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  مقدمة  -أوالً  
، حلقة  ١٨/١١٩ مبقرره   عقد جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة، عمالً          -١

. ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٩، وذلك يف    شبكة اإلنترنت نقاش بشأن احلق يف حرية التعبري على        
لفني وطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف املقرر ذاته، أن تتصل باملك             

هيئات األمم املتحدة   مبا فيها   بإجراءات خاصة والدول وغريمها من اجلهات صاحبة املصلحة،         
ووكاالهتا املعنية باملوضوع، كي يشاركوا يف حلقة النقاش وإعداد تقرير عـن نتائجهـا يف               

  .شكل موجز
ات لفت انتباه اجملتمع الدويل إىل التحدي     ) أ: (وكان اهلدف من حلقة النقاش ما يلي        -٢

حتديد ) ب(؛  شبكة اإلنترنت الراهنة املطروحة أمام التمتع باحلق يف حرية الرأي والتعبري على           
اخلطوات اإلجيابية والعملية اليت ميكن للدول األعضاء أن ختطوها الحترام احلق يف حرية التعبري  

 ميكـن   حتديد اخلطوات اإلجيابية والعملية الـيت     ) ج(ومحايته وتعزيزه؛   شبكة اإلنترنت   على  
للدول األعضاء أن ختطوها بشأن التوصيات الرئيسة للمقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق             

  .يف حرية الرأي والتعبري
وترأس حلقة النقاش نائب رئيس جملس حقوق اإلنسان، وأدارها الـصحفي ريـز               -٣

 خارجيـة   وشارك يف احلوار وزير   .  أعماهلا املفوضة السامية حلقوق اإلنسان     تخان، وافتتح 
السويد، كارل بلدت؛ واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعـبري،               
فرانك ال رو؛ واملديرة التنفيذية لرابطة االتصاالت التقدمية، أنرييت إسترهويـسن؛ واملـدير           

 ، كارلوس ألفونسو؛ واملسؤول عـن     )الربازيل(التنفيذي ملركز البحوث والدراسات والتعلّم      
، وليام  )بلجيكا(حرية التعبري، والعالقات الدولية، واالتصاالت، والشؤون العامة، يف غوغل          

  .الوطنية حلقوق اإلنسان بإندونيسيا، هسيت أرميووالناللجنة إيشيكسون؛ ومفوضة 

  بيان مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وإسهامات احملاضرين  -ثانياً  
ية، يف تعليقاهتا االفتتاحية، السويد والراعني اآلخرين علـى         هنأت املفوضة السام    - ٤

وقالـت إن  . جملس حقوق اإلنسان، ورحبت بشكله املبتكـر يف املهم النقاش هذا  إثارة  
 أصبحت أداة ال ميكن للناس أن يستغنوا عنها لتلقي معلومات ال جيدوهنا             شبكة اإلنترنت 

 جلميع املستعملني، يف الوقت نفسه،    رنتشبكة اإلنت وتسمح  . يف وسائل اإلعالم التقليدية   
تبـادل  ل شبكة اإلنترنـت  بأن يصبحوا مقّدمي معلومات بإتاحة فضاء عاملي وعام على          

وأشارت باخلصوص إىل الطريقة اليت اكتسب هبا املـدافعون عـن           . املعلومات واألفكار 
ريي اليت  البصرية وإمكانات التبليغ اجلماه    -  حقوق اإلنسان بسرعة اإلمكانات السمعية    

 لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان وتبـادل املعلومـات عنـها           شبكة اإلنترنت تتسم هبا   
 حركات  شبكة اإلنترنت فنتيجة هلذه اخلصائص الفريدة، غّيرت      . مع مجهور عاملي    فوراً
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. إمكاهنا التحكم يف األمور باحتكار املعلومات       حقوق اإلنسان، إذ إن الدول مل يعد يف       
مية أعربت عن قلقها ألنه ترتب على ذلك انتكاسة وحماوالت مكثفة           لكن املفوضة السا  
نفسها، وكل الشبكة  لتقييد احملتوى املتاح عليها أو تقييد شبكة اإلنترنتلتقييد النفاذ إىل 

 ألنه ميكن استخدام التدابري الراميـة إىل منـع          وأعربت عن قلقها أيضاً   . ذلك بغري حق  
 التشديد على املدافعني عن حقوق اإلنسان، وقمـع         يفالشبكة  األنشطة اإلجرامية على    

وحذرت من أن الشركات اخلاصـة قـد        ". غري املناسبة "املعارضة، وإمساك املعلومات    
بإفشاء املعلومـات الشخـصية       تقوض التمتع باحلق يف حرية التعبري على الشبكة، مثالً        

الرقابة نيابة عـن    وإمداد الدول هبا خارج نطاق القانون ودون أمر قضائي، أو ممارسة            
 دون معرفـة    اً واستعماهلا يف أغراض جتاريـة سـرّ       الدول، أو مجع املعلومات الشخصية    

وشددت على ضرورة أن يكون كل قـانون أو إجـراء يقيـد             . املستعملني أو رضاهم  
وحثت .  لتبديد الشواغل احلقيقية بفاعلية وضرورياًاحلصول على ما تتيحه الشبكة مناسباً

ة يف اخلتام الدول على أن تواصل جهودها لسد الفجوة الرقمية لـتمكني             املفوضة السامي 
  .شبكة اإلنترنتاجلميع من النفاذ إىل 

إن من األساسي عقد حلقـة        وعقّب وزير خارجية السويد، كارل بلدت، قائالً        - ٥
النقاش يف الوقت الراهن بسبب االنتشار السريع للشبكة يف العـامل وعالقتـها بالتنميـة               

ولفت االنتباه إىل ضرورة محاية التمتع حبقوق اإلنسان يف فـضاء           . دية واالجتماعية االقتصا
 خطري الـشأن حلمايـة احلريـات        ، وشدد على أن حرية الشبكة أضحت عامالً       اإلنترنت

وأضاف أنه ينبغي، وميكن، التصدي خلطاب . وحقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل مستقبالً
ه على الشبكة بنفس القوانني اليت حتكم وسـائل اإلعـالم           الكراهية والتحريض على تروجي   

عن تلك اإلنترنت داعي إىل اختالف القواعد اليت حتكم شبكة     على أنه ال   املطبوعة، مشدداً 
  .اليت حتكم غريها

وشدد املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، فرانك ال رو،                -٦
، ألن مبـادئ    بشبكة اإلنترنـت  معايري حقوق إنسان جديدة خاصة      على أنه ال حاجة إىل      

وأكد انطبـاق نفـس املبـادئ    . بكة وعلى غريهاشحقوق اإلنسان ومذاهبها تنطبق على ال     
لـشبكة  فالطبيعـة التفاعليـة     . األساسية للحق يف حرية التعبري، بصرف النظر عن الوسيط        

 أهنا عنصر ال بد منه ملمارسة كثري مـن          متدها بقوة خاصة، وينبغي النظر إليها على       اإلنترنت
وعلـق املقـرر    . االقتصادي وتعزيز التنوع الثقايف يف العامل      - احلقوق يف اجملال االجتماعي   

ـ  تكليف وسطاء اخلاص على تنامي الرتعة إىل جترمي مستعملي الشبكة و         حجـب  سؤولية  مب
ء عدة لوضع آليات    وشدد على ضرورة إجراء حوار بني شركا      . بكةاحملتوى على الش  وتصفية  
بكة، من حيث احملتوى والبنيـة      وشدد على أن النفاذ إىل الش     . احملتوىحلجب وتصفية   مقبولة  

  .تعبريالالتحتية، مسألة تتعلق حبرية 
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أن ،  والحظت املديرة التنفيذية لرابطة االتصاالت التقدمة، أنرييت إسترهويـسن          - ٧
قد يؤدي  شبكة اإلنترنت اإلنسان على عدم إجياد سبيل واضحة املعامل لترسيخ محاية حقوق

باحلكومات إىل تفويت فرصة ذهبية، وذلك ألن التقانات اجلديدة ُتقْـدر الـدول علـى               
ويف معرض حديثها عن . سيما يف حقل التعليم  التعجيل حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، ال

 شددت على ضرورة ضرورة مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة وعن متانة سيادة القانون،       
 من املخاطر اليت تنطوي عليها، ولفتت       بكة بدالً الدول على الفرص اليت تتيحها الش     تركيز  

واختتمت كالمها بالقول إن    . بكةستمرار يف تقييد النفاذ إىل الش     االنتباه إىل أنه ال ميكن اال     
لحة إىل  الدول األعضاء أثارت مسائل مهمة أثناء حلقة النقاش، ودعت مجيع أصحاب املص           

  .مواصلة احلوار
، كـارلوس   )الربازيـل (والحظ املدير التنفيذي ملركز البحوث والدراسات والتعلّم          -٨

علـى    وضرب مثاالً . أمام دميقراطية متثيلية كالربازيل   اً  أفونسو، أن تنازع القوانني يطرح حتدي     
ـ     للحقوق املدن  ذلك مبحاوالت البعض يف الربازيل أن يقر يف الربملان إطاراً          شبكة ية يتعلـق ب

 من شأنه أن يدرج احلق يف اخلصوصية واحلق يف النفاذ، لكن ذلك يتعـارض مـع                 اإلنترنت
. وأشار إىل أن تلك الرتاعات جيب أن تكون حمل نقاش ومـشاورات عامـة             . قوانني أخرى 

وأشاد باملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري على تقريره، ولفـت               
  .وأنه جيب أن يراعي السمات اخلاصة لكل بلداً، نتباه إىل أن وضع اللوائح ليس بسيطاال
وقال املسؤول عن حرية التعبري، والعالقات الدولية، واالتصاالت، والشؤون العامة،            -٩

، وليام إيشيكسون، إن التحدي األكرب اليوم هو كيف ميكن صون احلرية            )بلجيكا(يف غوغل   
، وهو عدد    بلداً ٤٠بكة يف   القيود املفروضة على استعمال الش    يف ضوء    شبكة اإلنترنت على  

فقد جاء على لسان السيد إشيكسون أن منتجات غوغـل           . يف السنوات األخرية   ازداد كثرياً 
واعترفـت  . تعمل فيها الشركةاليت  ١٥٠  المن البلدان  بلداً   ٢٥إما ُحظرت وإما أوقفت يف      

بيد أن  .  بسحب احملتوى لفعلت ذلك     مشروعاً غوغل مبسؤولياهتا، وبأنه لو أصدر القضاء أمراً      
رجـو  احملتوى امل وحجم  نوع  فيما يتعلق ب  شفافية  الالسيد إشيكسون شدد على ضرورة زيادة       

 علـى أنـه ال ميكـن حتميـل     وشدد أيضاً. حذفهبكة وواملطلوب من مقدمي خدمات الش    
  .ة اختاذ القرارات املتعلقة باحملتوى الذي ينبغي إزالتهالشركات مسؤولي

الوطنية حلقوق اإلنسان بإندونيسيا، هسيت أرميووالن، أن       اللجنة  والحظت مفوضة     -١٠
بكة، وأنه ينبغي بذل اجلهود الالزمة خلفض تكلفة هذا         إىل الش الضائقة املالية حّدت من النفاذ      

اجبات بشأن حرية التعبري     وازنت بني احلقوق والو    وأشارت إىل أن حكومة إندونيسيا    . النفاذ
وأكدت أن الدولة تؤدي وظيفـة      . بكة، على أن جترَّم بعض األفعال املمارسة عليها       على الش 

مهمة يف تعزيز احلق يف حرية التعبري، خاصة بواسطة التـدريب والتوعيـة والتعـاون مـع                 
  .معاتاملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين واجلا
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  موجز النقاش  -ثالثاً  

  احلق يف حرية التعبريأمام والتحديات املطروحة اإلنترنت بكة شدور   -ألف  
يف تعزيـز    شبكة اإلنترنت شددت وفود عدة يف النقاش الذي تال على أمهية وظيفة             -١١

مفيدة يف تسهيل التمتع باحلق     كانت   اإلنترنتوأشري إىل أن شبكة     . حقوق اإلنسان ومحايتها  
  . حرية الرأي والتعبري، وتدفق املعلومات واألفكار، واستنهاض حركات اجملتمع املدينيف
وإضافة إىل مسألة احلق يف حرية التعبري على الشبكة، أكد بعض املندوبني دورها يف                -١٢

. تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف التعليم والصحة والتنميـة            
بكة قد تفـضي  القيود املفروضة على استعمال الشبعد املندوبني يف هذا الصدد إىل أن       وأشار  

  .إىل تفويت فرص كثرية
وأعرب عدد من املندوبني عن قلقهم ألن احملتوى املتاح علـى الـشبكة يـصفّى                 -١٣
تفتأ  أو خيضع للرقابة بغري وجه حق، وألن الرتعة إىل جترمي األنشطة على الشبكة ال حيجب   أو

بكة ينبغي أن تكون    لى احلق يف حرية التعبري على الش      وأشري إىل أن القيود املفروضة ع     . تتعاظم
وأعرب عن القلق إزاء وجود عدد كبري       . بالقانون الدويل واملعايري الدولية   اً  استثناء وتتقيد كلي  

ـ               ن آرائهـم   من برجميات الرقابة اليت تستعمل للحد من حقوق األفراد، الـذين يعربـون ع
  .بكة، أو انتهاكهاوجهات نظرهم على الش أو
وقال مندوبون ومتحدثون يف بياناهتم إن القيود املفروضة على النفـاذ إىل الـشبكة                -١٤

إىل أنه ملا كان النفـاذ  اً وأشري أيض . عائق كبري أمام إعمال احلق يف حرية التعبري على الشبكة         
ء، فإن احلاجة متس إىل نقـل التقانـات         إىل الشبكة يتعلق باحملتوى والبنية التحتية على السوا       

أضـف إىل ذلـك     . لتقليص الفجوة الرقمية يف البلدان وفيما بني البلدان يف كل أحناء العامل           
وأبرز بعد املنـدوبني الوظيفـة      . بكةفاذ إىل الش  العالقة الوثيقة بني قضايا امللكية الفكرية والن      

  .ضماراحلامسة الذي تضطلع هبا الشركات اخلاصة يف هذا امل
احلق يف حرية التعـبري علـى       " انتهاك"عن قلقهم إزاء    اً  وأعرب مندوبون عدة أيض     -١٥

، الذي قد يقوض األمن القومي واالستقرار االجتمـاعي، وحيـرض علـى             شبكة اإلنترنت 
وأشري إىل أنه ميكن إساءة استعمال الشبكة بتسخريها يف اجلرمية،          . الكراهية، ويفاقم التوترات  

إىل ضرورة إجراء املزيد  اً  وأشري أيض . ألطفال يف املواد اإلباحية، واالجتار بالبشر     استغالل ا حنو  
  .من احلوار قصد إجياد السبل الفاعلة ملعاجلة هذه القضايا

ودعا ممثلو املنظمات غري احلكومية، إضافة إىل بعض املندوبني، إىل زيـادة شـفافية          -١٦
وأعرِب عن القلق إزاء    . لمزيد من احملاسبة  وإخضاعها ل اإلنترنت  دمات  املقدمة خل شركات  ال

قضايا احملتوى املتاح على الشبكة وتوفر التقانات والربجميات اليت ميكن استخدامها يف الرقابة             
وأشـري  . على الشبكة أو تصفيتها أو إيقافها، واليت قد ختل حبقوق األفراد اإلنسانية بغري حق             
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م خدمات الوساطة ينبغي أن تتقيد باملعـايري        إىل أن أنشطة كيانات القطاع اخلاص اليت تقد       
الدولية حلقوق اإلنسان، وأنه ينبغي اعتبار تورط شركات خدمات الشبكة يف االنتـهاكات             

وشدد ممثلو القطاع اخلـاص علـى       .  بالقانون الدويل  وق اإلنسان إخالالً  قغري املشروعة حل  
خبصوص نـوع وحجـم احملتـوى         احلاجة إىل املزيد من الشفافية يف اإلطار التنظيمي، مثالً        

  .إزالته من الشبكةاإلنترنت املطلوب من موردي خدمات 

القواعد واملعايري الدولية املنطبقة على احلق يف حرية الـرأي والتعـبري علـى                -باء  
  اإلنترنت شبكة
تساءل مندوبون كُثُر عن أفضل طريقة لتنظيم أشكال التعبري احملظـورة أو التعامـل          -١٧

القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مثل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، على           معها يف إطار    
وأشار مندوبون عدة إىل أنه     . أال ُيتذّرع بذلك ملمارسة الرقابة على أشكال التعبري املشروعة        

ينبغي عدم فرض أي قيد على تدفق املعلومات على الشبكة، ما عدا بعض احلاالت االستثنائية       
فيها القانون الدويل حلقوق اإلنسان واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ وأشـاروا           اليت ُينتهك   

واقترح مندوبون عدة االرتقاء مبستوى تنفيذ مبادئ     . إىل أنه ينبغي تشجيع الرقابة الذاتية     اً  أيض
، مثل األحكام املتعلقة هبـذا      شبكة اإلنترنت القانون الدويل حلقوق اإلنسان القائمة يف سياق        

وع املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق            املوض
  .املدنية والسياسية

واتفق مندوبون عدة مع املقرر اخلاص على أنه ال داعي إىل وضع قواعد وقـوانني                 -١٨
يـة  جديدة بشأن احلق يف حرية الرأي والتعبري على الشبكة، ألن نفس القوانني واملعايري الدول             

  .اتالفضاءغريه من و شبكة اإلنترنتحلقوق اإلنسان تنطبق على فضاء 
يتعلق بالكيفية اليت ميكن هبا حتسني املعـايري الدوليـة            وطرح بعض املندوبني سؤاالً     -١٩

  .بكةاإلنسان على الشحلقوق اإلنسان القائمة لتوفري محاية أفضل حلقوق 

ـ رية الرأي والتعبري علـى      مقترحات حتسني مستوى التمتع باحلق يف ح        -جيم   بكة ش
  ومحايته، وتوصيات جمللس حقوق اإلنساناإلنترنت 

اقترح مندوبون عدة اجتناب الرقابة والقيود تعسفا قصد حتسني مستوى التمتع باحلق   -٢٠
  .يف حرية الرأي والتعبري على الشبكة

بري، وكـذلك   املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتع          وأوصى  -٢١
 بواسطة التعـاون    بكة، مثالً هود لتأمني نفاذ اجلميع إىل الش     بعض الوفود، ببذل املزيد من اجل     

  .بكةتقانة وتطوير البنية التحتية للشالدويل يف جمال نقل ال



A/HRC/21/30 

7 GE.12-14889 

وأوصى مندوبون عدة بإجياد طرق أفضل لتوفري نفس فـرص النفـاذ إىل الـشبكة           -٢٢
  .مةللجميع، ومن بينهم الفئات احملرو

وأوصى املقرر اخلاص باعتماد قرار أو إعالن يدعو الدول إىل اإلحجام عن وضـع                -٢٣
  .قيود ال لزوم هلا على احلق يف حربة التعبري على الشبكة والسماح بتوسيع نطاق استعماهلا

وشجع احملاورون وعدد من الوفود على مواصلة جملس حقوق اإلنسان مناقشة مسألة   -٢٤
  .بري على الشبكة بغية التوصل إىل توافق واسع لآلراءاحلق يف حرية التع

واقترح ممثل إحدى املنظمات غري احلكومية مشروع قرار أو اتفاقية بـشأن محايـة                -٢٥
مناقشة قضية التقانات اليت تـستعملها أنظمـة        اً  واقُترح أيض . الصحفيني، مبن فيهم املدّونون   

. بكة حرية الرأي والتعبري علـى الـش        من بتواطؤ الشركات اخلاصة، للحد   " قمعية"سياسية  
وقُدمت توصية يف هذا الصدد باستحداث معيار عاملي ينطبق على مجيع الشركات اخلاصـة              

وُشدد من جهة أخرى على أمهيـة احلـوار بـني           . لتحقيق الشفافية واملساءلة بنفس املقدار    
  .ة التعبريبكة وحري توافق يف اآلراء بشأن مسألة الشأصحاب مصلحة كُثُر للتوصل إىل

ودعا ممثل شركة خاصة شركات أخرى إىل االنضمام إىل مبادرة الشبكة العامليـة               -٢٦
  .بكةتوى احترام حقوق اإلنسان على الشلوضع قواعد موحدة للقطاع اخلاص لالرتقاء مبس

عن قـضية   اً  أو إعالن اً  واقترح بعض املندوبني أن يعتمد جملس حقوق اإلنسان قرار          -٢٧
  . اإللكترونيةمكافحة اجلرائم

النقاش وفرت  حلقة  وقال نائب رئيس جملس حقوق اإلنسان يف تعليقاته اخلتامية إن             -٢٨
وأضاف أنه يتطلع إىل مواصلة احلـوار       . فرصة نفيسة لبحث مسألة حرية التعبري على الشبكة       
  .بشأن هذه املسألة املهمة يف دورات قادمة للمجلس

        


