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متن اصلی :به زبان انگلیسی
شورای حقوق بشر
نشست هفدهم
مطلب سوم مورد بحث در جلسه
ترویج و محافظت از تمامی حقوق بشر،
حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
از جمله حق برخورداری از پیشرفت و توسعه

گزارش بازرس ویژه در مورد
ترویج و محافظت از حق آزادی عقیده و بیان،
فرانک الرو
چکیده
این گزارش روندهای اصلی و چالشهایموجوددرموردحقکلیه افراد بررای جسرتجو ،کسرب و انتقراه همره گونره
اطالعات وعقاید از طریق اینترنت را مورد بررسی و تحقیق قرار میدهد.بازرسویژه،بررویماهیت منحصرر
به فرد و متحوه [تکوینی] اینترنت نه تنها در قرادر سراختن افرراد بررای بهرر منتددتدا زحتقدز دیدهیتدهوبیتاا
خود،بلکهدربرخورد ر شدن از طیف وسیعی از دیگر حقوق بشری ،و بالنتیجه ترویج پیشرفت در جامعه به طور
کلی ،تأکید دارد .فصل سروم ایرن گرزارش قابلیرت العمراه روابی و معیارهرای برین لمللت حهتوبب تردرزمینتهحتق
دز دیدهیتتدهوبیتتاا،درمتتورد ینهرع ت بتتهدنتتو ایتتیراتتاعه رکیتتار ر متتوردک یتتد تتر ر مرریدهتتدودتتر ی 
مریاتازد.فصتو 

اهثنائ  ای که تحرت نن ،انتشرار انرواا خاصری از اطالعرات ممکرن اسرت محردود شرود را مطرر
میعمایند هبهکرکیبدیارکند ز (:لف)داهرات بتهموهتو 

چهارموپنجم،دوبعدداهیاب به ینهرع ر مطر
و(ب)داهرا بهااخهارهایزیربنائ مادی و فنی الزم ،که در درجه اوه برای دستیابی به اینترنت ،مورد نیاز
است .فصل چهارم به ویژ برخی از را هایااعسور ردادعالین رالدات هبهرورفز ینده یکوات دولت هتا
به ارگرفههم دودر دموماًبیاام عماید ،هدیارکند ز:مسدودعمودن یا فیلتر کردن خودسررانه محتروا؛ جررم
تلقی نمودن اظهارات قانونی؛ و ع و تحمیل مسئولیتهائ بر یو اطهها ،طت  رکیتار تاربرران بره منظرور عردم
دسررتیابی برره اینترنررت ،از جملرره بررر پایرره قررانون حررق ماللکیررت معنرروی؛ حمررالت اینترنترری؛ و حمایررت نرراق از حررق
برخورداری از حفظ حرریم خصوصری و محافظرت از داد هتا .فصرل پرنجم بره مو روا دسرتیابی جهرانی بره اینترنرت
شدینده شبهمجم دموم ،متوردم اد تهبی تهری تر ر

میپرد زد.بازرسویژه صدد رد ینمطلبر درگز ر

گیتریهتایبتازرسویتژهوکو تیههتایویدربتارهموعتودات تل  یتنگتز رش

دهد.فصلد محتاویعهیجته
م بادد.
پیوست نخست ایرن گرزارش شرامل خالصره ی زمکاکیتات راتال کوات بتازرسویتژهبتینکتاری هتای 11مرار
 1161و  16مررار  1166و پاسر هتتایدریتتافه  زدولت هتتامت بادتتد.پیوات هتتایدومواتتومبتتهکرکیتتبحتتاوی
یافهههایهیئ هایعمایندگ اعزامی بازر ویژ به جمهوری خلق کر و مکزیک هستند.


فهرست مطالب
.......................
.......................

1

 ،1پیشــــگفتار
 -6گزارش حا ر توسی برازر ویرژ در امرور تررویج و محافظرت از نزادی عقیرد و بیران و متعاقرب قطعنامره
 7/11شورای حقوق بشر ،به این شورا تسلیم میگردد .طعنامه مزبرور مخصوصرا از برازر ویرژ مریخو هتد ته
هایموجوددربهرهوری زفناوریجدید رکیارات

«در ورتلزومبه ر ئهعظر تخوددربارهمناف وچالش
و رالدات ،زجملهفناوریکلفنهمر هو ینهرع ،بر یبهرهمنتددتدا زحتقدز دیدهیتدهوبیتاا ز ییتلحتق
جسهجو ،سبو عهها  رالداتو رکیارمیاامناب گوعتاگواوبی تمار،وعیتز مکتااداتهیاب همهتاابتهجامعته
رالداک  ،د مهدهد» 6.در نتیجه این گزارش ،شر و بسطی است بر پایه گزارشهایمسئوالا یل در رکیاربا
موعوداتمربوربه ینهرع  ،1که البته با توجه به پیشرفتهتای خیترو رالدتات بره دسرت نمرد از طریرق انجرام
پنج مشراور منطقره ی تهدررت اتا هتای 1161و  1166توسری برازر ویرژ سرازماندهت دتده ،تهیره گردیرد
1
است.
 -1اگرچرره اینترنررت از دهرره  6611وجررود داشررته اسررت امررا اسررتفاد فعلرری از نن در سراسررر جهرران و در میرران
گرو هایان مخهلف،وعیزتلفیق نن با تمام جنبههایزعدگ مدراب ری،ب اتابههبتوده ات .برر طبرق نظریره
اتحادیرره بررین لملل ت مختتابر ت،کعتتد د ل ت  تتاربر ا ینهرعه ت درار اتترجهتتاادرحتتا حاعتتربتتیش زدومیلیتتارد
م بادتد .کراربران فعراه فریو برو [ ]Facebookکره یرک شربکه ننالیرن اجتمراعی اسرت ،برین سراههتای 1116و
 ،1166از  651میلیررون برره  111میلیررون افررزایش یافررت .بررازر ویررژ معتقررد اسررت کرره اینترنررت یکرری از قررویترررین
ابزارهای قرن بیست و یکرم بررای ایجراد شرفافیت هرر چره بیشرتر در عملکررد قدرتمنردان ،دسترسری بره اطالعرات ،و
همچنرین تسررهیل مشررارکت فعرراه شررهروندان در ایجرراد جوامررع دموکراتیرک مرریباشررد .حقیقتررا مرروی اخیررر تظرراهرات در
کشورهای خاورمیانه و شماه افریقا نشانگر نقش عمد  یبوده ا  ه ینهرع م کتوانرد در بسریج کرردن ترود هتای
مردمبر یمطالیه ردادتد ل ،بر بتری،پااتخهوئ وردایت بههترحهتوبب تر داشرته باشرد .بنرا برر ایرن ،فرراهم
نمررودن امکرران دسترسرری برره اینترنررت برررای کلیرره افررراد بررا العمرراه حررد اقررل محرردودیت ممکررن در دسترسرری برره مطالررب
ننالین ،باید برای تمامی کشورها یک اولویت باشد.
 -1در ارتبرراط بررا ایررن هررد  ،بررازر ویررژ مایررل اسررت تأکیررد نمایررد کرره دسترسرری برره اینترنررت دو بعررد دارد :یکرری
دسترسی به محتوای ننالین بدون هیچگونه محدودیتی مگر در موارد محدود و اندکی که بر حسرب قرانون برین لمللت 
حهتتوبب تترمجتتازدتتناخههدتتده ات ودیهتتریوجتتوداتتاخهارزیربنتتائ الزموفنتتاوریمتتوردعیتتازبتتر یمیادلتته
رالدات،ماعند ابلها ،م لد مها ، کامپیوترها و نرم فز ر هپیش زهرچیزبر یداهرا به ینهرنرت الزم اسرت.
بعد اوه در فصل چهارم گزارش مورد بحث قرار گرفته است ،که بعضی از را هائ  هدول ها زرریتقبره کرار
گیری وسائل هرچه پیشرفته تر ،برای محدود سازی جریان اطالعرات ننالیرن بره کرار مریگیرعتدر مخهصتر ًدتر 
م دهد .بعد دوم در فصل چهارم مورد بررسی قرار مریگیترد.بتازرسویتژه صتدد رد یتنموعتو دومر در
گز رشدینده شبهمجم دموم بی هرموردکوهیقوبررا  رار دهد.

،2

فعالیتهایبازرسویژه


الف) مکاتبات
 -4بین تاری های 11مار  1161و  16مار  1166بازر ویرژ  665پیرام ارسراه داشرت کره  611مرورد
نن به همرا اوراق مربوط به دیگر نمایندگان ویژ سازمان ملل تحویل داد شد .گسرتر جررافیرائی مکاتبرات مزبرور
به شر زیر است 16 :درصد نن در نسیا و کشورهای اقیانو نرام؛  11درصد در خاورمیانه و شماه افریقرا؛ 65
6
قطعنامه شورای حقوق بشر ،شمار  ،7/11پاراگرا ( 4ا ).
1
;E/CN.4/2005/64; E/CN.4/2006/55; A/HRC/4/27; A/HRC/7/14.E/CN.4/1998/40
;E/CN.4/1999/64; E/CN.4/2000/63; E/CN.4/2001/64; E/CN.4/2002/75
1
برای کسب اطالعات بیشتر نگا کنید به پاراگرا . 5
اتحادیه بین لملل مخابر ت ،دمارعامه دماره  ،5ژانویه  ،1166قابل دسترسی در
. http://www.itu.int/net/pressoffice/stats/2011/01/index.aspx



دستگا هاید دگاا

باید فصل پنجم باشد اما در متن انگلیسی به اشتبا فصل چهارم نوشته شد
2

درصد در امریکای التین و جزائر کارائیب؛ و  64درصد در اروپرا ،نسریای مرکرزی و امریکرای شرمالی .چکیرد  ی
ز یتتنعامتتههتتای راتتال وپااتت هتتایدریافتت دتتده زدولتت هتتار متت کو عیتتددرپیواتت نخسررت ایررن گررزارش
( )A/HRC/17/27/Add.1مالحظه نمائید.

ب) شرکت در گردهمائیهاوسمینارها
 -5بازر ویژ با حمایت سازمانهایمول ،ییردههجلساتمنطهه یم اورهبامهخصصین ترتیرب داد کره
در مار  1161در استکهلم نغاز گردید و ( 61و  66اکتبر  )1161در بوئنو نیر  61( ،و  66نوامبر )1161
در بانکو  66( ،تا  61ژانویه  )1166در قاهر  65( ،و  61فوریه  )1166در ژوهانسربور ،،و ( 1و  1مرار
 )1166در دهلی ادامه یافت .جلسات مشاور منطقه یبابرگز ریییجلسهمال تاتبتامهخصصتیندر اتهکهلم
تتتهکواتتت وز رت متتتورخارجتتتهاتتتوئدکرکیتتتبد دهدتتتدهبتتتود،درروز 11مرررار  1166خاتمررره یافرررت .ایرررن
گردهمائیها ،متخصصان و مدافعان حقوق بشر کره برر روی یرک سلسرله مو روعات مربروط بره اینترنرت و نزادی

بیان کار می کنند را گرد هم نورد تا بتوانند در بهتری از تجربیات ،احتیاجرات و اولویرتهتایمتوردعظتردر یتن
گز رشدر ورهاومنارقمخهلفد دههبادند.
 -1بازر ویژ از تاری  64تا  67سپتامبر  1161در پنجمین نشست جلسه بحث و تبراده نظرر در برار کنترره
اینترنت در شهر ویلنیو شرکت کرد.
 -7در روز  11نوامبر  ،1161بازر ویژ در میز گردی با حضور متخصصین تحت عنروان «برابرری ،عردم
؟» که توسی دفتر کمیسریای عرالی
تبعیض ،و تنوا :نیا این برای رسانههایگروه ییچالش ا یاییفر
حقوق بشر در ژنو برگزار شد بود ،شرکت کرد.
 -1در روزهای  6و  61فوریه  1166و نیز 1و  7نوریل  ،1166بازر ویژ به عنوان متخص در جلسات
بحث و گفتگو در بار منع تحریک تنفر ملی ،نژادی یا مذهبی ،که توسی دفتر کمیسریای عالی حقوق بشرربه ترتیرب
در وین و نایروبی ترتیب یافته بود ،شرکت کرد.
 -6در روز  61مار  ،1166بازر ویژ به هنگام گفتگو در بار پیشنهادی برای تهیه یرک دسرتورالعمل در
پارلمان اروپا و نیرز شرورا در برار مبرارز برا سروا اسرتفاد جنسری و بهرر کشری جنسری از کودکران و هررز نمرائی
کودکان ،دیدگا های خود را در ارتباط با تطابق میان مسدود نمودن مطالب هرز نمائی کودکران در اینترنرت و حرق
نزادی بیان ،با حضار در میان گذاشت.
 -61بررازر ویررژ همچنررین در تعرردادی از گردهمررائیهتتاید ع تتهاه در تتورهایدیهتتر ،ز ییتتلگو کمتتاال،
مکزیی،فیلیپین ،فریهایجنوبی ،سوئد و ایاالت متحد امریکا شرکت کرد.

ج) بازدید از کشورها
 -66بازر ویژ نگا است که دیردار وی از کشرورهای مختلرف بررای مرأموریتی کره بره عهرد دارد کرامال حرائز
درخواستهای راال بهدول هابر ی یو ییهیئ عمایندگی بر پایه چنرد عامرل قررار دارد ،ماننرد

اهمیت است.
دیدارهائی که توسی بازرسان پیشین درخواست شد یا مورد قبوه قرار گرفته است ،روندهای جدیردی کره در نتیجره
ارساه مکاتبات در مورد اخبار نقرض حقروق نزادی عقیرد و بیران ظراهر مریدتوعد،وعیتزدرعظترگترفهنمعتادالت
جغر فیائ .بازرسویتژه میتدو ر ات  تهدرخو ات هتایبازدیتد ز تورهابتاعظترمستادددولت هتایمربورته
مو جهدود.
نمایندگیاعزامیدرسالهای 2212و 2211

هیئتهای

)1
 -61بازر ویژ یک هیئت نمایندگی از  5تا  65مه  1161به جمهوری خلق کر اعرزام داشرت .گرزارش ایرن
هیئت در پیوست این گزارش میمه شد است A/HRC/17/27/Add.2( .پیوست )1

3

 -61بازر ویژ از  61تا  16اوت  1161یک هیئت نمایندگی به همررا کاتالینرا بروترو ،برازر ویرژ نزادی
بیان برای کمیسیون حقوق بشر در کشورهای قار امریکا به مکزیرک اعرزام نمرود .گرزارش ایرن هیئرت در پیوسرت
این گزارش میمه شد است A/HRC/17/27/Add.3( .پیوست )1
 -64بازر ویژ از  1تا  5نوریل  1166به دعوت جمهوری مجارستان ،از این کشور دیدار کرد ترا در مرورد
قرروانین و مقررررات رسررانه یدرمجاراتتهاا،بتتهدنتتو امهخص ت کو تتیههتتائ بتتهدول ت  یتتن تتور ر ئتتهدهتتد.
رلالدیتتهمطیودتتاک وعیتتزعهتتایهوپی تتنهاد تویدروبستتای دفهتتر میستتریایدتتال حهتتوبب تتر ابتتلداهرا ت 
5
ا .
 -65بازر ویژ از تاری  61تا  67نوریل  1166یک هیئرت نماینردگی بره الجزایرر اعرزام نمرود .گرزارش ایرن
مأموریت در نشست نیند شورای حقوق بشرر در سراه  1161ارائره خواهرد شرد .اطالعیره مطبوعراتی و نیرز نترایج و
توصیههایمهدماک دروبسای دفهر میسریایدال حهوبب ر ابلداهرا  ا .

)2

مأموریتهایآینده


 -61دیدار از اسرائیل و محدود فلسطین اشرالی که قرار بود در ما مره  1166برگرزار گرردد ،بره ترأخیر افتراد
است .هنوز بر سر تاری هایجدید ینبازدیدهاکو فه بهدملعیامده ا .
 -67بازر ویژ مایل است از دولت ایتالیا برای نامه مورخ  1اوت  1161ایرن دولرت در پاسر بره درخواسرت
وی برای دیدار از این کشور سپاسگزاری نماید .وی امیدوار است که بتوان بر سر یک سری تاری هتای  تهبتر ی
دید ردراا  1166برای طرفین مناسب باشد ،توافق نمود.
درخواستهایمعوقه

)3
درخواستهایذیلبر یدید ربازرسویژهبدواپاا با ماعده ا :جمهوری اتالم 

از تاری مار 1166
یر ا(درخو ا درفوریه  1161فرستاد شد ) ،سری النکا (درخواست در ژوئن  1116ارساه گردید ) ،ترونو
(در  1116درخواست شد ) و جمهوری بولیواری ونزوئال (در ساههای 1111و  1116درخواست ارساه شد ).

،3

اصول کلی حق آزادی عقیده و بیان و اینترنت

 -66در تاری فناوری اطالعات بندرت مریکتو اپی ترفه ر مالحظتهعمتود تهماعنتدبتهوجتوددوردا ینهرعت 
ییچنینک ثیرشگرفی داشته باشد .بر خال دیگر رسانههای رکیار ماعنتدر دیتو،کلویزیتوا،و عه تار تچتاپ 
هبرپایه عهها ییاویه رالدات ر رد رعد ،ینهرع گام بزرگبهجلو ا زیرا یک رسانه تفاعلی است.
در حقیقررت بررا ظهررور خرردمات وب  ،1/1یررا پلتفرررمهتتایمیتتاعج  کرره مشررارکت و همکرراری شرررکت کننرردگان در تولیررد
محتوا و اطالعات را تسهیل میعماید ،فر د،دیهر رفاًییدریاف  نندهغیرفعا  نیستند ،بلکه هر یک خرود
یک انتشار دهند  فعاه اطالعات نیز میباشند .یک چنین پلتفرمهائ بهویژهدر تورهائ  تههیوهوعتهراتاعه
اتازعددیتدگاههتایمهتمو عههتاددمیزختودر در

مسههل وجودعد رد،بسیار رزدمندهستهندزیتر  فتر در  تادرمت 
خهیاریکدیهرگذ دههو رالداتو بیناعه ی سب نند .منا ،تولید کنندگان رسانههایاتنه عیتزمت کو عنتدبتا
اهفاده ز ینهرع ،د یرهدال مند اخودر در یا هزینهعاچیزی،شردیدا افرزایش دهنرد .بره طرور کلری اینترنرت برا
قادر ساختن افراد به مبادله فوری و ارزان اطالعات و عقایدشان در فراسوی مرزهرای یرک کشرور ،اجراز مریدهتد
هدا یابی به اطالعات و معلومات که قبال دست نیرافتنی برود ،امکرانپرذیر گرردد .ایرن نیرز بره نوبره خرود بره کشرف
حقایق و پیشرفت کلی جامعه کمک می ند.
5
دسترسی
قابل
. http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10916&LangID=E
همان.
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 -11اینترنت حقیقتا بره ابرزاری کلیردی بررای افررادی تبردیل شرد کره افرراد از طریرق نن مریکو عنتد زحتقدز دی
دهیتتدهوبیتتااختتوددعطتتور تتهدرمتتاده 66اعالمیرره جهررانی حقرروق بشررر و می رراق بررین لملل ت حهتتوبمتتدع وایاا ت 
کضمینگردیده ،اهفاده نند.میثابمزبورکصریحم عماید ه:
الف) هیچکو را نمیکو ابهمناای دهایدشموردمز حم  خافه ر رد د.
ب) هر کو حق نزادی بیان دارد .این حق شامل نزادی تفح و تحصریل و اشراعه اطالعرات و افکرار از هرر قبیرل
بدون توجه به سررحدات خروا شرفاها یرا کتبرا یرا بره صرورت چراپی یرا هنرری یرا بره هرر وسریله دیگرر بره انتخراب خرود
میبادد.

ی) العمرراه حررق مررذکور در بنررد  1ایررن مرراد مسررتلزم حقرروق و مسررئولیتهتتایخا ت  ا ت ولتتذ ممکتتن ا ت کتتاب 
مودودی هایمعین ب ود هدر اعواکصریحددهوبر ی مورزیرعرورتد دههبادد:
د) احترام به حقوق یا حی یت دیگران.
هـ) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سالمت یا اخالق عمومی.
 -16بازر ویژ با ابراز صریح این مطلب که هر کو حق دارد از طریق رسرانههتایگروهت  دههتاد تختود
ر بیااعماید،تأکید میعماید هماده 91دالمیهجهاع حهوبب روعیزمیثابمذ وربا یندیندهعهریکهیتهدتدعد
هپی رف هایفن دینده ه فر د زطریق ننها میکو عند زحقدز دیبیااخویشبهرهمنددوعدر داملگردیده
وبادااازگارباشند .از اینرو است که ساختار قانون بین للملل حهوبب ر نواعیز دهیارخودر حفظ ردهو
هنوزهمبههماا عد زهدربارهفناوریهای جدید ارتباطات از قبیل اینترنت قابل اجراست.
 -11حق نزادی عقید و بیان همانقدر که به تنهائی یرک حرق پایرهای محسروب مریگتردد،بتههمتاا عتد زهعیتزدر
میسرااخهنحهوبدیهر ز ییلحهوب هصادی ،جهماد وفرهنه ،ماعندحقکوصیلوحقدر درزعدگ 
فرهنه وبهرهبردا زمز یایپی ترف هتایدلمت وبته تارگیتریدعهتاوعیتزحهتوبمتدع وایاات ماعنتدحتق
دز دیکجم ودز دی عجمن ،همی د رد.بنابر ین ینهرع باارد بخ یدابهالعمراه حرق نزادی عقیرد و بیران
مردم ،تحقق بسیاری از دیگر حقوق بشری را هم تسهیل میعماید.
 -11منافع و توانائیهایبالهوهوفر و ا ینهرع ،درخصو یاتمنوصربهفردداری هد رد،ماعنتد سررعت
نن ،گستر جهانی و گمنام بودن نسبی نن .در عین حاه ایرن خصوصریات برارز اینترنرت کره افرراد را قرادر مریاتازد
اطالعات را به طور «بیدرنگ» انتشار داد و مردم را بسیج نماید ،دولتهاو درکمند ار بههر س عد خهه ا .
یتتناتتیبدتتده ا ت  تتهاز طریررق اسررتفاد از فنرراوریهتتای هرچرره پیچیررد کتتربتتر یمستتدود تتردا راتتا مطالتتب،
دنااائ وزیرعظرگرفهنفعاالاومنههد ا،جترمدتناخهنبیتاامطالتب تاعوع ،و کختاذمهترر تدات وپتاگیتر
بر یکوجیه ین د مات،مودودی هایفز یند  یبرروی ینهرع  دمتا گتردد.برازر ویرژ در ارتبراط برا ایرن
مطلررب همچنررین تأکیررد دارد کرره معیارهررای موجررود بررین المللرری حقرروق بشررر ،برره ویررژ بنررد  ،1پرراراگرا  66می رراق
بین لملل حهوبمدع وایاا درک خی  عو موتدودی هتائ  تهعتا عکعهتددولت هتادرکضتمینحتقدز دی

بیاام باشد ،کامال مربوط و مناسب است.
 -14همانطور که در بند  ،1ماد  66این می اق ذکر شد  ،بعضی از مروارد خراو و اسرت نائی بیران عقیرد وجرود
دارد که ممکن است بر طبق قانون بین لملل حهوبب ر ،اعوعاًمودودی هائ برداِ دما دتدهبادتد ته اااتاًبته
منظورحفظحقوق دیگران میبادد .ینموعو درگز رشااالعه یل بتازرسویتژ مرورد بررسری قررار گرفتره
است 7.اما به هر حاه برازر ویرژ تکررار ایرن مطلرب را مناسرب مری دانرد کره هرر گونره محردودیت در مرورد حرق
نزادی بیان باید نزمون سه مرحلهای مفصل ذیل را با موفقیت پشت سر گذارد:
همگرران قرررار گیرررد( .اصرروه پرریش بینرری پررذیری و

(الررف) بایررد برره و ررو در قررانون تصررریح گردیررد و در دسررتر
شفافیت)؛ و
(ب) باید یکی از اهدا مطروحه در بند  ،1ماد  66می اق مذکور را که  -6محافظرت از حقروق یرا حی یرت دیگرران
میبادد،یا-2حفظ منی مل یاعظمدموم ،یا خالبیااالم دموم  ات ر دعیتا  نتد (تلم ترودی ) 
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و(ج)باید ثیاتدودک روری است و نیز حد اقل محدودیت مورد نیاز برای نیل بره هرد
گرفته شود (اصوه رورت و رعایت تناسب).

مرورد نظرر بره کرار

عالو بر نن هر گونه مقررات محدود کنند  ی هدرمورددز دیبیاابه ارگرفهتهمت شود بایرد توسری سرازمانی
اعماه گردد که از هر گونه تأثیر پذیری سیاسی ،بازرگانی ،و یا دیگر تأثیرات غیر موجه ،مبررا برود  ،بره طوریکره
عملکرد نن نه خودسرانه باشد و نه تبعیضدمیز،وموافظ های اف درمهابلاوء اهفادهمر داتدود ،زجمله
مکاابازخو ا عموداوجیر اخسارت علیه العماه سوا استفاد .
 -15از اینرو انواا قانونی اطالعاتی که ممکرن اسرت محردود شروند شرامل مروارد زیرر مریگردعتد :هررز نگراری
کودکان(به منظور محافظت از حقروق کودکران) ،1سرخنرانیهتایکنفردمیتز(بتهمنظتورحفتظحهتوبجتو مع  تهدر
مخارره ر رم گیرعد) ،6افترا( برای حفظ حقوق و حی یت دیگران در برابر حمالت غیر موجره) 61و طرفرداری
از تنفررر ملرری ،نررژادی یررا مررذهبی کرره سرربب تهیرریج و برررانگیختن تبعرریض ،خصررومت یررا خشررونت مرریدتتود(بتتهمنظتتور
66
موافظ  زحهوبدیهر ا،ماعندحقحیات).
 -11اما به هر حاه در بسیاری از موارد که در بخشهایذیتلمتوردبررات  تر رخو هتدگرفت  ،تورهابته
مودودااخهن ،نتره ،دستکاری و سانسور محتوائی که از طریق اینترنت اشراعه مریگتردد،دات مت زعنتدبتدوا
دعکههیوهوعه ااس اعوع موجودبادد،یابر ااس و عین ل ومیهم،وبدواکوجیههتد ختود از انجرام چنرین
اقدامی؛ و  /یا به طریقی که وا حا غیر روری است و/یا با نیل به مقصرود نهرائی تناسربی نردارد .چنرین اقرداماتی
وا حا با تعهدات کشورها بر طبق قرانون برین لمللت حهتوبب ترهمختو ع عتد ردو غلتبدمومتاًاتیببتروزیتی
«تأثیر مأیو کنند » بر حق نزادی عقید و بیان میدود.
 -17برره عررالو  ،بررازر ویررژ تأکیررد مرریعمایتتد تتهبتتهدلت خصو تتیاتمنوصتتربتتهفتترداینترنررت ،مقررررات یررا
محدودیتهائ  هممکن ا بر یرااعههایانه  ،اعوع ومنااتبکلهت دتوعد ،غلتبدرمتورد ینهرعت چنتین

عیسهند.بر یمثا درمو رداخناا فهر دمیزدربارهحیثی  فر د،باکوجهبهکو عائ فرد مورد نظر بررای اسرتفاد
از حق پاسخگوئی فوری خود به این مطالب ،برای جبران نسیبی که به وی وارد شد  ،انواا تحرریمهتائ  تهممکتن
ا بر ی بر زمطالب فهر دمیزدرخارج ز ینهرع ،مورد اهفاده ر رگیرعد،ممکن ا در یتنمتوردغیتر
عرورییاب کنااببادد.م ابهاًدرحالیکهموافظ  ود اادربر برموهو یعامنااب،م کو عتدهتدف معهتو 
بادد،وجودعرم فز رهایفیلهر ننده هو لدینومهاماتمدراهمت کو عنتد زدابتر ی نهتر داتهیاب بتهمطتالی 

خاص اهفاده نند،عرورت عجام د ماتکوا دول ماعندمسدود رداییوبسای ر کاهش داد و توجیره نن
را دشوار میاازد 61.عالو بر نن ،بر خال پخش رادیو/تلویزیونی که ثبت نام یا صدور جواز برای نن روری
بود است تا امکان توزیع فرکانوهایمودودیر به ورهابدهد،چنین لز ماک ر عمت کتو ادرمتورد ینهرعت 
کوجیتتهعمتتود.زیتتر  ز ابلی ت اتتروی دهرری برره تعررداد بیشررماری شرررکت کننررد و اصرروال تعررداد بیشررماری کرراربر،
61
برخوردار است.

 1اشاعه هرز نمائی کودکان بر اسا قانون بین لملل حهوبب رممنو گردیده ا ،بر یمثا عهاه نیدبه«پروککل
خهیاری میثاب حهوب  ود اا ،در مورد فروش کودکان ،به فحشاا کشاندن کودکان ،و هرز نگاری کودکان» ،ماد ،1
پاراگرا (6سی)Optional Protocol to the Convetion on the Rights of the Child on the sale of [ .
]children, child prostitution and child pornography
6
برای م اه نگا کنید به «فریسون علیه فرانسه» [ ،]Faurisson v. Franceکمیته حقوق بشر سازمان ملل( ،پیام
شمار  ،)551/6661دیدگا های 1نوامبر  .6661مو وا سخنرانیهایکنفردمیزدرگز رشهایپی ینعیزمطر گردیده،
زمیاادعهاعهاه نیدبه E/CN.4/1999/64; E/CN.4/2000/63; E/CN.4/2002/75و .A/HRC/4/27


61

هتک حی یت و نشر اکاذیب

برای م اه نگا کنید به ماد (1سی) کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی.
 66برای م اه نگا کنید به ماد  ،11پاراگرا  1می اق بین لملل حهوبمدع وایاا .
 61مرکز دمکراسی و فناوری« ،بدون توجه به مرزها :حق جهانی نزادی بیان در عصر دیجیتاه» [ Center for
Democracy & Technology, Regardless of Frontiers: The International Right to Freedom of
 ]Expression in the Digital Ageسری  – 1/5پیشنویو گفتگو (نوریل  ،)1166و.5 .
 61اما به هر حاه این شامل ثبت نام برای نام دامنه که صرفا به دالئل فنی یا قواعد عمومی کاربری که شامل تمام مراحل
بازرگانی میدود،عیس .
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محدود ســاختن محتوا بر روی اینترنت

 -11همررانطور کرره مختصرررا در فصررل  1نیررز قیررد شررد ،العمرراه هررر گونرره محرردودیت بررر نزادی بیرران بایررد بررر طبررق
معیارهای دقیق مذکور در قانون بین لملل حهتوبب تربادتد.موتدوداتاخهنحتق فتر دبتر یبیتااعظتر تختود از
طریق اینترنرت مریکو عتد َ شرکاه مختلفری داشرته باشرد ،از اقردامات فنری بررای پیشرگیری از دسترسری بره برخری از
مطالرب خرراو ،ماننررد مسرردود و فیلترر کررردن گرفترره تررا تضرمینهتتایعابستتندهعستتی بتهحتتقحفررظ حررریم خصوصرری و
اطالعات شخصی افراد ،که سبب جلوگیری از اشاعه عقاید و اطالعات میشود .بازر ویژ برر ایرن عقیرد اسرت
کرره اسررتفاد خودسرررانه از قرروانین کیفررری برررای تحررریم اظهررارات قررانونی ،یکرری از شرردیدترین اشررکاه محرردود سرراختن
حقوق افراد میباشد ،زیرا نه تنها سبب بروز یک «تأثیر مرأیو کننرد » میشرود بلکره منجرر بره نقرض دیگرر حقروق
اشتهتایخوداتر عهودتکنجهو عتو دیهتررفهارهتایتامجتاز تهتایاالماعته،غیتر
انسانی نیز میگردد ،هبازد 
عساع ،یاکوهیردمیز زداجمله عد.
(الف) مسدود ساختن یا فیلتر کردن خودسرانه محتوا
 -16مقصود از مسدود ساختن ،انجام اقداماتی اسرت کره بررای جلروگیری از دسرت یرافتن کراربران نهرائی بره یرک
سری مطالب خاو ،صورت میگیرد .ین د ماتداملماع ددا اربر ا زداهرا بهییکعد دوبسای هتای
ایپروککلهای ینهرعه ،پسوعدهایعامد منهها،وحذ وبسای  زشبکه سررویو رسرانی شررکتی

خاص،ع اع ه
که میزبان وب میبادد،یا اهفاده زفناوریفیلهتر تردابتر یمجرزا نمرودن صرفحاتی کره دارای کلمرات کلیردی یرا
محتوای خاو دیگری هستند ،به طوریکه نتوان نن صفحات را دید ،مریدتود .بررای م راه چنردین کشرور بره مسردود
نمودن دسترسی به یوتیوب  6ادامه میدهند ،هوبستایه بتر ی اتهفاد مشرتر کراربران بررای دیردن ویردیوهائی
اسررت کرره توسرری خررود کرراربران ارسرراه و مشرراهد مرریدتتود.چتتین تتهد ر ییک ت  زپیویتتدهکتترینوگستتهردهکتترین
بادتد،ایستهمهتایفیلهتر ننتدهواتیع ر برگزیتده تهداهرات بته

ایسهمهای نهر  رالداتبرروی ینهرع  
می

وبسای هایحاوی طالحات لیدی ز ییل«دمکر ات »و«حهتوبب تر»ر مستدودمت اتازد 65.برازر ویرژ
شدیدا نگران است که مکانیسمهایمورد اهفادهبر یعظمد داوااعسور ردا رالداتبترروی ینهرعت ،روز
هایچندالیه یم گردعدکه غالبا از دید عموم پنهان است.

روزپیویدهکرددهومجهزبه نهر 

به
 -11بازر ویژ همچنین در بار روند اخیر الظهور مسدود کردن زمان بندی شد (یا «بره موقرع») بررای مرانع
شرردن از دسترسرری یررافتن یررا انتشررار اطالعررات در مواقررع حسررا سیاسرری ماننررد انتخابررات ،نررانرامیهتتای جهمتتاد ،یتتا
اتتالهردو تتای مهتتمایاا ت یتتاکتتاریخ  ،ابررراز نگرانرری مرری نتتد.درر ت  یتتنمو ت وبستتای هتتای حتتز بمختتالف،

شبکههای جهماد ماعندکوئیهروفی بوکمستدودمت دتوعد،همتاعطور تهدر

رااعههای بیطر  ،و پلتفرمهای

زمینهکظاهر ت خیردرسراسر خاور میانه و شماه افریقا شاهد نن بود  یم.درمصر رکیار تاربر ابتا ینهرعت 
به ل  ط دد.
 -16استفاد کشورها از فناوریهایمسدودیا فیلتر کنند غالبا با تعهدات ننها در مورد تضرمین حرق نزادی بیران
تناقض دارد ،زیرا با معیارهای مذکور در فصل  1مطابقت ندارد .نخست ننکه شرایی خاصری کره مسردود کرردن را
توجیه نماید ،در قانون تصریح نشد است یا اینکه اگر هم در قرانون ذکرری از ننهرا بره میران نمرد بره صرورت بسریار
کلی و مبهم است که این خطر را بره همررا دارد کره محتروا خودسررانه و یرا بریش از حرد ،مسردود شرود .ثانیرا مسردود
میثتاببتین لمللت حهتوبمتدع وایاات دمتده

نمیکو ابر یدعیا  رداهد هائ  هدربند3متاده91
سازی را 
ً
ا کوجیهعمودودمومافهرا مو ردمسدودددهبره صرورت سررن ی نگرا داشرته مریدتود کره ارزیرابی اینکره نیرا
دسترسی به محتوا به دلیل موجهی محردود شرد اسرت یرا خیرر را مشرکل مریاتازد.ثالثتاًحهت دردتر یط  ته عجتام
چنینکوجیه  مکااپذیر ا  ،د ماتمربوربهمسدوداازیبر یرایدابههد موردعظتر،غیترعتروری
یابدواکناسب هستند ،زیرا ننها غالبا هد گیری مناسبی ندارند و طیف وسیعی از محتوا را که ماورای نن بخش

 6نگا کنید به «اوپن نت اینیشیتیو» [« ،]OpenNet Initiativeیوتیوب سانسور شد :یک اتفاق جدید» [ YouTube
 ،]Censored: A Recent Historyقابل دسترسی در http://opennet.net/youtube-censored-a-recent-history
 65سازمان گزارشگران بدون مرز« ،دشمنان اینترنت» [ ،]Enemies of the Internetمار  ،1161قابل دسترسی در
 ،http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdfص .1-61 .
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محتویات غیر قانونی میبادد،عیزغیر ابلداهرا م اازعد.ودختردعکتهغالیتاًبتدوا ینکته مکتاامد خلتهیتی
رگاا ضائ یابیطر بر یمروروبررا وععی وجودد دههبادد،موهو مسدودم دود.
 -11بازر ویژ توجه دارد که هرز عهاری ود ااییموردم تخ  اتهثنائ  ات  ته تد مبتر یمستدود
اازیدار م کو اکوجیهعمود ،به شررط ننکره قروانین ملری بره انرداز کرافی دقیرق باشرند و احتیراطهتایمترثر علیره
استفاد غیر مجاز یا نا به جا در نظر گرفته شد باشند ،ماننرد نظرارت و بررسری توسری یرک هیئرت داوری مسرتقل و
بیطر یا یک ارگان ناظر .اما به هر حاه وی از این جهت نیز نگران است که دولتها غلببتهجتایدعکتهکتالش
خودر بررویکعهیب اعوع  فر دی همسئو کهیهو دادههرزهعهاری ود تااهستهند،مهمر تزعماینتد،دتدید ً
برمسدوداازیککیهم  نند.بهدتالوه زدعجتا تههترزهعهتاری ود تااغالیتاًیکت  زاثررات جنبری قاچراق و بره
فحشاا کشاندن کودکان میبادد،بازرسویژهمصر عه زدول هام خو هد هبر یمیارزهبام کالتبنیادی ته
ایبهرزهعهاری ود اام دود ،د ماتهمهجاعیه عجامدهند.

(ب) جرم تلقی کردن اظهارات قانونی
 -11انواا اقداماتی که توسی دولتهابر یمودودااخهن عه ارمطالبدعالین ورتمت گیتردعتهکنهتادتامل
فعالی هائ م گردد کره بره منظرور جلروگیری از رسریدن اطالعرات بره کراربر نهرائی مریبادتد،بلکتههمونتیندتامل
هد  ر رد دادعهائ  هدرپ جسهجو،دریاف و عهها  رالداتحستاسایاات  زرریتق ینهرعت هستهندعیتز
مت دتود.سررکوب واقعری انتقراد یرا نار رایتی از طریررق دسرتگیریهتاوبازد دت هتایخوداتر عه،عاپدیتددتداهتتای
جیاری ،یجادمز حم و رداب،پدیده ی دیم  ا ودرمورد اهفاده نندگاا ینهرع عیزِ دما م دود .یتن
مستتتئلهدرگتتتز رشبتتتازرسویتتتژهبتتتهمجمتتت دمتتتوم عیتتتزدربختتتش«موافظتتت  زدتتتهروعد اروزعامتتتهعهتتتار»
( )A/65/284مررورد بررسرری قرررار گرفترره اسررت .چنررین اقررداماتی اغلررب نرره تنهررا هدفشرران خرراموش سرراختن اظهررارات
قانونی است بلکه ایجاد رعب در میان مردم برای راندن ننها به سوی خود سانسوری میبادد.
 -14بازر ویژ کماکان نگران است که اظهارات قانونی ننالین علیرغم تعهردات برین لمللت  تورهادرمتورد
حهوبب تر،جترمکلهت دتود،چته از طریرق اعمراه قروانین کیفرری موجرود در برار اظهرارات ننالیرن باشرد و چره از
طریق ابداا قوانین جدیدی باشد که مخصوصا برای جرم شناختن اظهارات ننالین طراحی شد است .چنرین قروانینی
اغلب بر پایه حفظ حی یت یک فرد ،امنیت ملی یا اقدامات د تروریسم توجیه میدوعد ،مادردمه بررای سانسرور
محتوائی است که دولت و دیگر قدرتمندان نسبت به نن عالقمند یا موافق نیستند.
 -15یک م اه وا ح از جرم شناختن اظهارات قانونی ،زندانی کردن وبرال ،نرویوهتادرار اتردعیاات .برر
وبال،عتوی بتهدلیتلجرائمری کره مربروط بره محتروای

طبق سازمان گزارشگران بدون مرز در ساه 616 ،1161
مطالب ننالین ایشان میددهدرزعد ابوده عد 6 .فقی  71تن در چین زندانی شد  عدوبهدعیا داویهنامو یتر ابته
67
کرکیببا98و93کنزعد ع ،قرار دارند.
 -11زندانی نمودن افراد برای جستجو  ،دریافت و انتقاه اطالعات و عقاید را بندرت میکو ابتهدنتو ا تد م 
میثتاببتین لمللت حهتوبمتدع وایاات کوجیته ترد.

منااببر یعیلبه هتد  تاعوع منتدرجدربنتد3متاده91
بازرسویژهمایل ا ککر ر ند ه فهر زدابته فتر د نبایرد جررم تلقری شرود ،و نیرز محافظرت از امنیرت ملری یرا
مبارز با تروریسم را نباید توجیهی برای محدود کردن حق افراد برای بیان مطالب خرود دانسرت ،مگرر ننکره دولرت
بتواند نشان دهد که :الف) این اظهار عقید به قصد تهییج یک خشونت قریب لو و م بادد ب) حهما د رداتیب
چنین خشونتی گرردد؛ و ی) یرک ارتبراط مسرتقیم و فروری میران ایرن اظهرار عقایرد و احتمراه یرا وقروا چنرین خشرونتی
61
وجود دارد.
 6قابل دسترسی در . http://en.rsf.org/press-freedom-barometer-journalists-killed.html?annee=2010
 67سازمان گزارشگران بدون مرز« ،دشمنان اینترنت» [ ،]Enemies of the Internetمار  ،1161قابل دسترسی در
. http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdf


هتک حی یت و نشر اکاذیب

« 61اصوه ژوهانسبور ،در مورد امنیت ملی ،نزادی بیان و دسترسی به اطالعات» [ Johannesburg Principles on
 ]National Security, Freedom of Expression and Access to Informationاصل  ،در سند
 E/CN.4/1996/39به امضا رسید است.
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 -17عالو بر نن ،بازر ویژ تأکید می ند هحقدز دیبیاادتاملبیتاادیتدگاههتاودهایتدیهتممت دتود ته
ایب هاع ،یکهخوردایتاعتار حه  فتر دگرردد .عرالو برر نن همرانطور کره شرورای حقروق بشرر هرم در قطعنامره
 61/61خود اظهار داشته ،محردودیتهتاهرگتزعیایتددتالوهبترموعتوداتدیهتردرمتوردمتذ ر تایاات هتای
دول ومیاحثایاا گز رشهایحهوبب ر،فعالی هتایدولت وفستاددردولت درگیتربتودادرفعالیت هتای
عهخابتتاک ،کظتتاهر تمستتالم دمیتتزیتتافعالیتت هتتایایااتت  زجملتتهبتتر ی تتلحودمکر اتت وبیتتاادهایتتدو
نار ایتیها،مذهبیا دههاد ت ،زجملهکوا  فتر دی تهبتهگتروههتای لیت یتاداتیبپتذیرکعلتقد رعتدِ ،دمتا 
66
دود.
(ج)

تحمیل تعهدات به افراد واسطه

 -11یکی از خصوصیات منحصر به فرد اینترنت این است که نحو  ی ه رالدات عهها مت یابتد،کتاحتدزیتادی
بهو اطهها یا شرکتهایخصو بسهه د رد تهختدماتوپلهفترمهتائ ر بتر یکستهیل رکیارتاتیتامیتادالت
میتتاا دتتخاصثالتتث ،زجملتتهفتتر همعمتتودا مکتتااداهرا ت بتته ینهرع ت ،میزبتتاع وب ،عههتتا ودتتاخ گتتذ ری
موهو  11،فراهم میعمایند.بدینکرکیبو اطهها زارائه دهندگان خدمات اینترنتی گرفته تا موتورهای جسرتجوگر،
و از خرردمات وبررال ،تررا پلتفرررمهتتایدعالیتتن اجتمرراعی ،گسررترش یافترره عتتد.بررا ظهررور خرردمات وب  ،1/1اکنررون افررراد
میکو عند رالداتر بدواگذر عدا زمرحلهبررا کوا اتردبیر ،تهدر عه تار تاتنه مهتد و بتود ،عه تار

دهند.ریفخدماتی که توسی شرکتهایو اطه ر ئهم دتوعددررتو ده گذشرته ،گسرترش یافتره ،کره بیشرتربه
دلیل نن بود است که از جهت قانونی تعهدی نسبت به مطرالبی کره کراربران اینترنتری از طریرق خردمات ننهرا ارسراه
می نند،عد دهه عد .مابههرحا بازرسویژهکذ رم دهد هدراا های خیر،فر غ  زکعهد ت تاعوع بتر ی

در هایو اطه،روبهزو گذ دهه ا .
 -16بسیاری از کشورها قوانینی را اتخاذ نمود اند که بر طبرق نن در صرورتی کره شررکتهتایو اتطه،مطالتب
کهیهددهکوا  اربر ار  هغیر اعوع کله م دتود،فیلهتر،حتذ یتامستدودعکننتد،بایتدپااتخهوبادتند.بتر ی
مثتتا درکر یتته ،تتاعوا6569درمتتوردمن ت جتتر ئم رککتتاب درفنتتاوری رکیارتتات ،تتهدراتتا 9375بتته جتتر 
گذ دههدد،کعهد تجدیدیر بهکولید نندگاامطالتب ینهرعهت ،دتر هتایختدمات ینهرعهت ،ومیزبتااهتایوب
کومیلم  ند .ین اعواهمونینبهییدژ ع اجاز میدهرد وبسرایتهتائ ر هتم تهدرختارج زکر یتهمیزبتاع 
م دوعدبهدلیلموهو ی تاامستدودعمایتدوه ت عتو گستهردهموهتو یغیتر تاعوع ر  زوبختارجعمایتد 16،از
جمله «جنایت علیه نتا تر » که شامل «توهین» به مصطفی کماه نتاتر  ،بنیانگرذار جمهروری ترکیره مریدتود.در
تایلند قانون جرائم رایانه ی 1117تعهداتی را به شررکتهتایو اتطه تهمستئو  عههتا موهتو هستهندیتامحتروای
شخ ثال ی را میزبانی می نندوعیزخودعویسندگاا ینمطالبکومیلم  نتد 11.ایرن قرانون بررای تعقیرب جزائری
پلتفرمهایدعالینهستند ،مرورد اسرتفاد قررار گرفتره ،کره خالصره برخری از ننهرا در پیوسرت

افرادی که ارائه کنند
اوه نمد است.
 -41در موارد دیگر ایجاد تعهد برای شرکتهایو اطه زرریق تو عینمربتوربتهحفرظ حرریم خصوصری و
میدود.بر یمثا ،یید دگتاهدر یهالیتاپت  زدعکتهویتدیوئ کوات یتی تاربرر ،برر
محافظت از داد ها ،تحمیل 
روی خدمات ویدیوئی گوگل ارساه شرد کره نشران مرید دبتهیتیعوجتو امعلتو التممت دتود،اتهکتن زمجریتاا
گوگلر بر یعهع و عینموافظ  زداد های ایتالیا محکوم نمود .اگر چه فقی چند ساعت پو از اخطار مقامرات
11
مجرری قررانون در ایتالیررا ،ایررن ویرردیو از روی وب برداشررته شرد ،قا رری مرردیران اجرائرری گوگررل را مجرررم شررناخت.
دولت چین از شرکتهایخدمات ینهرعه وپلهفرمهای ینهرعه م خو هد اربر ع تاار زیترعظترد دتههبادتندو

« 66قطعنامه شورای حقوق بشر» ،شمار  ،61/6پاراگرا ( 5پی).
 11سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [،]Organisation for Economic Cooperation and Development
«نقش اقتصادی و اجتماعی شرکتهایخدماترااع  ینهرع »The Economic and Social Role of Internet [
( ،]Intermediariesنوریل .)1161
 16قانون  ،5 56ماد .1
رایانه ی ،بی.ائی  ،)1117( 1551بخشهای91و.95

 11قانون جرائم
 11سازمان گزارشگران بدون مرز« ،محکومیت گوگل میکو عدبهبررا پیش ز راا ویدیوبرروی ینهرع منجر
دود» 1 ،]Google conviction could lead to prior control over videos posted online[فوریه .1161
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1
شررکتهتائ  ته

همونیندعهامسههیماًمسئو مطالی هسهند هکوات  اربر ع تاابتررویوبمنه ترمت دتود.
عهو عند زدهد چنین تعهداتی برنیند در معرض از دست دادن جواز کار قرار میگیرعد.مسئو د عسهندر هتای
و اتتطهبتتر یمطتتالی  تته اربر ع تتااکهیتتهیتتامنه تترمت اتتازعد،دتتدید ً اتتهفاده زحتتقدز دیبیتتااودهیتتدهر بتته
مخاررهم  عد زد،زیر  غلببدواهیوهوعهدفافی و عجامک ریفات اعوع الزم ،سبب خرود سانسروری بریش از
حد به منظور حفظ منافع شخصی میدود.

 -46چندین کشور سعی کرد  عد زرریق کخاذ عو روشهائ  هبهایاا  «خطاروحذ »معرو دتده،
مریعمایتدبته
در هایو اتطهر موافظت عماینتد.چنرین سیسرتمی شررکتهتایو اتطهر  زپااتخهوبتوداحفتظ 
درردعکهبهموعدگاه یافهن زوجودمطالتبغیتر تاعوع ،دعهتار  زوبحتذ  ننتد .بررای م راه ،برر اسرا
دستورالعمل اجرائی اتحادیه اروپا در بازرگانی الکترونیک ،شرکت ارائه خدمات میزبانی وب بررای محتروای تهیره
شد توسی کاربران ،میکو عد زپااخهوئ درموردچنین محتواهائی اجتناب نماید در صورتیکه اطالعرات واقعری
در بار فعالیت غیرقانونی نداشته باشد و به محض نگاهی یافتن از غیر قانونی بودن نن ،فورا محتوای مزبور را از
وب حررذ نمایررد 15.مشررابها قررانون حررق التررألیف هررزار دیجیترراه ایرراالت متحررد امریکررا هررم موقعیررت امنرری را برررای
شرکتهایو اطهفر همم دوردبهدرردعکهبهموع رال یافهن زموهو یمتوردبوتثدار  زوبختارج

1
اازند.
 -41با وجود این ،اگرچه سیاست اخطار و حذ یکی از را هایپی هیری زدرگیتردتدامستههیمدتر هتای
و اطهویامهابلهدعهادررفتارهای غیرقرانونی اسرت کره از طریرق خردمات ننهرا انجرام مریدتود ،متا یتنوعت هتم
کوا دول وهمکوا دو ملخصو مورداوء اتهفاده تر رمت گیترد .تاربر ع  تهدتر ختدماتراتاا
ایشان به ننها اخطار می ندموهو یدعهاغیر اعوع دناخههدتده،غالیتاًچنتد ار هچتاره یعد رعتدویتامنتاب  مت 
بر یمهابلهباحذ موهو یخودد رعد 17.به عالو  ،با توجه به این مطلب که شرکتهایو اطهدر تورتدتدم
حذ مطالببهموتعدریافت  خطتار ز تاربر ادرمتوردغیتر تاعوع بتوداموهتو ،ممکتن ات هنتوزهتم ز
جه مال ویادربعض مو رد زجه  یفریمجاز تدوعد،کرجیح میدهند برای حفرظ موقعیرت خرود مرتکرب
خطا شد ومحتوائی که ممکن است غیر قانونی باشد را شدیدا سانسور نمایند .عدم شفافیت در مراحل تصرمیم گیرری
شرکتهایو اطههمونین غلب،رفهارهایکیعیعدمیزویتاف تارهرای سیاسری کره برر تصرمیمات شررکتهتاکت ثیر

ی ند.دالوهبرداچوادر هایو اطه،عهادهایخصو ت هستهند،بتر یکعیتیندعکته
د ردر  زعظرپنهاام 
دیاییموهو یبخصوصغیر اعوع  ا یاخیر ،ه حهیتاجبتهردایت د یتقکعتاد میتاامنتاف رقبرا و در نظرر
گرفتن مدافعات الزم دارد ،چندان مناسب نیستند.
 -41بازر ویژ معتقد است که مسئولیت سانسرور مطالرب هرگرز نبایرد بره نهادهرای خصوصری سرپرد شرود و نیرز
اینکه اگر شخصی تهیه کنند محتوای ارساه شد بر روی اینترنت نیست نباید برای نن پاسخگو باشد .در واقرع هری
دولتی نباید شرکتهایو اطهر مجیوراازد زرر دعهامسئولی ااعسورر بهدهدهگیرد ،هیتیعموعتهنن
جمهوری خلق کرر مریبادتد تهدردا میستیوا اتهاعد ردهای رکیارتات تره،یعنت یتیعهتادعیمتهدولهت وعیمته
خصو بر یوع مهترر تموهتو یدعالیتنک اتی دتده ات (.عهتاه نیتدبتهاتندA/HRC/17/27/Add.2
پیوست  .)1بازر ویژ از ابداعاتی که در برخی کشورهای دیگر برای حمایت از شرکتهتایو اتطه عجتامدتده
عمایدماعندالیوه ی هدردتیل بتهکصتویبراتید تهکصتریحمت  نتددتر هتایو اتطهالزم

ا  ،اههیا م 
 1سازمان گزارشگران بدون مرز« ،دشمنان اینترنت» [ ،]Enemies of the Internetمار
 ، http://en.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies.pdfص .1-61 .

 ،1161قابل دسترسی در

15
«دستورالعمل اجرائی اتحادیه اروپا در بازرگانی الکترونیک» [،]E/Commerce Directive
 ،2000/31/ECماد .6
 « 1قانون حق التألیف هزار دیجیتاه» [ ،]Digital Millennium Copyright Actبخش .561
 17ان .ویلنو [« ،]N. Villeneuveراهکارهای گریز:سانسورجهانی ننالین در حاه رشد است ،اما ابزار مقابله با نن و
حفظ حریم خصوصی هم همینطور» [ Evasion Tactics: Global Online Censorship is Growing, but so are
« ،]the Means to challenge it and Protect Privacyشاخ سانسور» [ ،]Index on Censorshipجلد ، 1
(نوامبر )1117؛ مرکز دمکراسی و فناوری [« ،]Center for Democracy and Technologyمبارز با
شمار
مشکالت حذ از اینترنت :چگونه ادعاهای بی ارزش حق له لیف گفههوهای ایاا دعالین ر به مخارره م  عد زد»
[]Campaign takedown troubles: how meritless copyright claims threaten online political speech
(سپتامبر .)1161

سند شمار
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مریبادتد را مرانع شروند
حق له لیف انحصراری 
عیس داهرا بهموهو یکولیدددهکوا  اربر ا هناقض قوانین 
یررا از وب خرراری نماینررد مگررر هنگررامی کرره دادگررا برره ننهررا دسررتور دهررد 11.روشرری مشررابه ایررن نیررز در برزیررل پیشررنهاد
16
گردید .
مسئولیت شرکتهایواسطه
 -44با توجه به این مطلب که خدمات اینترنتی توسی شرکتهایخصو  د رهوعههتد ریمت شونرد ،بخرش
اتابهه یبره دسرت نورد اسرت .کرال

خصوصی بر حرق افرراد بررای نزادی بیران و دسرتیابی بره اطالعرات  ،ترأثیر بری
شرکتهادرکسهیل اهفاده زحقدز دیدهیدهوبیاا،عهشبسیارمهم  یفتا ترده عتد.درهمتااحتا ،بتاکوجتهبته

ف اری ه زاویدول بردعهاو رددده،ونیز این واقعیت که انگیز اصلی ننها منفعت طلبی است تا احتررام بره
حقوق بشر ،منع کردن بخش خصوصی از یاری دادن یا همدستی کردن در نقض حقوق بشر توسی دولرتهتا،بتر ی
کضمینحقدز دیبیاا،حیاک  ا .
 -45اگرچه وظیفه اصرلی دفراا از حقروق بشرر بره عهرد دولرتهتامت بادتد،امرا بخرش خصوصری و شررکتهتای
تجاری هم در امر احترام به حقوق بشر ،مسئولیت دارند .در این راستا بازر ویژ چرارچوب «حفرظ ،احتررام ،و
جبررران خسررارت» کرره توسرری نماینررد ویررژ دبیررر کررل در مو رروا حقرروق بشررر و شرررکتهتتایچنتتدملیه ت ودیهتتر
در هایبازرگاع کهیهدده ا ر موردک یتدقررار مریدهتد .ایرن چرارچوب برر سره پایره اسرتوار اسرت( :الرف)
وظیفه دولت برای محافظت در برابر سوا استفاد اشخاو ثالث از حقوق بشر ،از جمله شرکتهتایبازرگتاع  ،از
طریق اتخاذ سیاستها،مهرر تود وریمنااب (ب)مسئولیت شرکتهادر حهتر مگذ دتهنبتهحهتوب عستااهتا،
هبد ا معنی است که شرکتهایبازرگاع بایدباجدی الزمدملعماینتدکتا زدکستهنحهتوبدیهتر اختودد ری
ننتتدوک ت ثیر تعتتامطلوب  تتهدعهتتااتتیببتتروزدابتتوده عتتدر بررتتر عماینتتد و(ج)نیرراز قربانیرران برررای داشررتن
11
دسترسی بیشتر به جبران مؤثر خسارت ،هم از طریق قضائی و هم غیر قضائی.
 -41بازر ویژ بر این نکته توجه دارد که طر هائ  هدرداچنددر اهام بایکدیهربر یرایدابه
ییهد م هرککالشم  نند،بر یبرخوردمرثربامسائلمربوربه ینهرع  ،امالًعروری ا واازماا
گلوبا عهورک ینی یهیو ]Global Network Initiative[نمونه مفیدی برای تشویق شرکتهتابتهد دتهندملکترد
خوبم بادتد 16.اگرچره کره ترا کنرون فقری سره شررکت ،یعنری گوگرل ،مایکروسرافت ،و یراهو در ایرن ابتکرار شررکت
کررد  عتد،بتازرسویتتژه زکعهدپتذیریدعهتابتتر ی رزیتاب کصتمیماتشرران از جهرت ترأثیری کرره برر روی حقروق بشررر
میگذ رد ،استقباه می ند،مثالً عجام رزیاب پیش زورودبهییباز رختارج ،واتپ در تورترویتاروئ 

بامو عی  هائ  تهممکتن ات حتقدز دیبیتااوموافظت  ز متورخصو ت  فتر در کضتعیفعمایتد،حصتو 
رمیناا زوجوددفافی وپااخهوئ .گز رشدفافی گوگل ،11حاصل چنین کاری است و بررای تحقیقرات دولرت
به منظور کسب اطالعات در مورد کاربران و درخواست از گوگل برای حذ یا سانسرور محتروا ،و نیرز اطالعرات
نماری در بار میزان استفاد از خدمات گوگل از قبیل یوتیوب ،اطالعراتی بره دسرت مریدهتد.عمتایشرتر هتائ  ته
ع اعهرمیز امر جعهبهگوگلدرییعاحیهیا ورخاصاست ،به کاربران اجاز میدهدهترگوعته ختهال در
جریاادز د رالداتر ،چهبهدل ااعسوردول باددوچهبهدل  ط  ابل،ک خی دهند.
 -47بازر ویژ ازچنین ابتکاراتی برای افزایش مسئولیت شرکتهایخدمرات اینترنتری در احتررام گذاشرتن بره
حقوق بشر تحسین میکند .برای اجتناب از نقض حرق نزادی بیران و حرق حفرظ حرریم خصوصری کراربران اینترنرت،
بازر ویژ به شرکتهایو اطهکو یهم  ند ه:فه پت  زدخالت مهامتات ضتائ چنتینموتدودی هتائ ر 
دما  نند درمتورد تد مات عجتام شرد  ،نسربت بره کراربران درگیرر در مراجرا و نیرز در صرورت لرزوم نسربت بره
عموم مردم ،شفا باشند؛ در صورت امکران پریش از اعمراه ایرن محردودیت بره کراربران اخطرار داد شرود؛ و ترأثیر
محدودیتهای اعماه شد را صرفا به محتوای مربوطه محدود کنند .و نخر ننکه برای کاربرانی که تحرت ترأثیر ایرن

 11قانون شمار  ،11 15مادیفیکاال [ ،]Modifica Laقانون شمار  67/11سوبر پروپیداد اینتلکچواه [ Sobre
 ،]Propiedad Intelectualفصل  ،1مواد ( 15اه)(15 -یو) ،در مه  1161اتخاذ شد .
« 16پیشنویو جدید قانون پیشنهادی :نماد دانلود» ،مارکو سیویل د اینترنت [ “New Draft Bill Proposition:
 16 ،]AvailableforDownload”, Marco Civil da Internetمه .1161
.
 11سند شمار  ،A/HRC/17/31پاراگرا
 16نگا کنید به . http://www.globalnetworkinitiative.org/principles/index.php
 11نگا کنید به . www.google.com/transparencyreport
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عامتههتایکهیتهدتده
محدودیتهاو دده عدبایدجیر امرثرموجودباشد ،از جمله امکان اعتراض از طریق نئین 

کوا در هایو اطهوبهوایلهییمهام ضائ ذیصال .
 -41بازر ویژ به طور کلی شرکتهتار بتهپایتهریتزیدتر ی و و دتد ر ئتهختدمات تهو عتحودور ز
بهامبودهوبامعیارهتاو تو بتین لمللت حهتوببشرر مطابقرت داشرته باشرد ،بره افرزایش شرفافیت و پاسرخگوئی در
ریهایخودبرحتقدز دیبیتاا تاربر اشران و
مورد فعالیتهای اا،ومروروبررا مد ومک ثیرخدماتوفناو 
نیز خطرات بالقو ناشی از استفاد نادرست از ننها ،تشویق می ند.
(د)

قطع ارتباط کاربران با اینترنت ،از جمله بر اساس نقض قانون مالکیت معنوی

 -46در حالیکه مسدود و فیلتر کردن سبب محرومیت از دسترسی به بعضی محتواهای خاو برر روی اینترنرت
میدود ،ورهاهمونین د ماک همبر ی ط  امل رکیاربا ینهرع  عجامد ده عد.بتازرسویتژه زگفههوهتائ 

ً
هدربارهیک سیستم کنتره مرکزی «خاموش/روشن» برای عبور و مرور اینترنتی انجام میدود،ددید عهتر ا
ا  11.افزود برر نن وی از پیشرنهاداتی کره در برار قطرع ارتبراط کراربران اینترنتری بره علرت نقرض قرانون مالکیرت
معنوی میدودعیز بر زعهر ع عموده ا  .ینموعو همونینداملو ع مقرراتی میگردد که بر پایه مفهوم
15
«واکنش تدریجی» استوار شد  ،از قبیل «قانون سه اخطار» در فرانسه  1و قانون اقتصاد دیجیتاه  1161بریتانیرا
که یک سری مجازاتهتائ ر بتر یعهتع تو عینحتقوق انحصراری تحمیرل مری ننتد تهمت کو عتدمنجتربتهکعلیتق
خدمات ینهرعه دود.
 -51در سطح بین لمللت ،کو فهنامتهکجتاریعتدجعتلپی تنهاددتده ات  تهیتیکو فتقچنتدجاعیتهبتر یکهیته
ا انداردهای جهانی به منظور اجرای قانون حرق مالکیرت معنروی مریبادتد.بتاوجتود ینکتهمهترر ت طت  رکیتار
فر دبا ینهرع بهدلیلعهع ینپیماا ،زمهنعهائ دادردسامبر  1161حذ گردیرد اسرت ،امرا برازر ویرژ
پیامدهای نهائی ناشی از پاسخگو بودن شرکتهایو اطهوحقدز دی بیان را کماکان زیر نظر دارد.
(هـ)

حمالت اینترنتی

 -56حمالت اینترنتی ،یا تالش برای تضعیف یا سازش در عملکرد یک سیستم کامپیوتری شرامل کارهرائی ماننرد
هک کردن به حسابهایدخص  فر دیتادتیکههتای تامپیوکریمت دتودو غلتب یتنحمتالت،دتکلمورومیت 
گستتهرد از دریافررت خرردمات را برره خررود مرریگیتترد.درر ت چنتتینحمالک ت یتتیگتتروه ز امپیوکرهتتابرره کررار گرفترره
میدوعدکا سرویو دهند  ی همیزبااوبسایت مورد حملره اسرت را از درخواسرت سررویوراتاع مملتوعماینتد،و

درعهیجهوبسایه  ههد  ر رگرفهه ا  ز ار فهادهوبر یمدتمعین غیرقابل دسترسی میدود.درمورد
مسدوداازیبهمو ،چنینحمالک گاه درر مو مهمایاا و م دوعد.بتازرسویتژههمونتینمهوجته
هایاازمااهایحهوببشر و مخالفان غالبا و به طور فزایند  یهد حمالتگسهردهمورومی 

ا  هوبسای 
زدریاف خدماتم دوعد هبرخ  زدعهادرپیوا عخس  ینگز رشدمده عد.
 -51هنگامی که یک حمله اینترنتی را بتوان به دولت نسبت داد ،این امر وا حا عالو بر جررائم دیگرر ،نقرض
تعهد نن دولرت نسربت بره احتررام بره حرق نزادی عقیرد و بیران نیرز محسروب مریگتردد .گرچتهکعیتینمن تاءحمتالت
ینهرعه وهویت مرتکب غالبا از جهت فنی مشکل میبادد ،ماباید توجه داشرت کره دولرتهتابتر یحفتظ فتر ددر
بر بردخال  دخاصثالث هایبکضعیفحقدز دیدهیدهوبیاادعهام دوعد،کعهتد ک د رعتد .یتنکعهتدقراطع
برای محافظت ،ایجاب مری نتد تهدولت هتا تد ماتمنااتبومترثریبتر یکوهیتقدربتاره دمتا  دتخاصثالتث
انجام دهند ،شخ مسئوه را به مجرازات برسرانند ،و اقرداماتی در جهرت پیشرگیری از وقروا مجردد ایرن حرواد در
نیند  ،انجام دهند.

« 11رسیدن به کلید کشتار» ،اکونومیست [ 61 ،]“Reachingforthekillswitch”,The Economistفوریه .1166
 1تصمیم « ،1116-511قانون تحقق بخشیدن به اشاعه و محافظت از تهیه محتوا بر روی اینترنت» (منبع اصلیLoi :
 ،)favorisant la diffusion et la protection de la création sur internetکانسل کانستیتوشنل [ Conseil
 ،]Constitutionnelژوئن  ،1161قابل دسترسی در http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
. constitutionnel/root/bank_mm/anglais/2009_580dc.pdf
 15قانون اقتصاد دیجیتاه  ،1161بخشهای.3-91
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(و)

محافظت نابسنده از حق حفظ حریم خصوصی و محافظت از دادهها

 -51حق حفظ حریم خصوصی برای اینکه افراد بتوانند نظرات خود را نزادانه بیان نمایند ،امری اساسری اسرت.
در واقع در طوه تاری  ،تمایل مردم به انجام مباح ات عمومی در برار مو روعات بحرث برانگیزهمیشره برا امکران
انجام چنین کاری به طور ناشرنا  ،ارتبراط داشرته اسرت .اینترنرت بره افرراد اجراز مریدهتدبتدوادعکتهمجیتوربادتند
هویت و عت ختتودر ددتتکارعماینتتد،بتتر یمثتتا  زرریتتق اتتهفاده زعتتام تتاذببتتررویاتتای هتتایگفههتتوودر
کرییواهایدز د،به رالداتداهرا د شته و در مباحث عمومی شرکت نماینرد .برا وجرود ایرن ،اینترنرت مریکو عتد

شهائ ر  ر ئهدهد ه زرریقدعهاهمدول هاوهمدامالاخصو م کو عند رالداتمربور
بز رهاورو 
به رکیاراتوفعالی های فر دبرروی ینهرع ر زیرعظرد دههوجم دوری نند .این عملیات نقض حرق حفرظ
حریم خصوصی کاربران اینترنرت مریبادتدوبتاکضتعیف دهمتادمتردمو منیت اینترنرت ،جریران نزاد اطالعرات و
مینماید.
عقاید بر روی اینترنت را سد 
 -54بررازر ویررژ شرردیدا از اقررداماتی کرره توسرری دولتهررا علیرره افرررادی صررورت گرفترره کرره از طریررق اینترنررت بررا
یکدیگر در تما هستند و غالبا هم با تو یح کلی که برای امنیت ملی یا مبرارز برا تروریسرم ررورت دارد نن را
توجیه می نند،ددید ًعهر ا ا  .گرچه ین هد م کو عدبرریق اعوابین لملل حهوبب ر تاعوع موستوب
گردد ،ما ینزیرعظرگرفهنها غلببهدالئلایاا  ورتم گیتردعتهبتهدالئتل منیهت ،وداهتمبته تورت
دولرتهتا زدتیکههتای جهمتاد پترررفتد ر ز ییتلفتی بتوکبتر ی

خودار عهوبتهرتربمخفیاعته.بتر یمثتا 
دنااائ وکعهیبفعالی هایمد فعااحهوبب رو دضاءگتروههتایمختالف اتهفاده ترده عتدودربعضت متو رد
عتتام تتاربر اورمتتزدیتتوردعهتتار بتتر یداهرا ت یتتافهنبتتهمکاکیتتاتخصو ت  تتاربر افتتی بتتوکجم ت دوری
عمودهاند.

 -55تعدادی از کشورها نیرز در حراه و رع قروانین یرا اصرال قروانین موجرود هسرتند ترا قردرت ننهرا را در مرورد
نظارت بر فعالیتهای کاربران و محتوای مکاتباتشان افزایش دهد بدون ننکه هیچگونره تضرمین کرافی در برابرر سروا
استفاد از این قدرت وجود داشته باشد .بعالو  ،تعدادی از کشورها نیز پیش از ننکه کاربران بتوانند نظرات خرود و
یا مطالب دیگر را روی وب بفرستند یرک سیسرتم شناسرائی کراربران برا نرام حقیقری ننهرا تعبیره کررد  عتد تهمت کو عتد
کو عائ  بر زدهیده اهفاده نندگااگمنامر کراهش دهرد ،بخصروو در کشرورهائی کره حقروق بشرر در ننهرا غالرب
اوقات نقض میشود .عالو بر نن در بسیاری از کشورها اقداماتی در جریان است که توانرائی کراربران اینترنرت را
در محافظت از خود در برابر نظارتهایخوداتر عه ز ییتل یجتادموتدودی در اتهفاده زفنتاوریرمتزگتذ ری
اهشدهد.
 -51بازر ویژ همچنین این نکته را خاطر نشران مریاتازد ته در بسریاری از کشرورها بررای حفرظ اطالعرات
خصوصی و تعیین اینکه چه کسی مجاز است به اطالعات شخصی دسترسی داشته باشرد ،ایرن اطالعرات بررای چره
مقاصدی میکو عدمورد اهفاده ر رگیرد ،ین رالداتچهوعهوبر یچهمدتبایدذخیرهگتردد ،تو عینعتا 
یتتاعابستتنده یوجررود دارد .در عصررر حا ررر کرره عصررر اطالعررات اسررت در مررواقعی کرره حجررم عظیمرری از اطالعررات
شخصی توسی شرکتهایو اتطهجمت دوریوذخیترهمت گتردد،لتزوم کختاذ تو عینو عتحبتر یحفتظ رالدتات
دخص حه بی هر فز یشم یابد،و یتنروعتدعهتر ا ننتدهوجتودد رد تهدولت هتا یتنعهادهتای خصوصری را
متعهد یا مجبرور سرازند کره اطالعرات کاربرانشران را در اختیرار ننهرا قررار دهنرد .رمنا اسرتفاد فزاینرد از خردمات
رایانش ابری که در نن اطالعرات برر روی سررویو دهنرد هتائ ذخیترهمت دتود تهدرمنتارقمخهلتفجغر فیتائ 
ر رد رعد،حصو  رمیناا ز ینکه دخاصثالثهم به تضمینهای بسیار جردی در مرورد محافظرت از اطالعرات
لعاده یبرخورد ر ا .
پایبند باشند ،از اهمیت فوق 
 -57حق حفظ حریم خصوصی افراد در ماد  61منشور جهانی حقروق بشرر و مراد  67می راق برین لمللت حهتوب
مدع وایاات کضتمینگردیتده ات  .یتنمیثتابکصتریحمت  نتد ته -6« :هریچکو نبایرد در زنردگی خصوصری و
خانواد و اقامتگا یا مکاتبات مورد مداخالت خودسرانه یا خال قرانون قررار گیررد و همچنرین شررافت و حی یرت او
نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود -1 .هرر کرو حرق دارد در مقابرل اینگونره مرداخالت یرا تعررض از حمایرت
قانون برخوردار شود ».اگرچه واژ «مکاتبات» در ابتدا به معنای نامه نگاری تعبیر میدده ا  ،متا متروزه یتن
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لغ کمام عو  رکیارات ،زجمله ینهرع ر همداملم دود 1 .حق حفظ حریم مکاتبات به این ترتیب یک تعهرد
ایمیلهاو عو دیهرمراسالت ننالین حقیقترا

همه جانبه را برای دولت به وجود میدوردتا اطمینان حاصل کنند که
برردون دخالررت یررا بازرسرری توسرری ارگررانهتتایدوله ت یتتا دتتخاصثالتتث،بتتهدریاف ت  ننتتدهمتتوردعظتترکوویتتلد ده
17
م دود.
 -51همچنررین ،محافظررت از اطالعررات شخصرری نشررانگر نرروا خاصرری از احترررام برررای حررق حفررظ حررریم شخصرری
میبادد11.کشورهای عضو می اق ،بر اسا ماد ( 67)1ملزم هستند از طریق قروانینی کره برا عبرارات وا رح بیران

کرد باشد ،مقررات ظبی ،پردازش ،استفاد و انتقاه داد هایدخصت  تامپیوکریر کعیتینعماینتدو فتر دیر  ته
در ینمر حلک ثیرپذیرهسهند،دلیتهاتوء اتهفاده رگتااهتایدولهت وعیتزعهادهتایخصو ت  ،محافظرت نماینرد.
قوانین محافظت از داد هابایتددتالوهبترجلتوگیری زپترد زشد دههتابتر یمها تدی تهبتامیثتابمزبتورکطتابق
عد رعد،حق رال یافهن،کصویحعموداودر ورتلزومحذ د دههاوعیزعظتارتمترثربتر یتنفعالیت هتار 
فر همعمایند.دالوهبردا،هماعطور هدر تفسیر عمومی کمیته حقوق بشر در برار حرق حفرظ حرریم شخصری گفتره
شد« ،هر فرد به منظور برخورداری از مؤثرترین محافظت در زندگی خصوصی خود ،باید از این حق برخروردار
باشررد کرره بتوانررد برره گونرره ی ابتتلفهتتمدریابتتددیتتاهیچگونرره اطالعررات شخصرری در بررار وی در فایررلهتتای رالدتتاک 
امپیوکریذخیرهدتد اسرت یرا خیرر ،و اگرر چنرین اسرت ،چره اطالعراتی و بررای چره مقاصردی هسرتند .همچنرین هرر
فردی باید بتواند تحقیق کند که چه بخش از مقامات دولتی یا افراد یا نهادهای خصوصی پرونرد هرای وی را کنترره
16
می نندیاممکن ا دردینده نهر عمایند».

 -56بازر ویژ متوجه است که حق حفظ حریم خصوصی ممکرن اسرت تحرت برخری شررایی اسرت نائی خراو،
دچار قید و بندها یا محدودیتهائ ب ود .ینمودودی هام کو عدداملعظارتدول بر یمها تد د ری یفتری،
پی تتهیری زو تتو جتترمیتتامیتتارزهبتتاکروریستتمبادتتد .متتابتتههتترحتتا چنتتیندختتاله فه ت زمتتاع مجتتاز ا ت  تته
معیارهای ایجاد محدودیتهایمجازبرریق اعوابین لملل حهوبب ترردایت دتود.بنتابر ینبایتد تاعوع وجتود
د دههبادد هو عواًشرایطی را کره برر اسرا نن حقروق افرراد بررای حفرظ حرریم شخصری تحرت شررایی اسرت نائی
مرریکو عتتدموتتدوددتتودر کعیتتینعمایتتدو تتد ماک  تهاتتیبکجتتاوزبتته ایررن حررق مرریدتتودبایتتدبتتر اتتاسکصتتمیمات
بخصو بادد هکوا مهاماتدوله که صراحتا ٌ بر حسب قانون مجاز به انجام چنین اقدامی شد  عد ،به منظرور
حفظ حقوق دیگران گرفتهدود،مثالًبر یبهدا دوردادو هدیبر یپی تهیری زو تو یتیجنایت ،و تل
1
کناابعیزبایدمر داتگردد.

،5

امکان دستیابی به اینترنت و تأسیسات زیربنائی الزم

 -11اینترنررت برره عنرروان رسررانه ی تتهم ت کتتو ا زرریتتقدا زحتتقدز دیبیتتاابرختتورد ردتتد،کنهتتاهنهتتام 
م کو عدهد خودر دمل اازد هدول هاکعهدخودر درمورد کخاذایاا هایمرثریبر یدا یتافهنبته
هاوبرعامهریزیهای مشخ  ،اینترنت به یک ابزار فناوری

ینهرع دراطحجهاا،جدی عهارعد.بدواایاا 
تبدیل خواهد شد که فقی به گرو خاصری از برگزیردگان تعلرق داشرته و سربب برروز یرک «شرکا دیجیترالی» خواهرد
شد.
 -16عبارت «شکا دیجیتالی» به شکا میان نن دسته از مردم کره بره فنراوریهتایدیجیهتا و رالدتات،بته
ویتتژه ینهرع ت داهرا ت مؤثررر دارنررد ،و ننهررائی کرره دسترسرری بسرریار محرردودی برره ایررن فنرراوریهتتاد دتتهه و یررا مطلقررا
دسترسرری ندارنررد ،اشررار مرری نتتد.کعتتد د تتاربر امهتتیم تتورهایپی تترفهه89/5در تتد،وکعتتد د تتاربر امهتتیم
 1منفرد نوا [« ،]Manfred Nowakمی اق سازمان ملل در حقوق مدنی و سیاسی» [ UN Covenant on Civil and
 ،]Political Rightsتفسیر می اق حقوق مدنی و سیاسی (کل ام رین انگلCCPR Commentary (Kehl am [ )1115 ،
) ،]Rhein, Engel, 2005و. 16 .
 17همان.
 11همان.
 16کمیته حقوق بشر ،تفسیر عمومی شمار  ،6در مورد ماد  67می اق بین لملل حهوبمدع وایاا ،پار گر .91
 1منفرد نوا [« ،]Manfred Nowakمی اق سازمان ملل در حقوق مدنی و سیاسی» [ UN Covenant on Civil and
 ،]Political Rightsتفسیر می اق حقوق مدنی و سیاسی (کل ام رین انگلCCPR Commentary (Kehl am [ )1115 ،
) ،]Rhein, Engel, 2005ص . 16- 11 .

14

ورهایدرحا ردد29/9در دم بادد هکفاوتچ مهیری ا  6.ایرن نراهمخوانی در ناحیره افریقرا حتری
میبادد 1.عالو بر نن ،این شکا دیجیتالی در هرر کشرور
شدیدتر شد و تعداد کاربران مقیم ننجا فقی  6/1درصد 
همچنین به میزان ثروت ،جنسیت ،شرایی جررافیائی و اجتماعی نیز بستگی دارد .در واقع با توجه بره اینکره میرزان
مریبادتد،
ثروت یکی از عوامل مهرم تعیرین کننرد در امکران دسترسری افرراد بره فنراوریهتای رکیارتاتو اطالعرات 
داتتهیاب بتته ینهرع ت بتتهویتتژهدر تتورهائ  تتهعفتتوذ ینهرع ت  تتم ا ت  ،حهمتتاالًدرمیتتاابرگزیتتدگاا جهمتتاد -
هصادیکمر زیافهه .عالو بر نن در نواحی روستائی ،مردم اغلب با موانعی بررای دسرتیابی بره اینترنرت ،از قبیرل
فقدان امکانات فناوری ،ارتباط کم سرعت اینترنت ،و/یا هزینههایباالکرمو جهم دتوعد.همچنرین حتری در نقراطی
که اتصاه به اینترنت میسر است ،گررو هتایموتروم،ماعنتد فتر دمعلتو و دخا ت  تهبته لیت هتاکعلتقد رعتد،
غلببر یداهیاب به ینهرع بهدکل  هدرزعدگ روزمترهبر ی تاابتامعنتا،مربتورومفیتدبادتد،بتامتو عع 
روبروم دوعد.
 -11بنابراین بازر ویژ نگران است که بدون دسترسی به اینترنت کره سربب تسرهیل پیشررفتهتای هصتادیو
بهرهگیری زییردههحهوب عساع  ا ،گروههای نارگذ دههدتده و کشرورهای در حراه توسرعه ،کماکران در

یک و عیت محروم نگا داشته میدوعد هدرعهیجهداددمکساویمیاامردمیی توروعیتزدربتین تورها
کد ومم یابد.هماعطور هوی یالًهمخاررع ااااخهه،بر یمبارز با شرایی نابرابری ،کسب اطمینان از اینکه
بخشهای نارزدهددهیامورومجامعتهمت کو عنتدعارعتائ ختودر بتهرتورمترثر اهتارد رعتدو ینکته تد ی

1
دهر ضدعهادنیدهم دود،بسیارحائز همی  ا  .اینترنت ابزاری کلیدی را برای این گرو هافر همم دورد
هدعها از طریق نن میکو عنتد رالدتاتبتهدات دورعتد،حهو تاار مطالیته ننتد،ودرمیاحتثدمتوم دربرار
ترییرات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی برای بهبود و عیتشان شرکت نمایند .همچنرین اینترنرت یرک ابرزار نموزشری
مهررم اسررت  ،زیرررا امکرران دسترسرری برره یررک منبررع وسرریع و در حرراه رشررد معلومررات را فررراهم مرریاتتازد،شررکل سررنتی
نمرروزش در مرردار را ترییررر مرریدهتتدیتتامنتتاب  مک ت بتتهدام ت  فز یتتد،و زرریتتق بهکتتار ت«داهرا ت دز د»،
کوهیهاتدلم ر  ه یالًبر یمردم تورهایدرحتا کواتعه،پترهزینتهبتود،میسترمت عمایتد.بتهدتالوه،فو ئتد
دموزد حا ل زبه ارگیری ینهرع ،مسههیماًبهارمایه عساع  ورها میم  ند.
 -11بازر ویژ از این مطلرب نگرا اسرت کره ترالشهتائ بتهمنظتورپتر تردا یتندتکا دیجیهتا ی صرورت
گرفته است .در سطح برین لمللت ،رتر «هتد  » -7ز هتد کواتعههتز ره،از کشرورها مریخو هتد ته«بتا
م تار بتابختشخصو ت ،فو یتدفنتاوریهتایجدیتد،بخصتوص رالدتاتو رکیارتاتر درداتهرس[متردم]
ر ردهند».لزومدا یافهنبه یندرماادربرعامه جر ئ اا  1111که در مالقات سران کشورهای جهان در
ژنو در مورد جامعه اطالعاتی برگزار شد ،مجددا مورد تأکید قرار گرفت که اهدا و مقاصرد خاصری را مشرخ
می ند «:بتهوجتوددوردایتیجامعتهفر گیتر گذ دتهن مکاعتاتبتالهوهد عتشوفنتاوریارتباطرات و اطالعرات در

خدمت توسعه؛ گسترش به کار گیری اطالعات و دانش برای رسیدن به هد هایکواعهوپی رف  هموردکو فق
جهاع  ا  ».برای پیاد کردن این طر اجرائی ،اتحادیه بین لملل مختابر تدراتا  ،1115پرروژ  یبتهعتام
«جهتتاار بتتههتتممتترکی اتتازید»ر دغتتازامررود 5.ابتکررار دیگررر برررای در دسررتر قرررار دادن هررر چرره بیشررتر
فناوری های رالداتو رکیاراتدر ورهایدرحتا کواتعه،ررحت  ات بتهعتام«یتیلر ترا  بررای هرر

کررود » کرره مررورد حمایررت برنامرره توسررعه سررازمان ملررل قرررار گرفترره اسررت .ایررن پررروژ ل ر تررا هتتای ارزان را کرره
مخصوصا برای محیی نموزشی کودکان تنظیم شد است ،توزیع می ند .ززماع  ه ینرر درگز رشبازرس
پی تتیندراتتا  1111ذکررر گردیررد  1/4 ،میلیررون ل ر تررا در میرران کودکرران و نموزگرراران در جهرران توزیررع شررد
« 6راهنماهای مهم مخابرات جهان برای بخش خدمات مخابرات جهانی» ،اتحادیه بین لملل مخابر ت“KeyGlobal [
Telecom Indicators for the World Telecommunication Service Sector,” International
 16 ،]Telecommunication Unionاکتبر .1161
 1همان.


حاشیه نشین

 1نگا کنید به . A/HRC/14/23
 ،WSIS-03/GENEVA/DOC/5-Eمالقات سران جهان در بار جامعه اطالعاتی [ World Summit on the
در
دسترسی
قابل
،1111
دسامبر
61
،]Information
Society
. http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html
5
«جهان را به هم مرتبی سازید» [ ،]Connect the Worldاتحادیه بین لملل مخابر ت  ،ابل داهرا در
. http://www.itu.int/ITU-D/connect

 رایانه همرا

15

است .در اروگوئه این پروژ 111ر 411کود را پوشش داد است که تقریبرا برابرر تمرام کودکران ثبرت نرام شرد
در مدار ابتدائی است 7.کشورهای افریقائی از ایرن طرر عقرب مانرد  عتد ،متادررودعتد بتیش ز111ر65لر
1
تا توزیع شد است و طر هائ دردا  ا  هکاژوئن  1166این عدد به 111ر 611افزایش یابد.
 -14بازر ویژ توجره دارد کره در سرطح کشرورها ابرداعاتی توسری کشرورها بررای حرل ایرن شرکا دیجیترالی،
انجام شرد اسرت .در هنرد بره عنروان بخشری از طرر ارائره خردمات الکترونیرک در سراسرر کشرور در سراه ،1111
کیوسکهای لکهروعیی»توسی دولت و با همراهی بخرش خصوصری تأسریو گردیرد

مراکز خدمات عمومی یا «
است .از ژانویه  1166بنا به گزارشها،بیش ز111ر78مر زک ای گردیده ا  6،اگرچه برازر ویرژ نگرا
است که هنوز اک ر جمعیت کشور به اینترنت دسترسی ندارند .در برزیل ،دولت یک برنامه «کامپیوتر بررای همره»
را نغاز نمود که یارانههائ ر بر یخریتد تامپیوکردرعتهمت  نتد 51.بعرالو  ،بریش از 111ر 611مرکرز تحرت
خاعههایمول »د ر ی رکیار ینهرعه پتراترد ک اتی گردیتده
شبکه 
حمایت برای دسترسی به اینترنت ،به نام « 
ا ت  56.ایررن مکررانهررای عمررومی برررای دسترسرری مررردم ،بخص روو برررای تسررهیل دسررتیابی مسررتمندترین گرررو هتتای
هصادی -جهماد بسیارمهم ا زیر دعها غلبدرخاعههای اا امپیوکرعد رعد.
 -15در برخرری از کشررورها کرره از جهررت اقتصررادی توسررعه یافترره عتتد،داهرات بتته ینهرعت ،بتتهدنتتو ایتتیحتتق
دناخههدتده ات .بتر یمثتا پارلمتاا اتهوع دراتا  1111قروانینی را از تصرویب گذرانرد کره در نن دسترسری
داشتن به اینترنت را یکی از حقوق اولیه انسران مریدانرد 51.مجمرع قانونگرذاری فرانسره در سراه  1116عمرال اعرالم
کرررد کرره دسترسرری داشررتن برره اینترنررت یررک حررق پایرره ی ات ،وهیت ت اعوعهتتذ ری ااتتهاریکاعیتتزدراتتا 1161
تصرمیم مشررابهی را اعرالم نمررود 51.فنالنررد کره گررام بیشررتری بره جلررو برداشررته ،در سراه  1116قررانونی را از تصررویب
گذراند که مقرر می ردارد  ینهرع بایدحد لیتیمهابایت درثاعیتهبادتد(یعنت اتطحباعتدپهتن) 5 .برازر
ویژ همچنین مطلع است که بر طبق سنجشی که توسی بنگا سخن پراکنی بریتانیرا (بری بری سری) در مرار 1161
انجام شد 76 ،درصد افرادی که در  11کشرور مرورد مصراحبه قررار گرفتنرد معتقدنرد دسترسری بره اینترنرت یکری از
55
حقوق اساسی بشر است.
تا

1؛ «نقشه» « ،یک ل
 11 ،E/CN.4/2006/55دسامبر  ،1115پاراگرا
 ،]One Laptop per Childقابل دسترسی در . http://one.laptop.org/map
 7قابل دسترسی در . http://laptop.org/en/children/countries/index.shtml
 1فرنک کنیسیگی [« ،]Frank Kanyesigyeطر یک ل تا برای هر کود به بیش از  611مدرسه گسترش
مییابد»،عیوکایمز 66 ،]“OLPCExtendstoOver100Schools,”NewTimes[فوریه  ،1166قابل دسترسی در

. http://www.newtimes.co.rw/index.php?issue=14533&article=38241
 « 6وزرای فناوری اطالعات و ارتباطات فردا برای سرعت بخشیدن به توزیع خدمات الکترونیک با یکدیگر مالقات
میکنند» ،ادار اطالعات نشریات [ICT Ministers meet tomorrow for speeding-up delivery of e-
 ،]services,”PressInformationBureauدولت هند 1 ،اکتبر ،1116؛ و «طر ارائه خدمات الکترونیک – بهینه
سازی زندگی» ،ادار اطالعات نشریات [ “E-Governance Initiatives-ChangingLivesforthebetter,”Press
در
دسترسی
قابل
.1166
ژانویه
1
هند،
دولت
،]Information
Bureau
. http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=69324
 51رونالدو لیمو و پاوال مارتینی« ،شبکه خانههایمول :موج جدید زفر گیریدیجیها دربرزیل»Ronaldo [
” 16 ،]LemosandPaulaMartini,“LANHouses:AnewwaveofdigitalinclusioninBrazilسپتامبر
 ،1116قابل دسترسی در . http://publius.cc/lan_houses_new_wave_digital_inclusion_brazil/091509
 56همان.
 51کالین وودارد« ،استونیا ،مکانی که عجیب بودن در نن یک حق بشری است» ،کریسشن ساینو مانیتور [ Colin
 6 ،]Woodard, “Estonia, where being wired is a human right,” Christian Science Monitorژوئیه
.1111
 51تصمیم « ،1116-511قانون تحقق بخشیدن به اشاعه و محافظت از تهیه محتوا بر روی اینترنت».
 ، 711/1116« 5حکم وزارت حمل و نقل و ارتباطات در مورد حد اقل سرعت عملی برای دسترسی به اینترنت به عنوان
یک سرویو جهانی» (منبع اصلی: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen :
 ،)internet-yhtyeden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussaفینلکو [ 11 ،]FINLEXاکتبر  ،1116قابل
دسترسی در . http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090732
« 55از هر پنج نفر ،چهار تن دسترسی به اینترنت را یک حق اساسی به شمار میدورعد:همهپرا جهاع » ،خیارب ب 
ا  1 ،]“FourinfiveregardInternetaccessasafundamentalright:globalpoll,”BBCNews[مار
 .1161قابل دسترسی در http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf
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برای هر کود

» [ ;“Map,”

 -11با توجه به ایرن امرر کره دسترسری بره لروازم اولیره ی ز ییتلبتربهنتوزدربستیاری ز تورهایدرحتا 
کواعه،م کل ا ،بازر ویژ به خوبی می د عد تهداهرات بته ینهرعت درار اترجهتااوبتر یکمتام فتر د
عم کو عدبهارد  مکاعپذیردود.باوجود ینبازرسویژه به تمام دولتهایدعیایاددورم دود تهبتر یبهیتود
بخ یداوکسهیلبرخورد ری زحقدز دیبیااو بتز رالزمبتر ی جتر ی یتنحتق ،زجملته ینهرعت ،کعهتد ک 
د رعد .بنابراین دولتهابایدایاا هاوکد بیرمرثروم خص  کخاذعمایند –کره در نتیجره مشراور برا تمرام اقشرار
جامعه ،از جمله بخش خصوصی و نیز وزارتخانههتایدولهت مربورتهبتهدات دمتدهبادتد –ترا بتوانرد اینترنرت را
برای همه با هزینه مناسب مهیا و در دستر قرار دهد.

،6

نتیجه گیری و توصیه

 -17اینترنت برخال دیگر رسانهها فر در  ادرم اازدهرگوعه رالدتاتوعقایرد را فرورا و برا هزینره کرم
در فراسوی مرزها ،جستجو ،کسب ،و انتقراه دهنرد .اینترنرت برا افرزایش فروق لعتادهکعتد د فتر دی ته زحتقدز دی
میدوعد،که خود ،بهر مند شدن از دیگر حقوق بشری را امکانپذیر میاازد،کواتعه
دهیدهوبیااخودبرخوردار 
هصادی ،جهمتاد وایاات ر کهویت  تردهوبتهرتور لت بتهپی ترف عتو ب تر متیمت  نتد.در یتنمتورد
بازرسویژه،بازراااویژهدیهترر ک تویقمت  نتد تهدر رکیتاربتاداتهور تارختودبتهموعتو  ینهرعت عیتز
بپرد زعد.
 -11بازر ویژ تأکید مینماید که به جز در چند مرورد انرد  ،اسرت نائی ،و محردود کره توسری قرانون برین لمللت 
حهوبب رتعیین شد است ،باید در جریان نزاد اطالعات از طریق اینترنت ،حداقل محدودیت ممکن را ایجاد کررد.
وی همچنین بر این نکته تأکید دارد که تضمین کامل حرق نزادی بیران بایرد یرک معیرار باشرد و هرر محردودیتی صررفا
یک است ناا به شمار نید و نیز اینکه این اصل نباید هرگز برگشت پرذیر بشرود .برا توجره بره شررایی موجرود ،برازر
ویژ مراحلی که در ذیل قید شد را توصیه میعماید.
الف) ایجاد محدودیت بر محتوای اینترنت
 -16بازر ویژ از این حقیقت نگا است که اینترنت هم ماننرد تمرام اختراعرات فنری دیگرر مریکو عتدمتورداتوء
اهفاده تر رگیتردوبتهدیهتر اداتیبراتاعد.ماعنتدموهتو یمطالتبختارج ز ینهرعت ،هنهتام  تهبترموهتو ی
دعالینهمبهدنو ایی د م اهثنائ مودودیه  دما م دود ،یتنموتدودی بایتد زیتیدزمتوااتهمرحلتهای
مفصل برا موفقیرت عبرور کنرد( :الرف) بایرد بره و رو در قرانون تصرریح گردیرد و در دسرتر همگران قررار گیررد.
(اصوه پیش بینی پذیری و شفافیت)؛ (ب) باید یکی از اهدا مطروحه در بند  ،1مراد  66می راق برین لمللت حهتوب
مدع وایاا ر  ه-9موافظ  ز حقوق یا حی یت دیگران میبادتد،یتا-2حفتظ منیت ملت یتاعظتمدمتوم ،یتا
خالبیااالم دموم  ا ر دعیا  ند (لم رودی ) و)3(باید ثیاتدود هعروری ات وعیتزحتد
لمودودی موردعیازبر یعیلبتههتد متوردعظتربته تارگرفهتهدتود (تو عترورتوردایت کنااتب).
عالو بر نن هر گونه مقررات محدود کنند  ی هدرمورددز دیبیاابه تارگرفهتهمت دتودبایتدکوات اتازماع 
دما گردد ه زهرگوعهک ثیرپذیریایاا ،بازرگاع ،ویادیهرک ثیر تغیرموجه،میتر بتوده،بتهروریکته
دملکردداعهخودار عهباددوعهکیعیعدمیتز.همونتین بایرد محافظرتهتای تاف درمهابتلاتوء اتهفادهمر دتات
دود ،زجمله مکاابازخو ا عموداوجیر اخسارتدلیهِ دما اوء اهفاده.
 )1مسدود یا فیلتر کردن خودسرانه محتوا بر روی اینترنت
بازر ویژ در مورد مکانیسمهایمستدودیتافیلهتراتازیمتورد اتهفاده تورهابتر یااعستور ،تهبته
-71
یپیویدهکرم دود،ددید ًعهر ا ا .عدم شفافیتی هم که با اینگونه اقدامات همرا اسرت ،تحقیرق در

رورفز ینده
دولتهاعروری ا یاخیر،ر م کلم اتازد.

بار اینکه نیا مسدود یا فیلتر کردن واقعا برای هد مورد نظر
بنابر ینبازرسویژه زدولت هتائ  ته خیتر ًوبستای هتار مستدودمت  ننتدمت خو هتدفهراته  زوبستای هتای
مسدودددهبههمر هجزئیات تامل درمتوردعترورتوکوجیتهمستدوداتازیهتریتی ز یتنوبستای هتا ر ئته
دهند.همونینباید تو یحی هم بر روی این وبسایتها ر ئهگردد هشر دهد چرا این وبسایت مسدود شد  .هرر
تصمیمی در مورد اینکه چه محتوائی باید مسدود شود ،باید توسی یک مقام قضرائی ذیصرال یرا یرک نهراد مسرتقل از
هر گونه تأثیرات سیاسی ،بازرگانی ،یا دیگر تأثیرات نامطلوب ،اتخاذ گردد.
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 -76در مرورد هرررز عهتتاری ود تتاا،بتتازرسویتتژهکوجتتهد رد تته یتتنیتتیمتتورد اتتهثنائ و عتتو  ات  تته
مسدودعموداداکوجیهپذیرم بادد،بهدرردعکه وانین کشوری به انداز کافی دقیق باشند و محافظرتهتایالزم
دربر بر اهفادهغیرمجازیاعابهجا  ،از قبیل نظارت و بررسی توسی یک هیأت داوری مستقل و بیطر یا نهاد
قانونگذارموجود باشد تا از وقوا هر گونه «اقدام خاری از برنامه» پیشگیری شود .اما به هر حاه برازر ویرژ از
دولتهام خو هدکالشهای اار بهجایدعکهفه بررویمسدوداازی تر عماینتد،بتررویکعهیتب تاعوع 

فر دمسئوه برای تولید و توزیع هرز عهاری ود اامهمر زکنند.
 )2جرم تلقی کردن اظهارات قانونی
 -71بازر ویژ کماکان نگران است که اظهارات قانونی ننالین علیرغم تعهردات برین لمللت  تورهادرمتورد
حهوبب تر،جترمکلهت دتود،چته زرریتق دمتا  تو عین یفتریموجتوددربرار اظهرارات ننالیرن باشرد و چره از
طریق ابداا قوانین جدیدی باشد که مخصوصا برای جرم شناختن اظهرارات ننالیرن طراحری شرد اسرت .لرزوم چنرین
قوانینی اغلب بر پایه حفظ حی یت یک فرد ،امنیت ملی یا اقدامات د تروریسم توجیه میدتوعد .متادردمتلبتر ی
ااعسورموهو ئ  ا  هدو ت و دیگر قدرتمندان نسبت به نن عالقمند یا موافق نیستند.
 -71بازر ویژ مکررا از دولتهادرخو ا م  ند ه فهر زدابه فتر د را جررم تلقری نکننرد .بره عرالو ،
نمیکو اتوجیهی برای محدود کردن حرق افرراد
وی تأکید دارد که محافظت از امنیت ملی یا مبارز با تروریسم را 
برای بیان مطالب خود دانسرت ،مگرر ننکره دولرت بتوانرد نشران دهرد کره الرف) ایرن اظهرار عقیرد بره قصرد تهیریج یرک
خشونت قریب لو و م بادد ب) حهما د رد سبب چنین خشونتی گردد ،و ی) یرک ارتبراط مسرتقیم و فروری میران
این اظهار عقاید و احتماه یا وقوا چنین خشونتی وجود دارد.
 )3تحمیل تعهدات به شرکتهایواسطه
شرکت هایو اتطهدر تادراتاخهن تاربر ا ینهرعهت بته اتهفاده زحتقختودبتر ید دتهندز دیبیتااو

-74
داهرا به رالدات،عهشدمده ید رعد.باکوجهبهک ثیرب اابهه یندر هابر ینکهچهمطالی وچهوعهبر
یدرکالشبوده عدکابررویدعهتا نهتر د دتههودعهتار 

روی ینهرع درگردش ا ،دول هابهرورفز ینده
بهدلیلددمپی هیری زداهرا بهموهو ئ  هغیر اعوع کله م دود ،اعوعاًپااخهوبد عند.
 -75بازر ویژ تأکید میکند که مسئولیت سانسور مطالب هرگز نباید به نهادهای خصوصی سپرد شرود و نیرز
اینکه شرکتهایو اطههرگتزعیایتدبتر ی مهنتا  ز تد ماک  تهحهتوب عستاع  فتر در عهتعمت  نتد،پااتخهو
بادتند.هرر درخواسرتی کرره بررای پیشرگیری از دسترسری برره محتروائی خراو ،یرا افشررای اطالعرات خصوصری برررای
مقاصد بسیار محدود از قبیرل امرور اداری کیفرری ،بره شررکتهتایو اتطه راتا دتود،بایتد زرریتقفرمتاع  ته
کوا د دگاهیایتیعهتادذیصتال میتر  زهترگوعتهکت ثیر تایاات ،بازرگتاع ،یتادیهترک ثیرهتایغیترموجته،
ادرددهبادد ،عجامگیرد.
 -71عالو بر نن ،اگرچه که وظیفه اصلی دفاا از حقوق بشر به عهد دولتهام بادد ،مابتازرسویتژهک یتد
م  ند هدر هاهمدر مر حهر مبهحهوبب ر،مستئولی د رعتد،و ایرن بردان معناسرت کره ننهرا هرم بایرد بررای
اجتناب از نقض حقوق افراد ،با جدیت الزم عمل کنند .بنابراین بازر ویژ به شرکتهایو اطهکو یهم عمایتد
ه :فقی پو از دخالت مقامات قضائی چنین محدودیتهائ ر  دما  نند درمتورد تد مات عجتامدتده،عستی بته
اربر ادرگیردرماجر وعیزدر ورتلزومعسی بتهدمتوممتردم،دتفا بادتند در تورت مکتااپتیش ز
دما  ینمودودی به اربر ا خطارداد شود؛ و تأثیر محدودیتهای اعماه شد را صررفا بره محتروای مربوطره
محدود کنند .و نخر ننکه برای کاربرانی که تحت تأثیر این محدودیتهاو دده عدباید جبرران مرؤثر موجرود باشرد،
عامههایکهیهددهکوات دتر هتایو اتطهوبتهواتیلهی مقرام قضرائی
از جمله امکان اعتراض از طریق نئین 
ذیصال .
 -77بازر ویژ از کارهای انجرام شرد توسری سرازمانهتاو فتر دبتر یددتکار ترداوعتعی جهتاع مو عت 
موجودبرروی ینهرع براترر هدز دیبیتاا ،تدرد ع عمتود.ویدتر هتایو اتطهر ک تویقمت  تند کره بره


هتک حی یت و نشر اکاذیب
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ویژ جزئیات درخواستهایحذ موهو و دسترسی به وبسایتهار  ف اعمایند.دالوهبرداوی شرکتهار بته
پایهریزی شرایی و قواعد ارائه خدمات که وا ح و دور از ابهام بود و با معیارها و اصوه برین لمللت حهتوبب تر

مطابه د دههبادد،ومروروبررا مد ومک ثیرخدماتوفناوریهتایختودبترحتقدز دیبیتاا تاربر ادعهتاو
عیزخطرات بالقو ناشی از استفاد نادرست از ننها ،توصیه می ند.بازرسویژهمعههد ا  هییچنتیندتفافیه 
بهپی رف پااخهوئ بی هرو حهر مبهحهوبب ر میخو هد رد.
 )4قطع کردن ارتباط کاربران با اینترنت ،از جمله بر اساس قانون حقوق مالکیت معنوی
 -71اگرچه مسدود و فیلتر کردن از دسترسی کاربران به محتوائی خاو برر روی اینترنرت جلروگیری مری نتد،
ورها د ماک هتمدرجهت  طت  امتل رکیتاربتا ینهرعت  عجتامد ده عتد.بتازرسویتژه طت  رکیتار تاربر ابتا
ینهرع ر بهرغمکوجیههای ر ئهدده ،ز جمله به دالئل نقض قانون حقوق مالکیت معنروی ،بری تناسرب دانسرته و
در نتیجه نقض بند  1ماد  66می اق بین لملل حهوبمدع وایاا موسوبم عماید.
 -76بازر ویژ از تمام دولتهام خو هدکضمینعمایند هداهیاب به ینهرع درکمامدتر ی بر تر ربادتد،
زجملهدرر دورههایعادر م ایاا .بازرسویژهمخصو اًمصر عه زدول هام خو هتد تو عینمالکیت 
معنویموجود ه جازهم دهد رکیار اربر ابتا ینهرعت  طت شرود ،را الرراا یرا اصرال نماینرد و از اتخراذ چنرین
قوانینی امتناا ورزند.
 )5حمالت اینترنتی
هایاازمااهایحهوبب ر،وبالگعوی هایمنههتد،و فتر د

 -11بازر ویژ شدیدا نگران است که وبسایت
یتتااتتازمااهتتایدیهتتری تته خیتتاریر  عه تتارمت دهنتتد تتهبتتر یدولت هتتایتتاقدرتمنرردان شرررمدور ات ،بتتهرتتور
فز ینده یهد حمالت ینهرعه  ر رگرفهه عد.
 -16هنگامی که یک حمله اینترنتی را بتوان به دولت نسبت داد ،این امرر وا رحا عرالو برر جررائم دیگرر ،نقرض
تعهد نن دولرت نسربت بره احتررام بره حرق نزادی عقیرد و بیران نیرز محسروب مریگتردد .گرچتهکعیتینمن تاءحمتالت
ینهرعه وهوی مرککبغالیاً زجه فن م کلم بادد ،ماالزمبهکذ ر ا  هدول هابر یحفتظ فتر ددر
بر بردخال  دخاصثالث هایبکضعیفحقدز دیدهیدهوبیاادعهام دوعد،کعهتد ک د رعتد .یتنکعهتدقراطع
برای محافظت ،ایجاب مری نتد تهدولت هتا تد ماتمنااتبومترثریبتر یکوهیتقدربتاره دمتا  دتخاصثالتث
عجامدهند،دخ مسئو ر بهمجتاز تبراتاعند،و تد ماک درجهت پی تهیری زو تو مجتدد یتنحتو د در
دینده ،عجامدهند.
)6

محافظت نابسنده از حق حفظ حریم خصوصی و محافظت از دادهها

 -11بازر ویژ نگران است که اگرچره کراربران مریکو عنتدبترروی ینهرعت  زیتیگمنتام عستی بهرر منرد
شوند ،اما دولتهاودو ملخصو باداهرا بهفناوریمت کو عنتددربتاره رکیارتاتوفعالیت هتای فتر دبتر
روی ینهرع  ،رالداتجم دوری نند.چنین اریعهعحقحفظ حریم خصوصی کاربران اینترنت مریبادتدو
دهمادمردمو منی  ینهرع ر بهمخارره عد خههو در نتیجه جریان نزاد اطالعرات و عقایرد برر روی اینترنرت را
سد میعماید.
 -11بازر ویژ بر تعهد دولتها در اتخاذ قوانین مؤثری برای حفظ حریم خصوصی و محافظت از داد ها برر
طبق ماد  67می اق بین لملل حهوبمدع وایاا وکفسیرعمومی شمار  61کمیته حقوق بشر تأکید می نتد .یتن
دامل و عین م دود هبهوعو حقکمام  فر دبر یکوهیقهودمند عهدرمورد ینکهدیتا رالدتاتدخصت 
دعهادرفایتلهتایخود تارذخیترهمت گترددیتاخیترو گترچنرین اسرت چره اطالعراتی و بررای چره مقاصردی اسرت و

کدامیک از مقامات دولتی یا افراد یا نهادهای خصوصی فایلهایدعهار  نهر م  نندیاممکن ا  نهر  ننتد،
ر کضمینم عماید.
 -14وی همچنرین از دولرتهتتامت خو هتتدکضتمینعماینتتد ته فتر دمت کو عنتدعظتتر تختودر ننالیررن و بره طررور
ناشررنا اظهررار دارنررد و از ثبررت نررام در سیسررتمهتتائ  تتهعیتتازبتته بتتر زعتتامو ع ت  ی تتااد ردختتودد ری ننتتد.در
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مو رد اهثنائ خا ت  تهدولت هتاممکتن ات حتقحفتظحتریمخصو ت ر بتهمنظوردالئتل عجتام متور د ری
یفرییاپی هیری زجر ئممودودعمایند،بازرسویژه تأکید می ند هچنین د ماک بایدباچارچوبحهوبب تر
بین لملل کطابقد دههبادد،وموافظ هایالزمدلیهاتوء اتهفادهدرعظترگرفهتهدتدهبادتد .یتندتاملکضتمین 

م ت دتتود تتههتترگوعتته تتد م کرره برررای محرردود سررازی حررق حفررظ حررریم شخصرری گرفترره شررود بایررد بررر پایرره تصررمیم
بخصرروو مقررام دولترری باشررد کرره اختیررار انجررام چنررین عملرری صررریحا توسرری قررانون برره وی تفررویض شررد  ،و اصرروه
رورت و تناسب نیز باید مراعات گردد.
ب)

دسترسی داشتن به اینترنت و تأسیسات زیربنائی مورد نیاز

 -15با توجه به اینکه اینترنت یکی از ابزارهای حیاتی برای بره رسرمیت شرناختن مروارد زیرادی از حقروق بشرر،
مبارز با نابرابری ،و تسریع توسعه و پیشرفت انسانهادده ا ،کضمینداهرات جهتاع بته ینهرعت بایتدبتر ی
لیتته تتورهایتتی ولویت بادتتد.بنتتابر ینهتتر تتوریبایتتدیررک سیاسررت معررین و مررؤثر اتخرراذ نمایررد کرره در نتیجرره
مشورت با تمرام اقشرار جامعره ،از جملره بخرش خصوصری و وزارتخانرههتایدولهت مربورتهبتهدات دمتدهبادتدکتا
ینهرع ر با یمه منااببر یکماممردمدراطحوای  مکاعپذیرو ابلداهرا عماید.
 -11در سررطح جهرران ،بررازر ویررژ جرردا از تمررام کشررورها ،برره ویررژ کشررورهای توسررعه یافترره مرریخو هتتد تتهبتته
کعهد ک اا هبهغیر زمو رددیهردراهدا توسعه هزار هم بیان شد است ،احترام گذارند تا انتقاه فنراوری بره
کشورهای در حاه توسعه تسهیل گردد و برنامههایمرثریبر یکسهیلداهیاب جهاع به ینهرع بتاایاات هتای
کواعهوهمیاری ی ااکلفیقدود.
 -17در نقرراطی کرره تأسیسررات زیربنررائی اینترنررت موجررود اسررت ،بررازر ویررژ کشررورها را تشررویق مرری نتتد ز
بهکار ک  ه میم  ند رالدتاتدعالیتنبتهرریهت بتامعنتا در دسرتر تمرام اقشرار مرردم قررار گیررد ،از جملره
معلولین و افراد متعلق به اقلیتهایزباع ،حمای عمایند.
 -11دولررتهتتابایتتدمهتتارتهتتای اتتهفاده ز ینهرع ت ر دربرعامتتهدموزد ت متتد رسو ردعماینتتدو زدورههتتای
هتایپایته ی،بایتدفو یتد


هادالوهبردمتوزشمهتارت

یندوره
دموزد م ابهدرخارج زمد رسپ هییاع عمایند.
داهرا به رالداتدعالینوهمونینمستئولی افرراد در عر ره کرردن اطالعرات را نیرز تو ریح دهنرد .نمروزش
منا می کو عدبه فر دبیتاموزدچهوعته زختوددربر بترموهو هتایمضترموافظت عماینتدودو تببتالهوهدلنت 
ااخهن رالداتخصو  فر دبرروی ینهرع ر در دهد.

21

