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تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري
مذكرة من األمانة العامة
تتشرررا األمانررع ال امررع ن حتيررإ جم س ررو حارروا اتنررران تاريررر اااررر ا ررا اا ر
بت زيررز ويايررع ا رري حريررع الرر ،والت برر ،ميًيررد رررا عمر باررا ا ررو  .18/٣٤ويتنرراول
تاريرررت تنارريت اتررون اتنانررد الرري ينتنرره اارررت دمون .ويو ر ن ت ًررإ
اااررر ا ررا
الرردول بي ررع مواتيررع ريررع الت برر ،ع ررا اتنانررد و ن ت بلرري الشرررراح م رراي ،حارروا اتنررران
مجيع مراحإ عم ياهتا ابعتبا ،ن قانون حاوا اتنران يوفر ل شررراح األمواح ال ًي رع بتوحري
شىت مواقًها ب را حتام الاواعد الدمياراطيرع وتاراوم اا الرا اتبرتبداميع .وخي ر ااارر جم ،نره
ينبغ ر ل شرررراح والرردول ،ن تر ر ا جم حترررش الشررًافيع ب رياررع جي يررع برردوا مررن وحررع قواعررد
هليت الغايع و روت جم نًاهارا مرن ،جرإ رًالرع ابرتا ليع ااررت دمش بو رًهت ،فرراما ميا برون
ع ا حنو متزايد حاوقهت األبابيع ع ا شب ع اتناند.
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أوالا -مقدمة
بدايررع ال صررر الرقمر ،ع ررن جررون برر ،اب لررو ،ن شررب ع اتنانررد تبشررر ب ررا مي ررن
-1
 ،م رران ،ن يع ررره عررن م تاداترره مهمررا رانررد غريبررع مون خرروا مررن
فيرره أل ش ر
ار ت
راوتح تعبرريل ت غامرره ع ررا الصررمد ،و التايررد ابألعرراا ( .)1واليرروم ابح مررن الصر ا ررام
 ،داو هليا النوع من التبش، ،و ا مابع مع ،ن اتنانرد ت ترزال ،ارت ،ماة ر خينرا ل حصرول
ع ررا اا ومرراح ع ررا الص ر يد ال رراا  .فرراومهو يرررن مارراار ال رررت و برراوة اا ام ررع والتض ر يإ
احملترون الري ينتنره ااررت دمون .وا ومراح تررن ريرف رر هنيرد ات اررابيش
اتع مر
وريف يصيا اتحباط تيا اح اا ا حع واتنشااا، .ما مناماح ا تمع اادين فإهنا ترن ريف
ر ت هيد الوظائف ال امع من قبيإ يايع حريع الت ب ،جم جهراح فاع رع مرن الا راع ا را
ت ختض ررع ل مر رراولع .و غ ررت قي ررام الش رررراح ابخت رراه خ ر رواح لتوح رري قواع ررداا وتًاع هت ررا م ررع
ا ومراح فهر تاررإ تضر ع بردو تنايمر مرربهت عررن طريرري نشراو مررا مي ررن ترررميته قررانون
اان ررابر اتل اوني ررع حي ررت ت ررتت ااراوغ ررع وح ررع م رراي ،الوح ررول واتب ررتاامع واار رراولع وب رربإ
اتنتصراا .وقرد ،ررردح األمرت ااتحرردة واانامراح اتق يميررع واهلي راح اانشررمة هوجرا م ااررداح
،ن ا اوا الرا يع خا ج شب ع اتناند تن بي ابلارد نًرره ع را شرب ع اتنانرد ل رن لريو
ردول ا ر روافز
م ررن ااؤر ررد ،ن ت ً ررإ الش رررراح ياي ررع حا رروا اار ررت دمش مومر را وت ،ن ت رروفر ال ر ع
الاانونيع جم الشرراح ل ايام بيلك.
 -2و ا رريا التارير ررر يار ررال ااا ررر ا ر ررا طر ررا ا لتنار رري ات ررون اتنانر ررد الر رري ينتنر رره
ر ا ارريت اارررملع( .)2ويرر ا اااررر ،يضرا جم
اارررت دمون وهلررك بوحررع حارروا اتنررران
ررام موم ع ررا األبر ع األبابرريع التاليررعس مررا ار اارررؤولياح الرريت يت ررش ل شرررراح ،ن تضررمنها
ف ر تتررربا منابراررا الترردخإ ا ارروا اا ًولررع هوجررا ،ح ررام الاررانون الرردو ومررا ا ر
اا اي ،اليت ينبغ هلا ت بياها من ،جإ تناري احملترون وارإ ينبغر ل ردول ،ن ترنات عم يرع تناري
احملتررون التنررا و ارريت ا الررع مررا ا ر ريًيررع الايررام برريلك ويررن الاررانون ع ررا ،ن ت ًررإ
الدول مبد ،الشرًافيع واارراولع مرن ،جرإ الت ًيرف مرن التهديرداح زاو حريرع الت بر .،وارإ لنرا
،ن نتوق ررع األم ررر هات رره م ررن اوه رراح الًاع ررع الا رراع ا ررا وري ررف تب رردو عم ي رراح ا ماي ررع
واتنتصاا ال صر الرقم
 -٣لا ررد تناول ررد التا ررا ير الر رراباع ب ر ا رريت اار ررائإ( .)٣ويرر ررز ا رريا التاري ررر ع ررا تنا رريت
احملتر ررون الر رري ينتنر رره اارر ررت دمون ت بر رريما مر ررن جانر ررا الر رردول وشر رررراح وبر ررائإ التوا ر ررإ
اتجتم رراع ب ررا ب ريا ررع تن ب رري ع ررا مجي ررع اوه رراح الًاع ررع هاح الص ر ع ق رراع ت نولوجي ررا
اا وماح واتتصاتح .وي رض ااار ا ا اتطا الارانوين اروا اتنرران الواجرا ت بياره
ويصررف الررنهذ الرري تتب رره الشرررراح والرردول زاو تنارريت احملتررون .وياررال اا رراي ،وال م يرراح الرريت
ينبغ ل شرراح ،ن ت تمداا لتنايت احملتون وفاا لاانون حاوا اتنران.
__________

()1
()2
()٣
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.John Perry Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace, 8 February 1996
التنارري ال م يررع الرريت حترردم شرررراح اتنانررد مررن خ هلررا مررا ها ررران احملتررون الرري ينتنرره
يعاصررد هص ر
اارت دمون يرتو اا اي ،اابينع شروط ا دمع ا ا ع هبا والاواعد األخرن هاح الص ع.
انار  A/HRC/35/22و.A/HRC/32/38
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 -٤لاررد شر د البحرروا اات اررع بشررروط ا دمررع الرريت تًرحررها الشرررراح والتاررا ير اات اررع
ابلشًافيع اليت تاوم إبعداماا ابتحافع جم ااصام الثانويع األبو األوليع اليت ابرتعند ليهرا
عرردام ارريا التاريررر .و،نتنررد الرردعواح ااوجهررع جم تاررد ت يارراح مررا سموعرره  21تاري ررا مررن
الدول و 29تاريرا من جهاح من غ ،الدول (ها هلك تاريرر مرن حردن الشررراح) .و،جررن
اااررر ا ررا زاي اح جم عرردة شرررراح وام الرر ي ون ( بر ي ون فررا ) وعار درد ارراماثح
مع جهاح ،خرن ب يا جم فهت عهنعنها اات اع بتناي احملتون( .)٤وابرتًام مرن مشراو اح ،جراارا
م ررع منام رراح ا تم ررع اا رردين ابن ررو وجني ررف ع ررام  2017و 2018وم ررن مناقش رراح
عاداا ع ا شب ع اتناند مع خرباو ،مري را ال تينيرع ومن ارع الشررا األوبرل وفرال ،فريايرا
و،فريايا جنوه الصحراو ال ربن عام .)5(2018

اثنيا -اإلطار القانوين
 -5تن و األنش ع اليت تضر ع هبرا الشررراح ق راع ت نولوجيرا اا ومراح واتتصراتح
ع ررا اث متص ر ع خلا رروا ا صو رريع وا ري ررع الديني ررع وحري ررع اا تا ررد وال رر ،والت ب رر ،والتنم ررع
الر ر م وت رروين اوم ي رراح وااش ررارع ال ام ررع مج ررع ،م ررو  .ويرر ررز ا رريا التاري ررر ع ررا حري ررع
الت برر ،مررع اتع رااا ب راابل ا ارروا فيمررا بينهررا وت برريما ،صيررع ا صو رريع ابعتبا اررا جر ررا
مباشرا جم حريع الت ب .)6(،وتن ااامة  19من ال هد الدو ا را اب اروا اادنيرع والريابريع
ردقد ع يهرا  170مولرع وار قواعرد حترار اتعر ن
ع ا قواعد متب ع ع ا الص يد ال اا
ال اا اوا اتنران وت ًإ ا ي اعتنراا او مون تردخإ و ا ري التمرا اا ومراح
واألف ا جبميع ،نواعها وت لايها ونشراا موبا  ،اعتبا ل حدوم و وبي ع من الوبائإ(.)7

ألف -التزامات الدول
 -6يًرض قرانون حاروا اتنرران واجبراح ع را الردول مرن ،جرإ رًالرع بي راح مواتيرع ريرع
الت ب ،ويايرع مما برتها .وواجرا حرمان حريرع الت بر ،يع رزم الردول ن ت رزز مج رع ،مرو تنروع
وبررائإ اتع ر م واب ررتا هلا و م اني ررع حص رروهلا ع ررا اا وم رراح( .)8وابتح ررافع جم هل ررك حت ررت
__________

()٤
()5
()6
()7
()8

4

،جرن ااار ا ا زاي ة جم ماا شرراح فيربو وغيد ااه وغوغإ و يديد وتويا وعاد ،يضا اراماثح
مع ممث شرراح اياو،/وا وتيرن وماي روبروفد .رمرا ،جررن زاي ة جم مؤبررع وي يميرداي غر ،الرخليرع .وممرإ
،ن يزو شرراح بينش وبول وطوريو وموب و طا اتح ع ابل مإ ااتصإ هبيا التارير.
يرروم اااررر ا ررا ،ن يوجرره شر رت جم مرتشررا ت الاررانوين مررو ترروت و جم ال ر ه مررررز ال دالررع الدوليررع
جام ع راليًو نيا يرفش ر يع ا اوا.
انار  A/HRC/29/32الًاراح  16جم .18
انار ررر ،يضر ررا اايثر رراا األفريا ر ر ار رروا اتنرر رران والش ر ر وه اار ررامة 9؛ واتتًاقير ررع األمري ير ررع ار رروا اتنرر رران
ااامة 1٣؛ واتًاقيع يايع حاوا اتنران وا رايح األبابيع ااامة  .10انار ،يضا التارير ااادم من Centro
.de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información
اناررس Joint Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, Disinformation and Propaganda,
 .3 March 2017, sect. 3انار ،يضاس الت يي ال رام ل ننرع اا نيرع خلاروا اتنرران قرت  )2011(٣٤بشرمن حريرع
الر ،وحريع الت ب ،الًارتش  18و٤0؛ و A/HRC/29/32الًارة  61و A/HRC/32/38الًارة .86
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اح الدوليع واتق يميرع الردول ع را ال مرإ مرن ،جرإ ت مريت ا صرول ع را خدمرع اتنانرد(.)9
اهلي ع
حريررع
ويعًرررض ع ررا ال ردول ،يضرا واجررا رًالررع عرردم ترردخإ الشرررراح التاب ررع ل ا رراع ا ررا
الر رر ،وحري ررع الت ب رر .)10(،وي رررم ااب ررد ٣ ،م ررن ااب ررامئ التوجيهي ررع اات ا ررع ابألعم ررال التنا ي ررع
وحارروا اتنررران الرريت اعتمررداا س ررو حارروا اتنررران عررام  2011أتريررد ع ررا واجبرراح
الدول هتي ع بي اح ت ًإ احاام حاوا اتنران من جانا مؤبراح األعمال التنا يع(.)11
 -7وت رروز ل رردول تايي ررد ا رري اعتن رراا او مون ت رردخإ .ووفا ررا ل م ررامة  )٣(19م ررن
الايوم اليت تًرحها الدول ع ا حريع الت ب ،الشروط الراب ع التاليعس
ال هد ا ،ن ترتو
ع






الاانونيع .ا ،ن ت ون الايوم ادمة برن الارانون  .وع را وجره ا صرو
ررا ،ن ت ررون م تم رردة وف رري جر رراواح قانوني ررع ناامي ررع و،ن حتر ر لد م ررن الرر ر ع
التاديري ررع ل ح وم رراح التميي ررز ب ررش ،شر ر ال الت ب رر ،الاانوني ررع وغ رر ،الاانوني ررع
بدقر ررع رافير ررع ، .مر ررا الاير رروم الر رريت تع تمر ررد ب ر ررا فإهنر ررا ت ترر ررتو ا ر ريا الشر رررط
األباب ( .)12وتن و الضماانح الاانونيع عمومرا ع را رًالرع وظيًرع اتشرراا
من جانا ب اح قضائيع مرتا ع()1٣؛

تبش ،ن التاييد يًرض ،قإ عاو مم ن ع ا
الضرو ة والتنابا .ع ا الدول ،ن ل
واقررع األمررر ،و يررر لج ،ن ومر ااصر حع ااشررروعع
مما بررع ا رري و،نرره ومر
اا نيررع ل دولررع .وت رروز ل رردول س رررم أتريررد حرررو ة اعتم ررام تش رري اح تاييدي ررع
تبش حرو ة هلك ،يضا()1٤؛
،و تاييد ،ش ال ت ب ،م ينع با ،ن ل

ااشر ررروعيعس ت بر ررد أل قير ررد ل ر ر ي ر ررون مشر ررروعا مر ررن ،ن وم ر ر ااصر ررا
اانصو ع يها ااامة  )٣(19فحرا وار س حاروا اخخررين ،و ت رتهت
واألمررن الرروط ،و الناررام ال ررام والصررحع ال امررع ،و األخ ر ا ال امررع .وتشررمإ
الايوم اا دة مايع حاوا اخخررين ع را بربيإ ااثرال حاروا اتنرران ع را
النحو الوا م ال هد و الاانون الدو اوا اتنرران عمومرا ( .)15وت رون
الايوم ااًروحع مايع ا ري ا صو ريع وا ري ا يراة وا ري احملارمرع
وفر رري األ ر ررول الاانونير ررع وا ر رري ت ر رروين اوم ير رراح وا ر رري ااشر ررارع
الشررؤون ال امررع ع ررا برربيإ ااثررال ت ا صررر مشررروعع ها ،ظهرررح ،هنررا ترررتو
شرررط ااشررروعيع وشرررط الضرررو ة .وحت ر لي ال ننررع اا نيررع خلارروا اتنررران مررن ،ن

__________

()9

انارر قررا س رو حاروا اتنرران  1٣/٣2الًاررة 12؛ و

Office of the Special Rapporteur for Freedom

of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights, Standards for a Free, Open

()10
()11
()12
()1٣
()1٤
()15
GE.18-05436

.and Inclusive Internet (2016), para. 18
انار الت يي ال ام قت  ٣٤الًارة .7
انارس .A/HRC/17/31
اارجع نًره الًارة  .25انار ،يضاس .A/HRC/29/32
اارجع نًره.
انار الت يي ال ام قت  ٣٤الًارة .27
اارجع نًره الًارة .28
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تعر ررتم لد الاي رروم ااًروح ررع ماي ررع األخر ر ا ال ام ررع م ررن تا ي ررد واح ررد حصر ررا
وينبغ ،ن ت و مبد ،عدم التمييز وال ابع ال اا ل حاوا(.)16
 -8وت بررد ،يضررا ل ايرروم ااًروحررع عم ر اباررامة  )2(20مررن ال هررد الرريت تاض ر ن تارروم
الدول خلار الدعوة جم ال راايع الاوميع ،و ال نصريع ،و الدينيع اليت تش إ حتريضرا ع را التمييرز
،و ال داوة ،و ال نف من ابتيًاو مجيع الشروط اات اع ابلضرو ة وااشروعيع والاانونيع(.)17

ابء -مسؤوليات الشركات
 ، -9بحد شرراح اتناند تش إ منابر مررزيع تجراو ااناقشراح وا روا اح وا صرول
ع ررا اا ومرراح وتنرراول موحرروع التنررا ة والتنميررع البشرريع( .)18وار همررع البيرراانح الش صرريع
لب يش األفرام وحتتًظ هبا ها هلك اا وماح اات اع ب اماهتت و،مارن وجرومات و،نشر تهت
ورثرر،ا مررا ترردع اتح ر ع موا ا يرراة اادنيررع .فً ر عررام  200٤لوجررد شررررع غوغررإ
ل موحهررا اات رري ب مررإ ،شررياو طيبررع ل ررا حررىت و ن خت ينررا عررن ب ر اا ابررا ع ررا األمررد
الاص .)19( ،و،ع ن مؤبو شررع فيرربو عرن غبتره وحرع برل ل توا رإ اتجتمراع حرمن
خدماح اتناند من ،جإ من النا الاد ة ع ا قامع ستمع عاا ي مإ لصا نا مجي ا (.)20
ووعرردح شررررع تررويا ابتبرراع بيابرراح لتحرررش  -ت لصرررا اتنتبررات عررن  -ا روا ا ررر ع ررا
الصر يد ال رراا (، .)21مررا شررررع ف ونترراريت وار شررررع وبرريع ل توا ررإ اتجتمرراع فتاررول هنررا
مجيرع ،حنراو ال را بينمرا ت رو شرررع تينررند لغرع ح ومرع الصرش
ت مإ ع ا مجع النا
عنررد اتشررا ة جم ،ارردافها اات اررع بر ر ااررراعدة ع ررا قامررع ستمررع متنرراغت و ن تصررب الشررررع
عنصر مواطنع ا ا مرؤوت (.)22
 -10وق ي رع ار الشرررراح الريت ت بري مبرامئ حارروا اتنرران عم ياهتررا وم ارت الشرررراح
ال رريت تً ررإ هل ررك ت تنا ررر جم ت ررك ااب ررامئ ت م ررن زاوي ررع الت ام ررإ م ررع التهدي ر رداح واا ال ررا
ا وميررع( .)2٣بيررد ،ن اابررامئ التوجيهيررع بشررمن األعمررال التنا يررع وحارروا اتنررران تررن ع ررا
م يا [م اي ]،عاا [ة] ل ر و ااتوقع ينبغ ،ن يررر مجيرع مراحرإ عم يراح الشررراح
،اي ران م ان عم ها( .)2٤ول ن راند اابامئ التوجيهيع غ ،م زمرع فرإن الردو األبابر ااتوقرع
،ن تض ع به الشرراح ا ياة ال امع يدعو باوة جم اعتماماا وتنًيياا بوجه عام.

__________

()16
()17
()18

()19
()20
()21
()22
()2٣
()2٤
6

اارجع نًره الًارة .٣2
اارجع نًره الًارة  .50انار ،يضاس .A/67/357
انا ررر ع ررا ب رربيإ ااث ررال احمل م ررع ال ي ررا ل رروتايح ااتح رردة قض رريع ابرنغه ررام ح ررد وتي ررع را وتين ررا الش ررماليع
( )Packingham v. North Carolinaال رر ،ااررؤ  19حزيران/يونيرره 2017؛ واحمل مررع األو وبيررع ارروا
اتنرران Times Newspapers Ltd. (Nos. 1 and 2) v. The United Kingdom (application Nos. 3002/03
) and 23676/03ا ت ااؤ  10ها /ما  2009الًارة .27
بيان ترنيإ األو اا اااليع ( )S-1هوجا قانون األو اا اااليع ااؤ عام  18 19٣٣ه،/غر و .200٤
.Mark Zuckerberg, “Building global community”, Facebook, 16 February 2017
.Twitter, S-1 Registration Statement, 13 October 2013, pp. 91–92
”.VKontakte, company information; Tencent, “About Tencent
انارس  .Danish Institute for Human Rights submissionوانارس .Yahoo/Oath submission, 2016
اابامئ التوجيهيع اابد.11 ،
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 -11وتعنشئ اابامئ التوجيهيع طا ا يدعو الشرراح جم الايام ع ا األقإ ها ي س

عرردم التررربا ،و اتبررهام بررروز اث حررا ة خلارروا اتنررران ت ررتبل ا تباطررا
()،
مباشرا ب م ياهتا ،و منتناهتا ،و خدماهتا طا ع قاهتا التنا يع والر جم منع ت رك اخاث
،و الت ًيف منها حىت ولو ت ن الشرراح نًرها قد ،بهمد بروزاا (اابد)1٣ ،؛
(ه) اتع ن عن التزاماح في ع اارتون برياباح احاام حاوا اتنران الواجبع
ارت دم خدماهتا (اابد)16 ،؛
(ج) برريل ال نايررع الواجبررع مررن ،جررإ حتديررد وتنرراول وم اوررع اخاث الً يررع واحملتم ررع
ع ررا حا رروا اتنر رران نتين ررع ألنشر ر تها بوب ررائإ منه ررا التاييم رراح اانتام ررع ل م رراطر واخاث
والتشاو ا د مع الً اح احملتمإ أتثراا وغ،اا من اوهاح احبع ااص حع وتنًيي جراواح
ااتاب ع ااناببع اليت ختًف ،و متنع ايت اخاث (اابامئ  17جم )19؛
(م) اتخن رراط اتب رااتينياح اات اررع ابلوقايررع والت ًيررف مررن اخاث الرريت حتررام
مبامئ حاوا اتنران اا اا هبا موليا جم ،قصا حد مم ن عند وجوم ماتضياح مت ا حع
الاوانش احمل يع (اابد)2٣ ،؛

(ه) جراو ابت راض مرتمر ل نهوم اابيولع من ،جإ احراام ا اروا هرا هلرك
من خ ل التشاو اانتات مرع  ،رحاه ااصر حع والتوا رإ اات رر وااي لررر والً رال مرع الً راح
ااتمثرة واومهو (اابد ن  20و)21؛
(و) ترروف ،برربإ اتنتصرراا اانابرربع هررا هلررك عررن طريرري ليرراح الررتا ت ااتاحررع
ع ررا اارررتون التنًيرري والرريت مي ررن ل مرررت دمش اتبررت انع هبررا مون زايمة ش ر و ات ابلض ر ف
(اابامئ  22و 29و.)٣1

اثلثا -الشواغل الرئيسية املتعلقة بتنظيم احملتوى
 -12تر ا ا وماح جم هتي ع الاروا اليت تاوم فيها الشرراح بتناي احملتون بينما تتري
الشرراح منابراا اتل اونيع لألفرام انا اباوافاع ع ا اتًاا اارت دم وشروط ا دمع اليت تنات
ااامة اليت مي ن اتعراه عنها وال يًيع اليت مي ن هبا لألفرام اتعراه عنها.

ألف -اللوائح احلكومية
 -1٣ت ررا ال رردول جم الش رررراح ابنتا ررام تايي ررد احملت ررون ال رري يب رردو م ررن الواح ر ،ن رره غ رر،
ق ررانوين مث ررإ ررو اتعت ررداو اونرر ر ع ررا األطً ررال والتهدي ررداح ااباش رررة واا اول ررع ابتي ررياو
والتحرري ع ررا ال نررف مررع اتفرااض ،هنررا ترررتو ،يضررا شررروط الاانونيررع والضرررو ة( .)25ويررياا
ب ر الرردول جم ،ب ررد مررن هلررك ابلت ويررإ ع ررا ،نشر ع الرقابررع ومما برراح التنررر تع رراو شر إ
__________

(، )25نشررمح يرلنرردا ليرراح تنايميررع تشرراريع مررع الشرررراح مررن ،جررإ تاييررد اا روام غرر ،ااشررروعع اات اررع ابتعتررداو
اونرر ع ررا األطًررالس تاريررر مارردم مررن يرلنرردا .وت تمررد شرررراح عديرردة ع ررا ال رياررع ا وا زميررع لتمييررز الصررو
طررا ارراوتح رشررف و زالررع ررو ابررتغ ل األطًررال اا روام اتابحيررعس اناررر submissions by Open
.Technology Institute, p. 2 and ARTICLE 19, p. 8
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ل بي ررع التنايميررع ع ررا اتنانررد( .)26ورثر،ا مررا يعرررت ان باروانش تاييديررع مصرراغع ررياغع فضًاحررع
فيمررا يت رري بر ر الت رررا والتنررديف والتشرره ،وا رراه اهلنرروم و األخبررا ال اهبررع
راح ا رراه ااشررروع( .)27وت مررإ الرردول بش ر إ
و الدعايررع ررري ائع ل م البررع ن تامررع الشررر ع
()28
متزايد ع ا ابتهداا احملتون ع ا اانابر الاائمع ع ا اتناند حتديدا  .وقد يعرت ان باروانش
،خ رررن ل ت رردخإ ا ي رراة ا ا ررع ع ررا الش ررب ع ب رررا ت رروا مما ب ررع حري ررع ال رر ،والت ب رر.)29(،
ويرت دم ال ديد من الدول ،يضا ،مواح التض يإ اتع م والدعايع من ،جإ ا رد مرن م انيرع
الو ول جم وبائل اتع م اارتا ع واارا هوثوقيتها(.)٣0
، -1٤ش ال ا مايع من اارؤوليع .مني بدايع ال صر الرقم اعتمد ال ديد من الدول قواعد
مايرع الوبر او مررن ااررؤوليع عررن احملتررون الري تنشرررت األطرراا الثالثرع ع ررا اانررابر اتل اونيررع.
وتعنشررئ توجيهرراح اتحتررام األو وا ل تنررا ة اتل اونيررع ع ررا برربيإ ااثررال ناامررا قانونيررا مايررع
الوب ر او مررن اارررؤوليع عررن احملتررون اببررتثناو ا رراتح الرريت يتنرراوزون فيهررا الرردو اارررند لرريهت
ابعتب ر ررا ات قن ر رراة فحر ر ررا ،و هار ر رررة "ب ر ررووة ،و جه ر ررع مض ر رريًع ل م وم ر رراح الر ر روا مة م ر ررن
اارت دمش( .)٣1وتن اارامة  2٣0مرن قرانون الروتايح ااتحردة بشرمن ماه اتتصراتح ع را
رًالع ا صانع بوجه عام اادم ا دماح ا ابروبيع التًاع يرع الريين يرتضريًون جهراح ،خررن
،و ينش رررون م وم رراح عنه ررا ع م را ،ن ره ج رررن تا رري ت ررك ا ص ررانع من رري رردو الا ررانون(.)٣2
وير ررت زم نا ررام مر ررؤوليع الوبر ر او الربازي ررإ رردو ،م ررر م ررن احمل م ررع م ررن ،ج ررإ تايي ررد ات ررون
م ررش( )٣٣بينمررا يعنشررئ ناررام مرررؤوليع الوب ر او اهلنررد عم يررع اتشر ا واتزالررع الرريت تشررمإ
دو ،مر عن احمل مع ،و اي ع قضائيع مماث ع( .)٣٤وحتدم مبرامئ مراني بشرمن مررؤوليع الوبر او
ل ررام  201٤الرريت وح ر ها ائررت ا مررن خ ررباو ا تمررع اارردين اابررامئ األبابرريع الرريت ينبغ ر ،ن
يعراشد هبا  ،طا من ،طر مرؤوليع الوب او.
__________

( )26انا ررر  A/HRC/32/38الًا ر ررتش  ٤6و .٤7وفيم ررا يت ر رري با ررع خر رردماح اتنان ررد انار ررر
الًاراح  8جم  16و،مث ع ع ا الربرائإ ااادمرع مرن ااارر ا را س الررقت  UA TGO 1/2017والررقت
 7/2017والرقت .AL GMB 1/2017
( )27الربرائإ الريت حتمرإ األ قرام التاليرعس  OL MYS 1/2018و UA RUS 7/2017و UA ARE 7/2017و AL BHR
رروج لت ارراه والت رررا
 8/2016و AL SGP 5/2016و .OL RUS 7/2016حتاررر ،ه بينرران الدعايررع الرريت تر ل
الدي واتنتحا س تارير مادم من ،ه بينان.
( )28اناررر الربررالع قررت  OL PAK 8/2016والربررالع قررت OL LAO 1/2014؛ و Association for Progressive
A/HRC/35/22

UA IND

Communications, Unshackling Expression: A Study on Laws Criminalising Expression Online in

.Asia, GISWatch 2017 Special Edition
(.A/HRC/29/32 )29
( )٣0انارر ع را بربيإ ااثرالس “How the Chinese

Gary King, Jennifer Pan and Margaret E. Roberts,

Government fabricates social media posts for strategic distraction, not engaged argument”,

()٣1
()٣2
()٣٣
()٣٤
8

.American Political Science Review, vol. 111, No. 3 (2017), pp. 484−501
التوجيه قت  2000/31/ECالصام عن الرباان األو وا وا و األو وا ااؤ  8حزيران/يونيه .2000
انارر  .47 United States Code § 230انارر ،يضراس Allow States and Victims to Fight Online Sex
).Trafficking Act (H.R. 1865
.Marco Civil da Internet, federal law 12.965, arts. 18−19
احمل مع ال يا ل هند قضيع  Shreya Singhal v. Union of Indiaالارا ااؤ  2٤ها /ما .2015
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 -15فرررض التزامرراح ع ررا الشرررراح .يًرررض ب ر الرردول التزامرراح ع ررا الشرررراح مررن ،جررإ
تاييررد احملتررون هوجررا م رراي ،قانونيررع غامضررع ،و م ارردة مون ج رراو مراج ررع قضررائيع مرررباع ومررع
التهديررد بًرررض عارروابح قابرريع .ف ررا برربيإ ااثررال ي ررزز قررانون ،مررن الًضرراو اتل رراوين الصرري
ل ررام  2016فرررض تررداب ،حاررر غامضررع ع ررا نشررر م ومرراح راهبررع عختررإ ب ر الناررام اتجتمرراع
،و اتقتص ررام ،و ابلوح رردة الوطني ررع ،و ابألم ررن ال رروط ؛ وي ررا ،يض ررا جم الش رررراح ،ن تر ررد
شب اهتا و،ن تب غ عن اتنتهاراح جم الرر اح( .)٣5وقرد ،من عردم امتثرال الشررراح حررا مرا
،فامح به تاا ير جم فرض غراماح رب،ة ع ا ،ات منابر وبائإ التوا إ اتجتماع الب د(.)٣6
 -16وازمام ،يض ر ررا ع ر رردم اتلتزام ر رراح ع ر ررا الصر ر ر يد ال ر رراا بر ر ررد احملت ر ررون ال ر رري ينتن ر رره
اارررت دمون وإبزالترره ع ررا وجرره الررررعع عنررد اتقتضرراو ظررإ نشرراو ،طررر جزائيررع عوتمررإ ،ن
تاوض حريع الت ب ،حىت ا تم اح الدمياراطيرع .ويرن قرانون نًراه الترداب ،هاح الصر ع ع را
ل
اتنانرد ،اانيرا ع ررا ،ن تاروم ررربن شرررراح وبرائإ التوا رإ اتجتمرراع إبزالرع احملترون الرري
يت ا ض مع قروانش ا يرع اردمة مرع فررض عاروابح شرديدة ع را عردم اتمتثرال غضرون ،طرر
زمنيررع حررياع جرردا( .)٣7حررىت ،ن ااًوحرريع األو وبيررع ،و ررد ن تنشررئ الرردول األعضرراو التزامرراح
قانونيررع بشررمن ررد وتصررًيع احملتررون غرر ،الاررانوين ب رياررع ف الررع( .)٣8وتًرررض اابررامئ التوجيهيررع
اا تمر رردة عر ررام  2017رينير ررا بشر ررمن نشر ررر اتر ررون وبر ررائل التوا ر ررإ اتجتمر رراع خ ر ر ل
اتنت رراابح ع ررا اانررابر اتل اونيررع ،ن تعغ رري ا ررراابح اارررت دمع نشررر اترروايح بيابرريع
غ ،مرغوه فيها ع ا منابراا غضون  2٤باعع(.)٣9
 -17وع ا حوو الشواغإ ااشروعع الاائمع لدن الدول مرن قبيرإ ا صو ريع واألمرن الروط
مي ن فهت جاهبيع تنايت احملترون .بيرد ،ن الاواعرد اا تمردة تن رو ع را "راطر زاو حريرع الت بر،
ممرا يضرع حررغ ا ربر،ا ع را الشرررراح قرد يردف ها جم زالررع اترون مشرروع طررا اوهروم الراميرع
بوجرره ع ررام جم هن ررا اار ررؤوليع .وتش ررمإ ا رريت الاواع ررد ،يض ررا تً رروي ،ماو ااه ررام التنايمي ررع جم
جهرراح الا رراع ا ررا تًتاررر جم ،مواح ااررراولع األبابرريع .وهترردم اا الررا اات اررع إبزالررع
احملت ررون زال ررع بر رري ع وت اائي ررع باه ررو ،شر ر ال جدي رردة م ررن الاي رروم اار ررباع ال رريت تا ر لروض ابلً ررإ
احملرراوتح اتبداعيررع سررال حارروا التررمليف والنشررر( .)٤0وينبغر عمومررا ل مؤبررراح ال امررع ،ن

__________

( )٣5اارامرن  12و٤7؛  .Human Rights in China submission, 2016, p. 12ل طر ع ع را الت ياراح بشرمن
مشررروع بررابي ل اررانون اات رري مررن الًضرراو اتل رراوين اناررر الربررالع قررت  .OL CHN 7/2015اناررر ،يضرراس
Global Voices, “Netizen Report: Internet censorship bill looms large over Egypt”, 16 March 2018؛
و).Republic of South Africa, Films and Publications Amendment Bill (B 61—2003
(.PEN America, Forbidden Feeds: Government Controls on Social Media in China (2018), p. 21 )٣6
(.Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks (Network Enforcement Act), July 2017 )٣7
انار الربالع قت .OL DEU 1/2017
(European Commission, recommendation on measures to effectively tackle illegal content online )٣8
).(last updated: 5 March 2018
( )٣9انارر الربرالع قرت OL KEN 10/2017؛ و Javier Pallero, “Honduras: new bill threatens to curb online
.speech”, Access Now, 12 February 2018
( )٤0اناررس European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council on Copyright in the Digital Single Market, COM (2016) 593 final, art. 13؛ و Daphne
Keller, “Problems with filters in the European Commission’s platforms proposal”, Stanford Law
School Center for Internet and Society, 5 October 2017؛ والتاريرر اااردم مرن Fundación Karisma

 2016الصًحاح  ٤جم .6
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تبررد اارررائإ الوقائ يررع والاانونيررع اا ارردة ت وهرراح الا رراع ا ررا الرريت قررد ت ررون جراواهتررا
ا اليع غ ،منرنمع مع م اي ،اتجراواح الاانونيرع الواجبرع والريت حتررهرا الردوافع اتقتصراميع
اااام األول(.)٤1
 -18زالررع احملترروايح ع ررا الص ر يد ال رراا  .ي الررا ب ر الرردول إبزالررع الررروابل اتل اونيررع
وااواقر ررع الشر ررب يع واحملتر رروايح األخر رررن الر رريت يعر ررزعت ،هنر ررا تنتهر ررك الا ر روانش احمل ي ر رع خر ررا ج ا ر رردوم
اتق يميع( .)٤2وايت اا الا تث ،ق اا ابلغا بشمن تدخإ الدول ا ي حريع الت ب ،بصررا
النارر عررن ا رردوم  .ومررن شررمن األبررا اان ار الرري ترررتند ليرره ارريت اا الررا ،ن يترري فرررض
الرقابع عرب ا دوم لصا ،شد جهاح الرقابع تاييردا .وينبغر ،ن يع را جم اوهراح الرراعيع جم
زال ررع ات رروايح ،ن تا رردم ط ب ررا هب رريا اا ررل ر ررإ وتي ررع قض ررائيع عن ررد اتقتض رراو ع ررن طري رري
اتجراواح الاانونيع والاضائيع ال اميع.
 -19اا الررا ا وميررع غرر ،اارررتندة جم الاررانون الرروط  .متيلررز الشرررراح بررش ط برراح زالررع
احملتررون الرري يعررزعت ،نرره غرر ،ق ررانوين الرريت ررر تا رردميها عررن طريرري الان رواح الاانوني رع ال امي ررع
وط ب رراح زال ررع احملت ررون ع ررا ،ب ررا ش ررروط خدم ررع الش رررراح(( .)٤٣ت تن ب رري عم ي رراح اتزال ررع
الاانونيع عمومرا ت حردوم الوتيرع الاضرائيع مادمرع ال را؛ ،مرا عم يراح اتزالرع وفارا لشرروط
ا دمع فتن بري عمومرا ع را الصر يد ال راا  ).وترر ا الرر اح ا وميرع ع را حنرو متزايرد جم
زال ررع احملت ررون خ ررا ج ن رراا اتجر رراواح الاانوني ررع ،و ح ررىت ع ررن طري رري ال ب رراح اات ا ررع بش ررروط
ت
وحداح مت صصع تحالع احملتون جم الشررراح رر
ا دمع( .)٤٤و،نشمح عدة جهاح ح وميع
تاوم إبزالته .وع ا ببيإ ااثال تش ،وحدة حالع اتوايح اتناند التاب ع ل حترام األو وا جم
احملترروايح ااؤيرردة لت ارراه والت رررا ااصررحوه ابل نررف ع ررا شررب ع اتنانررد وتت رراون م ررع
مادم ا دماح ع ا اتناند هبدا زالع ايا احملتون ( .)٤5ولدن ،بااليا ،يضرا ليراح حالرع

__________

()٤1

()٤2

()٤٣
()٤٤
()٤5
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ررحع اا رزاعت ال روا مة

طررا ا رري

يررن قررانون اتحتررام األو وا ع ررا ،ن تارروم ارررراح البحررت ابلبررد
النرريان  .ا مرع ال ردل األو وبيرع قضريع Google Spain v. Agencia Española de Protección de Datos
and Mario Costeja González (case C-131/12), judgment (Grand Chamber) of 13 May 2014؛
وsubmissions by ARTICLE 19, pp. 2−3 and Access Now, pp. 6–7؛ و Google, “Updating our ‘right
”to be forgotten’ Transparency Report؛ و Theo. Bertram and others, Three Years of the Right to be
).Forgotten (Google, 2018
انارر ع را بربيإ ااثرالس PEN America, Forbidden Feeds, pp. 36–37؛ و Supreme Court of Canada,
Google Inc. v. Equuestek Solutions Inc., judgment of 28 June 2017؛ و European Court of Justice,
)Google Inc. v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (case C-507/17؛
و.Global Network Initiative submission, p. 6
قررا ن بررش ) Twitter Transparency Report: Removal Requests (January−June 2017و Twitter
) .Transparency Report: Government Terms of Service Reports (January−June 2017انارر ،يضراس
).Facebook, Government requests: Frequently Asked Questions (FAQs
انارس .Submissions by ARTICLE 19, p. 2 and Global Network Initiative, p. 5
European Union, Internet Referral Unit, Year One Report, sect. 4.11؛ واناررس submissions by
.European Digital Rights (EDRi), p. 1 and Access Now, pp. 2−3
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مماث ع( .)٤6و جنوه شرا بيا ،فرامح التارا ير ن األطرراا ااتحالًرع مرع ا ومراح حتراول
ابت دام ال باح اات اع بشروط ا دمع لتاييد اتنتااماح الريابيع(.)٤7
 -20وتضررع الرردول ،يض را حررغ ا ع ررا الشرررراح مررن ،جررإ الت نيررإ ب م يرراح زالررع احملترروايح
عن طريي جهروم غر ،م زمرع يتررت ،غ بهرا بشرًافيع اردومة .واحر عرح شرررع غوغرإ ناررا لًررض
حاررر مدترره ثر ا بررنواح ع ررا موقررع يوتيرروه ابررررتان جم نشرراو رريغع ا يررع تًرر سررات
ل برراح ا ومررع إبزالررع احملترروايح اهلنوميررع ( .)٤8وتًيررد التاررا ير ن شررررع فيررربو و ب ررائيإ
اتًات ررا ع ررا تنر رريي اوه رروم و،نشر ر ع اا رروظًش لر ررد و زال ررع ات رروايح التحر رري ع ررا ش ررب ع
اتنانررد .و يع شررف عررن تًا رريإ ارريا اتتًرراا ت ،ن وزيرررة ال رردل اتب ررائي يع لامعررد ،نرره
الًرراة مررن حزيران/يونيرره جم ،ي ول/برربتمرب  2016وافاررد فيررربو ع ررا مجيررع ط برراح ا ومررع
تاريبررا إبزالررع اترروايح التح رري ( .)٤9وتررؤم الاتيبرراح اات اررع بتنررريي ج رراواح احملتررون مررع
اادخ ح ااادمع من الدول جم اث ة شرواغإ تت ري ماو الشررراح لوظرائف عامرع مون شرراا
احملارت و لياح ااراولع األخرن(.)50
 -21وتشمإ مدونع قواعرد الرر و ا ا رع ابتحترام األو وا ل رام  2016اات ارع ه افحرع
خ رراه ال راايررع غرر ،ااشررروع ع ررا اتنانررد اتًاقررا بررش اتحتررام األو وا و ،بررع شرررراح ئيررريع
اا ابلت رراون مرع ااررراصش ااوثروقش ارريت ال م يررع
مرن ،جررإ زالرع احملتررون .ويع رزم اتتًرراا األطرر د
وبت زيررز الربررائإ ااضررامة اارررتا ع( .)51ومررع ،ن ت زي ررز الربررائإ ااضررامة قررد ميثررإ ،ماة جياب ررع
مواجهررع اتررون الت رررا ،و ات ارراه فررإن الضررغل ابهررات اعتمررام ارريت ال رنعر عهذ ين رو ع ررا
خ ررر حتوي ررإ اان ررابر اتل اوني ررع جم وب ررائإ لنا ررإ الدعاي ررع ع ررا ن رراا يتن رراوز متامر را الشر رواغإ
ااشروعع احملدمة(.)52

ابء -تنقيح احملتوى من جانب الشركات
امتثال الشركات للقوانني الوطنية
 -22ت تررزم رررإ شررررع مبرردئيا ابتمتثررال ل اروانش احمل يررع الرررا يع األمررارن الرريت تضر ع فيهررا
عماهلررا .وع ررا حنررو مررا ،عربررد عنرره شررررع فيررربو س ها تبررش لنررا ب ررد جرراو ابررت راض قررانوين
مترم تلن ،ن احملتررون غرر ،قررانوين هوجررا الاررانون احمل ر م رره اتررون غرر ،متررال الب ررد ،و اتق رريت

__________

()٤6
()٤7
()٤8
()٤9
()50
()51

()52
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انار التارير ااادم من ،بااليا.
انارس .Southeast Asian Press Alliance, p. 1
تارير مادم من مؤبرع ا اوا الرقميع (.)Digital Rights Foundation
تارير مادم من ي ع  -ااررز ال را لت وير اتع م اتجتماع .
انارس  Association for Progressive Communications, p. 14وي ع  -ااررز ال را لت وير اتع م اتجتماع .
يعاصررد هص ر ااررراصش ااوثرروقش  ...ااررررز الرري عميررن جم منامرراح م ينررع ر ر تررتم ن مررن اتب ر عررن
احملت ررون غ رر ،الا ررانوين م ررن خر ر ل نا ررام خ ررا ،و قن رراة خا ررع لتبر ر ت يت رروفران ل مر ررت دمش ال رراميش .
ااًوحيع األو وبيع مدونع قواعد الر و اات اع ه افحع خ اه ال راايرع غر ،ااشرروع ع را اتنانردس النترائذ
األوجم عن التنًيي (رانون األول/ميرمرب .)2016
،نشررمح الشرررراح نًرررها منترردن اتنانررد ال رراا ا افحررع ات ارراه ااولررع لوحررع ،مواح ت نولوجيررع ع ررا
ن راا الا راع مرن ،جرإ زالرع احملترون ات اراا مرن منابرارا .اناررس Google, “Update on the Global Internet
.Forum to Counter Terrorism”, 4 December 2017
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اا ر ر ( .)5٣وت ررياا ش ررررع تينر ررند ال رريت مت ررك الت بي رري ا ررا ابألجه ررزة احملمول ررع ل د مش ررع
ووبائإ التوا إ اتجتماع و تشاح ( )WeChatجم ،ب د من هلك رث،ا ه تع رزم  ،فررم
يرت دم ايت اانصع ماخرإ الصرش ومجيرع اارواطنش الصرينيش الريين يررت دمون اانصرع ،
م رران مررن ال ررا ابتمتثررال ل ايرروم ااًروحررع ع ررا احملتررون الرريت ت ررو الا روانش ،و الريابرراح
الصينيع( .)5٤وتت اون عدة شرراح ،يضا مع ب ضها الب ومع اهلي اح التنايميع من ،جرإ زالرع
و اتعتداو اونر ع ا األطًال(.)55
 -2٣ومي ررن ،ن ي ررون اتلترزام ابتمتثررال الاررانوين م ارردا ها رانررد قروانش الدولررع هاح الصر ع
غامضع وختضع لتًر،اح "ت ًع ،و تت ا ض مع قانون حاوا اتنرران .ف را بربيإ ااثرال
ا رراتح الرريت تًتاررر فيهررا قروانش م افحررع الت رررا جم ت ريررف ارردم ل مصر الرئيرر الرري
تتناولرره يصررب لرردن الر ر اح ا وميررع الر ر ع التاديري رع اما بررع الضررغل زاو الشرررراح مررن
،جررإ زالررع احملتررون ألبررباه مش ر و فيهررا( .)56ورثرر،ا مررا ت ررون الشرررراح ،يضررا حتررد حررغوط
ل متثررال لاروانش الرردول الرريت هرلررم احملتررون ابعتبررا ت ع ررا برربيإ ااثررال هررديًا ،و انتارراما ل دولررع
،و قيقا ااوظًش ال موميش ،و اتون راهاب .وع ا النحو اابش ،مانت تروفر اابرامئ التوجيهيرع
،مواح ل تا يإ جم ،مىن حد من ،ثر ايت الاوانش ع را ااررت دمش األفررام .وقرد وحر د مبرام ة
الشب ع ال اايع وا مبام ة أل حاه ااص حع اات دمين ترراعد شررراح ت نولوجيرا اا ومراح
واتتصراتح ع ررا مواجهررع التحردايح سررال حارروا اتنررران توجيهراح حررافيع بشررمن ريًيررع
ابررت دام ا رريت األمواح( .)57وتتمث ررإ حرردن ،مواح تا ي ررإ األث ررر عنصررر الش ررًافيع ه يا رردم
ال ث ،مرن الشررراح تارا ير برنويع عرن عردم ال براح الريت تت ااارا مرن ا ومراح وتنًرياا ل رإ
مول ررع ع ررا ح رردة( .)58بي ررد ،ن الش رررراح ت ت ش ررف مائمر را ع ررن م وم رراح رافي ررع بش ررمن ريًي ررع
ابتنابتها ل باح ا وماح رما ،هنا ت تب غ ابنتاام عن ال براح ااادمرع مرن ا ومراح
طا شروط ا دمع(.)59
__________

Google legal removal requests؛ و Twitter rules

( .Facebook, Government requests: FAQs )5٣انار ،يضاس
and policies؛ و.Reddit content policy
( )5٤اناررس Tencent, Terms of Service: Introduction؛ و Tencent, Agreement on Software License and
.Service of Tencent Wenxin
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Fostering Freedom Online: The )55
.Role of Internet Intermediaries (Paris, 2014), pp. 56−57
( )56اناررس Maria Kravchenko, “Inappropriate enforcement of anti-extremist legislation in Russia in
2016”, SOVA Center for Information and Analysis, 21 April 2017؛ و Danielle Citron, “Extremist
speech, compelled conformity, and censorship creep”, Notre Dame Law Review, vol. 93, No. 3

.(2018), pp. 1035−1071
( )57انارس  .Global Network Initiative, Principles on Freedom of Expression and Privacy, sect. 2.وتشمإ
شرراح وبائإ التوا إ اتجتماع ااشارع اابام ة فيربو وغوغإ وماي روبوفد/لين د ن واياو،/وا.
( )58اناررر الًارررة ، ٣9مانت .وابتحررافع جم هلررك تع ررد شرررراح ،وتوماتيررك وغوغررإ وماي روبرروفد/بينغ وتررويا بررش
الشرررراح الرريت تنشررر قاعرردة بيرراانح لررومن ابنتاررام و ن لريو ابلضرررو ة ب رياررع شررام ع ال برراح ااادمررع مررن
ا وماح تزالع احملتون ،و ال باح اات اع ابا يع الً ريع.
( )59انارس .Ranking Digital Rights, 2017 Corporate Accountability Index, p. 28
12
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معايري التنقيح اليت تعتمدها الشركات
 -2٤تًرررض شرررراح اتنانررد ع ررا مرررت دم منابراررا التايررد بشررروط ا دمررع وبر ر اا رراي،
ااشارع ل نماعع الريت حت رت ،بر وه الت بر ،ع را منابرارا(، .)60مرا شرروط ا دمرع الريت ت تمرداا
رررإ ش ررررع وال رريت يع ررا جم اار ررت دمش قبوهل ررا ماابررإ اب ررت دام اان رررب فه ر حت رردم ال رروتايح
الاض ررائيع لتر ررويع اانازع رراح وحت ررتًظ ل ش ررررع وح ررداا ابلرر ر ع التاديري ررع زاو جر رراواح احملت ررون
وا رراابح ااًتوحررع لررديها( .)61والريابرراح اات ارع هحتررون اانررابر ار سموعرع فرعيررع مررن ارريت
الشررروط وتوحر الايرروم ااًروحررع ع ررا احملتررون الرري رروز ل مرررت دمش الت برر ،عنرره وال يًيررع
الرريت رروز هلررت هبررا الايررام برريلك .و،غ ررا الشرررراح ت ترررند رراحع اا رراي ،اات اررع ابحملتررون جم
سموعع قوانش م ينع قد حت ت ،ب وه الت ب ،من قبيإ الاوانش الوطنيع ،و الاانون الدو اوا
اتنر رران .بي ررد ،ن ا ررر البح ررت الص رري ال مر ر ا ابي رردو وا ررر احملت ررون ال رري يت ررا ض م ررع
اابامئ األبابيع اانصو ع يها مبتو مجهو يع الصش الش بيع(.)62
 -25وعررامة يرررت زم وحررع بيابرراح تنارري احملتررون اتبررت انع هرتشررا ين قررانونيش ومررديرين
ل رياباح ال امع ومديرين لتنتاج ومررؤولش تنًيرييش ربرا  .و روز ل شررراح ،ن تنشرئ ،فرقرع
م نيرع ب ر الثارع واألمران مرن ،جرإ م اوررع الربيرد اتل راوين ال ًي ر والغرت و براوة اتبررت مال
حافع جم ،فرقع م نيع ه افحع ات ااه من ،جإ م اورع احملترون ات اراا( .)6٣وقرد وحرع ب ر
الش ر رررراح لي ر رراح تلتم ر ررا اا ر رردخ ح م ر ررن سموع ر رراح خا جي ر ررع بش ر ررمن اووان ر ررا اات صص ر ررع
لرياباح احملتون( .)6٤و،مح الزايمة اهلائ ع حنت احملتون الي ينتنه ااررت دمون جم وحرع
قواعررد تًصرري يع ومت ررو ة اببررتمرا  .وختت ررف ارريت الاواعررد وفا را موعررع مررن ال وامررإ برردوا مررن
حنررت الشررررع و يراماهتررا وبرروهج ،عماهلررا و رروت جم ع مررع اانصررع التنا يررع وت تهررا وم جررع
حتم ها ل م اطر ونوع ااشارع الي توم جيبه من جانا اارت دمش (.)65
جماالت القلق بشأن معايري احملتوى
 -26الاواعررد الغامضررع .تترررت ،ش ر ال ا اررر الرريت ت تمررداا الشرررراح بشررمن التهديررد هما بررع
ات ااه ،و التشنيع ع ا مما بته(، )66و اتعراه عن مواقف التمييد ،و الثنراو زاو قرامة منامراح
__________

( )60اناررس
()61

()62
()6٣
()6٤
()65
()66
GE.18-05436

Jamila Venturini and others, Terms of Service and Human Rights: An Analysis of Online

).Platform Contracts (Rio de Janeiro, Revan, 2016
شررررع ابيرردو  -اتًرراا اارررت دمس ( [ ننررا] نزيررإ وحنرريا  ،اتررون طررا ارريت ا رردماح بنرراو ع ررا الر ر ع
التاديريع لبايدو أل ببا ران ).؛ وشروط خدمع شررع تينررند ( حنرتًظ خلري حنرا ،و زالرع احملترون الري
تنتنونرره أل برربا ررران هررا هلررك ها ا أتينررا هلررك منابرربا ،و وفا را اررا تاتضرريه الا روانش والاواعررد الواجبررع
الت بيي ).؛ وشروط خدمع تويا ( وز لنرا ت يري ،و غر ا حرراب ت ،و ال رف عرن تزويردرت جبميرع ا ردماح
،و جبزو منها  ،وقد من األوقاح بربا ،و بدون ببا ).
شروط خدمع ابيدو ااامة .1-٣
.Monika Bickert, “Hard questions: how we counter terrorism”, 15 June 2017
انار ع ا ببيإ ااثال  Twitter Trust and Safety Councilو.YouTube Trusted Flagger Program
) .Sarah Roberts, Content Moderation (University of California at Los Angeles, 2017انارر ،يضراس
التارير ااادم من منامع ااامة  19الصًحع .2
انارس ).Twitter rules and policies (violent extremist groups
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خ ررة( )67و زاو احملترون الري يشرنع ع را تنًيرري ،عمرال اابيرع ،و وررض ع را ال نرف( )68شررمهنا
شمن التشري اح سال م افحرع ات اراه بغمروض مًررط( .)69رمرا ،ن بيابراح الشررراح زاو
مواقف ال راايع ومما باح ااضاياع و باوة اا ام ع ت تبش بوحرول مرا الري يشر إ جرمرا .ويع تررب
حار شررع تويا لر الر و الي يث ،مشاعر ا وا زاو مجاعع مشمولع اب مايرع والتمييرز الري
تايم رره ش ررررع فير رربو ب ررش التهنم رراح ااباش رررة ع ررا ا ص ررائ ااش ررمولع اب ماي ررع و احملت ررون
البغي ،و اهلنوم من األبو غ ،ااوحوعيع والض يًع لتناي احملتون(.)70
 -27ال راايررع وااضرراياع و برراوة اا ام ررع، .اث الغمرروض الرري ي تنررف الريابرراح اات اررع
خب اه ال راايع وااضاياع ش اون بشمن نًاه الرياباح ع ا حنرو متضرا ه ي اقرا األق يراح
وي زز مررز اوماعاح ااهيمنع ،و الاويع .ويبلغ اارت دمون ومناماح ا تمع اادين عن ،عمرال
عنررف و برراوة م ام ررع حررد النررراو هررا هلررك التهديررداح اورررديع والت يارراح الرريت تررنت عررن
مش رراعر ال رررت زاو اار رر،ة ونش ررر ررو ييم ررع مزيً ررع ألشر ر ا ،و مون موافا ررع اا ني ررش ومج ررع
م وماح ش صيع وحرابع بشمهنت()71؛ والتهديد ابألهن حرد الً راح احملرومرع مرن ا اروا مرن
الناحيرع الريابرريع( )72واألق يرراح ال رقيرع وطوائررف األق يرراح( )7٣واوماعرراح اتثنيرع الرريت ت رراين مررن
احر هام عنيررف()7٤؛ و برراوة اا ام ررع ااوجهررع حررد ال ج ررش وااهرراجرين وطررال ال نرروو( .)75و
الوقررد نًررره ،فررامح تاررا ير ن اانررابر اتل اونيررع عم ررد ع ررا قمررع ،نش ر ع ااث يرراح وااث يررش
ومزموجر ر ااي ررإ اونرر ر و،حر ررا اهلوي ررع اونر ررانيع( )76و،نشر ر ع ال رردعوة جم مااوم ررع ا وم رراح
الام ير ررع( )77واتب ر ر عر ررن الت هر رر ،ال رق ر ر ( )78واتنتار رراماح ااوجهر ررع جم الا ر رواار ال نص ر رريع
وايارإ الر ع(.)79
__________

()67
()68
()69
()70
()71
()72
()7٣
()7٤
()75
()76
()77
()78
()79
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انارس ).Facebook community standards (dangerous organizations
انارس ).YouTube policies (violent or graphic content policies
انارس  A/HRC/31/65الًارة .٣9
انارس )Facebook community standards (hate speech؛ و).Twitter rules and policies (hateful conduct policy
اناررس Amnesty International, Toxic Twitter: A Toxic Place for Women؛ و Association for Progressive
.Communications submission, p. 2
انارس .Submissions by 7amleh and Association for Progressive Communications, p. 15
اناررس Ijeoma Oluo, “Facebook’s complicity in the silencing of black women”, Medium, 2 August 2017؛
و submissions by Center for Communications Governance, p. 5 and Association for Progressive
.Communications, pp. 11−12
جم الرردو ة الررراب ع والث ثرش
بيرران مارردم مررن اااررر ة ا ا ررع اا نيررع خلالررع حارروا اتنررران ميابررا اينغر
و حاوا اتنران  12ها /ما .2018
انارس .Association for Progressive Communications submission, p. 12
انارس .Electronic Frontier Foundation submission, p. 5
اارجع نًره؛ والتاريران ااادمان من اب ع اتتصاتح التادميع وي ع  -ااررز ال را لت وير اتع م اتجتماع .
اناررس Betsy Woodruff, “Facebook silences Rohingya reports of ethnic cleansing”, The Daily
Beast, 18 September 2017؛ و.ARTICLE 19 submission, p. 9
اناررس Julia Angwin and Hannes Grasseger, “Facebook’s secret censorship rules protect white men
.from hate speech but not black children”, ProPublica, 28 June 2017
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 -28وين ررو ن رراا وت ايررد مرررملع التصررد ألشر ال الت برر ،ااترررمع ابل راايررع ع ررا حترردايح
طوي ررع األمررد وقررد يررؤم جم قيررام الشرررراح بتاييررد ،ش ر ال الت برر ،ارريت حررىت ها ت ررن مرتب ررع
ط ررا
ا تباطر را واح ررحا بنت ررائذ ب ر ر بيع (را تب رراط ،نشر ر ع ال رردعوة ااً م ررع ابل رااي ررع ابلتح ر رري
اارامة  20مررن ال هرد الرردو ا را اب ارروا اادنيرع والريابرريع) .ل رن ينبغر ل شررراح ،ن توحر
تبش حرو ة وتنابا  ،جرراواح مت رية بشرمن احملترون
األبو اليت ترتند ليها ايت الايوم و،ن ل
(من قبيإ عم ياح زالع احملتون ،و ت يي ا راابح ااًتوحع) .ومرن شرمن اعتمرام ،بر وه الشرًافيع
ع ررا حن ررو اثب ررد ه مغ ررزن نً رراه الرياب رراح اات ا ررع خب رراه ال رااي ررع عر رن طري رري اتبر ر
الشامإ عن حاتح ادمة ،ن يوفر ،يضا نارة مت ماع ت توفراا ،رثر الشرول تًصي (.)80
 -29الرياا .تؤرد الشرراح ،صيع الرياا عند تايريت م انيرع ت بيري الايروم ال امرع( .)81ومرع
هل ررك ف ررإن ير ر و اتنتب ررات الر ر زم ل ر ررياا مين ررع م ررن زال ررع ررو ال ررر هاح الايم ررع التا خيي ررع
،و الثاافي ر ررع ،و الت يمي ر ررع( )82والر ر رررم الت ر ررا خي وال ر ررواثئا ل نزاع ر رراح( )8٣واألمل ر ررع ع ر ررا ج ر ررائت
ا ره( )8٤وا اابح ااضامة ااوجهع جم اوماعاح اليت حت ع ا ال راايع(، )85و احملاوتح
اليت ت الا بوقف ،و اببتص ل ال غع ال نصريع ،و اا اميع ل مث يش ،و لألجانا( .)86ومثع عوامإ
قررد ت رروا الد ابررع ا ديررع ل رررياا ومنهررا حرريي الوقررد وااروا م احملرردومة ااتاحررع ارردير عم يرراح
التناي واتعتمام ااًرط ع ا التشغيإ اخ ،و عدم فهت الًوا ا الدقياع ع ا الص يدين ال غو
والثاا فهما رافيا( .)87وحثد الشرراح ااررت دمش ع را ابرت مال احملتروايح الريت تثر ،خ فرا
بتًا يإ بياقيع بيد ،ن جدون وف اليع ايت التوجيهاح تتضحا ب د(.)88
 -٣0مت برراح ابررت دام األترراو ا ايايرع .مررن ،جررإ التصررد ألشر ال اتيررياو ع ررا شررب ع
اتنانررد وحررع ب ر الشرررراح شررروطا تشررمإ ابررت دام اهلويررع ا ايايررع ( )89بينمررا تت امررإ
شرراح ،خرن مع مررائإ اهلويرع هزيرد مرن اارونرع(، .)90مرا ف اليرع شررط ابرت دام اتبرت ا ايار
ابعتبررا ت مررن الضررماانح حررد اتيررياو ع ررا اتنانررد فهررو ،مررر مش ر و فيرره( .)91و الواقررع ،ن

__________

()80
()81
()82
()8٣
()8٤
()85
()86
()87
()88
()89

()90
()91
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انار الًارتش  52و، 62مانت.
اناررس ”Twitter, “Our approach to policy development and enforcement philosophy؛ و YouTube
)policies (the importance of context؛ و Richard Allan, “Hard questions: who should decide what is
.hate speech in an online global community?”, Facebook Newsroom, 27 June 2017
انارس .Submissions by OBSERVACOM, p. 11 and ARTICLE 19, p. 6
انارس .WITNESS submission, pp. 6−7
اارجع نًره.
انارس .Electronic Frontier Foundation submission, p. 5
انارس .Association for Progressive Communications submission, p. 14
انارس ”.Allan, “Hard questions
انارس )YouTube policies (the importance of context؛ و).Facebook community standards (hate speech
انارررس ) .Facebook community standards (using your authentic identityهررد اتشررا ة جم ،ن شررررع
فيربو ترم اخن اببتثناواح من بيابع ابت دام األتاو ا ايايع ع ا ،با ررإ حالرع ع را حردة ول رن
اريت ا روة قوب رد ابنتاراماح ابعتبا ارا غر ،رافيرع؛ واناررس  .Access Now submission, p. 12حرىت ،ن شرررع
ابيدو ت ا ابت دام م وماح لت ريف اهلويع الش صيع .انار .Baidu user agreement
انارس ”Twitter Help Center, “Help with username registration؛ و”.Instagram, “Getting started on Instagram
انارس .J. Nathan Matias, “The real name fallacy”, Coral Project, 3 January 2017
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ات را التام ع ا ابت دام األتاو ا ايايرع ،من جم رشرف اويرع واحر ااردوانح اتل اونيرع
والناش ر ش الرريين يرررت دمون ،ترراو مرررت ا ة مايررع ،نًرررهت ممررا ي رحررهت ررر ش ررديد(.)92
رمر ررا ،من ار رريا اتج ر رراو جم همي ر ررد حرر رراابح مرر ررت دمش وانش ر ر ش مر ررن ااث ير رراح وااث ي ر ررش
ومزموج اايإ اونر و،حرا اهلويرع اونررانيع وفنراين ت
،ماو جرال ياردمون عروحرا ب برا امرر،ة
ومرت دمش وم ون ،تراو غر ،ن يزيرع ،و غر ،مملوفرع( .)9٣وهرا ،ن خًراو اهلويرع ع را اتنانرد
رثر،ا مرا ي ررون حررو اي مررن ،جرإ رًالررع الرر مع البدنيرع ل ً رراح الضر يًع مررن ااررت دمش فررإن
مبامئ حاوا اتنران تنام ت اائيا خلمايع الت تت ع ا اهلويع انا فال ابلايوم الريت مرن شرمهنا
،ن حتم ر اررويتهت( .)9٤وقررد تش ر إ الاواعررد اات اررع ابنتحررال الش صرريع الرريت تصررا برباعررع ومقررع
خررر ب رياررع مرب ررع ،و خامعررع وبرري ع منابرربع
وحتر مد مررن قررد ة اارررت دمش ع ررا تصرروير شر
()95
،رثر مايع اويع وحاوا وت ع اارت م ش اخخرين .
 -٣1التض ر يإ اتع م ر  .يًرررض التض ر يإ اتع م ر والدعايررع حترردايح ،مررام ا صررول ع ررا
اا ومرراح وينررال مررن ثاررع اومهررو عموم ررا وبررائل اتع ر م وااؤبررراح ا وميررع .وتواج رره
الشرراح حغ ا متزايدا من ،جإ التصد ل تض يإ اتع م اانتشرر عرن طريري وابرل ل اونيرع
موجهع جم مااتح خبا يع ،و مواقع شب يع زائًع ألطراا اثلثع ،و جم حراابح مزو ة ،و جم
ع ر انح خامعررع ابتحررافع جم الت عررا بتصررنيًاح البحررت( .)96ومررع هلررك واررا ررران اخترراه
جراواح مباشرة من قبيإ حنا موقع شب ،و زالع اتوايح ادمة يهردم ابلتردخإ ع را حنرو
خ ر رر ،حري ر ررع الت ب ر رر ،ينبغ ر ر ل ش ر رررراح ،ن تص ر ررو ب ناي ر ررع  ،بياب ر رراح تتن ر رراول التضر ر ر يإ
اتع م ر ( .)97وق ررد اعتمرردح الش رررراح سموعررع متنوع ررع مررن اتب ررتناابح هررا هل ررك قام ررع
ترتيبراح مررع ،طرراا اثلثررع ل تردقيي الوقررائع وت زيررز نًراه الريابرراح ال امرع لتعر ن وحترررش
د ا راابح ااشبواع و حداا تغي،اح تنايت احملترون و خوا زميراح تصرنيف البحرت
وت ررد يا اار ررت دمش ع ررا الت رررا ع ررا اا وم رراح ال اهب ررع( .)98وم ررن ش ررمن ب ر ر الت ررداب،
وخبا رع الترداب ،الريت ت رزز الايروم ااًروحرع ع را اترون األنبراو ،ن هتردم مصرام األنبراو اارررتا ع
والبدي ررع ،و احملتررون ااررته ت( .)99وقررد اخترريح الر ر اح ا وميررع مواقررف قررد ت ررو التوق رراح
اابالغ فيها بشمن قد ة الت نولوجيا لوحداا ع ا حإ ايت ااشارإ(.)100
__________

( )92انارس .Access Now submission, p. 11
( )9٣اناررس this time at Native Americans”,

Dia Kayyali, “Facebook’s name policy strikes again,

.Electronic Frontier Foundation, 13 February 2015
( )9٤انارس  A/HRC/29/32الًارة .9
( )95انارس ).Twitter rules and policies (impersonation policy
( )96اارجع نًره؛ وانارس Allen Babajanian and Christine Wendel, “#FakeNews: innocuous or intolerable?”,
.Wilton Park report 1542, April 2017
( )97انارس .Joint Declaration 2017
( )98انارس .Submissions by Association for Progressive Communications, pp. 4–6 and ARTICLE 19, p. 4
( )99انارس .Association for Progressive Communications submission, p. 5
( )100اناررس communication No. OL ITA 1/2018. Cf. European Commission, A Multi-Dimensional
Approach to Disinformation: Final Report of the Independent High-level Group on Fake News

).and Disinformation (Luxembourg, 2018
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اإلجراءات واأليوات اليت تستخدمها الشركات يف عمليات التنقيح
 -٣2اتشا ة اخليع جم احملتون الي وتاج جم تناي و زالته وغرب تره قبرإ النشرر .رران ا نرت
اهلائإ ل محتون الي ينتنه اارت دمون و او قيام الشرراح ال ربن بوحع ،مواح ليع ل تناي .
اااررام األول لتشررا ة جم احملترروايح الرريت حتترراج جم مررن يرت رحررها
ويعرررت دم التشررغيإ اخ
و،حي ر رراان جم م ر ررن يزي ه ر ررا .و،اث ح األمواح اخلي ر ررع ااص ر ررممع ل م ي ر رراح مر ر ر الا ر ررع ااوب ر رريايع
وترررني ح الًيررديو هنبررا تنتهررا حارروا التررمليف والنشررر عنررد نا ررع التحميررإ ش رواغإ بشررمن
فرض قابع مًرطع .رما ،ن الردعواح جم توبريع ن راا غرب رع احملترون عنرد التحميرإ ل ر يشرمإ
سال ات ااه وغ،ت من ساتح احملتون ا معواح هتدم إبنشاو نارت شرام ع وغر ،مت اف رع مرن
الرقابع الراباع ل نشر(.)101
 -٣٣وقررد يرروفر التشررغيإ اخ قيمررع م ينررع ل شرررراح مررن ،جررإ تايرريت حنررت اائررإ مررن احملتررون
الي ينتنره ااررت دمون مواح ترااول برش غرب رع الربرائإ اتل اونيرع بتحديرد مًررماح مالرع
ورشررف الربيررد اتل رراوين ال ًي ر وا وا زميرراح الاائمررع ع ررا م اباررع مالررع التنزئررع وم اوررع
ال غرراح ال بي يررع( .)102وتعر ررت دم م اباررع مالررع التنزئ ررع ع ررا ن رراا واب ررع ل ت رررا ع ررا ررو
اتعتررداو اونر ر ع ررا األطًررال بيررد ،ن ت بياهررا ع ررا اتررون الت رررا الرري يت ررا عررامة
جراو تاييت ل رياا يص ا مازت مون حتديرد قواعرد واحرحع تت ري ب ر الت ررا ،و مون تايريت
بشر ( .)10٣وين بي األمر نًره ع ا م اوع ال غاح ال بي يع(.)10٤
 -٣٤مشر ررارع اارر ررت دمش واارر رراصش ااوثر رروقش عم ير ررع تنار رري احملتر ررون .ت ر روفر مشر ررارع
اارت دمش عم يع تناي احملتون الاد ة لألفرام ع را تررنيإ الشر اون اات ارع ابحملترون غر،
اا ئت لدن مناح احملتون .وعامة ت يتي سرم اتشرا ة جم هلرك احملترون جرراو مناقشرع مقيارع
بشمن ا دوم اليت ي ون من اا ئت اعتماماا (من قبيإ األبرباه الريت قرد تردعو جم اعتبرا هلرك
احملتررون انوميررا وتًضرريإ ترررره مررع هلررك رمررا اررو ب ررد ،خرري مجيررع ال وامررإ ا ررربان(.)105
وجرن الت عا ،يضا بت ك اتشا اح من ،جإ زايمة الضغل ع ا اانابر تزالع احملترون الرداعت
لألق ي رراح اونر رريع واارر ر مش( .)106وق ررد وح ررع ال دي ررد م ررن الش رررراح قر روائت مت صص ررع ت رراو
ااراصش ااوثوقش ايت ال م يرع الريين ي ونرون عرامة مرن ا ررباو وااررت دمش هو الترمث،
__________

(، )101عفيد ن اام ع ااتحدة لربي انيا ال اما و يرلندا الشماليع وح د ،ماة ل شف احملتون ات ااا ت اائيا و زالتره
عند نا ع التحميإ .اناررس Home Office, “New technology revealed to help fight terrorist content online”,
.13 February 2018
( )102اناررس Center for Democracy and Technology, Mixed Messages? The Limits of Automated Media
.Content Analysis (November 2017), p. 9
( )10٣انارس .Open Technology Institute submission, p. 2
( )10٤انارس .Center for Democracy and Technology, Mixed Messages?, p. 4
( )105ازيد من التًا يإ بشمن شا اح ااررت دمش جم احملترون الري وتراج جم تناري اناررس Kate Crawford and
Tarleton Gillespie, “What is a flag for? Social media reporting tools and the vocabulary of

.complaint”, New Media and Society, vol. 18, No. 3 (March 2016), pp. 410−428
( )106اارجع نًره الصًحع .٤21
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ال ررا ،و حر رربما ،ف ررامح ب رره تا ررا ير جه رراح ح ومي ررع ب ر األحي رران( .)107واا وم رراح
ااتاح ر ررع حر ر ر ي ع ،و م دوم ر ررع لتوح ر رري لي ر ررع اختي ر ررا اار ر رراصش اات صص ر ررش ا ر رريت ال م ي ر ررع
،و لتوحر رري تًر ر ر،اهتت اات ار ررع ابا ر رراي ،الاانونير ررع ،و ابا ر رراي ،الر رريت ت تمر ررداا اوماعر ررع ب ينهر ررا
،و أتث،ات ع ا قرا اح الشرراح.
 -٣5التايرريت البشررر  .يعرررت مإ التشررغيإ اخ رثرر ،مررن األحيرران اببررت راض بشررر  .وقررد
بررد،ح ،ررررب شرررراح وبررائإ التوا ررإ اتجتمرراع إبنشراو ،فرقررع ربرر،ة مؤلًررع مررن مناحر احملتررون
تبت راض احملتوايح ااشا ليها ابعتبا اا خلاجع جم تدخإ( .)108و وز حالع هلرك احملترون جم
مناح احملترون الريين يرؤهن هلرت عرامة ابختراه قررا بشرمن م ومرع احملترون تزالتره ،و الررمال بره
ورث،ا ما ي ون هلك غضون مقائي م دومة .و ا اتح اليت ي ون فيها من الص ا حتديرد
مررا ها رانررد اترروايح م ينررع م ئمررع ،م ت رروز ل مناحررش فررع م جررع اتبررت راض جم مرررتون
األفرقع اا نيع ابحملتون مارر الشرررع .ويت ري مررؤولو الشرررع بردو ات قررا اح بشرمن عم يراح
اتزالررع وي ررون هلررك عررامة عررن طريرري ،فرقررع الريابررع ال امررع ،و ،فرقررع الثاررع واألمرران هشررارع
اارتشا الاانوين ال ام .وت يزال فصال الشررراح عرن ااناقشراح اات ارع إبزالرع احملترون اردوما
بواو بصو ة مجاليع ،و حاتح ادمة(.)109
 -٣6اتج رراواح اات ررية بشررمن ا ررراابح ااًتوحررع ،و بشررمن احملتررون .قررد تت رري الشرررراح
سموعررع مررن اتج رراواح نتينررع لوجرروم اترروايح غرر ،م ئمررع .وقررد ت مررد جم زالررع احملتررون وفاررا
تختصا اح قضائيع ،و سموعع من اتختصا اح ،و ع ا ن اا منرب رم ه ،و سموعع من
اان ررابر .وق ررد تً رررض اتلتر رزام باي رروم مت ا ررع ابلر ررن ل طر ر ع ع ررا احملت ررون وت تم ررد اتن رريا اح
،و ب ررال الربرروم الناديررع ع ررا احملتررون( .)110ومي ررن ،ن تررؤم اتنتهاررراح اات اررع ابحملتررون جم
ت يي ا راه مؤقتا رما ،ن ت را اا الًاح قد يؤم جم ت يإ ا راه .و حاتح ق ي ع
جدا خا ج ن اا نًراه حاروا الترمليف والنشرر تتري الشررراح جرراواح ال رن اتشر ا
اليت ترم ل مرت دمش اليين ينشرون اتوايح ابل ن عم ياح زالع ت ك احملتوايح.
 -٣7اتشر ا  .يرعريرر مررن الش ر اون الشررائ ع ،ن اارررت دمش الرريين ينشرررون اتررون موحرروع
،و األشر ر ا ااش ررت ش م ررن ب رراوة اا ام ررع ق ررد ت يت ا ررون  ،شر ر ا إبزال ررع احملت ررون
بر ر
()111
،و غ ،هلك مرن اتجرراواح  .وحرىت عنردما تعصرد الشررراح شر ا اح فإهنرا ت تشر ،عرامة
ت جم اتجرراواح اات ررية واألبررباه ال امررع الرريت تاررف و اوارا .وقررد حاولررد شررررع واحرردة ع ررا
األقررإ ترروف ،قررد ،ررررب مررن اا ومرراح ارريا الصرردم حررمن شر ا اهتا ول نرره مررن غرر ،الواح ر

__________

( )107اناررس YouTube Help, YouTube Trusted Flagger Program؛ و
”.YouTube contributors
( )108اناررس Sarah Roberts, “Commercial content moderation: digital laborers’ dirty work”, Media
).Studies Publications, paper 12 (2016
( )109انارررس  .Wikipedia: BOLD, revert, discuss cycleويش ر لنع ااناحررون لرردن شررررع يررديد ع ررا ترروف،
شر رررول وتنبيهر رراح و وابر ررل موجهر ررع جم اارر ررت دمش اور رردم واارر ررت دمش الر رريين وتر رراجون جم توحر رريحاح
(انارس .)Reddit Moddiquette
( )110اناررس )YouTube policies (nudity and sexual content policies؛ و YouTube Help, “Creator influence
”.on YouTube
( )111انارس .Submissions by ARTICLE 19, p. 7 and Association for Progressive Communications, p. 16
YouTube Help, “Get involved with
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ما ها راند التًا يإ اتحافيع ااتاحع حرمن سموعرع اتشر ا اح تشر إ تًرر،ا رافيرا مجيرع
ا رراتح( .)112و ررا ،ن يررتت رردا اتشر ا اح ب ررإ شررًافيعس فمررن شررمن ترروخ شررًافيع عاليررع
ع ررا اار ررتون التنًي رري م ررن ،ج ررإ حتر ررش توعي ررع اار ررت دمش ب رنعر عهذ اان ررابر زاو عم ي رراح زال ررع
احملتون ،ن خيًرف مرن الضرغل اات ري ابتشر ا اح ررإ حالرع ع را حردة بينمرا يرؤم حر ف
مرررتون الشررًافيع بوجرره عررام جم زايمة عرردم قررد ة اارررت دمش ع ررا فهررت عم يرراح اتزالررع رررإ
حالع ع ا حدة غياه اتش ا اح اا دة اتح ب ينها.
 -٣8ج رراواح اتبررت ناا وبرربإ اتنتصرراا .تترري اانررابر تاررد ط برراح اتبررت ناا بشررمن
سموعرع مررن اتجرراواح برردوا مررن عم يرع زالررع م رف ت ريررف اارررت دم ،و رًحاح مررن احملتررون
الي ،نتنه و وت جم زالع بائإ ،و و ،و ترني ح فيرديو اردمة( .)11٣وع را الررغت مرن
تروافر م انيررع اتبررت ناا تبردو برربإ اتنتصرراا ااتاحررع ل مررت دمش اردومة ،و غرر ،ا هررا
ورمهنررا غرر ،مت روافرة وا ر تًتاررر ل شررًافيع ع ررا  ،حررال ابلنررربع جم م اررت اارررت دمش وحررىت
ابلنررربع جم خ ررباو ا تمررع اارردين .وقررد ي ررون لم احملتررون جم وح ر ه الرررابي ع ررا برربيإ ااثررال
راا حررر اردم مرن قبيررإ تشرويه ت ررع
هثابرع ابرتنابع غرر ،رافيرع ها تررببد عم يررع اتزالرع
الرري نشررر بررائإ ،و حررداا حررر مررام ،و م نررو ،و مررا خلارره .ومي ررن ،يضررا ،ن
الشر
يعن ررتذ ت ي رري ا ر رراه ،و زال ررع احملت ررون خر ر ل احتناج رراح ،و مناقش رراح عام ررع ،ثر ررا ربر ر،ا ع ررا
ا اوا الريابيع ظإ ان دام ببإ اتنتصاا لدن الشررع اا نيع.
الشفافية
سم ررع عررن ط برراح ا ومرراح
 -٣9وح ر د الشرررراح تاررا ير مت اررع ابلشررًافيع تتضررمن بيرراانح ل
إبزالررع احملتررون واب صررول ع ررا بيرراانح اارررت دمش .وتبر لرش ارريت التاررا ير ،ن رواع الضررغوط الرريت تواجرره
()11٤
الشرراح .وحتدم التاا ير اات اع ابلشًافيع ل رإ ب رد ع را حردة عردم ط براح اتزالرع الاانونيرع
وعرردم ال برراح الرريت عاخترريح بشررمهنا ب ر اتج رراواح ،و الرريت فعرحررد قيرروم ع ررا ثررر تارردميها(.)115
وتتضمن التاا ير ،يضا ع ا حنو متزايد تو يًاح و،مث ع ع ا ،بو قانونيع "تا ة(.)116
 -٤0ل ررن ع ررا حن ررو م ررا خي ر ر لي رره اتب ررت راض الرئيرر ر ل ش ررًافيع الاائم ررع ع ررا ش ررب ع
اتنانررد فررإن الشرررراح تعًصر عررن ،قررإ قررد مم ررن مررن اا ومرراح بشررمن ال رياررع الرريت تررتت هبررا
ررياغع وتنًي رري الاواع ررد واخلي رراح ا ا ررع ل تنا رريت ال رريان والتنا رريت ااش ررا ( .)117وع ررا وج رره
ا ص ررو ت ير رزال مر ررتون اتفص ررال ع ررن اا وم رراح فيم ررا يت رري ابتجر رراواح اات ررية عمر ر
__________

( )112انارس .https://twitter.com/TwitterSafety/status/971882517698510848/
( )11٣انارس .Electronic Frontier Foundation and Visualizing Impact, “How to appeal”, onlinecensorship.org
وت ترم شررتا فيربو و نرتغرام ت اببت ناا قرا اح ت يي ا راابح .انارس .Github submission, p. 6
( )11٤انارس )Twitter Transparency Report: Removal Requests (January−June 2017؛ و Google Transparency
 .Report: Government Requests to Remove Content; 2016 Reddit Inc., Transparency Reportوت توفر
شررع فيربو ال دم اتمجا ل باح الوا مة من رإ ب د ع ا حدة.
( )115انارر مرث )Facebook Transparency Report (France) (January−June 2017؛ و Google Transparency
)Report: Government Requests to Remove Content (India؛ و).Twitter Transparency Report (Turkey
( )116اارجع نًره.
( )117انارس .Ranking Digital Rights submission, p. 4. Original italics
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ب باح زالع احملتون ااادمع من جهاح خا ع طرا شرروط ا دمرع من ًضرا ل غايرع (.)118
وتعص ررا م رراي ،احملت ررون ب ب ررا اح عام ررع وت ررا س ررات اما ب ررع الرر ر ع التاديري ررع ل من ررابر وار رو
مررا ت تترري الشرررراح توحرريحاح رافيررع بشررمنه .و،من الترردقيي الرري تارروم برره وبررائل اتع ر م
واومهو ع ا حد بواو جم قيرام الشررراح بت م رع الريابراح ال امرع إبحرافع مردوانح تًرر،يع
ليه ررا( )119و،مث ررع افااح رريع ا رردومة( )120ول ررن ا رريت احمل رراوتح ت ترق ررا جم مر ررتون توح رري
التًاوح الاائت ريًيع وحع وت بيي الاواعد الداخ يرع( .)121ولر ن رانرد شرروط ا دمرع متروافرة
ال ررامة ابل غ رراح احمل ي ررع ف ررإن التا ررا ير اات ا ررع ابلش ررًافيع واا رردوانح ال رريت تنش ررراا الش رررراح
واحملترروايح هاح الص ر ع ترروفر توحرريحاح ،قررإ جم اارررت دمش غرر ،النرراطاش ابل غررع اتن يزيررع.
وبنرراو ع ررا هلررك فررإن الرر اح ال امررع ومنامرراح ا تمررع اارردين واارررت دمش رثرر،ا مررا ي ربررون
عررن عرردم حرراات زاو عرردم م انيررع التنبررؤ ابتج رراواح هاح الصر ع بشررروط ا دمررع( .)122وررران
عدم رًايع ااشارع جم جانا تزايد اتنتااماح ال نيع و او اح را الشرراح جم اتبااو ع را
حالع مرتمرة لتاييت الاواعد وتنايحها والدفاع عنها.

رابعا -مبايئ حقوق اإلنسان اليت تسرتشد هبا الشركات لتنقيح احملتوى
، -٤1عره مؤبرو شرررع فيرربو مرؤخرا عرن ،م ره اتبراع عم يرع تتري ل شرررع ،ن ت رو
بصو ة ،ما قيت مجاعع فيربو ،مارن "ت ًع ( .)12٣وايت ال م يع ابتحافع جم اا راي ،هاح
الص ع منصو ع يها قانون حاوا اتنران، .ما الاواعد اارتمدة من الا اع ا ا اليت
ختت رف حررا بروهج األعمرال ااتبرع ررإ شرررع مرن الشررراح وتب را ل تمريرداح الغامضرع الرريت
تصد حرا مصا رإ مجاعع فاد ،وجدح بي اح غ ،مرتارة غ ،مممونع وت مي ن التنبرؤ
هبا ابلنربع جم اارت دمش و،مح ،يضا جم ت ثيف التدقيي ا وم  .والاوانش الوطنيع ليررد
م ئم ررع ل ش رررراح ال رريت ترر ر ا جم اعتم ررام قواع ررد موح رردة لااع رردة مر ررت دميها ااتنوع ررع ع ررا
الص يدين اوغرا والثاا  .غ، ،ن م اي ،حاوا اتنران ها ما نعًيح ب رياع شًافع ومتراع
موازاة اتبهاماح ا ديع ااادمع من ااررت دمش وا تمرع ااردين تروفر طرا ا ل ًالرع مرراولع
الدول والشرراح ع ا الرواو من جانا اارت دمش عرب ا دوم الوطنيع.
 -٤2ويتي طا حاوا اتنران توف ،موم م يا يع قويع ع ا الايوم اليت تًرحها الدول مون
مرررب بشرررط ،ن تتايررد الشرررراح باواعررد مماث ررع .وترروفر اابررامئ التوجيهيررع وسموعررع الاروانش غرر،
اا زمررع اارفاررع هبررا شرراماح بشررمن ال يًيررع الرريت ينبغر هبررا ل شرررراح ،ن متنررع ،و ختًررف اا الررا

__________

( )118انار اارجع نًره الصًحع .10
( )119اناررس Elliot Schrage, “Introducing hard questions”, Facebook Newsroom, 15 June 2017؛ و Twitter
.Safety, “Enforcing new rules to reduce hateful conduct and abusive behavior”, 18 December 2017
( )120انار مث ).YouTube policies (violent or graphic content policies
( )121انارس ”.Angwin and Grasseger, “Facebook’s secret censorship rules
( )122اناررس Submissions by Ranking Digital Rights, p. 10; OBSERVACOM p. 10; Association for
Progressive Communications, p. 17; International Federation of Library Associations and Institutions,

.pp. 4–5, Access Now, p. 17; and EDRi, p. 5
( )12٣اناررس Kara Swisher and Kurt Wagner, “Here’s the transcript of Recode’s interview with Facebook CEO
.Mark Zuckerberg about the Cambridge Analytica controversy and more”, Recode, 22 March 2018
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ا وميررع بشررمن زالررع احملترروايح ع ررا حنررو مًرررط .وار تررن ،يضرا ع ررا مبررامئ ال نايررع الواجبررع
والشًافيع وااراولع واتنتصاا اليت حتد مرن تردخإ اانرابر اتل اونيرع حاروا اتنرران عرن
طريي ت وير اانتناح ووحرع الريابراح .وبريلك تصرب الشررراح اا تزمرع بتنًيري م راي ،حاروا
اتنران مجيع مراحإ عم ياهتا وليو فال عندما يتوافي هلك مع مصا ها وحع مممون
،رثر عند ب يها جم خضاع الدول ل مرراولع وفارا ل م راي ،نًررها .وعر وة ع را هلرك عنردما
ت روائت الشرررراح شررروط ا دمررع ا ا ررع هبررا ع ررا حنررو ،وثرري مررع ،ح ررام قررانون حارروا اتنررران
بتواجه الدول وبع ،ررب ابتغ ل ت ك الشروط لًرض قابع ع ا احملتون.
 -٤٣ومت ل رن مبررامئ حاروا اتنررران الشرررراح ،يضرا مررن هتي رع بي ررع شررام ع ل نميرع توفلرري بررش
اتحتياجاح وااصا ااتنوعع ارت دميها رما تنشئ م اي ،ب و ،بابيع متراع مي رن التنبرؤ
هبررا .و خضررت النارراا ااتزايررد بشررمن مررا ها رانررد الشرررراح متررا سموعررع مرربررع مررن وظررائف
الوبرراطع والتحريررر رررد قررانون حارروا اتنررران وعرردا جم اارررت دمش ن إبم رراهنت اتعتمررام
ع ررا الاواعررد األبابرريع مايررع ،ش ر ال الت برر ،ا ا ررع هبررت ابتحررافع جم مررا قررد يتيحرره الاررانون
الوط ( .)12٤ومع هلك فإن قانون حاوا اتنران ليو من الاروانش اوازمرع الريت يت ري تغي،ارا
ه ررل ،نرره ت يت ررا ،ن تترري الشرررراح ،ش ر ال الت برر ،الرريت مررن شررمهنا تارروي حارروا اخخ ررين
،و قد ة الدول ع ا يايرع ااصرا ااشرروعع لألمرن الروط ،و النارام ال رام .و مواجهرع سموعرع
الًضراو الرقمر ممرا قرد ي رون هلرا خا جره مرن قبيرإ
من ااشارإ اليت قد ي ون هلرا ،ثرر ،وحر
ااض رراياع ال رريت تر ررتهدا النر رراو ،و ااث ي ررش ب رردافع ال رررت وهب رردا بر ر اح النر رراو واألق ي رراح
اونررريع ،و التحرري ع ررا ال نررف جبميررع ،نواعرره فررإن قررانون حارروا اتنررران ت ورررم الشرررراح
مررن األمواح ال زمررع .بررإ ع ررا ال ررو مررن هلررك يرروفر اتطررا اا رراا برره عاايرا لتصررميت ت ررك
األمواح ووح ررع مً رررماح موح رردة لش رررل طبي ته ررا والغ رررض منه ررا وت بياه ررا لًائ رردة اار ررت دمش
والدول ع ا الرواو.

ألف -املعايري املوضوعية من أجل تنقيح احملتوى
 -٤٤يتي ال صر الرقم النشر الرريع ل م وماح والو ول جم عدم اائإ مرن النرا ل نره
يًتار جم الصًع ااميلزة اليت مينحها الرياا اتنرراين .ووفارا ل مبرامئ التوجيهيرع روز ل شررراح
،ن تراعر حنررت اانرابر الرريت تتيحهرا واي هررا ووظائًهرا ااميررزة عنرد تايرريت حررو ة وتنابررا الايرروم
ع ا احملتون.
 -٤5رًالرع حاروا اتنررران ت اائيرا .ينبغر عرردم خضراع شرروط ا دمررع ل رر ع التاديريرع الرريت
ت ر احتياجرراح مجاليررع و،غ رراض اوماعررع  .وينبغ ر ل شرررراح عوح را عررن هلررك ،ن ت ررن عررن
التزاماح في ع مرتون سرال الريابرع ال امرع مرن ،جرإ ا ًرام ع را منرابر ل مررت دمش ي ربرون
فيها عن ائهت وي لربون عن ،نًرهت خلريع ووصر ون ع را اا ومراح ،اي رران نوعهرا هرا يتًري مرع
،ح ررام قررانون حارروا اتنررران( .)125وارريت اتلتزامرراح ينبغ ر ،ن حت ررت هنررذ الشرررراح زاو تنارري
__________

( )12٤انارس Global Partners Digital submission, p. 3؛ واابامئ التوجيهيع اابد.11 ،
( )125انارس اابامئ التوجيهيع اابد.16 ،
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اارتون والت امإ مع ااشارإ اا اردة مرن قبيرإ الدعايرع ا ابروبيع( )126ومجرع بيراانح ااررت دمش
والت ام ررإ م ه ررا .وينبغ ر ر ل ش رررراح ،يض ررا ،ن ت ررد ج مباش رررة ش ررروط خ رردمتها وح ررمن م رراي،
اوماعررع اابررامئ هاح الص ر ع مررن قررانون حارروا اتنررران ل ًالررع ،ن تراشررد اتج رراواح اات اررع
ابحملتون ه اي ،الضرو ة والاانونيع وااشروعيع هاهتا اليت حت ت تنايت الدول ألش ال الت ب.)127(،
 -٤6الاانونيررع  .تًتاررر قواعررد الشرررراح عررامة جم الوحررول والدقررع لتم ررش اارررت دمش مررن
التنبؤ باد م اول من الياش ابحملتون الي يض هت خانع ا رم .ويتن را هلرك بوجره خرا
ب ررياا الت رررا وخ رراه ال رااي ررع وص ررا م ررن ا رراتح ال رريت مي ررن ،ن ت ررؤم فيه ررا الاي رروم
ااًروحررع برررهولع جم اتف رراط عم يرراح زالررع احملتررون غيرراه تايرريت بشررر مقيرري ل رررياا.
ويعيرر من ال وامإ اليت تزيرد مرن ر وبع فهرت اومهرو ل اواعرد ا ا رع ابلررياا اتبرتثناوع ال رام
اا ررروا ب ر الايمررع اتخبا يررع ( .)128ولر ن ررران اتعرااا اباصر حع ال امررع موحررع ترحيررا فإنرره
ينبغر ل شررراح ،يضرا ،ن توحر مرا ار ال وامرإ الريت رر تاييمهرا عنرد حتديرد ااصر حع ال امررع
وال وام ررإ األخ رررن غ رر ،ااصر ر حع ال ام ررع ال رريت يعراش ررد هب ررا تا رردير الايم ررع اتخبا ي ررع .وينبغر ر
ل شرراح ،ن ترت مإ جهوماا لشرل قواعداا ع ا حنرو ،رثرر تًصري مرع تروف ،بيراانح مجاليرع
تبرش اتهااراح الررائدة نًرراه الاواعرد وتروفر ،مث رع ع ررا حراتح ف يرع ،و حراتح افااحرريع
مًص ع وشام ع توح الًوا ا الدقياع تًر ،وت بيي قواعد ادمة.
 -٤7الضرررو ة والتنابررا .ينبغ ر ل شرررراح ،ت ت تً ر بتاررد اازيررد مررن التًا رريإ و ررف
الاواعد اليت تث ،خ فا والاواعد احملدمة الرياا با ،ن تًصر ،يضرا عرن البيراانح واألمث رع الريت
تر ررهت ب ررو ة نا رررة مت ما ررع زاو ال وام ررإ ااش ررمولع بتاييمه ررا عن ررد حتدي ررد انته ررا م ررا وم ج ررع
خ و ته واتجراواح اات ية بشمنه .و بياا خ راه ال راايرع فرإن شررل ال يًيرع الريت مي رن
هبا ترويع قضرااي اردمة قرد يرراعد ااررت دمش ع را التو رإ جم فهرت ،فضرإ بشرمن الرربإ الريت
ت تمررداا الشرررراح ل تمييررز بررش حرراتح ر بع ت رااول مررن احملتررون اهلنرروم جم التح رري ع ررا
ال راايع ،و ال يًيع اليت يتت هبرا تايريت اعتبرا اح مرن قبيرإ نيرع اارت ت ،و احتمرال نشروه ال نرف
الرررياا ااتررال ع ررا شررب ع اتنانررد .رمررا ترررهت البيرراانح ااًص ر ع بدقررع بشررمن اتج رراواح
اات ررية برراو ،بررو لتايرريت ت ييررف الشرررراح ل ايرروم ااًروحررع ت ييًررا مقياررا .وينبغر هلررا ،ن
توح ،يضا الارروا الريت ت بري فيهرا قيروما ،قرإ تردخ (مثرإ اتنريا اح والايروم ااًروحرع ع را
الرن و ب ال الربوم الناديع).
 -٤8عرردم التمييررز .يت ررا ترروف ،حررماانح ف الررع بشررمن عرردم التمييررز ،ن تتنرراوز الشرررراح
ال رنعر عهذ الش ر يع الرريت تت امررإ مررع مجيررع ا صررائ ااشررمولع اب مايررع ع ررا ،هنررا عرحررع ع ررا قرردم
ااررراواة تبرراوة اا ام ررع وااضرراياع وغرر ،هلررك مررن ،ش ر ال الرقابررع( .)129و الواقررع تبرردو ارريت
النعر عهذ غ ،متراع مع أتريداا ع ا ،صيع الررياا .وبردت مرن هلرك ينبغر ل شررراح عنرد وحرع

__________

( )126انارررس

Samuel Wooley and Philip Howard, Computational Propaganda Worldwide: Executive

).Summary (Computational Propaganda Research Project working paper No. 2017.11 (Oxford, 2017
( )127انارس .Global Partners Digital submission, pp. 10–13
( )128اناررس Joel Kaplan, “Input from community and partners on our community standards”, Facebook
Newsroom, 21 October 2016؛ و.Twitter rules and policies
( )129انار ع ا ببيإ ااثال اتتًاقيع الدوليع ل اضاو ع ا التمييز ال نصر ب افع ،ش اله ااامتش  )٤(1و.)2(2
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،و ت ديإ بياباهتا ،و منتناهتا ،ن تر ا ع ا حنو مؤوه جم حتديد ومراعاة شواغإ ا تم اح
احمل يع اا رحع ع ا مر التا يخ اما باح الرقابع والتمييز.

ابء -اإلجراءات املتاحة للشركات من أجل تنقيح احملتوى واألنشطة ذات الصلة
الريوي على الطلبات املقدمة من احلكومات
 -٤9ع ررا حنررو مررا يتبررش مررن تاررا ير الشرررراح بشررمن الشررًافيع ختضررع الشرررراح لضررغوط مررن
ا وم رراح م ررن ،ج ررإ زال ررع احملت ررون وت ي رري ا ر رراابح ااًتوح ررع وحتدي ررد اا وم رراح اات ا ررع
اب ررراابح واتفصررال عنهررا .وحيثمررا يت ررا الاررانون احمل ر هلررك قررد يبرردو ،ن ت خيررا ،مررام
الشررراح بررون اتمتثررال .بيررد ،نرره رروز ل شرررراح ،ن ترررتحدا ،مواح انررع ،و ختًيررف اا رراطر
اات اع خلاوا اتنران النامجع عن الاوانش الوطنيع ،و اا الا اات ا حع مع اا اي ،الدوليع.
 -50اانع والت ًيف .رث،ا ما ت لدع الشرراح ،هنا تت امإ ت ام جداي مع حاوا اتنران.
ول ررن ت ي ً ر هل ررا ،ن أتخ رري ع ررا عاتاه ررا ت ررك اتلتزام رراح ع ررا الص ر يد ال ررداخ و،ن ت رروفر
ت ميناح ل نمهو عند اتقتضاو لدن نشوو خ فاح .وينبغ ل شرراح ،ن تاوم ،يضا ع ا
،ع ا مرتوايح الايامة ابعتمام بياباح ادمة قبإ اتفصال عنهرا ع نرا ابعتبا ارا بيابراح
تراشد هبا مجيع وحداح األعمال ها هلك الًروع احمل يع إ  ،غموض قانوين من ،جرإ
احاام حريع الت ب ،وا صو يع وحاوا اتنرران األخررن  .وينبغر ل ريابراح واتجرراواح الريت
تًرر وتنًي ط باح ا وماح ل حد مرن الايروم و رًالرع ،قرإ قرد مرن الايروم ع را احملترون ،ن
ل
تنبثري عرن اريت اتلتزامرراح( .)1٣0وينبغر ،ن ت ًرإ الشررراح و وم ال برراح رتابيرا و،ن يرتت فيهررا
هرر ،بو قانونيع ادمة و حيحع لًرض الايوم و،ن ت ون ام ة عن بر ع ح وميرع شررعيع
ع ا النحو اانابا(.)1٣1
 -51وعن ر ررد مواجه ر ررع ط ب ر رراح تث ر رر ،ش ر ر ر ات ينبغر ر ر ل ش ر رررراح ،ن ترر ر ر ا جم توح ر رريحها
،و ت رردي ها؛ و،ن ت ررتمو ااررراعدة مررن منامرراح ا تمررع اارردين والشرررراح النارر،ة والر ر اح
ا وميررع هاح الص ر ع واهلي رراح الدوليررع واتق يميررع واوهرراح اا نيررع األخرررن؛ و،ن ترت شررف
مجيررع ا يررا اح الاانونيررع ل ع رااض ع يهررا( .)1٣2وعنرردما تت اررا الشرررراح ط برراح مررن الرردول
طا شرروط ا دمرع ،و مرن خر ل وبرائإ ،خررن خا جرع عرن ن راا الارانون ينبغر هلرا ،ن حتيرإ
ايت ال باح ابتباع جراواح اتمتثال الاانوين و،ن تايلت شرعيع ت رك ال براح هاتضرا األح رام
هاح الص ع من الاوانش احمل يع وم اي ،حاوا اتنران.
 -52الشررًافيع .مواجهررع الرقابررع ومررا يررتبل هبررا مررن "رراطر ع ررا حارروا اتنررران ت مي ررن
ل مر ررت دمش ،ن يت رريوا قر ررا اح مر ررتن،ة بش ررمن م اني ررع وريًي ررع ااش ررارع وب ررائإ التوا ررإ
اتجتمرراع ت ها رانررد التًرراع ح بررش الشرررراح والرردول شررًافع ف ر  .وينبغ ر وحررع ،فضررإ
ااما برراح بشررمن ريًيررع ترروف ،ت ررك الشررًافيع .وينبغ ر ،يض را ،ن تعرررت مإ تاررا ير الش ررراح عررن
ال باح ااادمع من الدول ببياانح مًص ع تًصي مقياا بشمن ،نواع ال باح الوا مة (التشره،
__________

( )1٣0انارس
( )1٣1انارس .Submissions by Global Network Initiative, pp. 3−4 and GitHub, pp. 3−5
( )1٣2انارس  A/HRC/35/22الًارة .68
A/HRC/35/22
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،و خ اه ال راايع ،و احملتون ااتصإ ابت ااه ع ا ببيإ ااثال) واتجرراواح اات رية ( زالرع
احملت ررون جزئي ر را ،و ر ي ر را و زالر ررع احملت ررون ع ر ررا الص ر ر يد الا ر ررر ،و ال رراا وت ير رري ا رر رراابح
ااًتوحع و زالع احملتون هوجا شروط ا دمع ع ا ببيإ ااثال) .وينبغ ل شررراح ،يضرا تارد
،مث رع ارردمة ر مررا تررل األمررر( .)1٣٣ويت ررش ،يضرا ،ن تشررمإ التاررا ير اات ارع ابلشررًافيع ال برراح
ااادمع من ا وماح هوجا شروط ا دمع ا ا ع ابلشرررع( )1٣٤و،ن تتضرمن و رًا ابرام اح
الا رراعش ال ررام وا ررا بشررمن تاييررد احملتررون مررن قبيررإ مدونررع قواعررد الر ر و ا ا ررع ابتحتررام
األو وا اات اع ه افحع خ اه ال راايع غ ،ااشرروع ع را اتنانرد واابرام اح ا وميرع مرن
قبيررإ وحررداح حالررع اترروايح اتنانررد والتًاصرراح ع ررا الص ر يد الثنررائ مثررإ ت ررك الرريت ،عب ررغ
عنه ررا ب ررش ش ررررع يوتي رروه وابرر ررتان وش ررررع فير رربو و ب ر ررائيإ .وينبغ ر ر ل ش رررراح ،ن حتً ررظ
بن ح ال باح ااادمع طا اريت اابرام اح واتتصراتح برش الشرررع وماردم ال را و،ن
ترت شف م انيع وحع ترتيباح لتاد نرخ من ت ك ال باح جم طرا اثلت وميع.
وضع القواعد وتطوير املنتجات
 -5٣بيل ال نايع الواجبع .ع ا الرغت مرن ،ن ال ديرد مرن الشررراح ت ترزم ببريل ال نايرع الواجبرع
مراعاة حاوا اتنران عند تاييت مومارا ع را الايروم الريت تًرحرها الردول فمرن غر ،الواحر
ما ها راند تن لًي حماانح مماث ع انع ،و ختًيرف اا راطر ع را حريرع الت بر ،الريت يشر ها وحرع
و نًاه الرياباح ا ا رع هبرا( .)1٣5وينبغر ل شررراح ،ن تضرع م راي ،واحرحع واردمة مرن ،جرإ
حتديد األنش ع اليت تؤم جم جرراو اريت التاييمراح .وابتحرافع جم عم يراح مراج رع بيابراح
و ج ر رراواح تنار رري احملتر ررون ينبغ ر ر ج ر رراو عم ير رراح تاير رريت بشر ررمن تنار رريت احملتر ررون الر رري ينتنر رره
اار ررت دمون وغ رر ،هل ررك م ررن ،شر ر ال يص ررال احملت ررون و مخ ررال ت رراح ،و خ رردماح جدي رردة
و مخر ررال ت ر رردي ح ع ر ررا الرر ررماح وا ر رردماح الاائمر ررع وت ر رروير ت نولوجير رراح التشر ررغيإ اخ
وقررا اح مخررول األبرواا مررن قبيررإ الاتيبرراح لترروف ،رريغ مررن اانررابر اتل اونيررع خا ررع بب رردان
ادمة( .)1٣6وتش ،التاا ير الراباع ،يضا جم ااررائإ الريت ينبغر ل م يراح التايريت م ابرتها و جم
ال م ي رراح والت ررد يباح ال زم ررع ع ررا الصر ر يد ال ررداخ تمم رراج التاييم رراح والنت ررائذ ال رريت ررر
التو إ ليها ال م ياح هاح الص ع .وابتحرافع جم هلرك ينبغر جرراو اريت التاييمراح ع را
حنررو مرررتمر وت ييًهررا مررع التغي ر،اح الاررروا ،و الرررياا التشررغي ( .)1٣7وترروفر مبررام اح
 ،حاه ااص حع اات دمين من قبيإ مبام ة الشرب ع ال اايرع وبرائإ ل شررراح مرن ،جرإ وحرع
وحترش التاييماح وغ،اا من عم ياح بيل ال نايع الواجبع.
 -5٤اتبهاماح ال امع وااشارع ال امع، .اث ااشارون ااشاو اح موما الشواغإ اات ارع
ب رردم قيررام الشرررراح إبشررا اارررت دمش ومنامرراح ا تمررع اارردين ابلاررد ال ررا وت برريما

__________

( )1٣٣انار مث ).Twitter Transparency Report: Removal Requests (January−June 2017
( )1٣٤بد،ح شررع تويا بنشر بياانح عن ال باح غ ،الاانونيع ااادمع من ممث ش ح وميش م روفش بشمن احملتون واليت
قد تشر إ انتهاررا لاواعرد ترويا مرن ،جرإ حارر الرر و الت ررً ،و الراويذ لت اراه ،و هراوز حاروا اا يرع
الً ريع .اارجع نًره .انار ،يضاس ).Microsoft, Content Removal Requests Report (January−June 2017
( )1٣5انارس Ranking Digital Rights submission, p. 12؛ واابامئ التوجيهيع اابد.17 ،
( )1٣6انارس  A/HRC/35/22الًارة .5٣
( )1٣7اارجع نًره انار الًاراح  5٤جم .58
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ب دان اونوه .ويش إ رإ من اتبهاماح ااادمع من  ،حاه ا اوا ااترمثرين (،و ممث ريهت)
ومر ررن ا ر ررباو احمل ير ررش ،و اات صصر ررش ومر ررن ال م ير رراح الداخ ير ررع تختر رراه الا ر ررا اح الر رريت تر ررد ج
الت يااح الوا مة ب رياع ف الرع جرزوا ت يتنرز ،مرن اوهروم اابيولرع طرا ال نايرع الواجبرع(.)1٣8
وتترري ااشرراو اح ل شرررراح وخبا ررع مبررام اح واب ر ع الن رراا مررن قبيررإ الرردعواح جم تاررد
ت يا رراح م ررن اومه ررو النا ررر األث ررر الن رراجت ع ررا حا رروا اتنر رران نتين ررع ألنش ر ر تها م ررن
مناو اح "ت ًع .ويشرن ها هلرك ،يضرا ع را ير و ااتمرام ربر ،ل يًيرع الريت قرد ترؤثر هبرا قواعرد
ييدة ع ا ما يبدو ،و قواعد م ئمع ل نماعع ظااراي أتث،ا رب،ا ،و أتث،ا ا يا شديدا ع ا
اوماعراح احمل يررع( .)1٣9ف ررا برربيإ ااثررال مررن شررمن التًاعررإ مررع سموعررع تترررت ابلتنرروع اوغررا
مررن الر ر ان األ ر يش ،ن يررراعد الشرررراح ع ررا وحررع مؤشرراح ،فضررإ اراعرراة الرررياا الثاررا
تاييت احملتون الي يشمإ و الت ر .
والً
 -55الش ررًافيع اات ا ررع بوح ررع الاواع ررد .يب رردو ،ن الشر رررراح رث رر ،مر ررن األحي رران تعر رردخإ
ت دي ح ع ا اانتناح والاواعد بدون بيل ال نايع الواجبع مراعاة حاوا اتنران وبدون تايريت
األثر الناشئ عن هلك ا اتح ا ايايع .وينبغ هلا ع ا األقإ ،ن ت تمو ت يااح اارت دمش
وا رباو ااهتمش ع ا تاييماح األثر بياا يضمن بريع التاييماح عند اتقتضراو .وينبغر هلرا
،يضا ط ع اومهو ب وه واح ع ا الاواعد وال م ياح النامجع عن هلك.
إنفاذ القواعد
 -56التش ررغيإ اخ والتاي رريت البش ررر  .ي رررل تنا رري احملت ررون ابلتش ررغيإ اخ ال رري يشر ر إ
مهمع ح مع هر ع را ن راا احملترون الري ينتنره ااررت دمون "راطر متمرايزة ع را مررتون
ج ر رراواح احملتر ررون تت ر ررا ض مر ررع قر ررانون حار رروا اتنرر رران .وينبغ ر ر ل شر رررراح عنر ررد اتح ر ر ع
هرررؤولياهتا عررن منررع وختًيررف اخاث اااتبررع ع ررا حارروا اتنررران ،ن أتخرري اتعتب را الايرروم
ال ب،ة اليت يًرحرها التشرغيإ اخ مرن قبيرإ الصر وابح م اورع الررياا والتًراوح اا رل
الن رراتذ ع ررا ن رراا واب ررع الت ميح رراح ال غوي ررع وال ناي ررع بتًا رريإ اا ررل وا ص ررائ ال غوي ررع
والثاافيررع، .مررا التشررغيإ اخ اارررتمد ع ررا ،بررا الًهررت الرررائد الب ررد األ ر ل شررررع فاررد
يررؤم جم مما برراح متييررز خ رر،ة ع ررا ن رراا قواعررد اارررت دمش ع ررا الص ر يد ال رراا  .وينبغ ر
ع ررا األقررإ ج رراو مراج ررع مقياررع ل ت نولوجيررا ااصررممع مررن ،جررإ الت امررإ مررع اعتبررا اح ا نررت
وت ويراا ظإ اتبهاماح ااادمع ع ا ن اا وابع من جانا اارت دمش وا تمع اادين.
 -57وتشمإ اارؤوليع عن ت زيز مما باح تناي احملترون مراعراة الررياا ظرإ احراام حريرع
الت ب ،عن طريي قيام الشرراح بتحرش وحمان التمايرإ ااهر لألشر ا الريين يتولرون تايريت
احملتررون ااشررا ليرره ابعتبررا ت وترراج جم تنارري  .وينبغ ر ،ن تشررمإ ارريت ال م يررع ،ش ر ال ا مايررع
ل من لاحررش هررا يتًرري مررع م رراي ،حارروا اتنررران الواجبررع الت بيرري سررال حارروا ال مررإ واتلترزام
جداي ابتبت انع اب رباح الثاافيرع وال غويرع وغ،ارا مرن ،شر ال ا رربة ررإ بروا مرن األبرواا

__________

وA/HRC/35/22

الًارة .57

( )1٣8انار اابامئ التوجيهيع اابد18 ،
( )1٣9انارس Chinmayi Arun, “Rebalancing regulation of speech: hyper-local content on global web-based
platforms”, Berkman Klein Center for Internet and Society Medium Collection, Harvard

University, 2018؛ و
.maidens”, 14 December 2017

Pretoria News, “Protest at Google, Facebook ‘bullying’ of bare-breasted
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الرريت ت مررإ فيهررا الشرررراح .وينبغ ر ،يض را ل ايرراماح ال يررا ل شرررراح وألفرقتهررا اا نيررع ابلريابررع
ال امع توخ التنويع لتم ش ت بيي ا رباح احمل يع واات صصع ع ا مرائإ احملتون.
 -58اتشر ا واتبررت ناا .ي ررره اارررت دمون وخ ررباو ا تمررع اارردين عمومرا عررن الا رري زاو
ق ررع اا ومرراح ااتاحررع لألش ر ا الرريين يت رحررون تزالررع احملتررون ،و ت يرري حررراهبت ،و ت ي رره
،و الرريين يب غررون عررن برراوة اا ام ررع مررن قبيررإ ااضرراياع ااوجهررع حررد اا رر،ة برردافع ال رررت ومجررع
م وماح ش صيع وحرابع بشمن الغ .،ويؤم عدم توافر اا وماح جم وجوم بي ع قائمع ع ا
الاواعد الرريع ها يت ا ض مع م اي ،الوحول وا صو يع والاد ة ع ا التنبؤ .وايا ي وا قد ة
الًرم ع ا ال ن اتجراواح اات اع ابحملتون ،و متاب ع الش اون ااتص ع ابحملتون .مع هلك
ومن الناحيع ال م يع فإن عدم وجروم ليراح قويرع تبرت ناا قررا اح زالرع احملترون يررد خدمرع
ل مرررت دمش الرريين يشرر،ون جم مررن ينشرررون بررائإ خلاجررع جم التنارري  .وقررد يرررن الررب ،ن
الرررمال ابل ررن رررإ ج رراو مررن ج رراواح احملتررون بيرررتغرا وقت را طرروي وبرري ون م ًررا.
ول ن مي ن ل شرراح ،ن ت مإ مع ب ضها الب ومرع ا تمرع ااردين ر رإ تبت شراا ح رول
قاب رع ل ت رديإ مرن قبيررإ بررامذ ،مرش اااررا ا ا رع ابلشررراح ،و بررامذ ،مررش ااارا ع را ن رراا
الا رراع رم رره .ويرعريرر بررش ،فضررإ األف ررا لتنًيرري ت ررك ال رربامذ نشرراو س ررو مرررتاإ لوبررائإ
التوا إ اتجتمراع ع را غررا سرالو الصرحافع الريت تتري ليراح تارد الشر اون ع را ن راا
الا رراع وت زيررز برربإ اتنتصرراا مررن اتنتهاررراح( .)1٤0ومي ررن هلرريت اخليررع الناررر الش ر اون
الوا مة من اارت دمش األفرام اليت تررتو م راي ،م ينرع ومجرع ت ياراح اومهرو بشرمن ااشرارإ
اات ر ة اات اع بتناري احملترون مرن قبيرإ اتفرراط الرقابرع ااتصر ع هنرال اردم .وينبغر ل ردول
،ن تدعت لياح اتبت ناا الااب ع ل ت ديإ اليت ت مإ ابتراا مع م اي ،حاوا اتنران.
 -59اتنتص رراا .تر ر ر ل ااب ررامئ التوجيهي ررع الض رروو ع ررا مر ررؤوليع اتنتص رراا م ررن اخاث
الضررا ة (اابررد .)22 ،ومررع هلررك فررإن مثررع شرررراح ق ي ررع ن عوجرردح تترري ا ريت اتم انيررع.
وينبغ ل شرراح ،ن تعنشئ برامذ ف الع هلريت الغايرع قرد ترااول برش م احملترون جم وحر ه الررابي
واتعااا ابلتروايح ااتص ع ابلضر الي ري ابلررم ع ،و ابألحررا األخررن .وقرد بررز ب ر
التاا ه بش عدة شرراح الاواعد اات اع ابحملتون مما يتي م انيع الت اون فيمرا بينهرا لتروف،
ببإ اتنتصاا عن طريي س و لوبائإ التوا إ اتجتماع ،و برامذ ألمرش ااارا ،و ح رت
ام عن ،طراا اثلثع .و حال ابتمرا عدم رحع ببإ اتنتصاا قد ي زم مخال تغير،اح
ع ا الص يدين التشري والاضائ .
 -60اتب ررتا ل ال رريان ل مر ررت دمش .وح ر ر د الش رررراح ،مواح مت ل ررن اار ررت دمش م ررن
تشر يإ البي راح ا ا رع هبررت ع را اتنانرد .واريا يشررمإ بر اح وحنرا مررت دمش خررين
،و ،نواع ادمة من احملتون .رما ترم اانابر ل مرت م ش رث ،من األحيان نشاو سموعاح
مغ اع ،و خا ع يديراا اارت دمون ،نًرهت .وع ا الرغت مرن ،ن قواعرد احملترون ا موعراح
ااغ اع ينبغ ،ن ت ون متراع مع م اي ،حاوا اتنران األبابيع فإنه ينبغ ل منابر ،ن تشنع
ايت ا موعاح الاائمع ع ا اتاتماماح ااشارع نارا لايمتها يايع الر ،وتوف ،حيز ،وبع
ل منتم اح احمل يع الض يًع و رحع اختبا األف ا ااث،ة ل ندل ،و اليت ت ت اا أتييردا شر بيا.

__________

( )1٤0اناررس
.pp. 20−22

ARTICLE 19, Self-regulation and ‘Hate Speech’ on Social Media Platforms (London, 2018),
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وينبغ اتبت ام عن مت باح ابت دام األتاو ا ايايع ابلنار جم ا صو يع اليت تن و ع يها
ت ك األتاو واخاث األمنيع اااتبع ع ا األفرام الض ًاو نتينع لتفصال عنها(.)1٤1
 -61تث رر ،الشر رواغإ ااتزاي رردة اات ا ررع إبم اني ررع التحا رري م ررن ررحع اا وم رراح الر روا مة ع ررا
اتناند و صيتها وفائدهتا ،ب ع م ادة بشمن ال يًيع اليت ينبغ هبا ل شررراح ،ن حترام ا ري
ا ص ررول ع ررا اا وم رراح .وينبغ ر ل ش رررراح ع ررا األق ررإ ،ن تًص ر ع ررن التًا رريإ اات ا ررع
ابلنعر عهذ اليت ت تمداا لتنايت احملتون .و ها راند الشرراح تصنلف اتون البياانح اارت م ع اليت
يت ااا ررا اار ررت دمون م ررن مص ررام البي رراانح ع ررا وب ررائل التوا ررإ اتجتم رراع ع ررا ،ب ررا
التًاع ح فيما بش اارت دمش ينبغ هلا ،ن توح  ،بياانح عهمع بشرمن اريت التًراع ح
وريررف يعراشررد هبررا عرردام م رراي ،التصررنيف .وينبغ ر ل شرررراح ،ن ترروفر وميررع اارررت دمش
فر ا ميررة وم اولع ل دم قبول التنايت اارتند جم اانابر(.)1٤2
الشفافية املتعلقة ابختاذ القرارات
 -62ع را الررغت مرن التارردم احملررز مجرات ع ررا ر يد الشرًافيع فيمرا خير ال براح الروا مة مررن
ا وماح تزالع احملتون ما زال اتب عن اتجراواح اات اع بشروط ا دمرع م ردوما جم م جرع
رب،ة .ه ن الشرراح ت تنشر بياانح عن حنت ونوع ال باح ا ا ع اليت تت اااا طرا اريت
الش ررروط اناي ررك ع ررن م رردتح اتمتث ررال .وينبغ ر ل ش رررراح ،ن تض ررع مب ررام اح بش ررمن الش ررًافيع
لتوح رري أتث رر ،التش ررغيإ اخ والتنا رري البش ررر ل محت ررون ومش ررارع اار ررت دمش ،و اار رراصش
ااوثرروقش ج رراواح شررروط ا دمررع .و غررت ،ن عرردما ق رري مررن الشرررراح قررد بررد ،بتاررد ب ر
اا وماح عن ايت اتجراواح فإن الا اع ينبغ ،ن يروفر اازيرد مرن التًا ريإ عرن حراتح اردمة
وبوهجيع ايا الصدم وعن الت و اح اهلامع تًر ،و نًاه الرياباح اا تمدة.
 -6٣وتنًرري الشرررراح مررا ابح يع رررا بر ر قررانون اانررابر اتل اونيررع ابخترراه ج رراواح بشررمن
مر ررائإ احملت ررون مون اتفص ررال ع ررن ش ر و يعرريرر بش ررمهنا .وينبغ ر ل ش رررراح ،ن تض ررع نوع را م ررن
اتجتهرراماح الاضررائيع الرريت مت ل ررن اارررت دمش ومنامرراح ا تمررع اارردين والرردول مررن فهررت ريًيررع
قيام الشرراح بتًر ،وتنًيي م اي،ارا .ولر ن رران نارام اتجتهراماح الاضرائيع ت ين رو ع را
نرروع اتبر الرري يتوق رره اومهررو مررن احملررارت واهلي رراح اتما يررع فررإن مررن شررمن رحررع مرررتومع
ط ررا اتب ر ر عر ررن
تًص رري ل حر رراتح واألمث ر ررع ،ن يوح ر ر الاواعر ررد ع ر ررا غ ر ررا مر ررا ر ررر
ا اتح( .)1٤٣ومي ن رو وبرائإ التوا رإ اتجتمراع ب رد مت ينره مرن تايريت الشر اون ع را
ن اا ق اع ت نولوجيا اا ومراح واتتصراتح ،ن ي رون ليرع موثوقرع ومررتا ع مرن ،جرإ ت روير
ايت الشًافيع.
__________

( )1٤1انار الًارة ، ٣0ع ت.
( )1٤2ترم شررع فيربو ارت دم منابراا ع ا ببيإ ااثال ابتط ع ع ا ااااتح موجز األنباو ا ا هبرا
النهايع جم ترتيباح التنايت األ يع .اناررس Facebook
ابلاتيا الزم ال ر ول نها حت لي من ،هنا بت وم
”?.Help Centre, “What’s the difference between top stories and most recent stories on News Feed
( )1٤٣انار ع ا ببيإ ااثال Madeleine Varner and others, “What does Facebook consider hate speech?”,
.ProPublica, 28 December 2017
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خامس ا -التوصيات
 -6٤مثووة قوووى مبهمووة تقووف وراء تشووكيل قوودرة األفوراي يف مجيووع أملوواء العووا علووى اريووة
حريتهم يف التعبري .وتدعو هذه املرحلة إىل حتقيق شفافية اتموة ومسواءلة جمديوة ،وإىل االلتوزام
إباتحووة يووبل االنتصووا حلمايووة قوودرة األف وراي علووى ايووتخدام املنووابر اإللكرتونيووة ابعتبارهووا
منتوود ت للتعبووري احلوور واحلصووول علووى املعلومووات واملشوواركة يف احليوواة العامووة .وحتقيق و ا هلووذه
الغاية ،حيدي هذا التقرير جمموعة من اخلطوات ،وهي تشمل ما يلي:
توصيات موجهة إىل الدول
 -65ينبغووي للوودول أن تلغ ووي أي قوووانني تق ووف وراء شوورا التعبووري عل ووى شووبكة اإلنرتنو و
أو خارجها ،أو تقييد ذلك التعبري بدون مربر.
 -66ينبغي أن يكون التنظيم الذكي هو القاعدة ،ال التنظيم األخرق القائم على وجهات
النظوور ،مووع الرتكيووز علووى الشووفافية يف إج وراءات الشووركات وإاتحووة يووبل االنتصووا  ،وذل وك
لتمكني اجلمهور من اختاذ خيارات بشوأن إمكانيوة وكيفيوة املشواركة يف املنتود ت علوى شوبكة
اإلنرتنو  .وينبغووي للوودول أن تسووعى إىل تقييوود احملتوووى عموالا أبموور صوواير عوون يوولطة قضووائية
مستقلة ونزيهة ،ووفق ا لإلجراءات القانونية الواجبوة ومعوايري املشوروعية والضورورة والقانونيوة،
وليس أبي وييلة أخرى .وينبغي أن متتنع الدول عن فرض عقووابت غوري متنايوبة ،يوواء يف
شووكل غرامووات كبوورية أو متضووية فوورتة يف السووجن ،إواء ويووطاء اإلنرتنو  ،نظورا ملووا يونجم عوون
العقوابت من أثر مثبط كبري على حرية التعبري.
 -67ينبغووي للوودول واملنظمووات احلكوميووة الدوليووة أن متتنووع عوون وضووع قوووانني أو ترتيبووات
تتطلب االضطالع برصد "ايتباقي" أو غربلة "ايتباقية" للمحتووى ،ألن ذلوك يتعوارض موع
وحيتمل أن يشكل رقابة يابقة للنشر.
احلق يف اخلصوصية ح
 -68ينبغووي أن متتنووع الوودول عوون اعتموواي وواذ تنظوويم تصووبح فيهووا الوكوواالت احلكوميووة،
بوودالا موون السوولطات القضووائية ،احلح حكوم يف مسووائل التعبووري املشووروع .وينبغووي أيضو ا أن تتجنووب
تفويض املسؤولية إىل الشركات ابعتبارها جهة التحكويم يف مسوائل احملتووى ،ألن ذلوك ووول
الشركات الب يف مسائل قيم حقوق اإلنسان على حساب املستخدمني.
 -69ينبغووي للوودول أن تنشوور تقووارير مفصوولة عوون الشووفافية تتنوواول فيهووا مجيووع الطلبووات
املتعلقة ابحملتوى املوجهة إىل الويطاء ،وإشراك اجلمهور عن طريق اإليهام احلقيقي يف مجيوع
االعتبارات التنظيمية.
موجهة إىل الشركات
توصيات َّ
 -70ينبغووي للشووركات أن تعوورت أبن املعيووار العوواملي املعتموود لضوومان حريووة التعبووري علووى
منابرهووا ه ووو ق ووانون حق وووق اإلنس ووان ،ال الق وووانني املتباين ووة لل وودول أو املص ووا اخلاص ووة ال وويت
حتركها ،وينبغوي هلوا أيضوا أن تعيود تقيويم معايريهوا املعتمودة بشوأن احملتووى وفقوا لوذلك .ويووفر
قووانون حق وووق اإلنسووان األيوات الالوم ووة للش ووركات موون أج وول وضووع وتوض وويح السياي ووات
والعمليات اليت حترتم القواعد الدميقراطية وتتصدى للمطالب االيتبدايية .ويبدأ هذا الونه
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مووع القواعوود النابعووة موون احلقوووق ،ويتواصوول مووع إجوراء عمليووات تقيوويم صووارمة لرثوور املرتتووب
على حقوق اإلنسان يف تطوير املنتجات ووضع السيايات ،ويشومل كوذلك عمليوات قائموة
ابيتمرار على التقييم وإعاية تقييم والتشاور اجملودي موع اجلمهوور ومنظموات اجملتموع املودين.
وتوووفر املبووايئ التوجيهيووة املتعلقووة ابألعمووال التجاريووة وحقوووق اإلنسووان ،إىل جانووب املبووايئ
التوجيهية اليت وضعها على نطاق القطاع كل من منظمات اجملتمع املدين واهليئوات احلكوميوة
الدولية ومبايرة الشبكة العاملية وجهات أخرى ،حُنحج ا أيايية ينبغي جلميع شركات اإلنرتن
أن تعتمدها.
 -71وجيب أن تبدأ الشركات ابعتماي حُنح خمتلفوة اختالفو ا جوذر ا إواء الشوفافية يف مجيوع
مراح و و وول عمليا و و ووا ،ب و و وودءا م و و وون وض و و ووع القواع و و وود حو و و و مرحل و و ووة التنفي و و ووذ ،فضو و و والا ع و و وون
"اجتهايات قضائية" لتأطري تفسريات القواعد اخلاصة .وتتطلب الشفافية تعزيز املشاركة مع
املنظمووات ذات الصوولة ابحلقوووق الرقميووة وغريهووا موون اجلهووات القطاعيووة يف اجملتمووع املوودين،
وشنب الرتتيبات السرية مع الدول بشأن معايري احملتوى وطريقة تنفيذها.
 -72يتعني على الشركات أن حختضع نفسها للمساءلة العامة ابلنظر إىل مدى أتثريها على
احلياة العامة .وتوفر جمالس الصحافة اليت تعمل بفعالية يف ظل احرتام احلقوق يف مجيع أملواء
العا وذج ا لفرض احلد األيىن من مستو ت االتساق والشفافية واملساءلة من أجول تنقويح
احملتوى التجاري .وميكن للنحو حه غري احلكومية اليت تعتمدها أطرا اثلثة ،إن كان انبعة من
معايري حقوق اإلنسوان ،أن تووفر يليوات االيوتئنا ويليوات االنتصوا يون فورض تكواليف
ابهظووة متنووع الكيوواانت األصووغر حجمو ا أو اجلهوات اجلديوودة الداخلووة إىل السوووق موون اللجوووء
إليها .وينبغي جلميع الشرائح يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املسوامهة يف تنقويح
احملتوووى أو املشوورفة علووى "البووواابت" إىل املنووابر أن تضووع علووى رأس أولو ووا مسووألة تصووميم
يليات للمساءلة على نطاق القطاع (من قبيل جملس لويائل التواصل االجتماعي).
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