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 ية باعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والاعبلر تقرير المقررة الخاصة المعن   
  

 موج   
لنظن الممنصة المــانــــــــــــــــة الم نمــة  ت  ر  و مــاىــة الحق في  نرــة النأي والت بمن، مينرن خــاإ،  

هذا التمنرن في التحدىات التي لنشـــــــــ  عن التلعم لالم لومات ولتنلم علي  نرة النأي والت بمن أ نا    في 
ظ الممنصة المانــــة في لمنرنها أإ  ملة الم لومات في ال لــــن النقمي أنــــ حت  الن اعات المســــلحة. ولل  

ــتمدح لمه اللهات الماعلة من الدول ومن ممن الدول الم لومات  ــــــــل ا  ل ص   ــن ا خرمنا للحنب لســــــ مســــــ
ة  االصلـ ا،، ولذـذىة الكناةـمة، والتحنرل علي ال نو، ولةالة أمد الن ا ، ولمانهـا في الت التكنولوجـما النقمم

 .وو ائل التوانل االجتماعي 

ــمه  ةولا لشــــــــــد  الممنص    ما من  موق  ”المانــــــــــة علي األهممة الحمورة للحق في الم لومات  ونــــــــ
ل تمد علمه  ماة الناس ونــــحتهم و ــــلمتهم، فينها لونــــي  ت  ر  م ايمن  موق اإلنســــاإ ملي جانم   “ال ما 

ــلحة. ولحت الدول علي معا ة ل حمد الت امها  دعم  نرة النأي   ــاني أ نا  الن اعات المســـــــ المانوإ الدولي اإلنســـــــ
والدعاىة والتحنرل مســـــــتندة  والت بمن وضـــــــماإ أإ لكوإ اإلجنا ات الناممة ملي ماافحة التضـــــــلمل اإلعلمي  

لماما ملي  موق اإلنســاإ. ولونــي ل إ لوائم تــناات و ــائل التوانــل االجتماعي  ــما ــالها ومماص ــالها م  
ــاق في جمم  أنحا  ال الم. ولمتتم  تكناص الت حمد علي الحاجة ملي  ــاإ وأإ لر مها لالســـــــ م ايمن  موق اإلنســـــــ

مل اإلعلمي ول  ر  ُنهج ل د  أنـــــــحاب الملـــــــلحة التي  نا  قدصة الملتم  علي اللـــــــمو  في وجه التضـــــــل
 .لشن، الملتم  المدني واذلت الدول والشناات والمنظمات الدولمة
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 مقدمة  -   أول  
خلل الن اعات المســــــــلحة، ىاوإ الناس في أتــــــــد  االلهم ضــــــــ ما وفي أمس الحاجة ملي م لومات  - 1

 قممة وجدينة لالثمة لضــــــــــماإ  ــــــــــلمتهم وصفاههم. وم  الت، في للت الحاالت لالتحديد ىاوإ  مهم في  نرة 
، مممدا  لشـدة  ( 1) “ها نرة التماس ممتلو ضـنوب الم لومات واألفكاص وللممها ونمل”النأي والت بمن، الذي ىشـمل 

لظنو  الحنب واإلجنا ات التي لتمذها أةنا  الن ا  وممنها من اللهات الماعلة للتلعم لالم لومات والحد  
 من الونول ملمها ألهدا   ما مة وعسانرة وا تنالملمة.

. وما فتئ للعم الدول واللماعات المســـلحة لالم لومات وةملة الم لومات  ـــمة من  ـــمات الحنب - 2
التي لســ ي ملي خدا  قوات ال دو ول  ام م نورالها ملي   “ مل الحنب”والمذ الت أتــااال عديدة، انرلقا من  

اـلذي يهـد  ملي مـ اصة ال نو   “خرـاب الكناةـمة”التي لهـد  ملي ا ــــــــــــــتمـاـلة اللمهوص و  “ال ملـمات اإلعلمـمة”
ــهولُة و لم و  ــتلدات التي لثمن قلما لالذا  ـ ــد األقلمات. ومن المسـ ــاصة الكاالة ضـ ــا ل الم لومات الضـ ــنعة منشـ  ـ

 المضللة ونشنلها ولضممملها  وا رة التكنولوجما النقممة. أو

ن ولؤ ي منلات و ائل التوانل االجتماعي  وصا م  وجا في الن اعات الحديثة. فهي من جهة لما   - 3
ــدقا  وال الم الماصجي   ــال لال ائلة واألنـــــــــ ــ ة  الناس من الحماظ علي االللـــــــــ ــول ملي ملموعة وا ـــــــــ والونـــــــــ

الم لومات الهامة المنمذة للحماة. ومن جهة أخنى، ل مل او ــــــملة مىلــــــال للم لومات المضــــــللة والدعاىة  من
 وخراب الكناةمة.

وقد  ــــ ت ال ديد من الدول ملي لمممد الونــــول ملي الم لومات،  ــــوا  من أجل التلــــدي للتضــــلمل  - 4
ــن قوانمن األمن المومي أو ماافحة  اإلعلمي أو ال   من جهو ها للتلع م لالم لومات، والت من خلل  ــــــ

، وتـــــــن هلمات علي اللـــــــحمممن المســـــــتملمن والمداف من عن  موق اإلنســـــــاإ، “األخ اص الكاالة”اإلصهاب أو 
ــات النقممة لرنق لمو   موق   ــال لاإلنتننت، ولنظمم المنلــــ ــتملة، وقر  االللــــ ولملق منافذ اإلعلح المســــ

 ي ملي لماقم المشاحل االها التي لس ي ملي التلدي لها.اإلنساإ ولؤ 

ولمست  نرة النأي والت بمن ج  ا من المشالة. منها الو ملة التي ىمان من خللها ماافحة التضلمل  - 5
اإلعلمي وهي قممة في  د االها. ورمثل الونــــــــــول ملي ملــــــــــا ص م لومات متنوعة ىمان التحمق منها  م ا 

 ــا ــمة. وهو ضــنوصة أ ــا ــمة للناس في الملتم ات المت  نة لالن اعات. وهو في الواق   موق اإلنســاإ األ من
. وهو أىضـــــا  لالم األهممة لحل الن اعات، وفضـــــح انتهاحات  موق اإلنســـــاإ، والســـــ ي “ ق من  موق ال ما ”

 ملي لحممق ال دالة والمسا لة.

علمي وممنه من أتــــــــــــــاـال التلعم وةالنظن ملي الممـاةن المت ايدة التي ىشــــــــــــــالهـا التضــــــــــــــلـمل اإل - 6
ــاإ وال ملمات  ــاممة، وعلي  موق اإلنســـ ــة والضـــ ــمما الملات المهمشـــ ــااإ المدنممن، وال  ـــ لالم لومات علي الســـ
ــناات  دعم  نرة النأي   ــانمة وعملمات الســـلح، لت حد الحاجة الملحة ملي معا ة ل حمد الت امات الدول والشـ اإلنسـ

ــانمة ىمان الحماظ علي  ــــلمة الم لومات واذلت   والت بمن. ومن خلل ا تناح  موق  ــاإ والم ا ن اإلنســ اإلنســ
  لمة الناس أ نا  الن اعات المسلحة.

 __________ 

 (، ال هد الدولي الماص لالحموق المدنمة والسما مة.2) 19الما ة  (1) 
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ــلمل اإلعلمي لالت امن م  ل  ر  و ماىة   - 7 ــ إ ماافحة التضــ ــة ملي لمنرنها لشــ ــتند الممنصة المانــ ولســ
ــلمل ا( 2)  نرة النأي والت بمن إلعلمي والدعاىة والدعوة ملي الكناةمة التي  ، فتنا  في التمنرن الحالي علي التضـ

( في  ــــــماق الن اعات المســــــلحة، علي “خراب الكناةمة”لشــــــال لحنرضــــــا علي التممم  أو ال داوة أو ال نو )
 النحو المحد  في المانوإ الدولي اإلنساني.

اص المانوني   ول حت الممنصة المانـــــــــــــة في هذا التمنرن في ةبم ة التلعم لالم لومات وأ نه  واإلة - 8
وأ واص الدول وتـــــــــــناات و ـــــــــــائل التوانـــــــــــل االجتماعي. ولحد  التحدىات والتهديدات، لما في الت ملاالت  
ضــ و االمتثال أو عدح المممن المانوني، ولحد  اذلت المماص ــات اللمدة، ولمدح لونــمات موجهة أ ــا ــا ملي 

 ــــة تــــاملة وال ي حت في  وص اللماعات  الدول وتــــناات و ــــائل التوانــــل االجتماعي. وهذا التمنرن لمس  صا
 المسلحة، أو الشناات األخنى ممن تناات و ائل التوانل االجتماعي، أو ال ملمات السمبنانمة.

م الممنصة المانـة لربم ة الموضـو  الم مدة والحسـا ـة وةالحاجة ملي م رد من ال حت والتحلمل ولسـل   - 9
 في التوانل م  أنحاب المللحة المهتممن.والمشاوصات، ول تبن هذا التمنرن خروة أولمة 

وقد ا ـــــــــــــُتنمن في معدا  التمنرن لمشـــــــــــــاوصات ووصقات اتا مة ممدمة من  ول ونـــــــــــــحمممن ومداف من  - 10
 .( 3)  موق اإلنساإ وعلما  ومنظمات الملتم  المدني عن

  
 المفاهيم والضحايا ووساقو اإليصال  -  ثانيا  
 الاحديات المفاهيمية -  ألف 

ــ ـلة التلعـم ـلالم لومـات وعلي النمم من اعتمـا  األمم المتحـدة  - 11 علي النمم من ل اـيد االهتمـاح لمســــــــــــ
، ال ي ال هنا، ل س ابمن لشــــ إ ممتلو المماةمم وامفمة اصل ام ل ضــــها ( 4) قناصات لشــــ إ التضــــلمل اإلعلمي

 وما ىحمط  ها من جدل.   ل. ورؤاد عدح وجو  الماق  ولي لش إ الت اصرف الربم ة الم مدة للمماةمم 

ورشـتن، التضـلمل اإلعلمي والدعاىة والدعوة ملي التحنرل علي التممم  وال نو وال داوة في ل ل  - 12
الســمات: عدح وجو  ل نرمات واضــحة ومتمق علمها  واصلما  نســ ة التمشــي في  ــماقات االضــرنالات و االت  

ة التنام  علي الســــــــــــــاـاإ المـدنممن  ـدال من األفنا   الن ا   والتضــــــــــــــممم  وا ــــــــــــــرـة التكنولوجمـا النقممـة  و رـا 
ال ســـــــــــانرمن  واأل ن الضـــــــــــاص علي  موق اإلنســـــــــــاإ والدىممناةمة وعملمات الســـــــــــلح. ولتداخل هذه المماةمم 

ل ل األ ماإ. ف لي  ـــــــــــبمل المثال، ىمان ل  ل أتـــــــــــاال التضـــــــــــلمل اإلعلمي والدعاىة أإ لنقي ملي  في
  نو وال داوة والتممم  وجنائم الحنب.مستوى الدعوة ملي التحنرل علي ال

ــوره الم لومات لذن    - 13 ولنروي المماةمم الثل ة جمم ها علي  صجة م منة من التلعم والمدا  ولشــ
م اصة االصل ا،، لما في الت لشـــــــــــــ إ م ني المماةمم االها. وُلن   الشـــــــــــــنبمة عن الم لومات الواقامة لاعت اصها  

علمما. ولشــــوآله ا صا  والم تمدات والم نفة ممن المؤادة لتشــــوره  ــــم ة الملــــدص.  أو لضــــلمل  م  “أخ اصا  م رمة”
وُلســــــــــــــتمــدح الم لومــات ال ائمــة اــ  اة إل ــداث ضــــــــــــــنص. وُلنفل البمــانــات التي ىمان التحمق منهــا والواص ة 

 __________ 

 (2) A/HRC/47/25. 
-https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-andلنالط التــالي:  الوصقــات متــا ــة علي ا (3) 

expression. 
 .A/HRC/47/25  انظن أىضا A/HRC/49/L.31/Rev.1ومشنو  قناص مللس  موق اإلنساإ  76/227قناص اللمامة ال امة  (4) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-and-expression
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-and-expression
https://undocs.org/ar/A/RES/76/227
https://undocs.org/ar/A/RES/76/227
https://undocs.org/ar/A/HRC/49/L.31/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
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للة، في  من الهملات الدولمة، لما في الت لماصرن خبنا  األمم المتحدة المسـتملمن، لاعت اصها م لومات مضـ  من
 ُينوج للدعاىة علي أ اس أنها  مائق.

ــن النقمي.  - 14 ــ ح صائلا لمظهن جديد في ال لـ ــنمن، لكنه أنـ ــلمل اإلعلمي منذ  ال  السـ وروجد التضـ
وعلي النمم من غماب ل نرف متمق علمه للتضـلمل اإلعلمي، مال أإ الملـرلح ُىسـتمدح لشـال مت ايد للداللة  

. ورن ذي لممم ه  ( 5) لة أو مضــللة لذن  المدا  المت مد والتســبم في ضــنص عاحعلي التلعم لم لومات خاة
 عن الم لومات المذلوةة التي هي أحاايم ُلنشن  وإ قلد التسبم في ضنص.

. وفي  من ىســــــــــــ ي التضــــــــــــلمل  ( 6) ورن  اان الدعاىة في المانوإ الدولي  وإ أإ ين  لمه ل نرف لها - 15
اإلعلمي ملي التشــورو ول اصة االصل ا،، فيإ الهد  من الدعاىة هو ل  ر  أجندة م منة أو ةن  م من. وهي 

أو نشـــــــن الم لومات وا صا ، ولها م ني قد ي مما ه نشـــــــن م لومات قد لكوإ   “النشـــــــن”مســـــــتمدة من ممهوح 
. وقد لتداخل الدعاىة والتضــــــــــــــلمل  ( 7) ثمنة للنم النــــــــــــــحمحة أو خاةلة ولكنها متحم ة وج ئمة ومضــــــــــــــللة وم

التي ُلمهم عمومـا علي أنهـا  ملت لموح  هـا  ول أو جهـات فـاعـلة   “ال ملـمات اإلعلمـمة”اإلعلمي ال   من  
  ما مة للت  من علي  صا  ومواقو و لو، الملوح أو اللمهوص من أجل لحممق أهدا   ما مة وعسانرة.

ولي التحنرل، أو ف ل الحت أو الحل لشــــــــال م اتــــــــن أو ممن م اتــــــــن علي ورحظن المانوإ الد - 16
في هـذا التمنرن للـداللـة علي الـدعوة ملي الكناةمـة الموممـة  “لحنرل”اصلكـاب جنرمـة. وُرســــــــــــــتمـدح ملــــــــــــــرلح  

ال نلــــــنرة أو الدينمة التي لشــــــال لحنرضــــــا علي التممم  وال داوة وال نو )وهو ما ىشــــــاص ملمه عا ة لا ــــــم  أو
 ( وجنائم الحنب واللنائم ضد اإلنسانمة واإللا ة اللمابمة.“لكناةمةخراب ا”
 

 األشخاص والمساقو المعرضة للخطر -  باء 
هنـا، أ لـة مت ايـدة علي أإ الم لومـات ُيتلعـم  هـا لذن  م ـاصة ال نو ولمـاقمـه ول امتـه علي مـدى   - 17

    مناخا لن دح لمه الثمة. ول مل فتنات ةورلة، مما ي رد من ضــــــــــــ اب الحنب ل خ اص متناقضــــــــــــة وااالة ور 
ــبم   ــلمل اإلعلمي في لماعل م مد ملي جانم مظالم أخنى من أجل التســــــــــ ــلح والتضــــــــــ  يناممات الن ا  المســــــــــ

 لماقم الم اناة اإلنسانمة ولذذىة الكناةمة وا تهدا  الملات الضاممة. في

في ا وـنة   ( 10) ول موةـما  ( 9) قـبل  لـ ة عمو  ملي مـمانمـاص  ( 8) من صواـندا - األقلياات والفااات الم:م اااااااااة - 18
ــااإ، وللنرد الرن    ــل اللماهمني إل اصة الكناةمة  من الســ ــات التوانــ ــتمدمت أةنا  الن ا  منلــ األخمنة، ا ــ

 __________ 

، مـتا  علي النالط الـتالي:  European Commission, Strengthened Code of Practice on Disinformationانظن:   (5) 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation. 

 ( من ال هد الدولي الماص لالحموق المدنمة والسما مة.1) 20الما ة  (6) 

 ,Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary (Kehl am Rheinانظن   (7) 
Germany, N.P. Engel, 1993). 

، متا  علي ”Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, “Rwanda radio transcriptsانظن:   (8) 
 .https://www.concordia.ca/research/migs/resources/rwanda-radio-transcripts.htmlالنالط التالي: 

 (9) A/HRC/39/CRP.2الوصقة الممدمة من منظمة  نرة الت بمن في ممانماص.   انظن أىضا 

 Jasper Jackson and others, “Facebook accused by survivors of letting activists incite ethnicانــظــن:   (10) 
massacres and misinformation in Ethiopia”, Bureau of Investigative Journalism, 20 February 2022  ،

-https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2022-02-20/facebook-accused-ofعلي النالط التــالي:  متــا   
letting-activists-incite-ethnic-massacres-with-hate-and-misinformation-by-survivors-in-ethiopia. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation
https://www.concordia.ca/research/migs/resources/rwanda-radio-transcripts.html
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/CRP.2
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2022-02-20/facebook-accused-of-letting-activists-incite-ethnic-massacres-with-hate-and-misinformation-by-survivors-in-ethiopia
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2022-02-20/facebook-accused-of-letting-activists-incite-ethnic-massacres-with-hate-and-misinformation-by-survivors-in-ethiopia
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ا خن من منســــــــــــــانمتـه، والتحنرل علي االنتهـاحـات اللســــــــــــــممـة لحموق اإلنســــــــــــــاإ، وجنائم الحنب، واللنائم  
. وفي ل ل الحاالت، ا تمدح ال عما  السما موإ خرالا مت ل ا ومثمنا ( 11) لا ة اللمابمةاإلنسانمة، واإل ضد

ــاح وخرمنا إلنكــاص  مــائق  ــا تــة، ول ــاصة التولنات ولمــدىم الملموعــات الموممــة وال نقمــة والــدينمــة ا و  للنمســـــــــــــ
ص اللجلوإ والمشن وإ  اخلما والمهاجنوإ علي أنهم له( 12) فدا  ديد لألمن المومي أو التما ت . واثمنا ما ىلوآل

 .( 13) االجتماعي لذن  م اصة ال دا  ضدهم

و ــــاعد خراب الكناةمة والتحنرل عبن اإلنتننت في جمهوصرة أفنراما الو ــــري علي ل جمج  وصات   - 19
علي اإلنتننت    “النشـــرا ”. وفي م موةما، ا ـــتمدح  ( 14) المظائ   من المســـمحممن والمســـلممن في الســـنوات األخمنة

.  ( 15)  ســالالهم علي موق  لمســبو، لنشــن الكناةمة والتحنرل علي الهلمات والمتل والتشــنرد ضــد ق ائل أخنى 
وفي ال ناق، لستمدح اللماعات المماللة للذناح ولمسبو، ورولموب لنشن الكناةمة واالنمساح علي أ س ةائفمة،  

 .( 16) ي االخت ا  أو المناص من منا لهممما ىلبن ال ديد من المستهدفمن، وخانة النسا ، عل

وموجة ال نو والمتل التي أعمبت مةلق الناص علي المذني هاتـــالو هوندىســـا لمســـت مال أ د األمثلة  - 20
. وفي جنوب الســو اإ، ا ــُتمدمت لذة  ( 17) علي امفمة لنجمة الكناةمة عبن تــ اة اإلنتننت ملي فظائ  خاصجها

 __________ 

 .SC/14939انظن:  (11) 

 ول الســـما ـــممن   2021معلإ مشـــتن، ل اح ” انظن: الممنصة المانـــة الم نمة  ت  ر  و ماىة الحق في  نرة النأي والت بمن و خنوإ،  (12) 
الت بمن -https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022، متــــا  علي النالط التــــالي:  “ والمســــــــــــــؤولمن ال مومممن و نرــــة 

04/Joint-Declaration-2021-Politicians_AR.pdf. 

 .https://www.un.org/en/hate-speech/impact-and-prevention/targets-of-hateانظن:  (13) 

 Nicola Barrach-Yousefi and others, A Lexicon of Hateful and Inflammatory Speech in the Centralانظن:   (14) 
African Republic (PeaceTech Lab, Washington, D.C.)  :الــــــــــــتــــــــــــالــــــــــــي الــــــــــــنالــــــــــــط  عــــــــــــلــــــــــــي  مــــــــــــتــــــــــــا    ،

https://static1.squarespace.com/static/54257189e4b0ac0d5fca1566/t/60edb60d3680ef421b572ff7/16
26191378524/CARLexicon_English_web.pdf   :أىضــــــــــــــــــــــا ــن  ــظــــــ -https://www.ungeneva.org/fr/news  انــــــ

media/news/2022/07/rca-un-expert-de-lonu-alarme-par-la-proliferation-des-fausses-informations. 

 Global Witness, “Now is the time to kill: Facebook continues to approve hate speech incitingانظن:   (15) 
violence and genocide during civil war in Ethiopia”, 9 June 2022  الــــــــتــــــــالـــــــي الــــــــنالــــــــط  عــــــــلــــــــي  مــــــــتــــــــا    ،

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/ethiopia-hate-speech/    : انظن أىضـــــــــــــاTessa 
Knight and Beth Alexion,  “Influential Ethiopian social media accounts stoke violence along ethnic 

lines”, DFRLab, 17 December 2021  :ــاـلي اـلتـــــ اـلناـلط  عــلي  ــا   مـتـــــ  ،https://medium.com/dfrlab/influential-
ethiopian-social-media-accounts-stoke-violence-along-ethnic-lines-6713a1920b02. 

 :Joey Shea and Ruba al-Hassani, “Hate speech, social media and political violence in Iraqانــــظــــن:   (16) 
Virtual civil society and upheaval”, The Tahrir Institute for Middle East Policy, 11 February 2021  متا ،

الــــ ــلــــي  ــي:   عــ ــالــ ــتـــــ الــ ــط  -https://timep.org/commentary/analysis/hate-speech-social-media-and-politicalنالــ
violence-in-iraq-virtual-civil-society-and-upheaval/    : ــا  ,Pshtiwan Faraj and Emilie Wilsonانظن أىضـــــــــ

“Deeply ingrained prejudice fuels hate speech in Iraq”, Institute of Development Studies, 9 January 
ــالـي:  2021 الـتـــــ الـنالـط  عـلـي  ــا   مـتـــــ  ،https://www.ids.ac.uk/opinions/deeply-ingrained-prejudice-fuels-hate-

speech-in-iraq/. 

 United Nations press release, “UN experts call on Ethiopia to allow peaceful protests, welcomeانظن:   (17) 
partial restoration of Internet”, 21 July 2020  :التـــــالي النالط  -https://www.ohchr.org/en/press، متـــــا  علي 

releases/2020/07/un-experts-call-ethiopia-allow-peaceful-protests-welcome-partial-
restoration?LangID=E&NewsID=26115. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/Joint-Declaration-2021-Politicians_AR.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/Joint-Declaration-2021-Politicians_AR.pdf
https://www.un.org/en/hate-speech/impact-and-prevention/targets-of-hate
https://static1.squarespace.com/static/54257189e4b0ac0d5fca1566/t/60edb60d3680ef421b572ff7/1626191378524/CARLexicon_English_web.pdf؛
https://static1.squarespace.com/static/54257189e4b0ac0d5fca1566/t/60edb60d3680ef421b572ff7/1626191378524/CARLexicon_English_web.pdf؛
https://static1.squarespace.com/static/54257189e4b0ac0d5fca1566/t/60edb60d3680ef421b572ff7/1626191378524/CARLexicon_English_web.pdf؛
https://static1.squarespace.com/static/54257189e4b0ac0d5fca1566/t/60edb60d3680ef421b572ff7/1626191378524/CARLexicon_English_web.pdf؛
https://www.ungeneva.org/fr/news-media/news/2022/07/rca-un-expert-de-lonu-alarme-par-la-proliferation-des-fausses-informations
https://www.ungeneva.org/fr/news-media/news/2022/07/rca-un-expert-de-lonu-alarme-par-la-proliferation-des-fausses-informations
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/ethiopia-hate-speech/؛
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/ethiopia-hate-speech/؛
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/digital-threats/ethiopia-hate-speech/؛
https://medium.com/dfrlab/influential-ethiopian-social-media-accounts-stoke-violence-along-ethnic-lines-6713a1920b02
https://medium.com/dfrlab/influential-ethiopian-social-media-accounts-stoke-violence-along-ethnic-lines-6713a1920b02
https://timep.org/commentary/analysis/hate-speech-social-media-and-political-violence-in-iraq-virtual-civil-society-and-upheaval/؛
https://timep.org/commentary/analysis/hate-speech-social-media-and-political-violence-in-iraq-virtual-civil-society-and-upheaval/؛
https://timep.org/commentary/analysis/hate-speech-social-media-and-political-violence-in-iraq-virtual-civil-society-and-upheaval/؛
https://timep.org/commentary/analysis/hate-speech-social-media-and-political-violence-in-iraq-virtual-civil-society-and-upheaval/؛
https://www.ids.ac.uk/opinions/deeply-ingrained-prejudice-fuels-hate-speech-in-iraq/
https://www.ids.ac.uk/opinions/deeply-ingrained-prejudice-fuels-hate-speech-in-iraq/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/07/un-experts-call-ethiopia-allow-peaceful-protests-welcome-partial-restoration?LangID=E&NewsID=26115
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/07/un-experts-call-ethiopia-allow-peaceful-protests-welcome-partial-restoration?LangID=E&NewsID=26115
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/07/un-experts-call-ethiopia-allow-peaceful-protests-welcome-partial-restoration?LangID=E&NewsID=26115
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اـلدينكـا النعوـرة علي أنهـا لهـدـيد للســــــــــــــلمـة اإلقلممـمة وال نقـمة، ولحنرل  مهمـنة علي اإلنتنـنت لونــــــــــــــم قـ اـئل
 .( 18) المماللمن واللماعات المسلحة علي لحديد أفنا  للت الا ائل ومهاجمتهم وقتلهم

ىمان للتضـــــلمل اإلعلمي لشـــــ إ موق  األعمال ال دائمة وةبم تها، أو لشـــــ إ    -  السااا ان المدنلون  - 21
إ، أو وجو  مناةق  منة ولماانمة الونــــول ملمها، أإ يؤ ي لالناس ملي الماا قناصات  لشــــنرد الموات أو الســــاا

خاةلة وخرمنة. وفي اثمن من الحاالت، ىلد المدنموإ أنمســــهم مت  نرن لمس فمط لالتضــــلمل اإلعلمي، ولنما  
ــال لاإلنتننت ــا  لما لمنضــــه الســــلرات من لدا من مخما  الم لومات وقر  االللــ ا ال ىســــترم  . وعندم( 19) أىضــ

أفنا  األ ــــــن التوانــــــل م  ل ضــــــهم ال  ل، وال ىســــــترم  الناس الونــــــول ملي م لومات مو وقة عن الحالة  
األمنمة أو عن لوافن المدمات األ ـا ـمة أو المسـاعدة اإلنسـانمة، يت ذص علمهم لمممم المماةن التي لهد  أمنهم 

وونــــــــــو المدنموإ في م موةما عدح الونــــــــــول ملي   و ــــــــــلمتهم ورت ذص علمهم الماا قناصات وفما لذلت التمممم.
لط الضـو  علي أهممة الم لومات المو وقة لشـ إ  ( 20) “صأ ـا علي عمم”م لومات مو وقة ل نه قلم  مالهم   . و ـُ

 .( 21) الممنات اإلنسانمة في  الة المدنممن الذين  اولوا المناص من المتال الدائن في ماصروةول، أوانانما

 ( 23) واألةمال ( 22) الدصا ــــــــات الت  من ممن المتنا ــــــــم للتضــــــــلمل اإلعلمي علي النســــــــا وقد أظهنت   - 22
والمثلمات والمثلممن وم  وجي الممل اللنســـــــــي ومذايني الهورة اللنســـــــــانمة وأ ناص الهورة اللنســـــــــانمة و املي  

 __________ 

، متـــا  علي Dangerous Speech Project, “Dinka called ‘MTN’ in South Sudan”, 2 January 2022انظن:   (18) 
ــا :     /https://dangerousspeech.org/dinka-called-mtn-in-south-sudanالنالط التــــالي:    Communityانظن أىضـــــــــــــــ

Power for Progress Organization, “Social networks ignite the war that puts the country on the brink of 
genocide”, 15 May 2017  :متا  علي النالط التالي ،http://cepo-southsudan.org/news/social-networks-ignite-

war-puts-country-brink-genocide. 

وصقة مشـتناة ممدمة من منا  الدفا  عن و ـائط اإلعلح اللماهمني، ومنا  ممموصرال للدفا  عن  موق اإلنسـاإ، ومشـنو  الحنرات   (19) 
 .OVD-Infoعلي اإلنتننت، ومشنو  

ــن:   (20)  ــظــــــ  Report of the Ethiopian Human Rights Commission/Office of the United Nations Highانــــــ
Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of 
International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law Committed by all Parties to the Conflict 

in the Tigray Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopiaــ ــالـــ الـــــتـــــ الـــــنالـــــط  عـــــلـــــي  ــا   مـــــتـــــ ي:  ، 
https://digitallibrary.un.org/record/3947207?ln=en. 

 (21) Deutsche Welle, “Ukraine says planned Mariupol evacuations fell short – as it happened”, April 2022. 

 EU DisinfoLab, “Gender-based disinformation: Advancing our understanding and response”, 20انظن:  (22) 
October 2021   :ــالي ــا  علي النالط التــ -https://www.disinfo.eu/publications/gender-based-disinformation، متــ

advancing-our-understanding-and-response/     :انظن أىضاLucina Di Meco and Kristina Wilfore, “Gendered 
disinformation is a national security problem”, Brookings Institution, 8 March 2021 لط التالي:  ، متا  علي النا

https://www.brookings.edu/techstream/gendered-disinformation-is-a-national-security-problem/ . 

 United Nations Children’s Fund (UNICEF) Office of Global Insight and Policy, “Digitalانــــــــظــــــــن:   (23) 
misinformation/disinformation and children”, August 2021 :ــالــــــــــي ــتــــــــ الــــــــ الــــــــــنالــــــــــط  ــلــــــــــي  عــــــــ ــتــــــــــا   مــــــــ  ،

https://www.unicef.org/globalinsight/media/2096/file/UNICEF-Global-Insight-Digital-Mis-
Disinformation-and-Children-2021.pdf. 

https://dangerousspeech.org/dinka-called-mtn-in-south-sudan/؛
https://dangerousspeech.org/dinka-called-mtn-in-south-sudan/؛
https://dangerousspeech.org/dinka-called-mtn-in-south-sudan/؛
http://cepo-southsudan.org/news/social-networks-ignite-war-puts-country-brink-genocide
http://cepo-southsudan.org/news/social-networks-ignite-war-puts-country-brink-genocide
https://digitallibrary.un.org/record/3947207?ln=en
https://www.disinfo.eu/publications/gender-based-disinformation-advancing-our-understanding-and-response/؛
https://www.disinfo.eu/publications/gender-based-disinformation-advancing-our-understanding-and-response/؛
https://www.disinfo.eu/publications/gender-based-disinformation-advancing-our-understanding-and-response/؛
https://www.disinfo.eu/publications/gender-based-disinformation-advancing-our-understanding-and-response/؛
https://www.brookings.edu/techstream/gendered-disinformation-is-a-national-security-problem/
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2096/file/UNICEF-Global-Insight-Digital-Mis-Disinformation-and-Children-2021.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2096/file/UNICEF-Global-Insight-Digital-Mis-Disinformation-and-Children-2021.pdf
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. ول  ا   الة جمم  هذه الملات  ــو ا في  االت الن ا ،  ( 24) نــمات اللنســمن وأفنا  الملات اللنســانمة األخنى 
  مت مال ا ما ىذمم الدعم.

ــوه  - 23 للحالة ملي  را ة ابمنة في الملق والمو  والتولن، ورمان أإ ىاوإ  ورمان أإ يؤ ي التمدين المشـــــ
ــدمة ناللة عن الت ن  لل نو والمظائ  ــحة ال ملمة ماا اقتنإ للــــــــ .  (25) لذلت عواقم ةورلة األمد علي اللــــــــ

ــا أإ ىحن  علي  ــلمل اإلعلمي أىضـــ ومن خلل لحمم  مشـــــاعن الذضـــــم والســـــمط لا ـــــتمناص، ىمان للتضـــ
  تما  وا صا  المترنفة والللو  ملي ال نو.أتاال مترنفة من اال

ا ــــــــتمدمت أةنا  الن ا  أو  لما ها  -  حقوق اإلنسااااااان والج:ات الفاعلة في المجال اإلنساااااااني - 24
التضــــــــــلمل اإلعلمي والدعاىة لتشــــــــــوره  ــــــــــم ة المداف من عن  موق اإلنســــــــــاإ واللهات الماعلة في الملال  

  (27) واللمهوصرة ال نةمة السـوصرة  ( 26) وعنقلة الونـول ملمها. فمي أوانانمااإلنسـاني وعنقلة المسـاعدات اإلنسـانمة 
ــرمن ــاس لها ( 28) و ولة فلســ ــلمل اإلعلمي المنظمة الهامات ال أ ــ ــنت  ملت التضــ ــبمل المثال، نشــ ، علي  ــ

 ضد المنظمات لالتحم  أو األنشرة اإلجناممة أو الللت لاللماعات المسلحة.

ــلمل اإلعلمي علي للـــــــــــوص الناس لهذه المنظمات ورحثهم علي صفل ورمان أإ يؤ ن هذا الت  - 25 ضـــــــــ
الت امل م ها أو قبول خدمالها. ورمان أإ لؤ ن  ملت التشـــــــــــهمن علي لمورل المانحمن ولؤ ي ملي مماةن  
أمنمة، لما في الت خرن ال نو اللنساني ضد ال املت في الملال اإلنساني، مما يؤ ن علي وجو  ال املمن  

. وفي ( 29) اإلنســــــاني ولماانمة الونــــــول ملمهم وقدصلهم علي لمدىم المســــــاعدة ملي الملات الضــــــاممة  في الملال

 __________ 

 European Parliament, Directorate-General for External Policies, Policy Department, “Disinformationانظن:   (24) 
campaigns about LGBTI+ people in the EU and foreign influence”, July 2021  :الــتـــــــالــي الــنالــط  عــلــي  مــتـــــــا    ،

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653644/EXPO_BRI(2021)653644_EN.pdf . 

 Eian Katz, “Liar’s war: Protecting civilians from disinformation during armed conflict” inانــــــــظــــــــن:   (25) 
International Review of the Red Cross, No. 914, December 2021  :متا  علي النالط التالي ،https://international-

review.icrc.org/articles/protecting-civilians-from-disinformation-during-armed-conflict-914 . 

 International Committee of the Red Cross (ICRC), “Ukraine: Addressing misinformation aboutانظن:   (26) 
ICRC’s activities”, 26 March 2022  :متـــا  علي النالط التـــالي ،https://www.icrc.org/en/document/ukraine-

addressing-misinformation-about-icrcs-activities. 

 Mel Bunce, “Humanitarian communication in a post-truth world” in Journal of Humanitarianانظن:   (27) 
Affairs, Manchester openhive, Vol. 1, No. 1, 1 January 2019 :الـــــــــتـــــــــالـــــــــي الـــــــــنالـــــــــط  عـــــــــلـــــــــي  مـــــــــتـــــــــا    ،

https://www.manchesteropenhive.com/view/journals/jha/1/1/article-p49.xml     :أىضـــــــــــــــــــــا  Louisaانــــظــــن 
Loveluck, “Russian disinformation campaign targets Syria’s beleaguered rescue workers” in The 

Washington Post, 18 December 2018  :ــالي  /https://www.washingtonpost.com/world، متـــا  علي النالط التـ

russian-disinformation-campaign-targets-syrias-beleaguered-rescue-workers/2018/12/18/113b03c4-
02a9-11e9-8186-4ec26a485713_story.html. 

 (.2021)الدعوة ملي لمدىم وصقات ل اح وصقة ممدمة من ت اة األعمال الممنرة واألمنمة  (28) 

ــن:   (29)  ــظــــ  Rachel Xu, “You can’t handle the truth: misinformation and humanitarian action”,  ICRCانــــ
Humanitarian Law and Policy Blog, 15 January 2021لي:  ، متا  علي النالط التاhttps://blogs.icrc.org/law-
and-policy/2021/01/15/misinformation-humanitarian/. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653644/EXPO_BRI(2021)653644_EN.pdf
https://international-review.icrc.org/articles/protecting-civilians-from-disinformation-during-armed-conflict-914
https://international-review.icrc.org/articles/protecting-civilians-from-disinformation-during-armed-conflict-914
https://www.icrc.org/en/document/ukraine-addressing-misinformation-about-icrcs-activities
https://www.icrc.org/en/document/ukraine-addressing-misinformation-about-icrcs-activities
https://www.manchesteropenhive.com/view/journals/jha/1/1/article-p49.xml؛
https://www.manchesteropenhive.com/view/journals/jha/1/1/article-p49.xml؛
https://www.manchesteropenhive.com/view/journals/jha/1/1/article-p49.xml؛
https://www.washingtonpost.com/world/russian-disinformation-campaign-targets-syrias-beleaguered-rescue-workers/2018/12/18/113b03c4-02a9-11e9-8186-4ec26a485713_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/russian-disinformation-campaign-targets-syrias-beleaguered-rescue-workers/2018/12/18/113b03c4-02a9-11e9-8186-4ec26a485713_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/russian-disinformation-campaign-targets-syrias-beleaguered-rescue-workers/2018/12/18/113b03c4-02a9-11e9-8186-4ec26a485713_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/russian-disinformation-campaign-targets-syrias-beleaguered-rescue-workers/2018/12/18/113b03c4-02a9-11e9-8186-4ec26a485713_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/russian-disinformation-campaign-targets-syrias-beleaguered-rescue-workers/2018/12/18/113b03c4-02a9-11e9-8186-4ec26a485713_story.html
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/01/15/misinformation-humanitarian/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/01/15/misinformation-humanitarian/
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ل ل الحاالت، اما هو الحال في م موةما، قمدت الســـــلرات عمل المنظمات اإلنســـــانمة أو من ته، متهمة هذه 
 .( 30) لالح الحاوماتالمنظمات  نشن م لومات مضللة عندما ال لتماتي أنشرتها أو اللااللها لماما م  م

يؤ ي التضـــــــــــلمل اإلعلمي ملي عدح  مة اللمهوص في  ـــــــــــلمة الم لومات، األمن  -  ثقة الجم:ور - 26
ــالحة   ــلح والدىممناةمة والملــ ــ ة النراق، مما ى وق الســ ــمة وا ــ ــما ــ الذي لتنلم عنه  دوصه   اص اجتمابمة و ــ

لملــــــا ص الم لومات، ىســــــتحمل علي الملتم ات المحلمة  . وعندما ال ىســــــترم  الناس الو وق ( 31) ولعا ة البنا 
التونــــل ملي فهم مشــــتن، للحمائق، وفي غماب هذا المهم، ال ىمان أإ ىاوإ هنا، أ ــــاس مشــــتن، لتماعلت 
 نا ة لســــمن عن الو ــــاةة والملــــالحة. وفي  االت الن ا  التي ةال أمدها وللت التي ل اني من اللمو  مثل 

، لســــــــــبم التضــــــــــلمل اإلعلمي والدعاىة والمرالات المشــــــــــوهة  ( 33) و  ولة فلســــــــــرمنأ ( 32) ااصالاخ  -ناموصنو  
 ممتلو األةنا  في منرمة الن ا  وخاصجها في معاقة  ل الن اعات وعملمات السلح علي مدى عمو . من
 

 وساقو إيصال المعلومات الماالعب ب:ا -  جيم 
ل منر ة في الن اعات المســــــــــلحة. وهي لمس التضــــــــــلمل اإلعلمي والدعاىة وخراب الكناةمة مســــــــــائ  - 27

ــن لرنرمة ممن محد ة الملمح عبن ممتلو منا ل و وصات التولنات   ــا في أوقات أخنى ولنتشــــ ــتمدح أىضــــ ُلســــ
واالضـرنالات التي لسـبق الن اعات المسـلحة أو ل مبها. واأل ـ اب الكامنة وصا  الن ا ، وهي المظالم التاصرممة، 

، والتنافس  من الروائو واألعناق، والتولنات الســـــما ـــــمة، و ـــــو  الحوامة، لوفن والتماولات المنهلمة، والتممم 
أصضـــا خلـــ ة مثالمة لتلت الظواهن. ولؤ ي  يناممات االنمســـاح واال ـــتمراب والتلنرد من اإلنســـانمة التي لمم   

 ال نو والن اعات ملي ا تدامة هذا التلعم لالم لومات ولدوح له.

الســــلم.    النقممة عامل  ا ــــما لمما يت لق لالتضــــلمل اإلعلمي  ــــوا  في الحنب أو   وما فتلت التكنولوجما  - 28
 .( 34) في المائة من الم لومات المضللة عن ةنرق و ائل التوانل االجتماعي   70فمي م موةما، ُنشن ما ىمدص  نحو 

 __________ 

 Kaamil Ahmed, “Ethiopia suspends aid groups for ‘spreading misinformation’” in Theانـــــــــظـــــــــن:   (30) 
Guardian, 6 August 2021  :الـــــــــتـــــــــالـــــــــي الـــــــــنالـــــــــط  عـــــــــلـــــــــي  مـــــــــتـــــــــا    ،https://www.theguardian.com/global-

development/2021/aug/06/ethiopia-suspends-aid-groups-for-spreading-misinformation. 

 Mercy Corps, “Strengthening social cohesion for violence prevention: Ten lessons forانـــــــــظـــــــــن:   (31) 
policymakers and practitioners”, March 2022:متا  علي النالط التالي ،  https://www.mercycorps.org/sites/ 

default/files/2022-06/10-Lessons-SC-Brief_V6_EU.pdf      : انظن أىضــــــــــــــاT.M. Sagherian-Dickey, “The 
importance of trust in achieving positive peace” in The Palgrave Handbook of Positive Peace, 31 July 

ــالي:  2021 التـــ النالط  ــا  علي  -https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-15-3877، متـــ
3_52-1#citeas. 

-European Resources for Mediation Support, “Media and disinformation in the Nagornoانــــــــظــــــــن:   (32) 
Karabakh conflict and their role in conflict resolution and peacebuilding”, January 2021  متا  علي النالط ،

ــي: ــالـــــــــــــــــــــــــ ــتـــــــــــــــــــــــــ  _https://www2.coleurope.eu/system/tdf/uploads/news/event_report_-_media_and  الـــــــــــــــــــــــــ
disinformation_in_the_nagorno-karabakh_conflict.pdf?&file=1&type=node&id=draft&force=. 

ــا :    - وصقــة ممــدمــة من  ملــة   (33)   Sheera Frankel, “Lies on social mediaالمنا  ال نةي لترورن اإلعلح االجتمــاعي  انظن أىضــــــــــــ
inflame Israeli-Palestinian conflict” in The New York Times, 14 May 2021 :الــــــتـــــــالــــــي الــــــنالــــــط  عــــــلــــــي  مــــــتـــــــا    ،

https://www.nytimes.com/2021/05/14/technology/israel-palestine-misinformation-lies-social-media.html . 
 European Institute of Peace, “Fake news misinformation and hate speech in Ethiopia: Aانــــــــظــــــــن:   (34) 

vulnerability assessment”, 12 April 2021   :ــي ــالـــــ ــتـــــ الـــــ ــط  ــنالـــــ الـــــ ــي  ــلـــــ عـــــ ــا   ــتـــــ مـــــ  ،https://www.eip.org/wp-
content/uploads/2021/04/Fake-News-Misinformation-and-Hate-Speech-in-Ethiopia.pdf. 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/aug/06/ethiopia-suspends-aid-groups-for-spreading-misinformation
https://www.theguardian.com/global-development/2021/aug/06/ethiopia-suspends-aid-groups-for-spreading-misinformation
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2022-06/10-Lessons-SC-Brief_V6_EU.pdf
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2022-06/10-Lessons-SC-Brief_V6_EU.pdf
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2022-06/10-Lessons-SC-Brief_V6_EU.pdf
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2022-06/10-Lessons-SC-Brief_V6_EU.pdf
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-15-3877-3_52-1#citeas
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-15-3877-3_52-1#citeas
https://www2.coleurope.eu/system/tdf/uploads/news/event_report_-_media_and_disinformation_in_the_nagorno-karabakh_conflict.pdf?&file=1&type=node&id=draft&force=
https://www2.coleurope.eu/system/tdf/uploads/news/event_report_-_media_and_disinformation_in_the_nagorno-karabakh_conflict.pdf?&file=1&type=node&id=draft&force=
https://www.nytimes.com/2021/05/14/technology/israel-palestine-misinformation-lies-social-media.html
https://www.eip.org/wp-content/uploads/2021/04/Fake-News-Misinformation-and-Hate-Speech-in-Ethiopia.pdf
https://www.eip.org/wp-content/uploads/2021/04/Fake-News-Misinformation-and-Hate-Speech-in-Ethiopia.pdf
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الواق  لشـال  لشـوه  “م رمة لي ااح”ورتمح اال تكاص التكنولوجي منشـا  نـوص ومماة  فمديو ونلـوص   - 29
مْمن ، في  من لسه ل نمااج أعمال المنلات النقممة ومنلات و ائل التوانل االجتماعي ولمنمالها انتشاصها 

. ولمنمات التحديد الدقمق لألهدا  والتونـمات المواص ممة ول  منات الشـ اة لذذي  ( 35) السـنر  علي نراق وا ـ 
ــااال ومحتوى من الم لومات لحم   ــمل ا   أتـــ التحم ات الم نلمة وال اةفمة، مثل المماج ة أو الذضـــــم أو االتـــ

ــتمدممن والحماظ علمه أو ــم انت اه المســــ ــمط، لكســــ ــدى  ( 36) الســــ ــممم منافذ لن   اللــــ ــا  ملي لضــــ . ولؤ ي أىضــــ
 ولستمرم اللماهمن علي أ س  ما مة وةائفمة.

ل ال و ـــــائل اإلعلح المدىمة أحثن وعلي النمم من ل ايد ا ـــــتمداح و ـــــائل التوانـــــل االجتماعي، ال  - 30
ملــــا ص األخ اص تــــموعا لالنســــ ة لم ظم الناس في مناةق الن ا . وفي  من أإ نــــحافة النم  ال اح هي أ اة 
صئمسمة لمواجهة الم لومات المتلعم  ها، فيإ ل ل منافذ اإلعلح، وخانة و ائل اإلعلح التي لتحام فمها 

. و مة خرن أىضــا من أإ لنشــن ( 37) إلعلمي والدعاىة وخراب الكناةمةالدولة، هي و ــملة مىلــال للتضــلمل ا
و ـــائل اإلعلح المســـتملة م لومات متلب ا  ها ماا ااإ المســـؤولوإ الحاومموإ ملـــدصها الو مد أو ماا اانت 

 متن  ة في التشامت في البمانات الن ممة.

ــ اة  - 31 ــماق علي تـــ ــاصة ملي التماعل  من الســـ ــماق خاصجها. فمي الممن، علي وللدص اإلتـــ اإلنتننت والســـ
ــال مت ايد ملي  ــ اب الممن لشــ ــبمل المثال، وم  انحما  منافذ اإلعلح التملمدىة ملي أ د أةنا  الن ا ، لل  تــ  ــ

ــتما  األخ اص، لكنهم وجدوا أنمســـهم عنضـــة ألخ اص ااالة ــائل التوانـــل االجتماعي ال ـ . وفي ممانماص،  ( 38) و ـ
ل اصة المحتوى من قبل المنلـات ملي قماح السـلرات  ت  ر  الحملت عبن تـ اة اإلنتننت  أ ت  را ة التدقمق و 

ــائل واللـــــحو المحلمة ــنات والن ـــ ــتمداح الكتم ات والنشـــ . وفي التا الحالتمن، لللت  ( 39) لالدعاىة خاصجها، لا ـــ
 عواقم الكناةمة عبن ت اة اإلنتننت في ال نو خاصجها.

لمـل اإلعلمي ملي التكنولوجمـا النقممـة أو األ ــــــــــــــ ـاب الكـامنـة وصا   وال ىمان أإ ى  ى نمو التضــــــــــــــ  - 32
ــال مت د ة، لما في الت اللهات الماعلة من الدول ومن ممن الدول،   ــائل اإلىلـــــــــــ الن اعات فحســـــــــــــم. فو ـــــــــــ
واأل  اب السـما ـمة، واللماعات المسـلحة، واألعمال التلاصرة التي لدعمها جحافل المسـتم رن الم جوصرن علي 

 __________ 

ــن:   (35)  ــظـــ  Dan Boneh and others, “Preparing for the age of deepfakes and disinformation”, Stanfordانـــ
University Human-Centred Artificial Intelligence, November 2020  :الـــــــتـــــــالـــــــي الـــــــنالـــــــط  عـــــــلـــــــي  مـــــــتـــــــا    ،

https://hai.stanford.edu/sites/default/files/2020-11/HAI_Deepfakes_PolicyBrief_Nov20.pdf      انـــــــــــظــــــــــن
ــا :   Ben Buchanan and others, “Truth, lies and automation: How language models could changeأىضــــــ

disinformation”, Center for Security and Emerging Technology, May 2021،    :ــاـلي اـلتـــــ اـلناـلط  عــلي  ــا   مـتـــــ
https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/CSET-Truth-Lies-and-Automation.pdf. 

،  Matthew Shaer, “What emotion goes viral the fastest?” in Smithsonian Magazine, April 2014انظن:   (36) 
ــالـــي:   الـــتـــــ الـــنالـــط  عـــلـــي  ــا   -https://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-emotion-goes-viralمـــتـــــ

fastest-180950182/. 

 .19وصقة ممدمة من منظمة الما ة  (37) 

، متـــا  علي النالط التـــالي:  Ark, “Fake news and disinformation in Yemen’s conflict”, 5 June 2021انظن:   (38) 
https://www.ark.international/ark-blog/fake-news-and-disinformation-in-yemens-conflict. 

ــن:   (39)  ــظـــــ  Andrew Nachemson and Frontier Myanmar, “Military disinformation moves offline amidانـــــ
Internet restrictions”, 28 January 2021عـــلـــي ــا   مـــتـــــ ــالـــي:    ،  الـــتـــــ  /https://www.frontiermyanmar.netالـــنالـــط 

en/military-disinformation-moves-offline-amid-internet-restrictions/     ــا الوصقـة الممـدمـة من منظمـة  انظن أىضــــــــــــ
  نرة الت بمن في ممانماص.

https://hai.stanford.edu/sites/default/files/2020-11/HAI_Deepfakes_PolicyBrief_Nov20.pdf؛
https://hai.stanford.edu/sites/default/files/2020-11/HAI_Deepfakes_PolicyBrief_Nov20.pdf؛
https://hai.stanford.edu/sites/default/files/2020-11/HAI_Deepfakes_PolicyBrief_Nov20.pdf؛
https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/CSET-Truth-Lies-and-Automation.pdf
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-emotion-goes-viral-fastest-180950182/
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-emotion-goes-viral-fastest-180950182/
https://www.ark.international/ark-blog/fake-news-and-disinformation-in-yemens-conflict
https://www.frontiermyanmar.net/en/military-disinformation-moves-offline-amid-internet-restrictions/؛
https://www.frontiermyanmar.net/en/military-disinformation-moves-offline-amid-internet-restrictions/؛
https://www.frontiermyanmar.net/en/military-disinformation-moves-offline-amid-internet-restrictions/؛
https://www.frontiermyanmar.net/en/military-disinformation-moves-offline-amid-internet-restrictions/؛
https://www.frontiermyanmar.net/en/military-disinformation-moves-offline-amid-internet-restrictions/؛
https://www.frontiermyanmar.net/en/military-disinformation-moves-offline-amid-internet-restrictions/؛
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ــؤولمات  اإلنتننت   ــا علي أ واص ومســ ــا ــ ــة في هذا التمنرن أ ــ ــناات ال لقات ال امة. ولنا  الممنصة المانــ وتــ
 الدول وتناات و ائل التوانل االجتماعي.

  
 تحدهد مالمح الم :د القانوني  -  ثالثا  
 الاطبلق المازام  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني -  ألف 

ــاني ينر ماإ  أنــــــــــــ ح هنا،   - 33 مقناص لاح ل إ المانوإ الدولي لحموق اإلنســــــــــــاإ والمانوإ الدولي اإلنســــــــــ
ــلحة  إ في ــاصت محامة ال دل الدولمة ملي اوإ ( 40) وا د في الن اعات المســــــــــ ل ل الحموق  ”. فمي  من أتــــــــــ
ــاني  و موق أخنى ىمان أإ لكوإ  لــــــــنا    قد ــائل من اختلــــــــاص المانوإ الدولي اإلنســــــ لكوإ  لــــــــنا  مســــــ

اختلــاص قانوإ  موق اإلنســاإ  قد لكوإ  موق أخنى م  الت مســائل ينظمها ال المنعمن من المانوإ   من
 .( 42) “متكاملإ وال ىست  د أ دهما ا خن”، لنى الللنة الم نمة لحموق اإلنساإ أإ هذين النظاممن  ( 41) “الدولي

ــاإ ملي جان  - 34 ــاني ومن األهممة لمااإ لربمق المانوإ الدولي لحموق اإلنســـــــــــ م المانوإ الدولي اإلنســـــــــــ
لتوفمن الحماىة الم الة للحق في  نرة النأي والت بمن أ نا  الن اعات. فيعمال المانوإ الدولي اإلنساني ال ىاوإ 
  مال في  داىة الن ا  المســــلح ور ني أ ــــا ــــا لســــمن ال ملمات ال ســــانرة و ماىة فلات م منة من األتــــماص في

وعلي هذا النحو، فينه ال ىذري مسائل  نرة الت بمن والونول ملي الم لومات   الن اعات الدولمة وممن الدولمة.
. ورمان لم ا ن وم ايمن  موق اإلنســـــاإ أإ لوفن الوضـــــو  والحماىة ( 43) “لشـــــال ضـــــامف وممن منهلي”مال 
 ة. الحاالت التي ىسات عنها المانوإ الدولي اإلنساني أو ال يتناولها أو ينص فمها علي أ ااح ممن واضح في

ولوفن ةبم ــة هــذين النظــاممن المــانونممن اللــذين ى    أ ــدهمــا ا خن مماــانمــات هــامــة لــدعم  نرــة  - 35
النأي والت بمن في مواجهة التحدىات الناتــــــــــلة والم مدة في ال لــــــــــن النقمي. ف لي  ــــــــــبمل المثال، ال ينربق 

من لنربق الت امات  موق اإلنسـاإ المانوإ الدولي اإلنسـاني مال علي األةنا  المشـاصاة في ن ا  مسـلح، في  
علي ةائمة أو ــــــــ  من اللهات الماعلة المشــــــــاصاة في التلعم لالم لومات. وعلوة علي الت، ىمان لمانوإ  
ــاني. ومن  م فيإ  ــمح  ها المانوإ الدولي اإلنســــــــ ــاإ أإ ىممد أنواعا  م منة من التلعم التي ىســــــــ  موق اإلنســــــــ

. ومن نـا مــة أخنى، يوفن المــانوإ الـدولي ( 44) ملــاال الل ــا  نهج متوا إ   التربمق المت امن لكل المــانونمن يتمح
اإلنســـــــــــــــاني  مـاىـة أحبن ممـا يوفنه المـانوإ الـدولي لحموق اإلنســـــــــــــــاإ في مواجهـة ل ل التهـديـدات المحـد ة  

 أوقات الحنب. في
 

 __________ 

 .1996لمو /يولمه  8انظن فتوى محامة ال دل الدولمة لش إ مشنوبمة التهديد لاأل لحة النوورة أو ا تمدامها،  (40) 

 . 2004لمو /يولمه   9محتلة،  انظن فتوى محامة ال دل الدولمة لش إ ا  اص المانونمة الناتلة عن لشممد جداص في األص  الملسرمنمة ال  (41) 

 (42) CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 11، الممنة. 

-https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/workingانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن:   (43) 
papers/Protecting%20the%20Global%20inupholdiformation%20space%20in%20times%20of%20ar

med%20conflict.pdf. 

 .”Eian Katz, “Liar’s warانظن:  (44) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/working-papers/Protecting%20the%20Global%20inupholdiformation%20space%20in%20times%20of%20armed%20conflict.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/working-papers/Protecting%20the%20Global%20inupholdiformation%20space%20in%20times%20of%20armed%20conflict.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/working-papers/Protecting%20the%20Global%20inupholdiformation%20space%20in%20times%20of%20armed%20conflict.pdf
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 الاالعب بالمعلومات م  منظور القانون الدولي لحقوق اإلنسان -  باء 
من اإلعلإ ال المي لحموق اإلنساإ وال هد  19رة النأي والت بمن مانس في الما ة مإ الحق في  ن  - 36

الــدولي المــاص لــالحموق المــدنمــة والســــــــــــــمــا ــــــــــــــمــة. و نرــة النأي  ق مرلق، ال ىمضــــــــــــــ  للتمــا ح أو التمممــد  
 .( 45) االنتماص،  تي أ نا  الن ا  المسلح أو

الم لومات واألفكاص وللممها ونملها،  ــوا  اانت ولشــمل  نرة الت بمن  نرة التماس ممتلو ضــنوب   - 37
نــــــحمحة أو خاةلة، مســــــملة أو مســــــتنمنة، لذل النظن عن الحدو  وفي أي و ــــــملة معلممة ىمتاصها المن . 

ىلو  لمممده مال من خلل لدا من مشـــــنوعة وضـــــنوصرة  لـــــنا لحماىة  موق ا خنرن و ـــــم تهم أو األمن  وال
. ورمتضـــــــــي مبدأ الشـــــــــنبمة أال ُلمن  الممو  ( 46) حة ال امة أو ا  اب ال امةالمومي أو النظاح ال اح أو اللـــــــــ 

ــلرة لمدينرة ال مبنص لها. ورمتضــــــي مبدأ  مال ــؤولمن  ــــ ــحة و قممة وعلنمة وأال لمنح المســــ لموجم قوانمن واضــــ
الضــــــنوصة أإ ىاوإ التمممد متنا ــــــ ا وممســــــنا  لمســــــمنا ضــــــمما لتحممق األهدا  المشــــــنوعة المنلــــــوص علمها  

 ( من ال هد.3) 19الما ة  في

ــتوى   - 38 ــاإ ما لم ينق ملي مســ ــلمل اإلعلمي لموجم المانوإ الدولي لحموق اإلنســ وال ىمان  ظن التضــ
الدعوة ملي الكناةمة التي لشـال لحنرضـا علي ال داوة وال نو والتممم . وال ىلو  لمممده مال ماا ا ـتوفي تـنوم 

ــنوبمة علي النحو ا ــنوصة والمشـــــــــ ــنبمة والضـــــــــ لمبمن في ال هد. ول رمف الم لومات أو التلعم  ها لمس  الشـــــــــ
ــلمل اإلعلمي لمس    د في ــب ا االما لتمممد  نرة الت بمن. وفي م ظم الحاالت، فيإ أفضـــل لنراق للتضـ االه  ـ

التمممــد المــانوني،  ــل التــدفق الحن لملـــــــــــــــا ص الم لومــات المتنوعــة والتي ىمان التحمق منهــا، لمــا في الــت  
 .( 47) و ائل معلح مستملة و نة ول د ىة، وم لومات عامة جدينة لالثمة، والدصاىة اإلعلممة والنقممةخلل  من

و نرة الت بمن لحمي الدعاىة مثل أي خراب  خن. ورمان لمممدها لموجم الشــنوم نمســها المنر مة  - 39
. وُرمهم من هذا ( 48) بعلي التضــلمل اإلعلمي  ســ ما هو موضــح أعله. وم  الت، ىلم  ظن الدعاىة للحن 

ــدة ورنحلــــــــــــــن  ــاق األمم المتحـ ــالو ممثـ ــدواإ أو خنق  ــــــــــــــلح ىمـ ــا يت لق ل ـ ــه ال ينربق مال لممـ الحظن أنـ
علي أنهـا عـدواإ ىحول    “الحنب”. فتمســــــــــــــمن  ( 49) التحنرل علي الحنب وال ىمـتد ملي اـلدعـاـىة أ ـنا  الحنب في

ي  من أإ قلـن نراقها علي التحنرل علي  وإ م ـا ة ا ـتمداح هذا الحام لسـحق االضـرنالات الداخلمة، ف
ال دواإ يتمح للدول التي ل نضـت للهلوح لحشـد الدعم  فاعا عن النمس.  مد أإ هنا، ل سـا لدى ل ل الدول  

 .( 50) والشناات لش إ نراقه، مما يؤاد الحاجة ملي م رد من التوضمح

ــا علي ال داوة و  -  40 ــال لحنرضـــــــــــ ال نو والتممم  لموجم المانوإ  وُلحَظن الدعوة ملي الكناةمة التي لشـــــــــــ
الــدولي، ولكن ال ُللَ ح الــدول  تلنرمــه. ولوفن خرــة عمــل النةــام لشـــــــــــــــ إ  ظن الــدعوة ملي الكناةمــة الموممــة 

ال نلــــــــنرة أو الدينمة التي لشــــــــال لحنرضــــــــا علي التممم  أو ال داوة أو ال نو، التي أيدها مللس  موق   أو
 __________ 

 (45) CCPR/C/GC/34. 

 ( من ال هد الدولي الماص لالحموق المدنمة والسما مة.3) 19الما ة  (46) 

 (47) A/HRC/47/25  وA/HRC/49/L.31/Rev.1. 

 ( من ال هد الدولي الماص لالحموق المدنمة والسما مة.1) 20الما ة  (48) 

 Andrei Richter, “The Relationship between Freedom of Expression and the Ban on Propagandaانظن:   (49) 
for War in European Yearbook on Human Rights 2015 19  انظن أىضا الوصقة الممدمة من منظمة الما ة. 

 وصقتاإ ممدمتاإ من منا  المانوإ والدىممناةمة ومنظمة ممتا. (50) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/49/L.31/Rev.1
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ة التلنرم في ضــو   ــتة عوامل، منها الســماق االجتماعي، ونــمة  اإلنســاإ، لوجمهات لشــ إ لمممم مدى مل م
المتكلم وقلـده، ومضـموإ المراب وتـاله، ةبم ة اللمهوص، والمدى الذي يبلم االللـال ومدى وتـاحة وقو   

 . ولنربق الم ا ن التوجمهمة علي الن اعات  نمس قدص انر اقها علي البملات األخنى.( 51) الضنص

أىضــــا لموجم االلماقمة الدولمة للمضــــا  علي جمم   علي التممم  وال داوة وال نووُرحَظن التحنرل   -  41
 .( 52) فمط “الحاالت المرمنة”أتاال التممم  ال نلني، م  اإلل اح  تلنرمه في 

ورســــــــــــــمح الـمانوإ اـلدولي لـلدول ل ـدح التمـمد    ل الحموق، ومن  منهـا  نـرة الت بمن، خلل  ـاالت   -  42
ــا أحبن لتممـمد الت بمن، فهو    .( 53) “التي لتهـد   ـماة األمـة”الرواصن   وللن اـاإ عـدح التمـمد ىمنح الـدولـة لنخملــــــــــــ

في مةــاص عــدح التممــد محــدو ة  ى ني أنــه ىلو  ل لمق الحق  ل  ــدو . ورلــم أإ لكوإ التــدا من المتمــذة   ال
”في أضـــــمق الحدو  التي يترلبها الوضـــــ “ فمط. ورن ذي أال لكوإ لممم رة أو متنالمة م    منما، ومتنا ـــــ ة، و

االلت امـات الـدولمـة األخنى الواق ـة علي الـدولـة أو منرورـة علي انتهـا، لمواعـد المـانوإ الـدولي ا منة. وعلوة 
وةالتالي، فالحق في  نرة   .( 54) الحق نمسه “يهد  ملي مهداص”الاماح ل ي عمل علي الت، ف دح التممد ال ىلم  

 الت بمن،  تي في ظل عدح التممد، يتمت   دصجة من الحماىة. 

ورســـتحق التلعم لحنرة النأي م ردا من االهتماح من الدول وتـــناات و ـــائل التوانـــل االجتماعي  -  43
ــاإ،  ــــــــــوا  في   في ضــــــــــو  خروصله. فحنرة النأي لتمت  لحماىة مرلمة لموجم المانوإ الدولي لحموق اإلنســــــــ

مسـل  ”الحنب أو السـلم. والتلعم المسـني أو ممن الروعي أو ممن النضـائي ل ملمة التمكمن، مثل التلممن أو 
من جــانــم اللهــات من الــدول أو من ممن الــدول، ينتهــت  نرــة النأي. ولنظمم المحتوى من خلل    “الــدمــا 

نلـات أو اال ـتهدا  الدقمق، والذي يؤ ي  وصا صئمسـما في لضـممم الم لومات المضـللة  لونـمات قورة من الم
ولماقم التولنات السـما ـمة، هو للعم ممن صضـائي ل ملمات التمكمن التي ىلني في أعماق نمس المسـتمدممن  

 .( 55) في تال صقمي. ومن هذا المنرلق، فهو ينقي ملي مستوى انتها، الحق في  نرة النأي

 
 الاالعب بالمعلومات في إطار القانون الدولي اإلنساني -  جيم 

و المانوإ الدولي اإلنسـاني ل نه يتمذ  -  44 م ا  التلعم لالم لومات   “نهلا متسـاهل لشـال ملحوظ”ُونـل
فالمتحاصةوإ ىســتمدموإ  ملت التضــلمل اإلعلمي، لما فمها الحمل أو التلعم   .( 56) أ نا  الن اعات المســلحة

لومات من أجل لمورل مصا ة الملـم في المماومة والمدى ة وممن الت من أتـاال المدا  والدعاىة، علي لالم 
 نراق وا   وهي لمست ممن مشنوعة لموجم المانوإ الدولي اإلنساني.

 __________ 

 (51) A/HRC/22/17/Add.4.التذيمل ، 

 .4الما ة  (52) 

 من ال هد الدولي الماص لالحموق المدنمة والسما مة. 4الما ة  (53) 

 ( من ال هد الدولي الماص لالحموق المدنمة والسما مة.1) 5الما ة  (54) 

، Columbia Human Rights Law Reviewفي   ”Evelyn Aswad, “Losing the freedom to be humanانظن:   (55) 
29 February 2020 انظن أىضا .A/HRC/47/25 36-33، الممنات. 

 .”Eian Katz, “Liar’s warانظن:  (56) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/22/17/Add.4
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
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لُمحَظن الذدص   .( 57) وهنا، ل ل الممو  علي التلعم لالم لومات لموجم المانوإ الدولي اإلنســـــــاني -  45
ــم  نراق الحماىة التي ىاملها المانوإ  )أي األعما ــللة التي لهد  ملي  ت أ د اللانبمن علي لو ــــــــــ ل المضــــــــــ

الدولي اإلنســــاني لمشــــمل الملــــم  تي يتمان من المتل أو اللن  أو األ ــــن(. وُلحَظن أىضــــا عواقم ضــــاصة  
نشــــــــــــــن النعم    م مـنة من لـلت التي لنلم عن ال ملـمات اإلعلمـمة، مـثل التهـدـيد ـلال نو أو الهلمـات من أجـل

 من الســــــــااإ المدنممن، والتشــــــــلم  علي انتهاحات المانوإ الدولي اإلنســــــــاني أو التحنرل علي اصلكاب جنائم  
 نب، والتهديد أو األمن ل دح اإللما  علي  ماة أي تــــــــــــمص أو لمهاجمة المدنممن. ُولحَظن جمم  أتــــــــــــاال  

ــد   م املة المهمنة أو الحاةة لالكنامةالم املة اللمنســــــــــانمة أو االعتدا  علي الكنامة الشــــــــــملــــــــــمة أو ال ضــــــــ
ولنربق هذه المواعد علي اإلجنا ات المتمذة من خلل    .( 58) األتـــماص ممن المشـــاصامن في األعمال ال دائمة

ــائل   ــائل اإلعلح أو و ــــــ ــلمل والدعاىة علي و ــــــ ــملة، لما في الت في مةاص  ملت التحنرل والتضــــــ أي و ــــــ
 التوانل االجتماعي.

ولســـــــــا ل ل ل المبنا  عما ماا اانت هذه الممو  االمة في ضـــــــــو  ةبم ة وأ ن  ملت التضـــــــــلمل  -  46
المنمذة لا ـــتمداح التكنولوجما النقممة وو ـــائل التوانـــل االجتماعي التي لكوإ موجهة ملي المدنممن ولمس ملي 

األمم المتحدة لحموق  وهذا تــامل مشــنو  ىســتحق أإ لنظن لمه للدىة هملات م اهدات   .( 59) الموات ال ســانرة
 اإلنساإ والدول والمنظمات الدولمة. 

 
 حماية الصحفلل  والصحفيات -  دال 

في ال مل ل ماإ  ( 60) ال ىمتلــن اإلعلح اإلخ اصي ممن الماضــ  للنقالة وال ل ناقمل و ق اللــحمممن -  47
ــالإ ج  ا ال يتل أ من الحق في  نرة النأي  ــا و وإ خو  علي اونهما ىشــــــــ والت بمن فحســــــــــم، فهما أىضــــــــ

ىشـــــــالإ عاملمن أ ـــــــا ـــــــممن في ماافحة التضـــــــلمل اإلعلمي، لما في الت في  ملات الن ا . ورحمي المانوإ  
ــحمممن في  نرة الت بمن ــتملة والت د ىة و ق اللــ ــحافة الحنة والمســ ــة اللــ ــاإ مماص ــ  ،( 61) الدولي لحموق اإلنســ

 ش إ هذه المضمة. منما يلت ح المانوإ الدولي اللمت اإلنساني ل 

ــاني اللـــــــحمممن لاعت اصهم مدنممن. ورشـــــــال المتل ال مد ألي نـــــــحمي   -  48 ىحمي المانوإ الدولي اإلنســـــ
وال ىضــمي نشــن اللــحمممن للدعاىة،  تي ولإ ااإ هذا النشــام يدعم جهدا  نةما، الشــنبمة    .( 62) جنرمة  نب

 __________ 

 Robin Geiss and Henning Lahmann, “Protecting the global information space in times of armedانظن:   (57) 
conflict, Geneva Academy, February 2021  :ــالــــــــي ــتــــــ الــــــ ــط  ــنالــــــ الــــــ ــي  ــلــــــ عــــــ ــا   ــتــــــ مــــــ  ،,https://www.geneva-

academy.ch/joomlatools-files/docman-files/working-papers/Protecting%20the%20Global%20inform 
ation%20space%20in%20times%20of%20armed%20conflict.pdf.  ظن أىضا: وانDapo Akande, “Oxford 

statement on international law protections in cyberspace: The regulation of information operations and 
activities”, Just Security, 2 June 2021  :متا  علي النالط التالي ،https://www.justsecurity.org/76742/oxford-

statement-on-international-law-protections-in-the-regulation-of-information-operations-and-activities . 

 المشتناة. 3، الما ة 1949 ب/أمسرس  12قمات جنمف الم مو ة في الما (58) 

 .”Geiss and Lahmann, “Protecting the global information space” and Eian Katz, “Liar’s warانظن:  (59) 

ي اللـــــــــحافة: انظن  اللـــــــــحمممن والمحللمن واإلعلمممن والمدونمن المحتنفمن وممنهم من ال املمن ف “ اللـــــــــحمي” ىشـــــــــمل ملـــــــــرلح  (60) 
A/HRC/50/29 16-15، الممنلاإ. 

 (61) A/HRC/50/29. 

 ( )أ( من نظاح صوما األ ا ي للمحامة اللنائمة الدولمة.2) 8الما ة  (62) 

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/working-papers/Protecting%20the%20Global%20inform%20ation%20space%20in%20times%20of%20armed%20conflict.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/working-papers/Protecting%20the%20Global%20inform%20ation%20space%20in%20times%20of%20armed%20conflict.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/working-papers/Protecting%20the%20Global%20inform%20ation%20space%20in%20times%20of%20armed%20conflict.pdf
https://www.justsecurity.org/76742/oxford-statement-on-international-law-protections-in-the-regulation-of-information-operations-and-activities
https://www.justsecurity.org/76742/oxford-statement-on-international-law-protections-in-the-regulation-of-information-operations-and-activities
https://undocs.org/ar/A/HRC/50/29
https://undocs.org/ar/A/HRC/50/29
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لحمموإ أو المنافذ اإلعلممة هدفا عسانرا وقد ىل ح ال  .( 63) علي ا تهدا  اللحمممن أو المنافق اإلعلممة
مشـــــــــنوعا في  الة المشـــــــــاصاة لشـــــــــال م اتـــــــــن في األعمال ال دائمة أو التحنرل علي اصلكاب جنائم  نب  

 .( 64) جنائم  ولمة أخنى  أو

وال يتمثل التحدي الذي يواجه  ماىة اللـــــحمممن و ـــــلمتهم في  ملات الن ا  لحدىا في وجو   ذنات   -  49
 في االفتماص ملي اإلصا ة السما مة وعدح امتثال الدول واألةنا  األخنى في الن ا  للمانوإ الدولي. قانونمة،  ل

 
 المسؤولية خارج الحدود اإلقليمية ع  حقوق اإلنسان - هاء 

ألا ت التكنولوجما النقممة مماانمة التلعم لالم لومات عن ل د والت  من علي  موق اإلنســـــــــــــاإ من  -  50
ممن أإ لربمق الـمانوإ اـلدولي لحموق اإلنســــــــــــــاإ خـاصج الحـدو  اإلقلممـمة مســــــــــــــ ـلة م ـمدة ومثمنة  وصا  الحـدو .

لللدل،  مت منها لثمن تـــوامل لشـــ إ الســـما ة واألمن واذلت لشـــ إ  موق اإلنســـاإ. وال يبدو أإ لدى المانوإ  
ت المت لق لماةمة الدولي لحموق اإلنســـــــاإ أو المانوإ الدولي اإلنســـــــاني مجالة واضـــــــحة علي الســـــــؤال الشـــــــائ 

مسـؤولمات الدول التي لضـأ أو لنشـن أو لنعي الدعاىة أو التضـلمل أو التحنرل من وصا  الحدو  في ن اعات  
 ال لكوإ ةنفا فمها.

ــمة، ُللَ ح الدول األةنا   1) 2وةموجم الما ة  -  51 ــما ـــ ( من ال هد الدولي الماص لالحموق المدنمة والســـ
في ال هد للمم  األفنا  الموجو ين في مقلممها والداخلمن في واليتها. وقد فسـنت  لا تناح وامالة الحموق الواص ة 

ــمل ال من ىاوإ موجو ا في اإلقلمم وال من ىاوإ  ــاإ هذا الحام علي أنه ىشــــــــ الللنة الم نمة لحموق اإلنســــــــ
ــمرنة الم لمة للدولة الم نمة ــ  للســـــــ الم نمة  ومن نا مة أخنى، المذت الللنة  .( 65) موجو ا خاصجه ولكنه خاضـــــــ

لحموق اإلنســاإ أىضــا موقما، في قضــمة لت لق  نمل اال تلا  الما ي، مما ه أإ الدولة قد لكوإ مســؤولة عن 
انتهــا،  موق اإلنســـــــــــــــاإ خــاصج الحــدو  اإلقلمممــة ماا اــانــت  لمــة في الســــــــــــــلســــــــــــــلــة الســــــــــــــببمــة التي ألــا ـت  

 .( 66) االنتها، وقو 

ــمرنة الم لمة لمس فمط علي الشــــمص أو اإلقلمم ورو ي هذا المناص ل نه ين ذي النظن في  -  52 ــلرة الســ  ــ
ــا لة في   ــاإ المامولة له. وروفن هذا النهج ةنرما ممانا للمســـــــ ــا علي  موق اإلنســـــــ الذي يوجد لمه ولنما أىضـــــــ

 .( 67) الحاالت التي ُلنلَكم فمها انتهاحات  موق اإلنساإ عن ل د لا تمداح التكنولوجما النقممة
 __________ 

 Nils Melzer, Interpretative guidance on the notion of direct participation in hostilities underانظن:   (63) 
international humanitarian law (ICRC, Geneva, May 2009)  :ــي ــالـــــــ ــتـــــــ الـــــــ ــط  ــنالـــــــ الـــــــ ــي  ــلـــــــ عـــــــ ــا   ــتـــــــ مـــــــ  ،
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf. 

 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Final Report to the Prosecutor by  انظن: (64) 
the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic of 

Yugoslavia  هائي الممدح ملي المدعي ال اح من الللنة المنش ة ال ت نا  ]المحامة اللنائمة الدولمة لمومو للما السالمة، التمنرن الن
 ملة الملـــــــــــــو التي تـــــــــــــنتها منظمة  لو تـــــــــــــمال األةلســـــــــــــي علي جمهوصرة يومو ـــــــــــــللما االلحا ىة ، متا  علي النالط التالي:  

https://www.icty.org/en/press/final-report-prosecutor-committee-established-review-nato-bombing-
campaign-against-federal. 

 (65) CCPR/C//21/Rev.1/Add.13 10، الممنة. 

 (66) CCPR/96/D/1539/2006. 

 Notre Dame Journal ofفي   ”Ido Kilovaty, “An Extraterritorial Human Right to Cybersecurityانظن:   (67) 
International and Comparative Law, vol. 10, No. 1. 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf
https://www.icty.org/en/press/final-report-prosecutor-committee-established-review-nato-bombing-campaign-against-federal
https://www.icty.org/en/press/final-report-prosecutor-committee-established-review-nato-bombing-campaign-against-federal
https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
https://undocs.org/ar/CCPR/96/D/1539/2006
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 لم ال واغو والاحديات والممارسات الجلدة اساجابات الدو  -  رابعا  

ــلمل اإلعلمي ىلم أإ  -  53 ــتلالات للتضــــــ ــاإ أإ اال ــــــ لمد أحدت اللمامة ال امة ومللس  موق اإلنســــــ
ولتناو  ا ـــتلالات الدول  من الســـما ـــات والمماص ـــات التي ل    التدفق الحن    .( 68) لســـتند ملي  موق اإلنســـاإ

لحموق اإلنسـاإ، واإلجنا ات التي لنمي ملي ماافحة الم لومات المضـللة  للم لومات لمشـما م  المانوإ الدولي 
ــن   ــها متوصةة في نــــ ــاإ، وة ل الحاالت التي لكوإ فمها الدولة نمســــ ــتمداح لدا من لمو   موق اإلنســــ لا ــــ

 وصعاىة ونشن الم لومات المضللة والدعاىة وخراب الكناةمة.
 

 تعزيز الوصول إلى المعلومات -  ألف 

هنا، أمثلة اثمنة علي المماص ــــات اللمدة التي لت  ها الدول لماافحة التضــــلمل اإلعلمي من خلل   -  54
ــمل الموانمن   ــا ص الم لومات المتنوعة التي ىمان التحمق منها. وهي لشـــــــ ــول ملي ملـــــــ ن الونـــــــ ــ ل لدا من ُلحســـــــ

ــمالمة الحوامة، واإلعلح ال ا ــول ملي الم لومات، وتـــ ــ إ الونـــ ــاصمة لشـــ ــات اللـــ ــما ـــ ح الوقائ ي اللدين  والســـ
 .( 69) لالثمة، ولشلم  و ائل اإلعلح المستملة والحنة والت د ىة والمتنوعة

ــتثماصا ابمنا  -  55 ــورد وفنلندا والننورج، ا ـ ــمما  اومات الدانمن، والسـ ــتثمن عد  من الحاومات، وال  ـ وا ـ
ي اللــــــــــــــمو  في وجـه الم لومـات في محو األمـمة النقمـمة واإلعلمـمة والم لومـالـمة لبـنا  المـدصة االجتمـابـمة عل

 .( 70) المضللة

وعلي نـ مد االلحا  األوصوةي، ُأةللَمت لدا من لشـنرامة و ـما ـالمة ممتلمة لدعم الدول األعضـا  في  -  56
التلــــــــــــــدي لتهـدـيدات التضــــــــــــــلمـل اإلعلمي، لمـا في الـت خرـة ال مـل األوصوةمـة للـدىممناةمـة، ومـدوـنة قواعـد 

علمي، ولةاص لنظممي مشـــــــتن، لموجم قانوإ المدمات النقممة. ورمول المماص ـــــــات المت لمة لالتضـــــــلمل اإل
ــائل   ــاصر  و ـ ــلمل اإلعلمي، مثل مشـ ــد التضـ ــا  نامج لدعم م ا صات الملتم  المدني ضـ االلحا  األوصوةي أىضـ

 .( 71) اإلعلح ولدقمق الحمائق

لم ات منح الت تـــــــــمنات  ولوجد م ا صات ممتلمة لدعم اال ـــــــــتلالة لأل مات. ومن األمثلة علي الت لن  -  57
إلجل  اللــــحمممن المســــتملمن والمداف من عن  موق اإلنســــاإ من الحاالت المت  نة لالن ا  أو التي ىســــو  فمها 

 المم   تي يتمانوا من موانلة اإل ل  والنند والتحمق من الحمائق من الماصج.
 

 المعلومات المضللة والدعاية برعاية الدولة -  باء 

لموح جمم  الدول، ملي  د ما، وةذل النظن عن ةممها الســـــما ـــــي أو األيديولوجي، لينتاج الدعاىة  -  58
ول مممها. واما ُاحلن أعله، فدعاىة الدولة لمســــــت في  د االها ممن مشــــــنوعة لموجم المانوإ الدولي. وُلثاص  

نرمة ى ل  م ها الناس عن الشـــــوامل عند لحدث الدعاىة للحنب أو عندما لســـــتمدح الدولة م لومات ااالة لر
 __________ 

 .A/HRC/49/L.31/Rev.1والمناص  76/227قناص اللمامة ال امة  (68) 

 (69) A/HRC/50/29. 

 Michael Forsman, “Media literacy and the emerging media citizen in the Nordic media welfareانظن:   (70) 
State” in Nordic Journal of Media Studies, 6 June 2020  :ــالــــــــــي ــتــــــــ الــــــــ الــــــــــنالــــــــــط  ــلــــــــــي  عــــــــ ــتــــــــــا   مــــــــ  ،

https://www.sciendo.com/article/10,2478/njms-2020-0006. 

 الوصقة الممدمة من االلحا  األوصوةي. (71) 

https://undocs.org/ar/A/RES/76/227
https://undocs.org/ar/A/RES/76/227
https://undocs.org/ar/A/HRC/49/L.31/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/50/29
https://www.sciendo.com/article/10,2478/njms-2020-0006
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التممم   من الحمائق واألحاايم وراوإ من المنجح أنها  ـــــتســـــبم ضـــــنصا اجتمابما أو لنتهت  موق اإلنســـــاإ. 
وفي ظــل ظنو  م منــة، ىمان أإ ينقي أي من الــدعــاىــة أو التضــــــــــــــلمــل اإلعلمي  نعــاىــة الــدولــة ملي  ــد  

 .( 72) التحنرل علي اصلكاب جنائم  نب، اما  دث في ممانماص

وللتضــــــــلمل اإلعلمي الذي لمو ه الدولة أو لنعاه أ ن قوي علي  موق اإلنســــــــاإ، و ــــــــما ة المانوإ،   -  59
وال ملمات الدىممناةمة، والســــــما ة الوةنمة، واال ــــــتمناص اللمو ــــــما ــــــي، لســــــبم مواص  الدول ومدى ونــــــولها، 

ــتملة والناقدة في البلد في  إ وا د    تي ال ىاوإ هنا، ة ن في  وةســـــــــبم قدصلها علي قم  األنـــــــــوات المســـــــ
وفي  ماإ مشتن،، أعنةت الممنصة المانة وهي المالموإ  والىات مما لة في المنظمات    .( 73) النواىات الن ممة

اإلقلمممة عن قلمهم ال الم م ا  التضــــــــلمل اإلعلمي المت لق لالن ا  في أوانانما في و ــــــــائل اإلعلح النو ــــــــمة  
 نرة الت بمن في االلحا  النو ـــــــــــــي و را ة لشـــــــــــــديد النقالة علي و ـــــــــــــائل   المملواة للدولة، واذلت م ا  لآحل

 .( 74) اإلعلح، و لم ملا ص الم لومات الت د ىة، وقم  األنوات الناقدة في أعماب الذ و النو ي ألوانانما

ورســــــــــــــنت التكنولوجـما النقمـمة ل  ل الـدول ووالئهـا، واـذلـت لللهـات من ممن الـدول، الـتدخـل في  -  60
ات من وصا  الحدو  ونشــــــن الم لومات المضــــــللة لرنق ُللــــــ  لم اإل ــــــنا  والمســــــا لة. وُأ للم لا عا ات الن اع

وأ اصت جدال  ا ا في الن اعات في اللمهوصرة ال نةمة السوصرة ولمبما ومالي   “ال ملمات اإلعلممة”لحدوث هذه 
 .( 75) والممن، علي  بمل المثال

 عالم والمدافعل  ع  حقوق اإلنسانحالت العاداء على وساقو اإل -  جيم 

ــتملة  -  61 ــائل اإلعلح المسـ من خلل لدقمق الحمائق ولوفمن م لومات متنوعة ىمان التحمق منها، لؤ ي و ـ
والحنة والت د ىة  وصا صئمســما في التلــدي للتضــلمل اإلعلمي و عاىة الدولة. ولذلت فمن المثمن للملق أإ و ــائل  

 __________ 

 (72) A/HRC/39/CRP.2( انظن أىضا الوصقة الممدمة من منظمة  نرة الت بمن في ممانماص  Free Expression Myanmar.) 

علح الحاوممة الماضــ ة  ، وو ــائل اإل“ المنتشــنة في ال مااإ” ول تبن جمهوصرة اوصرا الشــ بمة الدىممناةمة مثاال مترنفا علي الدعاىة   (73) 
 .221ملي  197ومن  187، الممنات A/HRC/25/CRP.1لنقالة مشد ة، وعدح وجو  و ائل معلح مستملة أو خاصجمة. انظن 

بلداإ األمنرامة لحموق اإلنساإ، ومنظمة األمن والت اوإ انظن البماإ المشتن،  من الللنة األفنرامة لحموق اإلنساإ والش وب، وللنة ال (74) 
ــا،   ــة في أوانانمـ ــالـ مشــــــــــــــتن، لشـــــــــــــــــ إ الحـ ــاإ  ــا،  مـ ــايو    3في أوصوةـ ــاص/مـ ــالي:  2022أىـ ــة  علي النالط التـ ــة اإلنكلم رـ ــاللذـ ]لـ ــا   ، متـ

https://srfreedex.org/joint-statement-on-the-situation-in-ukraine   وانظن أىضــا الوصقة المشــتناة الممدمة من منا  
ــائل اإلعلح Memorial Human Rights Defence Centreممموصرال للدفا  عن  موق اإلنســـــــــاإ ) (، ومنا  الدفا  عن و ـــــــ

(Mass Media Defence Centreومشـنو  الحنرات علي اإلنتننت ،) (Net Freedoms Project   ومشـنو ،) ”و اصة الداخلمة  - 
 (.OVD-Info) “ م لومات

-Léa Ronzaud, Ira Hubert and Ben Nimmo “Capture the flag: Iranian operators impersonate antiانظن:   (75) 
Netanyahu ‘black flag’ protestors, amplify Iranian narratives” :الـــــــــتـــــــــالـــــــــي الـــــــــنالـــــــــط  عـــــــــلـــــــــي  مـــــــــتـــــــــا    ،

https://graphika.com/reports/capture-the-flag  ،مضــــــــــا ة علي ضــــــــــ اب ”   ومنا  أفنراما للدصا ــــــــــات اال ــــــــــتنالملمة
ــا ــمـــــ ــبـــ ــمـــ لـــ ــي  فـــ ــة  ــلـــــ ــمضـــــــــــــــــــلـــ الـــ ــات  ــومـــــ ــلـــ ــ ـــ ــمـــ ــن    9،  “ الـــ ــوةـــ ــتـــ األول/أحـــ ــن  ــن 2020لشـــــــــــــــــــنرـــ الـــ ــي  ــلـــ عـــ ــا   ــتـــــ مـــ ــالـــــي:  ،  ــتـــــ الـــ ــط  الـــ

https://africacenter.org/ar/spotlight/ar-a-light-in-libyas-fog-of-disinformation   Graphika and The 
Stanford Internet Observatory, “More Troll-Kombat: French and Russian influence operations go head 

to head targeting audiences in Africa”, 2020  :متا  علي النالط التالي ،https://graphika.com/reports/more-
troll-kombat و  Institute for Strategic Dialogue, “Digital investigation on Syria’s disinformation” in 

Deadly Disinformation: How Online Conspiracies about Syria Cause Real-World Harm (13 July 
-https://www.isdglobal.org/digital_dispatches/isds-digital-investigation-on، متـا  علي النالط التـالي: (2022

syria-disinformation/. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/CRP.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/25/CRP.1
https://srfreedex.org/joint-statement-on-the-situation-in-ukraine
https://graphika.com/reports/capture-the-flag
https://africacenter.org/ar/spotlight/ar-a-light-in-libyas-fog-of-disinformation
https://graphika.com/reports/more-troll-kombat
https://graphika.com/reports/more-troll-kombat
https://www.isdglobal.org/digital_dispatches/isds-digital-investigation-on-syria-disinformation/
https://www.isdglobal.org/digital_dispatches/isds-digital-investigation-on-syria-disinformation/
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ــديدة  في ال ديد من البلداإ المت  نة لالن اعات أو البلداإ الملاوصة. ولشــــمل التدا من  اإلعلح ل نضــــت لضــــذوم تــ
األخ ـاص  ” ةن  اإلعلمممن األجـانـم، ولملق المنـافـذ اإلعلممـة المحلمـة، والمل مـة المضــــــــــــــائمـة لموجـم قوانمن  

 اللحمممن.   أو األمن المومي التي لت اص  م  الم ايمن المانونمة الدولمة، واالعتدا  علي  “ الكاالة 

عن انتهاحات  موق اإلنســاإ التي  “م اعم ااالة”و ظنت مالي المنوات اإلعلممة المننســمة لنشــنها   -  62
ــتملة  تهمة الدعاىة   .( 76) اصلكبها اللمو ــائما أ د المنافذ اإلعلممة الوةنمة المســـــــــ ــتاإ قضـــــــــ وال مت قمنمم  ـــــــــ

وااإ النشــام    .( 77) ةاجماســتاإ ال يترا ق م  النواىة الن ــممةالحنةمة ألنه نشــن مماال عن الن ا  الحدو ي م  
النقمي لالم االهممة في فضــح االنتهاحات في الحنب الســوصرة. وجنمت اللمهوصرة ال نةمة الســوصرة، في وقت  

واعتملـت  “.. التي لنـال من هم ـة الـدولـة أو لمس الو ـدة الوةنمـة.األخ ـاص الكـاالـة”،  2022 ـــــــــــــــا ق من عـاح  
واعتمد االلحا  النو ــي قانونا ىلنح   .( 78) لوانــلهم م  مواق  التوانــل االجتماعي خاصج البلد أتــماص لســبم

نشــــن أي أخ اص عن الحنب في أوانانما لمتلو عن النســــمة الن ــــممة. وأجبن الت تمم الكامل علي الم لومات 
ل اإلعلح الذنةمة علي أإ و ائل اإلعلح النو مة المستملة علي ل لمق أنشرتها أو مملق أ وا ها وأجبن و ائ 

 .( 79) لذا ص البلد أو أإ لمن ها السلرات النو مة من التذرمة

ــوات الناقدة، لما فمها  -  63 ــاات األنــــــــ ــتمَدح قوانمن األمن المومي وماافحة اإلصهاب إل ــــــــ ومال ا ما ُلســــــــ
انمن ال ىلتا  أنوات اللحمموإ والمداف وإ عن  موق اإلنساإ والم اصضوإ السما موإ. واثمن من هذه المو 

( من 3) 19االخت اص الثل ي المحاوص المتمثل في الشــنبمة والضــنوصة واألهدا  المشــنوعة المبنمة في الما ة 
ال هد الدولي الماص لالحموق المدنمة والســما ــمة. ف لي  ــبمل المثال، و ــ ت الحاومة ال ســانرة في ممانماص  

فحسـم،  ل ىشـمل أىضـا أ ااما جديدة مت لمة  “ص الكاالةاألخ ا”نراق قانونها اللنائي لحمت ال ىمتلـن علي 
 .( 80) “الكناةمة أو ال لماإ أو عدح الوال  للموات ال سانرة والحاومة”لاألمن المومي للنح التسبم في 

ورمثل  ظن أي منمذ معلمي لمممدا تـــــــــــديدا لحنرة الت بمن ونا صا ما ىاوإ له ما يبنصه. وقد  ظنت   -  64
المموضـــمة األوصوةمة عد ا من و ـــائل اإلعلح النو ـــمة المملواة للدولة علي أ ـــاس أنها لشـــال لهديدا للنظاح  

ا لت في ضــــنو  صة الحظن ولنا ــــ ه  مت منه واألمن ال اممن من خلل نشــــن الم لومات المضــــللة والدعاىة. وتــــُ

 __________ 

، “ معلممَتْمنالمو  علي و ائل اإلعلح المستملة في مالي ل د ل لمق أعمال و ملَتْمن ” المموضمة الساممة لحموق اإلنساإ،  ماإ لش إ   (76) 
ــاـلي:   اـلتـــــ اـلناـلط  عــلي  ــا   -https://www.ohchr.org/ar/press-briefing-notes/2022/04/concerns-independentمـتـــــ

media-mali-after-shutdowns. 

 (.IFEXالوصقة الممدمة من الش اة الدولمة لت ا ل الم لومات  ول  نرة الت بمن ) (77) 

، متا  Mark Frary, “Syria passes draconian cybercrime laws” in Index on Censorship, 6 May 2022انظن:   ( 78)  
 . /https://www.indexoncensorship.org/2022/05/syria-passes-draconian-cybercrime-lawsعلي النالط التالي:  

 (79) OHCHR press briefing on “Russia: UN experts alarmed by ‘choking’ information clampdown”, 12 
March 2022  :متـا  علي النالط التـالي ،https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/russia-un-experts-

alarmed-choking-information-clampdown. 
 ,”Shawn W. Crispin, “Bitter reversal: Myanmar military coup wipes out press freedom gainsانظن:   (80) 

Committee to Protect Journalists, 28 July 2021  :ــالـــــــــــــي ــتـــــــــــ الـــــــــــ ــط  ــنالـــــــــــ الـــــــــــ ــي  ــلـــــــــــ عـــــــــــ ــا   ــتـــــــــــ مـــــــــــ  ،
https://cpj.org/reports/2021/07/bitter-reversal-myanmar-journalists-jailed-imprisoned-military-

crackdown. 

https://www.ohchr.org/ar/press-briefing-notes/2022/04/concerns-independent-media-mali-after-shutdowns
https://www.ohchr.org/ar/press-briefing-notes/2022/04/concerns-independent-media-mali-after-shutdowns
https://www.indexoncensorship.org/2022/05/syria-passes-draconian-cybercrime-laws/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/russia-un-experts-alarmed-choking-information-clampdown
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/russia-un-experts-alarmed-choking-information-clampdown
https://cpj.org/reports/2021/07/bitter-reversal-myanmar-journalists-jailed-imprisoned-military-crackdown
https://cpj.org/reports/2021/07/bitter-reversal-myanmar-journalists-jailed-imprisoned-military-crackdown
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وق  في منرمة ىمان فمها لو ـائل اإلعلح المسـتملة ومدقمي الحمائق لمنمد الم لومات المضـللة و مت منه ااإ 
 .( 81) من الممان النظن في الماا لدا من أخنى أقل ننامة

ــح -  65 ــما في فضـــــــــــ ــحمموإ الذين ىذروإ األخ اص من علي المروم األماممة  وصا  ا ـــــــــــ   ورؤ ي اللـــــــــــ
الم لومات الكاالة ولكنهم هم أنمســـهم يت نضـــوإ لشـــدة لمرن التنهمم والمضـــاىمة واالخترا  وال نو والمتل 
لســــــــبم قمامهم ل ملهم. وقد أ اإ مللس األمن الهلمات علي اللــــــــحمممن واإلعلمممن و عا جمم  األةنا   

 .( 82) ملي وض   د لهذه المماص ات

ة  نب لموجم المانوإ الدولي، ممن أإ اإلفلت من ال ماب ور تبن المتل المستهدل  للحمي جنرم -  66
ومن األمثلة  .( 83)  االت لســــبم غماب مصا ة الدول الســــما ــــمة للتحممق والمماضــــاة  10من أنــــل   9ىســــو  في  

الحديثة علي الت تـــــــــمنرن أ و عاقلة، وهي نـــــــــحفمة فلســـــــــرمنمة أمنرامة ممضـــــــــنمة ُقتلَلت لالننـــــــــاص في  
أ نا  لذرمتها ل ملمة قامت  ها قوات األمن اإل ــنائملمة في األص  الملســرمنمة المحتلة.   2022أىاص/مايو   11

وعلي النمم من الندا ات ال ديدة، لما في الت من اإلجنا ات المانـــــة والمموضـــــة الســـــاممة لحموق اإلنســـــاإ 
 .( 84) واألممن ال اح، لم لمتح م نائمل لحامما جنائما أو لدعم مجنا  لحممق مستمل

 
 تنظيم وساقو الاواصو الجاماعي -  لدا 

 ــــــــــن عد  من الدول قوانمن لت لق لمســــــــــؤولمة الو ــــــــــرا  ولنظمم محتوى اإلنتننت لمن  الت امات   -  67
فضــماضــة للذاىة علي تــناات و ــائل التوانــل االجتماعي لمناق ة ول الة المحتوى الذي ينشــله المســتمدموإ، 

المثال، لماصس اللــــمن  ــــمرنة تــــاملة علي المحتوى المنشــــوص ف لي  ــــبمل    .( 85) لما لمه الم لومات المضــــللة
علي و ـــــــــــائل التوانـــــــــــل االجتماعي،  مت لحظن ال ديد من المنلـــــــــــات األجنبمة وانتما  الحاومة والح ب  
الشـموعي والمضـاىا الدينمة أو االجتمابمة التي ل تبن ممن منموب فمها، وللـدص لناخمص للمدونمن والمؤ نرن  

في ا ونــة األخمنة لمتن  مل اح المنلــــــــــــــــات لــ إ لناج  جمم  الت لممــات علي المحتوى عبن اإلنتننــت، وهي  
 .( 86) نشنها قبل

ــل االجتماعي من أجل لمممد الت بمن المت لق لالن اعات  -  68 ــائل التوانـــــ ــاصح لو ـــــ ح التنظمم اللـــــ ــُتمدل ا ـــــ
  المائمة واذلت للت التي ُأقنآلتفمي االلحا  النو ي، ا تمدمت  لرات الدولة التدا من التنظمممة  .( 87) المسلحة

 __________ 

 (81) A/HRC/50/29  ممن أإ محامة ال دل األوصوةمة أيدت  ظن البت: انظن:  62، الممنة .RT France v. Council   قضمة  ص لي[
 .https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-125/22فننسا ضد المللس ، متا  علي النالط التالي: 

 .(2015) 2222قناص مللس األمن  (82) 

 (83) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization concept on “Countering threats of 
violence and crimes against journalists to protect freedom of expression for all”, 2 November 2021  ،

 .https://en.unesco.org/sites/default/files/concept_note_-_idei_2021_en.pdfمتا  علي النالط التالي: 

 .AL ISR14/2022الن الة صقم  (84) 

 (85) A/HRC/38/35 ألو، و -، المن   الثا A/HRC/47/25 58-56، الممنات. 
ــا: https://freedomhouse.org/country/china/freedom-net/2021انظن:   (86)   Zeyi Yang, “Now China; وانظن أىضـــ

wants to censor online comments” in MIT Technology Review, 18 June 2022 ــالي ــا  علي النالط التـ :  ، متـ
https://www.technologyreview.com/2022/06/18/1054452/china-censors-social-media-comments/. 

 .OL RUS 4/2019الن الة صقم  (87) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/50/29
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-125/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)
https://en.unesco.org/sites/default/files/concept_note_-_idei_2021_en.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://freedomhouse.org/country/china/freedom-net/2021
https://www.technologyreview.com/2022/06/18/1054452/china-censors-social-media-comments/
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ــنعة في الم لومات المت لمة لالحنب في أوانانما  مؤخنا ــلرات    .( 88) اي لتحام لســــ ــناة ممتا أإ الســــ واانت تــــ
وفي نهاىة  .( 89) لم لمتثل لها الشـــناة أنـــدصت ةل ات م الة للمحتوى المت لق لالحنب المنشـــوص علي لمســـبو،،

لاإلضـافة ملي الت،   .( 90) 2022اح، واذلت لورتن، في ماصس/ ااص المرا ،  لبت السـلرات لمسـبو، ولنسـتذن 
صف ت الشـناة التال ة لشـناة جوجل في االلحا  النو ـي  عوى إلتـهاص مفل ـها ل د للممد  سـا ها الملـنفي  
النو ــــــــــــــي، اـلذي قـمل أـنه يت لق  وجو  محتوى محظوص علي خـدمـالهـا، وةمترلـ ات لوةمن البـماـنات، وـةالممو  

 .( 91) ة متها جوجل علي المنوات المانة  و ائل اإلعلح النو مة علي منلة يولموبالتي 

ورن ذي أال ُلل لح الدول المنا ن لينماا أنظمة ال لتمق م  المانوإ الدولي لحموق اإلنســاإ. و ــوا  أ نا    -  69
را  اإلنتننت لضـماإ لو ـ  “التنظمم الذاي”الن اعات أو في  ـماقات أخنى، فمد أونـت الممنصة المانـة لال ا   

امتثالهم لمترل ات ال ناىة الواج ة لحموق اإلنســــــــاإ والشــــــــمالمة الملدىة واإلجنا ات المانونمة الواج ة،  دال من 
 .( 92) التنظمم المائم علي وجهات النظن أو المحتوى 

 
 عمليات تعطلو اإلنارنت والتصالت السلكية والالسلكية - هاء 

ــا -  70 اإلنتننــت م انــة قــاة ــة و ــت الــدول علي االمتنــا    إ عملمــات  لــمأ اإ مللس  موق اإلنســـــــــــــ
فحلم أو ملرا   ــــــــنعة هذه الو ــــــــملة الحمورة من و ــــــــائل االللــــــــال ىماقم التضــــــــلمل أو الدعاىة   .( 93) عنها

 التحنرل  دال من أإ ىحاصب هذه األعمال. أو

الســـــماقات المت  نة لالن اعات  مت قد ىاوإ  ور تبن الونـــــول ملي اإلنتننت أمنا  مورا، ال  ـــــمما في   -  71
الســــــــــبمل الو مد للللــــــــــال لال الم الماصجي. وقد لكنصت عملمات  لم اإلنتننت في البلداإ التي ل اني من 
الن اعات، ومن  منها م موةما واللمهوصرة ال نةمة الســـــــوصرة والســـــــو اإ وممانماص،  ونـــــــمها و ـــــــملة لســـــــتمدمها 

ــمرنة علي لدفق  أو ملرا  الســــنعة أإ   “المنق”ورمان أل ن عملمات الحلم و   .( 94) الم لوماتالحاومات للســ
ــاإ   ــا قـماح المـداف من عن  موق اإلنســــــــــــ ىاوإ مـدمنا علي  ـماة الـناس المومـمة. ولمن  عملـمات الت رـمل أىضــــــــــــ

 __________ 

(، ومنا  موموصرال للدفا  عن Mass Media Defence Centreة من منا  الدفا  عن و ـــائط اإلعلح )الوصقة المشـــتناة الممدم (88) 
 Net Freedoms(، ومشـــــــــــنو  الحنرات علي اإلنتننت )Memorial Human Rights Defence Centre موق اإلنســـــــــــاإ )

Project ومشنو  م لومات من و اصة الداخلمة ،)OVD-Info والوصقة الممدمة من من( ظمة الونول ا إAccess Now.) 

 (.Metaالوصقة الممدمة من تناة ممتا ) (89) 

(، ومنا  ممموصرال Mass Media Defence Centreالوصقة المشـــتناة الممدمة من منا  الدفا  عن و ـــائط اإلعلح اللماهمني ) (90) 
( اإلنســـــــــــــــــــاإ  ــا  عن  موق  ــدفـــ اإلنتننـــــت  (، ومشــــــــــــــنو   Memorial Human Rights Defence Centreللـــ ــات علي   الحنرـــ

(Net Freedoms Project  ومشنو ،) ”م لومات -و اصة الداخلمة “ (OVD-Info.) 

، متا  علي النالط التالي:  Interfax, “Russian subsidiary of Google files for bankruptcy”, 17 June 2022انظن:   (91) 
https://interfax.com/newsroom/top-stories/80331/. 

 (92) A/HRC/47/25 91، الممنة. 
 (93) A/HRC/47/L.22 11، الممنة. 

،  KeepItOn, “The return of digital authoritarianism: Internet shutdowns in 2021”, April 2022انظن: # (94) 
ــالي:   -https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2022/05/2021-KIO-Report-Mayمتـــا  علي النالط التـ

24-2022.pdf. 

https://interfax.com/newsroom/top-stories/80331/
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/L.22
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2022/05/2021-KIO-Report-May-24-2022.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2022/05/2021-KIO-Report-May-24-2022.pdf
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واللـــــــــــــحمممن لالننـــــــــــــد واإل ل . وال لقات المت ا لة  من عملمات الحلم واالنتهاحات المنل رة لالتحناات 
 .( 95) ل سانرة والمظاهنات واالنمللات مثمنة للملقا

وةموجم المانوإ اإلنســـــــــــاني الدولي، لمثل المنافق اإلعلممة أبمانا مدنمة،  تي ولإ اانت لنشـــــــــــن   -  72
 عاىة لدعم الحنب. ورلم أال ُلســــــتهَد  مال ماا اانت مســــــتمدمة في األعمال ال دائمة لشــــــال م اتــــــن. وم  

لتحتمة للللــاالت الســلكمة والل ــلكمة أو م اني المنافذ اإلعلممة للملــو لالمنا ل  الت، فمد ل نضــت البنمة ا
 .( 96) أو المداف  أ نا  الن ا ، في أماحن منها أوانانما والممن وقرا  م ة

ورمان للل ا ات الممنةة في االلسـا  التي لمنضـها الدول وامتثال الشـناات لها لشـال م الم لمه أإ  -  73
ةنرق الونـول ملي الم لومات ولدفمها عبن اإلنتننت في البلداإ التي لمضـ  للل ا ات والبلداإ التي لمما في  

م علي اللمهوص والملتم  المـدني  لمنضــــــــــــــهـا. ورمان للل ا ات أإ لؤ ي ملي نـتائج عاســـــــــــــــمة ـل إ ُللــــــــــــــ ـ ل
ــا ص متنوعة للم لومات، ا ما  دث في  والمداف من عن  موق اإلنســــــــــاإ في هذه البلداإ الونــــــــــول ملي ملــــــــ

االلحا  النو ـــــي وجمهوصرة ميناإ اإل ـــــلممة واللمهوصرة ال نةمة الســـــوصرة والســـــو اإ، أو ُللـــــ  لم علي أوللت 
 .( 97) الموجو ين في أماحن أخنى م نفة ما ىحدث في البلداإ

  
 شركات وساقو الاواصو الجاماعيم األدوار والمسؤوليات  -   خامسا  

 ي بلاات النزاعوساقو الاواصو الجاماعي ف -  ألف 

لكوإ منلـات التوانـل االجتماعي م نضـة لشـدة النتشـاص الم لومات المضـللة والدعاىة والتحنرل   -  74
لالنظن ملي اعتما ها علي المواص ممات في ا تهدا  المستمدممن لمحتوى محد  ولونمات محد ة، لاال تنا  

ــتمدممن. وقد أتـــــ  اصت لماصرن عديدة واص ة من الملتم  المدني ج ئما ملي ما ُىلَم  من  مانات عن هؤال  المســـ
وو ـــــائل اإلعلح وال ا ثمن والمنظمات الدولمة ملي  وص و ـــــائل التوانـــــل االجتماعي في نشـــــن  عاىة الدولة  

 .( 101) والممن  ( 100) وممانماص  ( 99) وأوانانما  ( 98) والمحتوى المترن  والم لومات المضللة في م موةما

 __________ 

 (95) A/HRC/50/55 27، الممنة( وانظن أىضا الوصقة الممدمة من منظمة الونول ا إ  Access Now.) 

 (.Access Nowالونول ا إ )الوصقة الممدمة من منظمة  (96) 

 (.Access Nowالوصقة الممدمة من منظمة الونول ا إ ) (97) 

 Global Witness, “Now( )قضــمة صاىا اوةو(  وانظن أىضــا: Oversight Boardالوصقة الممدمة من منظمة مللس اإلتــنا  ) (98) 
is the time to kill”. 

ــتناة الممدمة من منا  الدفا (99)  ــائط اإلعلح اللمهمني )الوصقة المشـــ (، ومنا  ممموصرال Mass Media Defence Centre  عن و ـــ
( اإلنســـــــــــــــــــاإ  ــا  عن  موق  ــدفـــ اإلنتننـــــت  Memorial Human Rights Defence Centreللـــ ــات علي  الحنرـــ  (، ومشــــــــــــــنو  

(Net Freedoms Project   ومشــــــــــنو ،) ”م لومات  -و اصة الداخلمة   “  (OVD-Info :انظن أىضــــــــــا .)Carl Miller “Who’s 
behind #IStandWithPutin?    فــــــــــــــي  ”The Atlantic  :الــــــــــــــتــــــــــــــالــــــــــــــي الــــــــــــــنالــــــــــــــط  عــــــــــــــلــــــــــــــي  مــــــــــــــتــــــــــــــا    ،

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/04/russian-propaganda-zelensky-information-war/629475 . 

 (.Free Expression Myanmarانظن الوصقة الممدمة من منظمة  نرة الت بمن في ممانماص ) (100) 
ــلـــــــي  (101)  عـــــ ــا   ــتـــــ مـــــ ــمـــــــن،  ــمـــــ الـــــ فـــــــي  ــة  ــلـــــ الـــــــمضـــــــــــــــــــــلـــــ ــات  ــلـــــــومـــــ ــ ـــــ ــمـــــ الـــــ ــة  ــحـــــ ــافـــــ ــاـــــ مـــــ عـــــــن  ــا  ـــــــوصلـــــــن،  ـــــــواص  ــانـــــ هـــــ انـــــــظـــــــن: 

https://www.yemenpolicy.org/ar/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85% 
d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88% 

https://undocs.org/ar/A/HRC/50/55
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/04/russian-propaganda-zelensky-information-war/629475
https://www.yemenpolicy.org/ar/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%25%20d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%25%20d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d9%84%d9%84%d8%a9-%d9%81%25%20d9%8a-%d8%a7%d9%84
https://www.yemenpolicy.org/ar/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%25%20d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%25%20d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d9%84%d9%84%d8%a9-%d9%81%25%20d9%8a-%d8%a7%d9%84
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( أحبن قدص من االهتماح  Meta)نـــل االجتماعي، جذ ت تـــناة ممتا  ومن  من تـــناات و ـــائل التوا -  75
نتملة لدوص منلـــــة لمســـــبو، في لضـــــممم الكناةمة وال نو في  لداإ مثل ممانماص،  مت أعلنت ل ثة لملـــــي 

المنلة النئمسمة في نشن خراب  ”الحمائق الدولمة المستملة التي عمنها مللس  موق اإلنساإ أإ لمسبو، هو 
في الحنب في أوانانما، أنشـ ت تـناة ممتا منا ا لل ملمات المانـة ىضـم متحد من    .( 102) “مانماصالكناةمة في م

لالنو ـــــــــــــمة واألوانانمة، ول مل م  تـــــــــــــناا  ومدقمي  مائق المحلممن والدولممن من أجل التلـــــــــــــدي لتلعم 
ــالها المت لمة لمراب الكناةمة يتمثل في   ــما ــ ــتثنا  و مدا لســ ــا ا ــ عن الت بمن  ”لالم لومات، لكنها نشــــنت أىضــ

، الذي ىســـــــمح للمســـــــتمدممن األوانانممن ل إ ى بنوا عن المماومة والذضـــــــم ضـــــــد الموات  “الدفا  عن النمس
 .( 103) ال سانرة النو مة

ــات ملي أإ  -  76 ــات أخنى. فمد خللـــــت م دى الدصا ـــ ــا علي منلـــ ــي أىضـــ والتلعم لالم لومات متمشـــ
ــتمدح النمد لاثافYouTube)يولموب   ــي ىسـ ــمسـ ــدص ل  ـ ــللة  ( ااإ لمثالة ملـ ــن الم لومات المضـ ة من أجل نشـ

ــد ة ــد  من   .( 104) والمحتوى المترن  عبن منلـــــــــــــــــات مت ـ ــدوصه في عـ ــا يت لق  ـ ــا ات لممـ ــه لورتن انتمـ وواجـ
و ا  المحتوى المت لق لالحنب في أوانانما، لما في الت الم لومات المضـللة، لشـال ابمن علي   .( 105) الن اعات
( للــــــــــــــاعـدا في المحتوى اـلذي يتم لمثمـله Weiboموق  وربو ). وـةالمـثل، فـمد ال ظ  ( 106) (TikTokلماتو، )

لشال ممن  قمق علي أإ منش ه أوانانما وأعلن أنه  ممن  اإلضافة التلمائمة لمانمة لحديد الموق  اللذنافي  
ــتمَدح منلــــة    .( 107) ملي المشــــاصاات المت لمة لالن ا  ، التي لت   نهلا قائما علي عدح التدخل  Telegramوُلســ

مو  الممنوضـــة علي الت بمن، ا ـــتمداما وا ـــ  النراق في االلحا  النو ـــي وأوانانما من قبل الســـلرات  م ا  الم
 .( 108) واللمهوص علي  د  وا  في نشن الم لومات المت لمة لالن ا ، لما فمها الم لومات المضللة والدعاىة

 __________ 

d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d9%84%d9%84%d8%a9-%d9%81% 
d9%8a-%d8%a7%d9%84. 

 (102) A/HRC/42/50 72، الممنة. 
، مـتا  علي Meta’s ongoing efforts regarding Russia’s invasion of Ukraine”, 26 February 2022“انظن:   (103) 

التـــــــالي:   -https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-ofالنالط 
ukraine. 

 Paul M. Barrett and Justin Hendrix, “A platform ‘weaponized’: How YouTube spreads harmfulانظن:   (104) 
content – and what can be done about it”, Stern Center for Business and Human Rights, June 2022  ،

ــالـي:   الـتـــــ الـنالـط  عـلـي  ــا    https://static1.squarespace.com/static/5b6df958f8370af3217d4178/t/62a38fcمـتـــــ
022745a7274601da0/1654886337000/NYU+CBHR+YouTube_Final_June10.pdf. 

عــــلــــيTorinmo Salau, “How Twitter failed Africa”, Foreign Policy, 19 January 2022انــــظــــن:   (105)  ــا   مــــتـــــ  ، 
https://foreignpolicy.com/2022/01/19/twitter-africa-ghana-dorsey-disinformation/. 

 Sara Brown, “In Russia-Ukraine war, social media stokes ingenuity, disinformation”, MIT Sloanانظن:   (106) 
School of Management, 6 April 2022  :ــالي ــا  علي النالط التــ -https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to، متــ

matter/russia-ukraine-war-social-media-stokes-ingenuity-disinformation. 

ــن:   (107)  ــظـــ  Weilun Soon, “How China’s tech giants, from TikTok to Tencent, are reacting to Russia’sانـــ
invasion of Ukraine”, Insider, 13 April 2022  :ــالــــــــــــــي ــتــــــــــــ الــــــــــــ الــــــــــــــنالــــــــــــــط  ــلــــــــــــــي  عــــــــــــ ــتــــــــــــــا   مــــــــــــ  ،

https://www.businessinsider.com/how-chinas-tech-giants-reacting-to-ukraine-crisis-tiktok-tencent-
2022-3?r=US&IR=T. 

 .”Sara Brown, “In Russia-Ukraine warانظن:  (108) 

https://www.yemenpolicy.org/ar/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%25%20d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%25%20d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d9%84%d9%84%d8%a9-%d9%81%25%20d9%8a-%d8%a7%d9%84
https://www.yemenpolicy.org/ar/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%25%20d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%25%20d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d9%84%d9%84%d8%a9-%d9%81%25%20d9%8a-%d8%a7%d9%84
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/50
https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-of-ukraine
https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-of-ukraine
https://static1.squarespace.com/static/5b6df958f8370af3217d4178/t/62a38fc%20022745a7274601da0/1654886337000/NYU+CBHR+YouTube_Final_June10.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b6df958f8370af3217d4178/t/62a38fc%20022745a7274601da0/1654886337000/NYU+CBHR+YouTube_Final_June10.pdf
https://foreignpolicy.com/2022/01/19/twitter-africa-ghana-dorsey-disinformation/
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/russia-ukraine-war-social-media-stokes-ingenuity-disinformation
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/russia-ukraine-war-social-media-stokes-ingenuity-disinformation
https://www.businessinsider.com/how-chinas-tech-giants-reacting-to-ukraine-crisis-tiktok-tencent-2022-3?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/how-chinas-tech-giants-reacting-to-ukraine-crisis-tiktok-tencent-2022-3?r=US&IR=T
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التوانــل االجتماعي لتضــممم الم لومات واما لوضــح األمثلة المذاوصة أعله، فيإ ا ــتمداح و ــائل  -  77
المتلعم  ها في الن اعات وا   االنتشاص و خذ في اال  ىا . ورت من علي الشناات أإ لكثو عملها من أجل  
ــممة لحموق اإلنســـاإ وامالة ا تناح  نرة النأي والت بمن   من  التحنرل علي ال نو وممنه من االنتهاحات اللسـ

 في الوقت نمسه.

 
 عاهلر القانونية لل ركات أثناء النزاعاتالم -  باء 

ينربق المانوإ الدولي لحموق اإلنســــاإ والمانوإ الدولي اإلنســــاني الهما علي الشــــناات في  االت   -  78
لم  علي   ،( 109) الن اعات المســـــلحة. واما وص  في الم ا ن التوجمهمة لشـــــ إ األعمال التلاصرة و موق اإلنســـــاإ

 موق اإلنسـاإ الم تن   ها  ولما، والاماح ل ملمالها لرنق لتلنم التسـبم في   عالق الشـناات مسـؤولمة ا تناح
ــاصة لحموق اإلنســـاإ” ــما ـــات    “  اص ضـ أو المســـاهمة فمها، ومن  هذه ا  اص أو التمفمف من  دلها  واعتما   ـ

ــاإ ولوفمن ع ــاإ  وـةذل ال ـناـىة الواجـ ة في مناعـاة  موق اإلنســــــــــــ ملـمات ل اس الت امهـا ـلا تناح  موق اإلنســــــــــــ
 لم اللة ا  اص الضاصة علي  موق اإلنساإ التي لسببها أو لسهم فمها.

وقد لكوإ و ائل التوانل االجتماعي أو تناات االللاالت السلكمة والل لكمة التي لوفن الو ائل  -  79
لمانوإ الدولي الل مة لتو ر  الم لومات في  ملة الن ا  منل رة  لالن ا  المســــــــــلح لما ىامي لمتح ال اب لتربمق ا

اإلنســــــاني علي عملمالها. ورلو  لحممل موظمي الشــــــناات المســــــؤولمة عن انتهاحات جســــــممة للمانوإ الدولي 
وعلوة علي   .( 111) مما علي أ ــــاس ال مل الم اتــــن أو لواةؤ الشــــناات  ،( 110) اإلنســــاني لنقي ملي جنائم  نب

ــا  الـت، فمـد ىممـدوإ الحمـاـىة المامولـة ني الـدولي ـلاعتـ اصهم مـدنممن ماا انمنةوا في  لهم لموجـم المـانوإ اإلنســــــــــــ
وفي مثل هذه الحاالت، لم  علي   .( 112) نشــــــام ىمان لمســــــمنه علي أنه مشــــــاصاة م اتــــــنة في األعمال ال دائمة

عالق الشـــــناات مســـــؤولمة م  وجة: فالشـــــق األول هو اال ـــــتمناص في ا تناح  نرة النأي والت بمن، لما ىشـــــمل  
 ت، والشق الثاني هو االمتثال للمانوإ الدولي اإلنساني.الحق في الحلول علي الم لوما

و عا المنرق ال امل الم ني لمؤ ــــســــات األعمال و موق اإلنســــاإ الشــــناات التي لماصس عملها في  -  80
 االت الن ا  )لما ىشــــمل منا ل ما قبل الن ا  وما ل ده( ملي  ذل مســــتوى فائق من ال ناىة الواج ة لمشــــما م  

ل ايد المراب الملتهم أو المم م لالكناةمة الذي ىســــتهد  ”و د ت األمم المتحدة   .( 113) عمةالمماةن المتضــــا
ــناات علي الشــــــــــنو  في  ذل   “علمة منذاص”لاعت اصه   “جماعاٍت م منة أو أفنا ا م منمن ىلم أإ لحمل لالشــــــــ

 __________ 

 (109) A/HRC/17/31، .المنفق 

ــن  المبدأ   (110)  ــاإ، تــــــ ــ إ األعمال التلاصرة و موق اإلنســــــ ــاإ، 23انظن: الم ا ن التوجمهمة لشــــــ ــمة األمم المتحدة لحموق اإلنســــــ   ومموضــــــ
ــمـــني ”  لـــمســــــــــــــ ــل  اإلنســـــــــــــــــــــاإ:  لـــمـــــ ا ـــتـــناح  ـــمـــوق  عـــن  ــات  الشــــــــــــــــناـــــ ــة  ــالـــي:  2012“،  مســــــــــــــــؤولـــمـــــ الـــتـــــ الـــنالـــط  عـــلـــي  ــا   مـــتـــــ  ،

https://www.ohchr.org/sites/default/files/HR_PUB_12_02_ar.pdf  والللنة الدولمة للللمم األ من، قاعدة  مانات  
ــي:   ــالـــ ــتـــــ الـــ ــط  ــنالـــ الـــ ــي  ــلـــ عـــ ــة  ــا ـــــ ــتـــــ مـــ ــي،  اإلنســـــــــــــــــــــانـــ ــي  ــدولـــ الـــــ ــوإ  ــانـــ ــمـــــ -https://ihl-databases.icrc.org/customaryالـــ

ihl/ara/docs/v1_rul_rule156. 
 (111) A/HRC/50/40/Add.4 34، الممنة. 
والمت لق لحماىة ضـــــــــحاىا    1949 ب/أمســـــــــرس    12الم مو ة في انظن الملحق )البنولواول( األول اإلضـــــــــافي ملي الماقمات جنمف   (112) 

لحموق اإلنســــاإ،   (، ومموضــــمة األمم المتحدة3)  51، الما ة  1977  رناإ/يونمه   8المنا عات الدولمة المســــلحة )البنولواول األول(،  
 .“ مسؤولمة الشناات عن ا تناح  موق اإلنساإ” 

 (113) A/75/212  وانظن أىضـا الم ا ن التوجمهمة لشـ إ األعمال التلاصرة و موق اإلنسـاإ، المبد إ  72و   21ملي    19ومن    13، الممنات  
 .17 و 7

https://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
https://www.ohchr.org/sites/default/files/HR_PUB_12_02_ar.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule156
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule156
https://undocs.org/ar/A/HRC/50/40/Add.4
https://undocs.org/ar/A/75/212
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ــتوى  ــناات ل إ لحد  ولامم   اصها   .( 114) ال ناىة الواج ة المائمة المســ ــحت الشــ ــلبمة الم لمة أو المحتملة  ونلــ الســ
 لمس علي  موق اإلنساإ فحسم، ولنما علي الن ا  نمسه اذلت.

وقد تــد ت منظمات الملتم  المدني علي أهممة التولمف  من  موق اإلنســاإ ومناعاة ظنو  الن ا    -  81
لنقممة في  االت  وأخلقمات التكنولوجما، وُأةن األمن ال شـني، من أجل وضـ  ُنهج ف الة ل ملمات الشـناات ا

الن ا . وهي أىضــــــا قد اقتن ت وضــــــ  مةاص نمواجي ىســــــتند ملي هذا النهج من خلل عملمة لضــــــم األةنا   
 .( 115) الم نمة المت د ة

 
 سياسات ال ركات -  جيم 

 ف ـت الحنب  من أوانانمـا وااللحـا  النو ــــــــــــــي واإلجنا ات التي المـذهـا االلحـا  النو ــــــــــــــي لتلنرم   - 82
ة عن الحنب و ظن و ـــائل اإلعلح تـــناات و ـــائل التوانـــل االجتماعي ملي مســـتوى ممن التماصرن المســـتمل

 .( 116) مسبوق من ال مل

نت. ونشنت ل ل الشناات التي  - 83 وقد ما صت جمم  الشناات الذنةمة لمنر ا االلحا  النو ي أو ُ ظل
ــ  ــ  لشــــــــ إ جهو ها الناممة ملي الحماظ  لتمذ من الوالىات المتحدة األمنرامة ممنا  لها معلنات علي نراق وا ــــــــ

ــي. وال ُى ن   ــول ملي اإلنتننت في أوانانما ومماومة النقالة والدعاىة في االلحا  النو ــــــــــ علي مماانمة الونــــــــــ
ــما ــــــــات   ــماقات الن اعات في أج ا  أخنى من ال الم أو عن  ــــــ ــتلالات هذه الشــــــــناات في  ــــــ الكثمن عن ا ــــــ

ا الذنةمة وأمنراا الشــمالمة. والشــوامل لشــ إ الســاق  ــما ــات  ومماص ــات الشــناات الموجو ة مماصها خاصج أوصوة 
 الشناات علي الل مد ال المي وعمق الت امها لحموق اإلنساإ أمن ال يثمن اال تذناب.

وهنا، لماوت ابمن في الســـــــما ـــــــات الم لنة للشـــــــناات لشـــــــ إ الن ا  والتلعم لالم لومات، ورتذمن   - 84
 ــما ــة الم لومات ”علي أص  الواق . ف لي  ــبمل المثال، أنــدص لورتن  ل ضــها لا ــتمناص ا ــتلالة  للتروصات  

 ــتتمذ مجنا ات لشــ إ الحســالات التي لســتمدح خدمات لورتن ”، اان فمها أإ الشــناة  “المضــللة وقت األ مات
. ووضـ ت  ( 117) “لاألتـماص المت  نرن لاأل ماتالضـنص لمشـاصاة م لومات خاةلة أو مضـللة ىمان أإ للحق 

، وأفمد أنها ل مل ( 118) ، والتي فللتها في منشوصات عامة“البلداإ الم نضة للمرن”ممتا مجنا ات للت امل م   
علي  ـــــما ـــــة لشـــــ إ الن ا  ل د  ـــــحم ةلبها لمللس اإلتـــــنا  لتمدىم صأي ا ـــــتشـــــاصي لشـــــ إ اإلتـــــنا  علي 

 __________ 

 Gerald Pachoud and Siniša Milatović, “Heightened Human Rights Due Diligence for Businessانظن:   (114) 
in Conflict-affected Contexts: A Guide”, United Nations Development Programme, 2022 متــا  علي ،

ــي:   ــالـــــــ ــتـــــــ الـــــــ ــط  ــنالـــــــ  _https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UNDP_Heightenedالـــــــ
Human_Rights_Due_Diligence_for_Business_in_Conflict-Affected_Context.pdf. 

 Jennifer Easterday, Hana Ivanhoe and Lisa Schirch, “Comparing guidance for tech companiesانظن:   (115) 
in fragile and conflict-affected situations”, Policy Brief No. 125, Toda Peace Institute, March 2022  ،

ــالي:   التــــ النالط  علي  -https://toda.org/policy-briefs-and-resources/policy-briefs/comparing-guidanceمتــــــا  
for-tech-companies-in-fragile-and-conflict-affected-situations.html. 

ــاالت خروات ملحوظة للحماظ علي البنمة التحتمة في المناةق المت  نة لالن ا  في أوانانما ول ورد اللجلمن الم (116)  ــناات االللــــــــــ ذت تــــــــــ
 وألمت المدمات السحا مة الونول متا ا  للمستمدممن. ل  وات اللال ملانمة،

أىـــــــاص/مـــــــايو   (117)  ــاعـــــــدة،  المســــــــــــــــــ منا   األ مـــــــات،  وقـــــــت  المضــــــــــــــللـــــــة  الم لومـــــــات  ــة  النالط:    ،2022 ــــــــــــــمـــــــا ــــــــــــــــــ علي  متـــــــا ـــــــة 
https://help.twitter.com/ar/rules-and-policies/crisis-misinformation. 

 التمنرن الممدح من ممتا. (118) 

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UNDP_Heightened_%20Human_Rights_Due_Diligence_for_Business_in_Conflict-Affected_Context.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UNDP_Heightened_%20Human_Rights_Due_Diligence_for_Business_in_Conflict-Affected_Context.pdf
https://toda.org/policy-briefs-and-resources/policy-briefs/comparing-guidance-for-tech-companies-in-fragile-and-conflict-affected-situations.html
https://toda.org/policy-briefs-and-resources/policy-briefs/comparing-guidance-for-tech-companies-in-fragile-and-conflict-affected-situations.html
https://help.twitter.com/ar/rules-and-policies/crisis-misinformation
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مت المنلـــــــــــــات األخنى  تي ا إ، . واحت ( 119) المحتوى في  االت الن ا ، مت للة لمماو  لت لق لالســـــــــــــلمة
، لـينــــــــــــــداص  مـانـات لتنـاول تــــــــــــــوامـل خـانــــــــــــــة لحـاالت  TikTokو    Snapchatو   Redditفي الـت   لمـا
 .( 120) م منة ن ا 

وانصت الممنصة المانـــــة الحالمة ل حمدها، ين ذي للشـــــناات أإ  واما ال ظ المالو الســـــا ق لالوالىة - 85
للمائي في تــنوم خدمتها، و ــما ــالها المت لمة لاإلتــنا  علي المحتوى، لدصج م ايمن  موق اإلنســاإ اماماص  

ــ  المواعد ولنمااها ــتثنا ات( 121) ووضـ ــناات الم ايمن  ( 122) . ممن أنه عدا عن ل ل اال ـ ــتمدح الشـ ، نا صا ما لسـ
الدولمة لحموق اإلنســـاإ ا  ـــاس منج ي لســـما ـــالها. وهي ل تمد عوضـــا  عن الت علي ال ديد من الســـما ـــات  

. وهذا النهج المل أ قانن عن ( 123) للة المانة  ها للمامة ا تلالات للتحدىات المائمة علي الن اعاتالمنم
لوفمن التما ـت والمدصة علي التنبؤ اللذين لمس الحاجة ملمهما لمماص ـات المنلـات، ورحتمل أإ ىمو  امتثال 

 الشناات للمانوإ الدولي لحموق اإلنساإ والمانوإ الدولي اإلنساني.
 

 ممارسات ال ركات -  الد 

أ اص الممنصوإ المانــوإ الســالموإ والحالموإ واللهات الم نمة األخنى ال ديد من المشــاحل المحد ة   - 86
أ ناه لمما يت لق لذمن  االت الن ا . ول  ا  أهممة هذه المشــاحل في  االت الن ا  لســبم ا  ىا  المماةن التي 

لمســتمدممن. وفي  من  ذلت اللهو  لتحســمن اال ــتلالة لأل مات لت ن  لها الشــناات و را ة قا لمة لضــنص ا
وضـــ ط المحتوى، فيإ الشـــوامل النئمســـمة، لما فمها للت المت لمة  نمواج األعمال نمســـه، ال ل ال ملي  د ابمن 

 من  وإ م اللة.

في  من أإ التمانـــــــــمل المت لمة لال ناىة الواج ة  بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق اإلنسااااااان  - 87
ــناات محدو ة، يبدو أإ هنا، عدح لرا ق  من لملــــــــمص المواص  وخروصة   ــلة لالن ا  التي لبذلها الشــــــ المتلــــــ

 __________ 

، متا  علي 2022لمو  يولمه   13، “ لسـحم ةلم صأي ا ـتشـاصي لشـ إ السـما ـمة يت لق لالذ و النو ـي ألوانانما Meta” انظن ممتا،  (119) 
ــا https://transparency.fb.com/ar-ar/oversight/oversight-board-cases/ukraine-russia-paoالنالط:     انظن أىضـــــ

Oversight Board, “Protecting freedom of expression and human rights in Ukraine and Russia” أىاص/مايو ،
ــط:22 ــنالـــ الـــ ــي  ــلـــ عـــ ــا   ــتـــــ مـــ  ،  https://oversightboard.com/news/382264103827624-protecting-freedom-of-

expression-and-human-rights-in-ukraine-and-russia. 

ــاصس    Upvoted, “Supporting Ukraine and our community”, 2انــــــظــــــن   (120)  عــــــلــــــي  2022 ااص/مـــــ ــا   مــــــتـــــ ــط  ،  الــــــنالـــ
https://www.redditinc.com/blog/supporting-ukraine-and-our-community   Team Snap, “We Support 

Ukraine”,  1    متا  علي النالط:  2022 ااص/ماصس ،https://newsroom.snap.com/we-support-ukraineو   TikTok  ،
لـو،”  ــت  لـمـــــ عـلـي  ــة  ــاقـمـــــ الســـــــــــــــمـــــ ــة  الـمـ ـنفـــــ مـن  ــد  ــالـمـ رـــــ لـــــ الـمـحـتـوى  ــه    18،  “ لـ ـ رـ   الـنالـط:  2022لـمـو /يـولـمـــــ عـلـي  ــا   مـتـــــ  ،

https://newsroom.tiktok.com/ar-mena/bringing-more-context-to-content-on-tiktok-mena. 

 (121) A/HRC/38/35  A/HRC/47/25. المن  خامسا ، 

أتــاصت ممتا ملي انر اق الم ا ن التوجمهمة لشــ إ األعمال التلاصرة و موق اإلنســاإ، والمانوإ الدولي لحموق اإلنســاإ، والمانوإ الدولي   (122) 
أىضـــــــــــــــــــــا   انــظــن  ــا.  مــمــتـــــ مــن  ــدح  الــمــمـــــ الــتــمــنرــن  انــظــن  ــ” اإلنســـــــــــــــــــــانــي.  لــمســـــــــــــــبــو،مــ ـــــ مــلــتــمــ   الــنالــط:  “ ايــمــن  عــلــي  ــا   مــتـــــ  ،

https://transparency.fb.com/ar-ar/policies/community-standards ،ـــــــــــما ـــــــــــة  موق اإلنســـــــــــاإ المانـــــــــــة  ” ، وممتا 
. وقد أتاص لورتن ملي انر اق المانوإ الدولي اإلنساني. https://humanrights.fb.com/ar/policy  ، متا ة علي النالط:“ لالشناة
، متا  علي 2022 ااص/ماصس    Sinéad McSweeney, “Our ongoing approach to the war in Ukraine”, 16انظن  

ــط   ــنالــــــــــــ -https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2022/our-ongoing-approach-to-the-war-inالــــــــــــ
ukraine. 

 انظن التمنرن الممدح من ممتا. (123) 

https://transparency.fb.com/ar-ar/oversight/oversight-board-cases/ukraine-russia-pao
https://oversightboard.com/news/382264103827624-protecting-freedom-of-expression-and-human-rights-in-ukraine-and-russia
https://oversightboard.com/news/382264103827624-protecting-freedom-of-expression-and-human-rights-in-ukraine-and-russia
https://www.redditinc.com/blog/supporting-ukraine-and-our-community
https://newsroom.snap.com/we-support-ukraine
https://newsroom.tiktok.com/ar-mena/bringing-more-context-to-content-on-tiktok-mena
https://undocs.org/ar/A/HRC/38/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://transparency.fb.com/ar-ar/policies/community-standards
https://humanrights.fb.com/ar/policy
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ــاحل ــام  ( 124) المشــ ــتوى فائق من ال ناىة الواج ة. وهنا، قلق في أو ــ ــن التوقمت في  ذل مســ ، وعدح الت اح لحســ
ماا اانت الشـناات لنمذ عملمات االمة لتحديد مماانمة انروا   ـماق لشـذملي ما علي الملتم  المدني لشـ إ ما 

اندال  الحنب في أوانانما في تـــــ ام/فبناين، أنشـــــ ت عدة تـــــناات فنقا  م نمة لالن ا ،    .( 125) ا تمال م اصة ن ا 
لم لومات أو ع  ت هذه المنق، وهي ل مل علي وضـــــــــــ   ـــــــــــما ـــــــــــات ولجنا ات مت لمة لالن ا ، ولكن لندص ا

ــا  ةماحل   ــا  ما ماا ااإ ىلني منشـ ــح أىضـ ــتمدمة. ولمس من الواضـ ــ إ امفمة عملها والمواص  المسـ ــة لشـ الملمو ـ
 مما لة لتربممها علي الل مد ال المي.

ىمان أإ يؤ ي الملــــــــــــــوص في ضــــــــــــــ ط المحتوى في  ـاالت الن ا  ملي لـ جمج   ضاااااااااب. المحاو   - 88
مماقمة ال نو. وربلم مسـتمدمو المنلـة ومنظمات الملتم  المدني الم لومات المضـللة والدعاىة والتحنرل و 

 وال ا ثوإ عن  االت عدح الساق لاإلضافة ملي مخماقات خرمنة في ض ط المحتوى.

ولشـــــــمن التماصرن ملي أإ الشـــــــناات لواجه نـــــــ وةة في الموا نة  من م الة المحتوى في  ملات الن ا ،   - 89
الكــــافي أو مظهــــاص التحم  في  ــــاالت  واإلفنام في النقــــالــــة في ل ل الحــــاال ت، م  عــــدح ميل  االهتمــــاح 

ــذوم من الدول التي ( 126) أخنى  ــة لضــ ــناات عنضــ ــا من أإ الشــ ــتكت منظمات الملتم  المدني أىضــ . وقد اتــ
 .( 127) لرلم م الة المحتوى الذي ىمثل وجهات نظن ممالمة في  االت الن ا 

من المواص  والمبنات ال ـت نا  المحتوى للمم   وهنا، قلق من أإ الشـناات لم لملـص ما ىامي   - 90
. وعلوة علي الــت، في  من أإ ( 128) اللذــات اات اللــــــــــــــلــة، لتمت  لمهم للظنو  المحلمــة في  ــاالت الن ا 

ــح امفمة موا نة هذه  ــ ط المحتوى، من ممن الواضــ ــوا  لضــ ــنرة علي الســ ــناات لدمج ال ملمات ا لمة وال شــ الشــ
ل ملمات ا لمة وللي أي لاصامتنات لســـــــتند، أو مســـــــتوى المبنات المحلمة  ال ملمات، ومدى  ـــــــل ـــــــة لشـــــــذمل ا

 المتا ة لإلتنا  ال شني.

وةاإلضـافة ملي م الة المحتوى أو  ظنه، نشـنت تـناات و ـائل التوانـل االجتماعي أىضـا لكتماات  - 91
التلـنممات أو التحمق   لهد  ملي ضـ ط المحتوى المت لق لالن ا  المتا  لمسـتمدممها، لا ـت مال التحذينات أو

 من نحة الم لومات أو اقتنا  ملا ص أخنى علي  بمل المثال، أو الحد من لو ر  المحتوى.

و مت التماصرن اال ــــــتمداح الماثو للم لومات المضــــــللة والدعاىة وخراب    تحقلق اإلهرادات النقدية  - 92
ــل االجتمــاعي، ــات التوانـــــــــــــ الــذي ىحم  ا ــــــــــــــتمناص التلعــم   األمن  الكناةمــة لتولمــد اإلينا ات علي منلـــــــــــــ

ــناات التي لهد   ( 129) لالم لومات ــات الشــ ــما ــ . وقد  د ت  االت لحممق اإلينا ات النمدىة هذه لالنمم من  ــ

 __________ 

 (124) A/HRC/47/25 76-74، الممنات. 

 .19ومنظمة الما ة  JustPeace Labsم لومات ممدمة من منظمة  (125) 

 ، ومنظمة مللس اإلتنا .19(، ومنظمة الما ة Access Nowم لومات ممدمة من منظمة الونول ا إ ) (126) 

المنا  ال نةي لترورن اإلعلح االجتماعي ومنظمة مللس اإلتــنا . انظن أىضــا منظمة الونــول ا إ   -  م لومات ممدمة من  ملة (127) 
(Access Nowالشــــــــــــــمأ جنا : ل ،)  ،متــا  علي 2021أىــاص/مــايو    7مســــــــــــــبو، ولورتن لســــــــــــــاتــاإ المتظــاهنرن، ولحــذفــاإ األ لــة ،

 .المتظاهنرن-لساتاإ-ولورتن-لمسبو،-جنا -الشمأ/https://www.accessnow.orgالنالط:

 .19ة الما ة لمنرن ممدح من منظم (128) 

 ,Karen Hao, “How Facebook and Google fund global misinformation” in MIT Technology Reviewانظن   (129) 
الــــــــــــــــــثــــــــــــــــــانــــــــــــــــــي/نــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــمــــــــــــــــــبــــــــــــــــــن    20 الــــــــــــــــــنالــــــــــــــــــط:  2021لشـــــــــــــــــــــــــــــــنرــــــــــــــــــن  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــتــــــــــــــــــا    ،

https://www.technologyreview.com/2021/11/20/1039076/facebook-google-disinformation-clickbait. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://www.accessnow.org/الشيخ-.جراح-فيسبوك-وتويتر-تسكتان-المتظ
https://www.accessnow.org/الشيخ-.جراح-فيسبوك-وتويتر-تسكتان-المتظ
https://www.technologyreview.com/2021/11/20/1039076/facebook-google-disinformation-clickbait
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ــ ة لإلعلإ . ول صاحا لهذه المشـــــالة، لتضـــــمن مدونة المواعد ( 130) ملي الحد من أنوا  المحتوى التي ل تبن منا ـــ
اللـا صة عن المموضـمة األوصوةمة، والتي وق تها   2022اإلعلمي ل اح  الم   ة للمماص ـات المت لمة لالتضـلمل 

الت امـــات مان ـــــــــــــــــة للهو  ماـــافحـــة لحممق  حـــل من مومـــل وممتـــا ومـــاىانو ــــــــــــــوفـــت ولمـــت لو، ولورتن، 
 .( 131) النمدىة اإلينا ات

ــل االجتماعي لتمممد لحممق اإلينا ات النمدىة من ل ل  - 93 ــائل التوانـــ ــناات و ـــ وقد لحنات ل ل تـــ
.  ( 132) المحتورات المت لمة لالن اعات، وخانــــة لمما يت لق لالحنب في أوانانما )التي ل  نت  تربمق الل ا ات(

وم  الت، لشــمن األلحاث ملي أإ الســما ــات اإلعلنمة للشــناات لمســت تــاملة أو مر مة لشــال ااٍ ، وال يتم 
إ التنام  الســـــائد للشـــــناات علي الن ا  في  . والواق  أ( 133) لحديثها لانتظاح لت اس مســـــتلدات الن ا  في ال الم

ــا الت  ول مــا ماا اــاإ لحممق اإلينا ات النمــدىــة في  ــــــــــــــمــاقــات الن اعــات األخنى ى ــاَلج  أوانانمــا يثمن لســـــــــــــ
 ا ت اقي. لشال

لكافح المنلـــات النقممة لتوفمن تـــمالمة ملدىة  ـــوا  في الســـماقات الســـلممة    ال اافاةية والناصااا   - 94
، قدصت م ا صة للـــنمف الحموق النقممة أإ اإل ل  لشـــ إ الشـــمالمة  2022اعات. وفي عاح في  ـــماقات الن   أو

ن في لوفمن الســـــماق األ ـــــا ـــــي والبمانات التملـــــملمة،   14لدى  من المنلـــــات النقممة األحثن ا ـــــتمداما قلـــــ 
واص ممات واذلت الم لومات لشــــــ إ  ذل ال ناىة الواج ة في مناعاة  موق اإلنســــــاإ، ولرورن ونشــــــن أنظمة الم

.  ( 134) واإلعلنات المســــــــــتهدفة، لما في الت للت المســــــــــتمدمة لتنظمم المحتوى أو للــــــــــنممه أو التونــــــــــمة له

 __________ 

-https://support.google.com/youtube/answer/6162278?hl=ar#zippy=%2Cguide-to-selfانــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــن   (130) 
certification  ،متا  علي النالط:  ،  “ م ايمن لحممق األصةا  من المحتوى ”   منا  المساعدةhttps://help.twitter.com/ar/rules-

and-policies/content-monetization-standards Meta business advertising policies, available at 
https://www.facebook.com/policies_center/ads الســــــما ــــــات اإلعلنمة المانــــــة  ــــــــــــــــــــ  TikTok  :متا ة علي النالط ،

https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9552&lang=ar و ــــــــــــــما ــــــــــــــات اإلعلنات علي  Snap  :متا ة علي النالط ،
https://www.snap.com/ar/ad-policies. 

 المموضمة األوصوةمة، مدونة المواعد الم   ة للمماص ات المت لمة لالتضلمل اإلعلمي، المن  الثاني. (131) 

قـــــنـــــوات  االةـــــل (132)  مـــــن  ــة  ــدىـــــ الـــــنـــــمـــــ اإليـــــنا ات  لـــــحـــــمـــــمـــــق  ــا ـــــــــــــــــــــات  عـــــلـــــي  ــــــــــــــــــمـــــ   YouTube  :الـــــنالــــط عـــــلـــــي  ــة  ــا ـــــ الـــــمـــــتـــــ  ،
https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=ar  ،ــا  Meta’s ongoing efforts regarding“  ممتـ

Russia’s invasion of Ukraine”,  26    ــن ــنايــــــــــ ــبــــــــــ ــام/فــــــــــ ــط:  2022تــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــنالــــــــــ الــــــــــ ــي  ــلــــــــــ عــــــــــ ــا   ــتــــــــــ مــــــــــ  ،
https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-of-

ukraine/#latest   Sinéad McSweeney, “Our ongoing approach to the war in Ukraine”,  16    ااص/مــــــاصس 
النالط  2022 علي  متـــــــا    ،https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2022/our-ongoing-approach-to-

the-war-in-ukraine  ــن ــتـ ــورـ لـ ــا ـــــــــــــــــــــة  ــة”    ـــــــــــــــــمـــــ ــدولـــــ ــلـــــ لـ ــة  ــواـــــ ــلـ ــمـ ــمـ الـ ــلح  اإلعـ ــل  ــط:  “ و ـــــــــــــــــــــائـــــ ــنالـ الـ ــي  ــلـ عـ ــة  ــا ـــــ ــتـــــ ــمـ الـ  ،
https://business.twitter.com/ar/help/ads-policies/ads-content-policies/state-media.html ــات اإلعلإ ــما ـ    ـ

 Upvoted, “Supporting  وhttps://www.snap.com/ar/ad-policies، المتـــا ـــة علي النالط:  9-3، المن   Snapعلي  
Ukraine and our community”,  2    ــاصس ــنالـــــــــــــــــط  2022 ااص/مـــــــــــــــ الـــــــــــــــ ــي  ــلـــــــــــــــ عـــــــــــــــ ــا   ــتـــــــــــــــ مـــــــــــــــ  ،

https://www.redditinc.com/blog/supporting-ukraine-and-our-community  و   Rafael Frankel, “An 
update on the situation in Myanmar”, Meta,  7    ــبــــــن األول/ ىســـــــــــــــــــمــــ ــانــــــوإ  الــــــنالــــــط:  2022اـــــ ــلــــــي  عــــ ــا   ــتـــــ مــــ  ،

https://about.fb.com/news/2021/02/an-update-on-myanmar.انظن التمنرن الممدح من ممتا . 

 المؤتن ال المي للم لومات المضللة. والتمنرن الممدمة من (133) 

 Afef Abrougui and others, “Key findings from the 2022 RDR big tech scorecard”, Rankingانــظــن   (134) 
Digital Rights programme at New America, available at https://rankingdigitalrights.org/mini-

report/key-findings-2022و  Svea Windwehr and Jillian C. York, “Thank you for your transparency 

https://support.google.com/youtube/answer/6162278?hl=ar#zippy=%2Cguide-to-self-certification
https://support.google.com/youtube/answer/6162278?hl=ar#zippy=%2Cguide-to-self-certification
https://help.twitter.com/ar/rules-and-policies/content-monetization-standards
https://help.twitter.com/ar/rules-and-policies/content-monetization-standards
https://www.facebook.com/policies_center/ads
https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9552&lang=ar
https://www.snap.com/ar/ad-policies
https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=ar
https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-of-ukraine/#latest
https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-of-ukraine/#latest
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2022/our-ongoing-approach-to-the-war-in-ukraine
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2022/our-ongoing-approach-to-the-war-in-ukraine
https://business.twitter.com/ar/help/ads-policies/ads-content-policies/state-media.html
https://www.snap.com/ar/ad-policies
https://www.redditinc.com/blog/supporting-ukraine-and-our-community
https://about.fb.com/news/2021/02/an-update-on-myanmar
https://rankingdigitalrights.org/mini-report/key-findings-2022
https://rankingdigitalrights.org/mini-report/key-findings-2022
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والشـمالمة المت لمة لرل ات اإل الة من الحاومات، لما في الت عد ها وأنـلها وهدفها وما ماا اانت الشـناة قد  
 ل اونت  هذا الش إ، محدو ة أىضا.

ــات  وقد ال ظت   - 95 ــما ــــ ــ إ منماا ممتا لســــ ــمالمة لشــــ ــنا  الحاجة ملي م رد من الشــــ منظمة مللس اإلتــــ
. ( 135) المحتوى المانـــــــــــة  ها، مو عة  ســـــــــــم البلد واللذة، واذلت لشـــــــــــ إ الرل ات الحاوممة إل الة المحتوى 

ــناات   ــنا . ولمدح ال ديد من الشــ ــا  مللس متــ ــناة لينشــ ــبم قناص الشــ ــاىا المت لمة لممتا لســ وظهنت هذه المضــ
 األخنى م لومات قلملة أو م دومة عن عملمالها، ناةمت عن قناة عامة للر ن والمناج ة.

للمموضــــــمة   2022ولتضــــــمن مدونة المواعد الم   ة للمماص ــــــات المت لمة لالتضــــــلمل اإلعلمي ل اح   - 96
ت  ت  ر  الشـمالمة  األوصوةمة، والتي لكمل المترل ات التنظمممة لمانوإ المدمات النقممة ولتماتـي م ها، الت اما

ــ إ  ــتمدممن لشـــ ــداص الم رد من الم لومات للمســـ ــة ولنـــ ــول ملتم  ال ا ثمن ملي  مانات المنلـــ ــمن ونـــ ولحســـ
ــمة ــممم أنظمة التونــــ ــا مجنا  لحديت منتظم ( 136) للــــ . وفي  من أإ هذه التدا من لمثل لمدما هاما، يل ح أىضــــ

 للمرن أو المت  نة لالن اعات.لإل ل  عن الشمالمة الماص لالمستلدات في البلداإ الم نضة 

وةاإلضــافة ملي الت، فيإ الونــول ا من والم اتــن ملي  لمات الر ن وممنها من خروم االللــال،  - 97
ــ إ الممو    م الن و  في الوقت المنا ــــــــم، أمناإ ضــــــــنوصراإ للمســــــــتمدممن للعتنا  أو م اصة الشــــــــوامل لشــــــ

لت ما يت لق لالحماظ علي األ لة. ولتضــمن مدونة المواعد الممنوضــة علي الت بمن في أوقات الن ا ، لما في ا
 .( 137) الم   ة للمماص ات الت اما  توفمن  لمة ة ن تمافة لتسم لحسن التوقمت والدأب والموضوبمة

ــممن ولخما  الهورة وممنهما من   الا ااافلر واخفاء ال:وية وأم  الحساااابات   -   98 ــتمداح التشــ ىمان أإ يؤ ي ا ــ
ــتمدح   ــاله من خلل من  جم   مانات المسـ ــاله وأمن  سـ ــتمدح لحسـ ــمة ملي ل  ر  لحام المسـ ــونـ  نولواوالت الملـ

ــحاب المحتوى المملــــص  ســــم الرلم  ــتمدممن من أنــ ــتهدا  ممن التوافمي للمســ .  ( 138) والحد من النقالة واال ــ
ُلســَتمَدح المنلــات التي لســت مل التشــممن لنشــن خراب الكناةمة وممن الت من المحتوى الملهم وفي الوقت نمســه، 

للمشــاعن. ف لي  ــبمل المثال، لشــمن التماصرن ملي أنه في ممانماص، وم   را ة ضــ ط المحتوى علي منلــة لمســبو،،  
ــة للذناح، وانمنـةت المنوا  ــلـلة واـلدـعاـىة والتحنرل علي منلـــــــــــ ت المؤـردة لللمو المـتا ـة   ن ت الم لوـمات المضـــــــــــ

. ومن المهم أإ لســـــتمن اللهات الم نمة في لمممم  ( 139) لللمهوص علي المنلـــــة في نشـــــن الم لومات الملـــــونـــــمة 
أ ــــــالمم اإلتــــــنا  الملتم ي و لمات اإل ل  علي المنلــــــات التي لســــــتمدح التشــــــممن الذي يؤاد لحام المســــــتمدح  

 . ( 140) انوإ الدولي اإلنساني، علي السوا  ورتوافق م  المانوإ الدولي لحموق اإلنساإ والم 

 __________ 

report, here’s everything that’s missing”, Electronic Frontier Foundation,  13    2022لشـــــــــنرن األول/أحتوةن  ،
الـــ عـــلـــي  ــا   -https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/thank-you-your-transparency-report-heresنالـــط:  مـــتـــــ

everything-thats-missing. 

 منظمة مللس اإلتنا .لمنرن ممدح من  (135) 

 .19و  18المموضمة األوصوةمة، مدونة المواعد الم   ة للمماص ات المت لمة لالتضلمل اإلعلمي، المن  السا س، االلت اماإ  (136) 

 .24المنج  نمسه، االلت اح  (137) 

ــائط اإلعلح، ومنا  الدفا  التذااص  (138)  ــتن، الممدح من منا  الدفا  عن و ــ ــنو  الحنرات  انظن التمنرن المشــ ــاإ، ومشــ ي عن  موق اإلنســ
 ، ولمنرن منا  المشاصاة اإلعلممة، جام ة لكساس في أو تن.OVD-Infoاللالمة، ومشنو  

 لمنرناإ ممدماإ من منظمة  نرة الت بمن في ممانماص ومنظمة الونول ا إ. (139) 

 لمدىم منا  المشاصاة اإلعلممة، جام ة لكساس في أو تن. (140) 

https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/thank-you-your-transparency-report-heres-everything-thats-missing
https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/thank-you-your-transparency-report-heres-everything-thats-missing
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ىســــــــــــــتحق الحمـاظ علي األ لـة علي اصلكـاب انتهـاحـات أ نـا  الن اعـات اهتمـامـا    الحفاا  على األدلاة  - 99
خانـــــــــــا من قبل منلـــــــــــات التوانـــــــــــل االجتماعي نظنا ألهممة هذه البمانات لالنســـــــــــ ة ل ملمات المســـــــــــا لة  

ناات و ـــــــــائل التوانـــــــــل االجتماعي م الة المحتوى المت لق  . وقد ظهنت لماصرن عن اختماص تـــــــــ ( 141) وال دالة
لالن اعات، لما في الت األ لة علي اصلكاب جنائم الحنب، لت اصضـــــه م   ـــــما ـــــالها لشـــــ إ اللـــــوص الما ـــــمة  

 .( 142) ،  وإ  ذل جهو  ألصتمة الموا إل التهال نممة، والماا قناص خاةئ لا تمداح أ ن  ةنرق  أو

  
 الاوصيات السانااجات و  -  سادسا  

لقد أصاابحت بلاة المعلومات مساارحا خطلرا وماناميا للنزاع في هذا العصاار الرقمي  و ام ل  م   - 100
الاكنولوجيات الجدهدة ومنصااات وساااقو الاواصااو الجاماعي  تساااخدم الج:ات الفاعلة الح ومية والج:ات  

لاحري  على  غلر الح ومياة المعلوماات كساااااااااالب لزرع البلبلاة  وتةاذياة الكراهياة  والح  على العنف  وا
عدم ثقة الجم:ور  وتساميم بلاة المعلومات  وقد تجاوتت المعاناة اإلنساانية واألضارار الاي لحقت بال:يا و  

 المجامعية مقاضيات الحرب إلى حد كبلر  

واتاء هذه الخلفية  تساااخلا المقررة الخاصااة ساااة اسااانااجات عامة تسااارشااد ب:ا الاوصاايات   - 101
 المحددة للج:ات المعنية 

حق م  ”ف:و    أول  ل هنبةي اعابار الحق في الحصااااول على المعلومات هدفا م ااااروعا للحرب  - 102
تعامد عليه حياة الناس وصاحا:م ورفاه:م وساالما:م وأمن:م في أوقات األتمات والنزاعات     “حقوق البقاء

أمن:م وكراما:م  وهو حق م  حقوق اإلنساااان وصاااالح عام هنبةي رعاهاه وتعزيزه م  أجو ساااالمة الناس و 
وحريا:م  ول يم   للمجامعااات الااديمقراطيااة أن تزدهر دون إم ااانيااة الوصاااااااااول إلى مصااااااااااادر مانوعااة  
للمعلومات  وحرية الاعبلر  الاي ت اااامو الحق في الحصااااول على المعلومات  تمثو أساااااس ثقة الجم:ور  

 ية  الاي تساعد على منع ن وب النزاعات وحل:ا وتيسر السالم والمصالحة والانم

ثانيا  تعد م افحة المعلومات المضاللة أمرا حلويا لحماية حقوق اإلنساان واسااعادة ثقة الجم:ور    - 103
ولك  يجب أن هام ذلك بطرق فعالة ل تؤدي إلى نااقج ع ساااااااية  وفرب الرقابة على األصاااااااوات الناقدة   

ياا  في الحاد م  المعلوماات  وم:ااجماة وسااااااااااقاو اإلعالم المسااااااااااقلاة  وتعطلاو اإلنارنات  أمور ل تفلاد ن:ااق
المضاللة  ولكن:ا تسااعد ب ا و كبلر في تقوي  حرية الرأي والاعبلر وتدهور بلاة المعلومات  ويجب على  
جميع الدول أن تكون صااااااريحة في الازام:ا بدعم الحق في حرية الرأي والاعبلر  وينبةي ألي إجراء تاخذه  

 ون الدولي لحقوق اإلنسان لمواج:ة المعلومات المضللة أن يساند إلى القان

ثالثا  أوجدت الاكنولوجيا الرقمية ووساااااقو الاواصااااو الجاماعي نموذجا جدهدا ك ااااف ع  أوجه   - 104
الةموب وعدم اليقل  والثةرات المحاملة في المعاهلر القانونية الدولية الاي تسااةل:ا بع  الدول والج:ات  

 __________ 

 (141) See Human Rights Center, University of California at Berkeley School of Law, and OHCHR, Berkeley 
Protocol on Digital Open Source Investigations: A Practical Guide on the Effective Use of Digital 
Open Source Information in Investigating Violations of International Criminal, Human Rights and 
Humanitarian Law (United Nations publication, 2022), available at 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/OHCHR_BerkeleyProtocol.pdf. 

 انظن التمنرن الممدح من منظمة مللس اإلتنا . (142) 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-04/OHCHR_BerkeleyProtocol.pdf
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اإلنسااان والحماية اإلنسااانية  وينبةي تعزيز تطبلق م  غلر الدول بجرأة و دون عقاب على حساااب حقوق 
حلو  ”مبادئ حقوق اإلنسان إلى جانب القانون الدولي اإلنساني بحلث يعاد تفسلر الحدود المسموب ب:ا لا 

بطريقة تحمي المدنلل  وكذلك الحق في الحصاااااااول على المعلومات الاي يحااجون إلل:ا م  أجو    “الحرب
  راما:م و قاق:م 

نبةي تفسااااالر حظر الدعاية للحرب تفسااااالرا ضااااايقا لضااااامان عدم انا:ا ه للحق في الحاجاج  وي - 105
والناقاد  وينبةي لمفوضاااااية األمم الماحدة لحقوق اإلنساااااان أن تضاااااع مبادئ توجل:ية لكي تسااااااخدم:ا  

 وال ركات  الدول

اإلقليمية لا اامو الا:دهدات  وينبةي إعادة النظر في مسااةلة تطبلق حقوق اإلنسااان خارج الحدود   - 106
 الرقمية للحق في حرية الاعبلر والمعلومات م  مناطق عبر الحدود 

رابعا  في حل  أن اساااجابة شااركات وساااقو الاواصااو الجاماعي للحرب في أوكرانيا جدهرة بالثناء م    -   107
لممارسااات الا ااةللية ب اا و  عدة نواٍب  إل أنه يجب علل:ا بذل المزيد م  الج:ود لضاامان تطبلق السااياسااات وا 

ماساااااق في جميع أنحاء العالم  و ذل العناية الواجبة المعزتة في مراعاة حقوق اإلنساااااان واجراء تقليم األثر في  
 الوقت المناسب بما هاسق مع السياقات المحلية لجميع بلاات النزاع الاي تعمو فل:ا هذه ال ركات  

ماعية على الصاامود ضااد الاالعب بالمعلومات م  خالل  خامسااا  م  الضااروري بناء القدرة الجا - 108
تم ل  أصاااحاب الحقوق والمجامع المدني  وينبةي إهالء مزيد م  الهامام في حالت الضاااعف للمعلومات  
المسااامدة م  وساااقو الاواصااو الجاماعي وللدراية الرقمية  ول ساايما بالنساابة لل ااباب والنساااء والمساانل   

وللعالقات المجامعية الصااااحية  والاحقق م  صااااحة المعلومات على مساااااو    والفاات األخر  الم:م ااااة 
 المجامع المحلي  والبرامج الاعليمية لم افحة الكراهية والعنف والاطر  

وأخلرا  يجب الاصااااااااادي لاحديات النظام اإلي ولوجي الرقمي بطريقة ماكاملة  بالاعاون مع جميع  - 109
ن:ج ماعدد األبعاد وماعدد أصااحاب المصاالحة ي ااارا ةيه المجامع    الج:ات المعنية  وم  الضااروري اتباع

 المدني ووساق. اإلعالم القديمة م اركة كاملة إلى جانب الدول والمنظمات الدولية وال ركات الرقمية  
 

 الاوصيات الموج:ة إلى الدول -  ألف 

واعمااالااه يفرب على الاادول واجااب  إن اللازام باااحارام الحق في حريااة الرأي والاعبلر وحماااهاااه   - 110
ضاااااامان بلاة إعالمية سااااااليمة  وتم اااااايا مع هذا الواجب  يجب على الدول أن تمانع ع  تقديم معلومات  

  اذبة أو رعاها:ا أو ت جيع:ا أو ن رها ب:د  تقوي  بلاة المعلومات 

لثة على ن ااار  أثناء النزاع المسااالح  يجب على الدول أل تسااااخدم أو تن ااار أو ت اااجع أطرافا ثا - 111
المعلومات داخو الحدود أو عبرها بطرق يم   أن تفضاي  ب ا و مباشار أو غلر مباشار  إلى إلحاق األذ   
بالمدنلل   بما في ذلك جراقم الحرب أو الجراقم ضاااااااااد اإلنساااااااااانية أو غلرها م  انا:ا ات القانون الدولي  

 لقانون الدولي لحقوق اإلنسان اإلنساني  أو الاحري  على العداء أو العنف أو الامللز بموجب ا

يجب على الدول أل تعطو اإلنارنت أو التصالت السلكية والالسلكية  ألن ذلك ي  و تقللدا غلر   - 112
ماناساب بطبيعاه للوصاول إلى المعلومات  وينبةي للجزاءات العامة أن تاجنب أثر تقللد وصاول الناس إلى  

ةي للدول  عند القاضااء  أن تقدم إعفاءات لام ل  الوصاول إلى  اإلنارنت أو وسااقو التصاال انمنة  وينب
 اإلنارنت والادفق الحر للمعلومات إلى الس ان الذه  يخضعون لجزاءات 
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األخباار  ”أو   “األخباار الكااذباة”هنبةي للادول أل تحظر أو تقلاد المعلوماات المضاااااااااللاة والادعااياة و  - 113
( 3)19ورة وال:د  الم اروع على النحو المبل  في المادة  ما لم تسااو  شاروا ال ارعية والضار   “المزيفة

م  الع:د الدولي الخاص بالحقوق المدنية   20أو ما لم ترق إلى مساااااااااو  الاحري  تم اااااااايا مع المادة  
والسااااياسااااية  ويجب علل:ا أن تحظر الدعوة إلى الكراهية الاي ت اااا و تحريضااااا على الامللز أو العداء أو  

قم الدولية  وينبةي تجنب تجريم الاعبلر باسااااااااثناء ما هاماشاااااااى مع الاوجل:ات  العنف  أو غلرها م  الجرا
 الواردة في خطة عمو الر اا 

يجب على الدول أن تكفو أن تكون جميع تدابلر عدم الاقلد ضاااارورية وماناساااابة تماما لمواج:ة   - 114
اق:ا لمقاضاااايات األتمة  الحالت الساااااثناقية  وأن تكون غلر تمللزية  ومحدودة تمنيا  ومصااااممة في نط

وعالوة على ذلاك  هنبةي إعالن الااادابلر الراميااة إلى تقللااد الاعبلر أثناااء حاالت الطوارئ على أن:ااا تقللاد  
جزقي بموجب إجراءات الع:د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساااياساااية للساااماب للجنة المعنية بحقوق  

 اإلنسان بالامحيا 

ألولوية للادابلر غلر القانونية ال:ادفة إلى م افحة المعلومات المضاااااااللة  هنبةي للدول أن تعطي ا - 115
والدعاية  بدءا بالازام:ا بالك ااااف ع  البيانات الرساااامية ب اااا و اساااااباقي  وت ااااجيع الاحقق م  صااااحة 
المعلومات على نحو جدهر بالثقة  وتعزيز الوصاااول إلى مصاااادر المعلومات المانوعة والموثوقة  وضااامان  

اإلعالمية والرقمية والمعلوماتية  ورعاية بلاة تم لنية وشااملة للمجامع المدني لتخاذ مبادرات   محو األمية
 لم افحة الاالعب بالمعلومات 

هنبةي للدول أن تفي بواجب:ا في ضاااااامان الحق في الحصااااااول على المعلومات ع  طريق تيادة   - 116
شاب ة اإلنارنت وخارج:ا  ويجب على جميع شافافلا:ا والك اف ب ا و اسااباقي ع  البيانات الرسامية على  

الدول أن تعامد وتنفذ قوانل  شاااااملة ب ااااةن الحصااااول على المعلومات أو أن تواقم القوانل  والسااااياسااااات  
والممارسااات القاقمة مع المعاهلر الدولية واإلقليمية  وينبةي ل:ذه القوانل  أن تاجنب الساااثناءات الواسااعة  

 الحصول على المعلومات ألسباب تاعلق باألم  القومي النطاق غلر المبررة للحق في 

ي امو الحق في الحصاول على المعلومات الوصاول إلى المعلومات بجميع أنواع:ا  دونما اعابار   - 117
للحدود وم  خالل أي وساااااااااللة يخاارها ال اااااااااخا  وينبةي للدول أن تحارم وتحمي حق األفراد في تلقي  

 م تك  هذه المعلومات مقلدة تم يا مع المعاهلر الدولية لحقوق اإلنسان  األخبار والدعاية األجنبية  ما ل

هنبةي للدول أن تحارم وتحمي وتعزت اسااااااااقاللية وسااااااااق. اإلعالم وحريا:ا وتعددها:ا وتنوع:ا    - 118
في ذلاك الانوع الجنسااااااااااني  في جميع األوقاات  وينبةي ل:اا أن تماثاو اماثاال تااماا للازاماات:اا بموجاب   بماا
قاانون الادولي اإلنسااااااااااني بحمااياة جميع الصاااااااااحفلل  األجااناب والوطنلل  )المعر  وفقاا للقاانون الادولي  ال

لحقوق اإلنساان( بوصاف:م مدنلل  في النزاعات المسالحة  وينبةي احارام حرية تنقو وسااق. اإلعالم وحرية  
 إعداد الاقارير ب  و مساقو احاراما صارما  

دول وساااااقو اإلعالم أو منصااااات وساااااقو الاواصااااو الجاماعي أو  م  غلر الم ااااروع أن تجبر ال - 119
منظمات المجامع المدني على ن ر المعلومات الاي تناج:ا السلطات أو توافق علل:ا حصرا  أثناء النزاعات  
المساالحة  والاعايم الكامو على المعلومات الذي يرفرب ويارافق مع تطبلق عقو ات جناقية شاادهدة ل هبرره 

 دولي حاى أثناء حالت الطوارئ القانون ال
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هاعل  على الدول الاحقلق في جميع العاداءات على الصاااااحفلل  بسااااارعة وفعالية واسااااااقاللية   - 120
ونزاهة بما هاماشاى مع بروتوكول ملنيساوتا الماعلق بالاحقلق في حالت الوفاة الاي يرحامو أن تكون غلر  

مو دولية مسااقلة لدعم الج:ود الدولية والوطنية الرامية  وينبةي لألمم الماحدة أن تن ا  فرقة ع م اروعة 
 إلى منع ال:جمات على الصحفلل  والاحقلق فل:ا ومقاضاة مرتكبل:ا  

على المح مة الجناقية الدولية اساااااعراب عمليات القاو المسااااامرة للصااااحفلل  في حالت النزاع   - 121
 عليه   غلر راغبة في القيام باذلك أو غلر قادرةب:د  مقاضاة جراقم الحرب عندما تكون السلطات الوطنية  

هنبةي للدول أل تطلب م  المنصااااات إنفاذ تدابلر تاعلق بالمحاو  ل تاوافق مع المعاهلر الدولية   - 122
لحقوق اإلنساااااان  ويجب أن ي اااااجع تنظيم الدولة لوسااااااقو الاواصاااااو الجاماعي ال اااااركات على ضااااامان  

واجباة في مراعااة حقوق اإلنساااااااااان واتخااذ اإلجراءات القاانونياة الواجبة  ال ااااااااافااةياة ال:اادفاة و اذل العنااياة ال
 للمساخدمل  

 
 الاوصيات الموج:ة إلى ال ركات -  باء 

هنبةي لل ااااركات أن تضااااع سااااياسااااات وعمليات وهيا و شاااااملة محددة للعمو في حالت النزاع    - 123
القاضاااء إلى معاهلر القانون الدولي اإلنساااني  توفر  اسااانادا إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسااان  وعند  

أطرا يم   الانبؤ ب:ا وماسااااااااقة وفعالة للاصاااااااادي للاالعب بالمعلومات  وضاااااااامان أم  المساااااااااخدمل    
آليات لالناصاااا   وياعل  إتاحة هذه الساااياساااات لجميع المسااااخدمل  باللةة الاي يخاارون:ا في  وان ااااء

 اساخدام:م للمنصة 

ل اااااااااركااات أن تبااذل العنااايااة الواجبااة المعزتة في مراعاااة حقوق اإلنسااااااااااان وأن تطلق هنبةي ل - 124
اساااااااااراتيجيات معزتة إلدارة المخاطر في الوقت المناسااااااااب ةيما هاعلق بالنزاعات السااااااااابقة أو الالحقة أو  
الجارية بموارد ولةات وخبرات سااااااايايية كاةية و م ااااااااركة المجامع المدني  وينبةي أن تاضااااااام  عمليات  

نااياة الواجباة تحللال مالناا  لااةثلر عملياات ال اااااااااركاات ومناجاات:اا وخادماات:اا  بماا في ذلاك نموذج األعماال  الع
 نفسه  على دهناميات النزاع وكذلك على حقوق اإلنسان 

على ال اااااااركات مواءمة ضاااااااب. المحاو  مع القانون الدولي لحقوق اإلنساااااااان ومعاهلر القانون   - 125
د مم   لدعم حرية الاعبلر والوصاااول إلى المعلومات ومنع ن ااار المحاو   الدولي اإلنسااااني  و ذل كو ج:

الااذي يحامااو أن يحرب على العنف أو هنا:ااك غلر ذلااك م  مبااادئ القااانون الاادولي لحقوق اإلنسااااااااااان  
 والقانون الدولي اإلنساني 

صالنة  يجب على ال اركات الاة د م  أن ضاب. المحاو  في بلاات النزاع ي امو مراجعة ب ارية ر  - 126
وادراج الخبرة باللةات ذات الصالة والساياقات المحلية واإلقليمية  وينبةي اسااكمال الخبرة الداخلية ب ارا ات  

 المجامع المدني موثوقة للاحقق م  صحة المعلومات   مع منظمات وج:ات م 

بحرية الرأي  يجب حماية الا ااافلر م  طر  إلى طر  بوصااافه جانبا أسااااسااايا م  جوانب الاماع   - 127
والاعبلر  وياعل  على ال اااركات أيضاااا أن تجري تقليمات دييقة لمخاطر أم  الحساااابات الاي م  المحامو  

 أن تؤثر على المساخدمل  في حالت النزاع وتوفلر خيارات أمان محسنة 

ضاار  هنبةي لل اركات أل تكافي بوضاع ساياساات للحد م  تحقلق اإلهرادات النقدية م  المحاو  ال - 128
 المرتب. بالنزاعات المسلحة وتابع:ا  بو هنبةي ل:ا أيضا أن تنفذها تنفلذا فعال 
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هنبةي لل ااااركات أن تعزت ال اااافاةية في حالت النزاع  بساااابو من:ا ن اااار تقارير مناظمة ب ااااةن   - 129
  ال ااااافاةية تكون مااحة للجم:ور وم رساااااة لحالت محددة  وينبةي أن تاضااااام  هذه الاقارير ما هلزم م 
تفاصااالو دييقة وساااياق إلجراء تقليم فعال لاةثلرات ساااياساااات ال اااركة على حقوق اإلنساااان  وياعل  على  
 ال ركات تس:لو وصول الباحثل  إلى بيانات ال ركة الماعلقة باساخدام المنصات الرقمية أثناء النزاعات 

قم الحرب أو غلرها  هنبةي لل ااااااركات أن تحاف  ب اااااا و آم  على جميع األدلة المحاملة على جرا - 130
م  انا:ا ات حقوق اإلنسااااااان المرتكبة أثناء النزاعات المساااااالحة وفقا لمعاهلر اإلثبات الدولية  وأن تطور 

 عمليات لابادل األدلة مع هلاات العدالة الوطنية أو الدولية المناسبة  

والاحللو والحوار مع   وفي الخاام  تكرر المقررة الخاصاة الاة لد على الحاجة إلى مزيد م  البحث - 131
الج:ات الماعددة صاااااحبة المصاااالحة لبناء توافق في انراء ب ااااةن المفاهيم والسااااياسااااات والساااااراتيجيات  
والمبادئ الاوجل:ية للاصااااادي للمعلومات المضاااااللة وغلرها م  أشااااا ال الاالعب بالمعلومات  ومع إطالق 

دعوت:ا إلى اتباع ن:ج قوي في مجال حقوق    مبادرات مخالفة لدراساة هذه المسااقو  تكرر المقررة الخاصاة
اإلنساااان وترحب بالمقارحات المقدمة م  الدول األعضااااء والمنظمات الدولية وال اااركات والمجامع المدني  

 ب ةن الكيفية الاي يم   ب:ا لولها:ا أن تس:م في ج:ودهم 
 


