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والتعبير*
مذكرة من األمانة
تتشر ا األما ررن حت ر إ جمر قو اررس ن ررري اا قرراإ ت ار ات ر ا ررا ات ر حتت ا ر
ومحاان احلق يف ن ان ال أي والت بري ،دافجمد كاي ،الذي أعد عمر ا حت ر ا الارس  .2/25واشرل
الت ار حتدااررن ةاقرران مررن الد اةرراا حتشر إ اتقرراد الر تنشر عنررد ت ررا م ررا الن ررا ال ر
لادولررن وال طرراا ا ررا ون اررن الت بررري يف ال ر ال م ر  .وابحررا ات ر ا ررا يف تررذا الت ا ر
اا ررا ال ررا ر اتت ر ح اررن الت بررري واتبررادن الر تنطبررق عارر ،ال طرراا ا ررا  ،و رردد اتشرراك
ال دجمق رجم يف ررال تلنرلرججمررا ات ارمرراا والت ررالا الررذان تشررما م تض رجماا ن اررن الت بررري،
وا ض مقاد ا ر جمن وةجماةاتجمن ةجمن فجم ا خ ل فرتة ولاته.

__________

*

د تذا الت ا حت د اترعد الن اد لل اتضمن أندث اتقتجداا.
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والا -مقدمة
 -1ابدو أإ دو ال طاا ا ا يف ال ال م مت دد األحت اد ومتناٍ حتا ّ اد ،وأ ه اشل
ال رررة الداف ررن و اء أكرريف ترة ر يف ف ر احل رررل عارر ،ات ارمرراا يف التررا ا  .ومتاررل الش ركاا
ا اص ررن منت رردااا مرتامجم ررن األ ر ر اا لات ب ررري ال ا ر  .وتتش ررل اترا ر ر ال دجمق رجمن لتجمجمر ر وف ة ررن
ات ررا ا ال اتجمررن وت رمجم ا را امجمرراا ال ر تررتحل يف ات ارمرراا اتتح ر عاجم ررا عرريف الرةرراد
االلرتو جمررن تجمجررن ج رررد ال طرراا ا را  .وت تمررد البنجمرراا التحتجمررن لاتلنرلرججمررا اتتن اررن الر تترجم
لب ار األاررإا قملا جمررن الرصرررل قو اا رت ر عارر ،ال طرراا ا ررا يف اةررتثما ااا وصرجما ت ا
ومالجمت ا .ويف كثري مرن األنجمراإ تقرتمد ت رامجم أدواا ق فراا ال را رإ وعمر الةرتإبا اا مرن
اتنتجاا ال ا ن ا ال طاا ا ا يف الا ات ا بن وجت جم البجما اا .والشكاا ا اصرن تر
الر ت رم األج ر ة وا ردماا الر تقرتإد ر إ أتر البجما راا الشإ رجمن ،حتردءا مرن البجما رراا
اتالجمن وم ارماا ال عاان ال حجمن واليفاد االلرتو ون ى ال ةاد الن رجمن ،وترؤ خ أ شرطن البحرا
و فظ ال ر وتقججم ا الفجمدار.
 -2وا رررد م ر الفض ر يف اخ ر اتما ةرراا ات اص ر ة حل اررن ال ر أي والت بررري قو صررناعاا
ال ط رراا ا ررا  ،الر ر متا ررل مف رراتجم القر رجمط ة عا رر ،الفض رراء ال مر ر  ،ف ر ر منف ررذ الرص رررل قو
ات ارمرراا والرةرجم تما ةررن الت بررري .ول منررا يف البجمترراا ال مجمررن مررن ر م أةررتان تامررن حتشر إ
ال را ال احتان لاتطبجمق و طاي ةاطن ال طاا ا ا ووةراد ال احترن ال امرن .وتر وررا أإ متارل
اجل رراا الفاعاررن ا اصررن مررن اتقررؤولجمن ررد ا مقرراوا ا تررا متالرره القرراطاا ال امررنب وتر انب ر أإ
تقرتند مقرؤولجمااا قو را رإ ن رري اا قراإ وار وم ا دمرن والرتتجمبراا الت ا دارن ،أو قو أةررس
أخ ب وكجمف ات ر تن رجم ال راا حتر اجل راا الفاعارن يف طراا الشركاا وحتر الردولب ومرا
تر ا ط رراا الر انب ر أإ تتإررذتا اجل رراا الفاعاررن يف ال طرراا ا ررا نجمنمررا تراجرره ض ر ر ا
تدف ا قو اما ةن أعمااها التجا ان حتط ا ن تت ا ض مر ن ارن الت برريب أتر ف دخررل األةرراي أ
تنقحب من اب وت تباغ ال م ء هبذه الض رمب وم اةتم ا ت ا ر ال رايف يف الفضراء ال مر ،
جبا ب "ق رت األاجماء" ال تارم يف األفق ال اب ،ا ب اا ااد عن ر ا نجمرارا لضرماإ ت ار
احل ري ومحاات ا والتمت هبا.
 -3ون ررددا اه ررذا الت ار ر ع رردة أت ررداا( .)1ف ررر ا رردا أولا قو دا ررد فت رراا اجل رراا
الفاعان ا اصن ااا الت ثري اللبري عا ،ن ان الت بري يف ال ال م  .وثا جما ،قو داد ال ضااا
اتت ا ن حتل من اراغ ال طراا ا را يف رال محاارن ن ارن الر أي والت برري ومقرؤولجمن القراطاا
ال امن نجمال ترفري احلماان لقرانن الت برري .وثالثر ا ،دارد الرالا الر تبردو يف ناجرن ماةرن قو
ترججم اا م جما ان .وةجمج ي تناول تذه الالا وترنجمدتا عن اق ت ا ا مراضجم جمن ،واارا اا
__________

()1
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ارد ات ا ا أإ اشل مقتشا ه ال ا ر  ،أمرس تره ،و حته يف جام ن كالجمفر جما وكاجمن قا فن لاح ري ،ترا
دمره من مقاعدة يف قعداد تذا الت ا .
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لر رب البا ررداإ والشر ركاا ،وات ررالا ومش رراو اا مر ر احللرم رراا و ط رراا األعم ررال التجا ا ررن
والتم اتد  .وميلن قواا الل كاه يف أإ تذا الت ا تر األول من حت عدة ت ا ا ةرجم دم ا
ات ا را هبردا تررفري ق اراداا حتشر إ اللجمفجمرن الر تقرتطجم هبرا اجل راا الفاعارن يف ال طراا
ا ا محاان ن ان الت بري وت ا تا يف ال ال م .
 -4و د أة م مدخ ا ومشاو اا عامن يف قعداد تذا الت ار  .وأصرد ات ر ا را ،
يف  3كررا رإ األول/داقررميف  ،2015ررداء مررن أج ر ت ررد مقرراداا يف قعررداد الت ا ر  .وتا ر،
نرر ى تررا ا صرردو الت ار  15مقررادن مررن الرردول( )2ومثا ررا اتن مرراا( ،)3ومججم ررا متانررن عارر،
اتر الشبل لام ا ا ( .)4واةرتفاد ات ر ا را حت رد كبرري أاضرا مرن اتشراو اا .وع رد
اجتماع را م ر  25ف ر دا مررن أعضرراء من مرراا التم ر اتررد  ،يف ارررم  25و 26كررا رإ الثررا /
انرراا  ،2016يف جام ررن كالجمفر جمررا وكاجمررن قا ر فن لاح ررري ،واجتماع ر ا منف ر ا مر  20ف ر دا مررن
امثار ر ال ط رراا ا ررا والتمر ر ات ررد  ،يف  29ا رربام/فيفاار ر  ،2016يف م ر ر مفرضر رجمن األمر ر
اتتح رردة الق ررامجمن حل ررري اا ق رراإ ،يف جنجم ررف .وميل ررن أاض ر را ال ّر ر ا عا رر ،م رررج اا لتا ررل
الجتماعاا يف اتر الشبل لام ا ا .

ثانيا -حرية التعبير والدول والقطاع الماب في العصر الرقمي
 -5اقررتند تررذا الت ار الترض رجمح قو ة رؤال أةاةر  ،تررر :قو أي مررد انب ر أإ الرررإ
طاا تلنرلرججما ات ارماا والت الا مقؤولا عن ت ار احلرق يف ن ارن الر أي والت برري ومحااترهب
وتتطاررب م اجلررن تررذه ال ضرجمن الشر وا حتت ررد مرررج لا ررا رإ الرردويل حل ررري اا قرراإ ،الررذي اار
الدول حتت ا ن ان الت برري ومحاات را ،واتبرادن اتت ا رن ؤقرؤولجماا ال طراا ا را يف رال ن رري
اا قاإ.

لف -اإلطار القانوني الدولي
 -6تلف اتادة  19يف كر مرن ال رد الردويل ا را حتراحل ري اتد جمرن والقجماةرجمن وااعر إ
ال ات حل ري اا قاإ نق ك ارإ يف التمراس لتارف ضر وع ات ارمراا واألفلرا وتا جم را

__________

()2
()3

()4

4

األ دإ ،وأ مجمنجم ررا ،وقة ررتر جما ،وحت ررريو ،وتكجم ررا ،ومج ر ا ررن مرل رردوفا ،و وما جم ررا ،والق ررافادو  ،وة ررارفاكجما ،واللرا ر ،
واتلقجمل ،ومر اشجمرس ،وترلندا ،والرلااا اتتحدة األم الجمن ،والجمر اإ.
اتررادة 19؛ احتطررن الت ررالا الت دمجمررن؛ مك ر الدمي ا جمررن والتلنرلرججمررا؛ مك ر التلنرلرججمررا والتم ر ؛ مك ر قدا ة
الت الا التاحت لاجام ن الر نجمن لاح ري ،جمرداه ؛ ات د الدامنك حل ري اا قاإ؛ من من احل رري ال مجمرن؛
ال احتط ررن األو وحتجم ررن تن م رراا احل ررري اتد جم ررن ون ررري اا ق رراإ؛ الف ا ررق ال ام ر ات ر ر حتا رص رجمن والش ررفافجمن يف
التراص الشبل التاحت لتحالف احل ان يف ال الت الا االلرتو جمن؛ مباد ة ااحت غ ال اتجمن؛ مؤةقرن ن رري
اا ق رراإ واألعم ررال التجا ا ررن؛ اتكر ر ال رردويل ات ر ر حت ررا رإ ال مر ر ا ررريي؛ مج جم ررن اا رت ر ر ؛ الش رربلن اللر ا ررن
الت دمجمن؛ اتن من الدولجمن حلماان ا رصجمن؛ مش وا ت نجمف احل ري ال مجمن؛ ومن من أم الا اجلدادة.
متام عا ،ال احت .www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx
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و ا ررا قو رخر ان دومنررا اعتبررا لاحرردود وحت اررن وةرجمان .وأصررب الت كجمررد عارر ،أإ األفر اد اتمت رررإ
ح ررري متق رراوان عارر ،ا رربلن اا رت ر وخا ج ررا م ررن األمررر ات ت ررادة .وةررا اتلا ررف الق راحتق
حتالرلا ررن الض رررء عا رر ،اادا رراد ع رردد وأا ررلال ال جم رررد الر ر تفر ر ض عا رر ،احل ررق يف احل رررل عا رر،
ات ارماا عيف اا رت (ا الرثجم ن  ،)A/HRC/17/27وأوضر تر ثري الترةر يف م ا برن األ شرطن
ال مجمررن عارر ،ن اررن الت بررري (ا ر الرثجم رن  .)A/HRC/23/40ويف عررا  ،2015أكررد ات ر ا ررا
ال رردو ااه ررا ال ررذي تؤدا رره عماجم ررن التش ررفري وقخف رراء ااهرا ررن يف محاا ررن ن ا ررن الت ب ررري وت ا ت ررا (ا ر
الرثجم ررن  .)A/HRC/29/32وكر ات ر ا ررا والن ر اء اا اجممجم ر عارر ،اتقرراد اتت ا ررن ؤقررؤولجمن
الرةررطاء والرصرررل وال جمرررد عارر ،احملتررر  ،وغررري الررل مررن اتراضرجم ال دجمقرجمن اتت ا ررن ح اررن الت بررري
عيف الرةاد االلرتو جمن.
 -٧وتقررم الف ر ة ( )3مررن اتررادة  19يف ال ررد الرردويل ا ررا حترراحل ري اتد جمررن والقجماةرجمن
حتفر ض جمرررد عارر ،ن اررن الت بررري (للررن ال ررد ل اقررم حتت جمجمررد ن اررن ال ر أي وف ر ا لاف ر ة ( )1مررن
اتررادة  .)19وت ر حت الف ر ة ( )3مررن اتررادة  19مش ر وعجمن ال جمرررد حتش ر م أإ تلرررإ ةررددة حت ررن
ال ررا رإ وضر و ان لنررتا ن ررري اأخر ان أو ررت وحلمااررن األمررن ال رررم أو الن ررا ال ررا أو
ال ررحن ال امررن أو اأداع ال امررن .ووررب أإ ا رراغ أي ت جمجمررد حتد ررن كافجمررن واتررام ل امررن اجلم ررر
حجما ل مين اتقؤول ةاطن ت دا ان مطا ن وارف اا ااد اتناةب لألف اد (ا الاجنن ات نجمرن
ح رري اا قراإ ،الت اجمررق ال را ر  )2011(34حتشر إ اتررادة  :19ن ارن الر أي ون ارن الت بررري).
وللر الرررإ ضر و اا ،وررب ّأل ت ت ر دواعجمره عارر ،ر د كر رره مفجمرردا وم رررلا أو ةبررذا( .)5ومررن
اتتفق عاجمه متامر ا أاضر ا أإ الضر و ة ت تضر ت جمرجم مرد تناةرب الترداحتري (ا ر .)A/HRC/29/32
واقتا التناةب كفالن أإ الررإ الت جمجمرد ترر األداة األ ر تردخ ا مرن حتر األدواا األخر الر
ميلررن أإ ررق النتجمجررن اتنشررردة ،ومتناةرربا مر ات رراحن الر ات جرر ،محاات ررا (ا ر الت اجمررق ال ررا
 .)34و ق لألف اد احل رل ةبجم ا ت اا ف ال ؤرجب الف ة ( )3مرن اترادة  2يف ال رد
عندما ل تقتريف ال جمرد ا وم الف ة ( )3من اتادة .19
 -8و ر ررق لألف ر ر اد التمت ر ر حتالنط ر رراي اللام ر ر لاح ر ررري األخ ر ر عنر ررد اةر ررتإدا الرة ر رراد
االلرتو جم ررن ،مثر ر احل ررري اتت ا ر رن حتا رصر رجمن وحتات ت ررد ال رردا وتل ررران اجلم جم رراا والتجمر ر
القام والت اجم والث افن وعد التمجمجم  .وتتحم الدول الت ام ا ةالب ا حتالمتناا عن ا ت اك احل ري
والت ام را مرجب را حتلفالررن التمت ر حتتاررل احل ررري .و ررد تقررتدع تررذه اللت امرراا اترجبررن أإ تتإررذ
القاطاا ال امن ا طراا ال امن حلماان األف اد من أف ال اللجما اا ا اصن(.)6
__________
) (5

()6
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European Court of Human Rights, Application No. 6538/74, The Sunday Times v. The United
.Kingdom (26 April 1979), para. 59

ا الت اجمق ال را ر  )2004(31لاجنرن ات نجمرن ح رري اا قراإ حتشر إ بجم رن اللتر ا ال را ر ال را اتفر وض
عا ،الدول األ اا يف ال د الدويل ا ا حتراحل ري اتد جمرن والقجماةرجمن ،ووررا تطبجمرق ات رااري األخر لا را رإ
الرردويل مباا ر ة عارر ،أ شررطن اجل رراا الفاعاررن ا اصررن ،مث ر جت ر ا تلرراع ج ر اد ضررد اا قررا جمن وج ر اد ن ر ع
وأعمال قحتادة مجاعجمن وف ا ألنلا ال ا رإ الدويل اا قا .
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باء -وضع إطار لمسؤوليات القطاع الماب
 -9ل خيررت ررا رإ ن ررري اا قرراإ حت ررفن عامررن حتتن رجم أ شررطن أو مقررؤولجماا األعمررال
التجا ا ر ررن لا ط ر رراا ا ر ررا حت ر ررر ة مباار ر ر ة .وت ر رررف مرع ر ررن متنرع ر ررن م ر ررن اتب ر رراد اا ق ا ر رراداا
لامؤةقرراا حت جمررن كفالررن اللتر ا حترراحل ري األةاةرجمن .و ررد اعتمررد اررس ن ررري اا قرراإ اتبررادن
الترججم جمن حتش إ األعمرال التجا ارن ون رري اا قراإ :تنفجمرذ ق را األمر اتتحردة ات نررإ "احلماارن
والنر ر ررتا وال ت ر رراا" (ا ر ر ر ال ر رررثجم ت  A/HRC/17/4و .)A/HRC/17/31وت ل ر ررس اتب ر ررادن
الترججم جمررن أنلررا ال ررا رإ احلررايل حل ررري اا قرراإ ،مؤكرردة مررن جداررد أ رره وررب ألّ تلفر الرردول
ف ر ان ررتا أج ر ة الدولررن حل ررري اا قرراإ ،حت ر وأإ تلف ر أاض را انرتام ررا مررن ب ر اتؤةقرراا
التجا ان ا اض ن لرلات ا ال ضادجمن(.)٧
 -10وترررف اتبررادن الترججم جمررن ق ررا ا لان ر يف مقررؤولجماا األعمررال التجا اررن ا اصررن يف طرراا
تلنرلرججمررا ات ارم رراا والت ررالا عا رر ،ط رراي ال ررايف ،ؤ ر ل ع ررن الت ام رراا ال رردول أو تنفجم ررذتا
للت امااررا .وعارر ،ةربجم اتثررال ،تؤكررد اتبررادن الترججم جمررن مر األعمررال التجا اررن مقررؤولجمن عاتجمررن
حت ر إ تتجنررب نرردوث رثررا ضررا ة عارر ،ن ررري اا قرراإ حتقرربب أ شررطت ا ا اصررن ول تق ر يف
ندوث مث تال اأثا وت اجل ا قاا ندث  ،وأإ تق  ،من خ ل ع ااا التجا ان قو من را
أو ختفجمف و ا عا ،ن ري اا قاإ ات تبطن مباا ةا حت ماجماارا أو منتجاارا أو خردمااا ،وقإ يف
تق ت يف ندوث ا(.)8
 -11وتقرراعد احلجمطررن الراجبررن وف ر ا لامبررادن الترججم جمررن ،األعمررال التجا اررن عارر ،داررد كجمفجمررن
م اجلن اأثا الضا ة ح ري اا قاإ ال دث ا أ شطت ا ومنر نردوث ا وختفجمرف نرداا و ُّمر
اتقررؤولجمن عررن م اجلت ررا( .)9و ررد تثررا مق ر لن الت ر ثري عارر ،ن ررري اا قرراإ يف البجمتررن عنررد اخت رراا
ال ا اا الداخاجمن حتش إ كجمفجمن الةتجاحتن لطابراا احللرمراا اتت ا رن حتت جمجمرد احملترر أو احل ررل
عارر ،م ارمرراا عررن ال مر ء ،وعنررد اعتمرراد ار وم ا دمررن و داررد خجمررا اا الت رمجم وا جمررا اا
ااهندة رجمن ال ر ت ر تب حترراألمن وا رص رجمن ،واخترراا ال ر ا اا حتش ر إ ترررفري ا رردماا أو قيفاد ررا يف
ةري م جمنن.
 -12وفجممررا ات اررق حتالشررفافجمن ،تررن اتبررادن الترججم جمررن عارر ،أإ األعمررال التجا اررن انب ر أإ
تلرإ مقت دة لإلحت غ عن الط ا ن ال ت اجل هبا ت ثريتا ا ا ج عا ،ن ري اا قاإ ،وخباصن
نجمنما ا ع أصرحاع ات راحن اتتضر ان أو مرن انررع عرن عرن ارراغا حتشر يفا( .)10ونرا
مف رررض األمر ر اتتح رردة الق ررام حل ررري اا ق رراإ أاضر ر ا ار ركاا ات ارم رراا والت ررالا عا رر،
__________

( )٧اتبادن الترججم جمن حتش إ األعمال التجا ان ون ري اا قاإ؛ الف
( )8ات ج فقه ،الف الثا (ألف)(.)13(-)11
( )9ات ج فقه ،الف الثا (ألف)(.)1٧
( )10ات ج فقه ،الف الثا (حتاء)(.)21
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ااف ام عن اتإا واحللرماا عا ،اتطالبن حتالشفافجمن (ا الرثجم ن )A/HRC/27/37؛ والرل
ألإ ااف ررام ارريفا ،يف مجاررن أمررر  ،نجر وة رجما اا ابرراا احللرمرراا اتت ا ررن حررذا احملتررر
واحل رل عا ،حتجما اا ال م ء ،وارض كجمفجمن م اجلن الشكاا اهذه الطابراا وتفقرريتا لا ررا
والقجماةاا والاراد ااا ال ان .و د تشم الت اماا الشركاا اتت ا رن حتالشرفافجمن أاضر ا واجرب
اللشررف عررن ااج ر اءاا وعماجمرراا ااحت ر غ اتت ا ررن حتخل فرراا ا ر وم ا دمررن وحتطابرراا األ ر اا
ا اصن اتت ا ن حتتن جم احملتر واحل رل عا ،حتجما اا اتقتإدم .
 -13وأخرريا ،تشررم اتقررؤولجمن عررن انررتا احل رري التتمررا حتترراف التررداحتري الت رحجمحجمن  -ؤررا
يف الررل ت رحجم اتقرراد األخ جمررن والت رررا عررن الضر وترررفري ضررما اا عررد التلر ا  -قاا
تقبب ج ن فاعان خاصن يف ندوث رثا ضا ة أو أة م يف الل(.)11
 -14وتشل اتبادن الترججم جمن طن ا ط ي مفجمدة لتحدارد ات ارمراا ا اصرن واتقرؤولجماا
عن الت الاّ ،قل أإ عدة مشرا ا أخر ا رتنر أاضرا مبرادن اهرذا ال طراا .وتقرتند مبرادن
مباد ة الشبلن ال اتجمن حتش إ ن ان الت برري وا رصرجمن قو خريفة ود اارن اتقرتثم ان والتمر اترد
واألوةام األكادميجمرن .و شر ا اتفرضرجمن األو وحتجمرن دلجمر طراا تلنرلرججمرا ات ارمراا والت رالا
حتش إ تنفجمذ مبادن األمر اتتحردة الترججم جمرن حتشر إ األعمرال التجا ارن ون رري اا قراإ .وتشرم
مبرراد اا التم ر اتررد ااا ال رران مبررادن مررا جم تقررؤولجمن الرةررطاء ،ال ر تض ر خ ر أةرراس
حلمااررن اجل رراا الرة رجمطن وف ر ا ت ررااري ن اررن الت بررري وااع ر إ األف ا ر حتش ر إ ن ررري ون ارراا
اا رت ر ر  ،ال ررذي ا ر ر ا م ررااري ن ررري اا ق رراإ ومب ررادن ال فت ررام يف صر رجماغن وتنفجم ررذ ةجماة رراا
اا رت ر يف ال ررا ة؛ ووفررق مؤار مقرراءلن الشركاا لرتتجمررب احل ررري ال مجمررن ،الررذي ا رجمّ مرعررن
مرن اجل راا الفاعاررن ا اصرن اللرريف يف الفضراء ال مر عار ،أةرراس الت ام را ؤ ررااري ن ارن الت بررري
وا رص رجمن .ولامجتم ر اتررد أاض ر ا دو يف وض ر الض رراحت وات ررااان أل شررطن اجل رراا الفاعاررن
األخ ر اتشرراكن يف قدا ة اا رت ر  :نجمررا ارردا مدو ررن اتما ةرراا اجلجمرردة حتش ر إ ات ارمرراا
واتشاكن والشفافجمن يف قدا ة اا رت ر  ،عار ،ةربجم اتثرال ،قو كفالرن قحتر غ اجلم رر حتشرل ٍرد
حتال ماجم رراا ااا ال رران ،وض ررماإ اتق رراءلن عن ررا أم ررا مججمر ر اجل رراا ات نجم ررن ،والتش ررداد عا رر،
دمي ا جمن اتشاكن.

__________

( )11ات ج فقه ،الف
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ثالثا -دوار القطاع الماب وتنظيم العالقة بين القطاعين العام والماب
لف -تأثير األعمال الحرة على حرية التعبير
 -15ت ط ر أدوا ال طرراا ا ررا يف ررال تن رجم خرردماا اا رت ر وتجمقررري ةررب الرصرررل
وال ضما قلجم ا ووض الضراحت ال امن لذلل ،طا ا ااةر األحت راد واشرم فتراا متداخارن يف
كثري من األنجماإ(.)12
 -١إتاحة إمكانية الربط باإلنترنت
 -16ا ت ر ر دو م ر رردم خر رردماا اا رت ر ر عار رر ،حت ر ر اتش رررتك حتاا رت ر ر عار رر ،وجر رره
التحداررد ،حتجمنمررا ارررف م رردمر خرردماا الت ررالا ادفررن أوةر مررن ا رردماا ،تشررم احل رررل
عارر ،خرردماا البررا ااااعر والتاف اررر وااهرراتف ووةرراد الت ررالا اتتن اررن .وترررف الشركاا
الليف مت رددة اجلنقرجماا كاترا فتر ا ردماا ،لرجمس ف ر يف دواهرا األصراجمن ،حتر وعار ،ال ر جمد
ال ات أاضرا .وعار ،ةربجم اتثرال ،متارل اركن فردافررإ ( )Vodafoneاليفاطا جمرن وتشر اربلاا
خرردماا يف  2٧حتارردا ،ولرردا ا ار اكاا مر ارربلاا يف أكثر مررن  50حتارردا رخر  .وت ررد اركن
تجماجما ةر ريا ( ،)TeliaSoneraال ت م يف فناندا والقراد ،خدمااا لألةراي عا ،طاي اتنط ن
األو وحتجمن  -اأةجمران ،حتجمنما ت د اكن ق يت قس ال وةجمن ( )MTS Russiaخدمااا عار ،النطراي
احملا ر ر  ،للن ر ررا تر رررف أاض ر را خر رردماا ات ر ررالا ةر ررالجمن ول ةر ررالجمن يف أ مجمنجمر ررا ،وأواحتلقر ررتاإ،
وتكما ق ررتاإ .ومتا ررل مث ر ت ررذه الش ركاا وتت ررد ،يف أنجم رراإ كث رررية ،ق ررم ا كب رريا م ررن البنجم رراا
التحتجمن الت نجمن ال تن نكن اا رت والت الا القالجمن وال ةرالجمن ،ؤرا يف الرل اربلاا
اترصر ر ا ال ة ررالجمن .و ررد اشر ر ّ م رردمر خ رردماا
كر راحت ا األلجم رراا الب ر ر ان والقر ررات أو ّ
اا رت ر يف األةرراي احملاجمررن واا اجممجمررن عررددا ةرردودا مررن تررذه الشرربلاا أو اقررت ج وا جر ءا مررن
ا دماا الشبلجمن للبا النا ا مرن أجر حتر اتشررتك يف خردماا الشربلجمن .ومالجمرن الدولرن
أم ااد قو ند كبري يف أوةام م دم ا دماا :قا متال نلرمن ةراق ا ،مث ا ،قربن 51
يف اتادن من أة اركن ةراقرلر ( ،)13()Swisscom AGحتجمنمرا متارل نلرمرن أو وغرراي اركن
أ تجم ( )Antelال ت د من كبا م دم خدماا الت الا القالجمن وال ةالجمن يف البارد(.)14
وم ر أإ ا ركاا الت ررالا القررالجمن وال ةررالجمن وا ركاا خرردماا اا رت ر ت ر اللجما رراا
__________

( )12ا ر  ،عار ،ةربجم اتثرال

“Strategy panel: ICANN’s role in the Internet governance ecosystem” (23

February 2014); R. Mackinnon and others, Fostering Freedom Online: The Role of Internet
Intermediaries (Paris, UNESCO, 2014); and D. A. Hope, Protecting Human Rights in the Digital

).Age (February 2011
( )13ا .www.swisscom.ch/en/about/investors/shares/ownership-structure.html
( )14ا ر www.antel.com.uy/antel/; http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2006-07/latin-
.america/uruguayIntro.html
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ات ردة يف ال ت د خدماا اا رت  ،ف ناك عدد مت ااد من الشكاا اتإتاطن الر اردا
قو ترفري خدماا الرصرل قو الشبلن جبا ب خدماا أخ ااا صان حتاا رت (.)15
 -٢تصررميم ونرريانة المعرردات ونظررم التسررجيي الترري تيسررر تجميررز المعلومررات وتترري إمكانيررة
الونول إلى اإلنترنت
 -1٧ت ر ّرم اركاا ات ررداا وت ررن أج ر ة احلاةرررع الر تر حت األفر اد حتاا رت ر  .غررري أإ
طاي األج ة ات ودة حترظادف احلرةبن الشإ جمن اترةر حترا ّ اد وات رذ وضر نرد لره ،يف ضررء
القجم ال ا مرن نكرن الررتاحت الر اارت ا حتاةر "ق رت ر األارجماء" ،والر تترجم قملا جمرن الر حت
ال م ر ر يف مججمر ر ر جرا ر ررب احلجم ر رراة ات اصر ر ر ة .وت ت ر رريف القر ر رجما اا والث ج ر رراا وأج ر ر ر ة التاف ا ر رررإ
والقاعاا د أمثان اجمان عار" ،األج ر ة الذكجمرن" احلداثرن الر تردمي فجم را حتر امي لات رف وحترا
ال ةاد  ،وغريتا من الرظادف اتت ان حتاا رت .
 -18وعر وة عارر ،الرل ،ابترراا م ردمر خرردماا الت رالا القررالجمن وال ةرالجمن وخرردماا
اا رت ات داا وال ناص األخ  ،ال تشل األةاس اتادي لشبلاا  ،من حتاد وم رنّ
ل رراا البنجمرراا التحتجمررن وات ررداا .و ررد ت ررتاوم تررذه اتنتجرراا حت ر اترج رراا واتفرراتجم البق رجمطن
واألج ر ة عالجمررن التلافررن لاتفت رجمر وغ حتاررن احملتررر الشرربل ومن ر الرصرررل قو اا رت ر  ،وم اك ر
ال ص ررد وات ا ب ررن .وتنح ررر ت ررذه الشر ركاا حتش ررل مت اا ررد أاضر ر ا قو قض ررافن خ رردماا الةتش ررا ة
والتد اب ون ى التش جم .
 -٣تمصيص النطاقات السبكية
 -19تمت ر رن عنر رراوان اا رت ر ر (أي اترا ر ر اترنر رردة لام ر ررا د ( ))URLsوتبر رراا لر ررد ةر ررج ا
قا اا تجمتن اا رت لأل اء واأل را اتإ رن ( )ICANNغرري
ومقجا أ اء النطا اا،
ال حجمن .وافري نج اةتضافن أكيف مقج أل اء النطا اا يف ال ايف الجمر  61 ،ماجمرإ اة .
 -٤معلومات المضيف
 -20تت رجم خرردماا الةتضررافن عارر ،الشرربلن لامقررتإدم قملا جمررن مجم ر اتافرراا وات رراد
األخ وترصجما ا قو مت فحاا ال اء أو ال مر ء .وتررف ترذه الشركاا عرادة خردماا ختر ان
البجما اا واليفاد االلرتو وا دماا األخ ات تبطن حتاترا الشبلجمن ال ابتاع ا عم ؤتا.
 -٥تيسير تجميع المعلومات وتقاسمما والبحث عنما
 -21متث ةكاا البحا د ة الرص احلجمران حت اتقتإدم الرذان ابحثررإ عرن ات ارمراا
وحت من انتجرإ تال ات ارماا ووم ريفا وانش ويفا .وخرا امجماا ة ك البحا ت ال دد،
__________

( )15ت تر اركن غرغر  ،مرث ا ،تررفري قملا جمرن احل ررل عارر ،ا ردماا ال ةررالجمن مرن خر ل ارربلن األلجمراا الب ر ان
ا اصررن هبررا ،حتااضررافن قو أداء وظررادف البحررا الشرربل وخر إ احملترارراا والتراصر الجتمرراع  ،ضررمن أعمررال
أخ  .ا .https://fiber.google.com/about/
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يف وا األم  ،احملتر الذي ا اه اتقتإد وتض أولرااتره ،وميلرن الت عرب حتا را ا مراا لت جمجمرد
احملتر أو داد أولرااته .حتجمد أإ البحا عن ات ارماا لجمس ا عا ،ةكاا البحرا .قا قإ
أدواا جتمجمر ر ر احملت ر ررر وخ ر رردماا البح ر ررا اتتإ ر ررن ومنر ر راحت وة ر رراد التراصر ر ر الجتم ر رراع
والشبلاا ات نجمن تتجم أاض ا لامقتإدم قملا جمن البحا يف احملتر .

 -٦إنتاج المحتوى السمصي وضبط الونول إليه

 -22ررتفظ الش ركاا ال ر تنررتي أو تشرررتي احملتررر ات ر وض عارر ،من راحت صررفحااا لنفق ر ا
ح ري الت لجمف والنش يف أنجماإ كثرية ،اما اتجم اها قملا جمن ف ض ةر دان عا ،الرصررل قلجمره
وتن رجم ا ررن الرصرررل .وت ررد اركاا ااعر والرتفجمرره مررن حتر أكثر أصررحاع ن ررري التر لجمف
والنش فراا ،وت تشم وةاد ااع ااخبا ان ودو النش واأل اء اترةجم جمن واةتدارتاا
القجمنما والتاف ارإ.
 -٧ربط المستمدمين والمجتمعات المحلية
 -23ت ررد الش ركاا أاض ر ا مرعررن متنرعررن مررن ا رردماا ال ر تر حت اتقررتإدم عرريف من راحت
مت ددة ،ؤا يف الل اليفاد االلرتو وغ ا الد دان ونبال الن را والر حت الشربل يف الرال
الجتماع وات  .وتشم أحت ا اجل اا الفاعان يف تذا الال م دم خدماا اليفاد االلرتو
ووةاد التراص الجتماع وغريتا من مناحت ال حت الشبل  ،ولرنراا ااع راا االلرتو جمرن.
وحتااضافن قو اتناحت اتذكر ة ،تتجم اترا ااخبا ان ومناحت التجا ة االلرتو جمن ومتاج التطبجم اا
الف لتبادل ات ارماا واألفلا  ،من خ ل ات ن اا الت اجم راا واتنا شراا .وتنطرري ر
الدف عيف اا رت أاضا عا ،خاصجمن ق شاء ابلاا التراص الجتماع .
 -٨بيع السلع والمدمات وتيسير المعامالت
 -24تجمق ر التجررا ة االلرتو جم ررن حتجم ر الق ررا وا رردماا وغريت ررا مررن ات ررام ا التجا اررن حت ر
األعمررال التجا اررن واتقررت ال  ،ويف مررا حتر األعمررال التجا اررن ،أو يف مررا حتر اتقررت ال  .و ررد
ت ر تب الط ادررق ال ر تت رجم هبررا الش ركاا قملا جمررن الرصرررل قو تررذه ات ررام ا أو الرررتواي اهررا أو
تن جمم را ،واحملاف ررن عارر ،ثر وة ات ارمرراا الشإ رجمن الر تنتج ررا تررذه ات رام ا ،حترب عناصر
ن ان الت بري وا رصجمن اتت ا ن حت م د ا.
 -٩جمع البيانات وإعادة تحديد غراضما وبيعما
 -25جتم ر ر ال البجم ررن ال م رر ،م ررن اتؤةق رراا ات ررذكر ة أع ر ر ه ات ارم رراا م ررن مق ررتإدمجم ا
وع ررن  ،و ؤ ررا تتق ررتإد ت ررذه ات ارم رراا حت رردو تا ألغر ر اض الدعاا ررن وتلجمجم ررف ا رردماا ال ادم ررن
وخفر اتإررا األمنجمررن ،أو قغ ر ي نق راحتاا اتقررتإدم حتقرربب قةرراءة الةررت مال .حتجمررد أ رره
ورا لاشكاا أاض ا اتتاج ة يف مج و اجم ات ارماا ،واشم الل خدماا أخ مث م ا بن
ت رمجم تلنرلرججم رراا ات ا ب ررن وات ارم رراا والتحا رجم ا وتلجمجمف ررا أو حتجم ررا ،أو ت ررد ا رردماا
الةتشا ان ألغ اض ق فاا ال ا رإ ومقاد الةتإبا اا واألمن االلرتو وعماجماا ات ا بن.
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باء -وضع األنظمة في العصر الرقمي
 -26تتق ر البجمتررن التن جممجمررن عارر ،اا رت ر حتالتقرراا والتنرررا ،وتشررم ج رراا فاعاررن عارر،
ال ر ر د احملاجم ررن واا اجممجم ررن والدولجم ررن ويف ال ط رراع ا ررا وال ر را واألوة ررام األكادميجم ررن والتمر ر
اتررد  .و ررد ج رذحت حت ر جرا ررب تلنرلرججمررا ات ارمرراا والت ررالا  -مث ر ترررفري خرردماا
اا رت والت الا القالجمن وال ةالجمن  -اتتما اجل اا اتن من عا ،مقتر الردول وعار،
ال ر جمد الرردويل ،ع ر وة عارر ،تجمترراا ال احتررن ال امررن .وات ااررد خضرررا ررالا أخر لاتمحرجم ،
مث أ شطن البحا ،ووةاد التراص الجتماعجمن ،وم ام ا حتجم تلنرلرججمراا ات ا برن ،حتشرل
دي م ت ااد ت ثريتا عا ،اما ةن ن ان الت بري عا ،اا رت .
 -١المعايير التقنية
 -2٧تلفر ر ات ررااري وال ماجم رراا الت نجم ررن تن رراغ وة ة ررن عمر ر البنجم رراا التحتجم ررن والش رربلاا
والتطبجم رراا الر ر تتل رررإ من ررا اا رت ر ر وا رربلاا الت ررالا الق ررالجمن وال ة ررالجمن .وتشر رجمد
البنجماا التحتجمن اتادان ال مت عيفتا تدف اا نكن اا رت  ،مث ابلاا اللاحت ا والقرات ،
وترردا وف ررق متطاب رراا ت نجمررن لتاف ررن تلف ر ة ةررن أداد ررا .وتش ررم اتن مرراا ال ر تتط ر ّرر ت ررذه
النتجماجرراا ال رراد ال رردويل ل ت ررالا ،ال ررذي رردد م ررااري احتاجمررن التش ر جم البجم ر لش رربلاا
الت الا القالجمن وال ةالجمن؛ وم د ات ندة الل حتادجم وااللرتو جم  ،وترر احتطرن م نجمرن
م نجمرن حترضر ات رااري لابررا ال ةرال ؛ و احتطرن المرعرن ا اصررن ل ت رالا اتتن ارن ،وتر احتطررن
دولجمن خاصن يف طاا الت الا م نجمن حترض ات ااري لشبلاا ااهاتف احملمرل.
 -28وتشررت مرعررن أخ ر مررن اتن مرراا حترض ر وتطرررا ات ررااري الت نجمررن لإل رت ر  ،يف مررا
ات اق حتلجمفجمن حتجما اا اا رت وخ يفا وتن جمم ا وع ض ا .وختت ف ن ال م ات نجمرن هبندةرن
اا رت ر حتتطرررا وص رجما ن حت وتركرررل م ا بررن اا ةررال/حت وتركرررل اا رت ر  ،الررذي رردد كجمفجمررن حت ر
األج ر ة عرريف اا رت ر وكجمفجمررن ر البجما رراا يف مررا حتجمن مررا .واض ر ادررت ا الشرربلن ال نلبرتجمررن
ال اتجمن ات ااري اتت ا ن حت ض احملتر الشبل والتفاع م ه ،ال تشرم مقراد أخر مرن بجمر
ل ررن احملتررر وقملا جمررن وصرررل األاررإا اوي ااعا ررن .وتض ر تجمتررن اا رت ر لأل رراء واأل ررا
اتإ ررن القجماة رراا اتت ا ررن حتتق رججم أ رراء النطا رراا ال اجم ررا ،ة رراء كا ر ر ااا ررن عام ررن
(مثر ر ر  .comو .orgو ،).eduأو م ر رررا حتا ر ررداإ (مثر ر ر  .cnو .tjو ،).sgأو خاص ر ررن ؤجتم ر رراا أو
صررناعاا ةررددة (مثر  .).aeroوتت رره تجمتت ررا الف عجمررن ،تجمتررن اا رت ر لأل ررا اتإ ررن ،حتتراار
عناوان حت وتركرل اا رت  ،الذي دد مججم األج ة ال تت حتاا رت ومين ك ج اا من ا
حتطا ن مجمن خاصن حته.
 -29وترتتب عا ،ات ااري الت نجمن رثا عمجم ن عا ،ن ان الت بري ،غري أإ الاجنن ات نجمن حتتقإري
ال ار والتلنرلرججمررا ألغر اض التنمجمررن يف األمر اتتحرردة لن ر أإ عماجمررن وضر ات ررااري ل تررريل
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الش رراغ اتت ا ررن ح ررري اا قرراإ مررا تقررتح ه مررن اتتمررا يف أنجمرراإ كثرررية( .)16واقررم  ،حتل ر
ت كجمد ،ألصحاع ات احن ات تم وأف اد اجلم ر حتاتشاكن يف عم م تذه ااهجمتاا ات نجمرن
حترض ات ااري أو م ا بته .حتجمد أإ من ر اا ن ري اا قاإ ل تد ج دادمرا يف اتنا شراا ،حتقربب
مررا تتطابرره اتشرراكن الداررن مررن مقررتر عر ٍ
رال مررن ا رريفة الت نجمررن حت ررفن عامررن ،عارر ،ال ر غ مررن أإ
ا جما اا الت نجمن وخجما اا الت مجم د تؤث حت د كبري عا ،ن ان الت بري(.)1٧
 -٢إدارة اإلنترنت ووضع السياسات
 -30ل ت رراجل ال ررلرك ال ا ر جمررن الدولجمررن حتشررل ص ر ا كجمررف ات ر عارر ،الرردول واجل رراا
الفاعاررن األخ ر أإ تلف ر حت رراء اا رت ر ن ر ة ومفترنررن ،ول ورررا اعتبررا يفرري التن رجم ال ررا ر
مناة ررب ا ل ررذلل عا رر ،ال رردوا  .ول ا ررل يف أإ قدا ة اا رت ر ر لجمقر ر تر ر ال ررال األون ررد ل مر ر
ااهجمتاا اتتإ ن أو احللرماا .ويف أندث تطر  ،أكد مؤمت ال مرن ال رات لتمر ات ارمراا
عا ،األدجمن اتقتم ة لتبراا يفري قدا ة رق تلامر ج ررد احللرمراا والشركاا والتمر اترد
واألوةررام األكادميجمررن والت نجمررن وا ريفاا اتتإ ررن (ا ر ر ا اجلم جمررن ال امررن  .)125/٧0ويف
ةجماي التجا ة ال اتجمن ،د ت تض مبرادن عرد التمجمجمر الر اعتمردا يف ق را التفا راا الدولجمرن
الر ترردا تا من مررن التجررا ة ال اتجمررن أإ ت جمّررد الرردول ا رردماا غررري احملاارردة أو تن م ررا حت اررن وةرجمان
خر ا الت جمجمررد .و ررد واج ر اتن مررن ال اتجمررن لامالجمررن الفل اررن أاضرا ابرراا مت اارردة مررن الرردول
األعضاء لاح رل عا ،اتشر ة حتش إ األ التش ا جمن ال متلن ا من تنفجمذ الت امااا النااتن عن
م اتر ررداا يف البجمتر رراا ال مجمر ررن .وتق ر ر  ،ااهجمتر رراا اا اجممجمر ررن ،مث ر ر ال ر رراد األف ا ر ر واتفرض ر رجمن
األو وحتجمن ومن من الدول األم الجمن قو كفالن أإ ت اغ القجماةاا ال اتجمن لإل رت ر وتنفرذ حتط ا رن
ت اع ال را وا اد والشراغ يف منا ا(.)18
 -31وتررؤدي حت ر اتن مرراا ال ر تض ر ات ررااري الت نجمررن وظررادف يف ررال صررن القجماةرراا
أاض ر را .فال ر رراد الر رردويل ل ت ر ررالا ،مر ررث ا ،اض ر ر القجماةر رراا ال اتجمر ررن ل ت ر ررالا القر ررالجمن

__________

( )16ا ر ف اررق ا ريفاء ال ام ر تررا حت ر الرردو اا الت راحت لاّجنررن ات نجمررن حتتقررإري ال ا ر والتلنرلرججمررا ألغ ر اض التنمجمررن،
" داد م ايف القجماةاا ال امن الدولجمن اتت ا ن حتاا رت " (تش ان الثا  /رفميف .)2014
( )1٧ل ال يف أإ ال اجم من اتن ماا رد خ ر مررا د ادمراج من رر اا ن رري اا قراإ يف اتنا شراا الت نجمرن.
ف د الا تجمتن اا رت لأل راء واأل را اتإ رن ،عار ،ةربجم اتثرال ،ف رن عامارن تم جمرن ارامان لان ر يف
مقؤولجمت ا اتؤةقجمن والجتماعجمن نجمرال انررتا ن رري اا قراإ ،هبردا دارد اتقراد واحلاررل اتملنرن اتت ا رن
حتاتق ررؤولجماا اتؤةقر رجمن والجتماعجم ررن الن رراج ع ررن مر ررا الش رربل https://community.icann.org/display/ :
gnsononcomstake/CCWP+on+ICANN's+Corporate+and+Social+Responsibility+to+Respect+Hum

 .an+Rightsو دم حتض ن من ماا غري نلرمجمرن أاضر ا مقراداا مرج رن رر ن رري اا قراإ يف اتنا شراا
الت نجمن .ا  ،مث ا ،Neils ten Oever, “Research into human rights protocol considerations” ،متام عا،
ال احت .https://datatracker.ietf.org/doc/draft-tenoever-hrpc-research/ :
( )18ا  ،عا ،ةبجم اتثال ،اتفرضجمن األو وحتجمن ،دلجم طاا تلنرلرججمرا ات ارمراا والت رالا (الف ر ة  14أعر ه)؛
Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Freedom of Expression and the

).Internet (2013
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وال ةر ررالجمن وانق ر ر ا .وتر رردخ تجمتر ررن اا رت ر ر لأل ر رراء واأل ر ررا اتإ ر ررن ت ر رردا ا عار رر،
القجماة رراا حتشر ر إ أ ر رراا أ رراء النطا رراا ال اجم ررا الر ر ميل ررن تقر رججما ا أو و رررا اه ررا أإ تطال ررب
حتاتالجمن ،حتالتشاو م احللرماا وال طاا ا ا والتم اتد واجل اا ات نجمن األخ .
 -32وت م ر ر اتبر رراد اا ال ر ر ات ر ررد تا طر رراا ال ر ررناعن أاض ر را قو الت ر رردي لتحر رردااا قدا ة
اا رت ال ل تتناواهرا األ مرن ال ا ر جمرن ال ادمرن .وومر را اا رذا ح رري التر لجمف والنشر ،
مث ا ،ال احتطاا التجا ان يف رال صرناعن األفر والتقرججم ا وم ردم خردماا اا رت ر  ،مرن
أجر وضر يفرري مرنررد تلافحررن ا ت رراك ن ررري التر لجمف والنشر عارر ،ارربلن اا رت ر وتطبجم رره.
ووم نرا طاا الت الا القالجمن وال ةالجمن مش ا وحتاد خدماا الت رالا حت ر ض
م اجلن اراغ ن ان الت بري واحلق يف ا رصجمن يف طاع .
 -33ومر أإ ال طراا ا ررا ترر الرذي ارردا اللثرري مررن ترذه اتبراد اا ،ف ر تت راوإ أنجما را
م ر الرردول أو تتا رر ،الرردع من ررا .وعارر ،ة ربجم اتثررال ،ترررف مؤةقررن صررد اا رت ر حتاتمالررن
اتتحدة ليفاطا جما ال م ،ورا لندا الشمالجمن ت دم خدماا اا رت ر ومشر ّا منراحت الةتضرافن
خرردماا "ااار ا واااالررن" الر تنررب قو انتمررال وجرررد ةتررر جنرراد عارر ،ارربلاا  ،كمررا
ترف أاضا لركالا ق فاا ال ا رإ "حتجما اا من را خا " يف ال التح جم اا ال جت ا ا حتش إ
مث الل احملتر .

رابعا -المسائي القانونية والسياساتية
 -34تثري األدوا اتت ددة ل طاا تلنرلرججما ات ارماا والت رالا ضرااا ا ر جمرن وةجماةراتجمن
تقتحق التتما واتنا شن من ب األجماا الدولجمن حل ري اا قاإ.

لف -تنظيم المحتوى
 -35ارتكر عرردد كبررري مررن األةررتان اتت ا ررن حتاجل رراا الفاعاررن ا اصررن يف ال ر ال م ر عارر،
م ا بن احملتر  .مث  ،كجمف تجمق الدول أو تطاب نذا احملتر وف ض احترن و جمررد غرري ضر و ان
أو غررري متناةرربن عارر ،احلررق يف التمرراس ةتررر اا رت ر وتا جمرره و ارره مررن خر ل منراحت وارربلاا
ال طاا ا ا ب وكجمف تقتججمب اتؤةقاا ا اصن اهذه اتطالرب ولاضر رم ا ا ججمرن األخر ب
وعنرردما اضر ال طرراا ا ررا أو انفررذ م ررااريه وةجماةرراته الداخاجمررن ا اصررن مررن أج ر محااررن تررذه
احل ررري اتت ا ررن حتاا رت ر وت ا تررا ،كجمررف تررؤث تاررل ات ررااري والقجماةرراا عارر ،الت بررري واحل رررل
عا ،ات ارماا عا ،مقتر الف دب
 -36وات ض احملتر ال م الذي تن اه الشبلاا ا اصن وتقتضرجمفه اتنتردااا ا اصرن قو
احتن مت اادة مرن بر الردول والشركاا .واترةر عرايف احملترر الرذي انتجره اتقرتإدمرإ حتشرل
مطّ د ،ومتث اتردو اا وال ةراد الن رجمن ونبرال اتنا شرن وال رر وتقرججم ا الفجمردار وما ر اا
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وة رراد التراص ر الجتم رراع ر د عجمن ررن م ررن أ رراا احملت ررر ال ررذي انتج رره واتبادل رره اتق ررتإدمرإ
حتشل ارم  .و د تررف الشركاا الر تردا الشربلاا واتنراحت اتتانرن اهرذا احملترر  ،والر ت ر ا
حتاة الشكاا الرةرجمطن أاضرا" ،قملا جمرن احل ررل عار ،ةتراراا ومنتجراا وخردماا مرن صرن
أ اا ثالثن وتقتضجمف ا وتض اها اتؤا اا" حت غ أيفا ل ت ن تال احملترااا أو تنتج ا(.)19
 -3٧وتق ررتند مطالب رراا ال رردول ح ررذا احملت ررر غالبر را قو م رريف اا مثر ر التشر ر ري والتج ررداف
والا رراد اتت ا ررن حتال تإاحت رراا ،وحت رالتح أو خط رراع الل اتجم ررن والتح ر ا  ،واتالجم ررن الفل ا ررن،
والفحر وخد احلجماء ،وجتنجمد اا تاحتجم أو "متججمدت " ،ودواع محاان األمن الر والقر من
ال امررن ومحااررن األ فررال ومنر العتررداءاا ال ادمررن عارر ،أةرراس رررا اجلررنس .واجترذحت اتشرراك
اتت ان ح ان الت بري ا تباه ةاطاا ال احتن يف الردول أاضرا منرذ أمرد رار للن را تت اارد ت جمردا يف
ال ر ال م ر  ،ؤ ررا يف ال ررل مق رراد احل ررق يف " م ررس البجما رراا الشإ رجمن" والت ددا ررن والتن رررا
(نجمرراد الشرربلن ،مررث ا) .وتترررو اجل رراا الرة رجمطن حتنفق ر ا وض ر وق فرراا ا ر وم خدمررن م ررممن
ت اجلن اللثري من تذه الشرراغ  ،ألةرباع ا ر جمرن وجتا ارن ،وغرري الرل مرن األةرباع .واثرري كثرري
من تذه اتقراد أةرتان حتشر إ التررااإ اتناةرب حتر ن ارن الت برري ون رري اا قراإ األخر (مثر
ا رصرجمن وعررد التمجمجمر ) .وحتجمنمررا تلرررإ الارراد اتت ا ررن حترراحملتر ااا راحت ت جمجمرردي يف أنجمرراإ
كثرررية ،ف ر ررد ت تضر أاضر ا ر ةرراد صرراد هبررا تلاجمررف مررن احللرمررن أو ؤراف ت ررا( ،)20أو
التق ري التفاضا لامحتر وخدماا ترصجماه(.)21
 -١رقابة الدولة
 -38تف ر ض ال رردول احتت ررا عا رر ،احملت ررر ال م ر م ررن خ ر ل مرع ررن متنرع ررن م ررن الرة رراد
ال ا ر جمن والقجماةجمن والت نجمن .وتشم الجتاتاا اتثرية لا اق ما اا :

ال را اتب من
 -39تررن لس األ مررن اتت ا ررن حترراحملتر عررادة يف التشر ا اا واألوامر أو الترج رراا ال ضررادجمن
أو ال ررا الف عجمررن أو ترججم رراا ااهجمترراا اادا اررن ال ر متاررل ةرراطن قدا ة الت ررالا واتقرراد
اتت ران حتاا رت ر  .وعارر ،ةربجم اتثررال ،عردل ال ر مرؤخ ا ررا رإ أمرن الفضرراء االلررتو كر
متن ر ر األار ررإا واتن مر رراا مر ررن اةر ررتإدا اا رت ر ر حت ر ر ض " ا ار ررن الن ر ررا الجتمر رراع " أو
"ااضر ا حتات رراحن ال امررن"( .)22وحتاتثر  ،تنرراك مشر وا ررا رإ جمررد الن ر يف جمجرياررا ر عارر،
أي اإ ش حتجما اا "يف أارن وةراد " حتنجمرن "اللجمرد أو تشرراه القرم ن أو ت لجمرب الر أي ال را "

__________
)(19

()20

MacKinnon and others, Fostering Freedom Online, p. 19; K. Perset, The Economic and Social
).Role of Internet Intermediaries (OECD, 2010
ا ر ”Vodafone Group Plc, “Response on issues relating to mobile network operations in Egypt
).(2011

( )21متن ااهند ،مث ا ،م دم ا دماا من اب أو ف ض ةرر متجمجم ارن عار ،خردماا البجما راا عار ،أةراس احملترر
(أ من ن ف ض ةر متجمجم ان عا ،خدماا البجما اا ل ا .)2016
( )22ال  ،ا رإ أمن الفضاء االلرتو (لقنن  ،)2015اتادة .9
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ضد أان اإ جمن أو مرعن أو مؤةقن نلرمجمن( .)23ومتن مث تذه ال جماغن اجل اا اتقرؤولن
ةرراطن ت دا اررن واة ر ن لتحداررد أ رراا الت بررري ال مر ال ر ت ترريف لالفررن لشر و ا .و تجمجررن لررذلل،
ار ج أإ ابررالغ األفر اد واتؤةقرراا التجا اررن يف ترررخ احلررذ لتفررادي الت ر ض جلر اءاا حتات ررن،
ك ر إ ا حتا ررا احملتررر الررذي اشررلرإ يف وض ر ه ال ررا ر واف ض ررا أاررن أاررلال أخ ر مررن ات ا بررن
وال احتن الذاتجمن.

اتقؤولجمن اتف ن لاج اا الرةجمطن
 -40كث ر رريا مر ررا تطار ررب ال ر ردول ت ر رراوإ ج ر رراا وة ر رجمطن مر ررن أج ر ر ق فر رراا األ مر ررن اتت ا ر ررن
حتالشبلاا واتناحت ا اصن .وات  ،مث ا ،امتثال اربلن اا رت ر وم ردم خردماا الت رالا
قو ال ررا واأل مررن احملاجمررن كشر م لاح رررل عارر ،تر اخجم ال مر  ،وتررر مطاررب مشر وا للنرره
اثري قالالجمن عندما تلرإ ال را احملاجمن فق ا أو ادق تنفجمرذتا غرري متقر ن مر را رإ ن رري
اا قرراإ .ونرر ى الش ركاا ال ر تراجرره جمررردا أ ر يف مررا ات اررق ؤتطابرراا الرتخ رجم  ،مث ر من راحت
التراص الجتماع وةكاا البحا ومقرجا أ راء النطا راا ،تراجره لرا أإ ت طر الردول
البنجماا التحتجمن احملاجمن وادد ة من اترظف احملاجم  ،أو ت قملا جمن الرصرل قو مناحت تا عار،
ال جمد احملا .
 -41و د تطاب اجل اا الفاعان ا اصن أاض ا قو ج اا وةجمطن أإ ت جمّد احملتر أو ذفه.
وعار ،ةربجم اتثرال ،كثرريا مرا تتثررا ارلاو حتشر إ اتالجمرن الفل اررن نجمنمرا ارردع ر ا خررا أإ
اإ ا ما د تبادل احملتر أو اةتإدمه عا ،ر انت ل ن رري التر لجمف والنشر أو اةرتحدث
اة ر طرراي فجمرره ت ر ٍرد عارر ،ع مترره التجا اررن .وم ر أ رره ميلررن الرردف يف مث ر تاررل الشررلاو حت ر إ
الةتإدا ل اشل ا ت اك ا ،أو حت ان نجن أخر  ،فرخلإ أ ر اتالجمرن الفل ارن رد رد مرن أمنرام
الت بري الث افجمن والفنجمن (ا الرثجم ن .)A/HRC/28/57

 -42و ررد أجرريفا ةلمررن ال رردل األو وحتجمررن اركن غرغر  ،يف ضرجمن غرغر قةرربا جما ضررد مررا ار
كرة رتجم ا غررر الجمس ،ؤرجررب الترججمرره اتت اررق حمااررن البجما رراا يف ال رراد األو و  ،عارر ،نررذا
ترادي البحررا اتقررتندة قو ال ررفحاا الشرربلجمن الر ار د فجم را اكر غررر الجمس مررن رادم را ،عارر،
ال غ من عد خضرا ش ال فحاا األصاجمن فق ا ألم احلرذا( .)24و رد تبرق الرل ال ر ا
عارر ،طرراي واةر خررا ج القرجماي األو و ( .)25واثررري طرراي تررذا الررن ي وتنفجمررذه تقرراؤلا حتشر إ
الترااإ اتناةب حتر احلرق يف ا رصرجمن واحلرق يف محاارن البجما راا الشإ رجمن ،مرن ج رن ،وحتشر إ
احلق يف التماس ات ارماا ال تتضمن مث تال البجما اا وتا جم ا و ا ا ،من اجل ن األخ .

__________

( )23حت ترراإ جمجرياررا ،مشر وا ررا رإ حل ر اللتماةرراا غررري اجلرادة واتقرراد األخر اتت رران حتررذلل ،الف ر ة ( )3مررن
اتادة .3
( )24احلل ال اد عن ةلمن ال دل األو وحتجمن (الداد ة ال امن)؛ ال ضجمن ( C-131/12أاا /ماار .)2014
( )25فحر اتادة .19
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 -43وات ااد الطاب عا ،اجل راا الرةرجمطن مرن أجر ت جمرجم صرحن ابراا الردول والشرلاو
الف دان ،جماةا قو ات ااري ال ا ر جمن ال امن ،و اباا نذا احملتر أو ف اه عن اا رت اةتنادا
قو تا ررل الت جمجمم رراا .وعا رر ،ة ربجم اتث ررال ،ا ف ر ررا رإ مج ر ا ررن تن ا جم ررا اتتح رردة اتت ا ررق جبر ر اد
الفضاء االلرتو ل ا  ،2015م دم خدماا الرص ا الفاد ن من اتقرؤولجمن ف ر يف نالرن
"نررذا ات ارمرراا ات نجمررن أو ت طجمر ال ر احت اترصر قلجم ررا فررر اةررت األمر حتررذلل مررن القرراطن
اتإت ن"( .)26ويف ةرجماي ن رري التر لجمف والنشر  ،ا فر را رإ األلفجمرن اتت ارق ح رري اتؤلرف يف
الفضاء ال م يف الرلااا اتتحردة األم الجمرن "م ردم ا ردماا االلرتو جمرن وخردماا الرصررل
قو اا رت ر ر " مر ررن اتقر ررؤولجمن عر ررن احملتر ررر اتمار رررك أل ر ر اا ثالثر ررن ف ر ر يف نالر ررن الةر ررتجاحتن
و"الت ججم ر " ،عن ررد اة ررت قا ر ا حتالت رردي" ،ح ررذا ات رراد ال ر اترردع ،أإ فجم ررا ت رردا ا أو ال ر
ت ضر لات رردي ،أو ت طجمر احتر الرصرررل قلجم ررا"( .)2٧و ررد ت ّضر األ ر اتررذكر ة لإلار ا اا
وأوام احلذا ل ت اد حتدعر التحفجم عار ،ت رد ارلاو مثررية لاشرلرك وعرد تررفري احلماارن
ال امررن لاج رراا الرةرجمطن ال ر تق ر  ،قو تطبجمررق م ررااري عادلررن وم اعجمررن حل ررري اا قرراإ وكفالررن
م ا بن احملتر .
 -44وم ررن دواع ر ر ال ا ررق ال دجمق ر رجمن األخ ر ر أإ اجل رراا الرة ر رجمطن ا اص ررن تفت ر ر ع ررادة قو
متطاب رراا اخت رراا ال ر ر ا اا حتشر ر إ مشر ر وعجمن احملت ررر  .ولن ر ر جلن ررن البا ررداإ األم الجم ررن حل ررري
اا قاإ أإ اجل راا الفاعارن ا اصرن "تفت ر قو ال رد ة عار ،ت جمرجم احل رري وتفقرري ال را رإ وف را
ت تض ،ن ان الت بري وات ااري األخ حل ري اا قراإ"( .)28و رد ا ر ترذا قو ضر ف اتررا د أو
ررر ال احت ررن واتق رراءلن أو انتم ررال تض ررا ع ات ررا  .و ر ر ا قو التب رراا احملتما ررن ،ررد ت ررب
الشكاا ع ضن لا احتن الذاتجمن أو اتف ن.

ال جمرد ا ا جن عن ق ا ال ا رإ
 -45تق  ،الدول أاضا قو ت جمجمد احملتر ال مر خرا ج ق را ال را رإ .وحترذل حت ر الردول
ج ردا من أج دف اكاا وةاد التراص الجتماع وغريتا من اجل اا اتضجمفن لامحترر
الذي انتجه اتقتإدمرإ قو اتبراد ة مرن تا راء فقر ا حت صرد احملترر ونذفره ،عرضر ا عرن ا ت را
أإ تطالب ا احللرماا حتذلل ؤرجب ال ا رإ .وناول مقؤولرإ نلرمجمرإ أاضرا ق نراا الشركاا
حتاخترراا مبرراد اا "خطرراع مضرراد" يف احملافر ال امررن وعرريف تن رجم محر ا ويف اتنا شرراا ا اصررن.
وات ااررد أاض ر ا دمررغ احللرمرراا حملتررر وةرراد التراص ر الجتمرراع حت رره غررري مناةررب يف ق ررا
ا وم خدمن اتناحت  ،ك تدف الشكاا قو نذا ةتر م أو ت طجم نقاع.

__________

( )26الف ة (43أ).
( )2٧مدو ن الرلااا اتتحدة األم الجمن ،الف  ،1٧الف ة الف عجمن (ج)(()1ججم ) من اتادة .512
(.Inter-American Commission on Human Rights, Freedom of Expression and the Internet, pp. 47-48 )28
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ال حتان
 -46كثرريا مررا متنر الرردول الرصرررل قو احملتررر أو ت حتارره ؤقرراعدة ال طرراا ا ررا  .و ررد مينر
م رردمر خرردماا اا رت ر الرصرررل قو كامرراا ااا دللررن ةررددة أو صررفحاا م جمّنررن أو مرا ر
ارربلجمن حت كما ررا .واتر ررف رررا أةررارع ال حتاررن اتقررتإد يف اتنراحت الر تقتضرجمف احملتررر عارر،
بجم ن اتنيف واحملتر ات  .و د ا ف مقجار أ اء النطا راا تقرججم األ راء الر متاثر أ راء
مد جن يف ال راد القرداء احللرمجمن؛ و د ذا اكاا وةاد التراص الجتماع ما ر اا
أو ت اق نقاحتاا حت جمن ا؛ و د ذا ةكاا البحا النتادي ال ترص قو ةتر غري را ر .
و ؤررا تثررري وةرراد الت جمجمررد ال ر تطاب ررا احللرمرراا أو تقررتإدم ا الشركاا ال اررق حتشر إ الض ر و ة
والتناةب يف رإ واند ،تنا حتقر من األةراس اتنط ر الرذي اقراي لتيفار احلرذا ،وانتمرالا
نذا ت بري مش وا أو اتمت حتاحلماان.
 -4٧و رد انررتتي اافر ام يف ال حتاررن عرن غمرررض األ مرن الر تف ضر ا الرردول اادردا اللت امرراا
ات ت ررن ات تبطررن ؤقررؤولجمن اجل رراا الرة رجمطن .ونرر ى قاا ةررن الا رراد اتت ا ررن حترراحملتر و بّ ر
حت ررر ة صرحجمحن ،ررد اراجرره اتقررتإدمرإ جمررردا ل لر و اهررا عارر ،قملا جمررن الرصرررل .وعارر ،ةربجم
اتثال ،د تؤث غ حتان احملتر يف ولان ضادجمن م جمّنن عا ،ت بري مقتإدم الفضاء ال مر لرلارن
ضررادجمن أخ ر  .وم ر أإ الش ركاا ررد ت ررد أدواا ال حتاررن حجمررا تنطبررق عارر ،ولاررن ضررادجمن أو
منط ررن م جمن ررن دوإ غريت ررا ،ف ن رراك ن ررالا ار ر فجم ررا تا ررل األدواا قو ا رربلاا أخر ر أو
الا لتافن يف داخ اتنيف الراند .وعا ،ةبجم اتثال ،أدا عماجمن غ حتان فرذاا اركن را تجمر
حتتلاجمف من نلرمن ااهند ،يف عا  ،2013قو فر ض جمررد عار ،ةترر اماثر يف عردة اربلاا
اماركن لش الت ا تعما ت يف ةاطنن عماإ(.)29

قغ ي الشبلن أو قيفاء ا دمن

 -48ت رد ا ررن قيفرراء ا دمررن ومررا ا ر تب هبررا مررن جمرررد مررن الرةرراد ااا ال را ررب الرخجممررن
ا فراا الارراد اتت ا ررن حتراحملتر  .وكثرريا مررا ارريف اختراا تاررل التررداحتري عار ،أةرراس م تضرجماا األمررن
الررر واحلفرراى عارر ،الن ررا ال ررا أو من ر شرررع اضررط احتاا عامررن .و ررد أداإ ات ر ا ررا ،
حتالارتاك م امثا تن مرن األمرن والت راوإ يف أو وحترا ومن مرن الردول األم الجمرن والاجنرن األف ا جمرن
حل ررري اا ق رراإ والشر ر رع ،يف ع ررا " ،2015مف رراتجم تر ر " اا رت ر ر حتاعتبا ت ررا وةر رجمان غ ررري
مش وعن( .)30وو دا يف ةنن واندة ف حت غاا عرن قغر ي اا رت ر يف حتاكقرتاإ ،واليفااار ،
وحترن دار ،وحتر و رردي ،ومج ر اررن اللر رر الدمي ا جمررن ،وااهنررد( .)31وأكرد ات ر ا ررا نرردوث
__________

(.Citizen Lab, “Routing gone wild: documenting upstream filtering in Oman via India” (2012) )29
( )30ااع إ اتشرتك حتش إ ن ان الت بري والةتجاحتاا حلالا الن اا (.)2015
( )31حتجماإ مؤةقن ن ري اا قاإ واألعمال التجا ان.3 ،

GE.16-07644

17

A/HRC/32/38

نالا ن ل م م دم خدماا الت الا القالجمن وال ةالجمن وا ردماا االلرتو جمرن يف
اججملقتاإ ،خ ل ااا ته ال جمن لاباد ،يف راا /ما س .)32(2016

الشبلاا غري احملاادة
 -49تتحم الدول ،حتااضافن قو واجب المتناا عن ف ض جمرد غرري ضر و ان وغرري متناةربن
عارر ،ةررب الرصرررل قو الفضرراء ال م ر  ،واجررب كفالررن حت رراء خرردماا اا رت ر مفترنررن ون ر ة
أاض را .ونجمرراد الشرربلن تررر مبرردأ اتقرراواة يف م اماررن مججم ر حتجما رراا اا رت ر وةتراتررا وخرردمااا
حت ر متجمجم ر غ ررري م رريف  .غ ررري أإ م رردم ا ردماا ررد اق ررتإدمرإ تلنرلرججم رراا ت ا ررد م ررن ة ر عن
الرصرررل قو ةترارراا وخرردماا م جمنررن أو متنح ررا األفض راجمن ،حتجمنمررا تبط ر ة رراتا (وت ر اما ةررن
اات ا أاض ا حتاة "ا نق") .وثا جدل حتشر إ الت راوإ حتر م ردم خردماا اا رت ر واتنراحت
ال تقتضجمف احملتر ومتن قملا جمن الرصرل قلجمه وقو خدماا اا رت ال ت دم ا حتالاإ من
خر ل الرصر ا ال ةررالجمن (يف مررا ا ر ا أاضرا حتترررفري ا رردماا "حتر م احتر ") .و غر أإ تررذه
التداحتري تنت من مبدأ نجماد الشربلن ،ل ار ال الن را اردو نررل مرا قاا كراإ وررا تطبجم را يف
الا تفت كثريا قو قملا اا الرصرل قو اا رت .
 -50وتتق ر احتررن الرردول يف تررذا الررال حت يفررا غررري متق ر ن أو مرثر ررن .ويف تررد ك أدجمررن نجمرراد
الشرربلن يف عمرمرره ةررر اررن مررن الرردول .ف ررد اكر ا وما جمررا ،مررث ا ،أيفررا "تؤاررد مججمر اتبرراد اا
ال امجمر ررن قو ضر ررماإ قملا جمر ررن احل ر رررل عار رر ،ات ارمر رراا عر رريف اا رت ر ر حتط ا ر ررن دار ررن لاقر ررلاإ
كافن"( .)33ويف ترف ةرر دول اجمارن محاارن ا ر جمرن ةرددة( .)34ويف أوادر عرا  ،2016أصرد ا
عا ،م دم ا دماا "ع ض أو ف ض ةرر متجمجم ارن
تجمتن تن جم الت الا ااهندان لدحن
()35
ل اء خدماا البجما اا ال ت دم ا لامقت ال عا ،أةاس احملتر "  .واعتمدا حتارداإ ،من را
اليفااا ر  ،وا رجما  ،و جمرااانرردا ،والرلارراا اتتحرردة األم الجمررن ،اررل ا أو رخ ر مررن أاررلال نجمرراد
الشبلن يف تجمتن را أو ةجماةاا.
 -٢السياسات والممارسات الداخلية
 -51د ترتتب عار ،القجماةراا وال راعرد الر ت تمردتا اجل راا الرةرجمطن رثرا واضرحن عار،
ن ان الت بري ،حتجمنما د ترؤث ار وم ا دمرن أاضرا عار ،ترصرجم احملترر  ،حترصرف ا ات رد ال دجمقر
جما اا التن جم والت مجم وااهندةن.
__________

( )32ات ن اا األولجمن ت األم اتتحدة ا ا ات
يفاان ااا ته لطاججملقتاإ ( 9راا /ما س .)2016
( )33ةالن نلرمن وما جما.
(.Mackinnon and others, Fostering Freedom Online, p. 80 )34
(.Prohibition of Discriminatory Tariffs for Data Services Regulations, 2016 )35
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ا وم ا دمن
 -52كثريا ما تتضمن ا وم لاإدمن ،الر ورب عار ،األفر اد براهرا عرادة مرن أجر الرصررل
قو اتنيف ات  ،جمردا عا ،احملتر ميلرن ت ا را .وت راغ ترذه ال جمررد ؤرجرب ال ررا واأل مرن
احملاجمرن وت لرس احمل رر اا اتماثارن ،ومن را مرا ات ارق حترالتح وخطراع الل اتجمرن والررتواي لنشررام
قج امر وال نررف غررري اترريف والت داررد اتباار ( .)36وت رراغ ار وم ا دمررن يف أنجمرراإ كثرررية حتط ا ررن
عامرن ا ر ب م را ختمر أ رراا احملترر ا اضر ن لا جمررد حت رد م ررل مرن الجم ر  .وجرذع عررد
التقاي يف ق فاا ا وم ا دمن أاض ا اجلم ر  .وانتي الرب حتر إ اتنراحت األكثر ار بجمن يف
ال ررايف ل تت امر مر انتجماجرراا وم ررا الفترراا الضر جمفن حت ررد كرراا مررن ال نااررن؛ ف ررد أثررريا،
مث ا ،اااماا حتش إ اانجا عن "الصطدا اتباار مر التلنرلرججمرا ااا ال ران حترال نف ضرد
اتر أة ،نرر ى تتحرررل قو مقر لن ع رراا عامررن"( .)3٧ويف الر ر فقرره ،واج ر اتنراحت ا ت رراداا
حتش ر إ ااف ر ام يف ف ر ض ال احتررن عارر ،ادفررن واة ر ن مررن أاررلال الت بررري اتش ر وعن ،ال ر ررد تبرردو
(لب ال اء) "غرري م رن"( .)38وا ارد مرن دواعر ال ارق اترذكر ة عرد وجررد وةرجمان ل ةرتتناا
وضر ف قملا جمررن التإا ررب مر الشركن حتشر إ أةررباع نررذا احملتررر أو ت طجمر احلقرراع .و ررد
تررؤدي ار وم ا دمررن ،الر تقررترجب حتر التقرججم حتالةر احل جم ر لافر د أو قحتر اا أدلررن قثبرراا
عارر ،اةررتإدا أة ر مقررت ا اي ص ر نجمن ،قو قعا ررن غررري متناةرربن ل ررد ة الفترراا الض ر جمفن أو
اا ررط التم ر ات ررد يف التم رراا ات ا ررن عا رر ،اة ررتإدا اتن راحت االلرتو جم ررن لات ب ررري وتل ررران
اجلم جماا أو اما ةن أ شطن الدعرة.
 -53وات ااد أاضا اعتمراد الردول عار ،ار وم ا دمرن مرن أجر نرذا احملترر الرذي ت ررتض
عاجمره .ولنرظ ات ر ا را ات ر حتت ار ومحاارن ن رري اا قراإ ،يف ةرجماي ملافحرن اا ترراع،
أإ عرردة دول ررد أ ش ر ا رلجمرراا حلررذا احملتررر  ،وأإ تاررل األجمرراا تنحررر يف أنجمرراإ كثرررية قو
نذا احملتر الذي د ا تيف متط ف ا وقإ يف الن لالف ا لا ا رإ (ا الرثجم رن .)A/HRC/31/65
وختت وندة ملافحن اا تراع ات نجمرن حتخلنالرن ةترر اا رت ر يف اتمالرن اتتحردة ،عار ،ةربجم
اتثررال ،حررذا احملتررر الررذي "اتقر حتطبجم ررن متط فررن عنجمفررن أو ق تاحتجمررن" مررن الرةرراد االلرتو جمررن،
حتط ادررق تشررم "اةررتإدا رلجمرراا لترججمرره ال تبرراه قو ةتررر اترا ر الشرربلجمن حت ر ض التباجمررغ عنرره
حتاعتبا أ ه انت ل [ا وم خدمن] تال اترا "( .)39وتثري تذه اتما ةاا انتمرالا أإ ت تمرد
الرردول عارر ،ا ر وم ا دمررن ا اصررن لتاتررف نرررل م ررااري ن ررري اا قرراإ أو ال ررا الداخاجمررن
اتناودن لت جمجمد احملتر .

__________

( )36ا ر  ،مررث ا ،ار وم خدمررن فجمقربرك ،الف ر ة ( )٧مرن اتررادة 3؛ وار وم خدمررن تررارت؛ واتبررادن الترججم جمرن لتمر
ارتجمرع؛ ومر  Redditالشبل .
( )3٧ا .https://ourinternet-files.s3.amazonaws.com/publications/no24_web_2.pdf
( )38ا .onlinecensorship.org
National Police Chiefs’ Council, Counter Terrorism Internet Referral Unit; submission of the
)(39
.Center for Technology and Democracy
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 -54وت داد ص رحتن عم ال احتن ا اصن ج اء احلج ااهاد لاشلاو ونالا ترججمه ال تباه
قو احملتررر ال ر ررددتا اجل رراا الرة رجمطن ك ر اررر  .و ررد ت ررر اتن راحت اللبرررية أاض را حتالةررت ا ن
جب رراا خا ججمررن لتمحرجم احملتررر  ،وتتقر حتررذلل الشر ن حت ر اجل رراا ات نجمررن حتتمحرجم احملتررر
وحتر صررنّاا ال ر ا اا اتت ا ررن حتالقجماةرراا يف تاررل اتنراحت  ،وتر داد مررن يف أوجرره عررد التقرراي يف
ق فرراا ال ررا  .ول منررا مررن أإ ترراج اجل رراا الرة رجمطن ال ر ت م ر يف حتجمتررن تقررراق مت ررددة
األ جماا قو "قج اء ت جمجمماا مت ددة ال ناص " ،تقراد تتقر حتاحلقاةرجمن الث افجمرن والتنررا ،وقو
اختاا " ا اا ص بن حتش إ تضا ع ال را "(.)40

خجما اا الت مجم وااهندةن
 -55تررؤث الط ا ررن الر تجتر ي هبررا اجل رراا الرةرجمطن عماجمرراا ت جمرجم وت رنجمف وت تجمررب احملتررر
ر عاجم را مقرتإدمر مناحت ترا أو ا ويفرا .وعار ،ةربجم اتثرال ،جتر ي اتنراحت
عا ،ات ارماا ال
عماجمرراا نقراحتجمن لاتنبررؤ حت فضراجماا اتقررتإدم وتقررتإد تادج ررا ألغر اض اا ارراد يف قعررداد
ااع اا الر رد ا اترا األفر اد ،وتن رجم كجمفجمرن تردفق ات ارمراا قو ةراد التراصر الجتمراع
التاحت ررن اهررا ،وت تجمررب ا ررن ظ ررر تررادي عماجمرراا البحررا( .)41كمررا تررؤث تررداحتري ال احتررن الذاتجمررن
األخ ر  ،مث ر مب رراد اا "ا ط رراع اتض رراد" ،ال ر ت ر ا ة رراد ملافح ررن اا ت رراع أو ملافح ررن
الرتتجم ررب ،عا رر ،اد ررق اة ررت ك أو اة ررت مال اتق ررتإدم حملت ررر اا رت ر ر اتت ا ررق حتاتراضر رجم
احلقاةررن( .)42وا ر الق رؤال مط ون ر ا عررن كجمفجمررن الترفجمررق حت ر ا رراغ ن ا رن الت بررري ال ر تثريتررا
خجم ررا اا الت ر رمجم وااهندة ررن وحتر ر ن ا ررن اللجما رراا ا اص ررن يف ت ر رمجم وتلجمجم ررف مناحت ت ررا وف ررق
خجما ااا.

باء -المراقبة واألمن الرقمي
 -56تثررري اما ةررن الرردول ت ررا ات ا بررن ومجر الشركاا اللبرررية لابجما رراا وانتفاظ ررا هبررا ضررااا
تامن حتش إ ن ان الت بري .ومن ا عا ،ةبجم اتثرال ،كجمرف تنفرذ الردول أ شرطن ات ا برن حتالت راوإ مر
ال طاا ا ا  ،وكجمف اؤث الل الت اوإ عا ،ن ان الت بريب وما ت مقؤولجماا اجل اا الفاعان
ا اص ررن عن رردما تلتش ررف أإ ال رردول تطّار ر ةر ر ا عا رر ،حتجما رراا اا رت ر ر والت ررالا الق ررالجمن
وال ةالجمن ال تن ا ا عيف ابلااا أو خت يفا يف مناحت تاب ما ت مقؤولجماا ال طاا ا را جتراه
محاان األمن وقخفاء ااهران عا ،اا رت ب
__________
)(40

Emily Taylor, The Privatization of Human Rights: Illusions of Consent, Automation and

).Neutrality, GCIG Paper No. 24 (2016

).Submission of the Center for Technology and Society; Ranking Digital Rights (41
( )42ا ر  ،عارر ،ةربجم اتثررالCommittee, Oral testimony of Anthony House, Google ،
).Europe, Middle East and Africa (2 February 2016
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 -5٧وتت ر ض حتجما رراا الت ررالا ال مجمررن والبجما رراا الر تن ا ررا ارربلاا ال طرراا ا ررا أو
خت يفا مناحت ه ل د مت ااد من ات ا بن وغريتا من أالال التدخ األخ  ،ةراء من جا ب الدولن
أو اجل اا الفاعان ا اصن .و د ت رض ات ا بن غري اتيف ة وغري اتتناةبن أمن الرةاد االلرتو جمن
وقملا جمررن احل رررل عارر ،ات ارمرراا واألفلررا عرريف تاررل الرةرراد (ا ر الرثجم ررن .)A/HRC/23/40
و د تثبّ ات ا بن غبن اتررا ن ال رادي يف الت برري مرن خر ل الرةراد االلرتو جمرن ،الر رد مترا س
ال احتررن الذاتجمررن خش رجمن الت ررب اتقررتم  .وتررؤث ات ا بررن حت ررر ة غررري متناةرربن عارر ،اما ةررن مرعررن
واةر ن مررن الفترراا الض ر جمفن حل اررن الت بررري ،ؤررا فجم ررا األ اجمرراا ااثنجمررن والدانجمررن وال جمررن واجلنقررا جمن
واجلنق رجمن ،وأعضرراء حت ر األن ر اع القجماة رجمن والتم ر اتررد  ،واتررداف عررن ن ررري اا قرراإ،
وات نجمر مثر ال رحفجم واحملرام والن راحتجم  ،وضرحااا ال نرف وقةراءة ات امارن ،واأل فرال (ا ر
الرثجم ررن  .)A/HRC/29/32و ررد تتر ررف ررد ة الدولررن عارر ،تنفجمررذ م ررا ات ا بررن عارر ،مررد ت رراوإ
مؤةقاا األعمال يف تذه ات ا بن أو م ا ضت ا اها.
 -١طلبات الحصول على بيانات العمالء
 -58ات ر امن م ر ر أو تلررداس كمجمرراا تاداررن مررن حتجما رراا اتقررتإدم مررن ب ر م رردم
خرردماا اا رت ر ومن راحت التراص ر الجتمرراع وةكرراا البحررا وم رردم ا رردماا القررحاحتجمن
والشر ر ركاا األخر ر ر  ،ا تف ر رراا يف م ر رردلا ا ر ررب احللرم ر رراا احل ر رررل عا ر رر ،م ارم ر رراا ع ر ررن
اتقتإدم عا ،أةاس ال را واأل من احملاجمن؛ نجما أحتاغ عدد من اكاا اا رت ر اللريف
عر ررن اار ررادة يف تار ررل الطابر رراا( .)43وتت ر ررد اللثر ررري مر ررن تار ررل الطابر رراا أج ر ر ة ق فر رراا ال ر ررا رإ
والةتإبا اا .وارتاوم ااا اا احللرم عا ،تذه الطاباا ،حتدءا حتاحل رل عا ،قاإ ضراد
مقبق( ،)44فمراف ن القاطاا التنفجمذان فجم ن اتقتر ( )45وا ت اء حتر ار ء عار ،اا ر ي .و رد
ررد اتفا رراا و ررا الرتخ رجم مررن ررد ة ال طرراا ا ررا عارر ،ف ر تررذه الطابرراا أو ف ر ض
اتقاءلن عن را .ونر ى اتنراحت الر تقتضرجمف احملترر  ،ولرجمس اهرا نضرر مرادي يف حت ر الرلاراا
ال ضرادجمن الر ت مر فجم ررا ،ررد تت ر ض تنر خرردمااا حتاجلماررن وةرراولا ختراررف ال رراما يف أفر ا
األعمررال التاحت ررن اه ررا .حتجمررد أإ الش ركاا ال اما ررن يف مججم ر ررالا ص ررناعن تلنرلرججمررا ات ارم رراا
والت ر ررالا تقر ررتطجم اكتقر رراع د جر رراا متفاوتر ررن مر ررن ر ررد ة الت ر ر ثري يف ع اار ررا م ر ر الر رردول
واة ر ررتإدام ا ت اوم ر ررن أو ختفجم ر ررف الضر ر ر الن ر رراج ع ر ررن التطبجم ر ررق الت ق ر ررف لا ر ر ررا  .وتش ر ررم
الة ررتاتجمججماا الف الررن لام اومررن :قد اج ض رما اا ن ررري اا قرراإ يف اتفا رراا مررن الرتاخ رجم
وغريتررا مررن ال رررد ااا ال رران؛ وت جمجمررد تفقررري ابرراا احللرم رراا؛ والتفرراوض م ر الق رراطاا
احللرمجمن حتشر إ طراي تارل الطابراا؛ والط رن أمرا احملراك يف الطابراا أو ال ررا الفضفاضرن؛
__________

( )43ا ت ا ا غرغ وفجمقبرك ود وع حتركس وترارت وماال وةرف احلداثن حتش إ الشفافجمن.
( )44القراد ،ا رإ م ا بن الرتدداا ألغ اض الةتإبا اا الدفاعجمن ،الف ة ( )3من اتادة .4
( )45أةرتالجما ،ا رإ الت الا القالجمن وال ةالجمن (العرتاض والرصرل) ،ل ا  ،19٧9الف ة ( )1من اتادة .9
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وقتانن ات ارماا ااا ال ان لألف اد اتتض ان ووةاد ااعر أو اجلم رر ؛ وت اجمرق ا دمرن يف
أةراي م جمّنن أو ال قحاع من تال األةراي أو اختاا ا اا حت د دخراها.

 -٢بيع معدات المراقبة والرقابة

 -59ارررف ال طرراا ا ررا قمررداداا م ررداا احلاةرررع واليف جمرراا والتلنرلرججمرراا األخ ر
ال متلن الدول من اعرتاض الت الا وغريترا مرن ات ارمراا وخت ان را أو اجما را .و رد ا رم
حترراد ر لرراا البنجمرراا التحتجمررن وصررا ر ات ررداا وم ررممر اليف جمرراا اتنتجرراا جماحتررن عررن الرردول أو
ا رردلرا منتج رراا وف ر را ل غباا ررا ،أو مي رردوتا حتات ررداا والتلنرلرججم ررا ااا الة ررتإدا ات ر ر دوج،
وخت ر ا الرردول مرن حت ررد لةرتجمفاء انتجماجرراا ةرددة .و ررد ابتراا م رردمر خردماا الت ررالا
واا رت ر ات ررداا أو اليفا جمرراا أاضر ا مررن تررذه الشركاا حت جمررن تكجمب ررا عارر ،ملر رراا ارربلاا
هبرردا المتثررال قو حت وتركرررلا العررتاض اتا مررن ا ر را يف الرردول الر ا مارررإ فجم ررا .و ررد ت ر ّررل
ال رردول عا رر ،تا ررل اتنتج رراا وا رردماا يف اة ررت داا الفت رراا الض ر جمفن أو مض رراا ن أف ادت ررا أو
ختراف .
 -٣المراقبة المستترة
 -60ررد تق ررت ال رردول أاض ر را البنجم رراا التحتجم ررن الت نجم ررن اتمارك ررن ت رردم ا رردماا وتن ر راحت
اةتضافن احملتر حت ض اعرتاض ادفن واة ن من ات ارماا ،ؤا يف الل الت الا وم ارماا
نقر ر راحتاا اتق ر ررتإدم وة ر ررج ا ااه ر رراتف واا رت ر ر ر  .وا ر ررال قإ ال ر رردول تت ع ر ررب ؤ ر ررداا
احلاةرررع ب ر وصررراها قو ال م ر ء وتتقررا قو الشرربلاا واتن راحت ا اصررن حتاة رتإدا حت جمرراا
انتجمالجمن ،وخترتي أج ة م جمنرن وتقرت الث ر اا األخر يف رال األمرن ال مر  .و رد تنشر لرد
اتؤةقاا التجا ان أةرتان حتشر إ ؤقرؤولجمااا اتت ا رن ح رري اا قراإ ،نجمنمرا تتا ر ،قار ا ا هبرذه
ات ا بن ،وعما قاا كاإ ات عاجم ا تنبجمه ال م ء أو ختفجمف الض حتاختاا تداحتري أمنجمن .و د تترر م
الشكاا ال تبجم قو احللرماا م داا وخدماا متلن ا من اةتإدا ت نجمراا ات ا برن اتقرترتة
يف ا ت اكاا ن ري اا قاإ ال تتقبب فجم ا مبجم ااا.
 -٤معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة وحصر البيانات في النطاق المحلي
 -61من الض و ي ترضرجم أإ ات ا برن تتر ث حت شرطن الطارب األخر عار ،ات ارمراا اتماركرن
لا طاا ا ا  .وعا ،ةبجم اتثال ،د تاج الدول ،يف مراج ن عج را م اترداا اتقراعدة
ال ا ر جمن اتتبادلن عن مراكبن الطاب عا ،البجما اا عيف احلدود ،قو الاجرء قو اختراا ترداحتري خفجمرن
لام ا بررن خررا ج ن رردود أ الجمم ررا .و ررد تش ررل ال ررا ال ر تا ر الش ركاا حتالنتفرراى حتبجما رراا
ال م ء أو نف ا يف م اك حتجما اا ةاجمن عام تشججم عا ،اما ةن تال ات ا بن.
 -٥التسفير وإخفاء الموية
 -62ااداد ض ر ر احللرم ر رراا عا ر رر ،الش ر ركاا ك ر ر خت ر رررتي أم ر ررن أج ر ر ة عم د ر ررا ال مجم ر ررن
وات ررالا وم ارمرراا  ،منررذ أإ ررد ات ر ا ررا ت ار ه عررن أدجمررن التشررفري وقخفرراء ااهراررن مررن
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أج محاان ن ان ال أي والت بري .وعلف ادفرن مرن كجما راا ال طراا ا را  ،احتترداء مرن صرا
ات ررداا وم رردم خرردماا اليفاررد االلرررتو قو م رردم خرردماا ال ةرراد الن رجمن ،عارر ،اخترراا
تداحتري لتطرا وتطبجمق تلنرلرججماا ت ر ا أمرن اتقرتإدم وقخفراء تررات ومحاارن خ رصرجمت .
وتشررم تررذه التررداحتري تشررفري الت ررالا ال مجمررن حتلاما ررا ،وتشررفري األ ر ا اتد ررن ،و ررداا
اليف جمرراا يف نجمن ررا ،هبرردا ةررد الث ر اا األمنجمررن .ومتثر د الرردول عارر ،الررل يف ةاولت ررا ق غررا
الش ركاا عارر ،قنررداث ث ر اا ت نجمررن يف منتجااررا وخرردمااا ،أو اةررت ل مررا فجم ررا مررن ث ر اا
ل ررا الرردول .ويف الرلارراا اتتحرردة ،مررث ا ،ت ررد ملتررب التح جم رراا ال ررادي حتالتمرراس قو
جمقر اخررتاي تراترف رافررإ الن الرن
ةلمن ا ادان كر جتريف اركن أحتر عار ،اةرتحداث حت جمراا ت ّ
لامشتبه يف ا تبا حتاا تاع أثنراء عماجمراا التح جمرق .وميرن مشر وا ال را رإ اتت ارق حتقراطاا
التح جمق ،الذي د قو حت تراإ اتمالرن اتتحردة ليفاطا جمرا ال مر ،ورا لنردا الشرمالجمن ،يف  1راا /
ما س  ،2016أج ة الةتإبا اا ص نجمن ت د اباا اصدا أوامر حتر إ تلفر اللجما راا
ا اصررن "اخ ررتاي أاررن م ررداا مررن أج ر احل رررل عارر ،حتجما رراا [ ]...م ررداا الت ررالا وأاررن
م ارماا أخ "(.)46

جيم -السفافية
 -63تق رراعد الش ررفافجمن عا رر ،كفال ررن أإ اق ررتطجم م ررن خيضر ر رإ لا احت ررن عا رر ،اا رت ر ر التنب ررؤ
حتط ا ررن داررن ؤررا عا رجم مررن الت امرراا ا ر جمررن والط ررن فجم ررا عنررد ال تضرراء .وارردد الث ر اا يف
المتثال قو تذه ات ااري د ة األف اد عار ،ف ر ال جمررد اتف وضرن عار ،اما ةرت حل ارن الت برري عريف
الرةاد االلرتو جمن واتطالبن حتالت را اتناةب عنردما تنت رل ن رر  .وتنشر اتقراد اتت ا رن
حتالش ررفافجمن يف الق رجما اا اتت ا ررن حتالدول ررن وال ط رراا ا ررا م را ،مث ر ا ر اكاا ال ط رراع ال ررا
وا ا  ،ومشاكن ال طاا ا ا يف اتفاوضاا التجا ان ويف ةباي التقا ال م .
 -64وحتر ر غ ة رراولا ااصر ر م اتت ررددة ل تر ر ال الش ررفافجمن مف ررردة يف م ررا ات ا ررق حتطاب رراا
احللرماا .و غ ندوث حت التحقن يف ااحت غ عن الشفافجمن حتش إ اباا احللرماا مرن
أج احل رل عا ،م ارماا اتقتإدم  ،ل ت ال ات ارمراا اتتررف ة عرن نجر و بجم رن ابراا
احللرم رراا اتت ا ررن حتت جمجم ررد احملت ررر أو نذف رره اجما ررن ج رردا()4٧؛ حتر ر لر رجمس واض ررح ا م ررا قاا كا ر ر
الشر ركاا ررتفظ حتتا ررل اان رراءاا .و ررد تش ررل ال جم رررد الر ر تف ضر ر ا ال رردول عا رر ،كش ررف
الشكاا ا اصن عن ات ارماا ااا ال ان حتطابااا ع برن دجمقرجمن أمرا كفالرن ارفافجمن الشركاا.
و ر ر ع رردة دول اللش ررف ع ررن اب رراا احللرم رراا اتت ا ررن ح ررذا احملت ررر أو احل رررل عا رر،
حتجما راا اتقررتإدم  .قا متنر ااهنررد ،مررث ا ،اجل راا الرةرجمطن يف الفضرراء االلررتو مررن اللشررف
__________

).Investigatory Powers Bill(2015), Cl. 88 (2) (46
( )4٧الف اررق ال ام ر ات ر حتا رص رجمن والشررفافجمن يف التراص ر الش رربل الت راحت لتحررالف احل ا ررن يف ررال الت ررالا
االلرتو جمن؛ ونرا طاا الت الا.
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عررن تفاص رجم األوام ر احللرمجمررن اتت ا ررن ؤن ر الرصرررل قو ةتررر اا رت ر  ،واتت ا ررن كررذلل حت اررن
قج اءاا تتإذتا تال اجل اا اةتجاحتن لألوامر ( .)48وةرجمؤدي مشر وا ال را رإ اليفاطرا اتت ارق
حتق رراطاا التح جم ررق قو ن ر كش ررف م رردم خ رردماا الت ررالا الق ررالجمن وال ة ررالجمن ع ررن
"وجرد ومضمرإ" أان أوام نلرمجمرن حتشر إ النتفراى حتبجما راا ات رالا ال مر ء ،ضرمن أارجماء
أخ ( .)49ويف دول أخ  ،اؤدي غمرض ال را واأل مرن قو صر رحتن م فرن الشركاا أل رراا
ات ارمرراا ال ر ورررا اهررا اللشررف عن ررا .ويف جنرررع أف ا جمررا ،عارر ،ة ربجم اتثررال ،ر احللرمررن
كشررف اجل رراا ا اصررن عررن ابااررا مررن أج ر احل رررل عارر ،حتجما رراا ال م ر ء( ،)50للررن ل رجمس
واضح ا ما قاا كاإ الل الت جمجمد اام ا لطاباا نذا احملتر (.)51

 -65ويف ة ر رجماي ال طر رراا ا ر ررا  ،د ج م ر رردمر ا ر رردماا ومن ر راحت اةتض ر ررافن احملتر ررر عا ر رر،
اللشررف ،حتشررل ج د ر عارر ،األ ر  ،عررن ات ارم راا اتت ا ررن حتررال وا ال ر تقررتدع نررذا
احملتر أو حتالمتثال قو اب احللرماا احل رل عا ،حتجما راا ال مر ء .للرن ارجرد تبراان كبرري
يف مد وكجمفجمن الت ام حتت د قنا اا قو ال م ء حتش إ تفقري أو ترضرجم األ مرن احللرمجمرن
وا وم ا دمن وا م ال ماجماا الداخاجمن اتت ا ن حتالتنفجمذ واا فراا .وترجرد أاضرا ث ر اا يف را
كشف الشكاا عن اان اءاا ال ترضر نجر الطابراا اتت ا رن حرذا اتقرتر وحتجما راا
اتق ررتإدم وترات ت ررا وأ راع ررا ،ةر رراء حتق رربب ال جم رررد الر ر تف ضر ر ا ال رردول أو ال ر ر ا اا اتت ا ررن
حتالقجماةاا الداخاجمن لاشكاا .وعار ،أارن نرال ،ار ج أإ تلشرف الشركاا عرن اان راءاا
اتت ا ررن حتطابرراا احللرمراا أكثر مررن كشررف ا عررن ابرراا ال طرراا ا ررا  .و ررد أج ار حرررث
أ حتلثري حتش إ مد كشف اجل اا الرةجمطن والشكاا األخ (مث اجل اا الرةجمطن اتالجمرن
أو ات نجمن حتالتجا ة االلرتو جمن) لام ارماا اتت ا ن حذا احملتر و اباا احل ررل عار ،حتجما راا
ال م ء.
 -66وا لررس الن ررا اجلررا ي حتشر إ ات ررااري الررد جما للشررف الشركاا عررن ات ارمرراا وأفضر
اتما ةرراا ااا ال رران حتررذلل عررن عررد ا ر حتش ر إ كفالررن وجرررد ت ررااإ مناةررب حت ر الشررفافجمن
وال رجم اتنافقررن ،مثر أمررن األفر اد وةر ان ات ررام ا التجا اررن .وعارر ،الر غ مررن اادارراد الترافررق يف
اأ اء حتشر إ ضر و ة أإ تلشررف الشركاا عررن ات ارمرراا اتت ا ررن حتتفقررري تاررل ال جمرررد وق فااتررا،
فخلإ التفاي عا ،كجمفجمرن ال جمرا حترذلل أ ر حتلثرري .وحتاتثر  ،تنراك اتفراي واةر النطراي عار ،أدجمرن
الشررفافجمن يف مررا ات اررق حترراحلج  ،للررن ل رجمس واضررحا متام را كجمررف انب ر داررد ة رجماي ات ارمرراا
وع ض ا وقتانت ا.

__________
)(48

India, Information Technology (Procedures and Safeguards for Blocking for Access of

.Information by Public) Rules, 2009, rule 16
( )49مش وا ا رإ ةاطاا التح جمق ،اتادة .)2(84
( )50ررا رإ جنرررع أف ا جمررا ر  ٧0ل ررا  2002اتت اِّررق حتتن رجم اع ررتاض الت ررالا وترررفري ات ارمرراا اتت اِّ ررن هبررا،
اتادة .)1(42
( )51ا رإ جنرع أف ا جما  102ل ا  ،1980اتت اق حتاألماكن ااهامن الر نجمن ،اتادة (10ج).
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دال -التدابير التصحيحية
 -6٧تدث نالا ت جمجمد حل ارن الت برري عريف الرةراد االلرتو جمرن كر ارر  ،وتر تب يف أنجمراإ
كث رررية حتق ررارك الش ر ركاا ،ة ر رراء كا ر ر ما مر ررن ؤرج ررب ال ررا رإ أو تت ر ر ا عم ر ر ا حتقجماةر ررااا
واما ةررااا ا اصررن (عارر ،النحررر احملرردد يف ا ر وم ا دمررن مررث ا) .وتشررم األمثاررن الشرراد ن اهررذه
ال جمرررد نررذا احملتررر حتشررل غررري ررا ر أو مثررري لاتقرراؤلا وت جمجمررد ا دمررن وت اجمررق احلق راحتاا
وااخ ل حت من البجما اا.
 -68وتن الف ة ( )3من اتادة  2يف ال د الدويل ا ا حتاحل ري اتد جمرن والقجماةرجمن عار،
وجرع أإ تلف الدول ترفري ةبجم ف ال لات ا ألي اإ تنت ل ن ر ه أو ن ااتره ات ررتا
هبررا يف ال ررد .وتتر ر اتبررادن الترججم جمررن اتت ا ررن حتاألعمررال التجا اررن ون ررري اا قرراإ أإ ترررف
الشر ركاا رلجم رراا مشر ر وعن وميل ررن الرص رررل قلجم ررا لا ررت ا وال ت رراا ،وأإ تل رررإ احتا ررن لاتنب ررؤ
ومن ررفن واررفافن ومتماا رجمن م ر احل ررري ،وتقررتند قو احل ررا واتشرراكن ،وتشررل م ررد ا لاررت ا
اتقررتم ( .)52وارجررد ررد ةرردود مررن اا ارراد حتش ر إ كجمفجمررن تف جم ر تررذه ال ناص ر أو ت جمجمم ررا يف
ةجماي تلنرلرججما ات ارماا والت الا .ف د تنشر عرن نرذا الرصر ا الشربلجمن حتشرل غرري
صرحجم مررن تررادي البحررا ،مررث ا ،ضر و ة أإ ا جمررد ةر ك البحررا تشر جم تاررل الرصر ا .للررن
ل رجمس واضررح ا ،عارر ،ك ر  ،كجمررف انب ر ت رمجم رلجمرراا ت ررد الشررلاو أو الةررتتناا وتنفجمررذتا
عارر ،ررر الف ر اااررا ة حترضرررم قو نررالا احلررذا واجمق ر ت جمجمم ررا وع ج ررا .وا ر داد ت جمررد
اتقاد اتت ا ن حتالت مجم قاا كا اعدة عم ء ةر ك البحرا اردادة التنررا والتقراا .ولرجمس
واضرحا أاضرا مررا قاا كراإ اترجم ن عارر ،الشركاا تررفري ةررب ا ت راا قضرافجمن ،مثر الت ررا عررن
خقاد ااا اداا اتالجمن خ ل فرتة احلذا ،أو ترفري ضما اا ل د التل ا .
 -69وفجممررا ات اررق حتخل فرراا ا ر وم ا دمررن ،ررد ل تت رراف ل ررد الش ركاا دادم را أدواا كافجم ررن
لاط ن يف عماجماا نذا احملتر أو ا اا ت طجم احلقاحتاا ،ن ار اتقرتإد أإ ااجر اء
رراتي ع ررن خطر ر يف ااجر ر اءاا أو قفر ر ام يف اة ررتإدا ا ررا اا التنبجم رره .و ب ررذ قجر ر اء م ا ررد م ررن
البحا يف أفض اما ةاا الشركاا يف رال قا رال ا اارا اتت ا رن حتخل فراا ار وم ا دمرن وعرن
كجمفجمن تطبجم ا ألجماا الةتتناا.
 -٧0وتثا تقاؤلا أاضا عن طاي مقؤولجمن الشكاا جتاه م اجلن تال اتقاد  .مث  ،مرن
اتحم ر عرربء م اجلررن عماجمرراا احلررذا أو الةررتجاحتن لطابرراا البجما رراا حت ررر ة خا تررن نجمنمررا
تف م الشكاا يف التشدد عند تفقري أو ق فاا را الدولن ااا ال انب وما ت د جن القرببجمن
ال ارتتب عاجم ا واجب تررفري ةرب ال ت راا عنردما تقرتإد منتجراا أو خردماا الشركاا
يف ا تلر رراع ا ت اكر رراا حل ر ررري اا قر رراإب وت ر ر ور ررب قج ر ر اء جم ر رراا داخاجمر ررن عنر رردما تراجر رره
الش ركاا ادعرراءاا ح ردوث لالفرراا ،وت ر ات ر أإ تقررتريف جم ااررا م ررااري م جمنررنب ويف أاررن
__________

( )52اتبادن الترججم جمن ،الف
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ولاررن ضررادجمن ورررا الن ر يف مقر لن اخترراا التررداحتري الت رحجمحجمن عنرردما اتررر م يف الت جمجمررد أفر اد مررن
و اء احلرردودب وت لررس تررذه األةررتان ال ابررن ال ر اراج ررا ضررحااا ا ت اكرراا ن ررري اا قرراإ يف
احلالا ال ت تب حتقارك الشكاا والدول.
 -٧1واتطا ررب دا ررد ال رردو اتناة ررب لادول ررن يف تلمجم ر ج رررد الش ركاا أو تن رجم رلجم رراا
ال ت رراا ا رجم ا أدي أاض را .فلث رريا مررا تتررام لامقررت ال اتتض ر ان مررن قج ر اءاا الش ركاا
قملا جمررن ف ر دعرراو مد جمررن أو الاج ررء قو ةررب ا ت رراا ضررادجمن أخ ر  ،للن ررا تلرررإ م ت ررن
وعالجم ررن التلاف ررن يف م ر ر األنجم رراإ .وميل ررن أإ تش ررم الب ررداد الدا ررن رلجم رراا لا ررت ا وت ررد
الشررلاو وأإ تنشررت ا وترردا تا تجمترراا محااررن اتقررت ال وااهجمترراا ال احتجمررن يف طرراا ال ررناعن.
وتف ر ض عرردة دول أاض را ق شرراء رلجمرراا داخاجمررن لا رت ا وت ررد الشررلاو  :نجمررا تشرررتم ااهنررد،
مث ا ،أإ ت ّ الشكاا ال متال أو ت راجل حتجما راا اإ رجمن نقاةرن أو تت امر فجم را ،مررظف
م نجم حتالت ا ت اجلن "أان تنا ضاا وت اماا [ ]...فجمما ات اق ؤ اجلن ات ارماا"(.)53

خامسا -موانلة تطوير المسائي المواضيعية
 -٧2ةررريك ات ر ا ررا اتتمامرره ،يف ضرررء اتقرراا طرراي أ شررطن ال طرراا ا ررا يف ررال
تلنرلرججم ررا ات ارم رراا والت ررالا الر ر رردد أ ر ر اما ة ررن ن ا ررن الر ر أي والت ب ررري ع رريف الرة رراد
االلرتو جمن وتؤث عاجم ا ،عا ،الت اماا الدول ومقؤولجمن الشكاا يف الا ةددة مثرية لا ارق.
وةترف اتقاد ال ا ر جمن والقجماةاتجمن ال أثريا أع ه اا ااد اعداد الت ا ا اتراضرجم جمن وتبرادل
الت ررالا م ر احللرمرراا وتنفجمررذ ال اررا اا قو الباررداإ والش ركاا وقج ر اء اتشرراو اا اا اجممجمررن
ومشاو اا ا يفاء ،حتااضافن قو جرا ب عم أخ .
 -٧3وتشم أولرااا ات

ا ا

يف ال د اةن اتقاد اتراضجم جمن واا ااد ،ما اا :

القيود التي تفرض على توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وخدمات اإلنترنت
 -٧4ات ااد اب احللرماا قو اللجما اا ا اصن ال ت د خدماا اا رت والت رالا
القالجمن وال ةالجمن أإ متتث قو ا وم ال احتن .وجتيف الدول الشكاا عا ،قغ ي الشبلاا أو
و ررف طا رراا خرردماا حت كما ررا ،حتااضررافن قو غ حتاررن ةتررر الشرربلاا .واتطاررب تررذا الجترراه
م ادا مرن الترثجمرق والتمحرجم  .وةجمتضرمن ال مر اتقرت با د اةرن ال ررا والقجماةراا والترداحتري
ا ا جن عن طاي ال را رإ الر متلرن احللرمراا مرن فر ض تارل ال جمررد ،جبا رب تلرالجمف ال جمررد
و تادج ررا .وة رجمن ات ر ا ررا أاض ر ا يف مقررؤولجماا الش ركاا جترراه الةررتجاحتن لتاررل التررداحتري
حتط ا ن رت احل ري وختفف الض وترف ةب ال ت اا عند ندوث جتاوااا.
__________

( )53ررا رإ ااهن ررد اتت ا ررق حتتلنرلرججم ررا ات ارم رراا ،لق ررنن  ،2008ات ررادة -43أل ررف؛ و راع ررد تلنرلرججم ررا ات ارم رراا
(اتما ة ر رراا وااجر ر ر اءاا األمنجم ر ررن اتناة ر رربن والبجما ر رراا أو ات ارم ر رراا الشإ ر ر رجمن احلقاة ر ررن) ،لق ر ررنن ،2011
ال اعدة .)9(5
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القيود التي تفرض على المحتوى بموجب شروط المدمة والمعايير المجتمعية
 -٧5تت ض اجل اا الفاعان ا اصرن لضر رم كبررية مرن احللرمراا واألفر اد كر ت جمّرد الت برري
الررذي ا ترريف متط ف ر ا أو ت بررري ك اتجمررن أو عرردادجم ا أو اشررل مضرراا ن .و ررد ت مر األ ر اا الفاعاررن
ا اصن من تا اء فق ا عا ،ت ا ما ت اه خطاحتا مد جما عا ،مناحت تا ،وتن ّ الرصرل مرن خر ل
متطاباا تشم اةتإدا األ اء احل جم جمن وغري الل مرن ةجماةراا التقرججم  ،أو تريفا ةتراراا
حت جمن ررا أو متنح ررا أولراررن ألة ررباع تت ا ررق حتال م ر  .واش ررم ال م ر اتقررت با ت جم رجم قملا جم ررن أإ
تق رجم ال رردول اة ررتإدا اتب رراد اا ا اص ررن ،وت جمر رجم ت ر ثري الت ررداحتري ا اص ررن اتت ا ررن ح ا ررن الت ب ررري
والت امرراا ومقررؤولجماا ن ررري اا قرراإ ااا ال رران .ولررن ا ت ر تكجم ر تررذا الت ا ر عارر ،أدوا
وةاد التراص الجتماع وةكاا البحا ،وةريك أاضا عار ،ج راا فاعارن أ ر ار ة مثر
اجل اا الرةجمطن يف ايل التجا ة االلرتو جمن وات ام ا اتالجمن.
المسؤولية عن استضافة المحتوى
 -٧6ات ااررد مر اجل رراا الرةرجمطن اتقررؤولجمن عررن احملتررر الررذي تقتضرجمفه جماحتررن عررن أ ر اا
ثالثررن ،ة رراء عررن اررق ر مقررؤولجمن اجل رراا الرة رجمطن أو متطابرراا ال احتررن .وتشررم األةررس
اتنط جمررن الر تقرراي لتيفار فر ض ال جمرررد ارراغ أمررن الفضرراء االلرررتو ون ررري التر لجمف والنشر
والتش ر ري ومحااررن البجما رراا .وةرررتك الد اةرراا اتقررت باجمن اتتمام ررا عارر ،النطرراي اتش ر وا لتاررل
األةس اتنط جمن وض و ة ال جمرد ات انبن اها ،وعا ،عرد وجررد ضرما اا قج ادجمرن ؤرجرب األ ر
احلالجمررن يف مررا ات اررق حررذا احملتررر اتمارررك أل ر اا ثالثررن .وة رجمن ال م ر اتقررت با أاض را يف
م رراد مقررؤولجمن اجل رراا الرة رجمطن وأة ررالجمب ا يف ة رجما اا ومنررا ق م جمنررن ،وا ررت حتاة ررتإ
اتبادن ال دجمقجمن واتما ةاا ال ميلن تطبجم ا من أج كفالن متلن اجل اا الرةرجمطن مرن ت ار
ن ان الت بري ومحاات ا.
نناعة نظم الرقابة والرند
 -٧٧ت ر ررؤدي الش ر ركاا ا اص ر ررن دو ا دجمق ر رجم ا يف تط ر رررا وق ت ر رراج و ر ر اليف جم ر رراا وات ر ررداا
احلاة ررحتجمن ال ر ررد تقررتإدم ا احللرمرراا ألغ ر اض ق فرراا ال ررا رإ والةررتإبا اا واألمررن ال ررا .
وم ر ر أإ تار ررل األدواا ر ررد تقر ررتإد ألغ ر ر اض مش ر ر وعن ،ف ر ر كث ر رريا مر ررا تقر ررتإد مر ررن ب ر ر
احللرمرراا ألغر اض ال احتررن وال صررد حت ررر ة غررري متناةرربن .وةجمقتلشررف ال مر اتقررت با أحت رراد
تاررل اتقرراد مررن من ررر ن ررري اا قرراإ واشررج ترررخ احل ر الراجررب يف داررد ررالا
اةتإدا تال التلنرلرججماا ألغ اض د تضري ح ان الت بري.
الجمود التي تمدف إلى تقويض األمن الرقمي
 -٧8تت ض الشكاا ال تن حتجما اا الت الا وغريتا من أالال حتجما راا اتقرتإدم
و ف ر ررا وتنتج ر ررا ،ل ة ر رجمما م ر رردمر خر رردماا الت ر ررالا القر ررالجمن وال ةر ررالجمن وخر رردماا
اا رت ر ومن راحت اةتضررافن احملتررر  ،تطالبرراا مت اارردة مررن أج ر ة ق فرراا ال ررا رإ والرردواد األمنجمررن
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حت ض احل رل عا ،م ارماا عم د ا .وةجمق  ،ال م اتقت با قو دارد الرنت ي الر ميلرن
ترة ر طرراي ن اررن الت بررري قو أ رر ،نررد ،حتجمنمررا ت رراجل ات ررا احللرمجمررن اتش ر وعن يف ررايل
أإ ّ
األمن الر والن ا ال ا .
إمكانية الونول إلى اإلنترنت
 -٧9اتمت ر حت ا ر األف ر اد ات ر تبط مباا ر ة حتالرة رراد االلرتو جم ررن حتخلملا جم ررن احل رررل عا رر،
م ارماا وأفلا غري متانن لب ا رخ ان مرن األارإا الرذان ل ميالررإ البنجمراا التحتجمرن أو
افت ر ر وإ قو البجمت ر ررن القجماة ر رجمن أو األمنجم ر ررن أو ال ا ر جمر ررن أو الجتماعجم ر ررن ال ام ر ررن ل تب ر ررام حتتا ر ررل
الرةاد  .و ا قو ت ااد ج رد ال طاا ا ا ال امجمن قو قتانرن تارل ااملا جمرن لب ار رخر ان،
ة ر رجملرإ مر ررن الض ر ر و ي جر رردا تر رررفري ضر ررما اا الرصر رررل الر ررا واتفتر رررم واأمر ررن قو الرةر رراد
االلرتو جمررن .وة رجمبحا ال م ر اتقررت با يف اتقرراد احملجمطررن حتخلملا جمررن الرصرررل وقا ر اك ال طرراا
ا ررا وتش رججم الة ررتثما م ررن أج ر كفال ررن ت ررد ا رردماا حت ة ر ا م رل ررن وكفال ررن قملا جم رن
احل رل عاجم ا ،م قا ء اعتبا خا لافتاا ات مشن.
إدارة اإلنترنت
 -80كش ررف ت ررادي ال م ررن ال اتجم ررن لتمر ر ات ارم رراا ع ررن اة ررتم ا ال رردع الراةر ر لتش ررا ك
ج اا مت ددة من أصحاع ات احن يف قدا ة اا رت ر  .غرري أإ النمرراج احلرايل اراجره ضر ر ا
مت اا رردة يف تجمت ررن وض ر ر ةجماة رراا و نجمر ررن ة ررددة (مث ر ر قضر ررفاء الط ر راحت احملا ر ر عا رر ،البجما ر رراا)
واة ررتاتجمججماا مررن بجمر "الق رجمادة عارر ،الفضرراء االلرررتو " .وتضرراا قو الررل الضر و ة اتاحررن
للفالن قة ا ن ري اا قاإ أو ت ا قة ام ا عا ،مججم مقترااا اادا ة ،ؤا يف الرل وضر
ات ااري الت نجمن ،وكفالن أإ ت اع أ قدا ة اا رت وج رد ااص م انتجماجراا اتر أة واأل اجمراا
اجلنقجمن والطرادف الض جمفن األخ .
 -81وةر ر رجمريل ات ر ر ر ا ر ررا اتتمامر ر را خاصر ر را لاتط ر ررر اا ال ا ر جم ر ررن (التشر ر ر ا جمن والتن جممجم ر ررن
وال ضررادجمن) عارر ،ال ر جمدان الررر واا اجممر  ،يف مججم ر م انر ال مر اتقررت با  .وارجرره ات ر
ا ا ا تباه مججم اجل اا ات نجمن ،يف تذا القجماي ،قو اتتمامه جبم تال اتراد من أج قعداد
البجما اا والت ا ا اتقت باجمن ،واشج األ اا ااا التتما عار ،مجر وت رد تارل اترراد جمارن
مقا الل ال م .

سادسا -االستنتاجات والتونيات
 -82يتواني تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بسكي مستمر وسريع ،من
خررالل اسررتمرار ترقيررة التكنولوجيررا واسررتمدام التقنيررة الرقيمررة فرري الحيرراة اليوميررة .ولررذلك
تنطررو معالجررة القضررايا القانونيررة والسياسرراتية بمرردف سررد الثج ررات المعياريررة الحاليررة علررى
بعض مماطر الفسي في معالجة االتجاهات التي بد ت تظمر اآلن و لم تظمرر بعرد .وهري
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سمة طبيعية من سمات العصر الرقمري ،لكرن بررغم التجيرر السرريع فري التكنولوجيرا ،سرتظي
البيئة الرقمية متحركة بسبب استمرار االتجاهات التري تمردد حريرة الرر والتعبيرر .وتسرمي
هررذا الممرراطر هيمنررة الحكومررات علررى مصررادر المعلومررات ،و محاوالتمررا الميمنررة عليمررا،
باسررتمدام دوات الرقابررة الترري تفرررض علررى خرردمات اإلنترنررت وبنياتمررا التحتيررة واجتمرراد
األعمال التجارية لترويج منتجاتما وخدماتما في بيئات معادية لحرية التعبيرر وإخفراق كثيرر
مررن المؤسسررات التجاريررة فرري كفالررة تعزيررز الحقرروق وحمايتمررا فرري سررياق سررعيما لتحقيررق
المصال التجارية ومطالبة األفراد للكيانات التجاريرة ن تروفر لمرم ال األمرن فحسرب ،بري
و ن تكف رري االنس ررجام والتون رريي ومس رراركة الجمم ررور ،عل ررى نح ررو متن رراقض ف رري كثي ررر م ررن
األحير رران .وفر رري ضر رروء مسر رريرة مسر ررروع استكسر رراف المسر ررؤوليات فر رري مجر ررال تكنولوجير ررا
المعلوم ررات واالتص رراالت إل ررى األم ررام ،يتطل ررع المق رررر الم رراب إل ررى مس رراعدة المبر رراء ف رري
الميرردان والحكومررات والقطرراع المرراب والمجتمررع المرردني واألوسرراط التقنيررة واألكاديميررة،
في إجراء التحليالت واإلبالغ بصورة تستجيب في آن واحد إلى القضايا اآلنية عنرد نقطرة
تقاطع التكنولوجيا وحرية التعبير وإلى خصائص العصر الرقمي في األجي الطويي.
 -83ويسجع المقرر الماب جميع الجمات المعنيرة بقروة علرى االضرطالع بردور نسرط
في تطروير المسرروعات المسرتقبلية ،بمرا فري ذلرك الجمرات الفاعلرة الحكوميرة ومؤسسرات
القطاع الماب ومنظمات المجتمع المدني واألفراد .ويسجع بوجه خاب الجمات الفاعلة
مررن البلرردان األقرري نمرروا والطوائررف الضررعيفة علررى تبررادل الررر ى بسررأن مررا قررد يكررون لقطرراع
تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت مررن تررأثير علررى التمتررع بررالحقوق ،وبسررأن الرردور الررذ
يمكن ن تؤديه الدول سواء بالتدخي في تلك الحقوق و تعزيزها.
 -84ومررن الضرررور جرردا ن تتمررذ الرردول والجمررات الفاعلررة المانررة خطرروات تجرراا
كفالررة احتررام حريررة الررر والتعبيررر ،علررى الرررغم مررن ن هررذا المسررروع ال يرزال فرري مراحلرره
الباكرة .ويتعين ن تسمي هذا المطوات األشياء المذكورة دناا ،كحد دنى ،على ن تتبع
ذلك تحليالت إضافية طوال فترة والية المقرر الماب.

الدول
 -85تتحمرري الرردول المسررؤولية الرئيسررية عررن حمايررة واحت ررام الحررق فرري ممارسررة حريررة
الر والتعبيرر .ويعنري هرذا فري سرياق تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت ،نره يجرب علرى
الرردول ال تطالررب القطرراع المرراب ،و تضررجط عليرره بأيررة نررورة خرررى ،ليتمررذ خطرروات
تسكي تدخالا غير مبرر و غير متناسب في حرية التعبير ،عن طريق القوانين و السياسات
و بوس ررائي خارج ررة ع ررن إط ررار الق ررانون .ويج ررب ن تس ررتند جمي ررع االش ررتراطات والطلب ررات
والتدابير األخرى المتعلقة بحرذف المحتروى الرقمري و الحصرول علرى معلومرات العمرالء،
إلى حكام قانونية تسن بصورة نحيحة ،و ن تمضع لرقابة خارجيرة مسرتقلة ،وتب ن
ررهن علرى
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نمرا وسرريلة ضرررورية ومتناسربة لتحقيررق هرردف و كثررر بموجرب الفقرررة ( )٣مررن المررادة ١٩
في العمد الدولي الماب بالحقوق المدنية والسياسية .ويجب على وجه المصوب ،كفالة
السفافية في عمليات اعتماد الدول وتنفيذها للقوانين والسياسات في سياق تنظيم نسرطة
القطاع الماب.
 -86ويجب ن تعتمد الحكومات وتنفذ يضا ،قوانين وسياسات تحمري نسرطة القطراع
المرراب فرري مجررال تطرروير وترروفير ترردابير ومنتجررات وخرردمات تقنيررة لتعررز حريررة التعبيررر.
ويجب عليما ن تكفي وجود عمليات لوضرع التسرريعات والسياسرات وغيرهرا مرن المعرايير
المتعلقة بالحقوق والقيود التي تفرض على اإلنترنت ،من جي توفير فرب حقيقيرة إلسرمام
ومساركة القطاع الماب والمجتمع المدني واألوساط التقنية واألكاديمية.

القطاع الماب
 -8٧ال مرراء فرري ن الرردول تمررار ضررجوط ا علررى القطرراع المرراب فرري مجررال تكنولوجيررا
المعلومررات واالتصرراالت ،علررى نحررو يررؤد فرري كثيررر مررن األحيرران إلررى فرررض قيررود مسررددة
على حرية التعبير .بيرد ن القطراع المراب يرؤد يضرا دوارا مسرتقلة قرد تعرز الحقروق و
تقيرردها ،وهرري نقطررة ثبررت مجلررس حقرروق اإلنسرران نرره يعيمررا جيرردا حررين اعتمررد المبرراد
التوجيمية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان في عام  ،٢0١١بجية توفير اإلرشاد
العام في ذلك المجال .ويتعين تقييم الكيانرات المانرة بنراء علرى المطروات التري تتمرذها
تجاا تعزيز حرية التعبير و تقويضما ،حتى في البيئات العدائية المناوئة لحقوق اإلنسان.
 -88وتسمي هم المطوات التي ينبجي ن تتمذها الجمات الفاعلة في القطاع المراب
وض ررع إجر رراءات ش ررفافة لتقي رريم حق رروق اإلنس رران وتنفي ررذها .وينبج رري عليم ررا وض ررع وتنفي ررذ
سياسات تأخذ في االعتبار احتماالت تأثيرها هي نفسرما علرى حقروق اإلنسران .وينبجري ن
تجررر تلررك التقييمررات استعراض ر ا نقرردي ا للطائفررة الواسررعة مررن نسررطة القطرراع المرراب الترري
تسررمم فيمررا ،مثرري وضررع وإنفرراذ معررايير وشررروط المدمررة ،والمعررايير المتعلقررة بحريررة التعبيررر
لجممرور المسررتمدمين ،بمررا فرري ذلررك االسررتعانة بمصررادر خارجيررة إلنفاذهررا و ن تسررتعرض
تأثير المنتجات والمدمات والمبادرات التجارية األخرى على ممارسة المستمدمين لحريرة
التعبير ،خالل مرحلة تطوير تلك المنتجات والمدمات والمبادرات ،بمرا فري ذلرك تحديرد
خيررارات التصررميم والمندسررة ووضررع خطررط التسررعير التفاضررلي لمحتويررات شرربكة اإلنترنررت
وخرردماتما و للونررول إليمررا و ن تسررتعرض يض را التررأثير المحتمرري علررى حقرروق اإلنسرران
للتعامر رري التجر ررار مر ررع عمر ررالء حكر رروميين ،فر رري مجر رراالت مثر رري تسر ررجيي البنير ررات التحتير ررة
لالتصاالت السلكية والالسلكية و نقي تكنولوجيات مراقبة المحتوى و الرقابة عليه.
 -89ومن األهمية بمكان يضا ن تكفري كيانرات القطراع المراب كبرر قردر ممكرن مرن
السفافية في سياساتما ومعاييرها وإجراءاتمرا ذات الصرلة بحريرة التعبيرر والحقروق األساسرية
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األخرررى .ويتعررين اسررتعراض تقييمررات حقرروق اإلنسرران بصررورة شررفافة ،مررن حيررث منمجياتمررا
وتفسيرها لاللتزامات القانونية ،وتأثيرها على اتماذ القرارات التجاريرة .والسرفافية هامرة فري
جميررع المجرراالت ،بمررا فرري ذلررك السررفافية فرري سررياق تنظرريم المحترروى ،وينبجرري ن تسررمي
اإلبالغ عن طلبات الحكومات المتعلقة بالحذف.
 -90ويتعين علرى كيانرات القطراع المراب ،باإلضرافة إلرى اعتمراد السياسرات ،ن تردمج
يضر ر ا االلتزام ررات تج رراا حري ررة التعبي ررر ف رري عملي ررات ن ررنع السياس ررات الداخلي ررة وهندس ررة
المنتجات وتنمية األعمال التجارية وتدريب المروففين ،والعمليرات الداخليرة األخررى ذات
الصلة .وسيوجه المقرر الماب اهتمامه إلى سبر بعاد السياسات والمجموعرة الكاملرة مرن
خطوات التنفيذ بعدة طرائق تسمي يارة السركات.

المنظمات الدولية والعمليات الساملة ألنحاب مصلحة متعددين
 -91على غرار ما يوضحه هذا التقرير ،تؤد منظمات دولية كثيررة دوارا فري مجراالت
إدارة تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت .ومررن األهميررة بمكرران ن ترروفر تلررك المنظمررات
للجممور فرنا مجدية لالطاالع علرى مرا تضرعه و تسرتحدثه المنظمرات المعنيرة منمرا و /و
األعضرراء فيمررا مررن سياسررات ومعررايير وتقررارير ومعلومررات خرررى متعلقررة ب ر دارة اإلنترنررت،
بطرائق تسمي تيسير الونول إلى المروارد المجانيرة علرى شربكة اإلنترنرت واتمراذ مبرادرات
لتثقيررف الجممررور .وبصررفة عررم ،برهنررت عمليررة إدارة اإلنترنررت بمسرراركة نررحاب مصررلحة
متعددين هميتما كمحرر للسياسرات الداعمرة لحريرة التعبيرر .وإذ تؤخرذ تلرك المسرألة فري
االعتبار ،ينبجري ن تكفري المنظمرات الدوليرة مسراركة المجتمرع المردني بصرورة مجديرة فري
عمليررات نررنع السياسررات ووضررع المعررايير األخرررى ،بطرائررق تسررمي تعزيررز مسرراركة المبرراء
التقنيين الذين يراعون السواغي المتعلقة بحقوق اإلنسان.
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