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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3 البند
والسياسية واالقتصادية  حقوق اإلنسان، المدنيةتعزيز وحماية جميع 
 بما في ذلك الحق في التنمية واالجتماعية والثقافية،

تقريرررر المقررررار المررراب المعنررري بتعزيرررز وحمايرررة الحرررق فررري حريرررة الرررر     
 *والتعبير

 األمانة من مذكرة  
تتشرر ا األما ررن حترر إ  جمرر  قو  اررس ن ررري اا قرراإ ت  ارر  ات رر   ا ررا  ات رر  حتت  ارر   

واشرل   .25/2 حت ر ا  الارس ومحاان احلق يف ن ان ال أي والت بري، دافجمد كاي، الذي أعد عمر ا 
الت  ارر  حتدااررن ةاقرران مررن الد اةرراا حتشرر إ اتقرراد  الرر  تنشرر  عنررد ت ررا   م ررا  الن ررا  ال  رر  

وابحررا ات رر   ا ررا  يف تررذا الت  ارر   .وال طرراا ا ررا  ون اررن الت بررري يف ال  رر  ال  مرر  لادولررن
 اررن الت بررري واتبررادن الرر  تنطبررق عارر، ال طرراا ا ررا ، و رردد اتشررا ك  اتت رر  حاا ررا  ال ررا ر  

م تضررجماا ن اررن الت بررري،  تشررما   نال دجمقررجم  يف  ررال تلنرلرججمررا ات ارمرراا والت ررالا الررذا
 .جمن   فجم ا خ ل فرتة ولاتهةا  ض مقاد   ا ر جمن وةجماةاتجمن و 

__________ 

 .اتقتجداا د  تذا الت  ا  حت د اترعد الن اد  لل  اتضمن أندث  *
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 مقدمة -الا  و  
اشل  أ ه ، و مت دد األحت اد ومتناٍ  حتا ّ اد ال  م يف ال     ال طاا ا ا  ابدو أإ دو  -1

متارررل الشررر كاا و  .ال رررة الداف رررن و اء أكرريف ترةررر  يف فررر   احل رررل عاررر، ات ارمررراا يف التررا ا 
وتتشرررل  اترا ررر  ال دجمقرررجمن لتجمجمررر  وف  ةرررن  .ا اصرررن منتررردااا مرتامجمرررن األ ررر اا لات برررري ال اررر 

تررتحل  يف ات ارمرراا اتتح رر  عاجم ررا عرريف الرةرراد   ات ررا ا ال اتجمررن وت ررمجم  ا را امجمرراا الرر 
لاتلنرلرججمررا اتتن اررن الرر  تتررجم   البنجمرراا التحتجمررنوت تمررد  .ا ال طرراا ا ررللرتو جمررن  تجمجررن ج رررد اا

ال طرراا ا ررا  يف اةررتثما ااا وصررجما ت ا  لب ارر  األاررإا  قملا جمررن الرصرررل قو اا رت رر  عارر،
الةرتإبا اا مرن عمر  د ت رامجم  أدواا ق فراا ال را رإ و مويف كثري مرن األنجمراإ تقرت   .ومالجمت ا

والش كاا ا اصرن تر   .اتنتجاا ال  ا ن  ا ال طاا ا ا  يف  الا ات ا بن وجت جم  البجما اا
مرن البجما رراا  الر  ت رم  األج ر ة وا ردماا الر  تقرتإد    ر إ أتر  البجما راا الشإ رجمن، حتردءاا 

خ أ شرطن البحرا للرتو  ون ى ال ةاد  الن رجمن، وترؤ   ااواليفاد اتالجمن وم ارماا ال عاان ال حجمن 
 .و فظ ال ر  وتقججم ا الفجمدار

وا ررررد م  ررر  الفضررر  يف اخررر  اتما ةررراا ات اصررر ة حل ارررن الررر أي والت برررري قو صرررناعاا  -2
ال طرررراا ا ررررا ، الرررر  متاررررل مفرررراتجم  القررررجمط ة عارررر، الفضرررراء ال  مرررر ، ف رررر  منفررررذ الرصرررررل قو 

ول منررا  يف البجمترراا ال  مجمررن مررن  رر م أةررتان تامررن حتشرر إ  .الرةررجم  تما ةررن الت بررريات ارمرراا و 
تر  وررا أإ متارل و  .ال را   ال احتان لاتطبجمق و طاي ةاطن ال طاا ا ا  ووةراد  ال  احترن ال امرن

تررا متالرره القرراطاا ال امررنب وترر  انب رر  أإ  مقرراوااا  جمن  ررد اا لاجل رراا الفاعاررن ا اصررن مررن اتقررؤو 
د مقرؤولجمااا قو  را رإ ن رري اا قراإ وار وم ا دمرن والرتتجمبراا الت ا دارن، أو قو أةررس تقرتن

أخ  ب وكجمف ات ر  تن رجم  ال   راا حتر  اجل راا الفاعارن يف  طراا الشر كاا وحتر  الردولب ومرا 
 ترر  ا طررراا الرر  انب رر  أإ تتإررذتا اجل رراا الفاعاررن يف ال طرراا ا ررا  نجمنمررا تراجرره ضرر ر اا 

  تر ف  دخررل األةرراي أأ اما ةن أعمااها التجا ان حتط ا ن تت ا ض مر  ن ارن الت برريب تدف  ا قو
غ ال م ء هبذه الض رمب وم  اةتم ا  ت ا ر  ال رايف يف الفضراء ال  مر ، ت  تبا  و تنقحب من اب 

لضرماإ ت  ار   نجمراراا  يف األفق ال  اب، ا ب  اا ااد عن ر اا  ال  تارم "ق رت   األاجماء" جبا ب
  .احل ري ومحاات ا والتمت  هبا

قو  داررررد فترررراا اجل رررراا  أولا ف ررررر ا رررردا  .(1)اهررررذا الت  ارررر  عرررردة أتررررداانررررددا و  -3
ال ضااا  قو  داد، ثا جماا و  .الفاعان ا اصن ااا الت ثري اللبري عا، ن ان الت بري يف ال    ال  م 

اارن ن ارن الر أي والت برري ومقرؤولجمن القراطاا اتت ا ن حتل  من اراغ  ال طراا ا را  يف  رال مح
قو تبردو يف ناجرن ماةرن  الر  الاالر  دارد، ثالثراا و  .ال امن نجمال ترفري احلماان لقرانن الت برري

وةجمج ي تناول تذه الالا وترنجمدتا عن   اق ت ا ا  مراضجم جمن، واارا اا  .ترججم اا م جما ان

__________ 

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  (1)
  دمره من مقاعدة يف قعداد تذا الت  ا .
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ومشرررراو اا مرررر  احللرمرررراا و طرررراا األعمررررال التجا اررررن ب   الباررررداإ والشرررر كاا، وات ررررالا لرررر
وميلن قواا الل كاه يف أإ تذا الت  ا  تر األول من حت  عدة ت ا ا  ةرجم دم ا  .والتم  اتد 

ات    ا را  هبردا تررفري ق اراداا حتشر إ اللجمفجمرن الر  تقرتطجم  هبرا اجل راا الفاعارن يف ال طراا 
  .ال    ال  م  ا ا  محاان ن ان الت بري وت  ا تا يف

وأصرد  ات ر   ا را ،  .أة م  مدخ ا ومشاو اا عامن يف قعداد تذا الت  ار  د و  -4
 ،وتا رر .،  ررداء مررن أجرر  ت ررد  مقرراداا يف قعررداد الت  ارر 2015داقررميف /كررا رإ األول  3يف 

، ومججم  ررا متانررن عارر، (3)ومثا ررا اتن مرراا (2)مقررادن مررن الرردول 15نرر ى تررا ا  صرردو  الت  ارر  
وع رد  .مرن اتشراو اا واةرتفاد ات ر   ا را  حت رد  كبرري أاضراا  .(4)ر   الشبل  لام    ا ا تا

 /كررا رإ الثررا   26و 25مررن أعضرراء من مرراا التمرر  اتررد ، يف ارررم   فرر داا  25مرر   اجتماعرراا 
مررن  فرر داا  20مرر   منف رر ا  ، يف جام ررن كالجمفر  جمررا وكاجمررن قارر فن لاح ررري، واجتماعرراا 2016 انرراا 

، يف م رررر  مفرضررررجمن األمرررر  2016فيفاارررر  /اررربام 29امثاررر  ال طرررراا ا ررررا  والتمرررر  اتررررد ، يف 
ال ّرررر ا عارررر، مرررررج اا لتاررررل  وميلررررن أاضرررراا  .يف جنجمررررف ،اتتحرررردة القررررامجمن حل ررررري اا قرررراإ

  .الجتماعاا يف اتر   الشبل  لام    ا ا 

 الرقميحرية التعبير والدول والقطاع الماب في العصر  -ثانياا  
قو أي مررد  انب رر  أإ الرررإ  :اقررتند تررذا الت  ارر  الترضررجمح  قو ةررؤال أةاةرر ، تررر -5

عن ت  ار  احلرق يف ن ارن الر أي والت برري ومحااترهب  مقؤولا   طاا تلنرلرججما ات ارماا والت الا
  الررذي اارر    ،وتتطاررب م اجلررن تررذه ال ضررجمن الشرر وا حتت ررد  مرررج  لا ررا رإ الرردويل حل ررري اا قرراإ

واتبرادن اتت ا رن ؤقرؤولجماا ال طراا ا را  يف  رال ن رري  ت را،الدول حتت  ا  ن ان الت برري ومحاا
 .اا قاإ

 الدولي القانوني اإلطار - لف 
يف كر  مرن ال  رد الردويل ا را  حتراحل ري اتد جمرن والقجماةرجمن وااعر إ  19تلف  اتادة  -6

ال ات  حل ري اا قاإ نق ك  ارإ  يف التمراس لتارف ضر وع ات ارمراا واألفلرا  وتا جم را 
__________ 

اللراررر ، األ دإ، وأ مجمنجمرررا، وقةرررتر جما، وحترررريو، وت كجمرررا، ومج ر ارررن مرلررردوفا، و وما جمرررا، والقرررافادو ، وةرررارفاكجما، و  (2)
 واتلقجمل، ومر اشجمرس، وترلندا، والرلااا اتتحدة األم الجمن، والجمر اإ. 

؛  احتطررن الت ررالا الت دمجمررن؛ م كرر  الدمي  ا جمررن والتلنرلرججمررا؛ م كرر  التلنرلرججمررا والتمرر ؛ م كرر  قدا ة 19اتررادة  (3)
 ري اا قاإ؛ من من احل رري ال  مجمرن؛ الت الا التاحت  لاجام ن الر نجمن لاح ري،  جمرداه ؛ ات  د الدامن ك  حل

ال احتطرررن األو وحتجمرررن تن مررراا احل رررري اتد جمرررن ون رررري اا قررراإ؛ الف ارررق ال امررر  ات ررر  حتا  رصرررجمن والشرررفافجمن يف 
للرتو جمن؛ مباد ة ااحت غ ال اتجمن؛ مؤةقرن ن رري التراص  الشبل  التاحت  لتحالف احل ان يف  ال الت الا اا

التجا اررررن؛ ات كرررر  الرررردويل ات رررر  حت ررررا رإ ال مرررر  ا ررررريي؛ مج جمررررن اا رت رررر ؛ الشرررربلن اللر اررررن اا قرررراإ واألعمررررال 
   الت دمجمن؛ اتن من الدولجمن حلماان ا  رصجمن؛ مش وا ت نجمف احل ري ال  مجمن؛ ومن من أم الا اجلدادة.

 . www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx  متام عا، ال احت (4)
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وأصررب  الت كجمررد عارر، أإ األفرر اد اتمت رررإ  .و  ا ررا قو رخرر ان دومنررا اعتبررا  لاحرردود وحت اررن وةررجمان
وةرررا  اتلارررف القررراحتق  مرررن األمرررر  ات ترررادة.  رت ررر  وخا ج ررراح رررري متقررراوان عاررر، اررربلن اا

عارررر، احلررررق يف احل رررررل عارررر،  الرررر  تفرررر ض حتالرلاررررن الضرررررء عارررر، اادارررراد عرررردد وأاررررلال ال جمرررررد
، وأوضر  تر ثري الترةر  يف م ا برن األ شرطن (A/HRC/17/27ات ارماا عيف اا رت   )ا    الرثجم ن 

، أكررد ات رر   ا ررا  2015ويف عررا   (.A/HRC/23/40ن ا  رر  الرثجم رر)ال  مجمررن عارر، ن اررن الت بررري 
الررردو  ااهرررا  الرررذي تؤداررره عماجمرررن التشرررفري وقخفررراء ااهرارررن يف محاارررن ن ارررن الت برررري وت  ا ترررا )ا  ررر  

و كرر  ات رر   ا ررا  والن رر اء اا اجممجمرر  عارر، اتقرراد  اتت ا ررن ؤقررؤولجمن (. A/HRC/29/32 الرثجم ررن
تررر ، وغررري الررل مررن اتراضررجم  ال دجمقررجمن اتت ا ررن ح اررن الت بررري الرةررطاء والرصرررل وال جمرررد عارر، احمل

 .عيف الرةاد  االلرتو جمن
ال  ررد الرردويل ا ررا  حترراحل ري اتد جمررن والقجماةررجمن  يف 19اتررادة  ( مررن3الف رر ة ) تقررم و  -٧

( مررن 1لاف رر ة ) للررن ال  ررد ل اقررم  حتت جمجمررد ن اررن الرر أي وف رراا )حتفرر ض  جمرررد عارر، ن اررن الت بررري 
أإ تلررررإ ةرررددة حترررن   حتشررر مال جمررررد مشررر وعجمن  19 اترررادة( مرررن 3 حت  الف ررر ة )وتررر (.19ترررادة ا

ضرر و ان لنرررتا  ن ررري اأخرر ان أو   ررت   وحلمااررن األمررن ال رررم  أو الن ررا  ال ررا  أو و ال ررا رإ 
ووررب أإ ا رراغ أي ت جمجمررد حتد ررن كافجمررن واتررام ل امررن اجلم ررر   .ال ررحن ال امررن أو اأداع ال امررن

اتقؤول  ةاطن ت دا ان مطا ن وارف  اا ااد اتناةب لألف اد )ا    الاجنن ات نجمرن  حجما ل مين 
 (.ن ارن الرر أي ون ارن الت بررري :19حتشر إ اتررادة  (2011)34ح رري اا قراإ، الت اجمررق ال را    رر  

ومررن  .(5)أو ةبررذاا  وم  رررلا  عارر،  رر د كر رره مفجمررداا  هوررب أّل ت ت رر  دواعجمرر ،لرر  الرررإ ضرر و ااا لو 
 (.A/HRC/29/32أإ الضر و ة ت تضر  ت جمرجم  مرد  تناةرب الترداحتري )ا  ر   أاضراا  اتتفق عاجمه متامراا 

واقتا   التناةب كفالن أإ الررإ الت جمجمرد ترر األداة األ ر  تردخ ا مرن حتر  األدواا األخر   الر  
الت اجمررق ال ررا   ومتناةررباا مرر  ات رراحن الرر  ات جرر، محاات ررا )ا  رر  ،ميلررن أإ   ررق النتجمجررن اتنشررردة

 ال  رد يف 2اترادة  ( مرن3الف  ة )  ق لألف اد احل رل ةبجم  ا ت اا ف ال ؤرجبو  (.34    
  .19اتادة ( من 3الف  ة )عندما ل تقتريف ال جمرد ا وم 

و رررررق لألفررررر اد التمتررررر  حتالنطررررراي اللامررررر  لاح رررررري األخررررر   عنرررررد اةرررررتإدا  الرةررررراد   -8
ات ت ررررد الرررردا  وتلررررران اجلم جمرررراا والتجمرررر  حتا  رصررررجمن و حتن االلرتو جمررررن، مثرررر  احل ررررري اتت ا رررر

حتالمتناا عن ا ت اك احل ري  ةالباا  وتتحم  الدول الت اماا  .القام  والت اجم  والث افن وعد  التمجمجم 
و رررد تقرررتدع  ترررذه اللت امررراا اترجبرررن أإ تتإرررذ  .حتلفالرررن التمتررر  حتتارررل احل رررري مرجبررراا  والت امررراا 

  .(6)القاطاا ال امن ا طراا ال امن حلماان األف اد من أف ال اللجما اا ا اصن
__________ 

(5) European Court of Human Rights, Application No. 6538/74, The Sunday Times v. The United 

Kingdom (26 April 1979), para. 59 . 
لاجنرن ات نجمرن ح رري اا قراإ حتشر إ  بجم رن اللتر ا  ال را ر  ال را  اتفر وض ( 2004)31  ر   ال را  الت اجمق ا    (6)

ال  د الدويل ا ا  حتراحل ري اتد جمرن والقجماةرجمن، ووررا تطبجمرق ات رااري األخر   لا را رإ  عا، الدول األ  اا يف
الرردويل مباارر ة عارر، أ شررطن اجل رراا الفاعاررن ا اصررن، مثرر  جترر   ا تلرراع جرر اد  ضررد اا قررا جمن وجرر اد  نرر ع 

 ألنلا  ال ا رإ الدويل اا قا . وأعمال قحتادة مجاعجمن وف اا 
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 وضع إطار لمسؤوليات القطاع الماب  -باء 
ل خيرررت   رررا رإ ن رررري اا قررراإ حت رررفن عامرررن حتتن رررجم  أ شرررطن أو مقرررؤولجماا األعمرررال  -9

وتررررررف   مرعرررررن متنرعرررررن مرررررن اتبررررراد اا ق اررررراداا  .حت رررررر ة مبااررررر ةا رررررا  لا طررررراا التجا ارررررن 
 اتبررادن اا قرراإ ن ررري  اررس و ررد اعتمررد .كفالررن اللترر ا  حترراحل ري األةاةررجمن  حت جمررنلامؤةقرراا 
احلماارن "تنفجمرذ ق را  األمر  اتتحردة ات نررإ  :إاا قرا ون رري التجا ارن األعمرال حتش إ الترججم جمن

وت لررررررس اتبررررررادن  .(A/HRC/17/31و A/HRC/17/4)ا  رررررر  الرررررررثجم ت   "والنرررررررتا  وال ت رررررراا
تلفرر  الرردول  أ رره وررب ألّ  مؤكرردة مررن جدارردالترججم جمررن أنلررا  ال ررا رإ احلررايل حل ررري اا قرراإ، 

انرتام ررا مررن   برر  اتؤةقرراا  ف رر  انرررتا  أج رر ة الدولررن حل ررري اا قرراإ، حترر  وأإ تلفرر  أاضرراا 
  .(٧)جمنالتجا ان ا اض ن لرلات ا ال ضاد

لان رر  يف مقررؤولجماا األعمررال التجا اررن ا اصررن يف  طرراا  وترررف  اتبررادن الترججم جمررن ق ررا اا  -10
تا تلنرلرججمرررا ات ارمررراا والت رررالا عاررر،  طررراي ال رررايف، ؤ ررر ل عرررن الت امررراا الررردول أو تنفجمرررذ

لجمن عاتجمررن وعارر، ةرربجم  اتثررال، تؤكررد اتبررادن الترججم جمررن  مرر  األعمررال التجا اررن مقررؤو  .للت امااررا
يف  ول تقرر  تجنررب نرردوث رثررا  ضررا ة عارر، ن ررري اا قرراإ حتقرربب أ شررطت ا ا اصررن حترر إ ت
تق ، من خ ل ع  ااا التجا ان قو من  را أإ قاا ندث ، و  ت اجل اتال اأثا  و  مث  ندوث

يف  ا عا، ن ري اا قاإ ات تبطن مباا ةا حت ماجماارا أو منتجاارا أو خردمااا، وقإ و  أو ختفجمف 
 .(8) اتق   ت  يف ندوث

عارر،  داررد كجمفجمررن التجا اررن  األعمررالبررادن الترججم جمررن، لام وف رراا  الراجبررن احلجمطررن وتقرراعد -11
 مُّر  ف نرداا و جمرومنر  نردوث ا وختف أ شطت ا م اجلن اأثا  الضا ة ح ري اا قاإ ال   د ث ا

 عنرررد اختررراااا قررراإ يف البجمترررن التررر ثري عاررر، ن رررري  تثرررا  مقررر لن رررد و  .(9)م اجلت رررا جمن عرررنلاتقرررؤو 
 ررل احلترر  أو احملجمرد  جمال  ا اا الداخاجمن حتش إ كجمفجمن الةتجاحتن لطابراا احللرمراا اتت ا رن حتت

ال مرر ء، وعنررد اعتمرراد ارر وم ا دمررن و داررد خجمررا اا الت ررمجم  وا جمررا اا عارر، م ارمرراا عررن 
تررررفري ا ررردماا أو قيفاد رررا يف ا حتشررر إ اااهندةرررجمن الررر  تررر تب  حتررراألمن وا  رصرررجمن، واختررراا ال ررر ا  

 .ةري م جمنن
وفجممررا ات اررق حتالشررفافجمن، تررن  اتبررادن الترججم جمررن عارر، أإ األعمررال التجا اررن انب رر  أإ  -12

تلرإ مقت دة لإلحت غ عن الط ا ن ال  ت اجل هبا ت ثريتا ا ا ج  عا، ن ري اا قاإ، وخباصن 
ونرا  .(10)عرن   عرن ارراغا   حتشر يفانجمنما ا  ع أصرحاع ات راحن اتتضر  ان أو مرن انررع 
اررر كاا ات ارمررراا والت رررالا عاررر،  مفررررض األمررر  اتتحررردة القرررام  حل رررري اا قررراإ أاضررراا 

__________ 

   (.1)حتش إ األعمال التجا ان ون ري اا قاإ؛ الف   األول )ألف( اتبادن الترججم جمن (٧)
   (.13)-(11()ات ج   فقه، الف   الثا  )ألف (8)
   (.1٧ات ج   فقه، الف   الثا  )ألف() (9)
   (.21)ات ج   فقه، الف   الثا  )حتاء( (10)
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والرل (؛ A/HRC/27/37ف ام عن اتإا   واحللرماا عا، اتطالبن حتالشفافجمن )ا    الرثجم ن اا
  احملتررر  حررذا ا ررن ألإ ااف ررام ارريفا، يف مجاررن أمررر ، نجرر  وةررجما اا  ابرراا احللرمرراا اتت

كجمفجمن م اجلن الش كاا اهذه الطابراا وتفقرريتا لا ررا   ارض   حتجما اا ال م ء، و احل رل عا، و 
واجرب  و د تشم  الت اماا الشر كاا اتت ا رن حتالشرفافجمن أاضراا  .والقجماةاا والاراد  ااا ال ان

ابررراا األ ررر اا ااجررر اءاا وعماجمررراا ااحتررر غ اتت ا رررن حتخل فررراا اررر وم ا دمرررن وحتطاللشرررف عرررن 
 .حتجما اا اتقتإدم احل رل عا، ا اصن اتت ا ن حتتن جم  احملتر  و 

ؤررا  -، تشررم  اتقررؤولجمن عررن انرررتا  احل رري التتمررا  حتتررراف  التررداحتري الت ررحجمحجمن وأخررياا  -13
 قاا - يف الررل ت ررحجم  اتقرراد  األخ  جمررن والت رررا  عررن الضرر   وترررفري ضررما اا عررد  التلرر ا 

  .(11)يف الل أة م تقبب  ج ن فاعان خاصن يف ندوث رثا  ضا ة أو 
وتشل  اتبادن الترججم جمن   طن ا ط ي مفجمدة لتحدارد ات ارمراا ا اصرن واتقرؤولجماا  -14

وتقرتند مبرادن  .مبرادن اهرذا ال طراا عن الت الا، قّل أإ عدة مشرا ا  أخر   ا رتنر  أاضراا 
ان الت برري وا  رصرجمن قو خريفة ود اارن اتقرتثم ان والتمر  اترد  مباد ة الشبلن ال اتجمن حتش إ ن  

دلجمر   طراا تلنرلرججمرا ات ارمراا والت رالا و شر ا اتفرضرجمن األو وحتجمرن  .واألوةام األكادميجمرن
وتشرم   .حتش إ تنفجمذ مبادن األمر  اتتحردة الترججم جمرن حتشر إ األعمرال التجا ارن ون رري اا قراإ

 ااا ال ررران مبرررادن مرررا جم  تقرررؤولجمن الرةرررطاء، الررر  تضررر  خررر  أةررراس مبررراد اا التمررر  اترررد 
ت رررااري ن ارررن الت برررري وااعررر إ األف ا ررر  حتشررر إ ن رررري ون اررراا  وف ررراا  اجل ررراا الرةرررجمطنحلماارررن 

اا رت ررر ، الرررذي ا ررر ا م رررااري ن رررري اا قررراإ ومبرررادن ال فترررام يف صرررجماغن وتنفجمرررذ ةجماةررراا 
ءلن الشرر كاا لرتتجمررب احل ررري ال  مجمررن، الررذي ا ررجّم   مرعررن مؤارر  مقرراوفررق اا رت رر  يف ال ررا ة؛ و 

ت ام را ؤ ررااري ن ارن الت بررري لمرن اجل راا الفاعاررن ا اصرن اللرريف  يف الفضراء ال  مرر  عار، أةرراس ا
دو  يف وضرر  الضررراحت  واترررااان أل شررطن اجل رراا الفاعاررن  ولامجتمرر  اتررد  أاضرراا  .وا  رصررجمن

نجمرررا اررردا مدو رررن اتما ةررراا اجلجمررردة حتشررر إ ات ارمررراا  : ررر كن يف قدا ة اا رت األخررر   اتشرررا   
  ردٍ  حتشرل واتشا كن والشفافجمن يف قدا ة اا رت ر ، عار، ةربجم  اتثرال، قو كفالرن قحتر غ اجلم رر  

، والتشررررداد عارررر، اجل رررراا ات نجمررررنحتال ماجمرررراا ااا ال رررران، وضررررماإ اتقرررراءلن عن ررررا أمررررا  مججمرررر  
  .دمي  ا جمن اتشا كن

__________ 

   (.22)ات ج   فقه، الف   الثا  )حتاء( (11)
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 ر القطاع الماب وتنظيم العالقة بين القطاعين العام والمابادو   -ثالثاا  
 تأثير األعمال الحرة على حرية التعبير - لف 

تن رررجم  خرردماا اا رت ررر  وتجمقررري ةرررب  الرصررررل   رررال ت طرر  أدوا  ال طررراا ا ررا  يف -15
يف  ااةر  األحت راد واشرم  فتراا متداخارن   طا اا  ،وال ضما  قلجم ا ووض  الضراحت  ال امن لذلل

  .(12)كثري من األنجماإ
 إتاحة إمكانية الربط باإلنترنت -١ 

ا ت رررر  دو  م رررردم  خرررردماا اا رت رررر  عارررر،  حترررر  اتشرررررتك  حتاا رت رررر  عارررر، وجرررره  -16
م رردمر خرردماا الت ررالا  ادفررن أوةرر  مررن ا رردماا، تشررم  احل رررل  ارررف التحداررد، حتجمنمررا 

وترررف  الشرر كاا  .عارر، خرردماا البررا ااااعرر  والتاف اررر  وااهرراتف ووةرراد  الت ررالا اتتن اررن
الليف  مت رددة اجلنقرجماا كاترا فتر  ا ردماا، لرجمس ف ر  يف دواهرا األصراجمن، حتر  وعار، ال ر جمد 

يفاطا جمرن وتشر   اربلاا ال( Vodafone) ، متارل ار كن فردافررإوعار، ةربجم  اتثرال .ال ات  أاضراا 
وت ررد  ارر كن  .رخرر  حتاررداا  50، ولرردا ا ارر اكاا مرر  ارربلاا يف أكثرر  مررن حتاررداا  2٧خرردماا يف 

، ال  ت م  يف فناندا والقراد، خدمااا لألةراي عا،  طاي اتنط ن (TeliaSonera)ةر ريا  تجماجما
خدمااا عار، النطراي  (MTS Russia) كن ق  يت قس ال وةجمن اأةجمران، حتجمنما ت د  ا -األو وحتجمن 

ةررررالجمن يف أ مجمنجمررررا، وأواحتلقررررتاإ،  خرررردماا ات ررررالا ةررررالجمن ول احملارررر ، للن ررررا ترررررف  أاضرررراا 
مرررن البنجمررراا  كبررررياا   ومتارررل مثررر  ترررذه الشررر كاا وتت  رررد، يف أنجمررراإ كثررررية،  قرررماا  .وت كما قرررتاإ

ن كن اا رت   والت الا القالجمن وال ةرالجمن، ؤرا يف الرل اربلاا   تن  التحتجمن الت نجمن ال  
و ررررد اشررررّ   م رررردمر خرررردماا  .كرررراحت ا األلجمرررراا الب رررر ان والقرررررات  أو اترّصرررر ا ال ةررررالجمن

مررن  مررن تررذه الشرربلاا أو اقررت ج وا جرر ءاا  ةرردوداا  اا رت رر  يف األةررراي احملاجمررن واا اجممجمررن عرردداا 
ومالجمرن الدولرن  . ا  مرن أجر   حتر  اتشررتك  يف خردماا  الشربلجمنا دماا الشبلجمن للبا  النا

 51،  قربن قا متال نلرمن ةراق ا، مث ا  :أم  ااد  قو ند كبري يف أوةام م دم  ا دماا
، حتجمنمرا متارل نلرمرن أو وغرراي ار كن (13)(Swisscom AG)يف اتادن من أة   ار كن ةراقرلر  

 .(14)م  خدماا الت الا القالجمن وال ةالجمن يف الباردمن كبا  م د ال  ت د (Antel)أ تجم  
ومررر  أإ اررر كاا الت رررالا القرررالجمن وال ةرررالجمن واررر كاا خررردماا اا رت ررر  تررر  اللجما ررراا 

__________ 

 Strategy panel: ICANN’s role in the Internet governance ecosystem” (23“ل اتثراا  ر ، عار، ةربجم   (12)

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) . 
 .  www.swisscom.ch/en/about/investors/shares/ownership-structure.htmlا     (13)
-www.antel.com.uy/antel/; http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2006-07/latinا  ر   (14)

america/uruguayIntro.html  . 

https://www.icann.org/en/system/files/files/report-23feb14-en.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231162e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231162e.pdf
http://www.bsr.org/reports/BSR_Protecting_Human_Rights_in_the_Digital_Age.pdf
http://www.bsr.org/reports/BSR_Protecting_Human_Rights_in_the_Digital_Age.pdf
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ات  ردة يف  ال ت د  خدماا اا رت  ، ف ناك عدد مت ااد من الش كاا اتإتاطن الر  اردا 
  .(15)اا أخ   ااا صان حتاا رت  قو ترفري خدماا الرصرل قو الشبلن جبا ب خدم

تصرررميم ونررريانة المعررردات ونظرررم التسرررجيي التررري تيسرررر تجميرررز المعلومرررات وتتررري  إمكانيرررة  -٢ 
 الونول إلى اإلنترنت

غررري أإ  .  ارر كاا ات ررداا وت ررن  أج رر ة احلاةرررع الرر  ترر حت  األفرر اد حتاا رت رر ت ررمّ  -1٧
 طاي األج  ة ات ودة حترظادف احلرةبن الشإ جمن اترةر  حترا ّ اد وات رذ  وضر  نرد لره، يف ضررء 

، والر  تترجم  قملا جمرن الر حت  "ق رت ر  األارجماء"القجم  ال ا   مرن ن كرن الررتاحت  الر  اارت  ا حتاةر  
 اررررررإ وت تررررريف القرررررجما اا والث جررررراا وأج ررررر ة التاف .ال  مررررر  يف مججمررررر  جرا رررررب احلجمررررراة ات اصررررر ة

احلداثرن الر  تردم ي فجم را حتر امي لات رف  وحترا  "األج ر ة الذكجمرن"والقاعاا   د أمثان  اجمان عار، 
  .ال ةاد ، وغريتا من الرظادف اتت ان حتاا رت  

خرردماا الت رالا القررالجمن وال ةرالجمن وخرردماا  وعر وة عارر، الرل، ابترراا م ردمر -18
   من حتاد   وم رنّ  ،  األةاس اتادي لشبلاا ال  تشل ،اا رت   ات داا وال ناص  األخ  
و رررد تررررتاوم ترررذه اتنتجررراا حتررر  اترج ررراا واتفررراتجم  البقرررجمطن  .لرررراا  البنجمررراا التحتجمرررن وات رررداا

التلافررن لاتفتررجمر وغ حتاررن احملتررر  الشرربل  ومنرر  الرصرررل قو اا رت رر ، وم اكرر   عالجمررنواألج رر ة 
قو قضررررافن خرررردماا الةتشررررا ة  مت ااررررد أاضرررراا وتنحررررر تررررذه الشرررر كاا حتشررررل   .ال صررررد وات ا بررررن

 .والتد اب ون ى التش جم 
 تمصيص النطاقات السبكية -٣ 

رررر -19 وتبرررراا لررررد  ةرررررج ا  ((URLs)ن  عنرررراوان اا رت رررر  )أي اترا رررر  اترنررررردة لامرررررا د متت
غرري  (ICANN) ومقجا  أ اء النطا اا،    قا اا تجمتن اا رت   لأل اء واأل  را  اتإ  رن

   .ماجمرإ اة  61أكيف مقج  أل اء النطا اا يف ال ايف الجمر ،  نج  اةتضافنوافري  .ال حجمن
 معلومات المضيف -٤ 

تتررجم  خرردماا الةتضررافن عارر، الشرربلن لامقررتإدم  قملا جمررن  مجمرر  اتافرراا واتررراد  -20
ا ختر ان وتررف  ترذه الشر كاا عرادة خردما .األخ   وترصجما ا قو مت ف حاا ال  اء أو ال مر ء

  .البجما اا واليفاد االلرتو  وا دماا األخ   ات تبطن حتاترا   الشبلجمن ال  ابتاع ا عم ؤتا
 والبحث عنما تيسير تجميع المعلومات وتقاسمما -٥ 

متث  ة كاا البحا د ة الرص  احلجمران حت  اتقتإدم  الرذان ابحثررإ عرن ات ارمراا  -21
وخرا امجماا ة ك البحا ت  ال   دد،  .تال ات ارماا ووم ريفا وانش ويفا انتجرإوحت  من 
__________ 

رفري قملا جمرن احل ررل عارر، ا ردماا ال ةررالجمن مرن خر ل ارربلن األلجمراا الب رر ان ، تررت تر   ار كن غرغرر ، مرث ا  (15)
ا اصررن هبررا، حتااضررافن قو أداء وظررادف البحررا الشرربل  وخرر إ احملترارراا والتراصرر  الجتمرراع ، ضررمن أعمررال 

 . /https://fiber.google.com/aboutأخ  . ا    
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اتقتإد  وتض  أولرااتره، وميلرن الت عرب حتا را ا مراا لت جمجمرد  يف وا   األم ، احملتر  الذي ا اه
إ ققا  .عا، ة كاا البحرا حتجمد أإ البحا عن ات ارماا لجمس    اا  .احملتر  أو  داد أولرااته

جتمجمررررر  احملترررررر  وخررررردماا البحرررررا اتتإ  رررررن ومنررررراحت  وةررررراد  التراصررررر  الجتمررررراع  أدواا 
 .لامقتإدم  قملا جمن البحا يف احملتر  والشبلاا ات نجمن تتجم  أاضاا 

 إنتاج المحتوى السمصي وضبط الونول إليه -٦ 
احملتررر  ات رر وض عارر، منرراحت  صررفحااا لنفقررر ا  تشرررتي ررتفظ الشرر كاا الرر  تنررتي أو  -22
ي الت لجمف والنش  يف أنجماإ كثرية، اما اتجم  اها قملا جمن ف ض  ةر    دان عا، الرصررل قلجمره ح ر 

وت ررد ارر كاا ااعرر   والرتفجمرره مررن حترر  أكثرر  أصررحاع ن ررري الترر لجمف  .وتن ررجم    ا ررن الرصرررل
دارتاا أل اء اترةجم جمن واةت، وت  تشم  وةاد  ااع   ااخبا ان ودو  النش  واوالنش   فرااا 

  .قجمنما والتاف ارإال
 ربط المستمدمين والمجتمعات المحلية -٧ 

 مرعررن متنرعررن مررن ا رردماا الرر  ترر حت  اتقررتإدم  عرريف منرراحت   ت ررد  الشرر كاا أاضرراا  -23
مت ددة، ؤا يف الل اليفاد االلرتو  وغ ا الد دان ونبال الن را  والر حت  الشربل  يف الرال  

وتشم  أحت ا اجل اا الفاعان يف تذا الال م دم  خدماا اليفاد االلرتو   .الجتماع  وات  
 .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 
وتنطرري   ر   .لف   لتبادل ات ارماا واألفلا ، من خ ل ات ن اا الت اجم راا واتنا شرااا

  .ابلاا التراص  الجتماع  ق شاءعا، خاصجمن  الدف  عيف اا رت   أاضاا 
 بيع السلع والمدمات وتيسير المعامالت -٨ 

ا التجا ارررن حتررر  تجمقررر  التجرررا ة االلرتو جمرررن حتجمررر  القرررا  وا ررردماا وغريترررا مرررن ات رررام  -24
و ررد  .األعمررال التجا اررن واتقررت ال ، ويف مررا حترر  األعمررال التجا اررن، أو يف مررا حترر  اتقررت ال 

الط ادرررق الررر  تترررجم  هبرررا الشررر كاا قملا جمرررن الرصررررل قو ترررذه ات رررام ا أو الررررتواي اهرررا أو  تررر تب 
ب   عناصرر  حتررام ا، تن جمم را، واحملاف ررن عارر، ثرر وة ات ارمرراا الشإ ررجمن الرر  تنتج ررا تررذه ات رر

  .ن ان الت بري وا  رصجمن اتت ا ن حت م د ا
 جمع البيانات وإعادة تحديد  غراضما وبيعما -٩ 

جتمرررر  ال البجمررررن ال  مرررر، مررررن اتؤةقرررراا اتررررذكر ة أعرررر ه ات ارمرررراا مررررن مقررررتإدمجم ا  -25
ال ادمرررن وعرررن  ، و ؤرررا تتقرررتإد   ترررذه ات ارمررراا حتررردو تا ألغررر اض الدعاارررن وتلجمجمرررف ا ررردماا 
حتجمررد أ رره  .وخفرر  اتإررا   األمنجمررن، أو قغرر ي نقرراحتاا اتقررتإدم  حتقرربب قةرراءة الةررت مال

اتتاج ة يف مج  و اجم  ات ارماا، واشم  الل خدماا أخ   مث  م ا بن  ورا لاش كاا أاضاا 
ت رررمجم  تلنرلرججمررراا ات ا برررن وات ارمررراا والتحارررجم ا وتلجمجمف رررا أو حتجم  رررا، أو ت رررد  ا ررردماا 

 .الةتإبا اا واألمن االلرتو  وعماجماا ات ا بنمقاد  الةتشا ان ألغ اض ق فاا ال ا رإ و 
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 وضع األنظمة في العصر الرقمي -باء 
تتقررر  البجمترررن التن جممجمرررن عاررر، اا رت ررر  حتالتقررراا والتنررررا، وتشرررم  ج ررراا فاعارررن عاررر،  -26

ا  واألوةرررام األكادميجمرررن والتمررر  ال ررر د احملاجمرررن واا اجممجمرررن والدولجمرررن ويف ال طررراع  ا رررا  وال ررر
مثررر  تررررفري خررردماا  - و رررد جرررذحت  حت ررر  جرا رررب تلنرلرججمرررا ات ارمررراا والت رررالا .اترررد 

عار، اتتما  اجل اا اتن من عا، مقتر  الردول و  -اا رت   والت الا القالجمن وال ةالجمن 
ا أخرر   لاتمحررجم ، وات ااررد خضرررا  ررال .ال رر جمد الرردويل، عرر وة عارر، تجمترراا ال  احتررن ال امررن

الجتماعجمن، وم ام ا حتجم  تلنرلرججمراا ات ا برن، حتشرل   التراص مث  أ شطن البحا، ووةاد  
  .  دي م  ت ااد ت ثريتا عا، اما ةن ن ان الت بري عا، اا رت  

 المعايير التقنية -١ 
لاا تلفرررر  ات ررررااري وال ماجمرررراا الت نجمررررن تنرررراغ  وة ةررررن عمرررر  البنجمرررراا التحتجمررررن والشررررب -2٧

وتشررررجم د  .والتطبجم رررراا الرررر  تتلرررررإ من ررررا اا رت رررر  وارررربلاا الت ررررالا القررررالجمن وال ةررررالجمن
البنجماا التحتجمن اتادان ال  مت  عيفتا تدف اا ن كن اا رت  ، مث  ابلاا اللاحت ا والقرات ، 

وتشرررم  اتن مررراا الررر  تتطرررّر  ترررذه  .وتررردا  وفرررق متطابررراا ت نجمرررن لتافرررن تلفررر  ة ةرررن أداد رررا
النتجماجررراا ال ررراد الررردويل ل ت رررالا، الرررذي  ررردد م رررااري  احتاجمرررن التشررر جم  البجمررر  لشررربلاا 
الت الا القالجمن وال ةالجمن؛ وم  د ات ندة  الل  حتادجم  وااللرتو جم ، وترر  احتطرن م نجمرن 

حتطررن م نجمرن حترضر  ات رااري لابررا ال ةرال ؛ و احتطرن المرعرن ا اصررن ل ت رالا اتتن ارن، وتر   ا
  . طاا الت الا م نجمن حترض  ات ااري لشبلاا ااهاتف احملمرليف دولجمن خاصن 

وتشررت    مرعررن أخرر   مررن اتن مرراا حترضرر  وتطرررا  ات ررااري الت نجمررن لإل رت رر ، يف مررا  -28
ف  ن ال م  ات نجمرن هبندةرن  ختت و  .ات اق حتلجمفجمن     حتجما اا اا رت   وخ يفا وتن جمم ا وع ض ا

حت وتركرررل اا رت رر ، الررذي  رردد كجمفجمررن  حترر  /اا رت رر  حتتطرررا  وصررجما ن حت وتركرررل م ا بررن اا ةررال
واضررر  ادرررت ا الشررربلن ال نلبرتجمرررن  .األج ررر ة عررريف اا رت ررر  وكجمفجمرررن   ررر  البجما ررراا يف مرررا حتجمن مرررا
ه، ال  تشرم  مقراد  أخر   مرن  بجمر  ال اتجمن ات ااري اتت ا ن حت  ض احملتر  الشبل  والتفاع  م 
وتضرر  تجمتررن اا رت رر  لأل رراء واأل  رررا   .ل ررن احملتررر  وقملا جمررن وصرررل األاررإا  اوي ااعا رررن

عامرررن ااا  رررن اتإ  رررن القجماةررراا اتت ا رررن حتتقرررججم  أ ررراء النطا ررراا ال اجمرررا، ةرررراء كا ررر  
خاصرررررن ؤجتم ررررراا أو أو (، sg.و tj.و cn.  مثررررر)أو  مررررررا حتارررررداإ  (،edu.و org.و com. مثررررر )

ت ررا الف عجمررن، تجمتررن اا رت رر  لأل  ررا  اتإ  ررن، حتتراارر  ت رره تجموتت  (.aero. مثرر )صررناعاا ةررددة 
ك  ج اا من ا   مين عناوان حت وتركرل اا رت  ، الذي  دد مججم  األج  ة ال  تت   حتاا رت   و 

 .حتطا ن   مجمن خاصن حته
عا، ن ان الت بري، غري أإ الاجنن ات نجمن حتتقإري وترتتب عا، ات ااري الت نجمن رثا  عمجم ن  -29

ال ارر  والتلنرلرججمررا ألغرر اض التنمجمررن يف األمرر  اتتحرردة لن رر  أإ عماجمررن وضرر  ات ررااري ل تررريل 
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 ، حتلرر  واقررم   .(16)الشررراغ  اتت ا ررن ح ررري اا قرراإ مررا تقررتح ه مررن اتتمررا  يف أنجمرراإ كثرررية
اجلم ر  حتاتشا كن يف عم  م    تذه ااهجمتاا ات نجمرن ت كجمد، ألصحاع ات احن ات تم  وأف اد 

يف اتنا شراا، حتقربب  حتجمد أإ من ر اا ن ري اا قاإ ل تد ج دادمراا  .حترض  ات ااري أو م ا بته
تطابرره اتشررا كن الداررن مررن مقررتر  عرراٍل مررن ا رريفة الت نجمررن حت ررفن عامررن، عارر، الرر غ  مررن أإ تمررا 

  .(1٧) د تؤث  حت د  كبري عا، ن ان الت بري ا جما اا الت نجمن وخجما اا الت مجم 
 إدارة اإلنترنت ووضع السياسات  -٢ 

ل ت رراجل ال رررلرك ال ا ر جمررن الدولجمرررن حتشرررل  صرر ا  كجمرررف ات ررر  عارر، الررردول واجل ررراا  -30
الفاعاررن األخرر   أإ تلفرر  حت رراء اا رت رر  نرر ة ومفترنررن، ول ورررا اعتبررا  يفرري التن ررجم  ال ررا ر  

ول ارررل يف أإ قدا ة اا رت ررر  لجمقررر  تررر  الرررال األونرررد ل مررر   .لررردوا لرررذلل عاررر، ا مناةرررباا 
ويف أندث تطر ، أكد مؤمت  ال مرن ال رات  لتمر  ات ارمراا  .ااهجمتاا اتتإ  ن أو احللرماا

ج ررد احللرمراا والشر كاا والتمر  اترد   عا، األدجمن اتقتم ة لتبراا يفري قدا ة   رق تلامر 
ويف (. ٧0/125والت نجمررن وا رريفاا اتتإ  ررن )ا  رر   رر ا  اجلم جمررن ال امررن واألوةررام األكادميجمررن 

يف ق را  التفا راا الدولجمرن  اعتم رداةجماي التجا ة ال اتجمن،  د ت تض  مبرادن عرد  التمجمجمر  الر  
الرر  ترردا تا من مررن التجررا ة ال اتجمررن أإ ت جمّررد الرردول ا رردماا غررري احملاارردة أو تن م ررا حت اررن وةررجمان 

 ابرراا مت اارردة مررن الرردول  و ررد واج رر  اتن مررن ال اتجمررن لامالجمررن الفل اررن أاضرراا  .جمجمرردالت خرر ا 
األعضاء لاح رل عا، اتشر ة حتش إ األ   التش ا جمن ال  متلن ا من تنفجمذ الت امااا النااتن عن 

وتقرررر ، ااهجمترررراا اا اجممجمررررن، مثرررر  ال رررراد األف ا رررر  واتفرضررررجمن  .م اتررررداا يف البجمترررراا ال  مجمررررن
 وحتجمن ومن من الدول األم الجمن قو كفالن أإ ت اغ القجماةاا ال اتجمن لإل رت ر  وتنفرذ حتط ا رن األو 

  .(18)ت اع  ال را   وا  اد  والشراغ  يف منا   ا
وترررؤدي حت ررر  اتن مررراا الررر  تضررر  ات رررااري الت نجمرررن وظرررادف يف  رررال صرررن  القجماةررراا  -31
، اضرررر  القجماةررررراا ال اتجمررررن ل ت رررررالا القرررررالجمن فال ررررراد الرررردويل ل ت رررررالا، مرررررث ا  .أاضرررراا 

__________ 

ا  ررر  ف ارررق ا ررريفاء ال امررر  ترررا حتررر  الررردو اا التررراحت  لّاجنرررن ات نجمرررن حتتقرررإري ال اررر  والتلنرلرججمرررا ألغررر اض التنمجمرررن،  (16)
 (.2014)تش ان الثا / رفميف  " داد م ايف القجماةاا ال امن الدولجمن اتت ا ن حتاا رت  "

ن رري اا قراإ يف اتنا شراا الت نجمرن. ل ال يف أإ ال اجم  من اتن ماا  رد خ  ر  مررا د ادمراج من رر اا  (1٧)
ف د ال ا  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 

 /https://community.icann.org/display: جمن والجتماعجمررررن النرررراج  عررررن مر   ررررا الشرررربل حتاتقررررؤولجماا اتؤةقرررر

gnsononcomstake/CCWP+on+ICANN's+Corporate+and+Social+Responsibility+to+Respect+Hum

an+Rights . مقراداا مرج رن  رر ن رري اا قراإ يف اتنا شراا  و دم  حتض ن من ماا غري نلرمجمرن أاضراا
، متام عا، ”Neils ten Oever, “Research into human rights protocol considerations، الت نجمن. ا   ، مث ا 

 . /https://datatracker.ietf.org/doc/draft-tenoever-hrpc-research: ال احت 
 ؛(أعر ه 14)الف ر ة  دلجم   طاا تلنرلرججمرا ات ارمراا والت رالاا   ، عا، ةبجم  اتثال، اتفرضجمن األو وحتجمن،  (18)

Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Freedom of Expression and the 

Internet (2013) . 

https://community.icann.org/display/gnsononcomstake/CCWP+on+ICANN's+Corporate+and+Social+Responsibility+to+Respect+Human+Rights
https://community.icann.org/display/gnsononcomstake/CCWP+on+ICANN's+Corporate+and+Social+Responsibility+to+Respect+Human+Rights
https://community.icann.org/display/gnsononcomstake/CCWP+on+ICANN's+Corporate+and+Social+Responsibility+to+Respect+Human+Rights
https://community.icann.org/display/gnsononcomstake/CCWP+on+ICANN's+Corporate+and+Social+Responsibility+to+Respect+Human+Rights
https://datatracker.ietf.org/doc/draft-tenoever-hrpc-research/
https://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/2014_04_08_Internet_ENG%20_WEB.pdf
https://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/2014_04_08_Internet_ENG%20_WEB.pdf
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خ  تجمترررررن اا رت ررررر  لأل ررررراء واأل  رررررا  اتإ  رررررن ت ررررردا ا عاررررر، وترررررد   .وال ةرررررالجمن وانقررررر  ا
 أإ تطالرررربالقجماةرررراا حتشرررر إ أ ررررراا أ رررراء النطا رررراا ال اجمررررا الرررر  ميلررررن تقررررججما ا أو ورررررا اهررررا 

  .تد  واجل اا ات نجمن األخ  حتاتالجمن، حتالتشاو  م  احللرماا وال طاا ا ا  والتم  ا
قو الت رررردي لتحرررردااا قدا ة  وت مرررر  اتبرررراد اا الرررر  ات ررررد تا  طرررراا ال ررررناعن أاضرررراا  -32

وومر    را  اا رذا  ح رري التر لجمف والنشر ،  .اا رت   ال  ل تتناواهرا األ  مرن ال ا ر جمرن ال ادمرن
مرن  ، ا وم ردم  خردماا اا رت ر األفر   والتقرججم ن، ال احتطاا التجا ان يف  رال صرناعمث ا 

 .أجرر  وضرر  يفرري مرنررد تلافحررن ا ت رراك ن ررري الترر لجمف والنشرر  عارر، ارربلن اا رت رر  وتطبجم رره
حت ر ض القالجمن وال ةالجمن مش ا  وحتاد   خدماا الت رالا  ووم  نرا   طاا الت الا

  .م اجلن اراغ  ن ان الت بري واحلق يف ا  رصجمن يف  طاع  
 ل طراا ا ررا  ترر الرذي ارردا  اللثرري مررن ترذه اتبراد اا، ف رر  تت راوإ أنجما رراا ومر  أإ ا -33

وعاررر، ةررربجم  اتثرررال، تررررف  مؤةقرررن  صرررد اا رت ررر  حتاتمالرررن  .مررر  الررردول أو تتا ررر، الررردع  من رررا
اتتحدة ليفاطا جما ال  م، ورا لندا الشمالجمن ت دم  خدماا اا رت ر  ومشرّ ا  منراحت  الةتضرافن 

الرر  تنررب    قو انتمررال وجرررد ةتررر  جنرراد  عارر، ارربلاا ، كمررا  "ااالررنااارر ا  وا"خرردماا 
يف  ال التح جم اا ال  جت ا ا حتش إ  "حتجما اا من  را خا "لركالا ق فاا ال ا رإ  ترف  أاضاا 

  .مث  الل احملتر 

 المسائي القانونية والسياساتية -رابعاا  
ات ارماا والت رالا  ضرااا  ا ر جمرن وةجماةراتجمن تثري األدوا  اتت ددة ل طاا تلنرلرججما  -34

  .تقتحق التتما  واتنا شن من   ب  األجماا الدولجمن حل ري اا قاإ

  حتوىتنظيم الم - لف 
اجل رراا الفاعاررن ا اصررن يف ال  رر  ال  مرر  عارر، حت األةررتان اتت ا ررنمررن  عرردد كبررريكرر  رت ا -35

نذا احملتر  وف ض   احترن و جمررد غرري ضر و ان  مث ، كجمف تجمق  الدول أو تطاب .م ا بن احملتر 
أو غررري متناةرربن عارر، احلررق يف التمرراس ةتررر  اا رت رر  وتا جمرره و  ارره مررن خرر ل منرراحت  وارربلاا 
ال طاا ا ا ب وكجمف تقتججمب اتؤةقاا ا اصن اهذه اتطالرب ولاضر رم ا ا ججمرن األخر  ب 

اخاجمررن ا اصررن مررن أجرر  محااررن تررذه وعنرردما اضرر  ال طرراا ا ررا  أو انفررذ م ررااريه وةجماةرراته الد
احل ررري اتت ا ررن حتاا رت رر  وت  ا تررا، كجمررف تررؤث  تاررل ات ررااري والقجماةرراا عارر، الت بررري واحل رررل 

 عا، ات ارماا عا، مقتر  الف دب
وات  ض احملتر  ال  م  الذي تن اه الشبلاا ا اصن وتقتضرجمفه اتنتردااا ا اصرن قو  -36

واترةر  عرايف احملترر  الرذي انتجره اتقرتإدمرإ حتشرل   .ول والشر كاا  احتن مت اادة مرن   بر  الرد
مطّ د، ومتث  اتردو اا وال ةراد  الن رجمن ونبرال اتنا شرن وال رر  وتقرججم ا الفجمردار وما ر اا 
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وةررراد  التراصررر  الجتمررراع   ررر د عجمنرررن مرررن أ رررراا احملترررر  الرررذي انتجررره واتبادلررره اتقرررتإدمرإ 
لر  تردا  الشربلاا واتنراحت  اتتانرن اهرذا احملترر ، والر  ت ر ا و د تررف  الشر كاا ا .حتشل  ارم 

قملا جمرن احل ررل عار، ةتراراا ومنتجراا وخردماا مرن صرن  "، حتاة  الش كاا الرةرجمطن أاضراا 
  .(19)ال احملترااا أو تنتج اتحت غ  أيفا ل ت ن   "أ  اا ثالثن وتقتضجمف ا وتض  اها اتؤا اا

قو مررريف اا مثررر  التشررر ري والتجرررداف  احملترررر  غالبررراا  حرررذاوتقرررتند مطالبررراا الررردول  -3٧
واتالجمرررن الفل ارررن،  ،التح   أو خطررراع الل اتجمرررن والتحررر ا حترررو  ،والارررراد  اتت ا رررن حتال تإاحتررراا

، ودواع  محاان األمن الر   والقر من "متججمدت "وجتنجمد اا تاحتجم  أو  ،والفحر وخد  احلجماء
واجتررذحت  اتشرراك   .ا ال ادمررن عارر، أةرراس  رررا اجلررنسال امررن ومحااررن األ فررال ومنرر  العتررداءا

يف  منرذ أمرد  رار  للن را تت اارد ت  جمرداا  الردول أاضراا  يفةاطاا ال  احتن  اتت ان ح ان الت بري ا تباه
والت ددارررن والتنررررا  " مرررس البجما ررراا الشإ رررجمن"ال  ررر  ال  مررر ، ؤرررا يف الرررل مقررراد  احلرررق يف 

الرةررجمطن حتنفقرر ا وضرر  وق فرراا ارر وم خدمررن م ررممن  وتترررو اجل رراا (.)نجمرراد الشرربلن، مررث ا 
واثرري كثرري  .ت اجلن اللثري من تذه الشرراغ ، ألةرباع  ا ر جمرن وجتا ارن، وغرري الرل مرن األةرباع

من تذه اتقراد  أةرتان حتشر إ التررااإ اتناةرب حتر  ن ارن الت برري ون رري اا قراإ األخر   )مثر  
 رراحت  ت جمجمرردي يف أنجمرراإ   اد  اتت ا ررن حترراحملتر  ااوحتجمنمررا تلرررإ الارررا (.ا  رصررجمن وعررد  التمجمجمرر 

، أو (20)  رر   ةرراد  صرراد  هبررا تلاجمررف مررن احللرمررن أو ؤراف ت ررا كثرررية، ف رر   ررد ت تضرر  أاضرراا 
 .(21)    التق ري التفاضا  لامحتر  وخدماا ترصجماه

 رقابة الدولة -١ 
مرررن الرةررراد   تفررر ض الررردول   احتت رررا عاررر، احملترررر  ال  مررر  مرررن خررر ل  مرعرررن متنرعرررن -38

  :وتشم  الجتاتاا اتثرية لا اق ما اا  .ال ا ر جمن والقجماةجمن والت نجمن
 ال را   اتب من   

تررن لس األ  مررن اتت ا ررن حترراحملتر  عررادة يف التشرر ا اا واألوامرر  أو الترج رراا ال ضررادجمن  -39
ت رررالا واتقررراد  أو ال ررررا   الف عجمرررن أو ترججم ررراا ااهجمتررراا اادا ارررن الررر  متارررل ةررراطن قدا ة ال

 ررا رإ أمرن الفضرراء االلررتو  كرر   وعارر، ةربجم  اتثررال، عردل  ال رر  مرؤخ اا  .اتت ران حتاا رت ر 
أو  " ا ارررررن الن رررررا  الجتمررررراع "متنررررر  األارررررإا  واتن مررررراا مرررررن اةرررررتإدا  اا رت ررررر  حت ررررر ض 

  رر  عارر، وحتاتثرر ، تنرراك مشرر وا  ررا رإ  جمررد الن رر  يف  جمجرياررا  .(22)"ااضرر ا  حتات رراحن ال امررن"
 "أو ت لجمرب الر أي ال را  نقرم التشرراه  أو لجمردال"حتنجمرن  "أارن وةراد  يف"أي اإ   ش  حتجما اا 

__________ 

(19) MacKinnon and others, Fostering Freedom Online, p. 19; K. Perset, The Economic and Social 

Role of Internet Intermediaries (OECD, 2010) . 
 ”Vodafone Group Plc, “Response on issues relating to mobile network operations in Egyptا  ر   (20)

(2011) . 
، م دم  ا دماا من  اب أو ف ض  ةرر  متجمجم ارن عار، خردماا البجما راا عار، أةراس احملترر  ااهند، مث ا متن   (21)

 (.2016)أ  من ن   ف ض  ةر  متجمجم ان عا، خدماا البجما اا ل ا  
   .9اتادة  (،2015 ال  ،  ا رإ أمن الفضاء االلرتو  )لقنن (22)
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ومتن  مث  تذه ال جماغن اجل اا اتقرؤولن  .(23)اإ جمن أو  مرعن أو مؤةقن نلرمجمن نأاضد 
و تجمجررن لررذلل،  .ةرراطن ت دا اررن واةرر ن لتحداررد أ ررراا الت بررري ال  مرر  الرر  ت ترريف لالفررن لشرر و  ا

أإ ابررالغ األفرر اد واتؤةقرراا التجا اررن يف ترررخ  احلررذ  لتفررادي الت رر ض جلرر اءاا حتات ررن،   ارر ج 
 ات ا برررنأارررلال أخررر   مرررن أارررن  إ ا  حتاررررا احملترررر  الرررذي اشرررلرإ يف وضررر ه ال رررا ر  واف ضررررا كررر

  .وال  احتن الذاتجمن
 اتقؤولجمن اتف  ن لاج اا الرةجمطن  

وةرررررجمطن مرررررن أجررررر  ق فررررراا األ  مرررررن اتت ا رررررن  ج ررررراادول ت ررررراوإ مرررررا تطارررررب الررررر كثررررررياا  -40
، امتثال اربلن اا رت ر  وم ردم  خردماا الت رالا وات  ، مث ا  .حتالشبلاا واتناحت  ا اصن

قو ال رررا   واأل  مررن احملاجمررن كشرر م لاح رررل عارر، ترر اخجم  ال مرر ، وتررر مطاررب مشرر وا للنرره 
 فق ا أو   ادق تنفجمرذتا غرري متقر ن مر   را رإ ن رري  اثري قالالجمن عندما تلرإ ال را   احملاجمن

أ ررر  يف مرررا ات ارررق ؤتطابررراا الرتخرررجم ، مثررر  منررراحت   ونررر ى الشررر كاا الررر  تراجررره  جمررررداا  .اا قررراإ
التراص  الجتماع  وة كاا البحا ومقرجا  أ راء النطا راا، تراجره لرا   أإ ت طر  الردول 

 احملاجم ، أو ت     قملا جمن الرصرل قو مناحت تا عار، البنجماا التحتجمن احملاجمن وادد ة من اترظف 
  .ال  جمد احملا 

 .قو ج اا وةجمطن أإ ت جّمد احملتر  أو  ذفه و د تطاب اجل اا الفاعان ا اصن أاضاا  -41
مرا تتثررا  ارلاو  حتشرر إ اتالجمرن الفل اررن نجمنمرا اررد ع   ر ا خررا  أإ  وعار، ةرربجم  اتثرال، كثرررياا 

ما  د تبادل احملتر  أو اةتإدمه عا،  ر انت ل ن رري التر لجمف والنشر  أو اةرتحدث  اإ اا 
ومرر  أ رره ميلررن الرردف  يف مثرر  تاررل الشررلاو  حترر إ  .اةرر   طرراي فجمرره ت ررٍد عارر، ع مترره التجا اررن

، أو حت ان نجن أخر  ، فرخلإ أ ر  اتالجمرن الفل ارن  رد  رد مرن أمنرام الةتإدا  ل اشل  ا ت اكاا 
  (.A/HRC/28/57فجمن والفنجمن )ا    الرثجم ن الت بري الث ا

غرغرر  قةرربا جما ضررد مررا ار   ، يف  ضررجمن ةلمررن ال رردل األو وحتجمررن ارر كن غرغرر و ررد أجرريفا -42
ترججمرره اتت اررق حمااررن البجما رراا يف ال رراد األو و ، عارر، نررذا ال، ؤرجررب كرةررتجم ا غررر  الجمس
، عارر، اا اكرر  غررر  الجمس مررن  رادم ررقو ال ررفحاا الشرربلجمن الرر  ار د فجم رر ة ترادي البحررا اتقررتند

و رد  تب رق الرل ال ر ا   .(24)ال غ  من عد  خضرا  ش  ال فحاا األصاجمن  فق ا ألم  احلرذا
تقرراؤلا حتشرر إ  هواثررري  طرراي تررذا الررن ي وتنفجمررذ .(25)عارر،  طرراي واةرر  خررا ج القررجماي األو و 

إ رجمن، مرن ج رن، وحتشر إ الترااإ اتناةب حتر  احلرق يف ا  رصرجمن واحلرق يف محاارن البجما راا الش
  .احلق يف التماس ات ارماا ال  تتضمن مث  تال البجما اا وتا جم ا و  ا ا، من اجل ن األخ  

__________ 

( مررن 3الف رر ة ) ادة واتقرراد  األخرر   اتت رران حتررذلل،حت ترراإ  جمجرياررا، مشرر وا  ررا رإ حل رر  اللتماةرراا غررري اجلرر (23)
 .3اتادة 

 (.2014ماار /)أاا  C-131/12احلل  ال اد  عن ةلمن ال دل األو وحتجمن )الداد ة ال امن(؛ ال ضجمن      (24)
   .19فحر  اتادة  (25)
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مرن أجر  ت جمرجم  صرحن  ابراا الردول والشرلاو   اجل راا الرةرجمطنات ااد الطاب عا، و  -43
 عن اا رت   اةتناداا احملتر  أو ف اه  و اباا نذاقو ات ااري ال ا ر جمن ال امن،  الف دان،  جماةاا 

 اد  اتت ارررق جبررروعاررر، ةررربجم  اتثرررال، ا فررر   رررا رإ مج ر ارررن تن ا جمرررا اتتحررردة  .قو تارررل الت جمجممررراا
م دم  خدماا الرص ا الفاد ن من اتقرؤولجمن ف ر  يف نالرن  ،2015الفضاء االلرتو  ل ا  

األمرر  حتررذلل مررن القرراطن نررذا ات ارمرراا ات نجمررن أو ت طجمرر  الرر احت  اترصرر  قلجم ررا فررر  اةررت   "
ويف ةرجماي ن رري التر لجمف والنشر ، ا فر   را رإ األلفجمرن اتت ارق ح رري اتؤلرف يف  .(26)"اتإت ن

م ردم  ا ردماا االلرتو جمرن وخردماا الرصررل "الفضاء ال  م  يف الرلااا اتتحردة األم الجمرن 
 نالرررررن الةرررررتجاحتن مرررررن اتقرررررؤولجمن عرررررن احملترررررر  اتماررررررك أل ررررر اا ثالثرررررن ف ررررر  يف "قو اا رت ررررر 

أو الررر   ااا اترررراد الررر  اترررد ع، أإ فجم رررا ت رررد حرررذا" ،، عنرررد اةرررت   قاررر ا  حتالت ررردي"لت ججمررر ا"و
األ رر  اتررذكر ة لإلارر ا اا  ت ّ ضرر و ررد  .(2٧)"ت  ضرر  لات رردي، أو ت طجمرر   احترر  الرصرررل قلجم ررا

تررفري احلماارن حتدعر  التحفجم  عار، ت رد  ارلاو  مثررية لاشرلرك وعرد  ل  ت اد وأوام  احلذا 
كفالررن ال امررن لاج رراا الرةررجمطن الرر  تقرر ، قو تطبجمررق م ررااري عادلررن وم اعجمررن حل ررري اا قرراإ و 

  .م ا بن احملتر 
ومررررن دواعرررر  ال اررررق ال دجمقررررجمن األخرررر   أإ اجل رررراا الرةررررجمطن ا اصررررن تفت رررر  عررررادة قو  -44

ولن رررر  جلنرررن الباررررداإ األم الجمرررن حل ررررري  . رررر ا اا حتشررر إ مشرررر وعجمن احملترررر المتطابررراا اختررراا 
 تفت ر  قو ال رد ة عار، ت جمرجم  احل رري وتفقرري ال را رإ وف راا "اا قاإ أإ اجل راا الفاعارن ا اصرن 

و رد ا ر   ترذا قو ضر ف اتررا د أو  .(28)"ت تض، ن ان الت بري وات ااري األخ   حل ري اا قراإ
قو التب ررراا احملتمارررن،  رررد ت رررب   و  ررر اا  . رررا   رررر  ال  احترررن واتقررراءلن أو انتمرررال تضرررا ع ات

 .الش كاا ع ضن لا  احتن الذاتجمن أو اتف  ن
 ال جمرد ا ا جن عن ق ا  ال ا رإ   

وحترذل  حت ر  الردول  .قو ت جمجمد احملتر  ال  مر  خرا ج ق را  ال را رإ تق ، الدول أاضاا  -45
اجل اا اتضجمفن لامحترر   من أج  دف  ا كاا وةاد  التراص  الجتماع  وغريتا من ج رداا 

عرن ا ت را   الذي انتجه اتقتإدمرإ قو اتبراد ة مرن تا راء  فقر ا حت صرد احملترر  ونذفره، عرضراا 
ق نراا الشر كاا  وناول مقؤولرإ نلرمجمرإ أاضراا  .حتذلل ؤرجب ال ا رإ ااأإ تطالب ا احللرم
 . اتنا شرراا ا اصررنيفو محرر ا عرريف تن ررجم  احملافرر  ال امررن و  يف "خطرراع مضرراد"حتاخترراا مبرراد اا 
يف ق رررا   مناةررربدمرررغ احللرمررراا حملترررر  وةررراد  التراصررر  الجتمررراع  حت  ررره غرررري  وات اارررد أاضررراا 

  .ةتر  م   أو ت طجم  نقاع نذاا وم خدمن اتناحت ، ك  تدف  الش كاا قو 

__________ 

 .  )أ(43 الف  ة (26)
 .512 اتادة( من ججم ()1الف عجمن )ج()الف  ة ، 1٧مدو ن الرلااا اتتحدة األم الجمن، الف    (2٧)
(28) Inter-American Commission on Human Rights, Freedom of Expression and the Internet, pp. 47-48 . 

https://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/2014_04_08_Internet_ENG%20_WEB.pdf
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 ال  حتان   
و ررد مينرر   .مررا متنرر  الرردول الرصرررل قو احملتررر  أو ت  حتارره ؤقرراعدة ال طرراا ا ررا  كثرررياا  -46

م رردمر خرردماا اا رت رر  الرصرررل قو كامرراا ااا دللررن ةررددة أو صررفحاا م جّمنررن أو مرا رر  
واتر ررف  رررا أةررارع ال  حتاررن اتقررتإد  يف اتنرراحت  الرر  تقتضررجمف احملتررر  عارر،  .ارربلجمن حت كما ررا

ثر  أ راء و د ا ف  مقجار أ اء النطا راا تقرججم  األ راء الر  متا . بجم ن اتنيف واحملتر  ات  
د  القرداء احللرمجمن؛ و د  ذا ا كاا وةاد  التراص  الجتماع  ما ر اا رامد جن يف ال 

 .أو ت اق نقاحتاا حت جمن ا؛ و د  ذا ة كاا البحا النتادي ال  ترص   قو ةتر  غري  را ر 
 و ة  ررا احللرمرراا أو تقررتإدم ا الشرر كاا ال اررق حتشرر إ الضررابو ؤررا تثررري وةرراد  الت جمجمررد الرر  تط

قراي لتيفار  احلرذا، وانتمرالا اي ذالر حتقر من األةراس اتنط ر  والتناةب يف رإ واند،  تناا 
  .أو اتمت  حتاحلماان مش وانذا ت بري 

اللت امرراا  غمرررض األ  مرن الرر  تف ضر ا الرردول اادرداا عرن اافر ام يف ال  حتاررن  انررتتيو رد  -4٧
  ّب ررر ونررر ى قاا ةرررن   الارررراد  اتت ا رررن حتررراحملتر  و  .ات ت رررن ات تبطرررن ؤقرررؤولجمن اجل ررراا الرةرررجمطن

وعارر، ةرربجم   .ل لرر و  اهررا عارر، قملا جمررن الرصرررل حت ررر ة صررحجمحن،  ررد اراجرره اتقررتإدمرإ  جمرررداا 
رلارن لاحملتر  يف ولان  ضادجمن م جّمنن عا، ت بري مقتإدم  الفضاء ال  مر   غ حتانؤث  تاتثال،  د 

حجمرررا تنطبرررق عاررر، ولارررن  ضرررادجمن أو    حتارررن  رررد أدواا الومررر  أإ الشررر كاا  رررد ت . ضرررادجمن أخررر  
أو  أخرررر   ارررر  فجم ررررا تاررررل األدواا قو ارررربلاا، ف نرررراك نررررالا     دوإ غريتررررامنط ررررن م جمنررررن 

وعا، ةبجم  اتثال، أدا عماجمن غ حتان  فرذاا ار كن را تجمر   الراند. اتنيف لتافن يف داخ  الا 
، قو فر ض  جمررد عار، ةترر  اماثر  يف عردة اربلاا 2013حتتلاجمف من نلرمن ااهند، يف عا  

  .(29)ما ت  يف ةاطنن عماإاماركن لش الت ا عت 
 قغ ي الشبلن أو قيفاء ا دمن  

د   ا ررن قيفرراء ا دمررن ومررا ارر تب  هبررا مررن  جمرررد مررن الرةرراد  ااا ال را ررب الرخجممررن ت  رر -48
ا تاررل التررداحتري عار، أةرراس م تضررجماا األمررن   اخترامررا ارريف   وكثرررياا  .ا فراا الاررراد  اتت ا ررن حتراحملتر 

و ررد أداإ ات رر   ا ررا ،  .الررر   واحلفرراى عارر، الن ررا  ال ررا  أو منرر   شرررع اضررط احتاا عامررن
حتالارتاك م  امثا  تن مرن األمرن والت راوإ يف أو وحترا ومن مرن الردول األم الجمرن والاجنرن األف ا جمرن 

اا رت رررر  حتاعتبا تررررا وةررررجمان غررررري  " ترررر  مفرررراتجم "، 2015حل ررررري اا قرررراإ والشرررر رع، يف عررررا  
وو دا يف ةنن واندة ف   حت غاا عرن قغر ي اا رت ر  يف حتاكقرتاإ، واليفااار ،  .(30)مش وعن

وأكرد ات رر   ا ررا  نرردوث  .(31)وحترن  دار، وحتر و رردي، ومج ر اررن اللر  رر الدمي  ا جمررن، وااهنررد

__________ 

(29) Citizen Lab, “Routing gone wild: documenting upstream filtering in Oman via India” (2012) . 
  (.2015)ااع إ اتشرتك حتش إ ن ان الت بري والةتجاحتاا حلالا الن اا  (30)
 .3حتجماإ مؤةقن ن ري اا قاإ واألعمال التجا ان،      (31)
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ن وا ردماا االلرتو جمرن يف نالا ن   ل م  م دم  خدماا الت الا القالجمن وال ةالجم
 .(32)2016 ما س/ اججملقتاإ، خ ل ااا ته ال  جمن لاباد، يف راا 

 الشبلاا غري احملاادة   
تتحم  الدول، حتااضافن قو واجب المتناا عن ف ض  جمرد غرري ضر و ان وغرري متناةربن  -49

اا رت ررر  مفترنرررن ونررر ة  خررردماا عاررر، ةرررب  الرصررررل قو الفضررراء ال  مررر ، واجرررب كفالرررن حت ررراء
ونجمررراد الشررربلن ترررر مبررردأ اتقررراواة يف م امارررن مججمررر  حتجما ررراا اا رت ررر  وةتراترررا وخررردمااا  .أاضررراا 
دماا  رررد اقرررتإدمرإ تلنرلرججمررراا ت ارررد مرررن ةررر عن ا رررغرررري أإ م ررردم   .متجمجمررر  غرررري مررريف  حتررر 

تررر  اما ةرررن الرصررررل قو ةتراررراا وخررردماا م جمنرررن أو متنح رررا األفضررراجمن، حتجمنمرررا تبطررر  ةرررراتا )و 
الت راوإ حتر  م ردم  خردماا اا رت ر  واتنراحت  حتشر إ وثا  جدل  (."ا نق"حتاة   اات  ا أاضاا 

ال  تقتضجمف احملتر  ومتن  قملا جمن الرصرل قلجمه وقو خدماا اا رت   ال  ت دم ا حتالاإ من 
  أإ تررذه و غرر (."حترر  م احترر "حتترررفري ا رردماا  خرر ل الرصرر ا ال ةررالجمن )يف مررا ا رر ا أاضرراا 

التداحتري تنت   من مبدأ نجماد الشربلن، ل ار ال الن را  اردو  نررل مرا قاا كراإ وررا تطبجم  را يف 
  .قملا اا الرصرل قو اا رت  قو  كثرياا   تفت   الا 

ك أدجمررن نجمررراد ويف تررد    .غررري متقررر ن أو مرثر ررن حت يفررا وتتقرر    احتررن الرردول يف ترررذا الررال -50
تؤاررد مججمرر  اتبرراد اا "، أيفررا ف ررد اكرر ا  وما جمررا، مررث ا  . اررن مررن الرردولالشرربلن يف عمرمرره ةررر  

ال امجمررررن قو ضررررماإ قملا جمررررن احل رررررل عارررر، ات ارمرررراا عرررريف اا رت رررر  حتط ا ررررن  داررررن لاقررررلاإ  
، أصرد ا 2016ويف أوادر  عرا   .(34)  ةرر  دول  اجمارن محاارن  ا ر جمرن ةرددةويف ترف   .(33)"كافن

ع ض أو ف ض  ةرر  متجمجم ارن "لدحن     عا، م دم  ا دماا  تجمتن تن جم  الت الا ااهندان
من را واعتمدا حتارداإ،  .(35)"ل اء خدماا البجما اا ال  ت دم ا لامقت ال عا، أةاس احملتر 

أو رخررر  مرررن أارررلال نجمررراد  ، والرلاررراا اتتحررردة األم الجمرررن، ارررل ا االيفاااررر ، وارررجما ، و جمرااانرررد
 .الشبلن يف تجمتن  را   أو ةجماةاا

 السياسات والممارسات الداخلية -٢ 
 د ترتتب عار، القجماةراا وال راعرد الر  ت تمردتا اجل راا الرةرجمطن رثرا  واضرحن عار،  -51

عار، ترصرجم  احملترر ، حترصرف ا ات رد  ال دجمقر   أاضراا  ن ان الت بري، حتجمنما  د ترؤث  ار وم ا دمرن
  . جما اا التن جم  والت مجم  وااهندةن

__________ 

   حتت  ا  ومحاان احلرق يف ن ارن الر أي والت برري، دافجمرد كراي، يف ات ن اا األولجمن ت    األم  اتتحدة ا ا  ات (32)
 (.2016راا /ما س  9يفاان ااا ته لطاججملقتاإ )

  ةالن نلرمن  وما جما. (33)
(34) Mackinnon and others, Fostering Freedom Online, p. 80 . 
(35) Prohibition of Discriminatory Tariffs for Data Services Regulations, 2016.  
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 ا وم ا دمن  
لرصررل مرن أجر  اإدمن، الر  ورب عار، األفر اد  براهرا عرادة لاما تتضمن ا وم  كثرياا  -52

وت راغ ترذه ال جمررد ؤرجرب ال ررا   واأل  مرن  .عا، احملتر  ميلرن ت ا  را قو اتنيف ات  ،  جمرداا 
احملاجمرن وت لرس احمل رر اا اتماثارن، ومن را مرا ات ارق حترالتح   وخطراع الل اتجمرن والررتواي لنشررام 

وت رراغ ارر وم ا دمررن يف أنجمرراإ كثرررية حتط ا ررن  .(36)والت داررد اتباارر  غررري اترريف قج امرر  وال نررف 
وجرذع عررد   .عامرن ا ر ب م  را ختمر  أ رراا احملترر  ا اضر ن لا جمررد حت رد  م  ررل مرن الجم ر 

وانتي الرب   حتر إ اتنراحت  األكثر  ار بجمن يف  .    اجلم ر  التقاي يف ق فاا ا وم ا دمن أاضاا 
ل ررايف ل تت امرر  مرر  انتجماجرراا وم ررا  الفترراا الضرر جمفن حت ررد  كرراا مررن ال نااررن؛ ف ررد أثررريا، ا

الصطدا  اتباار  مر  التلنرلرججمرا ااا ال ران حترال نف ضرد "نجا  عن ، اااماا حتش إ اامث ا 
ويف الر رر   فقرره، واج رر  اتنرراحت  ا ت رراداا  .(3٧)"ن ع  رراا عامررنلمقرر  تتحرررل قو نرر ىاترر أة، 
ال  احتررن عارر،  ادفررن واةرر ن مررن أاررلال الت بررري اتشرر وعن، الرر   ررد تبرردو  فرر ض اافرر ام يفحتشرر إ 

وا ارد مرن دواعر  ال ارق اترذكر ة عرد  وجررد وةرجمان ل ةرتتناا  .(38)"  رنغرري م")لب   ال  اء( 
و ررد  .وضرر ف قملا جمررن التإا ررب مرر  الشرر كن حتشرر إ أةررباع نررذا احملتررر  أو ت طجمرر  احلقرراع

 حترر  التقررججم  حتالةرر  احل جم رر  لافرر د أو قحترر اا أدلررن قثبرراا  تقررترجبالرر   تررؤدي ارر وم ا دمررن،
عارر، اةررتإدا  أةرر  مقررت ا  اي صرر نجمن، قو قعا ررن غررري متناةرربن ل ررد ة الفترراا الضرر جمفن أو 
 اارررط  التمررر  اترررد  يف التم ررراا ات ا رررن عاررر، اةرررتإدا  اتنررراحت  االلرتو جمرررن لات برررري وتلرررران 

  .شطن الدعرةأ اما ةن اجلم جماا أو 
اعتمراد الردول عار، ار وم ا دمرن مرن أجر  نرذا احملترر  الرذي ت ررتض  وات ااد أاضاا  -53
ولنرظ ات ر   ا را  ات ر  حتت  ارر  ومحاارن ن رري اا قراإ، يف ةرجماي ملافحرن اا ترراع،  .عاجمره

أإ عرردة دول  ررد أ شرر ا رلجمرراا حلررذا احملتررر ، وأإ تاررل األجمرراا تنحررر يف أنجمرراإ كثررررية قو 
 (.A/HRC/31/65 الرثجم رن لا ا رإ )ا    وقإ يف الن لالفاا  ا احملتر  الذي  د ا تيف متط فاا نذ

وختت  وندة ملافحن اا تراع ات نجمرن حتخلنالرن ةترر  اا رت ر  يف اتمالرن اتتحردة، عار، ةربجم  
مررن الرةرراد  االلرتو جمررن،  "اتقرر  حتطبجم ررن متط فررن عنجمفررن أو ق تاحتجمررن"اتثررال، حررذا احملتررر  الررذي 

اةررتإدا  رلجمرراا لترججمرره ال تبرراه قو ةتررر  اترا رر  الشرربلجمن حت رر ض التباجمررغ عنرره "حتط ادررق تشررم  
وتثري تذه اتما ةاا انتمرالا أإ ت تمرد  .(39)"تال اترا   [ا وم خدمنأ ه انت ل ] حتاعتبا 

و ال ررررا   الداخاجمرررن الررردول عاررر، اررر وم ا دمرررن ا اصرررن لتاترررف نررررل م رررااري ن رررري اا قررراإ أ
 .اتناودن لت جمجمد احملتر 

__________ 

اتبررادن الترججم جمرن لتمرر  و ؛ وار وم خدمررن تررارت؛ 3 اتررادة ( مرن٧الف رر ة ) ، ار وم خدمررن فجمقربرك،ا  ر ، مررث ا  (36)
 .الشبل  Redditارتجمرع؛ ومر   

 . https://ourinternet-files.s3.amazonaws.com/publications/no24_web_2.pdfا     (3٧)
 . onlinecensorship.orgا     (38)

(39) National Police Chiefs’ Council, Counter Terrorism Internet Referral Unit; submission of the 

Center for Technology and Democracy  . 

http://www.npcc.police.uk/NPCCBusinessAreas/PREVENT/TheCounterTerrorismInternetReferralUnit.aspx
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وت داد ص رحتن عم  ال  احتن ا اصن ج اء احلج  ااهاد  لاشلاو  ونالا ترججمه ال تباه  -54
حتالةرررت ا ن  و رررد ت رررر  اتنررراحت  اللبررررية أاضررراا  .قو احملتررر  الررر   رررددتا اجل ررراا الرةرررجمطن كررر  ارررر 

ل الشرر ن حترر  اجل رراا ات نجمررن حتتمحررجم  احملتررر  جب رراا خا ججمررن لتمحررجم  احملتررر ، وتتقرر  حتررذل
وحترر  صررّناا ال رر ا اا اتت ا ررن حتالقجماةرراا يف تاررل اتنرراحت ، وترر داد مررن يف أوجرره عررد  التقرراي يف 

ول منرررا  مرررن أإ  تررراج اجل ررراا الرةرررجمطن الررر  ت مررر  يف حتجمترررن تقرررراق مت رررددة  .ق فررراا ال ررررا  
تقراد  تتقر  حتاحلقاةرجمن الث افجمرن والتنررا، وقو  ،"قج اء ت جمجمماا مت ددة ال ناص "األ جماا قو 

 .(40)"  ا اا ص بن حتش إ تضا ع ال را  "اختاا 
 خجما اا الت مجم  وااهندةن  

رر -55  ي هبررا اجل رراا الرةررجمطن عماجمرراا ت جمررجم  وت ررنجمف وت تجمررب احملتررر  تررؤث  الط ا ررن الرر  جتت
عار، ةربجم  اتثرال، جتر ي اتنراحت  و  .عا، ات ارماا ال    ر  عاجم را مقرتإدمر مناحت ترا أو ا ويفرا

عماجمرراا نقرراحتجمن لاتنبررؤ حت فضرراجماا اتقررتإدم  وتقررتإد   تادج ررا ألغرر اض اا ارراد يف قعررداد 
ااع  اا الر   رد ا اترا األفر اد، وتن رجم  كجمفجمرن تردفق ات ارمراا قو ةراد  التراصر  الجتمراع  

كمرررا ترررؤث  ترررداحتري ال  احترررن الذاتجمرررن   .(41)التاحت رررن اهرررا، وت تجمرررب   ا رررن ظ رررر   ترررادي عماجمررراا البحرررا
الررر  ت ررر ا  ةررراد  ملافحرررن اا تررراع أو ملافحرررن  ،"ا طررراع اتضررراد"األخررر  ، مثررر  مبررراد اا 

الرتتجمرررب، عاررر،   ادرررق اةرررت  ك أو اةررررت مال اتقرررتإدم  حملترررر  اا رت ررر  اتت ارررق حتاتراضررررجم  
ن الت برررري الررر  تثريترررا عرررن كجمفجمرررن الترفجمرررق حتررر  ارررراغ  ن اررر وا ررر  القرررؤال مط ونررراا  .(42)احلقاةرررن

خجمررررا اا الت ررررمجم  وااهندةررررن وحترررر  ن اررررن اللجما رررراا ا اصررررن يف ت ررررمجم  وتلجمجمررررف مناحت تررررا وفررررق 
  .خجما ااا

 المراقبة واألمن الرقمي -باء 
تثررري اما ةررن الرردول ت ررا  ات ا بررن ومجرر  الشرر كاا اللبرررية لابجما رراا وانتفاظ ررا هبررا  ضررااا  -56

عا، ةبجم  اتثرال، كجمرف تنفرذ الردول أ شرطن ات ا برن حتالت راوإ مر   ومن ا .تامن حتش إ ن ان الت بري
وما ت  مقؤولجماا اجل اا الفاعان  ال طاا ا ا ، وكجمف اؤث  الل الت اوإ عا، ن ان الت بريب

عارررر، حتجما رررراا اا رت رررر  والت ررررالا القررررالجمن  ا اصررررن عنرررردما تلتشررررف أإ الرررردول تطّارررر  ةرررر اا 
 جتراها أو خت يفا يف مناحت تاب ما ت  مقؤولجماا ال طاا ا را  وال ةالجمن ال  تن ا ا عيف ابلاا

 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) . 
(41) Submission of the Center for Technology and Society; Ranking Digital Rights . 

 Home Affairs Committee, Oral testimony of Anthony House, Google ا  ر ، عارر، ةربجم  اتثررال، (42)

Europe, Middle East and Africa (2 February 2016) . 

https://ourinternet-files.s3.amazonaws.com/publications/no24_web_2.pdf
https://ourinternet-files.s3.amazonaws.com/publications/no24_web_2.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/home-affairs-committee/countering-extremism/oral/28376.html


A/HRC/32/38 

21 GE.16-07644 

تت رر ض حتجما رراا الت ررالا ال  مجمررن والبجما رراا الرر  تن ا ررا ارربلاا ال طرراا ا ررا  أو و  -5٧
ا ب الدولن خت يفا مناحت ه ل د  مت ااد من ات ا بن وغريتا من أالال التدخ  األخ  ، ةراء من ج

و د ت رض ات ا بن غري اتيف ة وغري اتتناةبن أمن الرةاد  االلرتو جمن  .أو اجل اا الفاعان ا اصن
 (.A/HRC/23/40 الرثجم ررن وقملا جمررن احل رررل عارر، ات ارمرراا واألفلررا  عرريف تاررل الرةرراد  )ا  رر 
اللرتو جمرن، الر   رد مترا س و د تثّب  ات ا بن  غبن اتررا ن ال رادي يف الت برري مرن خر ل الرةراد  ا

وتررؤث  ات ا بررن حت ررر ة غررري متناةرربن عارر، اما ةررن  مرعررن  .ال  احتررن الذاتجمررن خشررجمن الت  ررب اتقررتم 
واةرر ن مررن الفترراا الضرر جمفن حل اررن الت بررري، ؤررا فجم ررا األ اجمرراا ااثنجمررن والدانجمررن وال   جمررن واجلنقررا جمن 

تررد ، واتررداف   عررن ن ررري اا قرراإ، واجلنقررجمن، وأعضرراء حت رر  األنرر اع القجماةررجمن والتمرر  ا
 وات نجمر  مثر  ال رحفجم  واحملرام  والن راحتجم ، وضرحااا ال نرف وقةراءة ات امارن، واأل فرال )ا  ر 

و رررد تتر رررف  رررد ة الدولرررن عاررر، تنفجمرررذ م رررا  ات ا برررن عاررر، مرررد  ت ررراوإ  (.A/HRC/29/32 الرثجم رررن
  .مؤةقاا األعمال يف تذه ات ا بن أو م ا ضت ا اها

 طلبات الحصول على بيانات العمالء  -١ 
م ررردم  مرررن  برر  اترر امن مررر    رر  أو تلرررداس كمجمرراا تادارررن مررن حتجما ررراا اتقررتإدم   -58

خرردماا اا رت رر  ومنرراحت  التراصرر  الجتمرراع  وة كرراا البحررا وم رردم  ا رردماا القررحاحتجمن 
 م ارمررررراا عرررررناحل ررررررل عاررررر، ا تفررررراا يف م ررررردلا  ارررررب احللرمررررراا  ،والشررررر كاا األخررررر  

اتقتإدم  عا، أةاس ال را   واأل  من احملاجمن؛ نجما أحتاغ عدد من ا كاا اا رت ر  اللريف  
وتت ررررد   اللثررررري مررررن تاررررل الطابرررراا أج رررر ة ق فرررراا ال ررررا رإ  .(43)عررررن ااررررادة يف تاررررل الطابرررراا

احل رل عا، قاإ  ضراد  حت وارتاوم ااا اا احللرم  عا، تذه الطاباا، حتدءاا  .والةتإبا اا
و رد  .وا ت اء حتر  ار ء عار، اا ر ي (45)التنفجمذان  فجم ن اتقتر  القاطاا مراف نف، (44)مقبق

 رررد اتفا ررراا و ررررا   الرتخرررجم  مرررن  رررد ة ال طررراا ا رررا  عاررر،  فررر  ترررذه الطابررراا أو فررر ض 
ونر ى اتنراحت  الر  تقتضرجمف احملترر ، ولرجمس اهرا نضرر  مرادي يف حت ر  الرلاراا  .اتقاءلن عن را

اا حتاجلماررن وةرراولا ختراررف ال رراما  يف أفرر ا اجم ررا،  ررد تت رر ض تنرر  خرردمال ضرادجمن الرر  ت مرر  ف
حتجمرررد أإ الشررر كاا ال امارررن يف مججمررر   رررالا صرررناعن تلنرلرججمرررا ات ارمررراا  .التاحت رررن اهرررااألعمرررال 

والت رررررالا تقرررررتطجم  اكتقررررراع د جررررراا متفاوترررررن مرررررن  رررررد ة التررررر ثري يف ع  اارررررا مررررر  الررررردول 
وتشررررررم   .واةررررررتإدام ا ت اومررررررن أو ختفجمررررررف الضرررررر   النرررررراج  عررررررن التطبجمررررررق الت قررررررف  لا رررررررا  

ما اا ن ررري اا قرراإ يف اتفا رراا مررن  الرتاخررجم  قد اج ضرر :الةرررتاتجمججماا الف الررن لام اومررن
 ابررراا احللرمررراا؛ والتفررراوض مررر  القررراطاا  وغريترررا مرررن ال  ررررد ااا ال ررران؛ وت جمجمرررد تفقرررري

احللرمجمن حتشر إ  طراي تارل الطابراا؛ والط رن أمرا  احملراك  يف الطابراا أو ال ررا   الفضفاضرن؛ 

__________ 

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

 بيع معدات المراقبة والرقابة -٢ 
ارررف  ال طررراا ا رررا  قمرررداداا م رررداا احلاةررررع واليف جمررراا والتلنرلرججمررراا األخررر    -59

و رد ا رم   .وغريترا مرن ات ارمراا وخت ان را أو  اجما راال  متلن الدول من اعرتاض الت الا 
حترراد ر لررراا  البنجمرراا التحتجمررن وصررا  ر ات ررداا وم ررممر اليف جمرراا اتنتجرراا  جماحتررن عررن الرردول أو 

ل غبااررررا، أو ميرررردوتا حتات ررررداا والتلنرلرججمررررا ااا الةررررتإدا  اترررر دوج،  ا رررردلرا منتجرررراا  وف رررراا 
و ررد ابتراا م رردمر خردماا الت ررالا  .تجماجرراا ةرددةوخت  ر ا الرردول مرن حت ررد لةرتجمفاء ان
مررن تررذه الشرر كاا حت جمررن ت كجمب ررا عارر، ملر رراا ارربلاا   واا رت رر  ات ررداا أو اليفا جمرراا أاضرراا 

و ررد ت ررّرل  .يف الرردول الرر  ا مارررإ فجم ررا هبرردا المتثررال قو حت وتركرررلا العرررتاض اتا مررن  ا ر رراا 
اةرررت داا الفتررراا الضررر جمفن أو مضررراا ن أف ادترررا أو  الررردول عاررر، تارررل اتنتجررراا وا ررردماا يف

  .ختراف  
 المراقبة المستترة  -٣ 

البنجمرررراا التحتجمررررن الت نجمررررن اتماركررررن ت رررردم  ا رررردماا وتنرررراحت    ررررد تقررررت   الرررردول أاضرررراا  -60
اةتضافن احملتر  حت  ض اعرتاض  ادفن واة ن من ات ارماا، ؤا يف الل الت الا وم ارماا 

وا رررررال قإ الررررردول تت عرررررب ؤ رررررداا  .دم  وةرررررج ا ااهررررراتف واا رت ررررر نقررررراحتاا اتقرررررتإ
إدا  حت  جمررراا تال مررر ء وتتقرررا  قو الشررربلاا واتنررراحت  ا اصرررن حتاةرررقو احلاةررررع  بررر  وصرررراها 

و رد تنشر  لرد   .الجمن، وخترتي أج  ة م جمنرن وتقرت   الث ر اا األخر   يف  رال األمرن ال  مر جمانت
هبرذه  نجمنمرا تتا ر، قار ا اا  ،ؤقرؤولجمااا اتت ا رن ح رري اا قراإ اتؤةقاا التجا ان أةرتان حتشر إ

و د تترر م  .ا قاا كاإ ات   عاجم ا تنبجمه ال م ء أو ختفجمف الض   حتاختاا تداحتري أمنجمنعم  ات ا بن، و 
الش كاا 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
 معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة وحصر البيانات في النطاق المحلي  -٤ 

تتر ث  حت  شرطن الطارب األخر   عار، ات ارمراا اتماركرن من الض و ي ترضرجم  أإ ات ا برن  -61
عج    را  م اترداا اتقراعدة  ، يف مراج نالدول تاج  وعا، ةبجم  اتثال،  د .لا طاا ا ا 

قو الاجرء قو اختراا ترداحتري خفجمرن  ،ال ا ر جمن اتتبادلن عن مراكبن الطاب عا، البجما اا عيف احلدود
 رررد تشرررل  ال ررررا   الررر  تاررر   الشررر كاا حتالنتفررراى حتبجما ررراا و  .لام ا برررن خرررا ج نررردود أ الجمم رررا

 .ال م ء أو نف  ا يف م اك  حتجما اا ةاجمن عام  تشججم  عا، اما ةن تال ات ا بن
 التسفير وإخفاء الموية -٥ 

ااداد ضررررر   احللرمررررراا عاررررر، الشررررر كاا كررررر  ختررررررتي أمرررررن أج ررررر ة عم د رررررا ال  مجمرررررن  -62
  ات رر   ا ررا  ت  ارر ه عررن أدجمررن التشررفري وقخفرراء ااهراررن مررن وات ررالا  وم ارمرراا ، منررذ أإ  ررد
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وعلف   ادفرن مرن كجما راا ال طراا ا را ، احتترداء مرن صرا     .أج  محاان ن ان ال أي والت بري
ات ررداا وم رردم  خرردماا اليفاررد االلرررتو  قو م رردم  خرردماا ال ةرراد  الن ررجمن، عارر، اخترراا 

 .أمرن اتقرتإدم  وقخفراء تررات   ومحاارن خ رصرجمت   تداحتري لتطرا  وتطبجمق تلنرلرججماا ت ر ا
وتشرررم  ترررذه الترررداحتري تشرررفري الت رررالا ال  مجمرررن حتلاما رررا، وتشرررفري األ ررر ا  اتد رررن، و رررداا 

يف ةاولت ررا ق غررا      د الرردول عارر، الررلومتث رر .اليف جمرراا يف نجمن ررا، هبرردا ةررد الث رر اا األمنجمررن
ارررا وخررردمااا، أو اةرررت  ل مرررا فجم رررا مرررن ث ررر اا الشررر كاا عاررر، قنرررداث ث ررر اا ت نجمرررن يف منتجا

، ت رررد  ملترررب التح جم ررراا ال رررادي حتالتمررراس قو ويف الرلاررراا اتتحررردة، مرررث ا  .ل رررا  الررردول
ةلمن ا ادان كر  جتريف ار كن أحتر  عار، اةرتحداث حت  جمراا تجمّقر  اخررتاي تراترف رافررإ الن الرن 

وميرن  مشر وا ال را رإ اتت ارق حتقراطاا  .جمرقلامشتبه يف ا تبا    حتاا تاع أثنراء عماجمراا التح 
 /راا  1، الذي  د   قو حت تراإ اتمالرن اتتحردة ليفاطا جمرا ال  مر، ورا لنردا الشرمالجمن، يف لتح جمقا

، أج  ة الةتإبا اا ص نجمن ت د   اباا اصدا  أوامر  حتر إ تلفر  اللجما راا 2016ما س 
م رررداا الت ررالا وأارررن  ]...[اخررررتاي أاررن م رررداا مررن أجررر  احل رررل عاررر، حتجما رراا "ا اصررن 
  .(46)"أخ   م ارماا

 السفافية -جيم 
تقررراعد الشرررفافجمن عاررر، كفالرررن أإ اقرررتطجم  مرررن خيضررر رإ لا  احترررن عاررر، اا رت ررر  التنبرررؤ  -63

لث ررر اا يف واررردد ا .ؤرررا عارررجم   مرررن الت امررراا  ا ر جمرررن والط رررن فجم رررا عنرررد ال تضررراء دارررنحتط ا رررن  
المتثال قو تذه ات ااري  د ة األف اد عار، ف ر  ال جمررد اتف وضرن عار، اما ةرت   حل ارن الت برري عريف 

وتنشر  اتقراد  اتت ا رن  .حتالت را  اتناةب عنردما تنت رل ن رر    نطالباتالرةاد  االلرتو جمن و 
اررر اكاا ال طررراع  ال رررا   ، مثررر حتالشرررفافجمن يف القرررجما اا اتت ا رررن حتالدولرررن وال طررراا ا رررا  م ررراا 

 .وا ا ، ومشا كن ال طاا ا ا  يف اتفاوضاا التجا ان ويف ةباي التقا  ال  م 
وحترررر غ  ةرررراولا ااصرررر م اتت ررررددة ل ترررر ال الشررررفافجمن مف ررررردة يف مررررا ات اررررق حتطابرررراا  -64

و غ  ندوث حت   التحقن يف ااحت غ عن الشفافجمن حتش إ  اباا احللرماا مرن  .احللرماا
احل رل عا، م ارماا اتقتإدم ، ل ت ال ات ارمراا اتتررف ة عرن نجر  و بجم رن  ابراا  أج 

مررررا قاا كا رررر   حترررر  لررررجمس واضررررحاا  ؛(4٧) اجماررررن جررررداا احللرمرررراا اتت ا ررررن حتت جمجمررررد احملتررررر  أو نذفرررره 
و ررررد تشررررل  ال جمرررررد الرررر  تف ضرررر ا الرررردول عارررر، كشررررف  .تاررررل اان رررراءااالشرررر كاا  ررررتفظ حت

 .ع برن  دجمقرجمن أمرا  كفالرن ارفافجمن الشر كااحتطابااا الش كاا ا اصن عن ات ارماا ااا ال ان 
و  ررر  عررردة دول اللشرررف عرررن  ابررراا احللرمررراا اتت ا رررن حرررذا احملترررر  أو احل ررررل عاررر، 

طن يف الفضرراء االلررتو  مررن اللشررف ، اجل راا الرةررجمقا متنر  ااهنررد، مررث ا  .حتجما راا اتقررتإدم 
__________ 

(46) Investigatory Powers Bill(2015), Cl. 88 (2). 
الف ارررق ال امررر  ات ررر  حتا  رصرررجمن والشرررفافجمن يف التراصررر  الشررربل  التررراحت  لتحرررالف احل ارررن يف  رررال الت رررالا  (4٧)

 للرتو جمن؛ ونرا   طاا الت الا. اا
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 اررن حت واتت ا ررن كررذللعررن تفاصررجم  األوامرر  احللرمجمررن اتت ا ررن ؤنرر  الرصرررل قو ةتررر  اا رت رر ، 
وةرجمؤدي مشر وا ال را رإ اليفاطرا  اتت ارق  .(48)قج اءاا تتإذتا تال اجل اا اةتجاحتن لألوامر 

لقرررالجمن وال ةرررالجمن عرررن حتقررراطاا التح جمرررق قو ن ررر  كشرررف م ررردم  خررردماا الت رررالا ا
أان أوام  نلرمجمرن حتشر إ النتفراى حتبجما راا ات رالا ال مر ء، ضرمن أارجماء  "وجرد ومضمرإ"

ويف دول أخ  ، اؤدي غمرض ال را   واأل  مرن قو صر رحتن م  فرن الشر كاا أل رراا  .(49)أخ  
 رر  احللرمررن  ويف جنرررع أف ا جمررا، عارر، ةرربجم  اتثررال،   .ات ارمرراا الرر  ورررا اهررا اللشررف عن ررا

، للررن لررجمس (50)كشررف اجل رراا ا اصررن عررن  ابااررا مررن أجرر  احل رررل عارر، حتجما رراا ال مرر ء
  .(51)لطاباا نذا احملتر  ما قاا كاإ الل الت جمجمد اام ا  واضحاا 
ويف ةرررررجماي ال طررررراا ا رررررا ، د ج م ررررردمر ا ررررردماا ومنررررراحت  اةتضرررررافن احملترررررر  عاررررر،  -65

اا اتت ا رررن حترررال  وا الررر  تقرررتدع  نرررذا اللشرررف، حتشرررل  ج دررر  عاررر، األ ررر ، عرررن ات ارمررر
للرن ارجرد تبراان كبرري  .حتجما راا ال مر ءاحل رل عا، احملتر  أو حتالمتثال قو  اب احللرماا 

أو ترضرجم  األ  مرن احللرمجمرن  يف مد  وكجمفجمن الت ام   حتت د  قنا اا قو ال م ء حتش إ تفقري
ث ر اا يف   را    وترجرد أاضراا  .حتالتنفجمذ واا فرااوا وم ا دمن وا م ال ماجماا الداخاجمن اتت ا ن 

كشف الش كاا عن اان اءاا ال  ترضر  نجر  الطابراا اتت ا رن حرذا اتقرتر  وحتجما راا 
اتقرررتإدم  وترات ترررا وأ راع رررا، ةرررراء حتقررربب ال جمررررد الررر  تف ضررر ا الررردول أو ال ررر ا اا اتت ا رررن 

إ تلشرف الشر كاا عرن اان راءاا وعار، أارن نرال، ار ج  أ .حتالقجماةاا الداخاجمن لاش كاا
و ررد أج ارر  حرررث  . ابرراا ال طرراا ا ررا كشررف ا عررن أكثرر  مررن   اااتت ا ررن حتطابرراا احللرمرر

أ   حتلثري حتش إ مد  كشف اجل اا الرةجمطن والش كاا األخ   )مث  اجل اا الرةجمطن اتالجمرن 
حتجما راا احل ررل عار، اا أو ات نجمن حتالتجا ة االلرتو جمن( لام ارماا اتت ا ن حذا احملتر  و اب

  .ال م ء
وا لررس الن ررا  اجلررا ي حتشرر إ ات ررااري الررد جما للشررف الشرر كاا عررن ات ارمرراا وأفضرر   -66

ترررااإ مناةررب حترر  الشررفافجمن وجرررد عررد  ا رر  حتشرر إ كفالررن  اتما ةرراا ااا ال رران حتررذلل عررن
مررن اادارراد الترافررق يف وعارر، الرر غ   .وال ررجم  اتنافقررن، مثرر  أمررن األفرر اد وةرر ان ات ررام ا التجا اررن

ال جمرررد وق فااتررا،  تاررلأإ تلشررف الشرر كاا عررن ات ارمرراا اتت ا ررن حتتفقررري  حتشرر إ ضرر و ةاأ اء 
وحتاتثر ، تنراك اتفراي واةر  النطراي عار، أدجمرن  .أ ر  حتلثرري تفاي عا، كجمفجمرن ال جمرا  حترذللال خلإف

ارررد ةررجماي ات ارمررراا كجمررف انب رر   د  متامررراا  واضررحاا  الشررفافجمن يف مررا ات ارررق حترراحلج ، للررن لرررجمس
  .وع ض ا وقتانت ا

__________ 

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

Information by Public) Rules, 2009, rule 16 . 
   (.2)84مش وا  ا رإ ةاطاا التح جمق، اتادة  (49)
اتت اِّررق حتتن ررجم  اعرررتاض الت ررالا وترررفري ات ارمرراا اتت اِّ ررن هبررا،  2002ل ررا   ٧0 ررا رإ جنرررع أف ا جمررا   رر   (50)

   (.1)42اتادة 
   )ج(.10 الر نجمن، اتادة حتاألماكن ااهامن، اتت اق 1980ل ا   102 ا رإ جنرع أف ا جما      (51)
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 التدابير التصحيحية  -دال 
 دتث نالا ت جمجمد حل ارن الت برري عريف الرةراد  االلرتو جمرن كر  ارر ، وتر تب  يف أنجمراإ   -6٧

حتقجماةررررااا  كثرررررية حتقررررارك الشرررر كاا، ةررررراء كا رررر  ما مررررن ؤرجررررب ال ررررا رإ أو تت رررر ا عمرررر ا 
وتشرررم  األمثاررن الشرراد ن اهرررذه  (.د يف اررر وم ا دمررن مررث ا واما ةررااا ا اصررن )عاررر، النحررر احملررد

 ال جمرررد نررذا احملتررر  حتشررل  غررري  ررا ر  أو مثررري لاتقرراؤلا وت جمجمررد ا دمررن وت اجمررق احلقرراحتاا
  .وااخ ل حت من البجما اا

يف ال  د الدويل ا ا  حتاحل ري اتد جمرن والقجماةرجمن عار،  2من اتادة  (3)تن  الف  ة و  -68
وجرع أإ تلف  الدول ترفري ةبجم  ف ال لات ا  ألي اإ  تنت ل ن ر ه أو ن ااتره ات ررتا 

وتتر ررر  اتبرررادن الترججم جمرررن اتت ا رررن حتاألعمرررال التجا ارررن ون رررري اا قررراإ أإ تررررف   .هبرررا يف ال  رررد
لجم رررا لارررت ا  وال ت ررراا، وأإ تلررررإ  احتارررن لاتنبرررؤ الشررر كاا رلجمررراا مشررر وعن وميلرررن الرصررررل ق

لاررت ا   ومن ررفن واررفافن ومتمااررجمن مرر  احل ررري، وتقررتند قو احلرررا  واتشررا كن، وتشررل  م ررد اا 
وارجررد  ررد  ةرردود مررن اا ارراد حتشرر إ كجمفجمررن تف جمرر  تررذه ال ناصرر  أو ت جمجمم ررا يف  .(52)اتقررتم 

عرن نرذا الرصر ا الشربلجمن حتشرل  غرري ف د تنشر   .ةجماي تلنرلرججما ات ارماا والت الا
للررن  .، ضرر و ة أإ ا جمررد ةرر ك البحررا تشرر جم  تاررل الرصرر اصررحجم  مررن  تررادي البحررا، مررث ا 

، عارر، كرر ، كجمررف انب رر  ت ررمجم  رلجمرراا ت ررد  الشررلاو  أو الةررتتناا وتنفجمررذتا لررجمس واضررحاا 
اد ت  جمررد وارر د .ت جمجمم ررا وع ج ررا واجمقرر حترضرررم قو نررالا احلررذا  عارر،  ررر الفرر  اااررا ة

ولرجمس  .اتقاد  اتت ا ن حتالت مجم  قاا كا    اعدة عم ء ةر ك البحرا اردادة التنررا والتقراا
 عررن ت ررا المررا قاا كراإ اترجم ن عارر، الشر كاا تررفري ةررب  ا ت راا قضرافجمن، مثرر   أاضراا  واضرحاا 

  .خقاد  ااا اداا اتالجمن خ ل فرتة احلذا، أو ترفري ضما اا ل د  التل ا 
أدواا كافجمرررن  مرررا ات ارررق حتخل فررراا اررر وم ا دمرررن،  رررد ل تترررراف  لرررد  الشررر كاا دادمررراا وفجم -69

ا، ن  ار   اتقرتإد  أإ ااجر اء ا ت طجم  احلقاحتااعماجماا نذا احملتر  أو   ا   لاط ن يف
و برررذ قجررر اء م ارررد مرررن  . ررراتي عرررن خطررر  يف ااجررر اءاا أو قفررر ام يف اةرررتإدا  ارررا اا التنبجمررره

البحا يف أفض  اما ةاا الشر كاا يف  رال قا رال   ا اارا اتت ا رن حتخل فراا ار وم ا دمرن وعرن  
  .كجمفجمن تطبجم  ا ألجماا الةتتناا

مرن  ن تال اتقاد . مث ،عن  طاي مقؤولجمن الش كاا جتاه م اجل وتثا  تقاؤلا أاضاا  -٧0
ةررتجاحتن لطابرراا البجما ررراا حت ررر ة خا تررن نجمنمرررا اتحمرر  عرربء م اجلررن عماجمررراا احلررذا أو ال

تف م الش كاا 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 الشر كاا 

 جم رررراا داخاجمررررن عنرررردما تراجرررره يف ا تلرررراع ا ت اكرررراا حل ررررري اا قرررراإب وترررر  وررررب قجرررر اء  
دوث لالفرراا، وتررر  ات ررر  أإ تقرررتريف   جم ااررا م رررااري م جمنرررنب ويف أارررن حرررالشرر كاا ادعررراءاا 

__________ 

   (.31ألف())ثالاال اتبادن الترججم جمن، الف   (52)
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خترراا التررداحتري الت ررحجمحجمن عنرردما اتررر م يف الت جمجمررد أفرر اد مررن االن رر  يف مقرر لن  وررراولاررن  ضررادجمن 
 ت اكرراا ن ررري اا قرراإ يف و اء احلرردودب وت لررس تررذه األةررتان ال ابررن الرر  اراج  ررا ضررحااا ا

  .احلالا ال  ت تب  حتقارك الش كاا والدول
واتطارررب  دارررد الررردو  اتناةرررب لادولرررن يف تلمجمررر  ج ررررد الشررر كاا أو تن رررجم  رلجمررراا  -٧1

مرررا تترررام لامقرررت ال  اتتضررر  ان مرررن قجررر اءاا الشررر كاا  فلثررررياا  .أدي أاضررراا  ال ت ررراا  ارررجم ا 
رء قو ةررب  ا ت رراا  ضرررادجمن أخرر  ، للن رررا تلرررإ م ت رررن عررراو  مد جمررن أو الاجررردقملا جمررن  فرر  

وميلررررن أإ تشررررم  البررررداد  الداررررن رلجمرررراا لاررررت ا  وت ررررد   .وعالجمررررن التلافررررن يف م  رررر  األنجمرررراإ
 .تنشرررت ا وتررردا تا تجمتررراا محاارررن اتقرررت ال  وااهجمتررراا ال  احتجمرررن يف  طررراا ال رررناعن وأإ الشرررلاو 

نجمررا تشرررتم ااهنررد،  :ت ا  وت ررد  الشررلاو ق شرراء رلجمرراا داخاجمررن لارر وتفرر ض عرردة دول أاضرراا 
، أإ ت ّ  الش كاا ال  متال أو ت راجل حتجما راا اإ رجمن نقاةرن أو تت امر  فجم را، مررظف  مث ا 

  .(53)"فجمما ات اق ؤ اجلن ات ارماا ]...[أان تنا ضاا وت اماا "م نجم  حتالت ا  ت اجلن 

 موانلة تطوير المسائي المواضيعية -خامساا  
يف  ررال   طرراي أ شررطن ال طرراا ا ررا  اتقرراا ةررريك  ات رر   ا ررا  اتتمامرره، يف ضرررء -٧2

تلنرلرججمرررا ات ارمررراا والت رررالا الررر   ررردد أ ررر  اما ةرررن ن ارررن الررر أي والت برررري عررريف الرةررراد  
 .االلرتو جمن وتؤث  عاجم ا، عا، الت اماا الدول ومقؤولجمن الش كاا يف  الا ةددة مثرية لا ارق

قاد  ال ا ر جمن والقجماةاتجمن ال  أثريا أع ه اا ااد اعداد الت ا ا  اتراضرجم جمن وتبرادل وةترف  ات
الت ررالا مرر  احللرمرراا وتنفجمررذ ال اررا اا قو الباررداإ والشرر كاا وقجرر اء اتشرراو اا اا اجممجمررن 

  .جرا ب عم  أخ  حتااضافن قو ومشاو اا ا يفاء، 
 : ال د اةن اتقاد  اتراضجم جمن واا ااد، ما اا وتشم  أولرااا ات    ا ا  يف  -٧3

 القيود التي تفرض على توفير خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وخدمات اإلنترنت   
ات ااد  اب احللرماا قو اللجما اا ا اصن ال  ت د  خدماا اا رت   والت رالا  -٧4

جتيف الدول الش كاا عا، قغ ي الشبلاا أو و  .القالجمن وال ةالجمن أإ متتث  قو ا وم ال  احتن
واتطاررب تررذا الجترراه  .و ررف  طا رراا خرردماا حت كما ررا، حتااضررافن قو غ حتاررن ةتررر  الشرربلاا

وةجمتضرمن ال مر  اتقرت با  د اةرن ال ررا   والقجماةراا والترداحتري  .محرجم مرن الترثجمرق والت م اداا 
تارل ال جمررد، جبا رب تلرالجمف ال جمررد ا ا جن عن  طاي ال را رإ الر  متلرن احللرمراا مرن فر ض 

يف مقررؤولجماا الشرر كاا جترراه الةررتجاحتن لتاررل التررداحتري  وةررجمن   ات رر   ا ررا  أاضرراا  .و تادج ررا
  .حتط ا ن  رت  احل ري وختفف الض   وترف  ةب  ال ت اا عند ندوث جتاوااا

__________ 

 راعررررد تلنرلرججمررررا ات ارمرررراا و ألررررف؛ -43، اتررررادة 2008ت ارمرررراا، لقررررنن  ررررا رإ ااهنررررد اتت اررررق حتتلنرلرججمررررا ا (53)
 ،2011لقررررررنن  )اتما ةرررررراا وااجرررررر اءاا األمنجمررررررن اتناةرررررربن والبجما رررررراا أو ات ارمرررررراا الشإ ررررررجمن احلقاةررررررن(،

  (.9)5 ال اعدة
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 القيود التي تفرض على المحتوى بموجب شروط المدمة والمعايير المجتمعية   
الت برري  كر  ت جمّردتت  ض اجل اا الفاعان ا اصرن لضر رم كبررية مرن احللرمراا واألفر اد   -٧5

األ رر اا الفاعاررن  ت مرر و ررد  .أو اشررل  مضرراا ن أو ت بررري ك اتجمررن أو عرردادجماا  الررذي ا ترريف متط فرراا 
عا، مناحت تا، وتنّ   الرصرل مرن خر ل  مد جماا  ت  ا  ما ت اه خطاحتاا عا، ا اصن من تا اء  فق ا 

متطاباا تشم  اةتإدا  األ اء احل جم جمن وغري الل مرن ةجماةراا التقرججم ، أو تريفا ةتراراا 
واشرررم  ال مررر  اتقرررت با  ت جمرررجم  قملا جمرررن أإ  .أولرارررن ألةرررباع تت ارررق حتال مررر  حت جمن رررا أو متنح رررا

احتري ا اصرررن اتت ا رررن ح ارررن الت برررري تقرررجم  الررردول اةرررتإدا  اتبررراد اا ا اصرررن، وت جمرررجم  تررر ثري الترررد
ولررن ا ت رر  ت كجمرر  تررذا الت  ارر  عارر، أدوا   .والت امرراا ومقررؤولجماا ن ررري اا قرراإ ااا ال رران

عار، ج راا فاعارن أ ر  ار  ة مثر   وةاد  التراص  الجتماع  وة كاا البحا، وةريك  أاضاا 
 .لجمناجل اا الرةجمطن يف  ايل التجا ة االلرتو جمن وات ام ا اتا

 المسؤولية عن استضافة المحتوى   
أ رر اا  جماحتررن عررن  هات ااررد  مرر  اجل رراا الرةررجمطن اتقررؤولجمن عررن احملتررر  الررذي تقتضررجمف -٧6

وتشرررم  األةرررس  .ثالثرررن، ةرررراء عرررن   ارررق   ررر  مقرررؤولجمن اجل ررراا الرةرررجمطن أو متطابررراا ال  احترررن
و  ون ررري الترر لجمف والنشرر  اتنط جمررن الرر  تقرراي لتيفارر  فرر ض ال جمرررد اررراغ  أمررن الفضرراء االلرررت 

وةرررتك  الد اةرراا اتقررت باجمن اتتمام ررا عارر، النطرراي اتشرر وا لتاررل  .والتشرر ري ومحااررن البجما رراا
ؤرجرب األ ر   األةس اتنط جمن وض و ة ال جمرد ات انبن اها، وعا، عرد  وجررد ضرما اا قج ادجمرن

يف    ال مرر  اتقررت با  أاضرراا وةررجمن  .احلالجمررن يف مررا ات اررق حررذا احملتررر  اتمارررك أل رر اا ثالثررن
يف ةرررجما اا ومنرررا ق م جمنرررن، وا رررت  حتاةرررتإ     اوأةرررالجمب م ررراد  مقرررؤولجمن اجل ررراا الرةرررجمطن

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   
يف تطررررررا  وق تررررراج و  ررررر  اليف جمررررراا وات رررررداا   دجمقرررررجماا  الشررررر كاا ا اصرررررن دو اا ترررررؤدي  -٧٧

 .احلاةرررحتجمن الرر   ررد تقررتإدم ا احللرمرراا ألغرر اض ق فرراا ال ررا رإ والةررتإبا اا واألمررن ال ررا 
مرررررا تقرررررتإد  مرررررن   بررررر   ومررررر  أإ تارررررل األدواا  رررررد تقرررررتإد  ألغررررر اض مشررررر وعن، ف ررررر  كثررررررياا 

وةجمقتلشررف ال مرر  اتقررت با  أحت رراد  .حت ررر ة غررري متناةرربن احللرمرراا ألغرر اض ال  احتررن وال صررد
تارررل اتقررراد  مرررن من رررر  ن رررري اا قررراإ واشرررج  تررررخ  احلررر   الراجرررب يف  دارررد  رررالا 

 . ان الت بري د تضري حاةتإدا  تال التلنرلرججماا ألغ اض 
 الجمود التي تمدف إلى تقويض األمن الرقمي  

الت الا وغريتا من أالال حتجما راا اتقرتإدم   تت  ض الش كاا ال  تن   حتجما اا -٧8
و ف  رررررا وتنتج رررررا، ل ةرررررجمما م ررررردمر خررررردماا الت رررررالا القرررررالجمن وال ةرررررالجمن وخررررردماا 

ومنرراحت  اةتضررافن احملتررر ، تطالبرراا مت اارردة مررن أج رر ة ق فرراا ال ررا رإ والرردواد  األمنجمررن  اا رت رر 
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قت با  قو  دارد الرنت ي الر  ميلرن وةجمق ، ال م  ات .حت  ض احل رل عا، م ارماا عم د ا
أإ ترّةرر   طرراي ن اررن الت بررري قو أ  رر، نررد، حتجمنمررا ت رراجل ات ررا  احللرمجمررن اتشرر وعن يف  ررايل 

 .األمن الر   والن ا  ال ا 
 الونول إلى اإلنترنت  إمكانية  

 ررررل عاررر، اتمتررر  حت اررر  األفررر اد اتررر تبط  مبااررر ة حتالرةررراد  االلرتو جمرررن حتخلملا جمرررن احل -٧9
م ارماا وأفلا  غري متانن لب ا  رخ ان مرن األارإا  الرذان ل ميالررإ البنجمراا التحتجمرن أو 
افت ررررر وإ قو البجمترررررن القجماةرررررجمن أو األمنجمرررررن أو ال ا ر جمرررررن أو الجتماعجمرررررن ال امرررررن ل  تبرررررام حتتارررررل 

لب ار  رخر ان،  قو ت ااد ج رد ال طاا ا ا  ال امجمن قو قتانرن تارل ااملا جمرن و   اا  .الرةاد 
ترررررفري ضررررما اا الرصرررررل الررررا  واتفترررررم واأمررررن قو الرةررررراد   ةررررجملرإ مررررن الضرررر و ي جررررداا 

وةرررجمبحا ال مررر  اتقرررت با  يف اتقررراد  احملجمطرررن حتخلملا جمرررن الرصررررل وقاررر اك ال طررراا  .االلرتو جمرررن
ن قملا جمررر كفالرررنا رررا  وتشرررججم  الةرررتثما  مرررن أجررر  كفالرررن ت رررد  ا ررردماا حت ةررر ا  م  رلرررن و 

 .احل رل عاجم ا، م  قا ء اعتبا  خا  لافتاا ات مشن
 إدارة اإلنترنت  

كشرررف   ترررادي ال مرررن ال اتجمرررن لتمررر  ات ارمررراا عرررن اةرررتم ا  الررردع  الراةررر  لتشرررا ك  -80
 غرري أإ النمرراج احلرايل اراجره ضر ر اا  .ج اا مت ددة من أصحاع ات احن يف قدا ة اا رت ر 

و نجمررررن ةررررددة )مثرررر  قضررررفاء الطرررراحت  احملارررر  عارررر، البجما رررراا(  مت اارررردة يف تجمتررررن وضرررر  ةجماةرررراا
وتضرراا قو الررل الضرر و ة اتاحررن  ."القررجمادة عارر، الفضرراء االلرررتو "واةرررتاتجمججماا مررن  بجمرر  

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  
لاتطررررررر اا ال ا ر جمررررررن )التشرررررر ا جمن والتن جممجمررررررن  خاصرررررراا     ا ررررررا  اتتمامرررررراا وةررررررجمريل ات رررررر -81

وارجرره ات رر    .وال ضررادجمن( عارر، ال رر جمدان الررر   واا اجممرر ، يف مججمرر  م انرر  ال مرر  اتقررت با 
ا ا  ا تباه مججم  اجل اا ات نجمن، يف تذا القجماي، قو اتتمامه جبم  تال اتراد من أج  قعداد 

 ا  اتقت باجمن، واشج  األ  اا ااا التتما  عار، مجر  وت رد  تارل اترراد  جمارن البجما اا والت ا
  .مقا  الل ال م 

 االستنتاجات والتونيات -سادساا  
يتواني تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بسكي مستمر وسريع، من  -82

ولررذلك  .حيرراة اليوميررةخررالل اسررتمرار ترقيررة التكنولوجيررا واسررتمدام التقنيررة الرقيمررة فرري ال
تنطررو  معالجررة القضررايا القانونيررة والسياسرراتية بمرردف سررد الثجرررات المعياريررة الحاليررة علررى 

وهري  .بعض مماطر الفسي في معالجة االتجاهات التي بد ت تظمر اآلن  و لم تظمرر بعرد
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سمة طبيعية من سمات العصر الرقمري، لكرن بررغم التجيرر السرريع فري التكنولوجيرا، سرتظي 
وتسرمي  .بيئة الرقمية متحركة بسبب استمرار االتجاهات التري تمردد حريرة الرر   والتعبيررال

هررذا الممرراطر هيمنررة الحكومررات علررى مصررادر المعلومررات،  و محاوالتمررا الميمنررة عليمررا، 
اجتمرراد باسررتمدام  دوات الرقابررة الترري تفرررض علررى خرردمات اإلنترنررت وبنياتمررا التحتيررة  و 

ج منتجاتما وخدماتما في بيئات معادية لحرية التعبيرر  وإخفراق كثيرر ترويلاألعمال التجارية 
مرررن المؤسسرررات التجاريرررة فررري كفالرررة تعزيرررز الحقررروق وحمايتمرررا فررري سرررياق سرررعيما لتحقيرررق 
المصال  التجارية  ومطالبة األفراد للكيانات التجاريرة  ن تروفر لمرم ال األمرن فحسرب، بري 

ممرررور، علرررى نحرررو متنررراقض فررري كثيرررر مرررن و ن تكفررري االنسرررجام والتونررريي ومسررراركة الج
وفرررري ضرررروء مسرررريرة مسررررروع استكسرررراف المسررررؤوليات فرررري مجررررال تكنولوجيررررا  .األحيرررران

المعلومرررات واالتصررراالت إلرررى األمرررام، يتطلرررع المقررررر المررراب إلرررى مسررراعدة المبرررراء فررري 
الميرردان والحكومررات والقطرراع المرراب والمجتمررع المرردني واألوسرراط التقنيررة واألكاديميررة، 

اء التحليالت واإلبالغ بصورة تستجيب في آن واحد إلى القضايا اآلنية عنرد نقطرة في إجر 
 .العصر الرقمي في األجي الطويي إلى خصائصتقاطع التكنولوجيا وحرية التعبير و 

ويسجع المقرر الماب جميع الجمات المعنيرة بقروة علرى االضرطالع بردور نسرط  -83
ذلرك الجمرات الفاعلرة الحكوميرة ومؤسسرات في تطروير المسرروعات المسرتقبلية، بمرا فري 

ويسجع بوجه خاب الجمات الفاعلة  .القطاع الماب ومنظمات المجتمع المدني واألفراد
والطوائررف الضررعيفة علررى تبررادل الررر ى بسررأن مررا قررد يكررون لقطرراع  مررن البلرردان األقرري نمررواا 

الرردور الررذ  تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت مررن تررأثير علررى التمتررع بررالحقوق، وبسررأن 
 .يمكن  ن تؤديه الدول سواء بالتدخي في تلك الحقوق  و تعزيزها

 ن تتمررذ الرردول والجمررات الفاعلررة المانررة خطرروات تجرراا   ومررن الضرررور  جررداا  -84
كفالررة احترررام حريررة الررر   والتعبيررر، علررى الرررغم مررن  ن هررذا المسررروع ال يررزال فرري مراحلرره 

ألشياء المذكورة  دناا، كحد  دنى، على  ن تتبع ويتعين  ن تسمي هذا المطوات ا .لباكرةا
 .ذلك تحليالت إضافية طوال فترة والية المقرر الماب

 الدول  
تتحمرري الرردول المسررؤولية الرئيسررية عررن حمايررة واحترررام الحررق فرري ممارسررة حريررة  -85

ويعنري هرذا فري سرياق تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت،  نره يجرب علرى  .الر   والتعبيرر
ل  ال تطالرررب القطررراع المررراب،  و تضرررجط عليررره بأيرررة نرررورة  خررررى، ليتمرررذ خطررروات الررردو 

سب في حرية التعبير، عن طريق القوانين  و السياسات اغير مبرر  و غير متن تسكي تدخالا 
ويجرررب  ن تسرررتند جميرررع االشرررتراطات والطلبرررات  . و بوسرررائي خارجرررة عرررن إطرررار القرررانون

العمرالء،  وى الرقمري  و الحصرول علرى معلومراتوالتدابير األخرى المتعلقة بحرذف المحتر
وتبررهنن علرى  ،ن بصورة نحيحة، و ن تمضع لرقابة خارجيرة مسرتقلةإلى  حكام قانونية تس
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 ١٩مررن المررادة  (٣) نمرا وسرريلة ضرررورية ومتناسربة لتحقيررق هرردف  و  كثررر بموجرب الفقرررة 
ويجب على وجه المصوب، كفالة  .في العمد الدولي الماب بالحقوق المدنية والسياسية

السفافية في عمليات اعتماد الدول وتنفيذها للقوانين والسياسات في سياق تنظيم  نسرطة 
 .القطاع الماب

، قوانين وسياسات تحمري  نسرطة القطراع الحكومات وتنفذ  يضاا  ويجب  ن تعتمد -86
 .حريرررة التعبيررررتعررز  لالمرراب فررري مجرررال تطرروير وتررروفير تررردابير ومنتجررات وخررردمات تقنيرررة 

ويجب عليما  ن تكفي وجود عمليات لوضرع التسرريعات والسياسرات وغيرهرا مرن المعرايير 
إلسرمام المتعلقة بالحقوق والقيود التي تفرض على اإلنترنت، من  جي توفير فرب حقيقيرة 

  .قطاع الماب والمجتمع المدني واألوساط التقنية واألكاديميةومساركة ال

 القطاع الماب   
علررى القطرراع المرراب فرري مجررال تكنولوجيررا  ال مررراء فرري  ن الرردول تمررار  ضررجوطاا  -8٧

األحيرران إلررى فرررض قيررود مسررددة مررن المعلومررات واالتصرراالت، علررى نحررو يررؤد  فرري كثيررر 
مسرتقلة قرد تعرز  الحقروق  و   دواراا  بيرد  ن القطراع المراب يرؤد   يضراا  .على حرية التعبير

حررين اعتمررد المبرراد   اإلنسرران  نرره يعيمررا جيررداا تقيرردها، وهرري نقطررة  ثبررت مجلررس حقرروق 
اإلرشاد  بجية توفير، ٢0١١التوجيمية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان في عام 

ويتعين تقييم الكيانرات المانرة بنراء علرى المطروات التري تتمرذها  .العام في ذلك المجال
 .العدائية المناوئة لحقوق اإلنسان، حتى في البيئات ما و تقويض تجاا تعزيز حرية التعبير

وتسمي  هم المطوات التي ينبجي  ن تتمذها الجمات الفاعلة في القطاع المراب  -88
وينبجرررري عليمررررا وضررررع وتنفيررررذ  .وضرررع إجررررراءات شررررفافة لتقيرررريم حقرررروق اإلنسررران وتنفيررررذها

 وينبجري  ن .سياسات تأخذ في االعتبار احتماالت تأثيرها هي نفسرما علرى حقروق اإلنسران
للطائفررة الواسررعة مررن  نسررطة القطرراع المرراب الترري  نقرردياا  تجررر  تلررك التقييمررات استعراضرراا 

تسررمم فيمررا، مثرري وضررع وإنفرراذ معررايير وشررروط المدمررة، والمعررايير المتعلقررة بحريررة التعبيررر 
لجممرور المسررتمدمين، بمررا فرري ذلررك االسررتعانة بمصررادر خارجيررة إلنفاذهررا  و ن تسررتعرض 

ات والمبادرات التجارية األخرى على ممارسة المستمدمين لحريرة تأثير المنتجات والمدم
 تحديرد، بمرا فري ذلرك تلك المنتجات والمدمات والمبادرات التعبير، خالل مرحلة تطوير

لتسررعير التفاضررلي لمحتويررات شرربكة اإلنترنررت ا ووضررع خطررط م والمندسررةيخيررارات التصررم
ير المحتمرري علررى حقرروق اإلنسرران التررأث  يضرراا  تسررتعرض ن وخرردماتما  و للونررول إليمررا  و 

للتعامرررري التجررررار  مررررع عمررررالء حكرررروميين، فرررري مجرررراالت مثرررري تسررررجيي البنيررررات التحتيررررة 
 .لالتصاالت السلكية والالسلكية  و نقي تكنولوجيات مراقبة المحتوى  و الرقابة عليه

 ن تكفري كيانرات القطراع المراب  كبرر قردر ممكرن مرن  ومن األهمية بمكان  يضاا  -89
ية في سياساتما ومعاييرها وإجراءاتمرا ذات الصرلة بحريرة التعبيرر والحقروق األساسرية السفاف



A/HRC/32/38 

31 GE.16-07644 

سررتعراض تقييمررات حقرروق اإلنسرران بصررورة شررفافة، مررن حيررث منمجياتمررا اويتعررين  .األخرررى
والسرفافية هامرة فري  .وتفسيرها لاللتزامات القانونية، وتأثيرها على اتماذ القرارات التجاريرة

فرري ذلررك السررفافية فرري سررياق تنظرريم المحترروى، وينبجرري  ن تسررمي  جميررع المجرراالت، بمررا
  .اإلبالغ عن طلبات الحكومات المتعلقة بالحذف

ويتعين علرى كيانرات القطراع المراب، باإلضرافة إلرى اعتمراد السياسرات،  ن تردمج  -90
االلتزامرررات تجررراا حريرررة التعبيرررر فررري عمليرررات نرررنع السياسرررات الداخليرررة وهندسرررة   يضررراا 

المنتجات وتنمية األعمال التجارية وتدريب المروففين، والعمليرات الداخليرة األخررى ذات 
وسيوجه المقرر الماب اهتمامه إلى سبر  بعاد السياسات والمجموعرة الكاملرة مرن  .الصلة

  .ي  يارة السركاتخطوات التنفيذ بعدة طرائق تسم

 المنظمات الدولية والعمليات الساملة ألنحاب مصلحة متعددين  
فري مجراالت  على غرار ما يوضحه هذا التقرير، تؤد  منظمات دولية كثيررة  دواراا  -91

ومررن األهميررة بمكرران  ن ترروفر تلررك المنظمررات  .إدارة تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت
 و /ات المعنيرة منمرا ومرع علرى مرا تضرعه  و تسرتحدثه المنظمجدية لالطاال للجممور فرناا 

األعضررراء فيمرررا مرررن سياسرررات ومعرررايير وتقرررارير ومعلومرررات  خررررى متعلقرررة بررر دارة اإلنترنرررت، 
بطرائق تسمي تيسير الونول إلى المروارد المجانيرة علرى شربكة اإلنترنرت واتمراذ مبرادرات 

نترنررت بمسرراركة  نررحاب مصررلحة وبصررفة  عررم، برهنررت عمليررة إدارة اإل .لتثقيررف الجممررور
وإذ تؤخرذ تلرك المسرألة فري  .متعددين  هميتما كمحرر  للسياسرات الداعمرة لحريرة التعبيرر

االعتبار، ينبجري  ن تكفري المنظمرات الدوليرة مسراركة المجتمرع المردني بصرورة مجديرة فري 
ء عمليررات نررنع السياسررات ووضررع المعررايير األخرررى، بطرائررق تسررمي تعزيررز مسرراركة المبرررا

 .التقنيين الذين يراعون السواغي المتعلقة بحقوق اإلنسان
    


