
 

 :المزیفةبیان اإلفال حول األخبار 
 

إن االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات (اإلفال) قلق جدًا بشأن ظاھرة "األخبار الُمزیفة" وخاصة سیاسات التعامل معھا، 
 یضم ھذا البیان توصیات للحكومات والمكتبات مصحوبًا بمجموعة من المصادر.

 الموضوع:
یقوم التقدم االجتماعي واالقتصادي على قدرة األفراد على اتخاذ قرارات أفضل ألنفسھم ولُمجتمعاتھم، وھو ما یعتمد بطبیعة الحال 

إذا تم –التي یُدّعى صحتھاعلى الوصول إلى معلومات دقیقة كافیة واإللمام المعلوماتي ومھارات التحلیل النقدي، والمعلومات الخاطئة 
 تُھدد باتخاذ قرارات خاطئة.  -تصدیقھا

ولیس فقط –إن األكاذیب والُمخادعة لیسا باألمور الجدیدة ولكن، ومع تقدم التكنولوجیات الرقمیة أصبح من السھل على أي شخص 
 أن یُعد وینشر أي مادة بسرعة وعلى نطاٍق أوسع من أي وقٍت مضى. -الحكومات أو من لدیھم مصادر واسعة

ذلك، یظل فھمنا ألثر "األخبار الخاطئة" ودوافع من ینشرونھا محدودًا ویحتاج إلى تطور وبحث مستمرین یعكسان التغیرات  ومع
 االجتماعیة والسیاسیة والتكنولوجیة. 

لكلمة على وضع وسائل الرقابة القدیمة، وقد ساعد نشر ھذه استخدام یتزاید استخدام مبدأ "األخبار المزیفة " كمبرر اللكن مع األسف، 
قوانین ذات أثر غیر محمود على حریة التعبیر، أو ببساطة تقویة موقف مصادر المعلومات التقلیدیة على حساب وسائل اإلعالم 

 الحدیثة. 

 

 :األخبار المزیفة والمكتبات
ودقیقة یُمكن االعتماد علیھا، وتتزاید  تلتزم المكتبات التزاًما مؤسسیا وأخالقیًا بُمساعدة الُمستخدمین على الوصول إلى معلومات حقیقیة

 أھمیة ھذا الدور في عصر تسوده ظاھرة "األخبار المزیفة".

وعلى المستوى الفردي، تدعم جھود المكتبات لبناء وسائل إعالم ذات صلة ومحو األمیة المعلوماتیة المواطنین في تقییم مصداقیة 
 ومدى ُمناسبة مصادر المعلومات.

من  ُممكنة ) إلى أھمیة دور المكتبات في تحقیق أكبر استفادة2017( وبیان محو األمیة الرقمیة) 2014( بیان اإلنترنتاإلفال یُشیر بیانا 
لیل النقدي، لقد شاركت اإلفال على مدار سنوات عدیدة في ُمبادرات عالمیة تُعنى بمحو األمیة اإلعالمیة األدوات الرقمیة والتح

 .كیف تكشف الخبر الُمزیفوالمعلوماتیة وصنعت أدوات مثل إنفوجراف 

ل إلى المعلومات وحریة التعبیر، وبطبیعة الحال یجب مواجھة أي تقیید لھذه تلتزم اإلفال التزاًما طویل المدى بضمان حریة الوصو
حول مسؤولیة  بمبادئ مانیالبما في ذلك االلتزام  -من خالل الرقابة أو إعاقة الوصول إلى المصادر الرقمیة واإلنترنت–المبادئ 
 الوسیط.

 اإلفال الحكومات إلى: لذلك تدعو 
زیفة"، لتعبیر بحجة "موانع" "األخبار الحریة الوصول إلى المعلومات وحریة االتصدي لتمریر قوانین من شأنھا إعاقة  •

 وغیرھا مما یُقید الوصول إلى المصادر الرقمیة واإلنترنت.
 التأكد من أن قواعد استخدام اإلنترنت ال تُقید حریة التعبیر بال ُمبرر. •
 تجنب استخدامھا حجة لفرض الرقابة.توخي الحذر في  استخدام كلمة "أخبار ُمزیفة" ل •
االستثمار في برامج محو األمیة المعلوماتیة على جمیع المستویات ولجمیع األعمار بما یواكب االحتیاجات الُمعاصرة، من  •

 في مجال التعلیم.  2030الُمتحدة  من الجھود لتحقیق أھداف ُخطة األمم اخالل المكتبات والمدارس كونھا جزءً 
 دعم البحث في: •

https://www.ifla.org/publications/node/224
https://www.ifla.org/publications/node/11586
https://www.ifla.org/node/11175
https://www.manilaprinciples.org/


o طریقة ُصنع المعلومات وُمشاركتھا على اإلنترنت بما یُراعي خصوصیة الُمستخدم، و 
o .وسائل الدعایة التي قد تشوش طریقة عرض وُمشاركة المعلومات 

 د ال تترك أحدًا خلفھا.العمل مع جمیع األطراف المعنیة لدعم المعلومات الدقیقة والتأكد من أن ھذه الجھو •

 تحث اإلفال أعضاءھا على:
التأكید على أھمیة محو األمیة اإلعالمیة والمعلوماتیة كأسس للتنمیة والُمجتمعات الجیدة ووسیلة للتصدي "لألخبار  •

 الُمزیفة".
 لرقمیة. االستمرار في دعم البرامج واالستراتیجیات والشراكات وُمشاركة المعلومات التي تدعم محو األمیة ا •
 وحریة الوصول إلى المعلومات. الدفاع عن أھمیة حریة التعبیر •
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