا يتهلا ويتعر
حمير تضليا محكمة التن ي علح االنترنت

-26

ود أ

التضل ل ل ل ل لليا االيديولوجي والقاا علح الهوية إلح إثارة التمييز وم ل ل ل ل للاعر الكراهية ع ل ل ل ل للد

األ ليلار والمهلاجرين و يره من الف لار المهم ل ل ل ل ل ل للة
__________
()19

 ،وهو ملا أ

()29

إلح توترار عرنيلة أو ينيلة

()30

بلغلت

Committee to Protect Journalists, “The Trump Administration and the media: attacks on press
)credibility endanger US democracy and global press freedom” (April 2020

()20

European Parliament, “Disinformation and propaganda: impact on the functioning of the rule of
)law in the EU and its Member States” (2019
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()21

”Media Matters for Democracy, “Disorder in the newsroom

()22

مناهمة من ل نة حماية ال حفيين

()23

المرج نفنه

()24

مناهمار من مر ز الديمقراطية والتكنولوجيا وPEN America

()25

Young Mie Kim, “Voter suppression has gone digital”, Brennan Center for Justice, 20 November 2018

()26

مناهمة من المر ز الدولي للممار ة القانونية ير النايية إلح الرل

()27

ان ر ،علح بيا المضال ،مناهمار من راتطة االت االر التقدمية ومت نة ال ر اء العالميين في الم ال الر مي

()28

 ،A/HRC/40/42الفقرار 47-45

()29

A/HRC/46/57

()30

مناهمة من راتطة المحامين المنلمين األحمديين
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اروتها حتح وصل ل لللت ،في تعك األحيان ،إلح العنف خارل االنترنت ،ما حدث في إثيوليا

()31

وميانمار

()32

وتدعو من مار الم تم المدني إلح إجراء مزيد من البحوث لفه األثر الكاما للتضل ل للليا االعيمي علح الف ار

الضديفة واأل ليار
-27

()33

ويتزايد ا لتخدام حمير التضلليا االعيمي الم ننلنة علح االنترنت الثناء الننلاء عن الم لار ة

في الفضللاء العام ،في مزيي من فالموا ف المنللتحكمة المتحيزة جننلليا وإ فال الهوية والوصللول إلح و للااا

التواصا االجتماعي ديا إلح هت معة النناء وإزاحتهن من الحياة العامةف( )34وتأنتهدل ت ورة خاصة
ال للح يار والن لليا لليار والمدافعار عن المن للاواة بين ال نن للين اليتي يدافعن عن القض للايا النن للوية( )35وثمة

أيضا در بير من الت ليا االعيمي حول منألة ال حة ال ننية واالن ابية
-28

ويتعر

()36

المدافعون عن حقوا االننل ل للان ومن مار الم تم المدني ،ال ل ل لليما التي تمضا الف ار

المهم للة والمحرومة ،العتداءار ا للية ولا للاءة اللف ية والت للهير من خيل حمير التض للليا االعيمي

علح االنترنت
-29

()37

واألثر النل ل لللبي للتضل ل للليا االعيمي ال يمكن إنكارو وي ا الت ل ل للدي له ويوفر القانون الدولي لحقوا

االننان مضا ا ويا وإطا ار ل يا ة اال ت اتار

ثالثا -اإلطار القانوني الدولي المنطبق
-30

أهد م لو حقوا االننل للان أن اال ل للت اتار النت ل للار المعلومار المضل للللة والمعلومار المضل للللة

ي ا أن تنل للتند إلح القانون الدولي لحقوا االننل للان ،تما في ال مبا م الم ل للرويية وال ل للريية والضل للرورة

والتنا لا

()38

وإا يتثر الت ليا االعيمي في طاافة وا لعة من حقوا االننلان ،فقن هذا التقرير ير ز علح

حرية الرأي والتعبير في ع ل ل للوء ال يمة الخاص ل ل للة التي يض ل ل للفيها هذا الحق علح ال هو الرامية إلح مكافحة

التضليا االعيمي
-31

وتكفلا الملا ة  19من االعين العلالمي لحقوا االننل ل ل ل ل ل للان والملا ة  19من العهلد اللدولي الخلاص

تالحقوا المدنية والنليا لية الحق في اعتناا ااراء ون تدخا وفي التماس وتلقي ونقا المعلومار واألفكار

ت مي أنواعها ،ت لرل الن ر عن الحدو وعبر أي من و لااإل االعيم وفي حين أن حرية الرأي مطلقة،
فلقن حريلة التعبير تقيلد في جرول معينلة وعلح اللدوللة واجلا االمتنلاف عن التلدخلا في هلذا الحق ،و لذلل

التزام تضمان عدم تدخا ااخرين ،تما في ال األعمال الت ارية ،فيه
-32

و د حث المكلف النللابق تالوالية للر ار التكنولوجيا الر مية علح تطبيق المعايير الدولية لحقوا

االننان في ممار اتها الت ارية

()39

و د از ا ر النداءار إلحاحا في ياا المعلومار المضللة والمغلوطة

__________
()31

ان رwww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26483&LangID=E :

()32

ان رwww.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26808&LangID=E :

()33

ان ر مناهمار  Access Nowومر ز الديمقراطية والتكنولوجيا

()34

Nina Jankowicz, “How disinformation became a new threat to women”, Coda Story, 11 December 2017

()35

مناهمة من  Media Matters for Democracyان ر أيضا ضية ماريا رينا ،المذ ورة في AL PHL 12/2018

()36

مناهمة من من مة  MSIللحرية في االن ا

()37

مناهمة من مت نة الحقوا الر مية

()38

القرار 12/44

()39

 ،A/HRC/38/35الفقرار 12-9و و ،A/74/486الفقرار 55-40
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ألف -حرية الرأي
-33

يتض ل ل للمن الحق في حرية الرأي تعدين :تعدا اخليا يرتبإل ارتباطا وثيقا تالحق في الخ ل ل للوص ل ل للية

وحريلة الفكر ولعلدا خلارجيلا يت ل ل ل ل ل ل للا تحريلة التعبير وفي حين أن هلذا ال لانلا األخير ضي ار ملا ينلا ش ،فلقن
ال لانلا األول ل يبلدأ في جللا االنتبلاو إال في الفترة األخيرة نتي لة لزيلا ة إ ار وفه تقنيلار التيعلا التي

تنل للتخدمها المن ل للار االجتمايية وال هار الفاعلة الحكومية و يرها من ال هار علح االنترنت للتأثير في

األف ار تطرا يمكن أن تنته حريته في الرأي
-34

()40

وتحمي الملا ة  19من االعين العلالمي لحقوا االنن ل ل ل ل ل ل للان ومن العهلد اللدولي الخلاص تلالحقوا

المدنية والن لليا للية الحق في اعتناا ااراء ون تدخا وهذا حق مطلق ال يحتما ا للتضناء أو تقييدا وعلح

الر من طبيعة هذا الحق المطلقة والوا ل ل ل للعة ،يتأثر الب ل ل ل للر في الوا تا ل ل ل للتمرار في أفكاره وآرااه تااخرين،

وفحرية التعر

لم موعة وا لعة من التأثيرار هي في حد ااتها تعد من أتعا ا لتقيليتناف

()41

ولذل  ،فقن

المنلألة الحا لمة في تحديد ما إاا ان التضلليا االعيمي علح االنترنت د ينته حرية الرأي و ي ية ال

هي معرفة صاحا الحقوا وموافقته
-35

وحق المرء في تكوين رأي وتطويرو عن طريق اال ل للتدالل عن ل للر أ ل للا ل للي من عناص ل للر حرية

الرأي ومن الضابت أن حرية الرأي ت لما الحق في عدم التعبير عن رأي ،فضلي عن الحق في تغيير الرأي

متح اختار ال للخذ ال تحرية أو ألي للبا من األ للبا

يختارو

ولدبارة أخر  ،فقن االف للا

()42

ويح ر أي منعح لاهراو علح اعتناا رأي أو عدم اعتنا ه
الطوعي مح ور واال تقيل الفكري متيد أ

-36

وي للكا العقا

ير

والمض للايقة والتخويف والوصل ل تن للبا إبداء الرأي ،تما في ال التيعا القن للري

أو ير الطوعي أو ير الرعل ل ل ل ل للااي تعملية التفكير من أجا إبداء رأي انتهاهار للحق في الرأي
،
المتيعا ي ل ل ل ل ل ل لملا التلقين ،وف نل ل ل ل ل ل للا الدمااف ،والتلأثير في فالعقلا الواعي
المفهوم أن الفعلا القنل ل ل ل ل ل للري أو
()43

أو الباطن تالعقا ير اار التأثير النفن ل للي أو يرها من و ل للااا التيعاف

()44

ومن

والمعا ل الر مي هو التقنيار

التي تتي لل هللار الفللاعلللة من اللدول و ير اللدول الوصل ل ل ل ل ل للول إلح أفكللار النللاس وآرااه والتللأثير فيهللا ون

علمه أو موافقته  ،مضا معال ة المحتو من خيل توص ل ل لليار وية من المن ل ل للة أو اال ل ل للتهدال الد يق
وتت ي هذو التقنيار و ار هاما في ن ر المعلومار المضللة ،وتتعار
تييبا ير طوعي أو ير رعااي تعمليار التفكير

()45

م الحق في حرية الرأي ،تاعتبارها

__________
()40

Evelyn Aswad, “Losing the freedom to be human”, Columbia Human Rights Law Review, vol. 52
(2020); Susie Alegre, “Rethinking freedom of thought for the 21st Century”, European Human Rights
Law Review (2017); and Kate Jones, “Protecting political discourse from online manipulation: the
)2021( international human rights law framework”, European Human Rights Law Review

()41

Kate Jones, “Online disinformation and political discourse: applying a human rights framework”,
p. 33

()42

الل نة المعنية تحقوا االننان ،التعليق العام ر  ،)2011(34الفقرة 9

()43

فوال هو المتعمدة للتأثير من خيل و لااا ير رعلااية تنته هذا الحق عندما ت لا إلح منلتو الهيمنة علح اال لتقيل الفكري

()44

Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary, 2nd ed. (Kehl

أو التيعا تمنطق المرءف ان ر See Evelyn Aswad, “Losing the freedom to be human”, p. 329

)am Rhein: N. P. Engel, 2005
()45

8

 ”Evelyn Aswad, “Losing the freedom to be humanان ر أيضل ل ل ل ل للا تعليقا مماثي علح الما ة  9من اتفانية حماية

حقوا االننل ل للان والحريار األ ل ل للا ل ل للية (االتفانية األورولية لحقوا االننل ل للان) تقل
”( thought for the 21st Centuryإعا ة التفكير في حرية الفكر للقرن الحا ي والع رين)

ل ل للوزي أليغريRethinking freedom of “ ،
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باء -حرية التعبير
-37

إن الحق في حرية التعبير حق وا ل و لاما يتضلمن حرية التماس المعلومار واألفكار ت مي أنواعها

-38

وفي ل للياا التضل للليا االعيمي ،ت در اال ل للارة إلح نقطتين أوال أن الحق في حرية التعبير ينطبق

وتلقيها ونقلها ،ونما اعتبار للحدو وعن طريق أي من و ااإل االعيم ،واء أ اخا االنترنت أم خارجها

()46

علح جمي أنواف المعلومار واألفكار ،تما فيها تل التي د ت للدم أو تنلليء أو تزعي( ،)47ولغك الن ر عن

ص ل ل للحة المحتو أو زيفه

()48

ولموجا القانون الدولي لحقوا االنن ل ل للان ،يحق للناس التعبير عن آراء وليانار

ال أ لو لها من ال لحة أو االنغماس في المحاهاة النقدية أو النلخرية إاا ما ر بوا في ال
تدفق المعلومار الحر عن ل ل ل ار حا ل للما في حرية التعبير ،ويفر

المعلومار المهمة للعموم جزءا من المل العام ،وأن ت ل ل

()49

وثانيا ،ي لكا

التزاما إي ابيا علح الدول تأن تبا ر إلح جعا

م للا ر المعلومار المتعد ة والمتنوعة ،تما في ال

حرية و ااإل االعيم ويمكن أن ي كا ال أ اة نيمة لمكافحة التضليا االعيمي

-39

وال ي وز تقييللد حريلة التعبير إال وفقللا للمللا ة  )3(19من العهللد اللدولي الخللاص تلالحقوا المللدنيللة

والنل ل ل لليا ل ل ل للية ،التي تقتضل ل ل للي أن ينذ القانون علح جمي القيو وأن تكون يو ا عل ل ل للرورية لتحقيق الهدل

الم ل ل ل للروف المتمضا في احترام حقوا ااخرين و ل ل ل للمعته وحماية األمن القومي أو الن ام العام أو ال ل ل ل للحة

العامة أو األخيا وفي ع للوء أهمية هذا الحق األ للا للية للتمت ت مي حقوا االنن للان األخر  ،ي ا أن
تكون القيو ا تضنااية وأن تفنر تفني ار عيقا

-40

ويتطلا مبدأ ال للريية أن يكون نطاا القانون ومعناو وأثرو واعللحا و نيقا ومعلنا تما فيه الكفاية

تتعار

م الما ة  )3(19من العهد وأي تقييد للمعلومار المضل للللة ي ا أن ي ي صل لللة وثيقة وملمو ل للة

ويمكن أن تت ي القوانين الغامضللة التي تمن

لللطة تقديرية مفرطة إلح اتخاا اررار تعن ل ية ،وهي وانين

تحماية أحد األهدال الم ل ل للروعة المن ل ل للوص عليها في الما ة  )3(19وح ر المعلومار الكااتة ليو في

حد ااته هدفا م روعا تموجا القانون الدولي لحقوا االننان
-41

وي ل للكا الطات المبا ل للر للعي ة النل للببية بين الكيم والضل للرر ،و ل للدة الضل للرر وفوريته اعتبارار

راينل للية في تقيي عل للرورة التقييد وي ل للترم مبدأ الضل للرورة أن يكون التقييد منا ل للبا لتحقيق الهدل الم ل للروف

ومتنا ل ل للبا معه ،تا ل ل للتخدام أ ا الو ل ل للااا تقييدا لحمايته وت ل ل للكا العقولار ال نااية تدخي خطي ار في حرية
التعبير ،وهي ا ت اتار ير متنا بة في جمي الحاالر تا تضناء أف عها

-42

ولالن ر إلح األهمية األ ل للا ل للية لحرية التعبير تالننل للبة إلح الديمقراطية والتمت ت مي حقوا االنن ل لان

وحرياته األخر  ،يوفر القانون الدولي لحقوا االنن ل ل ل ل ل للان حماية وية بوجه خاص للتعبير عن المن ل ل ل ل ل للااا المهمة

للعموم ،تما في ال انتقا الحكومار والقا ة الن لليا لليين وخطاتار الن لليا لليين و يره من ال للخ لليار العامة،

__________
()46

الل نة المعنية تحقوا االننان ،التعليق العام ر  ،)2011(34الفقرة  ،12و رار م لو حقوا االننان 8/20

()47

الل نة المعنية تحقوا االنن ل ل ل ل ل للان ،التعليق العام ر  ،)2011(34الفقرة  11ان ر أيض ل ل ل ل ل للا المحكمة األورولية لحقوا االنن ل ل ل ل ل لان،

()48

الل نة المعنية تحقوا االننلان ،التعليق العام ر  ،)2011(34الفقرتان  47و 49ان ر أيضلا المحكمة األورولية لحقوا االننلان،

هاندينايد عد المملكة المتحدة ،ال كو ر  ،72/5493رار 7 ،انون األول /ينمبر  ،1976الفقرة 49

ل للالول عل للد أو رانيا ،ال ل للكو ر  ،01/65518رار 6 ،أيلول /ل للبتمبر  ،2005الفقرة  :113فال تح ر الما ة  10من االتفانية

[األورولية لحقوا االننل ل للان ،ت ل ل للأن حرية التعبير منا ل ل للة أو ن ل ل للر المعلومار المتلقاة حتح وإن ان هنا
المعلومار د ال تكون صا ةف

()49

GE.21-04823

للل

وي في أن هذو

ال يمكن تقييد البيانار الكااتة إال إاا ا توفت أيضا القيو والمعايير المن وص عليها في الما ة  )3(19من العهد الدولي الخاص

تالحقوا المدنية والنيا ية
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وحماية وية أيض للا لحرية و للااإل االعيم
ياا الخطا

()50

وال يعني هذا أنه ال يمكن أبدا تقييد المعلومار المض للللة في

النيا ي ،ولكن أي تقييد من هذا القبيا يتطلا الترفي تقدر بير في الحدو الدنيا لل ريية

والم ل للرويية والضل للرورة والتنا ل للا فعلح ل للبيا المضال ،د تمن القوانين االنتخابية ت ل للورة مبررة ن ل للر األهاايا

المتعلقة بنزاهة االنتخاتار ،لكن هذا التقييد ي ا تفنل لليرو تفنل للي ار عل لليقا ومحدو ا في الزمن وم ل للمما خ ل للي ل للا
لت نا الحد من النقا

-43

النيا ي

و ضي ار ملا ينل ل ل ل ل ل للتخلدم الت ليلا االعيمي الثلارة الكراهيلة والعنف وعلح وجله الخ ل ل ل ل ل ل للوص ،تنذ

الما ة  )2(20من العهد الدولي الخاص تالحقوا المدنية والنلليا لية علح أن تح ر تالقانون أية عاية للحر

وأية عوة للكراهية القومية أو العن ل لرية أو الدينية ت للكا تحريض للا علح التمييز أو العداوة أو العنف وهي ال تدعو
إلح الت ري  ،ما ال ت للير إلح المعلومار الزاافة وخطة عما الرلام ت للأن ح ر الدعوة إلح الكراهية الوطنية

أو العن ل لرية أو الدينية التي ت ل للكا تحريض ل للا علح التمييز أو العداء أو العنف هي خريطة طريق ر ل للمية
لتفنير الما ة  ،)2(20وهي تحد

تة عواما لتحديد مد الخطورة الذي يترتا عليه الت ري علح التحريك،

وهي :الن لليااو وص للفة المتكل و والنيةو وفحو الخطا

و للكلهو وص للد الخطا

و د يوفر في تعك الحاالر إطا ار مياما لمعال ة التضليا االعيمي
-44

()51

ومداوو واحتمال الخطر

وتح ر الما ة  4من االتفانية الدولية للقضل ل ل ل للاء علح جمي أ ل ل ل ل للكال التمييز العن ل ل ل ل للري خطا

الكراهية المت ل للا تاألصل للا العر ي أو االثني و د أوعل للحت ا من الل نة المعنية تحقوا االننل للان ول نة

القضل ل ل للاء علح التمييز العن ل ل ل للري أن الح ر ي ا أن يكون مبر ار تما يتفق تماما م الما ة  19من العهد

الدولي الخاص تالحقوا المدنية والنيا ية وأن الت ري ينبغي أن يقت ر علح الحاالر األهضر خطورة
-45

ويحد االعين الم لتر ت لأن حرية التعبير وفاألخبار المزيفةف والتضلليا والدعاية مبا م راينلية

منتمدة من القانون الدولي لحقوا االننان الر ا الدول وال ر ار و يرها

()52

رابعا -استجابات الدول إلى التضليل اإلعالمي :الشواغل الرئيسية
-46

يمكن أن تتخذ ا للت اتار الدول إلح التض للليا االعيمي أ للكاال مختلفة ،من التدابير الرامية إلح

تعطيا االنترنت و ل للن الت ل لريعار إلح فر

ر اتة علح تن ي من ل للار التواصل للا االجتماعي أو معا بتها

أو تقييد ن للرها وفي أحد الطرفين من الطيف ،ترعح تعك الدول التضللليا االعيمي بينما تنللعح جاهريا
إلح معهو وفي الطرل المقابا (واالي ابي) من الطيف ،ت ل ل ل ل ل

ول علح اتخاا تدابير مختلفة لت ل ل ل ل ل ي

تدفق المعلومار الحر ،وتعزيز تنوف و ااإل االعيم ،و ع االر ا االعيمي ومحو األمية الر مية تاعتبار

ال و يلة لمكافحة التضليا االعيمي

__________
()50

الل نة المعنية تحقوا االننان ،التعليق العام ر  ،)2011(34الفقرة 38

()51

 ،A/HRC/22/17/Add.4المرفق ،التذييا

()52

االعين الم ل ل للتر َ  ،في  3آاار/مارس  ،2017ا
ان ر www.osce.org/files/f/documents/6/8/302796.pdf :اعتَمد
َ
من المقرر الخلاص ل م المتحلدة المعني بتعزيز وحملايلة الحق في حريلة الرأي والتعبير ،وممضلا من ملة األمن والتعلاون في أوروللا

المعني تحرية و ل ل ل ل ل ل للااإل االعيم ،والمقرر الخاص لمن مة الدول األمريكية المعني تحرية التعبير ،والمقرر الخاص لل نة األفري ية

لحقوا االننان وال عو المعني تحرية التعبير والح ول علح المعلومار التاتعة
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ألف -التضليل اإلعالمي الذي ترعاه الدولة
-47

يمكن أن ينبضق التضلليا االعيمي الذي ترعاو الدولة عن مت لنلار الدولة مبا لرة أو عن و يء

ين ل ل للتهدفون ال ماهير اخا إ لي الدولة أو في الخارل أل ار

ل ل لليا ل ل للية وا ل ل للتراتي ية

()53

وفي الع ل ل للر

الر مي ،أ ر التقنيار ال ديدة إلح تو ي نطاا هذو العمليار و رعتها وانت ارها تقدر بير وعندما يقترن

ال تنل ل لللطة الدولة وو ل ل للاالها ونطاا نفواها ،يمكن أن يكون تأثيرو في االننل ل للان مدم ار وحيضما تقوم الدول

تقم الم ل للا ر األخر ت ل للورة منه ية ومتزامنة م الترويي لرواياتها الكااتة ،فهي تحرم األف ار من الحق

في التماس المعلومار وتلقيها تموجا الما ة  )2(19من العهد الدولي الخاص تالحقوا المدنية والنيا ية

()54

-48

ومن األم ضللة ال ل ل ل ل ل ل للهيرة للت ليلا االعيمي اللذي تقو و اللدوللة ففريق تلاتملا او للمعلوملار االخبلاريلة

الح ي يةف في ميانمار ،الذي ن للر ص للو ار م للوهة ومغلوطة علح االنترنت فيما يتعلق تأزمة الروهينغا وفي

آ /أ نلطو  ،2018ح ا مو فينلبو حنلاتار فالفريقف لن لرو خطا

الكراهية

()55

ومن األمضلة األخر

ممار للة فالعيمار الحمراءف التي ينللتخدمها و يء الدولة في الفلبين علح للبكة االنترنت لت للنيف النا للطين

وال لحفيين والمعارعلين النليا ليين زو ار تأنه ينلاريون أو ليوعيون أو إرهابيون أو مخرلون ،وهو ما يزيد

من خطر اعتقاله أو مهاجمته أو تله
-49

()56

وفي النلنوار األخيرة ،لعت حمير التضلليا التي تقو ها الدول في عد من البلدان إلح التأثير

في االنتخاتار والعمليار النليا لية األخر  ،والنليطرة علح لر يار النقا لار العامة ،أو ب االحت اجار

علح الحكومار وانتقا ها وفي ل ل للياا جااحة وفيد ،19-ل ل ل لت حاالر مختلفة امت فيها جهار فاعلة

حكومية بن ل ل للر ا عاءار ير متحقق منها ت ل ل للأن من ل ل للأ الفيروس المن ل ل للتول عن مر
انت ل ل للار المر

وفيد ،19-بنفي

أو تقدي معلومار ااتة عن معدالر االصل ل للاتة وأر ام الوفيار والم ل ل للورة ال ل ل للحية وهذا

التضل للليا االعيمي يضل للر تال هو المبذولة لمكافحة الولاء ،ويهد الحق في ال ل للحة والحياة ،فضل للي عن

زعزعة ثقة الناس في االعيم العمومي وفي مت نار الدولة

()57

باء -حاالت إغالق اإلنترنت
-50

خيل العامين الماع ل ل ل ل لليين ،أ لقت ل ل ل ل للبكة االنترنت بيا االنتخاتار أو في أثنااها في عدة بلدان،

تما في ال بييروس( )58وجمهورية الكونغو الديمقراطية

المضل ل للللة التي يمكن أن تحر

()59

وإثيوليا( )60وميانمار،

()61

بدعو من انت للار المعلومار

علح العنف اخا االنترنت وفرعل ل للت الحكومار أيضل ل للا إ يا االنترنت أثناء

الم اهرار أو ال للكار المعارعللة ،ما حدث علح للبيا المضال في البحرين وفنزويي (جمهورية  -البوليفارية)

()62

__________
()53

ال ي ما هذا التقرير محاوالر الدول ن ر معلومار مضللة خارل حدو ها

()54

Mark Milanovic and Michael N. Schmitt, “Cyber attacks and cyber (mis)information operations
)during a pandemic”, Journal of National Security Law and Policy, vol. 11 (2020

()55

ان ر https://about.fb.com/news/2018/08/removing-myanmar-officials/

()56

AL PHL 1/2021

()57

 ،A/HRC/44/49الفقرة 45

()58

ان رwww.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26164&LangID=E :

()59

ان رwww.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24057&LangID=E :

()60

ان رwww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26483&LangID=E :

()61

ان رwww.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26431&LangID=E :

()62

 ،A/HRC/35/22الفقرة 11
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و د أوثقت في طاجيكنل لتان وانين امض للة تن للم للحكومة تممار للة لللطة تقديرية وا للعة تق يا االنترنت
أو تعطيا االت ل للال تاالنترنت والوص ل للول إلح االت ل للاالر الن ل لللكية والي ل لللكية( )63وعلح الن يك من ال ،

حكمت محكمة في إندونين ل لليا ع ل للد رار إ يا االنترنت لمن انت ل للار فاألخبار المزيفةف خيل االع ل للطراتار

النيا ية في تابوا ولابوا الغرلية إا اعتبرته مفرطا و ير عروري

()64

-51

وأ ان م لو حقوا االننل ل للان ت ل ل للدة ا ل ل للتخدام إ يا االنترنت الذي يمن أو يعطا عمدا وتعنل ل للفا

الوص للول إلح المعلومار عبر االنترنت

()65

وإ يا االنترنت هو ا للت اتة ير متنا للبة تاأل للاس ،ن ار إلح

طبيعة هذا الفعا ال للاملة ،التي تمن ا للتخدامار متعد ة أخر لانترنت ولذل  ،يخا اال يا ت للرم الضللرورة
والتنا لا المن لوص عليه في القانون الدولي لحقوا االننلان فهو يحرم األف ار من جمي المعلومار والخدمار
المتلاحلة علح االنترنلت وهو يمن النلاخبين من الوص ل ل ل ل ل للول إلح المعلوملار المتعلقلة تلاالنتخلاتلار ،والملدافعين عن

حقوا االننان من توثيق وا ا حقوا االننان وتقا مها ،وال حفيين وو ااإل االعيم من تغطية القضايا
المهمة للعموم ولحرمان الناس من م ل للا ر المعلومار ،ال يحد إ يا االنترنت من التض ل للليا االعيمي،

با يعيق تق للي الحقااق ومن المرج أن يلها ال لااعار وفي ضير من الحاالر ،يبدو أنه يهدل إلح إ للكار

أصوار األ ليار وحرمانها من الوصول إلح المعلومار الضرورية

()66

جيم -القوانين الجنائية
-52

لطالما انت للدول وانين حذرة لمعال ة الض ل ل ل ل ل للرر الناج عن المعلومار الكااتة ،علح ل ل ل ل ل للبيا

المضال ،فيما يتعلق تالت ل ل ل ل للهير وحماية المن ل ل ل ل للتهل واالحتيال المالي وتز ا األمور تعقيدا عند ا ل ل ل ل للتخدام
القوانين ال نااية للمعانبة علح ن للر معلومار ااتة فض للفاع للة التعريف ت للأن ض للايا ال للأن العام ويعو

تاريخ تعك هذو القوانين إلح الح بة اال للتعمارية ،و د ا للتنت ت المحاه المحلية في أو ندا

وزمبابوي

()69

أنها ير

()67

وزامبيا

()68

تورية و ير مبررة في الم تمعار الديمقراطية الحديضة وفي عام  ،2016خل ت

المحكملة اال ليميلة في ر أفري يلا إلح أن جراا الفتنلة واألخبلار الكلااتلة والت ل ل ل ل ل ل للهير ال نلااي في لامبيلا

تنته القانون الدولي ت أن التعبير وأمرر تقلغااها
-53

()70

وخيل العقلد الملاعل ل ل ل ل ل للي ،لانلت هنلا موجلة من القوانين التي تح ر فاألخبلار الكلااتلةف تمختلف

أ لكالها علح االنترنت ومن لار و لااإل التواصلا االجتماعي ،واعتمدر  17ولة علح األ ا ت لريعار في

العام الماعي وحدو لمعال ة المعلومار اال كالية المتعلقة تالولاء

()71

__________
()63

 ،A/HRC/35/22/Add.2الفقرة 29

()64

Moch. Fiqih Prawira Adjie, “Jokowi ‘violates the law’ for banning internet in Papua, court
declares”, Jakarta Post, 3 June 2020

()65

القرار 12/44

()66

ان ر مناهمار  Access Nowومر ز الديمقراطية والتكنولوجيا

()67

أو ندا ،المحكمة العليا ،ت ل ل ل للارلز أونيانغو أولو وطرل آخر ع ل ل ل للد النااا العام ،الطعن الد ل ل ل للتوري ر  2لعام  ،2002رار10 ،

()68

زامبيا ،المحكمة العليا ،ت يبنزي وآخرون عد ال عا 4 ،HPR/03/2014 ،انون األول /ينمبر 2014

()69

زمبابوي ،المحكمة العليا ،افوندو ا عد وزير الداخلية ،القضية ر  22 ،JOL 6540 (ZS) 2000أيار/مايو 2000

()70

محكمة العدل التاتعة لل ماعة اال ت ل ل للا ية لدول ر أفري يا ،اتحا ال ل ل للحفيين األفار ة وأرلعة آخرون ع ل ل للد امبيا ،القرار ر

بام/فبراير 2004

ECW/CCJ/JUD/04/18
()71

12

ان ل ل ل ل ل ل ل للرhttps://ipi.media/rush-to-pass-fake-news-laws-during-covid-19-intensifying-global-media- :

 freedom-challenges/ان ر أيضا مناهمة مر ز الديمقراطية والتكنولوجيا
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-54

و ضير من وانين فاألخبار الكااتةف هذو ال تنل ل للتوفي ال ل ل للرم الضيثي لل ل ل للريية والضل ل للرورة واألهدال

الم لروعة المن لوص عليه في الما ة  )3(19من العهد الدولي الخاص تالحقوا المدنية والنليا لية و ضي ار ما
ال تحد هذو القوانين بد ة افية ما ي ل ل ل ل ل للكا معلومار ااتة أو الضل ل ل ل ل للرر الذي تنل ل ل ل ل للعح إلح منعه ،ما أنها

ال تقتض لي إ امة صلللة ملمو للة و وية بين الفعا المرتكا والضللرر الناج عنه وتنللتخدم لمار مضا فهااتةف
أو فمزيفةف أو فمتحيزةف ون تف لليا ،وتنللتند التأهيدار إلح منطق ااري (علح للبيا المضال فالبيان اا

هان ااتا أو مضلي ،واء أ ليا أم جزايا ،و واء أ في ااته أم في النياا الذي ي هر فيهف)

()72

الحاالر ،يعرل الض للرر تدبارار فض للفاع للة للغاية

()73

إاا

وفي تعك

و د منحت الن لللطة التنفيذية ص لليحيار تقديرية ير

مقيدة من ون ر اتة ضلااية في تعك الت لريعار ،وال ليما في ماليزيا

()74

و لنغافورة  ،وهو ما يفت البا
()75

أمام إمكانية إ للاءة اال للتخدام واتخاا الق اررار التعن ل ية وفي ضير من األحيان ،تكون العقولة المقررة مفرطة

القنوة و ير متنا بة ،ويمكن أن يكون لها أثر مضبإل علح حرية التعبير

()76

-55

وتنل للم الطبيعة الغامضل للة والفضل للفاعل للة لهذو القوانين للحكومار تا ل للتخدامها عل للد ال ل للحفيين

والمعارعل للين النل لليا ل لليين والمدافعين عن حقوا االننل للان وعلح ل للبيا المضال ،ا ل للتأخدمت عل للد العديد من
النا ل للطين الن ل لليا ل لليين وال ل للحفيين في تر يا األحكام الغامض ل للة والفض ل للفاع ل للة التعريف الوار ة في انون
العقولار التر ي وفي ت ل ل لريعار مكافحة االرها

التي ت رم علح ف ار وا ل ل للعة من الخطا  ،تما في فيها

التعبير الذي في ل ل ل للوو ل ل ل للمعة األمة التر يةف أو فيهين الرايوف

()77

وفي م ل ل ل للر ،حو مدافعون عن حقوا

االننللان وصللحفيون بتهمة ن للر فأخبار ااتةف تعد أن ن للروا تقارير عن حالة حقوا االننللان في البلد
وفي بنغي يش ،أ

()78

احت لاز ر ل ل ل ل ل ل للامي لاريكلاتير وملدونين وصل ل ل ل ل ل للحفيين تموجلا لانون األمن الر مي إلح

ا عاءار تعذيا ومور أثناء االحت از

()79

وأعرلت مفوعل ل للة األم المتحدة النل ل للامية لحقوا االننل ل للان عن

انزعاجها إزاء االرتفاف الحا في ا للتخدام وانين فاألخبار الكااتةف لكبت االنتقا ار الموجهة إلح الحكومار

في أعقا

ولاء وفيد 19-في العديد من البلدان في آ يا

()80

دال -تنظيم وسائل التواصل االجتماعي
-56

تتنزل الطريقة التي يمكن أن تنت ل ل للر بها المعلومار المض ل ل للللة والمعلومار المغلوطة علح االنترنت

تنللرعة بيرة في صللمي االن للغاالر التي تضيرها تل المعلومار و د ا للت ابت الدول إلح هذا التحدي تطرا

مختلفة ،تعضل ل ل للها تاعتما لواا تمن النل ل ل لللطار و ار مبا ل ل ل ل ار في مرانبة المحتو علح االنترنت ،ولعضل ل ل للها
تالتر يز ليو علح المحتو وإنما علح العمليار التي تعالي بها ال ل للر ار المعلومار المض ل للللة أو المغلوطة

وتضير تعك القوانين أو المقترحار مخاول ت لأن الخ لوصلية ،فقد تندرل خدمار الم ار للة الفورية في نطا ها

وتتطلا من المنتخدمين تقدي معلومار تعري ية أو تتب البيانار أو ا تخدام الفيتر

()81

__________
()72

ان ر انون الحماية من األهاايا والتيعا علح االنترنت في نغافورة ،الما ة ) ()2(2

()73

ان ر ،علح بيا المضال ،انون العقولار في طر ،الما ة  ،136وQAT 1/2020

()74

OL MYS 5/2021

()75

OL SGP 3/2019

()76

OL BFA 2/2020

()77

ان ر ،علح بيا المضال AL TUR 18/2020 ،OL TUR 13/2020 ،وAL TUR 20/2020

()78

ان ر ،علح ل ل ل ل للبيا المضالUA EGY 6/2020 ،AL EGY 10/2020 ،AL EGY 15/2020 ،AL EGY 19/2020 ،

()79

 OL BGD 4/2018وAL BGD 7/2020

()80

ان رwww.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25920&LangID=E :

()81

ان ر ،علح بيا المضالBRA 6/2020 ،و وان ر أيضا مناهمة Derechos Digitales

GE.21-04823
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وفي الن للنوار األخيرة ،اعتمدر عدة ول وانين تمن الن لللطار ص لليحيار تقديرية مفرطة الجبار

-57

من ل ل للار التواص ل ل للا االجتماعي علح إزالة المحتو الذي تعتبرو ير انوني ،تما في ال ما تعتبرو معلومار

مضل ل ل للللة أو فأخبا ار زاافةف ويعا ا علح عدم االمتضال تغرامار بيرة و/أو تح ر المحتو

هينيا( ،)82ولاهنل ل ل للتان( ،)83واالتحا الرو ل ل ل للي

()84

وهذا ما حدث في

علح ل ل ل للبيا المضال وفي الوا  ،تت ي هذو القوانين إلح م

أ للكال التعبير الم للروعة علح االنترنت ون أي مراعاة لاجراءار القانونية الواجبة أو تقدر محدو  ،أو ون
أمر من ل ل ل ل ل للبق من المحكملة ،وتتعلار

والنلليا للية

()85

وفي أمريكا اليتينية ،تتعار

رار ت أن إزالة المحتو

-58

م متطلبلار الملا ة  )3(19من العهلد اللدولي الخلاص تلالحقوا الملدنيلة
وانين التضللليا االعيمي

()86

التي ت بر المن للار علح اتخاا

ون أوامر ضااية م الما ة  13من االتفانية األمريكية لحقوا االننان

وا ل ل ل ل ل ل للتمرر نزعلة اللدول إلح تفويك وجلااف ف ل ل ل ل ل ل للرطلة الخطلا ف ،التي تختذ بهلا المحلاه في

العلا ة ،إلح المن ل ل ل ل ل ل للار االلكترونيلة والخطر في هلذو القوانين هو أن الو ل ل ل ل ل ل لطلاء يرج أن يختلاروا توخي

الحيطلة وفيغلالوا في إ ازللةف المحتو خوفلا من التعر

لل زاءار وينل ل ل ل ل ل للم

لانون االنفلاا األلملاني المتعلق

وعدل في الفترة األخيرة ،تأن يبلغ المن ل ل ل ل ل للتخدمون عن
ت ل ل ل ل ل للبكار التواص ل ل ل ل ل للا ،الذي اعتمد في عام  2018أ
المحتو اللذي يعتقلدون أنله ير لانوني تموجلا أحكلام معينلة من القلانون ال نلااي ويلزم المن ل ل ل ل ل ل للار تلق ازللة
فالمحتو المخالفف في ضل ل ل للون فترة زمنية

ل ل ل لليرة أو ف

رامار تاه ة

()87

ور أن القانون األلماني

ال يح ر المعلومار المض ل للللة أو يعا ا عليها ،فقد ا ل للت ل للهدر ته بلدان أخر تن ل للعح إلح اعتما وانين
ت للأن الو للطاء أو لواا ت للأن و للااا التواص للا االجتماعي تفر
تقزالة فاألخبار المزيفةف ون أمر ضااي أو حتح به ضااي

يو ا بي مبرر ومن للأنها أن تن للم

هاء -االتجاهات الناشئة
-59

في البلدان التي ال يح ر فيها صل ل ل لراحة التضل ل ل للليا االعيمي أو التغليإل االعيمي ،تعتمد الدول

عموما علح لروم خدمة من لار و لااا التواصلا االجتماعي للت لدي للت ليا وم ال  ،يبدو أن هنا

ات اها جديدا في االتحا األورولي ،حيث ليتطلا م لروف انون الخدمار الر مية ،تم ر اعتما و وإنفااو،

من المن ار والو طاء ااخرين اعتما تدابير ال فافية واالجراءار القانونية الواجبة التي يمكن أن تناعد،

في جملة أمور ،علح معال ة م ل ل ل للكلة التض ل ل ل للليا االعيمي ويمكن لهذو المقترحار التن يمية ،التي تر ز

علح التزامار ال ل للفافية ومراعاة االجراءار القانونية الواجبة ،بدال من اللواا القاامة علح وجهار الن ر أو
المحتو  ،أن تنل لله إ ل للهاما إي ابيا في حماية حقوا االننل للان وزيا ة المنل للاءلة العامة للمن ل للار

ير أن

إعمال ال تدابير التن يمية علح النحو الن ل ل لللي يقتض ل ل للي ع ل ل للمان ا ل ل للتقيلية هي ة الر اتة أو ال هة التن يمية
واحترامها بد ة

-60

()88

ويتطلا م للروف انون الخدمار الر مية من المن للار االلكترونية الكبيرة إجراء مراجعار للنوية

فللمخاطر المنه ية الكبيرة الناجمة عن أ اء وا للتعمال خدمتهاف ،تما في ال فالتيعا المتعمد بهذو الخدمةف،

__________
()82

OL KEN 10/2017

()83

OL PAK 3/2020

()84

OL RUS 4/2019

()85

ان رhttps://transparency.facebook.com/content-restrictions :

()86

OL BRA 6/2020

()87

OL DEU 1/2017

()88

ان ر ،علح ل ل ل ل ل للبيا المضالEleonora Maria Mazzoli and Damian Tambini, “Prioritisation uncovered: the ،
discoverability of public interest content online”, Council of Europe study DGI(2020)19, pp. 40–43
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الذي يتن ل للبا أو يمكن أن يتن ل للبا في تأثير ل لللبي علح حماية ال ل للحة العامة والق ل للر والخطا

والعمليار االنتخابية واألمن العام

()89

المدني

و لليتعين اعتما تدابير التخ يف المنا للبة ا للت اتة إلح ال الخطر،

رهنا تقجراء تد يق من للتقا في هذا الخ للوص ومن المتو أيض للا أن تمتضا المن للار االلكترونية الكبيرة
جدا مدونار واعد النلو  ،تما في ال البنو المتعلقة تالتضليا االعيمي ،تحت إ رال تن يمي منتقا

وما إاا انت تدابير العناية الواجبة هذو ل ل ل للتحمي حقوا االننل ل ل ل لان وتعالي التض ل ل ل للليا االعيمي في الدول

األعضل ل للاء في االتحا األورولي أمر ل ل لليتو ف في نهاية المطال علح مد وعل ل للو صل ل لليا تها وتحديدها

عندما ت ب
-61

انونا وعلح فعالية الهي ار التن يمية وا تقيلها

وثمة ات او نا ل آخر هو م لاري القوانين أو المقترحار التي تنلعح إلح تقييد تضلخي المحتو

ير القانوني أو الضلار ،ما هو الحال في الب ارزيا

()90

وفرننلا

()91

والواليار المتحدة

()92

ويمكن أن تنلاعد

هذو التدابير علح الحد من أثر التضللليا االعيمي إاا صلليغت القوانين بلغة واعللحة و نيقة حتح ال تنته

حرية التعبير وال تنعح إال إلح م التطاول
-62

وأ

تعليق حن للاتار رايو الواليار المتحدة الن للابق تراما علح تويتر وفين للبو ويوتيو وريديت

و يرهلا من المن ل ل ل ل ل ل للار ت ل ل ل ل ل للورة ااملة في أعقلا

أحلداث  6لانون الضلاني/ينلاير  2021في مبنح الكلابيتول

األمريكي إلح تقلدي مقترحلار تن يميلة لمعلانبلة ال ل ل ل ل ل للر لار علح إ ازللة المحتو القلانوني وفي بولنلدا ،يتطللا

مقتر انون جديد من ل للر ار و ل للااا التواص ل للا االجتماعي إعا ة ن ل للر المحتو الذي تعتبرو هي ة تخضل ل ل
للحكومة إلح حد بير محتو م ل ل للروعا

()93

وفي الب ارزيا ،يمكن أن تت ي ل ل للروم الخدمة التي تنل ل للم تقزالة

المحتو علح أ ل ل ل ل ل ل للاس وجهلار الن ر إلح تعليق الخلدملار أو يرهلا من ال زاءار وهلذو االلت ازملار فبواجلا
البثف أو االلتزامار اار ال ل ل ل لللة الناتعة من فواجا الحيا ف يمكن أن تكون عل ل ل للارة إاا ل تكن متما ل ل ل للية م

القانون الدولي لحقوا االننان ،الذي يح ر خطا الكراهية ،وإن ان يتيد تقوة حرية التعبير

()94

خامس ا -استجابات الشركات :الشواغل الرئيسية
-63

ال يق علح عاتق ال ل للر ار ما يق علح الدول من التزامار في م ال حقوا االننل للان

ير أنه

يتو منها أن تحترم حقوا االننللان في أن للطتها وعملياتها تم لليا م المبا م التوجيهية المتعلقة تاألعمال

الت لاريلة وحقوا االننل ل ل ل ل ل للان وينبغي لهلا ،حلد أ نح ،أن ت ري تقييملار منت ملة ألثر منت لاتهلا وعمليلاتهلا

و ل ل ل ل ل لليا ل ل ل ل ل للاتها علح حقوا االننل ل ل ل ل للان وأن تنفذ عمليار العناية الواجبة تئية تحديد أي آثار ل ل ل ل ل لللبية فعلية

أو محتملة علح حقوا االنن ل ل ل ل ل للان أو منعها أو التخ يف منها وينبغي لها أيض ل ل ل ل ل للا إ رار عملية جبر لفاادة
المنلتعملين

ما يوفر االعين الم لتر ت لأن حرية التعبير وفاألخبار الزاافةف والت ليا االعيمي والدعاية

وتقارير المكلف النللابق تالوالية إر للا ار هامة لل للر ار فيما يتعلق تمعايير حقوا االننللان المنطبقة علح
يا اتها وممار اتها المتعلقة تالتحك في المحتو

__________
()89

ان رhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en :

()90

OL BRA 6/2020

()91

OL FRA 5/2018

()92

مناهمة من Access Now

()93

ان ر ،علح للبيا المضالRichard Wingfield, “Poland: draft law on the protection of freedom of speech ،
on online social networking sites”, 8 February 2021

()94
GE.21-04823

ان ر ،علح بيا المضال ،ا تنتال المحكمة في روما في ضية فينبو عد ازاتاوند ،القضية ر  29 ،19/80961نينان/أبريا 2020
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وا ت اتة إلح التحديار التي يضيرها الت ليا االعيمي والتغليإل االعيمي ،اعتمدر أهبر من ار

-64

و ااا التواصا االجتماعي التي يق مقرها في الواليار المتحدة م موعة

()95

من النيا ار واأل وار وهي

تح ر ت ل ل للفة عامة ما تعتبرو فأخبا ار ااتةف ومختلف الممار ل ل للار الخا عة التي تقو

األص ل ل للالة والنزاهة

علح المن للار و د اعتمد تعض للها لليا للار محد ة ت لأن التض للليا االعيمي المت للا تمر
والنلليمة المدنية

()97

وفيد19-

()96

ويمكن أن يتخذ االنفاا أ للكاال مختلفة ،من وع ل الت للنيف وإصللدار التحذيرار إلح

ويقلذ جهور المعلومار المضيرة للم اها أو أيضيق مداها
إزالة المحتو وإ يا الحناتار أ
ال ل للر ار إلح ال هو المبذولة لتعزيز المحتو الموثوا ته( )99فقد أن ل للأر ل للر ة فين ل للبو برنام ا للتأهد
()98

من الحقلااق من جلانلا طرل ثلاللث

()100

ما ت ير

وفي ااونلة األخيرة ،أعلن تويتر عن نهي جملاعي جلديلد لمكلافحلة

()101
حدر خدمار الم ار لللة مضا واتنللا
المعلومار المغلوطة
وإلح جانا من للار التواصللا االجتماعيّ ،
من درة منللتخدميها علح إعا ة توجيه الر للااا إلح عد ير محدو من األ للخاص ،ال لليما في األو ار

الحنا ة ،مضا فترار االنتخاتار

-65

()102

وهلذو التلدابير إي لابيلة بوجله علام ،لكنهلا ال ت ل ل ل ل ل ل لكلا ا ل ل ل ل ل ل للت لاتلة لافيلة إلح التحلديلار التي يضيرهلا

التضل ل ل ل ل ل للليلا االعيمي ف هو التحك في المحتو التفلاعليلة لينل ل ل ل ل ل للت لافيلة الحلداث فرا فعلي في ايلا

مراجع ل للة ج ل للا ة لنم وال األعم ل للال ال ل للذي تقوم علي ل لله الكضير من عوام ل للا التضل ل ل ل ل ل لللي ل للا االعيمي والتغليإل

االعيمي

()103

وعيوة علح ال  ،ال تزال جهو التحك في المحتو تعاني نفو الم ل ل ل ل ل ل للاها الطويلة األمد

المتمضلة في عد م اتن ل للاا تطبيق ل للروم خدمة ال ل للر ار ،وعدم فاية آليار االنت ل للال ،وانعدام ال ل للفافية

وإمكانية الوصل ل ل للول إلح البيانار الذي يعوا إجراء تقيي موعل ل ل للوعي لفعالية التدابير المعتمدة وعيوة علح
ال  ،فر أن المن ل للار هي مت ل لنل للار ت ارية عالمية ،يبدو أنها ال تطبق ل لليا ل للاتها تاتنل للاا في جمي

المناطق ال غرافية أو تحترم حقوا االننان تالقدر ااته في جمي الواليار القضااية

ألف -نموذج األعمال التجارية القائم على اإلعالنات
يعز عموما إلح أهبر للر ار و للااا التواص للا االجتماعي ،تخوارزمياتها وإعيناتها المن ل ،
لتهدفة
-66
أ
وممار ل ل ل ل ل للاتها المتعلقة ت م البيانار ،ف المنل ل ل ل ل للتعملين نحو المحتو فالمتطرلف ون ريار المتامرة التي
تقو

الحق في تكوين الرأي وحرية التعبير

()104

وهنا

لق ح يقي من أن ينته جم البيانار ت ل ل ل ل للورة

منه ية عن أن ل ل للطة المنل ل للتعملين علح ال ل ل للبكة واالعينار المنل ل للتهدفة حق هتالء في حرية الرأي تموجا

الما ة  )1(19من العهد الدولي الخاص تالحقوا المدنية والنيا ية وعدم ال فافية في نيام ال ر ار تلقاايا

__________
()95

ن ار إلح نقذ المعلومار المتينرة ،ي ير هذا القن أ ا ا إلح فينبو ويوتيو وتويتر ،وإلح حد ما إلح ،تيكتو

()96

تويتر ويوتيو  ،علح بيا المضال

()97

ان رhttps://help.twitter.com/en/rules-and-policies/election-integrity-policy :

()98

ان ر ،علح ل للبيا المضالTessa Lyons, “Hard questions: what’s Facebook’s strategy for stopping false ،

 news?”, 23 May 2018ان ر أيضل ل ل ل ل ل ل ل للا خي ل للارار االنف ل للاا الخ ل للاصل ل ل ل ل ل ل ل للة بتويتر ،المت ل للاح ل للة في ال ل ل ل ل ل ل للفح ل للة ال ل ل ل ل ل ل للبكي ل للة:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/enforcement-options

()99

ان ر ،علح بيا المضالwww.youtube.com/howyoutubeworks/product-features/news-information/ ،

()100

ان رwww.facebook.com/journalismproject/programs/third-party-fact-checking :

()101

Keith Coleman, “Introducing Birdwatch, a community-based approach to misinformation”, 25
January 2021
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()102

ان ر ،علح بيا المضال ،مناهمة la force du changement ،Les femmes

()103

مناهمة من مر ز االعيم االجتماعي والنيا ة

()104

ان ر ،علح بيا المضال ،مناهمة فو افون
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بتن ي المحتو علح االنترنت ين عن من ل ل ل ل للتو

ير مقبول من التدخا في حق األف ار في تكوين أفكاره

تمنأ عن التيعا وحقه في الخ وصية وإا ت م ال ر ار منت اتها تمحتو

التفللاعلا اال ملاني ،فهي تلدع تقللدر أهبر ن للاملا يقو
تالمعلومار التي يتلقونها

()105

ي

خ ي للغاية لت

إلح حلد بير فلاعليللة النللاس واختيللاره فيمللا يتعلق

وأخي ار ،ت للير أ لة إلح أن تن ل يا أفكار الناس الخاصللة ما يعبر عنها من

خيل عمليار البحث االلكترونية و يرها من األن ل للطة ال ارية علح االنترنت يمكن أن تن ل للتخدمه ع ل للده

ال هلار الفلاعللة الت لاريلة أو الحكوملار تطريقلة تمييزيلة

()106

وهنلا أيضل ل ل ل ل ل للا لق من الخطر اللذي لد ين

عن جم البيانار المتعلقة تاالنتماء العر ي أو الن لليا للي ون يو أو ع للمانار في البلدان التي للبق أن
هدر العنف النيا ي

-67

وعلح الر من هذو المخاول ،ليو من الواعل ل ما إاا انت من للار التواص للا االجتماعي د

ل ل ل للعت إلح مراجعة نموال أعمالها

زء من جهو ها المتعلقة تالعناية الواجبة في م ال حقوا االننل ل ل للان

هما ال توجد معلومار افية متاحة لل مهور تم ّكن المنللتخدمين والباحضين والنا للطين من فه الطريقة التي
ترول بها الخوارزميار أنواعا معينة من المحتو
-68

والم لال الراينل ل ل ل ل ل للي اللذي يبلدو أن أهبر ال ل ل ل ل ل ل للر لار لد اعتملدر فيله تعك التلدابير هو اللدعلايلة

النليا لية فقد ف نطاا التضلليا االعيمي المت لا تاالنتخاتار لر ار و لااا التواصلا االجتماعي في

الفترة األخيرة إلح إن للاء أر لليفار أو مكتبار إعينية تمكن من إجراء تعك التد يق في الدعاية الن لليا للية

علح من ل ل ل ل ل ل للاتهلا وم الل  ،لالبلا ملا تكون المعلوملار المتلاحلة محلدو ة للغلايلة ويكون التحقق من اللدعلاة
النلليا لليين اختياريا

()107

وعيوة علح ال  ،يتعر

المنللتعملون لاعينار النلليا للية ت للورة تلقااية وليو

من خيل آلية ا للت ار
،
المنتهدل وما إاا انت متفقة م معايير حقوا االننان
االعين

-69

ول للورة أع  ،ليو من الواع ل ما هي المعايير أو األهدال المنللتخدمة أل ار

وال بد من زيا ة ال فافية في هذا الخ وص ،تطرا منها توفير معلومار عن اال تهدال والمد

الفعلي والمبلغ المنفق علح االعينار

()108

وفي حالة الدعاية النل ل ل ل ل لليا ل ل ل ل ل للية ،ينبغي ال يام بذل إلح جانا

االصليحار التي تدخلها الدول علح القوانين االنتخابية لضلمان أال تقو

والحمير الر مية نزاهة االنتخاتار والعمليار الديمقراطية

الدعاية النليا لية علح االنترنت

باء -تطبيق القواعد
-70

تعتمد ل ل للر ار و ل ل للااا التواصل ل للا االجتماعي علح م موعة من ل ل لليا ل ل للار المحتو للت ل ل للدي

للتضليا االعيمي والتغليإل االعيمي علح االنترنت و د يكون من ال عا العضور علح القواعد المنطبقة،
إا تنت للر في ضير من األحيان في أجزاء مختلفة من موا

ال للر ار علح ال للبكة ،في المعايير ال مايية

والنل لليا ل للار وليانار ال يا ة و رل األخبار وصل للفحار معلومار المنت ار ومراهز المنل للاعدة العملية

()109

ومن ال لوا ا الم لتر ة أن التعاريف البا ما تكون فضلفاعلة للغاية :فهي ال تبين ااما بوعلو نوف الضلرر

واحتمال الض ل ل ل للرر الذي ل ل ل لليت ي إلح إزالة المحتو أو الت ل ل ل للنيف أو فر
__________

عقولة أخر

ما أن تطبيق

()105

 ،A/HRC/44/49الفقرة 60

()106

Evelyn Aswad, “Losing the freedom to be human”, p. 363

()107

مناهمة من المن مة الدولية لحماية الخ وصية

()108

 Kate Jones, “Online disinformation and political discourse”, p. 54ان ر أيضل ل ل للا Nathalie Maréchal,
Rebecca MacKinnon and Jessica Dheere, “Getting to the source of infodemics: it’s the business
model” (New America, May 2020), pp. 55–56

()109
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ليا لة النللو الخا ف المننلق د يكون له أثر للبي علح حرية التعبير ،ال ليما علح األن لطة الم لروعة

للحمير االنتخابية

()110

ال ر ار و يا اتها

-71

وعدم وعللو التعاريف التي تضللعها ال للر ار يعيق االتنللاا في تنفيذ واعد هذو

وتتفا هذو الم للكلة تنللبا االعتما المفرم علح الفيتر االية ير القا رة علح التقام الفروا الدنيقة

أو فه الن ل للياا وتزيد حدو التكنولوجيا إلح جانا الطات الن ل لليا ل للي لتحديد ما ي ل للكا تض ل للليي إعيميا وانعدام
ال ل ل ل ل للفافية ت ل ل ل ل للأن اررار التحك في المحتو احتماالر إزالة المحتو المن ل ل ل ل للمو ته وهو ما يت د الحاجة إلح

م ار ة االننان في اررار إزالة المحتو  ،ال يما عند وجو خطر حدوث إصاتة أو عنف ح يقيين

()111

جيم -سبل االنتصاف
-72

ال تزال ال للر ار عاجزة عن توفير للبا انت للال افية من االجراءار ير الم للروعة المتخذة

علح أ لاس التضلليا أو التغليإل االعيمي وتعتبر آليار ا لت نال الق اررار ير الم لروعة حا لمة لتعديا

المخاطر الكبيرة الكامنة في أن لطة لر ار و لااا التواصلا االجتماعي الكبر التي تنلتخدم فيتر نا
ال ازللة المحتو

لة

ير أن إمكلانيلة الطعن ال تبلدو متلاحلة في حلاللة إجراءار االنفلاا التي تتخلذهلا ال ل ل ل ل ل ل للر لار

مضا الت للنيف وتخ يك الرتا

ما أنها ال تبدو متاحة للطعن في الق اررار المتخذة علح أ للاس لليا للار

االعل لرار أو الن لللو الخا ف المنن للق وعيوة علح ال  ،ليو من الواعل ل ما إاا انت آليار اال للت نال

متاحة تم موعة من اللغار
-73

ولاالعللافة إلح آليار ال للكاو الداخلية ،يمكن أن تكون مقترحار هي ار الر اتة التاتعة ألطرال

ثالضة أ اة نيمة لتعزيز للبا االنت للال فم لو الر اتة علح فينللبو  ،وهو آلية خارجية لمعال ة ال للكاو ،
ت رلة جديدة وفي حين أنه من الن ل للابق ألوانه تقيي فعاليته ،فينبغي تقييمه في الو ت المنا ل للا من خيل

عملية لفافة تقوم علح إ ل ار ال هار المعنية المتعد ة ،إا يمكن أن تضمر عن روس نيمة للقطاف وال بد

أيضا من الن ر في اتخاا تدابير طايية ت ار فيها ال هار المعنية المتعد ة ،مضا إن اء م الو لو ااا

التواصل ل للا االجتماعي ،وال ل ل لليما ال هار الفاعلة األصل ل للغر ح ما ويمكن لهذو الهي ار أن تقدم توصل ل لليار

ت للأن النلليا للار ،تما فيها توصلليار تتعلق تالتضللليا االعيمي والتغليإل االعيمي ،وأن تن ر في الطعون

المقدمة في اررار ال ر ار الم ار ة

دال -الفوارق الجغرافية
-74

يكمن أحللد العيو المهمللة في النهي الللذي تتبعلله ال ل ل ل ل ل ل للر للار للتحك في المحتو في التفللاور

الواع ل الذي تنفذ ته لليا للاتها في أجزاء مختلفة من العال

()112

وفي حين ا لتفا ر الواليار المتحدة من

مراهز إعيميلة أو مكتبلار إعينيلة خلاصل ل ل ل ل ل للة تلاالنتخلاتلار أو الت ل ل ل ل ل ل للويلت ،يبلدو أن مع

المن للتو ااته من اال للتضمار

()113

البللدان ال تتلقح

وحتح في الواليار المتحدة ،تمول الموار المعدة تاللغة اال للبانية تمويي

أ ا من الموار المعدة تاللغة االنكليزية وال تضل ل ل ل تعك ال ل ل للر ار إال تدري يا ل ل لليا ل ل للار مت تة ت ل ل للأن
المعلومار المغلوطة الخاصللة تاالنتخاتار في البلدان المحد ة التي تعما فيها ،ولكنها أ لية فيما يبدو

()114

__________
()110

ان ل للرwww.accessnow.org/rights-groups-to-facebook-on-tunisias-disappeared-accounts-were-still- :
waiting-for-answers/
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()111

مناهمة من Global Partners Digital

()112

ان ر ،علح بيا المضال ،مناهمة إنترفو يو

()113

مناهمة من المن مة الدولية لحماية الخ وصية

()114

ان ر مناهمة فينبو ت أن ا تراتي يته في ميانمار
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وعيوة علح ال  ،يبدو أن القدرة علح االبيا عن المحتو متاحة تالكاما في الواليار المتحدة فقإل ،وهي

أ ا تكضير في بلدان أمريكا اليتينية
-75

()115

وخلدملار تلد يق الو لاا محلدو ة تقلدر أهبر في أجزاء ضيرة من العلال

()116

و لد أثلارر معلوملار

أبلغ عنها المبلغون عن المخالفار ل ل لوا ا ت ل للأن تقاعو ال ل للر ار المتعمد في األ ل ل لواا األ ا ثراء وإاا
تأهدر هذو التفاوتار ،فنل ل للت هر نويية مختلفة جدا من التحك في المحتو  ،مما يقو

البلدان النامية
-76

()117

الحيز المدني في

ويبدو أن أهبر ال ل للر ار ،التي تتخذ من الواليار المتحدة مق ار لها وتتأثر تنل لليا ل للتها ورأيها العام

هنا  ،مدفوعة تأولويار الواليار المتحدة والبلدان األورولية وهي ال تن ل ل للتضمر موار افية في فه العواما

المحلية التي تغذي التضليا االعيمي علح االنترنت في أجزاء أخر من العال  ،ال يما البلدان النامية

()118

وال بد من التوصلا إلح فه

لاما للنلياا النليا لي واالجتماعي واال ت لا ي المحلي وإتقان اللغة والتعاون

الوثيق م الم تم المدني في البلدان التي تنت ر فيها المعلومار المضللة

هاء -الضغط السياسي
-77

العامة

ال يبدو أن ال ل ل للر ار تطبق ل ل للروم خدمتها أو معاييرها ال مايية تاتنل ل للاا علح ال ل ل للخ ل ل لليار

ما ال يبدو أنها وعللعت لليا للار واعللحة لحماية المحتو النلليا للي من التعر

للر اتة تاعتبارو

فأخبا ار ااتةف أو للت دي للمحتو الذي تنت ه خ يار عامة تدعو إلح التحريك علح العنف
-78

وأ

عدم االتنل ل للاا في تطبيق المعايير ال مايية إلح انتقا المن ل ل للار الكبر أثناء االنتخاتار

الراا للية في الواليار المتحدة في عام  2020وفي للبام/فبراير  ،2021ح ر فين للبو الحن للاتار المرتبطة

وعن للدم للا

ت للال يش في أعق للا االنقي في مي للانم للار ،لكن لله ل يلتزم ت للاتخ للاا االجراء اات لله في ح للاالر أخر
تعرع للت المن للار لض للغوم من با الن لللطار ال يا حن للاتار ال للحفيين والمدافعين عن حقوا االنن للان
()119
اللذين لانوا يغطون احت لاجلار المزارعين في الهنلد في و لت ل ل ل ل ل ل للابق من هلذا العلام ،يبلدو أنهلا امتضللت
وفي نين للان/أبريا  ،2020أفا ر تقارير تأن فين للبو وافق علح زيا ة امتضال طلا حكومة فييت نام فر
ر اتة علح المحتو فالمناهك للدولةف وإ يا حنل ل ل للاتار العديد من المدافعين عن حقوا االننل ل ل للان تعد أن

أ قطت النلطار خوا مه ،متنببة في إتطاء المن ة وجعلها ير صالحة لي تعمال طيلة بعة أ ابي
-79

وفي ايا

ل لليا ل للار واع ل للحة ،تتعر

ال ل للر ار لض ل للغوم من أجا ب الخطا

()120

الن ل لليا ل للي

عليه الدولة وينبغي لل للر ار أن تن للتند في معاييرها

الم للروف وتن للهيا التض للليا االعيمي الذي تحر
ال مايية إلح المعايير الدولية لحقوا االننلان ،تما في ال المت للة تالحق في حرية التعبير ،التي ينلتفيد
تموجبها خطا الن لليا لليين واألح از الن لليا للية و يره من ال للخ لليار والكيانار العامة من رجة عالية
من الحماية وال ينل للم القانون الدولي لحقوا االننل للان تقزالة المحتو الذي تن ل لرو ل للخ ل للية عامة إال أل ل للبا

عل ل لليقة جدا ،تما في ال التحريك علح العنف والكراهية ولتر ل ل لليخ ل ل للروم الخدمة في المعايير الدولية،
ل للتكون ال ل للر ار في وع ل ل أفض ل للا لمقاومة الض ل للغوم الرامية إلح إزالة الخطا

تال كو والمبا م نفنها التي التزمت بها الدول ر ميا

الم ل للروف ألنها ل للتتقيد

__________
()115

مناهمة من Derechos Digitales

()116

ان ر Mahsa Alimardani and Mona Elswah, “Trust, religion and politics: coronavirus misinformation
)in Iran”, in 2020 Misinfodemic Report: COVID-19 in Emerging Economies (Meedan, 2020

()117

انل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للرwww.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/facebook-ignore-political-manipulation- :
whistleblower-memo

()118

مناهمة من مر ز القانون والديمق ارطية

()119

IND 2/2021

()120

ان رwww.reuters.com/article/us-vietnam-facebook-exclusive-idUSKCN2232JX :
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واو -الشفافية والمساءلة والوصول إلى البيانات
-80
تمع

ال يزال عدم ال لفافية ونقذ الوصلول إلح البيانار م الي تق لير ال لر ار الراينليين المت للين

ال ل ل ل لوا ا التي يضيرها التضل ل ل للليا االعيمي والتغليإل االعيمي فهما يحوالن ون التد يق المنل ل ل للتقا

ويتثران في المناءلة والضقة والتعتي يضعف المنتخدمين ويمن الفاعلية

-81

وتعد مع

ل للر ار و ل للااا التواصل للا االجتماعي الكبيرة تقارير عن ال ل للفافية مرتين في النل للنة،

لكنها ال تن للر معلومار أ ا وأه عن االجراءار المتخذة للت للدي للتضللليا االعيمي والتغليإل االعيمي

()121

وعلح للبيا المضال ،ال يقدم تقرير للفافية فين للبو

المحتو

للو معلومار عن إزالة الحن للاتار المزيفة وليو عن

ولالمضلا ،ال تقلدم أي معلومار عن عد بنو المحتو الم ل ل ل ل ل للنفلة ،وال عن أي طعون في اررار إزالة

المحتو أو تعليق للحنلاتار فيما يتعلق تنليا لار التضلليا وال توجد بيانار متاحة حول تفاعا المنلتخدمين م
المعلومار المض ل ل ل ل للللة أو المغلوطة ،تما في ال أعدا عمليار التقا ل ل ل ل ل أو ااراء أو المد أو عد ال ل ل ل ل للكاو

أو طلبار الحذل وهنا أيض ل ل ل للا حاجة إلح المزيد من المعلومار عن موثونية و ة ن
المعممة لتحديد المحتو وإزالته

()122

وانعدام ال لفافية عموما فيما يتعلق بن

الذ اء االص ل ل ل للطناعي

وعمليار التحك في المحتو

لد ال ر ار ي عا من المنتحيا تقيي فعالية التدابير التي تعتمدها ال ر ار وتأثيرها في حقوا االننان
ويتفا ال تعدم وص ل ل ل للول الباحضين أو األها يميين أو الم تم المدني إلح البيانار تالقدر الكافي لتمكينه

من إجراء تقييمار أهضر ا تقيلية وموعويية
-82

وثمة أيضل ل للا حاجة إلح مزيد ال ل ل للفافية تخ ل ل للوص االتفا ار المبرمة بين ال ل ل للر ار والحكومار،

ال ل ل لليما عندما تنطوي االتفا ار علح زيا ة إبراز الر ل ل للااا الحكومية أو إزالة المحتو أو يرها من القيو
المفروعة علح الخطا

سادس ا -االستنتاجات والتوصيات
-83

في تقرير مخصص

للتضصليل اإلعالمي ،من السصهل  -لكنه من الخطير  -أن نغفل عن القيمة

المضصصافة التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية للديمقراطية والتنمية المسصصتدامة وحقوق اإلنسصصان ،أو األهمية
الحيويصة للحق في حريصة الرأي والتعبير في تلصك المعصادلصةا وهصذا مصا يجعصل محصاوالت مضصافحصة التضصصصصصصصصصليصل

اإلعالمي التي تقوض حقوق اإل نسان محاوالت قصيرة النظر وذات نتائج عضسيةا والحق في حرية الرأي

والتعبير ليس جزءا من المشصصصصصضلة ،بل هو الهدف من مضافحة التضصصصصصليل اإلعالمي والوسصصصصصيلة إليها ولقد
كشصصصف وباء كوفيد 19-على نحو صصصصارر رصصصرورة التمسصصصك بالحق والتحديات التي تنطوي عليها مضافحة
التضليل اإلعالمي والتغليط اإلعالميا

-84

والتضصصصصصصليل اإلعالمي ظاهرة معقدة ومتعددة األوجه وذات عواقب وخيمةا فهو يدمر ثقة الناس

في المؤسصصصصسصصصصات الديمقراطيةا وهو ينتعك حيثما كانت نظم اإلعالم رصصصصعيفة والصصصصصحافة االسصصصصتقصصصصصائية
المسصصصتقلة مقيدةا وهو يضصصصعف األفراد ،ويسصصصلبهم اسصصصتقاللهم في ال ح عن المعلومات وتلقيها وت ادلها

وفي تكوين آرائهما وفي عصالم المنصصصصصصصصصصات ،ينظر إلى األفراد على أنصه مسصصصصصصصصصتخصدمون ،وليس على أنهم

أصحاب حقوق فاعلونا
__________

20

()121

ان ر ،علح ل ل ل ل للبيا المضالWorking Group on Infodemics, Policy Framework (Forum on Information ،

()122

ان ر ،علح بيا المضال ،مناهمة راتطة االت االر التقدمية

 ، and Democracy, November 2020), pp. 17 ffوان ر أيضا مناهمة راتطة االت االر التقدمية
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ويثير التضصصليل مشصصاكل ،لكن اسصصتجابات الدول والشصصركات تثير مشصصاكل أيضص اا وغال ا ما تورصصع
-85
القوانين والسصصصصصصص صيصاسصصصصصصصصصصات من دون معرفصة مثلى للضصصصصصصص صرر على اإلنترنصت ،ومن دون بيصانصات أو أبحصاث
أو مشصصصصصصصصصاورات عامة كافيةا وقد لجإت الدول إلى تدابير غير متناسصصصصصصصص ة مثل إغالق اإلنترنت والقوانين
الغامضصة والفضصفارصة للتجريم على الخطاب على اإلنترنت ومنعه وفرض الرقابة عليه واخماده وتضصييق

الحيز المدنيا وال تتعارض هذه التدابير مع القانون الدولي لحقوق اإلنسصان فحسصب ،بل تسصهم أيضص ا في
تضخيم المفاهيم المغلوطة ،وتغذية الخوف ،وترسيخ عدم ثقة الجمهور في المؤسساتا

-86

وكانت اسصتجابات الشصركات تفاعلية ،وكانت غير كافية وغامضصةا وتركز المنصصات الكبيرة على

تحسصصصصصصصين التحضم في المحتوه وتتجاهل شصصصصصصصواغل حقوق اإلنسصصصصصصصان التي تثيرها نماذج أعمالها ،وانعدام
الشفافية ،وحقوق المستخدمين المنقوصة في مراعاة اإلجراءات القانونية الواج ةا

-87

والتحدي األسصصصصاسصصصصي الذي تواجهه الدول والشصصصصركات ووسصصصصائط اإلعالم يضمن في اسصصصصتعادة ثقة

الجمهور في سصصصصصصالمة نظام المعلوماتا وتتطلب معالجة التضصصصصصصليل اإلعالمي اسصصصصصصتجابات متعددة األبعاد

تشصصصاري فيها الجهات المعنية المتعددة وترتكز على مجموعة حقوق اإلنسصصصان الكاملة إلى جانب مشصصصاركة
اسصصت اقية من الدول والشصصركات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ووسصصائط اإلعالما وال يمضن المغاالة

في التشديد على الحاجة إلى الحوار واقامة الشراكات بين الجهات المعنية المتعددةا
-88

ومن واجب الدول في المقام األول احترام حقوق اإلنسصصصصصصصان وحمايتها واعمالهاا وتماشصصصصصصصيا مع

التزامها باحترام حقوق اإلنسصصصصان ،ين غي للدول أال تدلي ببيانات تعلم أو يفترض بصصصصصورة معقولة أن تعلم

أنها بيانات كاذبة أو أن ترعاها أو تشجعها أو تنشرها ،أو أن تإذن بإغال ق اإلنترنت باعت ار ذلك وسيلة

لمضافحة التضصصصصليل اإلعالميا وين غي أن تمتنع عن تقييد حرية التعبير على شصص ص ضة اإلنترنت أو خارجها

إال وفقا لمتطل ات المادتين  )3(19و )2(20من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وفي
إطار تفسير صارم وريقا

وين غي أال يسصصصص صتخدم القانون الجنائي إال في ظروف اسصصصصصصتثنائية جدا وفي أفظع الظروف وهي
-89
التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييزا وقوانين التشصصهير الجنائية تركة من المارصصي االسصصتعماري
وال مضان لها في المجتمعات الديمقراطية الحديثةا وين غي إلغاؤهاا
-90

ومن واجب الدول أن تكفل احترام الشصصصصصركات حقوق اإلنسصصصصصانا وين غي أال تجبر الشصصصصصركات

على إزالة أو حجب المحتوه المشصصروب بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسصصان ،وال أن تطلب منها

اتخاذ قرارات بشصصصصإن شصصصصرعية المحتوه بموجب القوانين الوطنية باعت ارها قرارات ين غ ي أن تصصصصصدرها

المحاكما وين غي للشصصصركات أن تكون شصصصف افة بشصصصإن هذه الطل ات المقدمة من الدول وأن تمتنع عن
عقد صفقات سريةا

-91

وين غي أن يركز تنظيم الدولة لوسصصصصصائل التواصصصصصصل االجتماعي على إنفاذ الشصصصصصفافية ،وحقوق

المسصصصصصتخدمين في اإلجراءات القانونية الواج ة ،والعناية الواج ة بحقوق اإلنسصصصصصان من قبل الشصصصصصركات،

وعلى رصمان أن تكون اسصتقاللية الجهات التنظيمية واختصصاصصاتها معرفة بورصوك ومضفولة ومحدودة

بموجب القانونا
-92

وحماية البيانات هي المفتاك إلعادة توجيه نموذج األعمال القائم على اإلعالنات في االقتصصاد

الرقمي ،وهو نموذج يتسصصصبب في ارصصصطرابات المعلومات وما يتصصصصل بذلك من تجاوزات لحقوق اإل نسصصصانا
وين غي للصدول أن تعتمصد قوانين قويصة لحمصايصة البيصانصات وأن تحصدث القوانين االنتخصابيصة وغيرهصا من القوانين
ذات الصلة للحد من انتشار تعقب واستهداف األفراد وأنشطتهم على اإلنترنتا
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-93

والمعلومصات المتنوعصة والجصديرة بصالثقصة مضصصصصصصصصصاد بصديهي للتضصصصصصصصصصليصل اإلعالمي والتغليط اإلعالمي

وين غي للدول أن تفي بواجبها من حي رصصصمان الحق في الحصصصصول على المعلومات ،وذلك ،أوالا ،بزيادة
الشصفافية من جهتها واإلفصصاك على نحو اسصت اقي عن البيانات الرسصمية على اإلنترنت وخارجها ،وثاني ا،
بإعادة تإكيد التزامها بحرية وسصصصصصائط اإلعالم وتنوعها واسصصصصصتقاللهاا ورصصصصصمان سصصصصصالمة الصصصصصصحفيين على

اإلنترنت وخارجها وانهاء اإلفالت من العقاب على أعمال التهديد والترهيب والمضصصصصصصايقة واالعتداء والقتل

التي يتعرض لها الصصصصصحفيون ،بمن فيهم الصصصصصحميات والمدونون ورسصصصصامو الكاريضاتير ،والمدافعون عن

حقوق اإل نسان ،شرط أساسي الستعادة الثقة في المجال العام بوصفه فضاء آمن ا للنقاشات الديمقراطيةا
-94

والتعريف بوسصصصصصصصصصصائط اإلعالم ومحو األميصصة الرقميصصة فيهمصصا تمضين للنصصاس وبنصصاء لقصصدرتهم على

ا

مؤخر
ا
الصصصصصصمود في وجه التضصصصصصليل اإلعالمي والتغليط اإلعالمي ،كما أشصصصصصارت إليه الجمعية العامة
وين غي أن يصص ذلك جزءا من المناهج الد ارسصية الوطنية بإشصراي الصصغار والك ار على حد سصواءا والى
()123

جانب محو األمية الرقمية ،يجب إيالء المزيد من االهتمام لإلدماج الرقمي حتى يتمضن األشصصصصصصصصصخاص في

البلدان النامية الذين يعتمدون اآلن اعتمادا كلي ا على منصصصصصصات وسصصصصصائل التواصصصصصصل االجتماعي وتطبيقات
المراسصصصلة إلجراء اتصص صاالتهم (من خالل التسصصصعير الصصصصفري) من الوصصصصول إلى اإلنترنت على نحو هادف
وحر ومفتوك وآمن وموثوق به وقابل للتشغيل المت ادلا

-95

والشصصركات ملزمة باحترام حقوق اإلنسصصان بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسصصانا والمنصصصات

الرقمية جهات فاعلة خاصصصة ،لكن لها تإثي ار بعيد المده على حقوق اإلنسصصان في الفضصصاء العاما وهضذا،
فهي مسصصصصؤولة ليس فقط أمام مسصصصصتخدميها بل أمام المجتمع كضلا وهناي قلق متزايد بشصصصصإن هيمنة أكبر

الشصصصصصركات على السصصصصصوق ،وكذلك بشصصصصصإن اآلثار الضصصصصصارة لنماذج أعمالها الحاليةا وين غي للشصصصصصركات أن
تسصتجيب إلى هذه الشصواغل على نحو اسصت اقي ،وأن تتجاوز تحسصين التحضم في المحتوه إلى اسصتعراض

نماذج أعمالها ،واالعتراف بفاعلية المسصصتخدمين واسصصتقاللهم الذاتي بوصصصفهم أصصصحاب حقوق وتمضينهم
عن طريق زيادة الشفافية والمراق ة وامضانية االختيار ورمان اإلجراءات القانونية الواج ةا

-96

وتماشصصصي ا مع الم ادئ التوجيهية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسصصصان ،ين غي لشصصصركات

وسصصصصصصصصائل التواصصصصصصصصصل االجتماعي أن تسصصصصصصصصتعرض نماذج أعمالها وأن تضصصصصصصصصمن امتثال عملياتها التجارية

وممارسصصصصصاتها في جمع البيانات وتجهيزها للمعايير الدولية لحقوق اإلنسصصصصصان ،بما في ذلك المادة  19من

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسصصياسصصية ،فض صالا عن م ادئ حماية البيانات والمعايير الوطنية
لحماية المسصصصصصصتهلك ذات الصصصصصصصلةا وين غي لها أيضصصصص ص ا أن تجري تقييمات ألثر منتجاتها في مجال حقوق
اإلنسصصصصان ،وال سصصصصيما دور الخوارزميات ونظم التصصصصصنيف في تضصصصصخيم المعلومات المضصصصصللة أو المغلوطةا

وين غي إجراء هصذه التقييمصات بصانتظصام وقبصل األحصداث الهصامصة مثصل االنتخصابصات الوطنيصة أو األزمصات الكبره

كجائحة كوفيد 19-ثم متابعتهاا

ويجب على الشركات مراجعة نماذجها اإلعالنية للتإكد من عدم تإثيرها سل ا على تنوب اآلراء
-97
واألفكار وورصصصصصوحها بشصصصصصإن المعايير المسصصصصصتخدمة لإلعالنات المسصصصصصت ِ
هدفةا وين غي أن توفر معلومات
مفيدة عن المعلنين في مسصصصصتودعات اإلعالنات على اإلنترنت وأن تتي للمسصصصصتخدمين خيار االشصصصصتراي

في التعرض لإلعالنا
-98

وين غي للشصركات أن تعتمد سصياسصات وارصحة ومحددة تحديدا رصيق ا بشصإن المحتوه واإلعالنات

فيما يتصصصل بالمعلومات المضصصللة والمغلوطة تتماشصصى مع القانون الدولي لحقوق اإلنسصصان وبعد التشصصاور
مع جميع الجهات المعنيةا وعالوة على ذلك ،ين غي لها أن تعتمد سصصياسصصات وارصصحة بشصصإن الشصصخصصيات

__________
()123
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العامة ومتماشصصصصصصصصية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسصصصصصصصصان وأن تط قها باتسصصصصصصصصاق بين مختلف المناطق

الجغرافيةا وين غي لها أن تكفل سصهولة وصصول المسصتخدمين إلى جميع السصياسصات وفهمها وانفاذها على
نحو متسق ،مع مراعاة السياقات الخاصة التي تطبق فيهاا

-99

ويجصب على الشصصصصصصصصصركصات تقصديم معلومصات وارصصصصصصص صحصة ومفيصدة حول بصارامترات خوارزميصاتهصا أو نظم

توصصصصصصصصيتها ورصصصصصصصمان أن تمضن هذه النظم المسصصصصصصصتخدمين من تلقي مجموعة متنوعة من وجهات النظر

افتراريا مع تمضينهم أيضا من اختيار المتغيرات التي تشضل تجربتهم على اإلنترنتا
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وين غي للشصركات أن تنشصر تقارير شصفافية شصامل اة ومفصصل اة ومحددة السصياق ،بما في ذلك تقارير

منفصصصصصصلة لمعالجة الظروف االسصصصصصتثنائية مثل وباء كوفيد ،19-تتضصصصصصمن تحليالا لإلجراءات المتخذة إزاء
المحتوه المضصصلل أو المغلوط والطعون التي اسصصتت عت تلك اإلجراءات ،بما في ذلك عدد عمليات التقاسصصم
واآلراء والمده والشضاوه وطل ات الحذفا
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ويجب أن يضون لده المسصتخدمين سصبيل انتصصاف فعليا وين غي للشصركات أن تنشصا آليات طعن

داخلية فيما يتعلق بمجموعة أوسصصصصع من ق اررات التحضم في المحتوه وأنواب المحتوه ،مثل السصصصصلوي الخادب

المنسقا وين غي لها أيضا أن ت ح إقرار آليات خارجية للرقابة مثل مجالس وسائل التواصل االجتماعيا
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وفي العصصصصصر الذي شصصصصهد حركة اأنا أيضصص ص اا ،ين غي أن تواجه كل من الدول والشصصصصركات التضصصصصليل

اإلعالمي الجنساني على اإلنترنت باعت اره أولوية وأن تولي أيضا اهتماما خاصا لعواق ه في العالم الماديا
وين غي للشصركات أن تضصع سصياسصات وسصبل انتصصاف وآليات مناسص ة مصصممة خصصيصص ا من منظور جنسصاني
في جميع جوانب تجربة المنصصصة ومعدة بالتشصصاور مع األطراف المتضصصررة من هذا السصصلوي الخبي ا وين غي

للدول أيضصصا أن تدمج المنظورات الجنسصصصانية بالكامل في سصصصياسصصصاتها وبرامجها الرامية إلى معالجة التضصصصليل
اإلعالمي والتغليط اإلعالمي ،بما في ذلك برامج اإلرشاد اإلعالمي ومحو األمية الرقميةا
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وين غي للشصركات ،بوصصفها جهات فاعلة على السصاحة العالمية ،أن تسصتثمر المزيد من الموارد

لتطوير فهمها للسصصصياقات المحلية التي تدفع إلى التضصصصليل اإلعالمي والتغليط اإلعالمي ،وتعالج الت اينات

في معارفها ولغاتها وسصصصياسصصصاتها وخدماتها فيما يتعلق بالبلدان النامية واألقليات وغيرها من الفئات الضصصصعيفة،

مستفيدة من رؤه المجتمع المدني المحلي والجماعات المستهدفة بالتضليل اإلعالمي والتغليط اإلعالميا
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ومن التحديات الرئيسصصصصية التي تواجه التصصصصصدي للتضصصصصليل اإلعالمي والتغليط اإلعالمي الفوارق

المعرفية الناشصصصصئة عن عدم الوصصصصصول إلى البيانات ،ال سصصصصيما فيما يتعلق بالبلدان الناميةا وين غي إيالء

مزيد من االهتمام إلتاحة البيانات ألغراض ال ح وورصصصع السصصصياسصصصات والرصصصصد والتقييما ويمضن لمفهوم
االخصصوصصية التفارصليةا( )124أن يفت سصبيالا للمضصي قدم ا نحو الوصصول إلى البيانات الضصخمة ألغراض
ال ح مع احترام شواغل المستخدمين المتعلقة بحقوق اإلنسان والسالمةا

 -105وأخي ار وليس آخ ار ،فصإن منظومصة األمم المتحصدة لحقوق اإلنسصصصصصصصصصان ،ال سصصصصصصصصصيمصا مجلس حقوق
اإلنسصصصصصان ،لها دور رئيسصصصصصي تؤديه في رصصصصصمان أن تكون جميع الجهود الرامية إلى التصصصصصصدي للتضصصصصصليل
اإلعالمي والتغليط اإلعالمي مسصتندة بقوة إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسصان ،بما في ذلك احترام حرية

الرأي والتعبيرا وين غي للمجلس أن ينظر في عقد مشصصصصصصصصصاورات منتظمة مع الجهات المعنية المتعددة من

دول وشركات ومنظمات في المجتمع المدني وجهات فاعلة دولية واقليمية ذات صلة ،وأن يعتمد م ادرات

بشإن موروب صون وتعزيز حقوق اإلنسان في الفضاء الرقميا

__________
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