فضای ارتباطات و اطلعات جهانی  :نفع مشترک برای بشریت

مقدمه
فضای ارتباطات و اطلعات جهانی نفع مشترک بشریت است و باید به طور خاص محافظت ش!!ود.
ساماندهی و مدیریت آن وظیفه همهی انسانهاست و از طری!!ق نهاده!!ای دموکراتی!!ک ،ب!!ا ه!!دف
تسهیل ارتباط واقعی بین افراد ،فرهنگ )ها( ،مردم و ملتها ،در راستای خدمت به حق!!وق بش!!ر،
سازگاری مدنی و صلح انجام میگیرد.
فضای ارتباطات و اطلعات جهانی باید در راستای کاربست آزادی بیان و اندیش!!ه باش!!د و بای!!د ب!!ه
اصول کثرتگرایی ،آزادی ،منزلت ،م!!دارا و خ!!رد و درک متقاب!!ل اح!!ترام بگ!!ذارد .دانس!!تن )آگ!!اهی(
برای بشر ضروری است تا تواناییهای زیس!!ت ش!!ناختی ،روانش!!ناختی ،اجتم!!اعی ،سیاس!!ی و
اقتصادی خود را توسعه دهد .دسترسی به دانستن ،به ویژه آگاهی بر واقعیت یک حق اساس!!ی
است.
کن!!ترل سیاس!!ی رس!!انهها ،تس!!خیر اخب!!ار و اطلع!!ات ب!!ه من!!افع شخص!!ی ،ت!!أثیر رو ب!!ه رش!!د
نقشآفرینان بنگاهی ،که از کنترل دموکراتیک میگریزند ،اطلعات نادرست آنلین ،خشونت علی!!ه
گزارشگران و سردبیران و تضعیف کیفیت روزنامهنگاری تهدیدهایی هستند دربرابر حق دانس!!!تن.
هر گونه تلش سوء استفادهگرایانه ب!!رای تحدی!!د آن از طری!!ق اعم!!ال فش!!ار ،تکنول!!وژی و ی!!ا اب!!زار
قانونی ،نقض حق آزادی عقیده است.
فضای ارتباطات و اطلعات جهانی باید به نحوی ساماندهی شود تا حقوق و دموکراسی ب!!ه اج!!را
درآی!!د .بای!!د توان!!ایی م!!ا را در ح!!ل چالشه!!ای کن!!ونی ،پیشنگ!!ری سرنوش!!ت مش!!ترک ،پای!!دارد و
استوارتر کند و توسعه پایداری با نظرداشت منافع و حقوق نسلهای آینده ممکن کند.
فضای ارتباطات و اطلعات جهانی باید آزادی ،استقلل و کثرتگرایی اطلع!!ات و اطلع رس!!انی را
تضمین کند .این گنجینه مشترک ،ارزش اجتماعی ،فرهنگ!!ی و دموکراتی!!ک دارد و ب!!ه ای!!ن عن!!وان
نبایست صرفا به سویهای تجاری کاهش یابد .تا حد ممکن از موقعیتهای غالب در تولید ،توزیع یا
گزینش اطلعات جلوگیری شود ،و ورای آن مهار شوند .تا تنوع در حقایق و دیدگاهها حفظ شوند.

مبانی
حق دسترسی به اطلعات
آزادی عقیده با تبادل آزاد ایدهها و اطلعات مبتنی بر حقایق راستین ،تضمین میش!!ود .حقیق!!ت،
که مستعد برگرفتن اشکال متنوعی اس!!ت ب!!ر س!!ازگاری می!!ان واقعی!!ت و دری!!افتن و ی!!ا ب!!ر به!!ترین
شواهد موجود بهرهمند از جستجوی مبتنی روش ه!!ای علم!!ی ،دانش!!گاهی ،روزنامهنگ!!ارانه و ی!!ا
دیگر کنشهای حرفهای طراحی شده برای تولید اطلعات و دانش قابل اعتماد.
اطلع!!ات قاب!!ل اعتم!!اد ب!!ر پ!!ایه کاربس!!ت آزادی اندیش!!ه ،اح!!ترام ب!!ه س!!ایر حق!!وق بش!!ر و تم!!ام
شیوههای دموکراتیک ،از جمله همپرسی ،انتخاب ،تصمیمگیری و پاس!!خگویی اس!!ت .یکپ!!ارچگی
فرآیند دموکراتیک زمانی نقض میشود که اطلعاتی که میتواند بر این فرآین!!د ت!!اثیر گ!!ذار باش!!د،
دستکاری شود.
حق اطلعات شامل آزادی جستجو ،دریافت و دسترسی به اطلعات قابل اعتماد است .ب!!ا ت!!وجه
به اصول تعهد به حقیقت ،چندگانگی دیدگاهها و شیوههای منطقی ب!!رای ایج!!اد و تأیی!!د حق!!ایق،
زمانی که اطلعات آزادانه جمع آوری ،پردازش و منتشر میشوند به عنوان اطلعات قابل اعتم!!اد
به شمار میآیند.
تعهد به آزادی پیگیری حقیقت ،ژرفیابی واقعی و اص!!ول »آس!!یب ناپ!!ذیر« ب!!رای ص!!داقت اخب!!ار و
اطلعات ضروری است .انتشار اطلعاتی که گمراه کننده یا نادرس!!ت اس!!ت ی!!ا ب!!ازداری از انتش!!ار
اطلعاتی که باید شناخته شده باشد ،میتواند توانایی فرد را در درک پیرامون خود تضعیف کن!!د و
در افزایش ظرفیتهای خود ناتوان سازد.
تضاد منافع نا گفته در زمینه اطلع!!ات تهدی!!دی اس!!ت .محتواه!!ایی تبلیغ!!اتی و تش!!ویقی بای!!د ب!!ه
وضوح به این عنوان شناسایی شوند.

آزادی بیان
آزادی بیان یک حق بنی!!ادین هم!!ه اف!!راد ب!!رای اب!!راز عقی!!ده خ!!ود اس!!ت .مط!!ابق ب!!ا اس!!تانداردهای
جهانی در مورد آزادی بیان و با نظرداشت حقوق و خوشنامی دیگران ،این حق شامل ح!!ق انتق!!اد
از هر نظام فکری میباشد و نمیتواند با باور یا حساسیت برخی دیگر محدود شود.
مالکیت معنوی ،که فقط برای خلقیتها و اختراعات قابل اجرا است ،نباید سیستم بستهای را در
فضای اطلعات و ارتباطات ایجاد کند و نباید به گونهای استفاده شود که حضور عمومی را مح!!دود
کند .تولید حاصل از کار گردآوری ،پردازش و توزیع اطلعات ،حق دریافت دستمزدی عادلنه را در بر
دارد.

حریم خصوصی
شرکت کنندگان در مناظره عمومی باید بتوانند از محرمانه ب!!ودن اطلع!!ات ی!!ا ارتباط!!ات شخص!!ی
خود محافظت کنند .در یک جامعه دموکراتیک حق حفظ حریم خصوصی نمیتواند محدود شود مگر
در موارد چون حف!!ظ نظ!!م عم!!ومی ،ایمن!!ی اف!!راد ،پیش!!گیری از ج!!رائم ،حف!!اظت از س!!لمتی و ی!!ا
حفاظت از حقوق و آزادیها دیگران ،که آن نیز بگونهای نسبی ممکن است.

مسئولیت
مسئولیت همه شرکتکنندگان در بحثهای عمومی ،یک اصل بنیادین است که نیازمند ش!!فافیت
در هویت آنها است .استثناها در اصل شفافیت اگر برای آسان کردن جستجوی حقیقت و یا ب!!رای
امنیت مشارکتگران باشد ،رواست است.
همه شرکتکنندگان در مناظره عمومی در برابر آنچه که میگوین!!د مس!!ئول هس!!تند ،و همچنی!!ن
دربرابر محتوائی که آن را پخش میکنند یا به انتش!!ار آن ،کم!!ک م!!ی کنن!!د .مس!!ئولیتپذیری تنه!!ا
می تواند بر اساس محدودیت های آزادی بیان مطابق با استانداردهای جهانی ایجاد شود.

شفافیت قدرت
هر سازمانی دولتی یا خصوصی که به شکلی قدرت یا نفوذ دارد -در محدوده منافع عم!!ومی –
تعهداتی در برابر شفافیت دارد که این تعهدات متناسب است با قدرت ی!!ا نف!!وذی ک!!ه میتوان!!د ب!!ر
افراد یا اندیشهها اعمال کند .این شفافیت باید به شیوهای چابک ،منظم و آزاد تضمین شود.

نهاده**ایی ک**ه ابزاره**ای فن**ی ،معماریانتخابه**ا و هنجاره**ای
اطلعات و ارتباطات را ایجاد میکنند
پاسخگویی
نهادها ،قوانین و سیستمها هنگام ایجاد ابزارهای فنی ،معماری انتخابها و هنجارهای ارتباط!!ات
–زمانی که به ساختار فضای اطلعات و ارتباط!!ات میپردازن!!د -بای!!د ب!!ه اص!!ول و تض!!مینهایی ک!!ه
ماهیت دموکراتیک این فضا را تقویت میکنند ،احترام بگذارند .آنها باید با ت!!وجه ب!!ه ت!!اثیر س!!هم ی!!ا
مشارکت خود پاسخگو باشند.

بیطرفی سیاسی،ایدئولوژیک و مذهبی
نهادهایی که ابزارها ،معماری و هنجارهای اطلعات و ارتباطات مانند پلتفرمها را ایجاد می کنند ،

باید به طور کامل با استانداردهای آزادی بیان و عقیده همخوانی داشته و به این ترتیب در هنگ!!ام
س!!اختن فض!!ا ،بای!!د ب!!ی طرف!!ی سیاس!!ی ،ای!!دئولوژیک و م!!ذهبی را م!!ورد اح!!ترام ق!!رار دهن!!د.
سیستمهای توزیع ی!ا تهی!!ه اطلع!!ات و نظره!ا بای!د نس!!بت ب!ه من!!افع کس!!انی ک!ه آنه!!ا را کن!!ترل
میکنند ،بی طرف باشند ،بجز در موارد تبلیغات آشکار ،که باید به طور شفاف آشکار باشند.

کثرتگرایی
نهادها ،قوانین و سیستمهای س!!اختاری ،از جمل!!ه آنه!!ایی ک!!ه محت!!وا را انتخ!!اب میکنن!!د و گ!!رد
میآورند ،باید تنوع نظرات و اطلعات ،کثرتگرائی رسانهها و ابتکار عمل آزادن!!ه را ارتق!!اء بخش!!ند.
ابزار مورد استفاده برای غربال و اولویت بندی اطلع!!ات بای!!د نس!!بت ب!!ه راه حله!!ای ج!!ایگزین ب!!از
باشد ،به طوری که امکان تک!!ثر ش!!اخصگذاری و انتخ!!اب را فراه!!م کن!!د و اج!!ازه آزادی انتخ!!اب ب!!ه
کاربران داده شود.

اطلعات قابل اعتماد
نهادهای ساختاری باید ساز و کاریهایی را به اجرا بگذارند که اطلعات قابل اعتماد قاب!!ل رؤی!!ت
باشند .چنین ساز و کارهایی باید بر اساس معیارهای ش!!فافیت ،اس!!تقلل تحریری!!ه ،اس!!تفاده از
روشهای تأیید و انطباق با اخلق باشد .صداقت ،صحت ،ردیابی نظرها و اطلعات بای!!د ارتق!!ا یاب!!د
تا منشا و نحوه تولید و انتشار آن شناخته شود .این بیطرفی سیاس!!ی ،ای!!دئولوژیک و م!!ذهبی را
نباید به منظور بهرهمند شدن از اطلعات قابل اعتماد نقض کرد.

شفافیت در بازرسی
چنین نهادهایی باید برای کسانی که بر روی آنها نف!!وذ بیش!!تری دارن!!د ،قاب!!ل اعتم!!اد باش!!ند ،در
برابر دستکاری مقاوم و نس!!بت ب!!ه بازرس!!ی ب!!از باش!!ند .ولتفرمه!!ا بای!!د نس!!بت ب!!ه گزینشه!!ای
الگوریتمی ،تعدیل )انسانی یا الگوریتمی( ،تهی!!ه محت!!وا ،جم!!ع آوری اطلع!!ات شخص!!ی و تواف!!ق
هایی که ممکن است با دولت ها انجام دهند ،شفاف باشند.

یکپارچگی با طراحی
تا آنج!!ا ک!!ه ممک!!ن اس!!ت ،الزام!!ات نهاده!!ایی ک!!ه ابزاره!!ا ،معماریه!!ا و هنجاره!!ای اطلع!!ات و
ارتباطات را ایجاد می کنند ،از ابتداباید ب!!ا ن!!رم اف!!زار ،الگ!!وریتم ه!!ا و ب!!ا ملزوم!!ات مرتب!!ط س!!ازگاری
داشته باشند .این نهادها و شرکتهای خدماتی باید ب!!ه ج!!دیت و ب!!ه ط!!ور مس!!تمر تح!!ت نظ!!ارت
باشند.

رسانه و روزنامهنگاری

عملکرد اجتماعی روزنامه نگاری
کارکرد اجتماعی روزنامهنگاری این است که یک "ب!!دیل س!!وم م!!ورد اعتم!!اد" ب!!رای جوام!!ع و اف!!راد
است .این عملکرد باعث ایجاد کنترل و تعادل میشود و مردم را برای مش!!ارکت کام!!ل در ج!!امعه
توانمند میسازد .هدف آن است که واقعیتها دریابد و به گس!!تردهترین ،ژرفتری!!ن و مناس!!بترین
شیوهای برای ارتقا آزادی عقیده آشکار کند.
کارکرد روزنامهنگاری فقط نشان دادن روی!!دادها نیس!!ت ،ک!!ه همچنی!!ن توض!!یح ش!!رایط و تح!!ول ب!!ه
جامع و کاملترین شکل است ،تا مردم مهم را از نامهم تمیز دهند .بر اوست تا جنبههای مثب!!ت و
منفی فعالیتهای انسانی اس!!ت را بازت!!اب ده!!د و ب!!ه ش!!کل س!!ازنده راهیافته!!ای ممک!!ن ب!!رای
پاسخ به چالشهای بزرگ بشریت بشناساند.

کد های اخلقی روزنامه نگاری
روزنامهنگاران هنگامی میتوانند عملکرد اجتماعی خود را درست انج!!ام دهن!!د ک!!ه از حق!!وق آنه!!ا
مح!!افظت ش!!ود ،ک!!ار خ!!ود را ب!!ه آزادی بتوانن!!د انج!!ام دهن!!د و ب!!ه الزام!!ات ح!!رفهای خ!!ود ک!!ه در
منشورهای رسمی برای اخلقی حرفهای تعریف شده است ،احترام بگذارند.
روزنامهنگاری میتواند توسط افراد گوناگونی انجام شود ،بدون نظرداشت حرفهای بودن ی!!ا نب!!ودن
آنها .روزنامهنگاران باید متعهد شوند که اطلعات را در راستای خدمت به منافع عمومی و حق!!وق
بنیادین عمومی مدیریت کنند و نه به عنوان کالیی تجاری برای داد و ستد .هدایت ش!!ده ب!!ا ال!!زام
به حقیقت ،آنها باید حقایق را صادقانه بیان کنند ،تا جایی که می توانن!!د من!!افع و پیش!!داوریهای

خود را نادیده بگیرند و هر شکل از تبانی و تضاد در منافع را رد کنند.

آزادی و امنیت روزنامه نگاران
روزنامه نگاری تنها زمانی میتوانند عملکرد اجتماعی خود را انجام دهند که آزادی و امنی!!ت آنه!!ا
در فضاهای حقیقی و مجازی تضمین شود .آنها باید علیه همه اشکال خشونت ،فشار و تبعیض و
علیه تمام اشکال سواستفادهگرانه از پیگردهای قانون و در برابر هر گونه تلش برای از بی!!ن ب!!ردن
توانایی آنها برای انجام کار اجتماعی خود ،محافظت شوند.
آنها حق حفاظت از محرمانه ب!!ودن من!!ابع خ!!ود را دارن!!د .حف!!اظت م!!وثر از افش!!اگران ب!!رای تض!!مین

شفافیت قدرتها لزم است.

استقل ل تحریریه
روزنامهنگ!!اران در اس!!تقلل کام!!ل از تم!!ام اش!!کال ق!!درت و مس!!تقل از نف!!وذ سیاس!!ی ،اقتص!!ادی،
مذهبی و از هر نظر دیگری ،عمل میکنند .تمام دخالت در تولید محتوا توس!!ط مقامه!!ای دول!!تی،
صاحبان ،سهامداران ،تبلیغ کنندگان و یا شرکای تج!!اری رس!!انهای ،آزادی و اس!!تقلل اطلع!!ات را
نقض میکند .بودجه دولتی یا بخش خصوصی برای روزنامهنگاری نباید هم!!راه ب!!ا اعم!!ال ش!!رط در
تحریریه باشد و محتوای آن را تحت تأثیر قرار دهد.

پایداری روزنامهنگاری
کارکرد اجتماعی روزنامهنگاری تلش جامعه را برای تضمین پایداری مالی آن توجیه میکند.

به سوی یک چارچوب جهانی برای اطلعات و دموکراسی
بایس!!تگی مس!!وولیت پ!!ذیری در فعالیته!!ایی ک!!ه از مرزه!!ای مل!!ی گ!!ذر میکنن!!د ،ب!!ه وی!!ژه در
عرص!!ههایی ک!!ه ب!!ه س!!رعت متح!!ول میش!!وند ،برانگزانن!!ده پرس!!شهای پیچی!!ده اس!!ت .مه!!ار
دموکراتی!!ک مس!!تلزم مش!!ارکت مس!!تمر کارشناس!!انانه اس!!ت ک!!ه ب!!ه گ!!ونهای مناس!!ب م!!وازنهی
بازنمایی جهانی را با ارزیابی مبتنی بر شواهد دقیق از شیوه ها و شرایط تولی!!د دان!!ش در فض!!ای
ارتباطات و اطلعات جهانی برقرار کند .برای این منظور باید یک گروه جهانی از کارشناس!!ان ایج!!اد
شود .بودجه و وظ!!ایف آن بای!!د اس!!تقلل ک!!افی از ش!!رکتها و دولته!!ا و ق!!درت را ب!!رای بررس!!ی
شیوهها و پیامدهای ابزارهای اولیه ،معماری و هنجارهای ارتباطات به صورت مستمرفراهم کن!!د و
گزارشهای دورهای و توصیههایی در مورد بهترین شیوهها را ارائه دهد.

