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تمهيد
كما ينص امليثاق التأسييس لليونسكو، فإن املنظمة تعنى يف ترويج التبادل الحر لألفكار بالكلمة والصورة. 

والرصد،  التوعية  أنشطة  خالل  من  الصحافة  وحرية  التعبري  حرية  تعزيز  هو  املهمة  هذه  من  وجزء 

املشاركة  وتعزيز  الرشيد،  الحكم  يف  واملساهمة  قوية،  ديمقراطية  نظم  بناء  يف  اساسيا  عنرصا  واعتبارها 

من  اإلعالم  وسائل  وتعددية  استقالل  املنظمة  تعزز  واألمن.  البرشية  التنمية  ودعم  القانون،  وسيادة  املدنية 

وأعضاء  الحكومات  بني  الوعي  ونرش  باالعالم  الخاصة  الترشيعات  حول  استشارية  خدمات  توفري  خالل 

التعبري  حرية  ان  اليونسكو  منظمة  وتقر  كما  الصلة.  ذات  املهنية  والجمعيات  املدني  واملجتمع  الربملان 

جديدة  فرصا  اإلنرتنت  يمنح  حيث  أيضاً.  اإلنرتنت  وعىل  بل  فقط  التقليدية  اإلعالم  وسائل  عىل  ال تقترص 

من  مسبوق  والغري  الهائل  الحجم  توفري  خالل  من  للتطوير  هائلة  إمكانيات  ويوفر  والتعبري  للمشاركة 

املعلومات واملعرفة. مصادر 

األعوام.  عرب  لإلنرتنت  املشّكلة  والتنظيمية  القانونية  تغيريالبيئة  حول  شامال  بحثا  يتناول  الكتاب  هذا  إن 

ومن  املعلومات،  ملجتمع  العاملي  القمة  ملؤتمر  املتابعة  عملية  إطار  يف  البحث  لهذا  الدعم  اليونسكو  قدمت 

تثري  أن  يمكن  مرجعية  أداة  توفري  هو  الرئييس  الهدف  وكان  اإلنرتنت.  حوكمة  مؤتمر  يف  نشاطاتها  ضمن 

كما  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  التعبري  حرية  شكلت  التي  العاملية  االتجاهات  حول  حالياً  الدائر  النقاش  وتحفز 

وارشاد  للمعلومات  الحر  للتدفق  الرضورية  العمل  وسياسة  القانونية  اآلليات  مختلف  التقرير  ويستطلع 

صناع السياسات وغريهم من املستخدمني إىل انشاء بيئات مساعدة لحرية التعبري.

بتدابري  حمايتها  يجب  بل  تقني،  لتغيري  ثانوية  نتيجة  فقط  ليست  التعبري  حرية  إن  التقرير،  هذا  يبني  كما 

عاملية  بيئة  يف  املتعارضة  واملصالح  القيم  من  متنوعة  مجموعة  بني  املوازنة  عىل  تقدر  وتنظيمية  قانونية 

تحث  املجال  هذا  يف  للبحوث  األولوية  إعطاء  حول  التقرير  هذا  يقدمها  التي  الدوافع  الخيارات.  من  معقدة 

إن  اإلنرتنت.  عىل  التعبري  حرية  رشوط  تحكم  التي  الجوانب  املتعددة  القضايا  يف  التمحيص  من  مزيد  عىل 

والقانونية  العاملية  االتجاهات  من  أوسع  ملجموعة  أفضل  تتبع  رضورة  إىل  تشري  البحث  هذا  نتائج 

العاملني يف هذا  باملعلومات لجميع  الكتاب مرجعا مفيدا وغنيا  أن يكون هذا  والتنظيمية. ويحدوني األمل يف 

املجال، سواء كانوا أفرادا من باحثني وطالب، أو واضعي السياسات.

هم  الكتّاب  املنظمة.  تلزم  وال  اليونسكو  جانب  من  رأي  أي  عن  تعرب  ال  الكتاب  هذا  يف  الواردة  اآلراء 

املسؤولون كلياً عن اختيار الحقائق وطريقة عرض املواد يف جميع أنحاء املطبوعة.

كاركلينز   يانس 
 مساعد املدير العام 
واملعلومات   لالتصال 
اليونسكو
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شكر وتقدير
الخامس  واملرشوع  والسالم  الديموقراطية  التعبري،  لحرية  اليونسكو  قبل شعبة  من  التقرير  لهذا  الدعم  قدم 

مجلس  كالين،  جون  من  منح  طريق  عن   )Oxford Internet Institute OII( لإلنرتنت  أوكسفورد  معهد  يف 

اإلدارة االلكرتونية يف مشاريع التكنولوجيا والتسويق )TMV® Technology and Marketing Ventures(. كما 

تم  املستشارين  من  ملجموعة  خاص  بشكل  ممتنون  ونحن  النص.  تحضري  يف  اآلخرين  من  العديد  ساعد 

للتقرير.  لتنبيهنا إلتجاهات قانونية وتنظيمية رئيسية وملراجعة املسودة األولية  جمعهم 

أعضاء لجنة املستشارين هم:

أمان  يف  الخربة  ذوي  من  وهو   OII لإلنرتنت  أوكسفورد  معهد  يف  الباحثني  وكبري  كمبيوتر  عالم  براون،  إيان 

الكمبيوتر. وخصوصية 

الدراسات  مركز  يف  كاتزنباك  يف  وباحث  أوكسفورد،  يف  باليول  كلية  يف  قانوني  باحث  ايردوس،  ديفيد 

االجتماعية القانونية يف كلية الحقوق يف جامعة أوكسفورد.

كريستوفر ميالرد، كبري الباحثني يف معهد أوكسفورد لإلنرتنت )OII(، استاذ قانون الخصوصية واملعلومات، 

كلية الحقوق،امللكة ماري جامعة لندن.

دور  يف  خربة  له  لإلنرتنت،  أوكسفورد  معهد  يف  اإلنرتنت  دراسات  يف  زائر  أستاذ  ساسكني،  ريتشارد 

تكنولوجيا املعلومات ودور اإلنرتنت يف املهن القانونية.

تراييس وستن، مدير مركز دراسات الحكومة يف لوس انجلوس وأستاذ مساعد يف كلية أننربغ ضمن جامعة 

كاليفورنيا. كلية جنوب 

املفتوحة  الشبكة  ملبادرة  املؤسس  واملدير  هارفرد  جامعة  يف  بريكمان  مركز  يف  أستاذ  زيرتين،  جوناثان 

. OpenNet

باالضافة إىل ما سبق، نود أيضاً أن نشكر بيانكا رايزدورف ملساعدتها يف تحضري الجداول واألرقام، محمود 

ملنظورها  كوبر  أليسا  التقييمات،  عىل  للتعليقات  توماس  وآرثر  جاثري  لويس  ايران،  عن  ملالحظاته  عنايات 

عىل حيادية الشبكات، آرثر بوالرد ملساعدته يف األرقام. كما ونخص بالشكر شعبة اليونسكو لحرية التعبري، 

الديموقراطية والسالم باألخص موغنز شميدت ويانهونج هو للمالحظات واالرشاد.

فيلنيوس.  يف   2010 لعام  اإلنرتنت  حوكمة  منتدى  يف  عمل  ورشة  يف  التقرير  هذا  من  سابق  إصدار  تقديم  تم 

بدورها  ساعدتنا  التي  بنّاءة  تعليقات  وقدموا  حرضوا  والذين  الورشة  هذه  لتنظيم  اليونسكو  منظمة  نشكر 

يف تحسني هذه املخطوطة.

 وليم داتن

 آنا دوباتكا

هيلز  مايكل 

لو  غينيتت 

ناش فيكتوريا 
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تنفيذي ملخص 
الوصول  إىل  أّدى  والعرشين  الواحد  القرن  من  األول  العقد  خالل  الخلوية  االتصاالت  مع  اإلنرتنت  التقاء  إّن 

2 بليون شخص أي ما  2012، وصل عدد مستخدمي اإلنرتنت إىل حوايل  ملصادر املعلومات واالتصال. يف عام 

الرقمية  الحقوق  عن  املدافعون  أثار  الفرتة،  نفس  خالل  و  ذلك  ومع  األرض.  سكان  عدد  ربع  حوايل  يبلغ 

ومن  اإلنرتنت.  عىل  التعبري  حرية  تعرقل  قد  والتنظيمية  القانونية  االتجاهات  مثل  أن  متزايدة حول  مخاوف 

وقطع  املحتوى  فلرتة  أو  تصفية  املدونني،  إعتقاالت  عن  املوثقة  الحاالت  املخاوف  هذه  أثارت  التي  األشياء 

التعبري  حرية  عىل  تعدي  عىل  واقعية  عملية  أدلة  قدمت  أبحاث  املخاوف  هذه  دعمت  كما  املشرتكني.  اتصال 

مثل زيادة املراقبة عىل املحتوى.

يف  التهديدات  هذه  وراء  هي  التي  والسياسية  االجتماعية  الديناميات  جديدا حول  منظوراً  التقرير  هذا  يقدم 

للسياسات  العام  السياق  ملناقشة  التعبري'  لحرية  الداعمة  'البيئة  حول  مفهوم  يطّور  فهو  التعبري. 

مجموعة  عىل  االطار  هذا  يستند  املسألة.  هذه  مناقشة  عند  االعتبار  بعني  تؤخذ  أن  ينبغي  التي  واملمارسات 

يف  التطورات  بدورها  تشمل  والتي  وتنظيمية.  وقانونية  تقنية  التجاهات  والدراسات  والتجارب  األبحاث  من 

ستة ميادين مرتابطة والتي تركز عىل:

مبادرات تقنية متعلقة بوجود االتصال أو انقطاعه مثل تصفية املحتوى.  .1

مبارشة  وبطريقة غري  والرقابة  التعبري  بحرية  مبارشاً  ارتباطاً  املرتبطة  تلك  فيها  بما  الرقمية  الحقوق    .2

البيانات. الخصوصية وحماية  املعلومات،  بحرية 

الصناعية  واإلسرتاتيجيات  الفكرية  وامللكية  النرش  حقوق  ذلك  يف  بما  الصناعية،  والقوانني  السياسات    .3

التنمية. املعلومات واالتصاالت ألغراض  وتكنولوجيا 

من  والحد  والتشهري  واللياقة  الطفل  وحماية  االحتيال  عىل  تركز  التي  التدابري  مثل  املستخدمني،    .4

.)Hate speech( خطابات الكراهية

سياسة وممارسات الشبكة والتي تشمل املعايري مثل معايري عن الهوية وتنظيم موّفري خدمة اإلنرتنت.   .5

األمن، بدءا من السيطرة عىل الرسائل الغري مرغوب فيها والفريوسات وإىل حماية األمن الوطني.   .6

كيف  الواضح  من  أصبح  الخيارات  من  واسعة  مجموعة  ضمن  املجاالت  هذه  يف  املستجدات  وضع  ضوء  ويف 

تعّمد.  بدون  الخاصة  ألهدافها  سعيها  عند  الفاعلة  الجهات  مختلف  قبل  من  التعبري  حرية  تتأثر  أن  يمكن 

التعويضية  باالتجاهات  اإلقرار  مع  واالتصال  التعبري  حرية  عىل  املخاوف  أهمية  النتائج  هذه  وتعزز 

بل  التكنولوجي.  لالبتكار  حتمية  نتيجة  ليست  التعبري  حرية  واملمارسة.  والتكنولوجي  السيايس  واملستقبل 

بعض  يف  تكون  قد  والتي  وممارسات  وتكنولوجيات  سياسات  تصميم  بسبب  تزيد  أو  تنقص  أن  يمكن 

عىل  املنهجية  البحوث  تركيز  إىل  الحاجة  تبني  الخالصة  هذه  التعبري.  حرية  عن  البعد  كل  بعيدة  االحيان 

البيئة األوسع املشكلة لحرية التعبري يف العرص الرقمي.

5
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املقدمة

التعبري التي تشكل حرية  القانونية والتنظيمية  االتجاهات 

والعرشين  الواحد  القرن  يف  للتعبري  أساسية  وسيلة  جعله  العاملي  وانتشاره  لإلنرتنت  املستمر  التجديد  إن 

2010، بلغ عدد مستخدمي  متحدياً بذلك دور وسائل اإلعالم التقليدية مثل الراديو، التلفاز والجرائد. يف عام 

اإلنرتنت حول العالم حوايل2 بليون شخص أي أكثر من ربع عدد سكان العالم.1 وهذا له ايحاءات اجتماعية 

القابلية لتغيري طرق الوصول للمعلومات واالتصاالت والخدمات والتكنولوجيا  كبرية، تفيد أن اإلنرتنت يملك 

2004-1999(. وهناك بعض القضايا الدائمة بدءاً من حرية الصحافة إىل توازن  عىل املستوى العاملي. )داتن 

شبكات  كشبكة  باإلنرتنت  ترتبط  العلوم  إىل  اإلعالم  وسائل  ومن  القطاعات  جميع  تهّم  املعلومات  عالم 

)network of networks( - تفاعلية بني األفراد واألخبار، املعلومات والقصص، والبحوث والثقافات والرتفيه 

املنترشة يف العالم )باير وآخرون 2009(.

إن زيادة مركزية اإلنرتنت لها آثار تعويضية. فمن ناحية، إن االنتشار العاملي لإلنرتنت إىل جانب االبتكارات 

تواصل  يف  اإلنرتنت  أهمية  من  تزيد  فيديو،  أو  نص  استخدام  أو  صنع  للمستخدمني  تسهل  التي  املستمرة 

الستخدامها.  فعالة  بمهارات  تتمتع  والتي  اإلنرتنت  بشبكات  املتصلة  واملؤسسات  الجماعات   األفراد، 

)داتن 2005 – كاسلز 2009(.

اإلنرتنت  للسيطرة والحد من استخدام  االتصال جهود كبرية  التغيري يف قوة  ناحية أخرى، نتج عن هذا  ومن 

قانونية  مبادرات  إىل  أيضاً  وأدى  وغريها.  أمنية  ثقافية،  أخالقية،  سياسية،  ألسباب  واالتصاالت  للمعلومات 

حقوق  الرسية،  األطفال،  عىل  أخطار  من  ابتداءاً  الجديد  الوسط  بهذا  املرتبطة  األخطار  لتخفيف  وتنظيمية 

التعبري  حرية  تنقص  أو  تعّزز  أن  يمكن  املبادرات  هذه  ومثل  القومي.  األمن  إىل  وصوالً  الفكرية  امللكية 

غري  ولكن  مقصودة  التعبري  عىل  القيود  تكون  الحاالت  بعض  يف  مقصود.  غري  وأحياناً  مبارش  غري  بطريق 

أو الصحافة أحياناً  الجرائد، اإلذاعة  التي تناسب  التنظيمية  متعمدة، مثال عىل ذلك استخدام بعض األدوات 
بطريقة غري مناسبة للسيطرة عىل اإلنرتنت.2

والتنظيمية  القانونية  التوجهات  تقييد  متزايدة حول  التعبري مخاوف  املدافعون عن حرية  أثار  لذلك،  ونتيجة 

لتعزيز  أسايس  وسط  أنه  عىل  كبري  بشكل  معروف  فيه  اإلنرتنت  أصبح  الذي  الوقت  يف  التعبري  لحرية 

فلرتة  مثل  التعبري،  حرية  عىل  التعّدي  عىل  دليل  فيها  استطالعات  املخاوف  هذه  وتعزز  العاملية.  االتصاالت 

تقدم  تزال  ما  اإلنرتنت  شبكة  فإن  اإلنرتنت،  ورقابة  فلرتة  من  وبالرغم  الوقت،  نفس  ويف  اإلنرتنت.  محتويات 

كبري  عدد  إىل  يصل  الخلوي  االتصال  أن  خصوصاً  العالم،  حول  الناس  من  متزايد  لعدد  املعلومات  من  املزيد 

يحسن  لن  التكنولوجي  االبتكار  فإن  ذلك،  ومع  تقليدية.  اتصال  مصادر  إىل  الوصول  بدون  الناس  من 

التقرير  التعبري. فهو ليس نتاج تكنولوجي أو نتيجة رئيسية الستخدام اإلنرتنت. ويبني هذا  بالرضورة حرية 

أن حرية التعبري ستقل إال اذا تمت مناقشتها بوضوح وبشكل منهجي من قبل السياسات واملمارسات.
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أبحاث منهجية وأطر  املخاوف، وكيفية مناقشتها من خالل  للدافع وراء هذه  أويل  التقرير عرض  يقدم هذا 

محاولة  ولكن  يتناولها،  التي  الواسعة  للقضايا  النهائي  بالحل  ليس  أنه  مع  واملمارسات.  السياسات  مناقشة 

يف  التعبري  حرية  تشكيل  تعيد  أن  يمكن  التي  والتنظيمية  القانونية  االتجاهات  وتحليل  عامة  نظرة  لوضع 

من  واسعة  بيئة  ضمن  التطورات  يضع  الذي  اإلطار  ستوفر  وبذلك   3 الشبكية  للمجتمعات  الرقمي  العرص 

والعاملية  املحلية  االتصاالت  يف  اإلنرتنت  شبكة  دور  لتشكيل  واالسرتاتيجيات  واألهداف  الفاعلة  الجهات 

الخرباء.  ورأي  اإلخبارية  التغطية  والتنظيمية،  القانونية  الوثائق  القائم،  للبحث  نقدية  مراجعة  عىل  استناداً 

التعبري.  لحرية  املجهول  واملستقبل  التعويضية  باالتجاهات  اإلقرار  مع  املخاوف  هذه  أهمية  النتائج  وتعزز 

القانونية  التطورات  من  واسعة  ملجموعة  منظّمة  ملراقبة  الحاجة  إىل  التقرير  يشري  النتائج،  هذه  عىل  استناداً 

سياقات  يف  اإلنرتنت  عىل  التعبري  حرية  مستقبل  مبارشة  وغري  مبارشة  بطريقة  تشكل  التي  والتنظيمية 

محلية وعاملية.

النقاش  إىل الحاجة ملزيد من البحوث لرصد التطورات بطرق موثوقة وقادرة عىل  هذه الخالصة تشري أيضاً 

السياسية  والعمليات  للمؤسسات  اإلنرتنت  مساهمة  فإن  املطاف،  نهاية  ويف  واملمارسات.  السياسات  حول 

والديموقراطية ستعتمد عىل هكذا رصد ومراقبة. 

)network society( حرية التعبري يف مجتمع الشبكات

اإلنسان  حقوق  من  هي  التعبري  حرية  بأن  العالم  حول  وطنية  وحكومات  عاملية  مؤسسات  ممثيل  أيّد 

الصحافة  حرية  مع  ترتبط  ما  غالباً  حني  يف  أمريكية  قيمة  فقط  ليست  التعبري  حرية   األساسية. 

قبل  من  عقود  لعدة  أسايس  إنساني  كحق  عليها  املوافقة  تمت  ولقد  املتحدة.  الواليات  يف  األول   والتعديل 

اإلنسان  لحقوق  العاملي  املتحدة  األمم  إعالن  يف   1948 عام  منذ  أقرت  أن  بعد  الدولية  املنظمات  من  عدد 
4.)United Nations Universal Declaration of Human Rights(

كلية  طالب  إىل  املتحدة  للواليات  كرئيس  آسيا  إىل  له  زيارة  أول  يف  أوباما  باراك  تحدث   ،2009 عام  يف 

شانجهاي يف الصني وأشار بأن حرية التعبري والّدين هما حق من حقوق اإلنسان العاملية قائالً:

هي  السياسية  املشاركة  وحرية  املعلومات  إىل  الوصول  وحرية  والعبادة،  التعبري  حرية  بأن  نعتقد  نحن   ...'

الواليات املتحدة  الدينية والعرقية سواء كانوا يف  الناس بما فيهم األقليات  حقوق عاملية. يجب أن تتوفر لكل 
األمريكية أو يف الصني أو يف أي أّمة.'5

حرية  ربطت  فلقد   ،2010 عام  يف  كلينتون  هيالري  األمريكية  الخارجية  وزيرة  املوقف  هذا  عززت  وبدورها 

الواليات  لدستور  األول  التعديل  وأثارت  اإلتصال.  يف  الناس  حق  مع  والعرشين  الواحد  القرن  يف  التعبري 

لتناقش   1941 عام  يف  روزافلت  لفرانكلني   )Four Freedoms' Speech'( األربعة'  'الحريات  املتحدة، وخطاب 

عىل  'يجب  بأنه  املعروف  اإلتصال  حرية  أسمته  ما  عىل  هذا  نطاق  وتوّسع  اإلنرتنت  عىل  التعبري  حرية 

البعض.'وقد تحدثت  أو إىل بعضها  أو بمواقع اإلنرتنت  الناس من اإلتصال باإلنرتنت،  الحكومات أن ال تمنع 

.)cyber space( 'أيضاً عن الحاجة إىل 'حرية التجمع يف الفضاء االلكرتوني
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طريق  عن  املعلومات  حرية  يف  الحق  خالل  من  التعبري  حرية  يف  الحق  تضخيم  يجري  الدول،  من  كثري  يف 

لنرش  الدول  عىل  رسوم  وفرض  حكومية  معلومات  عىل  والحصول  الطلب  يف  قانوني  حق  املواطنني  إعطاء 

التعبري  حرية  قيمة  أن  بمعنى  أي  واضحة،  الحقوق  هذه  بني  الوثيقة  الصلة  إن  املفتوحة.  السجالت 

بكيفية حكم  املتعلقة  الرئيسية  السياسية  املعلومات  فيما يخص  تتم ممارستها  لم  إذا  ستضعف بشكل كبري 

املواطنني وإنفاق الرضائب. وأوضحت أهمية هذه الصلة فيفيان ريدنج، املفوضة ملجتمع املعلومات واإلعالم 

 Commissioner for Information Society and Media in the European( األوروبية  املفوضية  يف 

لديموقراطياتنا  األساسية  الحقوق  أهم  من  واحدة  هي  التعبري  'حرية  بقولها:   2007 عام  يف   ،)Commission

هذه  املعلومات'.  حرية  بدون  لها  معنى  ال  األحيان  من  كثري  يف  تزال  ال  التعبري  'حرية  ولكن   '... األوروبية 

وحرية  التعبري  حرية  بأن  تنادي  التي  اليونسكو  مثل  الدولية  املؤسسات  التزام  تدعم  األخرية  التطورات 
الصحافة هما حق أنساني أسايس.6

األهمية  بالغ  أمر  لألفكار  الحر  التدفق  أن  هو  واحد  القيم.  هذه  عن  الدفاع  وراء  للمنطق  شّقان  هناك 

حكوماتها  ومحاسبة  واعية  بطريقة  التصويت  عىل  املواطنني  قدرة  مثل  الديموقراطية  واملؤسسات  للعمليات 

أكرب، وهو مبدأ  لتجمعات  بالنسبة  الفرد  املعطاة الستقاللية  األولوية  الثاني عىل  العامة. ويستند  واملؤسسات 

املجتمعات  مقابل  لألفراد  النسبي  الوزن  حول  الكثري  الجدل  يؤكد  األمر  وهذا  الثقافات،  حسب  يختلف 

الفرد يف اختيار  الفردية ممكن أن يدعم دور  الرتكيز عىل االستقاللية  املثال  والجماعات األخرى. فعىل سبيل 

من  التصفية  يف  الحكومة  دور  يدعم  أن  يمكن  الجماعة  الرتكيز عىل  املقابل  يف  )للتصفية(.  للفلرتة  يحتاج  ما 

أجل حماية القيم املشرتكة.

كان  سواءاً  الدرجة  وبنفس  هذا  وينطبق  ثقافية  بيئة  أي  يف  مطلقة  ليست  التعبري  حرية  أن  الواضح  من 

لقيود   )Freedom House( الحرية  بيت  تصنيف   0.1 إطار  يعرض  خارجها.  أو  اإلنرتنت  شبكة  عىل  التعبري 

مقارنًة  والثقافات  األوطان  مختلف  يف  التعبري  لحرية  املمنوحة  النسبية  األولوية  إن  اإلنرتنت.  عىل  الحرية 

القضايا  أهم  من  واحدة  هي  الشخصية  الخصوصية  أو  القومي  األمن  مثل  كثرية  أخرى  وغايات  بأهداف 

.)ICTs( املرتبطة بالحوكمة العاملية لإلنرتنت واملعلومات ذات الصلة وتكنولوجيا اإلتصاالت



11

إطار0.1 ثالث جوانب من الحرية عىل شبكة اإلنرتنت*

يحدد بيت الحرية )Freedom House( ثالث طرق يمكن أن تحد من الحرية عىل اإلنرتنت ويمكن تقسيمها 
إىل فئتني عىل الرغم أنها متداخلة ومرتابطة.

الظروف  أو  الحكومية  السياسة  تفرضها  التي  القيود  ذلك  يف  بما  اإلنرتنت  عىل  االتصال  عقبات    .1

االقتصادية مثل عدم وجود البنية التحتية.

الذاتية  الرقابة  تشتمل  عندما  أي  الحكومية،  أو  الذاتية  الرقابة  خالل  من  وذلك  املحتوى  عىل  القيود    .2

عىل تلك املفروضة من قبل صناعة اإلنرتنت.

القيود عىل حقوق املستخدمني مثل الفصل )الغري قانوني(.   .3

)Freedom House) )2009( مقتبس من بيت الحرية *

للحقوق مرتبطة بعرص  األقل عىل فئتني عامتني  التعبري تنطوي عىل  الواحد والعرشين لحرية  القرن  مفاهيم 

التعبري.  وسائل  إىل  الوصول  عىل  يركز  األول   .)1 : 2005 موراي  آند  )كالنغ  الشبكي  لإلتصال  املعلومات 

لإلتصال-  الحرجة  الجوانب  من  واحد   – اإلنرتنت  إىل  الوصول  إىل  الرقمية  الشبكات  عرص  يف  هذا  يرتجم 

)داتن  والعالم  األفراد  بني  األساسية  الواجهة  أصبحوا  ألنهم  الصلة،  ذات  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا 

الذين  العاملي لإلنرتنت مسألة حاسمة لألشخاص  االنتشار  السبب، أصبح  لهذا   .)2009 باير وآخرون   ،1999
يدعمون حرية التعبري يف جميع أنحاء العالم.7

وسائل  إىل  الجمعيات  من  املختلفة  اإلعالم  وسائل  استخدام  يف  والجماعات  األفراد  حقوق  عىل  يركز  والثاني 

مجاالت  جميع  ويف  االنتخابات  مثل  واملؤسسات  السياسية  العمليات  دعم  أجل  من  الجماهريي  اإلتصال 

عىل  يجري  ولكن  اآلخرين.  مع  الجمعيات  تكوين  وحرية  الصحافة  حرية  مع  هذا  يرتبط  ما  وغالباً  الحياة. 

من  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  اإلنرتنت  استخدام  ملتطلبات حقوق  التعبري  توسيع حرية  متزايد  نحو 

العديد  يتخذون  الفرديني  اإلنرتنت  مستخدمي  أن  سيما  ال  السيايس  والتنظيم  املعلومات  عىل  الحصول  أجل 

من األدوار التي لعبت سابقاً من قبل الصحافة.

وتثقيف  تبليغ  من  الناس  تمّكن  أن   )network of networks( العاملية  الشبكات  كونها شبكة  لإلنرتنت  يمكن 

الديموقراطية إىل حد لم يكن ممكناً من  أنفسهم والتعبري عن آرائهم واملشاركة يف املجتمع املدني والعمليات 

االجتماعية  الشبكات  ومواقع  اإلنرتنت  كالصحف عىل  واملشاركة  املعلومات  من  الجديدة  األشكال  تشكل  قبل. 

من  املستخدمني  تمكني  مثل  لإلتصاالت  جديدة  أشكال  طرح  طريق  عن  التقليدية  اإلعالم  لوسائل  تحدياً 

من  أخرى  أشكاالً  اإلنرتنت  شبكة  أضافت  وبهذا   .)1 )جدول  معلومات  وإنتاج  إنشاء  حتى  أو  وتوليد  تبادل 

التقليدية  األشكال  إىل  باإلضافة  فرد،  إىل  جماعة  من  أو  وأخرى  جماعة  بني  تقوم  التي  كتلك  االتصال 

تنّوع  تعزز  سوف  اإلنرتنت  شبكة  عىل  املبادرات  هذه  مثل  أن  املتوقع  ومن  جماعة.  إىل  فرد  من  كاالتصال 

 )user generated content( املستخدم'  قبل  من  املولد  'املحتوى  عىل  الحصول  وتسّهل  املتاحة  املعلومات 

لتمكني املواطنني وضمان قدر أكرب من الشفافية واالنفتاح.
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جدول رقم 1: أشكال االتصال عن طريق شبكة اإلنرتنت*

التوضيحيةاالتصال عن طريق الشبكة الرسوم 

1.0 مشاركة املعلومات روابط النصوص التشعبية عىل الشبكة، تفعيل الشبكة 
املشاركة العاملية للوثائق والنصوص والفيديو إلخ. 

2.0 املحتوى املوّلد من قبل املستخدم املدونات، املدونات الصغرية )مثل التويرت(، تعليقات الشبكة 
املستخدم، تقييمات، واالقرتاع إلخ.

الشبكة 3.0 املشاركة يف الصنع، املشاركة يف 
املعلومات إنتاج 

املساهمات القائمة عىل املعرفة )مثل ويكيبيديا(، 
برامج التعاون )مثل مستندات جوجل(

* مقتبس من داتن )2009(

إطار0.1 األصوات العاملية )Global Voices(: تكملة وتوسيع وسائل اإلعالم التقليدية 

التقارير  ونقل  ترجمة  عىل  يعملون  العالم  حول  مدّون   200 من  أكثر  تضم  شبكة  هي  العاملية  األصوات 
املمثلة يف وسائل  واآلراء غري  املجال لألشخاص  يركزون عىل فسح  املجتمعي. وهم  املدونات واإلعالم  من 
مصممة  وشبكة  مؤيد  موقع  العاملية  األصوات  فريق  لدى  واسع.  جمهور  إىل  لتصل  الدولية  اإلعالم 

ملساعدة الناس للتعبري عن آرائهم عرب اإلنرتنت يف دول تقيّد أصواتهم من قبل الرقابة الحكومية.

http://globalvoicesonline.org :املوقع

يقلق  املثال  سبيل  فعىل  عاملياً.  فيها  مرّحب  غري  التعبري  حرية  لتعزيز  اإلنرتنت  إمكانية  فإن  ذلك،  ومع 

معايري  تقليص  خالل  من  التقليدية  اإلعالم  ومؤسسات  وسائل  دور  إضعاف  يف  اإلنرتنت  دور  حول  البعض 

مثل  اإلعالم  تدعم  التي  األعمال  إضعاف  أو  والوطنية  املحلية  واالنتاج  اإلعالم  وسائل  وإضعاف  البث 

اإلعالنات أو البيع أو تبادل مواد محفوظة الحقوق. ويف حاالت أخرى هناك مخاوف حول نرش معلومات أو 

قضية  يف  كما  أخالقية،  أو  سياسية  ألسباب  أو  القومي  األمن  بسبب  وذلك  اإلنرتنت  عىل  معنّي  محتوى 

ويكيليكس )انظر إطار 0.3( حيث تم توزيع وثائق حول الحرب يف أفغانستان والتي كان ممكن أن تعّرض 

حياة املخربين املذكورين يف الوثائق املترسبة )ووترز 2010(.



13

إطار0.3 ويكيليكس )Wikileaks( والحرب يف أفغانستان والعراق

'املخربين  حماية  خالل  من  املعلومات  إىل  الوصول  إمكانية  توفري  عىل  ويكيليكس  موقع  يحرص 
باقتباس  املوقع  يبدأ  للجمهور.'*  نقلها  يريدون  حساسة  مواد  لديهم  الذين  والناشطني  والصحافيني 
حرية  قانون  أهمية  نفس  لها  صحافية  أداة  يصبح  أن  للموقع  ‘يمكن  بأنه  املوقع  تايمعن  منمجلة 
املبدئي'  'الترسيب  أن  فكرة  عىل  أيسلندا،  ريكيافيك،  يف  ومقره  املوقع،  أسانج  جوليان  أسس  املعلومات.’ 
دانيال  أفكار  إىل  استناداً  العامة  امُلسائلة  زيادة  يدعم  أن  يمكن  رئيسية  لوثائق   )principled leaking)
إىل  أدى  الوثائق  بعض  إصدار  ولكن  متطوعني،  أفراد  بدايًة  املوقع  دعم  البنتاغون.  ووثائق  ألسربغ 

.)2010 الحصول عىل تمويل من خالل التربعات )كاتشادوريان 

2010، أصبح هذا املوقع محور للنقاش بعد نرشه قصة 'يوميات حرب أفغان،2010 – 2004'  25 يوليو  يف 
91000 تقرير عىل صفحة ويب مخصصة. وقد أزال ويكيليكس  25 يوليو، والتي تضمنت أكثر من  يف يوم 
ولكن هذا  به مصدرنا’**،  الذي طالب  الرضر  تقليل  ‘عملية  األرشيف كجزء من  تقرير من   15000 حوايل 
املدنية  الحريات  ودعاة  والصحافة  الحكومات  قبل  من  حساسة  تعترب  معلومات  عن  اإلفصاح  يمنع  لم 
حني  اسرتاليا  يف  حدث  كما  املوقع،  ملراقبة  سابقة  محاوالت  هناك  وكانت  املخربين.  بعض  هويات  مثل 
أكتوبر  يف  هذا  وأعقب   .)2009 )سنجل  املراقبة  املواقع  الئحة  ضمن  ويكيليس  موقع  الحكومة  وضعت 
إفشاء  مخاطر  حول  الجدل  اشعال  أعاد  مما   ،*** العراق  يف  بالحرب  تتعلق  وثائق  عن  اإلفراج   2010

املفالت الرسية ومدى سالمتها.

http://wikileaks.org/wiki/WikiLeaks:About من صفحة ويكيليكس عىل *

 http://wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010**

 http://wikileaks.org/ ***

إىل جهود  أّدى  اإلنرتنت  إىل  الكامل  الوصول  لتقييد  األخرى  الوسائل  )إطار0.4( واستعمال  اإلنرتنت  إن فلرتة 

 Freedom House' الحرية  'بيت  مؤسسة  به  قامت  الذي  العمل  مثل  انتشاره،  مدى  ورصد  لتتبع  عديدة 

.)OpenNet Inititive( 2009) والبحث األكاديمي ملبادرة الشبكة املفتوحة(

إطار 0.4 فلرتة اإلنرتنت

والرشكات،  اإلنرتنت،  إىل  الوصول  وموفرو  اإلنرتنت،  خدمات  ومزودو  الحكومات،  من  كل  يستطيع 
تنزيل  للمستخدمني. يمكن  اإلنرتنت  لتقيّد محتوى مواقع شبكة  برامج  ينزلوا  أن  األمور واألفراد  وأولياء 
البيت   )server( خادم  عىل  تركيبها  يمكن  أيضاً  ولكن  الشخيص،  الفرد  كمبيوتر  عىل  الربامج  هذه  مثل 
أن يصّفي  تثبيته عىل مستوى وطني. يمكن  يتم  الحاالت  اإلنرتنت. يف بعض  أومزودي خدمات  أوالرشكة 
عىل  ويستخدم  أخرى.  وعناوين  إنرتنت  مواقع  إلكرتونية،  بريد  عناوين  معينة،  كلمات  الربنامج  هذا 
محتوى  رؤية  من  محيطه  يف  املستخدمني  يمنع  أن  تركيبه  عن  املسؤول  الشخص  أراد  إذا  املثال  سبيل 
تصفية  برنامج  أو   )content control( باملحتوى'  'التحكم  بربنامج  أحياناً  ويسّمى  معني  موقع  أو  معني 
إذا  خصوصاً  'الرقابة'،  ب  األحيان  معظم  تسميته  يتم  الحكومات،  قبل  من  استخدامه  وعند  اإلنرتنت. 
أساسية  خدمة  الربنامج  اعتبار  يتم  اإلنرتنت  خدمة  مزودي  حالة  يف  ولكن  سيايس.  بخطاب  األمر  تعلق 
يستخدمه  أن  يمكن  املنازل،  يف  أما  املزعج.  االلكرتوني  الربيد  ملحاربة  يستخدم  أنه  حيث  للمستخدمني 
الذي  والسيايس  االجتماعي  السياق  تقييم  إىل  الحاجة  تؤكد عىل  األمثلة  الطفل. هذه  بهدف حماية  األهل 

تصفيته. تجري 

http://wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010**
http://wikileaks.org
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)The OpenNet Initiative) ' إطار 0.5 'مبادرة الشبكة املفتوحة

بعض  يف  اإلنرتنت  تصفية  ممارسات  حول  تقرير  وتقديم  ايجاد  إىل  تسعى  املفتوحة'  الشبكة  'مبادرة  إن 
الدول التي تصّفي محتوى اإلنرتنت ألهداف اجتماعي )أخالقية(، سياسية أو أمنية. ولقد استعمل فريق 
دول  يف  تصفيته  يتم  الذي  املحتوى  حول  تجريبية  أدّلة  عىل  للحصول  إبداعية  آليات  للمبادرة  البحث 
مختلفة.  دول  يف  كمبيوتر  أجهزة  باستخدام  اإلنرتنت  صفحات  نفس  عن  البحث  مقارنة  مثل  مختلفة 
مقصودة.  الغري  وعواقبها  نتائجها  فهم  إىل  املرشوع  يسعى  اإلنرتنت،  تصفية  عن  الدراسة  إىل  باإلضافة 
الرقابة  حول  البلد  عن  ونبذة  إقليمية  ملحات  ويكتب  البلدان  بني  للمقارنة  تقييمات  بعمل  الفريق  يقوم 
الشبكة املفتوحة' هي  املدني. 'مبادرة  العامة ودعاة املجتمع  السياسة  والتصفية من اجل إعالم صانعي 
الدولية،  رشاكة تعاونية بني مؤسسات أكاديمية والتي تتضمن مخترب سيتيزن يف مركز مونك للدراسات 
الشبكة  بحوث  ومجموعة  هارفرد  جامعة  يف  واملجتمع  لإلنرتنت  بريكمان  ومركز  تورونتو،  جامعة 
 The Advanced Network Research Group at the كامربيدج  جامعة  يف  األمن  برنامج  يف  املتقدمة 

.Cambridge Security Programme

http://opennet.net/ انظر ديربت وآخرون )2010 ،2008( وموقع

يقرأون،  ما  األفراد  يقرر  اإلنرتنت.  عىل  التعبري  حرية  تقييد  املختلفة  الفاعلة  الجهات  من  العديد  باستطاعت 

لألهل  يوجد  الشخيص.  كمبيوترهم  عىل  للتصفية  برنامج  تركيب  طريق  عن  يفلرتون  ما  أو  يحذفون  ما  أو 

املتوفر  املحتوى  تحديد  يف  دور  األخرى  الفاعلة  وللجهات  املعلومات  تكنولوجيا  رشكات  وإلدارات 

والتصفية  الرقابة  عن  الدراسات  تتعلق  ما  غالباً  عام،  بشكل  االجتماعية.  السياقات  مختلف  يف  للمستخدمني 

اتفاقيات  ) من خالل  أو غري مبارش  للحكومات بشكل مبارش  الحكومية. يمكن  الرقابة  التعبري حول  وحرية 

إىل  الوصول  تنظيم  خالل  من  التعبري  حرية  تقيّد  أن   ) اإلنرتنت  خدمات  مزودي  مع  رسمية  وغري  رسمية 

يشعرون  التعبري  لحرية  املدني  املجتمع  دعاة  من  العديد  إن  اإلنرتنت.  عىل  معنّي  محتوى  إىل  أو  اإلنرتنت 

حرية  يهدد  مما  واملعلومات  اإلنرتنت  إىل  الوصول  عىل  الدولة  تفرضها  التي  القيود  عدد  زيادة  حول  بالقلق 

التعبري عىل اإلنرتنت. 

أن  إاّل  اإلنرتنت،  التعبري عىل شبكة  تهديد لحرية  الدولة أوضح  التي تقودها  والرقابة  التصفية  يف حني تعترب 

من  متنوعة  مجموعة  تتبع  والتي  مختلفة  فاعلة  لجهات  اليومية  القرارات  من  ينبع  التحديات  من  عدد  أكرب 

األهداف  هذه  لتحقيق  السعي  خالل  من  التعبري.  بحرية  عالقة  له  يبدو  ال  منها  وكثري  السياسات  أهداف 

التعبري. يف بعض  املواطنني بحرية  أو تقيّد تمتع  أن توّسع  أو بدون قصد(  ) بقصد  املتنوعة يمكن ألعمالهم 

للدفعة  كان  لقد  املثال،  سبيل  عىل  التعبري.  حرية  يعزز  أن  معينة  أهداف  تحقيق  إىل  السعي  يمكن  الحاالت، 

فلقد  لإلنرتنت،  العاملي  االنتشار  عىل  رئيسياً  حافزاً  النامية  البلدان  يف  االقتصادي  التقدم  تحقيق  نحو 

أن  يمكن  أخرى،  والعاملية. ويف حاالت  املحلية  والتجارية  االقتصادية  للمعامالت  مركزية  تحتة  بنية  أصبحت 

تَحّد  مثلما  التعبري،  حرية  تقييد  إىل  مبارش،  غري  أو  مبارش  بطريق  مختلفة،  أهداف  لتحقيق  السعي  يؤدي 

حول  حل  ودون  معقدة  أسئلة  تثري  األمثلة  هذه  العلمي.  للبحث  الحر  التبادل  من  الفكرية  امللكية  ترشيعات 

حرية  عىل  أقل  أو  أكثر  آثار  لها  يكون  أن  يمكن  التي  الصلة  ذا  املجاالت  يف  والتنظيمية  القانونية  االتجاهات 

التعبري عىل اإلنرتنت. هذه البيئة املعقدة واملتطورة للقانون والسياسة هي محور هذا التقرير.
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القانونية  املختلفة  لالتجاهات  النسبية  األهمية  تقييم  إىل  التقرير ال يسعى  أن هذا  البداية  منذ  اإلشارة  تجدر 

ال  التقرير  هذا  يف  املبينة  والتنظيمية  القانونية  التدابري  من  العديد  اإلنرتنت.  عىل  التعبري  لحرية  والتنظيمية 

فإن  النحو،  االعتبار. وعىل هذا  بعني  املختلفة  الحديثة  الدول  قيم  أخذ  عند  تقييهما بوضوح خصوصاً  يمكن 

حرية  من  تحد  قد  التي  العوامل  من  واسعة  مجموعة  إىل  االنتباه  لفت  هو  التقرير  لهذا  الرئيسية  املساهمة 

التعبري عىل اإلنرتنت بينما ترتك األحكام ذات األهمية واملخاطر املحتملة للقارئ.

التقرير مخطط 

تعيد صياغة  أن  يمكن  التي  والتنظيم  القانون  الرئيسية يف  االتجاهات  للعديد من  تجميعاً  التقرير  هذا  يقدم 

والبحوث  الدراسات  عن  موجزة  ملحة  تقديم  خالل  من  يبدأ  فهو  العالم.  أنحاء  جميع  يف  التعبري  حرية 

تقديم  إىل  تقودنا  اللمحة  املجال. هذه  للعمل يف هذا  الرئيسية  القيود  والتي تحدد  التعبري  السابقة عن حرية 

'البيئة  عليها  نطلق  والتي  فيها،  النظر  إىل  تحتاج  التي  واملمارسات  السياسات  مجاالت  من  لكثري  عمل  إطار 

الداعمة لحرية التعبري' املتطورة. هذا اإلطار يوفر هيكل ملناقشة مجموعة أوسع من الخيارات السياسية عن 

سياسية  مجاالت  عدة  أهمية  ويحدد  التعبري،  حرية  عن  النقاش  عند  االعتبار  بعني  عادة  تؤخذ  التي  تلك 

مخاوف  إىل  وصوالً  اإلنرتنت  شبكة  إىل  الوصول  من  بدءاً  التقرير  يف  التالية  األجزاء  يف  واملوضحة  رئيسية 

القومي. تتعلق باألمن 

بشكل  تناولها  يتم  لم  أنه  بحجة  التعبري  حرية  حول  ُكتب  ملا  نقدياً  تحليالً  يتوىل  التقرير  من  األول  القسم 

املوضوع.  لهذا  الحساسة  السياسية  امليزات  إىل  جزئياً  ذلك  ويعزى  االجتماعية  العلوم  منظور  من  كاف 

إىل  الثالث  القسم  يف  التقرير  ينتقل  ثم  التعبري'.  لحرية  الداعمة  'البيئة  ل  العمل  إطار  يضع  الثاني  القسم 

وهو  اإليجابية  التطورات  أكثر  من  واحد  عىل  عامة  ملحة  من  بدءاً  البيئة  لهذه  األساسية  العنارص  مناقشة 

والتنظيمية  القانونية  األسس  بعض  يف  تنظر  املناقشة  هذه  عاملياً.  اإلنرتنت  شبكة  إىل  الوصول  انتشار 

لالنتشار الواسع لإلنرتنت والتي مّكنتها من تقوية األفراد والجماعات يف جميع أنحاء العالم.

أن  نقول  وهنا  اإلنرتنت.  لتصفية  صممت  التي  املقابلة  التقنية  التطورات  عن  عامة  ملحة  يقدم  الرابع  القسم 

الحكومات  تزّود  أيضاً  ولكن  العالم،  أنحاء  جميع  يف  التعبري  حرية  ممارسة  تمّكن  الجديدة  التكنولوجيا 

بأشكال جديدة من الرقابة وطرق جديدة لقطع إتصال الناس عن موارد املعلومات واالتصاالت. 

بناءاً عىل هذا االدعاء، يوّفر القسم الخامس تحليل تجميعي لألدّلة املتعّلقة باملمارسة يف جميع أنحاء العالم. 

بأنها  عادًة  إليها  ينظر  التي  الدول  من  العديد  فيها  بما  الدول،  من  كبرية  مجموعة  أن  عىل  يدل  وهذا 

ديموقراطية حّرة، تحد من حرية التعبري لعدة أسباب ترتاوح من األمن القومي إىل املخاوف األخالقية. 

القسم  اإلنرتنت.  عىل  التعبري  حرية  تشكل  التي  عامة  سياسية  مجاالت  لخمس  مناقشة  التحليل  هذا  ويتبع 

املجتمع  يف  األخالق  معايري  مثل  األخرى  الحقوق  لحماية  والتنظيمية  القانونية  الجهود  يتناول  السادس 

خطوات  مناقشة  السابع  القسم  يف  هذا  ويتبع  البيانات.  وحماية  والخصوصية  املعلومات  وحرية  واملساواة 

واالسرتاتيجيات  الفكرية  امللكية  حماية  ذلك  يف  بما  الصناعية  واألهداف  االقتصادية  التنمية  وحماية  لتحفيز 

األوىل  الدرجة  يف  املستخدمني  تنظيم  يتناول  الثامن  القسم  التكنولوجيا.  تقودها  التي  والصناعية  التنموية 

عن طريق قوانني تنطبق سواء يف حالة االتصال أو االنقطاع عن اإلنرتنت لحماية األطفال واألفراد من األذى 

لتنظيم  املتنافسة  النماذج  الرتكيز عىل  اإلنرتنت مع  إدارة وتنظيم  التطورات يف  التاسع  القسم  يف حني يصف 
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الرئييس وراء جهود بعض  الدافع  والذي هو  األمن  العارش سنتناول جانب  القسم  يف  اإلنرتنت. وأخرياً  شبكة 

اإلنرتنت. لتصفية  الحكومات 

السياسات والحاجةإىل  لدراسة وتداول  التعبري كإطار  الداعمة لحرية  البيئة  أهمية  التقرير بمناقشة  ويختتم 

التوصيات  من  بمجموعة  التقرير  وينتهي  األويل.  التحليل  هذا  نطاق  وتوسيع  لتحسني  األبحاث  من  مزيد 

واملمارسات. والسياسات  للبحوث 
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 1. حرية اإلنرتنت: 
وجهة نظر التقرير

املؤلفات

عىل  يستند  وال  الرقمي.  العرص  يف  التعبري  حرية  حول  واملؤلفات  القائمة  البحوث  خالصة  التقرير  هذا  يقدم 

التي  املجاالت  وتحديد  جديدة  بطرق  معاً  والبحوث  البيانات  جمع  إىل  يهدف  ولكن  الجديدة،  البيانات  جمع 

تحتاج املزيد من البحث. لذلك نقدم ملحة موجزة فقط عن املؤلفات التي تم ذكرها يف هذا التقرير. ومع ذلك 

النظر  إعادة  اقرتاح  إىل  أدى  الذي  السبب  املجال وتوضيح  هذا  ُكتب يف  ملا  واسع  تقديم معنى  املهم  من  فإنه 

لحرية  أكرب  بيئة  عىل  البحوث  تركيز  بإعادة  ننصح  ملاذا  وتوضيح  فيه،  التجريبية  البحوث  يف  والتوسع 

التعبري عىل اإلنرتنت. 

وتتضمن املؤلفات يف هذا املجال عىل العمل الرائع الذي هو نظرياً وتجريبياً مبتكر وهام. فعىل سبيل املثال، 

وله  العاملية  االتصاالت  حول  الجدل  عىل  الكبري  األثر   )1.1 )إطار   1980 عام  يف  ماكربايد  لجنة  لتقرير  كان 

تدفق  تكوين  يعيد  أن  األنرتنت  من  املتوقع  من  أنه  وبما  النّقالة.  واالتصاالت  اإلنرتنت  عن  بالنقاشات  صلة 

املعلومات العاملية،فإنه من الرضروي إعادة النظر يف العديد من جوانب لجنة ماكربايد يف السنوات القادمة.

إطار 1.1 هيئة وتقرير ماكربايد

لدراسة  الدولية  الهيئة  عىل  إيرلندا،  من  للسالم  نوبل  جائزة  عىل  الحائز  وهو  ماكربايد،  شون  ترأس 
 .)the International Commission for the Study of Communication Problems ICCP(مشاكل االتصاالت
 Many بإسم  منشور   1980 عام  يف  وأصدرت  اليونسكو،  منظمة  قبل  من   1977 عام  اللجنة  هذه  تأسست 
 Many Voices One World) Many Voices One World( واحد'  عالم  كثرية،  Voices One World'أصوات 

رئيسياً  مرجعاً  التقرير  هذا  أصبح  ماكربايد.  تقرير  بإسم  معروفاً  ذلك  بعد  أصبح  والذي   ،1980 ICCP

 New World Information and Communication'’واإلتصال لإلعالم  جديد  عاملي  ‘نظام  إىل  للدعوة 
والتي  العالم  يف  واملعلومات  لألخبار  الدويل  التدفق  تكافئ  عدم  إزاء  قلقها  اللجنة  أبدت   .)Order')NWICO

الحر  التدفق  حول  السائد  االعتقاد  التقرير  تحّدى  الصحافة.  لحرية  الدعوة  قبل  من  محمية  كان 
الهيمنة  ‘حاالت  عىل  يقيض  أو  يخفض  حتى  جديد  عاملي  إعالمي  بنظام  املطالبة  أجل  من  للمعلومات 
صفحة  نفسه  )املرجع  تطوراً.  األكثر  الدول  يف  املنتجني  عىل  والتبعية’  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
الجديد  ‘العالم  اعتبار  تّم  التعبري،  حرية  مبدأ  إىل  اللجنة  عنه  أعربت  التي  االلتزام  من  الرغم  عىل   .)43

الرقابة  العاملية وتهديد لصحافة حّرة من  الحر يف االتصاالت  السوق  لإلعالم واإلتصال’ حّجة ضد تشغيل 
الحكومية. والسيطرة 

بحث  وباألخص  اإلنرتنت  رّكزت عىل تصفية شبكة  التي  تلك  مثل  املعارصة،  البحوث  من  املزيد  ولقد طّورت 

التجريبية عىل مدى وطبيعة  البيانات  إبداعية لجمع  OpenNet Initiative'، أساليب  املفتوحة  الشبكة  ‘مبادرة 

املنظمات  من  عدد  هناك  ذلك،  إىل  وباإلضافة  أعاله(.   0.5 )اإلطار  الدول  من  متزايد  عدد  يف  املحتوى  تصفية 

 2009 عام  يف   )Freedom House( الحرية  بيت  مؤسسة  استثمرت  املثال  سبيل  فعىل  الحكومية،  غري 
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الحكومية  الجهود  رصد  يف  كبري  بشكل   2010 عام  يف   )Reporters without Borders( حدود  بال  ومراسلون 

لتقييد حرية اإلنرتنت. توفر دراسات كهذه أساس تجريبي ملزيد من املناقشات والبحوث.

القيود املفروضة عىل الدعوة والبحث:

اعتبارها  تّم  اذا ما  هامة  الدراسات والتقارير حاالت استثنائية يف مؤلفات تحوي قيوداً  ومع ذلك تبقى هذه 

املحددة  تلك  االستثناءات مثل  التعبري بشكل عام، مع بعض  املرتبطة بحرية  املسائل  أهمية  إن  بشكل كامل. 

أعاله، لم يقابلها برامج منهجية لبحوث نزيهه ومستقلة. بل عىل العكس فلقد كانت عموماً:

قليلة يف ضوء املخاطر املبكرة واملستمرة لحرية التعبري.• 

تتألف أساسا من الدعوة يف مجال السياسات املعيارية بدال من الوصف والتوليف املرتكز عىل التجربة. • 

مرتكزة غالباً عىل قضايا منفردة مثل حرية التعبري، حماية الطفل أو حقوق النرش، بدالً من الرتكيز عىل • 

املفاضلة بني القيم واملصالح التي كثرياً ما تتعارض.

مقترصة عىل مؤرشات فردية لالتجاهات يف بلدان مختارة، مثل أهمية التصفية أو الفلرتة يف البلدان األكثر • 

نشاطاً بدالً من مؤرشات متعددة يف عينات منهجية يف البلدان.

أمريكية •  أولوية  تعترب  التعبري  حرية  وكانت  النظر،  وجهات  يف  تتمحور  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  كانت 

خاصة، نظراً ألن حرية الصحافة مرتبطة بالتعديل األول لدستور الواليات املتحدة. 

غري مهتمة بمعالجة املسائل التي أثارها انتشار بعض املحتويات عىل شبكة اإلنرتنت والتي كان يمكن أن • 

تقاىض قانونياً يف حقبة سابقة، مثل نرش املواد املحمية بقوانني حقوق النرش مما يضعف النقاش املنهجي 

للحلول املناسبة؛

البيئة •  أن  التعبري يف حني  تقييد حرية  أو  لحماية  املصممة خصيصاً  السياسات  رّكزت بشكل ضيق عىل 

القانونية والتنظيمية ذات الصلة أوسع من ذلك بكثري.

هناك العديد من العوامل التي تحد من الفائدة املحتملة للبحث يف هذا املجال وتجعله من الصعب القيام به. 

اإلنرتنت،  شبكة  عىل  بالتعبري  التحكم  استحالة  حول  قطعي  تكنولوجي  تفاؤل  هو  العوامل  هذه  من  واحد 

املعلومات  هي  ما  أو  اإلنرتنت  عرب  املعلومات  إىل  الوصول  يمكنه  من  قياس  جداً  الصعب  من  ببساطة  فهو 

التي يصل إليها ألن هذه العملية ممكن أن تتم بعدة طرق. العامل اآلخر هو الظهور الجديد نسبياً لشبكات 

معظم  تركزت  املتنقلة.  واالتصاالت  لإلنرتنت  العاملي  االنتشار  خصوصاً  حقاً  العاملية  والخدمات  االتصال 

كانت  التي  العامة  اإلعالم  وسائل  تؤثرعىل  التي  الوطنية  السياسات  عىل  املاضية  العقود  مدى  عىل  النقاشات 

بكثري  أحدث  ظاهرة  هو  اإلنرتنت  إن  املقارنة،  فعند  وحكمها.  وانتشارها  تركيزها  يف  وطنية  أو  محلية  عادة 

الوالية  أنها غري ملزمة بنفس حدود  العالم وواضح  2009 تصل فقط إىل ربع عدد سكان  وال تزال حتى عام 
8 القضائية. 

األقسام  يف  تجسدت  والتي  املعلومات  وتدفق  العاملية  اإلعالم  وسائل  حول  الدائر  الجدل  عمق  هو  آخر  عامل 

الدولية  األنباء  لوكاالت  العاملية  األهمية  إّن   .)1.1 إطار  )انظر  وتقريرها  برايد  ماك  لجنة  أنشأتها  التي 

دعاة  بني  انقسام  خلقت  قد  الجديدة  اإلعالم  وسائل  ظهور  جانب  إىل  العامة،  اإلعالم  ووسائل  والصحافة 

تحقيق  أجل  من  املبذولة  الجهود  دعاة  وبني  تطوراً  األكثر  الدول  يف  الصحافة  ممثيل  مثل  التعبري  حرية 

والجنوب  املتقدم  الشمال  بني  املساواة  عدم  معالجة  مثل  العاملي  الصعيد  عىل  املعلومات  تدفق  يف  التوازن 
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املثال  سبيل  فعىل  الصحافة،  حرية  سيادة  حول  األساسية  االفرتاضات  بشأن  قلقهم  عن  النّقاد  عرّب  النامي. 

تساءلوا ما إذا أضعفت هذه املبادئ تطور وسائط إعالمية متنوعة، مثل زيادة هيمنة رشكات وسائل اإلعالم 

اإلمربيالية  اإلعالم  وسائل  من  جديدة  ثقافية  حقبة  خلق   – الغربية  اإلعالم  وسائل  رسائل  هيمنة  أو  العاملية 

الثقافية )cultural 'media imperialism'( )هريمان و ماكتشسني 2001(.

الجديد  'العالم  دعاة  مع  واالتصاالت  املعلومات  تدفق  حرية  دعاة  بني  النقاش  اشتبك  األحيان،  بعض  يف 

العمل  إىل  جماعة  كل  سعت  التنظيم.  صعب  األكاديمي  البحث  جعلت  بطريقة   ')NWICO( واالتصال  لإلعالم 

لدعم موقفها الذي تحول يف بعض األحيان إىل جدل مشحون فكريا وال يستند إىل منطق أكاديمي.

األمة  تقاليد  ومع  القوانني  مع  صحيح  بشكل  املتوازنة  التعبري  حرية  أهمية  برايد  ماك  تقرير  أقر  ذلك،  ومع 

الثقافية والسياسية واإلدارية قائالً:

عدم  ويجب  القانون  بتطبيق  االلتزام  مع  تتوافق  أن  يجب  الحرية  أن  عليه  املتعارف  'من 

ويف  بمسؤولية،  تتم  أن  يجب  الحرية  ممارسة  أن  كما  اآلخرين،  حرية  عىل  للتعدي  استغاللها 

املقام األول واالستخدام املرشوع  الحقيقة يف  مجال وسائل االتصال فإن هذا يعني الحرص عىل 

املطالبة  جرت  أساس  أي  عىل  نسأل  أن  بحاجة  نحن  ذلك  عىل  وعالوة  تحملها.  التي  للقوة 

أو  كمتلقني  سواءاً  االتصاالت،  عىل  الحصول  يف  االجتماعية  والفئات  املواطن  حرية  إن  بالحرية. 

واحد  اإلعالم.  وسائل  من  الربح  جني  يف  املستثمرين  أحد  بحرية  مقارنتها  يمكن  ال  مساهمني، 

اجتماعية. ومع ذلك وبعد  اإلنسان، واآلخر يسمح بتسويق حاجة  يحمي حق أسايس من حقوق 

عىل  ينطبق  وهذا  استثناءات  بأي  يعرتف  ال  التعبري  حرية  مبدأ  فإن  التحفظات،  هذه  كل  إجراء 

 ) ICCP 1980: 18 ( .'الناس يف جميع أنحاء العالم وذلك بواقع كرامتهم اإلنسانية

تقدم  مع   ....'  : أن  مشرياً  والعرشين،  الواحد  القرن  يف  برايد  ماك  تقرير  شكوك  يف  النظر  إعادة  املفيد  من 

بني  أفضل  تفّهم  يف  التطور  هذا  يخدم  أن  هو  مرحلة  لكل  األسايس  االعتبار  يكون  أن  يجب  التكنولوجيا، 

 ICCP( املنشأة'  للقوى  الخاصة  املصالح  يستخدم  وأأّل  البلدان،  بني  الديموقراطية  إرساء  وتعزيز  الشعوب 

سياق  ضمن  تُرى  أن  ويجب  أسايس،  حق  أنها  عىل  التعبري  لحرية  ينظر  أن  ينبغي  الواقع،  ويف   .)1980: 80

أوسع من القيم واملصالح املتنافسة. إن املساواة والتنوع يف التعبري هي مجموعة فرعية من مجموعة واسعة 

من القيم واملصالح وهي مهمة لفهم القيم األساسية التي تدعم حرية التعبري وأيضاً لفهم 

فإنه  السبب،  والعرشين.stولهذا  الواحد  القرن  من  الثاني  العقد  إىل  نتجه  بينما  أكرب  لخطر  يعّرضونها  الذين 

الشبكات،  مجتمع  يف  التعبري  حرية  تشكيل  تعيد  التي  واألوسع  املتطورة  البيئة  إىل  ننظر  أن  الرضوري  من 

ولكن دون تشتيت االنتباه عن حماية هذه القيمة األساسية.
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2. النظام البيئي لحرية التعبري

حرية التعبري: أسس يف حقوق اإلنسان

اإلعالن  مثل   ،)2.1 )إطار  اإلنسان  لحقوق  ومعايري  دولياً  بها  معرتف  قوانني  عىل  التعبري  حرية  مبدأ  يستند 

اإلنسان  حقوق  صكوك  إن   .)Universal Declaration of Human Rights UDHR( اإلنسان  لحقوق  العاملي 

اإلنسان.9  لحقوق  اإلفريقي  امليثاق  يف  كما  والخصوصية  التعبري  حرية  قضايا  تعالج  األخرى  اإلقليمية 

وضمان  وطني  قانون  إىل  املبادئ  هذه  لتحويل  إقليمية  أو  وطنية  إتفاقيات  تنفيذ  يتم  ذلك،  إىل  باإلضافة 

للمقيمني واملواطنني.  الحريات والحقوق 

األوروبية  اإلتفاقية  من  يأتي  أوروبا  أنحاء  جميع  يف  الكالم  وحرية  التعبري  لحرية  مالئم  أساس  أكثر  إن 

األوروبي  االتحاد  وميثاق   ،)European Convention on Human Right - ECHR( اإلنسان  حقوق  لحماية 

االتفاقية  إن   .)European Union‘s Charter of Fundamental Human Rights( األساسية  اإلنسان  لحقوق 

واألفكار  املعلومات  عىل  الحصول  ويف  الرأي  يف  الحرية  للجميع  تضمن  اإلنسان  حقوق  لحماية  األوروبية 

ونقلها، وتضمن أيضاً عدداً من املؤهالت، مشريًة إىل أن هذه الحقوق: 

تكون  والتي  القانون  عليها  ينص  عقوبات  أو  قيود  أو  أوظروف  لشكليات  خاضعة  تكون  'قد 

العامة،  السالمة  أو  اإلقليمية  السالمة  و  القومي  األمن  ملصلحة  ديموقراطي  مجتمع  يف  رضورية 

العامة واألخالق، لحماية سمعة أو حقوق اآلخرين، ملنع  ملنع الفوىض والجريمة، لحماية الصحة 
الكشف عن املعلومات الواردة بثقة، للحفاظ عىل السلطة ونزاهة القضاء.'10

اإلرشادات الدولية لحرية التعبري إطار2.1 

املعايري املعرتف بها دولياً لحقوق اإلنسان: 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.	 

 	)ICCPR( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

 	.)ICESCR( العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اتفاقيات أخرى لحقوق اإلنسان اإلقليمية:

االتفاقية األوروبية التي تنفذها املحكمة األروروبية لحقوق اإلنسان. 	 

ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي.11	 

 	 Inter-American Court of( اإلنسان  لحقوق  األمريكية  املحكمة  تنفذها  التي  األمريكية  االتفاقية 
) Commission Inter-American( ولجنة البلدان األمريكية )Human Rights

اللجنة 	  تنفذها  والتي  اإلفريقي،  االتحاد  إطار  يف  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  امليثاق 
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
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األمريكي كجزء من وثيقة  للدستور  األول  التعديل  املتحدة واملنصوص عليها يف  الواليات  التعبري يف  إن حرية 

التجّمع  حرية  عىل  الحقوق  وتشتمل  أخرى.  ومناطق  دول  أي  من  أكثر  مطلقة  رشوط  وتدعمها  الحقوق 

وحرية الصحافة وحرية الدين وحرية الكالم مثل: 

أو  ممارسته،  حرية  يمنع  أو  األديان  من  دين  بإقامة  يتعلق  قانون  أي  الكونجرس  يصدر  'لن 

إىل  التماس  بتقديم  أو  سلمياً  للتجمع  الناس  بحق  أو  الصحافة،  أو  الكالم  حرية  من  يحد 
املظالم'.12 الحكومة لرفع 

ألنها  أخرى  معاهدات  توفرها  التي  الحماية  عن  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  امليثاق  يختلف 

املعلومات  عىل  الحصول  يف  الحق  ببساطة  تتضمن  بل  اآلراء،  تبنّي  يف  الحق  عىل  واضح  بشكل  ال تتضّمن 

امليثاق  إطار  يف  التعبري  حرية  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  القانون13.  حدود  يف  ونرشها  آرائهم  عن  والتعبري 

لحقوق  الواجبة  املراعاة  'مع  املحمية  الحريات  ممارسة  إىل  الفرد  يتطلب  الذي  االمر  عامة،  لقيود  تخضع 
اآلخرين واألمن الجماعي واألخالق واملصلحة املشرتكة'.14

عىل  األمثلة  ومن  آسيا.  معظم  يف  التعبري  لحرية  الحماية  توفر  قانونية  أو  دستورية  رسمية  ضمانات  هناك 

من   19 واملادة  الهندي،  الدستور  من   19 واملادة  الشعبية،  الصني  جمهورية  دستور  من   35 املادة  ذلك 

استثناءات  مع  األخرى  اآلسيوية  البلدان  معظم  دستور  يف  مماثلة  ضمانات  الباكستاني.وتوجد  الدستور 

.)DPRK( وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية )ملحوظة مثل إتحاد ميانمار )بورما

الحق يف حرية االتصال

املجلس  قىض   2009 عام  من  يناير  يف  االتصال.  حرية  يف  الحق  بأهمية  رسمياً  البلدان  من  القليل  اعرتف 

من  أسايس  حق  هو  اإلنرتنت'  عرب  العامة  االتصاالت  'خدمات  إىل  الوصول  حرية  أن  الفرنيس  الدستوري 

صمم   .)2009 )بريمنر   )three strikes law( الفرنيس  الثالث  الرضبات  قانون  ألغى  كما  االنسان15،  حقوق 

والنرش  الطبع  حقوق  مواد  بتنزيل  استمروا  الذين  املستخدمني  عن  اإلنرتنت  خدمة  لقطع  القانون  هذا 

سيكون  أنه  اإلسبانية  الحكومة  أعلنت  العام،  نفس  يف  إنذارين.  عىل  حصولهم  بعد  قانونية  غري  بصورة 

يف  ثم   .)2009 )موريس   2011 عام  من  ابتداءاً   1MP بسعة  إنرتنت  حزمة  لرشاء  القانوني  الحق  ملواطنيها 

حقوق  من  أسايس  حق  اإلنرتنت  تجعل  العالم  يف  دولة  أول  بأنها  بفنلندا  االعرتاف  تم   2010 عام  من  يوليو 

 .)2010 االنسان )وزارة النقل واملواصالت الفنلندية 

2010 أن اإلنرتنت هو أيضاً حق  الدستورية يف سبتمرب من عام  وبعد هذه األمثلة، قضت محكمة كوستاريكا 

كانت   2010(16 )أرجريو  للجميع  اإلنرتنت  بشبكة  عاملي  اتصال  بتوفري  الحكومة  وكّلفت  ملواطنيها  أسايس 

لتوفري  قانونية  التزامات  لديها  الدولة  أن  عىل  اشرتطت  التي  األوىل  البلدان  ضمن  واليونان18  أستونيا17 

2003(.هذه  وودارد   :  2001 ومكينا  )أنيستوبولو  للمواطنني.  االلكرتونية  والخدمات  املعلومات  إىل  الوصول 

الدول جعلت الوصول إىل اإلنرتنت هو حق أسايس بسيط منذ بداية األلفية الثانية.

جميع  عىل  الحكومات  بني  متزايد  بشكل  ينمو  اإلنرتنت  شبكة  إىل  الوصول  يف  الحق  حول  النقاش  إن 

2010 يضمن لجميع  العالم. أقّرت محافظة سان لويس األرجنتينية قانوناً يف عام  املستويات يف جميع أنحاء 

مواطنيها الحق يف الوصول إىل اإلنرتنت مجانا19ً، بينما تتم مناقشة الفكرة من قبل قسم تقنية املعلومات يف 

.)2010 حكومة إقليم كردستان )ساتون وكالرك 
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الحق يف حرية املعلومات

يف حرية  الحق  عىل  القانونية  الضمانات  أيضاً  توفر  الدول  من  كثري  فإن  التعبري،  حرية  إىل حماية  باإلضافة 

املعلومات. مثل هذه الحقوق تكفل للمواطنني الحق يف الحصول عىل املعلومات حول الكيفية التي تعمل بها 

توفري  طريق  عن  عملها  يف  شّفافة  تكون  أن  الحكومة  عىل  الدولة  تفرض  الحاالت  من  كثري  ويف  الحكومة، 

املدنية  الحقوق  من  كواحدة  التعبري  حرية  تعترب  ما  بقدر  للجمهور.  متاحة  لبيانات  مفتوحة'  'سجالت 

تصويت  ضمان  أجل  من  مطلوبة  املعلومات  حرية  فإن  الديموقراطية،  العمليات  تدعم  التي  األساسية 

املواطنني بطريقة مستنرية، وأنهم يمكن أن يحاسبوا حكوماتهم من خالل التدقيق العام.

بيئة األالعيب )The Ecology of Games(:نظرة عىل السياق األوسع

السعي  إن  التعبري'.  'حرية  الذي يصّور  السياق  املفيد توسيع  أنه من  التقرير هو  لهذا  الرئييس  املوضوع  إن 

يخدم  أن  التعبري  حرية  وراء  للسعي  أيضأ  يمكن  ولكن  التعبري،  حرية  فقط  يشّكل  ال  أخرى  قيم  وراء 

وحتى  االتصاالت  عىل  الديموقراطي  الطابع  إضفاء  من  بدءاً  األخرى،  واملصالح  القيم  من  متنوعة  مجموعة 

واالتصال  لإلعالم  الجديد  'العالم  بدعوة  املحيطة  الخالفات  خالل  من  يتضح  كما  الخاصة  املصالح  تعزيز 

 .')EoG( ويستند إطار قيمة هذه الغاية عىل مفهوم 'بيئة األالعيب .') NWICO(

الخمسينيات  فرتة  خالل  السياسية  العلوم  يف  املحيل  املجتمع  دراسات  يف   EOG األالعيب  بيئة  فكرة  وظهرت 

وتعددية  املسيطرة  او  املهيمنة  النخبة  عند  رئيسية  ضعف  نقاط  عىل  للرتكيز  املفهوم  استعمال  تم   .)1958(

حد  يف  املجتمعات  عىل  السيطرة  إىل  سعت  قليلة  فاعلة  فئات  أن  بحجة  املجتمع،  سلطة  حول  النظر  وجهات 

ذاتها. لكن هذه الجهات الفاعلة سعت لتحقيق مجموعة واسعة من األهداف املحددة، بدءاً من نرش األمن يف 

وهكذا ظهرت مجموعة من   per se. أحياءهم وتحسني نوعية املدارس إىل زيادة فرص انتخابهم ملراكز عليا 

هذا  ومن  املجتمع.  لتنمية  أهداف  إىل  للوصول  الخيارات  وينتهج  معينة  غايات  لتحقيق  يسعى  كلٌّ  املمثلني 

عدة  من  متوقعة  غري  تفاعالت  تقودها  كبري  حد  إىل  لها  مخطط  غري  عملية  هي  املجتمع  تنمية  فإن  املنظور، 

املنفصلة واملرتبطة  املتضاربة. ويقود تاريخ مثل هذه األالعيب  أو أصحاب املصلحة ذوي االهتمامات  العبني 

بالوقت ذاته إىل تطور املجتمعات املحلية. 

لعبة  ألي  أن  حيث  أهميتها،  من  التقليل  إىل  األلعاب'  أو  'األالعيب  مفهوم  استخدام  من  املقصود  وليس 

أيضا  والتنظيم  العامة  السياسات  ملمثيل  فإن  وباملثل،  والالعبني.  والقواعد  والجوائز  األهداف  من  مجموعة 

ويعترب  القواعد.  من  مجموعة  إطار  يف  أهدافهم  لتحقيق  غريهم  مع  يتعاونون  أو  يتنافسون  كما  أهداف، 

األلعاب  عن  تختلف  بالتنظيم  واملرتبطة  السياسة  األلعاب  فإن  ذلك،  ومع  بجوائز.  ويكافأ  'فوزا'  نجاحهم 

الحقيقية يف أن نتائجها تشكل الجوانب الحرجة من الحياة اليومية والعمل، مثل حرية التعبري.

إطار عمل جديد: البيئة املالئمة لحرية التعبري

املعلومات  تكنولوجيا  دراسة  بحسب  تطبيقات  يف  األلعاب  ملنظور  املالئمة  البيئة  وتطوير  تنقيح  تم 

التعبري  حرية  دراسة  عىل  جديد  منظور  تقديم  هي  التقرير  هذا  مساهمات  إحدى  والسياسات20  واالتصاالت 

عن  ولكن  التعبري  حرية  عىل  فقط  تقترص  ال  الخيارات  من  بيئة  نتيجة  بأنها  الحريات  هذه  باعتبار  وذلك 

املنفصلة  األهداف  من  واسعة  ملجموعة  يمكن  أنه  يوضح   2 رقم  جدول  األهداف.  من  أخرى  مجموعة 
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الحكومية  غري  واملنظمات  )الحكومات  مثل  فاعلة  جهات  قبل  من  واملالحقة  الوقت  بنفس  واملرتابطة 

والصناعة( والتي توظف مجموعة من االسرتاتيجيات، أن تؤثر عىل حالة حرية التعبري عىل اإلنرتنت. 

حرية  من  أكرب  قدر  لتحقيق  بوضوح  املدني  املجتمع  جهات  مثل  فاعلة  جهات  تسعى  الحاالت،  بعض  ويف 

ورقابة  اإلنرتنت،  شبكة  تصفية  استخدام  خالل  من  وذلك  التعبري  رقابة  عىل  آخرون  يركز  ولكن  التعبري، 

يركزون  الالعبني  وبعض  واملدونني.  الصحافيني  إلسكات  جهود  بذل  طريق  عن  أو  اإلعالم  ووسائل  األخبار 

وحماية  لإلنرتنت  الضار  املحتوى  من  األطفال  حماية  مثل  تماماً  مختلفة  أهداف  عىل  مبارشة  غري  بصورة 

كلما  لالتصاالت،  مركز  اإلنرتنت  شبكة  أصبحت  االقتصاد.كلما  حيوية  تعزيز  حتى  أو  الخاصة  سمعتهم 

املجموعة  يفرس  ما  وهذا  املختلفة،  أهدافها  تحقيق  يف  الفاعلة  الجهات  من  العديد  السرتاتيجيات  محط  كانت 

الواسعة من مجاالت السياسة املدرجة يف الجدول أدناه. 

2: البيئة الداعمة لحرية التعبري عىل اإلنرتنت جدول 

أهداف تحدد الخيارات يف األلعابالفئات

الرقمية االتصال باإلنرتنت – حرية االتصالالحقوق 

التعبري:  حرية 

الرقابة

املساواة، مثل املعرفة بوسائل اإلعالم واملهارات

املعلومات حرية 

املعلومات الخصوصية وحماية 

والتنظيم  السياسة 
الصناعي

حقوق امللكية الفكرية )IPR(: حقوق النرش

حقوق امللكية الفكرية : براءات االخرتاع

املنافسة

التكنولوجيا  التي توجهها  الصناعية  االسرتاتيجيات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

الطفلالتي تركز عىل املستخدم حماية 

الحشمة واألخالق: املواد اإلباحية

التشهري القذف: 

الكراهية خطاب 

االحتيال

حوكمة وتنظيم اإلنرتنت باملرتكزة عىل اإلنرتنت

أسماء وأرقام املجاالت 

وضع املعايري : الهوية

حيادية شبكة اإلنرتنت 

ترخيص وتنظيم مزودي خدمات اإلنرتنت

والخصوصيةأمن الرسية 

األمن ضد الربمجيات الخبيثة مثل الفريوسات والرسائل غري املرغوب فيها

مكافحة التطرف و التشدد

األمن القومي ومكافحة اإلرهاب
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واالسرتاتيجيات  الفاعلة  والجهات  الرئيسية  األهداف  بعض  ستطور  التقرير  هذا  من  التالية  األجزاء  إن 

مفّصالً،  أو  شامالً  استطالعاً  هذا  يكون  أن  املقصود  وليس   .2 الجدول  يف  األهداف  عليها  تقوم  التي  الكامنة 

ولكن ينبغي أن يكون كافياً إلظهار كيف أن القوانني واألنظمة يف كثري من هذه املجاالت هي بالفعل تشارك 

يف البيئة املالئمة األكرب التي تشكل حرية التعبري عىل اإلنرتنت. وكما قيل منذ عقود من قبل لجنة ماك برايد 

)ICCP 1980: 93(، بأن التكنولوجيات الجديدة:

'توّفر إمكانية كبرية لتنويع الرسائل ومواصلة التحول الديموقراطي لإلتصاالت. ومع ذلك، فإن 

واالجتماعية  االقتصادية  الخيارات  عىل  الحال  بطبيعة  يعتمد  اإلمكانيات  هذه  رفض  أو  تحقيق 

والسياسية التي يجب أن تؤخذ.'

يف  واألنظمة  القوانني  حول  تبذل  التي  العديدة  السياسية  الخيارات  تحديد  إىل  يسعى  الفكري  اإلطار  هذا 

طرق من شأنها أن تحقق أو تقيد إمكانية التعبري عىل اإلنرتنت.
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 3. االتصال باإلنرتنت: 
إعادة تشكيل الوصول

األحكام والقوانني التي تدعم انتشار اإلنرتنت

واالتصاالت  وللمعلومات  اإلنرتنت  لشبكة  املتزايد  العاملي  الوصول  والتنظيمية  القانونية  املبادرات  عززت 

ولكنه  للتكنولوجيا،  الحتمية  النتيجة  يكن  لم  اإلنرتنت  لشبكة  العاملي  االنتشار  إن  تقدمها.  التي  والخدمات 

السياسات واملمارسات.  التي شكلتها  التكنولوجية  نتيجة لسلسلة من االبتكارات 

 ARPANet Advanced Research Projects مثل  مبكر  وقت  يف  اإلنرتنت  شبكة  تطوير  تم  املثال،  سبيل  فعىل 

ومع  األمريكية.  الدفاع  وزارة  من  تموييل  بدعم  املتقدمة(  البحوث  مشاريع  وكالة  )شبكة   Agency Network

موارد  ملشاركة  للعلماء  أداة  لتكون  األوىل  بالدرجة  بحثية  داخل جامعات ومؤسسات  تطويرها  تم  فلقد  ذلك 

وهذا  نسبياً.  وموثوق  ومفتوح  حر  تواصل  ثقافة  يف  ولدت  ولذلك  الوطني.21  للدفاع  كأداة  وليس  الكمبيوتر 

البداية داخل الجامعات، مثل بريد  ال يعني أنه لم تحدث انتهاكات لهذه الحرية. لقد كانت هناك مشاكل يف 

من  معها  التعامل  نسبياً  سهالً  كان  املشاكل  هذه  مثل  ولكن  غاضب،  طالب  يرسله  أن  يمكن  الذي  الكراهية 

اإلجراءات  واتخذت  املناسب  الوقت  يف  املخالف  املوظف  أو  الطالب  تحديد  من  تمكنت  التي  املؤسسات  قبل 

عىل  املمارسات  هذه  مثل  تطبيق  إن  الزمن.  من  لفرتة  اإلنرتنت  شبكة  عىل  امتيازاتهم  توقيف  مثل  الالزمة 

لجميع  مركز  أصبحت  اإلنرتنت  شبكة  ألن  للجدل  إثارة  وأكثر  جدوى  أقل  سيكون  األيام  هذه  يف  اإلنرتنت 

وسائل االتصال والحصول عىل املعلومات.

الكمبيوتر  عىل  تعتمد  التي  االتصاالت  أنظمة  بأن  الحكومات  أدركت  لإلنرتنت،  التجاري  التطور  وقبل  ثانياً، 

عن  ملحوظ  بشكل  تختلف  كانت  الوسائط  متعددة  والكمبيوترات  السبعينيات،  نهاية  يف  التلتكست  مثل 

القواعد  تنطبق  ال  والطباعة.  والبث  والالسلكية  السلكية  ولالتصاالت  لإلعالم  التقليدية  املختلفة  الوسائل 

كان  وألنه  ذلك،  عىل  وعالوة  الجديدة.  اإلعالم  وسائل  عىل  التقليدية  اإلعالم  لوسائل  وضعت  التي  التنظيمية 

هذا  االبتكارات يف  أن تشجع  الدول  أرادت  االتصاالت،  مفتاح مستقبل  بأنها  الجديد  اإلعالم  إىل وسائل  ينظر 

وأهداف  الجديدة  اإلعالم  لوسائل  الفريدة  امليزات  إن  االقتصادية.  والتنمية  الجديدة  للصناعة  املجال كمحرك 

التحكم باملحتوى  الكثري من الحكومات للتنظيم وأيضاً عدم  أّدت إىل تفادي  السياسة الصناعية املرتبطة بها 

وسائل  تطوير  لتشجيع  الجهود  فإن  الواقع،  ويف  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  بعد  وفيما  الجديدة  اإلعالم  وسائل  يف 

يف  العامة  االستثمارات  وعىل  اإلنرتنت  عرب  املشرتيات  عىل  رضائب  فرض  عدم  إىل  امتدت  الجديدة  اإلعالم 

هو  كما  والبيانات،  الخصوصية  حماية  لسياسة  املوازي  االرتفاع  ذلك  من  ويستثنى  الرائدة.22  املشاريع 

الواسع  التفاهم  هذا  متابعة  جرت  بينما   .1995 عام  البيانات  لحماية  األوروبية  املفوضية  تعليمات  يف  الحال 

االجتماعية وحماية  اإلعالم  الجديدة مثل وسائل  اإلنرتنت  التضارب مع جوانب تطبيقات  لقدرته عىل  النطاق 

.EOG Ecology of games البيانات عىل أنها مجموعة منفصلة من األهداف والغايات يف بيئة األالعيب
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السلكية  االتصاالت  رشكات  لحماية  البيانات  اتصال  لتنظيم  الالحقة  املحاوالت  من  العديد  هناك  كانت 

خدمات  انتشار  إن  الكمبيوتر.  أجهزة  شبكات  يف  الصوتي  االتصال  عىل  القانوني  الحظر  مثل  والالسلكية، 

Voice over Internet Protocol' )VoIP( مثل النسخة التجريبية من سكايب  'الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت 

البلدان،  . ويف كثري من  الدول23  يف كثري من  قانونياً  ألنها غري محظورة  كان ممكناً   2003 عام  أطلقت  والتي 

مثل   VoIPال خدمات  حظر  تم  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  خدمات  مزودي  فيها  يحتكر  التي  مثل 

عائدات  عىل  تعتمد  التي  النامية  الدول  من  وغريها  اإلفريقية  الدول  من  العديد  يف  شائع  أمر  وهذا  سكايب. 

الدول  من  الكثري  اقتناع  تم  لقد  الواقع  ويف  عام.  بشكل  االقتصادية  التنمية  أجل  من  وذلك  الهاتف  رشكات 

التي  الصني  مثل  اإلنرتنت  شبكة  تدعم  بطرق  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  تحرير  بقيمة  النمو  الرسيعة 

 .)2009 استخدمت شبكة اإلنرتنت كوسيلة لدعم التنمية االقتصادية يف مناطق رئيسية )كيو 

لتعزيز  كوسيلة  تاريخها  عرب  اإلنرتنت  ونرش  تطوير  الحكومية  السياسات  حّفزت  القبيل  هذا  من  وبطرق 

السياسة  من  عنرص  فهذا  واملعلومات.  االتصاالت  وخدمات  تكنولوجيا  مجال  يف  التكنولوجي  االبتكار 

يمّكن  أيضاً  ولكن  واألعمال،  الجديدة  املعلومات  صناعات  تنمية  فقط  يدعم  ال  أنه  حيث  من  الصناعية 

إىل  الزراعية  واملشاريع  الكبرية  الصناعية  الرشكات  من  بدءاً  املجتمع  يف  األخرى  القطاعات  يف جميع  االبتكار 

البيئة املنزلية التي تجد وسائل أكثر فعالية الستخدام املعلومات واالتصال يف الحياة اليومية والعمل. وبذلك 

يتم دعم التنمية االقتصادية من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وليس فقط عىل من خالل 

اإلنرتنت ونرشها  التنظيم يف إضعاف حيوية  أو نقصان  يؤثر زيادة  أن  1996(. ولكن يحتمل  )باير  إنتاجهم 

عىل املستوى العاملي. 

الوصول إىل تكنولوجيا اإلنرتنت

الوترية  للتعبري هي  قناة جديدة  فتح  اإلنرتنت يف  التي تشكل دور شبكة  اإليجابية  التطورات  أهم  واحدة من 

2009 تمكن حوايل ربع عدد سكان العالم )26 %(  املستمرة يف االبتكار والنرش العاملي لإلنرتنت. بحلول عام 

 1.9 من  أكثر  يقابل  وهذا   .)1 )شكل   2000 عام  عن   % 6 بزيادة حوايل  أي  اإلنرتنت  إىل شبكة  الوصول  من 

بليون مستخدم بحلول عام 2010 )شكل 1(.
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االنتشار العاملي لإلنرتنت: عدد املستخدمني ونسبتهم من حيث عدد سكان العالم24  الشكل 1 
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املصدر: إحصاءات اإلنرتنت العاملية – www.internetworldstats.com/stats.htm أكتوبر 2010

نسبياً  التي ظلت منخفضة  إفريقيا،  باستثناء  العالم  مناطق  كل منطقة من  تقريباً  اإلنرتنت  انتشار  بلغ  وقد 

العالم  يف  اإلنرتنت  مستخدمي  من   %  6 حوايل  يعطيها  مما   %11 بحوايل  اإلنرتنت  إىل  الدخول  مستويات  يف 

األقل  عىل  رئيسيني  محورين  عىل  املنطقة  حسب  مختلف  اإلنرتنت  انتشار  يزال  ال  عام،  بشكل   .)2 )شكل 

.'throw weight و 'إعطاء األهمية 'Penetration ويمكن تسميتهما 'االخرتاق

االخرتاق  مستويات   – اإلنرتنت  تستخدم  التي  السكان  نسبة  حسب  الرئيسية  األماكن  يذكر   2 الشكل 

اخرتاق  مستوى  أقل  لها  إفريقيا  فإن   ،2 شكل  يف  مبني  هو  2009.كما  عام  يف   )levels  of penetration(

أوروبا  الكاريبي،  البحر  الالتينية ومنطقة  وأمريكا  األوسط،  آسيا، والرشق  تليها  لإلنرتنت وهو حوايل11 %، 

ثالثة  أكثر من  اإلنرتنت وهي حوايل  أعىل نسبة عىل  لها  التي  الشمالية  أمريكا  وأوقيانوسيا وأسرتاليا، وأخرياً 

أرباع )77 %( عدد السكان.

وكذلك  الشمالية،  أمريكا  وبني  اإلنرتنت  عىل  سكانها  عدد  نصف  تقريباً  التي  أوروبا  بني  كبرية  فجوة  هنالك 

يف  حتى  ذلك،  ومع   .%  60 تقريباً  تعادل  والتي  أسرتاليا(  تضم  )التي  وأوقيانوسيا  الشمالية  أمريكا  بني 

األلياف  من  املصنوعة  البحرية  الكابالت  استعمال  سيؤدي  االخرتاق،  من  مستوى  أدنى  لديها  التي  إفريقيا 

شبكة  إىل  الوصول  زيادة  يف  أثر  املتنقلة  االتصاالت  والنتشار   )submarine fibre optic links( البرصية 

اإلنرتنت يف السنوات القادمة. بحلول عام 2010 وصلت أيضاً االتصاالت املتنقلة إىل ما يقارب 80 % من عدد 

محو  عىل  وليس  تقليل  عىل  ستساعد  بطرق  اإلنرتنت  اتصاالت  مع  برسعة  تتقارب  وهي  العالم،  سكان 

االنقسام بني مناطق العالم.

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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2 االنتشار اإلقليمي لإلنرتنت: عدد املستخدمني ونسبتهم من حيث مناطق العالم. الشكل 
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www.internetworldstats.com/stats.htm. معدالت النفاذ مستندة عىل نسبة مستخدمي  املصدر: إحصاءات اإلنرتنت العاملية – 
اإلنرتنت لعدد سكان العالم وهي 6,845,609,960 و 1,966,514,816 ل30 يناير 2010

مستخدمي  ولكن   ،%  22 فهي حوايل  آسيا  يف  اإلنرتنت  إىل  الوصول  معدالت  انخفاض  أيضاً   2 الشكل  ويبني 

عدد  من   %  42 يمثل  ما  وهو  اإلنرتنت  مستخدمي  عدد  إجمايل  من  نسبة  أكرب  يشكلون  فيها  اإلنرتنت 

2010، كان عدد مستخدمي اإلنرتنت يف الصني املتصلني أو املنفصلني  مستخدمي اإلنرتنت عاملياً.وبحلول عام 

عىل شبكة  ثقل  لها  آسيا ستكون  أن  الواضح  من  املتحدة.  الواليات  سكان  عدد  من  أكثر  اإلنرتنت  عن شبكة 

اإلنرتنت أكثر من أي منطقة يف العالم.

5 تشري بوضوح إىل ارتفاع الدول اآلسيوية يف عدد مستخدمي اإلنرتنت. فعىل سبيل املثال  3 إىل  األشكال من 

بلغت  أيضاً  وأوروبا   .2002 عام  منذ  قليالً  زاد  الشمالية  أمريكا  يف  اإلنرتنت  انتشار  أن  الثالث  الشكل  يوضح 

ارتفاعاً منذ عام 2008، ولكن عدد مستخدمي اإلنرتنت يف آسيا يستمر يف االرتفاع وبرسعة كبرية. إن مساواة 

مستخدمي  نسبة  إىل  النظر  عند  أكثر  واضح  )أسرتاليا(  وأوقيانوسيا  الشمالية  أمريكا  يف  اإلنرتنت  انتشار 

اإلنرتنت عىل مر الزمن )الشكل 4(. 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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3 إجمايل عدد مستخدمي اإلنرتنت داخل األقاليم الشكل 
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املصدر: إحصاءات اإلنرتنت العاملية – www.internetworldstats.com/stats.htm أكتوبر 2010

4: نسبة مستخدمي اإلنرتنت داخل األقاليم الشكل 
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http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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العدد  كان  حيث   ،5 الشكل  خالل  من  تلخيصه  يمكن  اإلنرتنت  اعتماد  يف  اإلقليمية  التغيريات  هذه  تأثري  أن 

وآسيا.  أوروبا  من  أقل  عدد  إىل  انخفض  ثم  الشمالية  أمريكا  يف  موجود  اإلنرتنت  مستخدمي  من  األكرب 

العاملي يف مركز  التحول  كبري  األرقام توضح بشكل  آسيا. هذه  إىل  نسبة  انخفاضاً  اآلن تشهد  أيضاً  وأوروبا 

شبكة  عىل  أكرب  حضور  لها  بكونها  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  محل  تحل  أخذت  فآسيا  اإلنرتنت.  جاذبية 

التطور  املرتتبة عىل هذا  العالم، واآلثار  اإلنرتنت يف  اإلنرتنت مشّكلة نسبة كبرية متزايدة من عدد مستخدمي 

لحرية التعبري عىل اإلنرتنت ال تزال غري واضحة. 

5 نسبة مستخدمي اإلنرتنت يف العالم الشكل 
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املصدر: إحصاءات اإلنرتنت العاملية – www.internetworldstats.com/stats.htm أكتوبر 2010

ما إذا تمت مقارنته مع انتشار  وأخرياً، يف حني أن النمو يف انتشار اإلنرتنت عىل نطاق عاملي يظهر تدريجياً 

النشطة عىل اإلنرتنت ارتفع  6(. إن عدد املواقع  النقالة، ولكن محتواه يتوّسع بوترية رسيعة )شكل  الهواتف 

وبالتايل  لإلنرتنت  أكرب  محتوى  فيها  متكاملة  حلقة  ويبني  بثبات  ينمو  وهو   2006 عام  بعد  كبري  بشكل 

استعمال أكثر، واالستعمال األكثر يوّلد محتوى أكرب.

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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6 نسبة استخدام اإلنرتنت يف جميع أنحاء العالم بحسب عدد املواقع النشطة  الشكل 
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www.news. :2010( نيت كرافت )Netcraft أكتوبر .www.internetworldstats.com/stats.htm – املصدر: إحصاءات اإلنرتنت العاملية
netcraft.com أكتوبر 2010

املساواة: الوصول إىل املهارات والتقنيات

واإلذاعة  الصحافة  مثل  كثرية  إعالم  لوسائل  املحتوى  ونرش  إلنتاج  الالزمة  التحتية  والبنية  املهارات  إّن 

الفيديو  مثل  التكنولوجي  والتقدم  اإلنرتنت  إمكانات شبكة  إن  املركزية.  السابق شديدة  يف  كانت  والتلفزيون 

شبكة  إىل  الوصول  فإن  ذلك،  ومع  مركزي.  ال  محتوى  انتاج  إىل  أدت  النقالة  واالجهزة  الشبكة  وتطبيقات 

األول  املقام  يف  هم  املستخدمني  معظم  فإن  بل  جديد.  محتوى  إنتاج  بهدف  أنه  بالرضورة  يعني  ال  اإلنرتنت 

تكوين  إعادة  يف  اإلنرتنت  شبكة  إمكانات  إن  جديد.  محتوى  منتجي  من  بدالً  اإلنرتنت  لخدمات  مستهلكني 

الوصول لها مثل أي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األخرى غري محققة دائماً.

الكفاءة  تعزيز  إىل  الرامية  املبادرات  وراء  بقوة  تسعى  الدول  من  العديد  تجعل  التي  األسباب  أحد  هو  هذا 

الواسعة عىل  املعلومات  الناس من االستفادة من  املزيد من  واملعرفة ملستخدمي اإلنرتنت. هذا لن يمّكن فقط 

أن  املحتمل  من  العاملية.  الشبكة  إىل  ومحيل  أصيل  بمحتوى  باملساهمة  أيضاً  لهم  سيسمح  ولكن  اإلنرتنت، 

املعلومات  تدفق  تكوين  إعادة  يف  الجديدة  للتكنولوجيا  األجل  الطويلة  اإلمكانيات  عرفت  برايد  ماك  لجنة 

مستوى  ضمان  يزال  وال  اليوم،  هي  كما  الفنية  الناحية  من  متاحة  تكن  لم  االمكانيات  هذه  ولكن  العاملي، 

املهارة املناسب يشّكل تحدياً كبرياً.

اإلنتاج  بزيادة  يسمح  مما  واالستهالك  االنتاج  جغرافيا  لتحويل  أكرب  إمكانات  لديها  اإلنرتنت  شبكة  إن 

ويمكن  والتلفزيون.  السينما  يف  اإلعالم  وسائل  العالم عىل عكس  أنحاء  يف  متنوع  محتوى  وتدفق  الالمركزي 

أنجلوس  لوس  مثل  رئيسية  مراكز  اإلعالمية يف  املهارات  برتكيز  أكثر مركزية  املحتوى  إنتاج  تجعل  أن  أيضاً 

عىل  للبحث  واضحة  أولوية  ولكنه  األوىل  مراحله  يف  يزال  ال  املحتوى  انتاج  جغرافية  حول  البحث  إن  ولندن. 

تنوعاً  أكثر  محتوى  إنتاج  تمّكن  اإلنرتنت  كانت  إذا  ما  هي  الرئيسية  األسئلة  إن  اإلنرتنت2525.  شبكة 

يصبح  عندما  متزايد  نحو  وعىل  اإلمكانات.  هذه  من  املستخدمون  سيستفيد  كان  إذا  وعما  والمركزياً، 

حول  اإلعالم  وسائل  تناولتها  التي  املوضوعات  مناقشة  إىل  نعود  سوف  انتشاراً،  أكثر  اإلنرتنت  إىل  الوصول 

تدفق املعلومات يف العالم مثل تلك التي أبرزتها لجنة ماك برايد.

http://www.news
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm


32

 4. تقنيات االنقطاع عن
شبكة اإلنرتنت

يشري  للمواقع  وحجبها  لإلنرتنت  الحكومة  تصفية  يدرس  والذي  شموالً  األكثر  التجريبي  البحث  مرشوع  إن 

2010 ،2008(. ويدعم  2002، عندما بدأ هذا املرشوع )ديربت وآخرون  املمارسات زادت منذ عام  إىل أن هذه 

الحرية  بيت  ذلك  يف  بما  التعبري،  حرية  عىل  تركز  التي  املنظمات  من  الصلة  ذات  بحوث  االتجاهات  هذه 

 .(Reporters without Borders( 2010 و مراسلون بال حدود (Freedom House( 2009

)الفلرتة( التصفية 

وتكنولوجيا  اإلنرتنت  إىل  الوصول  إمكانية  زيادة  عليه  يرتتب  التي  التكنولوجي  التقدم  مع  بالتزامن 

الشبكات.  هذه  عرب  املعلومات  تدفق  ملراقبة  تكنولوجية  أساليب  يف  ابتكارات  هناك  كانت  املتنقلة،  االتصاالت 

كشفها  خالل  من  وتحسينها،  واألمن  الخدمات  نوعية  عىل  للمحافظة  الحاجة  هي  هذا  وراء  الدافع  كان  وقد 

فيها  املرغوب  غري  املحتوى  ملنع  الجهود  بذل  خالل  من  وأيضا  والفريوسات،   )spam( املزعج  الربيد  عن 

وتمّكن  الحكومات.  أو  أوالرشكات  الحكومية  غري  أواملنظمات  أواآلباء  األفراد  نظر  وجهة  من  عليها  والحكم 

 .)4.1 )إطار  مستويات  عدة  عىل  تنفيذها  يمكن  والتي  اإلنرتنت  محتوى  تنظيم  من  التكنولوجية  النهج  هذه 

باإلنرتنت  متعلقة  وخدمات  بروتوكوالت  عدة  تستخدم  قد  اإلنرتنت،  عرب  واالتصاالت  املعلومات  تتدفق  عندما 

تطبيق  يمكن  لذلك،  ونتيجة  األخري.  املستخدم  اإلنرتنت وكذلك جهاز  نقاط مختلفة يف شبكة  تمر خالل  وقد 

التصفية  عىل  االهتمام  معظم  ويرتكز  الشبكة.  أنحاء  جميع  يف  مختلفة  نقاط  يف  )الفلرتة(  التصفية  أساليب 

تنفيذها  يمكن  الدولة،  من  بتكليف  تكون  عندما  حتى  ولكن  الدولة،  أو  الحكومة  تفرضها  أو  ترعاها  التي 

عموماً،  اإلنرتنت.  خدمة  ومزودي  واملؤسسات  األفراد  مثل  مختلفة  جهات  قبل  ومن  مختلفة  مستويات  عىل 

أدنى مستوى  التصفية عىل  تتم قرارات  أن  يريدون  اإلنرتنت  املدنية ملستخدمي  الحريات  إزاء  القلقون  أولئك 

ممكن أقرب ما تكون إىل املستخدم نفسه.
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إطار4.1 مواقع تقنيات التصفية )الفلرتة(

النقاط األكثر شيوعاً والتي يمكن تطبيق الفلرتة فيها تشمل:

اإلنرتنت 	  خدمات  مزودي  تحفيز  أو  تشجيع  أو  تكليف  عادة  يتم   :)ISP( اإلنرتنت  خدمات  مزودو 
البحث  نتائج  يف  الظهور  من  معينة  مواقع  منع  أو  أخالقي  الغري  و  قانوني  الغري  املحتوى  لتصفية 

عىل اإلنرتنت وذلك من ِقبل هيئة تنظيمية أو وكالة منحتها الحكومة الصالحية عىل أنشطتها.

برامج 	  ذات  الدولة  قبل  من  املوجهة  املخططات  تنفيذ  يمكن  لإلنرتنت:  الفقري  العمود  إىل  مداخل 
تصفية املحتوى الوطنية وتقنيات الحجب عىل مستوى العمود الفقري لإلنرتنت، وغالبا مع أنظمة 
الرتشيح التي أنشأت يف الروابط إىل العمود الفقري لإلنرتنت، مثل البوابات الدولية من أجل القضاء 

عىل الوصول إىل املحتوى يف جميع أنحاء بلد بأكمله.

خاصة 	  معايري  أسس  عىل  اإلنرتنت  تصفية  واألرس  واملكتبات  واملدارس  للرشكات  يمكن  املؤسسات: 
بهم أو حسب سلطات الدولة.

الفردية 	  الكمبيوتر  أجهزة  عىل  )الفلرتة(  التصفية  برامج  تنزيل  يمكن  الفردية:  الكمبيوتر  أجهزة 
مثل األجهزة الشخصية لتقييد القدرة عىل الوصول إىل بعض املواقع أو استخدام تطبيقات معينة.

قانونية 	  غري  بمشاركة  يقومون  الذين  املستخدمني  ضد  اجراءات  اتخاذ  يمكن  القانون:  تطبيق 
...الخ. مللفات موسيقية، والقرصنة الخبيثة واالحتيال 

مقتبس من زيرتاين )2006( و كاالنان وآخرون )2009(.

)Deep Packet Inspection DPI( إطار 4.2 حزم التفتيش العميق

حزم التفتيش العميق هو استخدام أنظمة الكمبيوتر التي يمكن أن تفحص الحزم املرسلة عرب 
الشبكات باستخدام بروتوكول اإلنرتنت بطرق تمكن طرف ثالث )ليس املرسل أو املتلقي( من تحديد 

جوانب معينة من االتصال. عملية التفتيش تتم من قبل وسيط )middle man( وليس نقطة نهاية 
االتصال وذلك باستخدام املحتوى الفعيل للرسالة. عىل سبيل املثال، يستطيع مزودو خدمات اإلنرتنت 

تطبيق هذه التقنية كاعرتاض قانوني للرسائل عىل الشبكات العامة لتحديد ما إذا كان العمالء 
يستخدمون الشبكة ألغراض غري قانونية أو ألغراض تنتهك اتفاقيات املستخدم الخاصة بهم. إن 

DPI ألغراض مختلفة  الحكومات يف أمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا يستخدمون حزم التفتيش العميق 
مثل املراقبة )نيلسون 2006( والرقابة )واغنر 2009(. يمكن أن يخدم ال DPI بمثابة حل 'واحد للجميع' 

ملراقبة أو تنظيم حركة وعنارص االتصال: عىل سبيل املثال اعرتاض وتسجيل الحركة عىل اإلنرتنت، 
تطبيق حقوق الطبع والنرش، إعطاء األولوية ملعدل نقل البيانات املحدود وتتبع سلوك املستخدمني. 

وبالتايل يمكن أن يخدم ال DPI مصالح العديد من أصحاب الشأن:

املعلومات 	  تدفق  وتصفية  رصد  يف  يرغبون  الذين  املحتوى  ومقدمي  الحكومية  الوكاالت 
)سيطرة سياسية(. 

معدل 	  تتطلب  التي  والتطبيقات  الخبيثة  الربمجيات  مع  يتعاملون  الذين  الشبكة  تشغيل  موظفي 
نقل بيانات عايل أو عرض نطاق هائل )الكفاءة التكنولوجية(.

إضافية، مثل من خالل 	  ايرادات  أو حماية  إنشاء  والتي ترغب يف  املتكاملة  اإلنرتنت  مزودي خدمات 
منع اإلنرتنت من تفكيك ايرادات هواتفهم أو إيرادات الفيديو عند الطلب )مصالح اقتصادية(.

 ُزر موقع: رالف بندراث: حزم التفتيش العميق كتكنولوجيا التحكم املتكاملة – الواقع واالحتماالت
http://dpi.priv.gc.ca/index.php/essays/dpi-as-an-integrated-technology-of-control-%E2%80%93-potential-and-

reality/
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معظم أشكال التصفية أو الفلرتة تتطلب بعض التفتيش عىل محتوى الرسالة، والتي يمكن عىل سبيل املثال 

الصور  أو  الجمل  أو  الكلمات  مثل  للرسالة  الفعيل  املحتوى  أو  العنوان،  ومعلومات  املصدر  هوية  من  أخذها 

التي يف الرسالة أو عىل املوقع. وهذا يتطلب بشكل متزايد ما يسمى ب'الفحص العميق للحزم' )إطار 4.2(.

أسماء  نظام  أو   ،)IP( اإلنرتنت  بروتوكول  عنوان  حجب  مثل  األخرى،  التصفية  أساليب  من  عدد  أيضاً  هناك 

املوّحد )Uniform Resource Identifier URI( أو  املوارد  النطاقات )Domain Name System DNS( أو معّرف 

التصفية  طريقة  ما.  نوعاً  مختلفة  تقنية  وسائل  منها  كل  يتضمن   .4.3 إطار   )Keywords( البحث  كلمات 

البلدان  عدد  زاد  تكون مستهدفة بشكل جيد، وقد  أن  لها  أريد  إذا  تقدماً  أكثر  تقنيات  تتطلب  الكلمة  حسب 

تستخدمها. التي 

4.3 أساليب الحظر: إطار 

حظر بروتوكول اإلنرتنت )IP blocking( عن طريق فحص عناوين IP معينة .	 

تنطوي 	  والتي   )Domain Name System DNS( النطاقات  أسماء  نظام  بمعلومات  التالعب  أو  حجب 
عىل تزوير االستجابة التي يتم إرجاعها من قبل الخادم الخاص بها.

حظر معرف املوارد املوّحد URI والذي يحجب موارد محددة من موقع محدد.	 

يف 	  املوجودة  الكلمات  أساس  عىل  اإلنرتنت  مواقع  إىل  الوصول  يرفض  والذي  البحث  كلمة  حجب 
إن  ممنوعة.  كلمات  يتضمن  التي  البحث  يحجب  أو   ،URI املوّحد  املوارد  معرف  يف  أو  الصفحات 
استخدامها  بعد  يتم  لم  ولكنها  للمحتوى،  وحقيقي  ديناميكي  تحليل  متزايد  بشكل  يمّكن  التقدم 

بشكل واسع النطاق.

يتم  التي  السماح(  قائمة  )أو  السوداء  القائمة  أنواع  من  نوع  تستخدم  ما  غالباً  الفلرتة  أو  التصفية  طرق 

معينة  كلمات  أو  أسماء  أو  معني  محتوى  تتضمن  لم  ما  عادي  بشكل  املعلومات  بمرور  لتسمح  تشكيلها 

املعلومات من تحقيقات تطبيق  التصفية عندما يتم تمرير  تعديل طرق  القائمة. كما يتم أيضاً  موجودة عىل 

الشبكة  مسؤول  فإن  رشكة،  داخل  مثل  معينة  شبكة  ضمن  الحجب  تّم  إذا  املستهلكني.  شكاوى  أو  القانون 

ما تستخدم العديد من  ما يكون الشخص الذي يُعّرف التصفية )الفلرتة( يدوياً. ويف املقابل، غالباً  هو غالباً 

طرق التصفية أجهزة مسح للربمجيات الخبيثة ذات معايري محددة مسبقاً لتصفية املحتوى تلقائياً. 

أو  العرقلة  زيادة  يف  تبالغ  ما  وغالباً  دقيقة  غري  أدوات  هي  املعارصة  التصفية  تقنيات  من  العديد  إن 

مواد  حجب  دون  فقط  املقصود  املحتوى  حجب  املستحيل  من  يكون  أن  يكاد  املثال،  سبيل  فعىل  نقصانها. 

أخرى بغري قصد.

للتصفية تدابري مضادة 

املحظور.  املحتوى  إىل  للوصول  بديلة  طرق  يجدوا  أن  التقنية  باألمور  امللّمني  املستخدمني  من  للعديد  يمكن 

حجب  أو  تصفية  أن  ومع  الوصول.  ملنع  فّعالة  وسيلة  هو  الناس  ملعظم  بالنسبة  الحجب  فإن  ذلك،  ومع 

املحتوى  إىل  الوصول  يستطيعون  يزالون  ال  املستخدمني  بعض  فإن  األصيل،  املحتوى  يمحو  ال  املحتوى 

الجهات  بني  والفأر  القط  لعبة  الطريقة  بهذه  العبني  إليها،  الوصول  حجب  يتم  لم  أخرى  روابط  باستخدام 

إزالتها،  تتم  ولم  املواقع  حجب  تم  وألنه  معني.  محتوى  إىل  الوصول  منع  أو  كسب  إىل  تسعى  التي  الفاعلة 
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إتالفه ولكن تم جعله غري مرئي  يتم  لم  املحتوى  أن  املثال،  الطفل عىل سبيل  فإن ذلك يعني يف حالة حماية 

التقنية. الغري ملمني باألمور  ملعظم املستخدمني 

)Bloggers) إعتقال الصحافيني واملدونني 

من  متنوعة  مجموعة  يف  زيادة  األخرية  السنوات  شهدت  فقد  الرقابة.  أو  التصفية  عىل  التحكم  يقترص  ال 

لجنة  إن  اإلنرتنت.  املدونني ومستخدمي  اعتقال  يف  زيادة  مثل  اإلنرتنت،  التعبري عىل شبكة  لحرية  التهديدات 

2008، كان هناك وللمرة األوىل سجناء من املخالفني واملدونني أكثر من  حماية الصحافيني وجدت أنه يف عام 

أو  املدونني  أو  الصحافيني  مثل  املحتوى  منتجي  حجز  أو  اعتقال  إن  التقليديني26.  الصحافيني  السجناء 

األشكال  أكثر  من  واحد  هو  مستهدفة  أو  قانونية  غري  مواد  يستهلكون  أو  يصلون  الذين  املستخدمني 

لتحديد  والرصد  املراقبة  أساليب  تستخدم  ما  غالباً  بهذا،  القيام  وبسبب  باملحتوى.  للتحكم  التقليدية 

املستخدمني أو املنتجني. )انظر إطار 4.6 ،4.5 ،4.4(.

4.4 عملية اعتقال مستندة عىل التويرت يف الواليات املتحدة إطار 

 200 يقارب  ما  هناك  كان   ،2009 عام  من  أكتوبر  يف  بنسلفانيا  بيتسربغ،  يف  ال20  مجموعة  قمة  خالل 
قبل  من  بيتسربغ  فندق  يف  حدث  أحدها  محتّج.   5000 تقريباً  فيها  شارك  التي  املظاهرات  خالل  اعتقال 
كأخّصائي  يعمل  عاماً   41 عمره  ماديسون  اليوت  اسمه  رجل  اعتقل  حيث  بنسلفانيا  والية  رشطة 
لتساعد  ُصّممت   )Twitter( التويرت  عىل  رسائل  نرشت  مجموعة  من  جزء  لكونه  نيويورك  يف  اجتماعي 
القاء القبض بعد صدور أمر قانوني بالتفريق'. ُعثر عليه مع  املحتجني يف قّمة مجموعة ال20 يف 'تجنب 
نّفذ  التويرت. وفقاً لحسابات متاحة،  أثناء استخدامه   )Police scanners( أجهزة كمبيوتر و أجهزة مسح
كوينز  يف  جاكسون  مرتفعات  يف  ملنزله  تفتيش  أمر  الحق  وقت  يف  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  عمالء 

نيويورك ل'دليل عىل انتهاكات فيدرالية لقانون مكافحة الشغب'.

املصدر: موينيهان )2009( وفالتك )2009(.
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إطار 4.5 التويرت يف احتجاجات االنتخابات االيرانية 2009

هناك  كان   ،2009 عام  يف  فيها  املطعون  االيرانية  االنتخابات  بنتائج  تحيط  التي  االحتجاجات  خّضم  يف 
االحتجاجات يف شوارع طهران.  تنظيم ودعم  لعب دور مهم يف  قد  التويرت  اإلنرتنت وباألخص  بأن  إّدعاء 
توفري  يف  هاما  دوراً  لعبت  قد  اإلنرتنت  املنشورة عىل  الفيديو  التويرت ومقاطع  أن  يف  هنالك شك  وعموماً، 
وسيلة لتواصل األفراد يف إيران مع بعضها البعض ولكن يف معظم األحيان من خالل العالم خارج إيران. 
إىل  االحتجاج  أخبار  لرتحيل  االيرانيني(  )املغرتبني  االيراني  للشتات  كأداة  للتويرت  الرئييس  الدور  وكان 
عىل  التطورات  وإبالغ  تشكيل  يف  مهماً  عامالً  أصبحت  بدورها  والتي  الدولية،  اإلعالم  وسائل 

أرض الواقع27

اإلنجليزية  باللغة  التويرت  عىل  اإليراني  الشتات  من  يشاركون  الذين  أصبح  سابقاً،  ذُكر  ما  كل  وبعد 
ما  تتابع  كانت  والتي  ساعة   24 مدار  عىل  اإلنجليزية  األخبار  دورة  وبني  إيران  يف  األحداث  بني  الجسور 
للتويرت'.  'مراسل   CNN ال  عيّنت  االنتخابات  من  قليلة  أسابيع  وقبل  الفرتة.  هذه  خالل  التويرت  عىل  يجّد 
ويف  إليران'.  'التويتنج  حملة  ترويج  يف  رئيسياً  دور  ولعب  التويرت'  'ثورة  مصطلح  صاغ  سوليفان  آندرو 
الروتينية  الصيانة  تأجيل  طرحها  طريق  عن  التويرت  حول  االهتمام  الخارجية  وزارة  غّذت  الحق  وقت 

بسبب وجود ثورة تويرت يف إيران.

عىل الرغم من أنه لم يكن للتويرت دوراً حاسماً يف تشكيل تدفق املعلومات إىل إيران أو يف استخدامه كأداة 
داخل  األفراد  من  للكثري  التويرت  الحلقة  عرضت  االضطرابات،  خالل  أنفسهم  لتنظيم  املعارضة  قبل  من 
إيران، ونتيجة لذلك أصبح هناك عدد أكثر من مستخدمي التويرت يف إيران عن فرتة ما قبل االحتجاجات. 
وحتى مع ذلك، لعبت أرشطة فيديو 'الصحفي املواطن' دوراً مهماً. كلما تم تقييد أنشطة وسائل اإلعالم 
أرشطة  عىل  الفاريس   BBC ال  تلفزيون  اعتمد  الفراغ.  هذا  املواطن  الفيديو  أرشطة  مألت  كلما  األجنبي، 
أمريكا  وصوت  الفاريس   BBC ال  مثل  الفضائية  التلفزيون  محطات  لعبت  إليران.  لتغطيتها  هذه  الفيديو 
عرض  انخفاض  بسبب  أيضاً  فعاالً  االلكرتوني  الربيد  وكان  بفعالية.  الناس  وتنظيم  إعالم  يف  مهماً  دوراً 
شبكات  وكانت  للمشاركة.  سهل  محتواه  تجعل  التي  امليزات  وبسبب  له   Bandwidth الرتددي  النطاق 
لرتويج  طهران  مرتو  يف  يهتفون  ألشخاص  اليوتيوب  عىل  فيديو  أرشطة  )هناك  األبرز  هي  اإلنسان 
بتشكيل  والجديدة،  القديمة  اإلعالم  لوسائل  موائمة  إيران  يف  هناك  كان  املقبلة(.  االحتجاجات  تجمعات 
أرشطة  ويحّملون  اإلنرتنت  عىل  األخبار  ينرشون  الفنية  الناحية  من  متمكنني  مستخدمني  من  دائرة 
أكرب  لجمهور  لتصل  إيران  إىل  أخرى  مرة  وترسلها  املواد  هذه  تلتقط  الخارجية  اإلعالم  ووسائل  فيديو، 

حيث زاد املستخدمني من نرشها يف شبكاتهم الخاصة.

كانت  الهامة،  االحتجاجات  أيام  يف  جداً.  فعالة  الحلقة  هذه  لكرس  املستخدمة  املكافحة  تدابري  كانت 
70% وإغالق  60 إىل  السلطات اإليرانية تعرقل اإلنرتنت بشكل فعال مسببة فقدان الحزمة يف الشبكة من 
العاديني  املستخدمني  عىل  املستحيل  من  يجعله  مما  تحايل،  كأداة  تستخدم  التي  الرئيسية  املنافذ  جميع 
عميق  فحص  عملية  تعمل  إيران  أن  تبني  حرجة،  والغري  العادية  األيام  يف  اإلنرتنت.  عىل  يشء  أي  فعل 
الفضائية  التلفزيون  محطات  إشارات  عىل  السلطات  شّوشت  فقد  الفضائيات،  جبهة  عىل  أما  للحزم. 
وبسبب  شعبية.  أقل  فضائية  منصات  إىل  االنتقال  أو  اإليقاف  عىل  وأجربتهم  السياسية  الفارسية 
بث  عن  التوقف  سات  النايل  وقمر  بريد  الهوت  قمر  قرر  الفارسية،   BBCال محطة  عىل  الكبري  التشويش 

قناة ال BBC الفارسية ألن التشويش كان يؤثر عىل قنوات أخرى.
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إطار 4.6 حرية التعبري يف فيتنام28

الفيتنامية العرشات من نشطاء املعارضة واملدونني والكتّاب عىل اإلنرتنت غالباً بسبب  اعتقلت الحكومة 
 International( الدويل  القلم  نادي  إن   . الفيتنامية29  الصينية  العالقات  عىل  التعليق  مثل  التعليق  كتابة 
حدود،  بال  ومراسلون  والتنمية،  االنسان  لحقوق  اآلسيوي  واملنتدى  الدويل،  العفو  ومنظمة   ،)PEN

الصارمة  القيود  ذكروا  كلهم  التعذيب  ملناهضة  العاملية  واملنظمة  االنسان  حقوق  مراقبة  ومنظمة 
 The committee to Protect( الصحفيني التعبري يف فيتنام، كما أسمت لجنة حماية  املفروضة عىل حرية 

Journalism CPJ( فيتنام باعتبارها واحدة من أخطر 10 دول مدّونة30

ورد عىل موقع اإلنرتنت الرئييس لوزارة اإلعالم واالتصاالت يف فيتنام أن وظائف الوزارة الرئيسية تشتمل 
اإلنرتنت'31. وألنه تم  االلكرتونية واملعلومات عىل  ..... بما فيها  الصحافة  أنواع  'إدارة جميع  عىل ما ييل: 
ملناقشة  اإلنرتنت  إىل  الناس  من  كثري  لجأ  الشيوعي،  الحزب  إطار  يف  الرسمية  اإلعالم  وسائل  تقييد 
ضد  'الدعاية   88 املادة  مستخدمني  حمالت  إىل  أدى  مما   ،)2009 )فام  أكرب  بحرية  الخالفية  القضايا 
قانون  بموجب  الدولة’  للتعدي عىل مصالح  الديموقراطية  الحريات  استخدام  'إساءة   258 واملادة  الدولة' 

الفيتنامية العقوبات 

بني  تراوحت  والتي  السجن  بعقوبة   )Bloggers( مدونني  ثمانية  عىل  ُحكم   ،2009 عام  من  أكتوبر  يف 
قانون  من   88 املادة  بموجب  للحكومة  معادية  دعاية  بنرش  متهمني  وكانوا  سنوات.  ست  إىل  سنتني 

العقوبات الفيتنامية32

)الفلرتة( للتصفية  بدائل 

من  معينة  أنواع  عىل  رقابة  فرض  أو  الوصول  ملنع  التقنيات  من  عدداً  الحكومية  الوكاالت  استخدمت  لقد 

املحتويات والتي تختلف عن تصفية أو فلرتة املحتوى. وتشمل هذه: 

هجمات الحرمان من الخدمة، والتي ينتج عنها نفس النتائج النهائية لتقنيات الحجب الفنية األخرى - منع • 

الوصول إىل بعض املواقع – عىل الرغم أنها مؤقتة فقط، وغالباً ما يستخدم هذا عن طريق الجهات الفاعلة 

غري الحكومية التي تسعى إىل تعطيل الخدمات.

تقييد الوصول إىل مجاالت أو إىل شبكة اإلنرتنت، عن طريق تركيب حواجز عالية )مثل تكاليف ومتطلبات • 

شخصية( لتسجيل نطاق أو حتى للوصول إىل اإلنرتنت.

إزالة نتائج عمليات البحث، التي من خاللها يستطيع مقدمو محرك البحث تصفية محتوى شبكة اإلنرتنت • 

ومنع مواقع وصفحات غري مرغوب فيها من الظهور يف نتائج البحث. إن محركات البحث قادرة عىل إعاقة 

الوصول عن طريق استخدام القوائم السوداء )black lists( وتحليل املحتوى والكلمات الرئيسية يف صفحات 

شبكة اإلنرتنت )keywords( . هذا األسلوب يجعل التحايل عىل منع الوصول أكثر صعوبة ألن محركات 

البحث ليست دائماً شفافة حول تصفية نتائج البحث.

نزع بعض املواقع عن طريق إزالة املواقع الغري قانونية من الخادم )Server( هي واحدة من أكثر الطرق • 

فعالية لتنظيم املحتوى. للقيام بذلك، يحتاج املنظمون إىل إتصال مبارش بمضيفي املحتوى أو إىل صالحية 

قانونية عليهم أو القدرة عىل إجبار مزودي خدمة اإلنرتنت بإزالة مواقع معينة. يف العديد من البلدان حيث 

يوجد للسلطات سيطرة عىل نظام أسماء النطاقات، يمكن للمسؤولني أن يلغوا تسجيل موقع يحتوي عىل 

محتوى محظور )ديربت وآخرون 2008(.
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تنطوي عىل  ال  املستخدمني  ينتجه  أو  الذي يستهلكه  املحتوى  للتأثري عىل  أخرى  الحال وسائل  هناك بطبيعة 

املعايري  غرس  طريق  عن  أو  قوانني  أو  قواعد  بإدخال  املحتوى  يتأثر  أن  يمكن  التكنولوجيا.  تصفية 

ولكن  قانونية،  إجراءات  باتخاذ  التهديد  طريق  عن  هذا  تطبيق  ويمكن  املحتوى.  منتجي  بني  االجتماعية 

أيضاُ من خالل الضغط االجتماعي لإللتزام.

األسلوب  هذا  اإلنرتنت.  محادثات  إىل  الدخول  هي  اإلنرتنت  محتوى  مخاوف  ملعالجة  املبتكرة  األساليب  أحد 

بدأت وزارة  املثال،  كانت شفافة. فعىل سبيل  ما  إذا  فقط  التعبري، ولكن  مع روح حرية  انسجاماً  األكثر  هو 

سياسة  عن  دقيقة  غري  وحسابات  خاطئة  معلومات  هي  تعتربه  ما  عىل  للرد  محاولة  األمريكية  الخارجية 

هذه  عىل  يعّلقون  أشخاص  جعل  طريق  عن  العربية  باللغة  ومواقع  مدونات  يف  املتحدة  الواليات  وإجراءات 

هذا  يكون  النواحي،  من  كثري  يف  األمريكية.  الخارجية  وزارة  عن  ممثلني  بأنهم  أنفسهم  ويعّرفون  املدونات 

الوصول  حرية  ومع   ،2.0 اإلنرتنت  لشبكة  الجديدة  التقنيات  مع  متماشياً  العامة،  للدبلوماسية  حديث  شكل 

إىل مصادر معلومات متنوعة أكثر.

من  وذلك  شفافية،  بدون  اإلنرتنت  عىل  املناقشات  التأثريعىل  أو  توجيه  إىل  األنظمة  بعض  لجأت  ذلك،  ومع 

 ( ومدونات  ملواقع  الكامل  التمويل  طريق  عن  أو  رساً  للحكومة  موالني  مأجورين  معّلقني  استخدام  خالل 

الصينية  الحكومة  عىل  الجريمة  هذه   )Freedom House )2009 الحرية  بيت  يضع   .)  2009 وكوك  كارليكار 

نصوص  موفري  الستخدامها  وروسيا  سنت(،  الخمسني  )حزب   '50 Cent Party' ملعلقي  تشغيلها  بسبب 

تابعني للكرملني، وتونس الستخدامها نهج مماثلة لتخريب املحادثات عرب اإلنرتنت. 

خالل  من  اإلنرتنت  شبكة  عىل  الرأي  لتوجيه  أو  معينة  سياسية  حركات  ملواجهة  أيضاً  الحكومات  تسعى  قد 

التي  الجهود  يشبه  بالطبع  وهذا  للحكومة.  املوالية  املواقع  مثل  اإلنرتنت  عىل  'دعاية'  أو  منشورات  إنتاج 

صوت  برنامج  مثل  اإلعالم  وسائل  عرب  املعلومات  توفري  أجل  من  طويل  مدى  عىل  الحكومات  تبذلها  كانت 

ليصبح  والتلفزيوني  اإلذاعي  البث  من  انتقل  الذي  املتحدة  الواليات  يف   )Voice of America )VOA أمريكا 

الحكومي  التوفري  أن  القول  املتحدة. يمكن  الواليات  املتعددة لألخبار واملعلومات عن  اإلعالم  لوسائط  مصدراً 

مصادر  عىل  تطغى  وال  شفافة  أنها  طاملا  التعبري،  حرية  مبادئ  مع  تماماً  يتماىش  للمعلومات 

بديلة للمعلومات.

التطورات  بالتأكيد، وأن  أمر ممكن  اإلنرتنت  املعلومات عىل شبكة  السيطرة عىل  القسم، فإن  كما يوضح هذا 

املتاحة وال يزال هناك املزيد يف  العديد من األدوات  التكنولوجية ال تضمن بالتايل حرية أكرب يف الكالم. هناك 

مرحلة التطوير. إن رشعية هذه السيطرة أو غري ذلك ال يمكن أن تحدد من دون تفريغ الخيارات السياسية 

والثقافية حول من يجب أن يسيطر وعىل أي محتوى وبأي طرق وألية أهداف وبأي مستوى من الشفافية. 

الخطاب  الرقابة عىل  مثل  أهداف مختلفة  التي هي وراء  والدوافع  القانونية  األطر  النظر يف  إىل  يقودنا  وهذا 

من  النقاش  هذا  الثاني  املقطع  يبدأ  األطفال.  معاملة  إساءة  عىل  والقضاء  املؤلف  حقوق  حماية  السيايس، 

خالل الرتكيز عىل القانون والسياسة التي تدعم حرية التعبري.
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 5. املمارسات واالتجاهات 
الوطنية حول العالم

للرقابة  الفعلية  باملمارسات  يتعلق  أحدها  األقل.  عىل  مختلفني  مستويني  يف  الدولية  االتجاهات  تتبع  يمكن 

يف  حرية  أقل  أو  أكثر  أنهم  األفراد  يعتقد  هل  العام.  بالتصّور  يتعلق  واآلخر  اإلنرتنت،  فلرتة  أو  تصفية  مثل 

التعبري عن آرائهم؟ سيعالج هذا القسم كٌل عىل حدة.

رقابة وتصفية اإلنرتنت

تنظيم  أو  ملنع  خطوات  الحكومات  من  متزايداً  عدداً  اتخذ  والعرشين،  الواحد  القرن  من  األوىل  السنوات  يف 

الحرية  بيت  أعمال  يف  أوضح  بشكل  الزيادة  هذه  مالحظة  ويمكن  ومحتواها.  اإلنرتنت  شبكة  إىل  الدخول 

املفتوحة  الشبكة  ومبادرة   )5.1 )إطار  اإلنرتنت  لحرية  العاملي  مؤرشه  عىل  بناءاً   ،Freedom House )2009(

عام  يف  تقريراً   OpenNet Initiative املفتوحة  الشبكة  مبادرة  قدمت   .)0.5 )إطار   )the OpenNet Initiative(

أنها قّدرت  أنها تحجب املحتوى عىل اإلنرتنت.يف حني  التي يعرف عنها  الحكومات  2002 حول عدد قليل من 

التنظيم  يجري  وهكذا،   .)2008 وآخرون  )ديربت  بذلك  للقيام  أساليب  تستخدم  دولة   40 عن  يقل  ال  ما 

بشأن  اليقني  وعدم  املناسبة  السياسة  حول  الغموض  من  الرغم  عىل  واسع  نطاق  عىل  لإلنرتنت  الوطني 

2008، بيت الحرية 2009(. تنفيذها، واملخاطر التي تتعرض لها حرية التعبري )ديربت وآخرون 

)Global Freedom ) PGF إطار 5.1 نبذة عن الحرية العاملية

التي  الجهود  تركز عىل كشف  والتي  )Freedom House( هي منظمة غري حكومية مستقلة،  الحرية  بيت 
املحتوى  عىل  القيود  بعض  بأن  االعرتاف  مع  بالسياسة،  الصلة  ذات  واالتصاالت  األخبار  انتقال  تقيد 
من  القيود  عىل  فيه  تؤرش  العاملية  بالحرية  للتعريف  ملف  بإعداد  وتقوم  مرشوعة.  تكون  قد  الضار 
الحكومة والجهات الفاعلة غري الحكومية عىل حد سواء. املكونات الرئيسية لهذا املؤرش هي الوصول إىل 
)األكثر  صفر  من  عالمة  عىل  بلد  كل  يحصل  واملحتوى.  للمعلومات  الحر  التدفق  وكذلك  التكنولوجيا 
 0-30( بالحر  اإلنرتنت  حرية  وضع  لتسمية  أساس  بمثابة  يعّد  هذا  حرية(،  )األقل   100 وحتى  حريًة( 
نقطة(، حر جزئياً )60 – 31 نقطة( أو غري حر )100 – 61(. هذا األسلوب يتناول العوامل املختلفة التي 
أساليب  حيث  من  سواء  بلد،  كل  داخل  الديناميكية  فيها  بما  اإلنرتنت،  حرية  مستويات  عىل  تؤثر  قد 
ملحة  اإلنرتنت  حرية  حول   2009 عام  املنظمة  تقرير  ويوّفر  الزمن.  مر  عىل  التغيريات  أو  املتغرية  التقييد 
الخاصة  الرشكات  يف  خارجية'  رقابة  بمصادر  'االستعانة  مثل  واالتجاهات،  االسرتاتيجيات  عن  عامة 
الصني  مثل  قمعاً  األكثر  البلدين  كال  املؤرش  ويغّطي  الحكومية.  الجهات  قبل  من  املراقبة  واستخدام 
الرقابة والتحكم  املتحدة، ويجد درجة من  الهند واململكة  مثل  األكثر تحرراً  الديموقراطية  وإيران والدول 

باإلنرتنت يف كل الدول الخمس عرش املدروسة. 

 انظر: بيت الحرية (Freedom House )2009 وعىل اإلنرتنت زر موقع:
http://www.freedomhouse.org/uploads/specialreports/NetFreedom2009/FOTN%20Overview%20Essay.pdf
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االستطالعات  أوسع  من  بعضاً  تقدم   )OpenNet Initiative( املفتوحة  الشبكة  مبادرة  ِقبل  من  الدراسات  إن 

أيضاً  ويقدم  بلد.  كل  عن  مفّصلة  عامة  ملحات  جانب  إىل   ،)2008، 2010 وآخرون  ديربت   ( اإلنرتنت  لتصفية 

موقع الحقوق الرقمية األوروبية عىل اإلنرتنت33 ملحة عامة عن قابلية الدول للتصفية وعن قضايا البالد.

عن  أو  ديموقراطية  الغري  الدول  يف  فقط  باملحتوى  التحكم  أنظمة  إنشاء  تم  أنه  األحيان  من  كثري  يف  ويعتقد 

أصبحت  الواقع،  يف  النقد.  أو  السيايس  الخطاب  عىل  السيطرة  يف  ترغب  التي  االستبدادية  األنظمة  طريق 

تكون  ما  غالباً  والتي  أسباب،  لعدة  تتم  ما  وكثرياً  العالم  أنحاء  يف جميع  انتشاراً  أكثر  املحتوى  رقابة  تدابري 

مع نوايا جيدة جداً. إن تحليلنا الخاص لنتائج االستطالعات املوجودة يوضح أن العديد من الدول يمكن أن 

3)34 إن اسرتاليا  الرقابة. )جدول  تمارس قدراً من السيطرة، ولكن فقط األقلية تظهر انتشار مستويات من 

املتحدة  واململكة  السعودية  العربية  واململكة  وقريغيزستان  واليابان  وأملانيا  وفرنسا  وفنلندا  والصني  وكندا 

قدمت  أو  للفلرتة  نظم وطنية  نفذت  التي  البلدان  من  قليل  عدد  ليست سوى  وأوزبكستان  املتحدة  والواليات 

قوانني للموافقة عىل ممارسة التصفية أو الفلرتة.

وحماية  والتشهري  الكراهية  والنرش وخطب  الطبع  انتهاك حقوق  قضايا  تكون  الديموقراطية،  املجتمعات  يف 

القول  املحتوى. ويمكن  التحكم يف  أو  اإلنرتنت  لتصفية  األحيان أساساً  الطفل يف بعض  الخصوصية وحماية 

املتعمد  الحجب  يف  كما  التعبري  لحرية  كبرياً  تهديداً  تمثل  ال  األغراض  هذه  ملثل  اإلنرتنت  فلرتة  أن  بوضوح 

يرون  الذين  اآلخرون  يختلف  وقد  معينة.  اجتماعية  ألقليات  واالتصاالت  للمعلومات  أو  السيايس  للخطاب 

حرية التعبري عىل أنها حق مطلق ذا أهمية أساسية. ال يسعى هذا التقرير إىل إصدار األحكام ولكن بدالً من 

هذا  عىل  اإلنرتنت.  عىل  التعبري  حرية  عىل  والتنظيمية  القانونية  االتجاهات  تأثري  مدى  كشف  إىل  يسعى  ذلك 

3( يقيس فقط حجم التصفية بدالً من أهمية  النحو، ينبغي اإلشارة إىل أن التحليل الوارد أدناه )يف الجدول 

املواد املحظورة.

3. تحليل نتائج االستطالعات الدولية للتصفية جدول 

البلد اسم 
فريدومدليل 'أوبن نت' حول مستويات التصفية

هاوس

التقدير 
االجمايل

إجمايلأمناجتماعيسيايس
20072009200720092007200920072009

متوسط-و-م-م-و-أرمينيا
متوسط-و-ل د-و-ل د-أسرتاليا

منخفض-ممل دل دمل دممأذربيجان
متوسط--و-ل د-م-والبحرين

البيضاء منخفض-مل دمل دمل دمل دروسيا 
منخفضمنخفض--------الربازيل

عايلعايلععععووععالصني
عايلعايل--------كوبا

متوسطمتوسطل د-ل د-ل د-ل د-مرص
منخفضمنخفض--------إستونيا
متوسط--و-م-م-وإثيوبيا
ل د-ل د-ل د-ل د-ل د-فرنسا

متوسطمتوسطم-م-ل د-م-جورجيا
ل د-ل د-ل د-ل د-ل د-أملانيا
متوسطمتوسط-م-ل د-ل د-ل دالهند
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عايلعايلععووععععإيران
منخفض-م-ل د-م-ل د-إيطاليا
منخفض--م-ل د-ل د-ماألردن

منخفض-مل دل دل دمل دمل دكازاخستان
متوسطمتوسط--------كينيا

منخفض-م-ل د-م-م-قريغيزستان
متوسط--و-ل د-ل د-وليبيا

متوسطمتوسط--------ماليزيا
منخفض-م-ل د-ل د-م-مولدافيا

منخفض--م-م-ل د-ل داملغرب
عايل-ععووووععميانمار

عايل--ع-ل د-ع-ل دُعمان
متوسط*-وعوعوول دمباكستان

متوسطمتوسطل د-ل د-م-م-روسيا
عايل--ع-م-ع-والسعودية

منخفض--م-ل د-م-ل دسنغافورة
الجنوبية منخفضمنخفض--------افريقيا 

الجنوبية عايل-ععععومل دل دكوريا 
عايل--ع-ل د-ع-ل دالسودان

عايل--ع-م-م-عسوريا
منخفض-ممل دل دل دل دممطاجيكستان

متوسط--و-ل د-و-متايلند
عايلعايل-ع-م-ع-عتونس
متوسطمتوسطم-ل د-م-م-تركيا

عايل-ع-م-م-ع-تركمانستان
عايل--ع-م-ع-ماإلمارات
ل د-ل د-ل د-ل د-ل د-أوكرانيا

املتحدة منخفضمنخفضل د-ل د-ل د-ل د-اململكة 
املتحدة  ل د-ل د-ل د-ل د-ل د-الواليات 

عايل*-عومل دممعوأوزباكستان
عايل--ع-ل د-م-عفيتنام
عايل--ع-م-ع-ماليمن

املفتاح: تجمعت تقييمات الدراسات املختلفة يف 
تقييم واحد أعّم.

أوبن نت:

م، و، ع : منخفض، وسط، عايل

ل . د : ال يوجد دليل واضح ويشتبه بوجود تصفية

منخفض: يوجد دليل عىل تصفية مختارة

متوسط: تصفية كبرية

مرتفع: توجد أدلة عىل تصفية منترشة )فارس 
 وفيلنوف 2008: جدول 1.5(

اإلجمايل : أعىل مستوى للتصفية ضمن الفئات

تقييمات فريدوم هاوس:

منخفض : 26 – 10، ُصنّفت 'حّرة'

متوسط : 55 – 27، ُصنّفت 'حّرة جزئياً'

عايل : أكثر من 55، ُصنّفت 'غري حّرة' )فريدوم 
هاوس 2009: صفحة 20(

إشارة '-' تشري إىل أن البلد لم تغطيه الدراسة 
املعنية / يف السنة املعنية

إشارة '*' تعني أن التقييم يف البلد املعني اختلف 
من عام 2007 إىل عام 2009

والسودان  الجنوبية  وكوريا  وُعمان  )بورما(  وميانمار  وكوبا  الصني  أن  تبني  ُدرست،  التي  الدول  بني  من 

لديهم  الذين  هم  واليمن  وفيتنام  وأوزبكستان  املتحدة  العربية  واإلمارات  وتركمانستان  وتونس  وسوريا 

األوسط وشمال  الرشق  آسيا،  مناطق: رشق  ثالث  إىل  الدول  هذه  وتقسم  اإلنرتنت.  لتصفية  ممارسات  أوسع 

املناطق.  هذه  التصفية ضمن  ممارسات  يف  التنوع  من  كبري  قدر  هنالك  ذلك،  ومع  الوسطى.  وآسيا  إفريقيا، 

يف  اإلنرتنت  حماية  'برنامج   Great firewall of China عن  الكثري  ُكتب  الهادي،  واملحيط  آسيا  منطقة  يف 
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وانتشاراً  تطوراً  التصفية  أنظمة  أكثر  من  واحد  لديها  الصني  بأن  النطاق  واسع  اتفاق  وهناك  الصني'، 

)بورما(  مينامار  أغلقت  االضطرابات  وخالل  مماثلة.  كثرية  ممارسات  فيتنام  تتّبع  اإلنرتنت.35  ملراقبة 

القومي حيث  إاّل يف مجال األمن  الجنوبية عموماً مجاناً،  إن اإلنرتنت يف كوريا   .2007 اإلنرتنت يف خريف عام 

هناك ضوابط مشددة. أّما يف الباكستان ورسيالنكا فهناك تقييد للمواقع الحساسة سياسياً.

يف  اإلنرتنت  تصفية  فإن  التحليل،  يف  املستخدمة  الدراسات  يف  كبرية  قيود  أي  عن  اإلبالغ  يتم  لم  أنه  رغم 

خطاب  أو  األطفال  عىل  الجنيس  االعتداء  صور  عىل  معظمها  يف  تستهدف  أوروبا  وغرب  الشمالية  أمريكا 

قيود  تفرض  ألنها  املنطقة  يف  ملحوظ  استثناء  تعترب  كوبا   .)2008 وبالفري  )زيرتاين  والدعاية  الكراهية 

الدول  بعض  انفتاح  بسبب  عايل  إقليمي  تنّوع  هناك  أوروبا  ورشق  وسط  يف  لإلنرتنت.  الوصول  عىل  شديدة 

مع  مقارنة  وكازاخستان  البيضاء  )روسيا  لإلنرتنت  الوصول  ملنع  خطوات  أخرى  دول  تتخذ  بينما 

تركمانستان(. إن حجب املواقع يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا هو واسع النطاق إىل حد ما، خصوصاً يف 

إىل  وباإلضافة  التعبري.  أمام  عقبة  أكرب  هو  اإلنرتنت  إىل  الوصول  عدم  اإلفريقية،  القارة  ويف  وإيران.  سوريا 

املالية والبنية األساسية، بدأت غامبيا واثيوبيا  القيود  بسبب  رئيسياً  اآلن يلعب دوراً  اإلنرتنت  بدأ  بينما  ذلك، 

بمنع مواقع وتقييد الوصول لإلنرتنت. 

الرأي العام: معتقدات ومواقف حول حرية اإلنرتنت

لتقييم  أيضاً  ولكن  اإلنرتنت،  رقابة وتصفية  يف  االتجاهات  تتبّع  إىل  الرامية  الجهود  مواصلة  إىل  هناك حاجة 

بحرية  يتعلق  فيما  أكرب  بفعالية  املواطن  خربات  قياس  يمكننا  كيف  املتطورة.  البيئة  هذه  لنتائج  أوسع 

ذات  بطرق  التعبري  حرية  قياس  يمكننا  هل  واإلقليمية؟  الوطنية  السلطات  وعرب  الوقت  مرور  مع  التعبري 

العاملية  التحوالت  أن يرصد  العالم  املؤرشات حتى يستطيع  املمكن مقارنة هذه  أكرب؟ هل سيكون من  معنى 

العاملية  اإلنرتنت  سياسة  مرشوع  تطوير  التعاوني  املرشوع  هذا  حّفز  املثال،  سبيل  عىل  التعبري؟  حرية  يف 

يهدف  وهكذا  العالم.  يف  اإلنرتنت  شبكة  تشكل  التي  السياسات  يف  التغيريات  رصد  إىل  يرمي  الذي   )WIP2(

القانونية  واملبادرات  الحرجة  الحالة  لدراسات  األوسع  اإلنرتنت  مجتمع  حكمة  من  االستفادة  إىل  املرشوع 

عموماً  التعبري  بحرية  املعنية  للجهات  تركيز  محط  تكون  أن  تحتاج  التي  التنظيمية  واالتجاهات  املستجدة 

وعىل شبكة اإلنرتنت عىل وجه الخصوص.

املخاوف  بهذه  الصلة  ذات  املسائل  يتناول  عاملي  إنرتنت  مسح  منفصل  بشكل   BBC ال  شبكة  أجرت 

لم  التعبري  حرية  حول  واملعتقدات  املواقف  أن  بنّي  العاملي  املسح  أن  لالهتمام  املثري  ومن   .)  8 و  )الشكل 7 

التي  الدول  يف  حتى  اإلنرتنت،  شبكة  يستخدمون  الذين  أولئك  فعلية.  ممارسات  مع  مبارشة  رابطة  لها  يكن 

بعض  ولكن  أنفسهم،  عن  التعبري  عىل  قادرون  بأنهم  يشعرون  والرقابة،  الرصد  تمارس  بأنها  يُعرف 

ومع   .)7 )شكل  أنفسهم  عن  التعبري  عىل  بقيود  يشعرون  الديموقراطية  التقاليد  ذات  الدول  يف  املستخدمني 

للحرية  واسع  تأييد  هناك  كان  املسح  هذا  يف  منها  االستفادة  تم  التي  العاملية  الثقافات  مجموعة  وعرب  ذلك، 

.)8 وحتى لالتصال بشبكة اإلنرتنت )شكل 

شكل 7 يبني نسبة الناس الذين يتفقون بقوة أو إىل حد ما بأن اإلنرتنت هو مكان آمن للتعبري عن آرائهم. وتم 

املاضية. لدى  الستة  اإلنرتنت خالل األشهر  أنهم استخدموا  أعلنوا  الذين  السؤال فقط عىل األشخاص  طرح هذا 

مرص والهند وكينيا أعىل النسب املئوية لألشخاص الذين يتفقون بشدة أو إىل حد ما بأن اإلنرتنت هو مكان آمن 
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للتعبري عن آرائهم. أما أولئك الذين لديهم أقل نسبة مئوية هم األشخاص يف أملانيا وفرنسا، يليهم املواطنني يف 

البلدان التي تصّفي اإلنرتنت بشدة مثل الصني وكوريا الجنوبية.

الشكل 7 اإلنرتنت هو مكان آمن للتعبري عن آرائي36
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 املصدر: (15 :أBBC )2010. نسبة مستخدمي اإلنرتنت املجيبني ب'أؤيد بشدة' أو 'أؤيد' هذه الفكرة: ‘اإلنرتنت 
هو مكان آمن للتعبري عن آرائي'.

للوهلة األوىل، ولكن من املهم أن نالحظ بأن هناك العديد من الخصائص  قد يكون بعض هذه األرقام غريباً 

مستخدمي  من  السكان  عدد  إجمايل  لتعكس  العينات  قياس  يتم  لم  أوالً  املقارنة.  إمكانية  من  تحد  التي 

فقط  مثلت  أخرى  حاالت  ويف  الوطني  الصعيد  عىل  السكان  الحاالت  بعض  يف  العينات  مثّلت  ثانياً،  اإلنرتنت. 

وجهاً  املقابالت  بني  البلدان  عرب  أيضاً  املنهجية  وتختلف  وتركيا(.  مرص  الصني،   , )الربازيل  املدن  سكان 

أظهرت  كما  ثابتة.  ظلت  نفسه  البلد  داخل  املختارة  املنهجية  أن  من  الرغم  عىل  الهاتفية،  واملقابالت  لوجه 

أكثر. ولكن  فما   18 مقابلتهم من عمر  تمت  الذين  األشخاص  كان  الحاالت  قليلة. يف معظم  اختالفات  العينة 

عام   16 أملانيا  ويف  فأكرب  عام   15 العمر  إطار  كان  حيث  تركيا  يف  سيما  وال  االستثناءات،  بعض  هناك  كانت 

يكون  أن  املرجح  أكرب. ومن  أو  عام   19 كانوا  الجنوبية  كوريا  االستطالع يف  الذين شملهم  األشخاص  فأكرب. 

قد  الشباب.  مع  املقابالت  مالئمة  مدى  حول  مختلفة  وطنية  بافرتاضات  مرتبط  العينات  تناقض  سبب 

تشّكل  أن  شأنها  من  اختالفات  تنتج  أن  يمكن  معاً  ولكن  كثرياً،  األمر  من  بمفردها  التناقضات  هذه  ال تغرّي 

اختالفات طفيفة. 

الهامة  الديناميكيات  بعض  إىل   BBC ال  شبكة  أجرته  الذي  املسح  يلّمح  قد  املحاذير،  هذه  من  الرغم  عىل 

مكان  كان  اإلنرتنت  أن  املستخدمني  من  قليل  عدد  اتفق  حيث  وأملانيا،  فرنسا  مثل  معينة  بلدان  يف  املوجودة 

وقانون   ،(HADOPI law( الفرنيس  الثالث  الرضبات  قانون  مثل  الحديثة  الترشيعات  اآلراء.  عن  للتعبري  آمن 

الظن  سوء  وراء  السبب  تفسري  عىل  تساعد  قد  اإلنرتنت  تصفية  قانون  وكذلك  األملاني  بالبيانات  االحتفاظ 

وجود  وراء  السبب  تفرّس  أن  شأنها  من  اإلنرتنت  انتشار  مع  األحدث  الخربة  إن  املقابل،  يف  اإلنرتنت.  بشبكة 

وجهة نظر أكثر تفاؤالً يف بلدان مثل مرص وكينيا.



44

شكل 8 يجب أن يكون الوصول إىل اإلنرتنت حق أسايس لجميع الناس.
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 املصدر:(17 :أBBC )2010 . نسبة مستخدمي اإلنرتنت املجيبني ب'أؤيد بشدة' أو 'أؤيد' هذه الفكرة: 'يجب أن يكون 
الوصول إىل اإلنرتنت حق أسايس لجميع الناس'.

األغلبية  أن  إىل  البياني  الرسم  يشري  ذلك  ومع  العينات.  مع  املشاكل  نفس  تنطبق   ،8 الشكل  إىل  النظر  عند 

عدا  ما  الدول  كل  يف  املستخدمني(  وغري  )املستخدمني  مقابلتهم  تمت  الذين  األشخاص  من  الساحقة 

يف  أما  الناس.  لجميع  أسايس  حق  يكون  أن  يجب  اإلنرتنت  شبكة  إىل  الوصول  أن  عىل  اتفقوا  الباكستان 

واحد  البلد  لهذا  كان  ذلك،  البيان. ومع  هذا  مع  اتفقوا  االستطالع  الذين شملهم  من   % 46 فقط  الباكستان، 

من أعىل معدالت االستجابة يف فئة 'ال أعرف / ال ينطبق' )23 %(.

وجهة  حسب  لإلنرتنت  قيمة  األكثر  الجانب  هو  ما  حول  سؤاالً  املستخدمني  أيضاً   BBC ال  شبكة  مسح  سأل 

الناس'  مع  'التفاعل  من  أعىل   )%  46( امليزات  أهم  األنواع'  جميع  من  املعلومات  عىل  'العثور  اعترب  نظرهم. 

)32 %( و'مصدر للرتفيه')12%(. ولذلك، قد تكون هناك عالقة بني األشخاص الذين يعتقدون أن الوصول 

إىل اإلنرتنت ينبغي أن يكون حق أسايس للجميع وأن أكثر جوانبه قيمة هي العثور عىل املعلومات.

بشدة  اختلفوا  حيث  مئوية  نسبة  أعىل  عيّنتها  ألفراد  كان  البلدان  أي  هو  البياني  الرسم  هذا  يظهره  ال  ما 

تليها   %13 مئوية  نسبة  أعىل  لليابان  كان  الناس.  لجميع  أسايس  حق  اإلنرتنت  يكون  أن  أهمية  حول 

االستطالع،  شملهم  الذين  بلد  ال26  بني  يكون  أن  هو  الدهشة  يثري  قد  ما  لكن   .%  11 وكينيا  الباكستان 

الناس  فيها  اختلف  التي  األوىل  الخمسة  البلدان  بني  من  كذلك  وهم   )%10( وكندا   )%11( املتحدة  الواليات 

بني  املعقدة  العالقات  توضح  النتائج  هذه  الناس.  لجميع  أسايس  حق  اإلنرتنت  إىل  الوصول  بأن  بشدة 

سياسات الحكومة ومعتقدات ومواقف العامة وهي منطقة تستحق املزيد من البحث.
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6. الحماية القانونية والتنظيمية 
للحقوق الرقمية

واسعة من  لتحقيق مجموعة  والتصفية  الحجب  الدول  من  العديد  تستخدم  السابق،  القسم  يف  مبني  هو  كما 

واألمن  واالتصاالت  املوجودة،  اإلعالم  وسائل  من  مزيج  البلدان  معظم  تستخدم  العامة.  السياسة  أهداف 

القومي وقوانني وأنظمة اإلنرتنت لتربير فرضها للقيود عىل نرش أو الحصول عىل املعلومات عىل اإلنرتنت. يف 

وليس  اإلجراء  من  معني  نوع  األحيان  من  كثري  يف  يستهدف  التنظيم  أن  نتذكر  أن  املهم  من  السياق  هذا 

بشبكة  االتصال  إثناء  ارتُكبت  ما  إذا  النظر  بغض  املرشوعة  غري  األعمال  ملعالجة  محددة  اتصال  وسيلة 

والتنظيمية  القانونية  الجهود  تساعد  كيف  القسم  هذا  يوضح  االحتيال.  أو  التشهري  مثل  بعدمه  أو  اإلنرتنت 

املبذولة لحماية مجموعة واسعة من الحقوق الرقمية يف تشكيل حرية التعبري عىل اإلنرتنت.

البلدان تعترب أن مستوى معني من  إن السيطرة عىل اإلنرتنت هي جانب أسايس يف سياسة اإلنرتنت، ومعظم 

ومع  اإلنرتنت.  عىل  األطفال  حماية  يف  الحال  هو  كما  البالد،  مصلحة  لحماية  مرشوعة  وسيلة  يُعّد  الرقابة 

الفاعل  بحسب  كبرياً،  اختالفاً  تختلف  قد  اإلنرتنت  عىل  للرقابة  املرشوعة  األهداف  وطبيعة  درجة  فإن  ذلك، 

والطابع الثقايف والسيايس للدولة التي يحدث فيها.

بيانات  توّضح  ال  األحيان  من  كثري  يف  هنا.  الرئيسية  املشكلة  هي  الحكومة  سياسة  وتنفيذ  الشفافية  إن 

تجريبية حول تصفية  دراسات  إىل  الحاجة  اإلنرتنت.  إىل  الوصول  يتم حظر  مدى  أي  إىل  والقانون  السياسة 

التي  املواد  الرقابة عىل  ما تكون  املقابل، غالباً  للشفافية بشكل عام. يف  العام  النقص  اإلنرتنت هي دليل عىل 

تبث والتي تطبع يف معظم الدول محددة علنياً ومناقشة بشكل أكثر.

ومما يعرقل الشفافية أيضاً حقيقة أن ليس كل الحكومات تتحمل مسؤولية رصد املحتوى عىل اإلنرتنت من 

املتحدة  واململكة  الصني  فيها  بما  الدول  من  متزايد  عدد  وظف  لقد  للمستخدمني.  مبارشة  مراقبة  خالل 

كوكالء  العمل  عىل  البحث  ومحركات  اإلنرتنت  خدمات  مزودي  مثل  الخاصة  املصالح  أصحاب 

تصفية  أنظمة  اعتماد  عىل  بقوة  اإلنرتنت  خدمات  مزودي  تشجيع  يتم  الحاالت،  بعض  يف  )كرايمر 2006(. 

2007(. ويف حاالت أخرى يختار مزودي اإلنرتنت استعمال خدمات التصفية بمحض إرادتهم  وفلرتة )براون 

يتطلب رخصة  عملهم  ألن  طبيعياً  أمراً  هذا  والتزامهم  تنظيمية.  أو  عليهم سلطة حكومية  تفرضه  ولو  حتى 

الذاتي يجعل املساءلة والشفافية صعبة التحقيق.  التنظيم  للعمل، ومثل هذا 
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4 الحقوق الرقمية: أصحاب املصلحة واالسرتاتيجيات جدول 

الرئيسيونالغايات املصلحة  االسرتاتيجيات - األهدافأصحاب 

االتصال 
باإلنرتنت – 

حرية االتصال

األعمال التجارية والصناعات عرب 
اإلنرتنت، الحكومات، دعاة املجتمع 

املنتجني واملستهلكني  املدني، 
للمعلومات وخدمات االتصاالت

التحتية والخدمات،  البنية  تطوير 
التثقيف عن اإلعالم وتنمية املهارات، 
توفري مرافق اتصال عامة، الحد من 

تكاليف االتصال باإلنرتنت.

التعبري:  املدافعني عن املجتمع املدني وحقوق حرية 
االنسان، الصحافة واملؤسسات اإلعالمية

تحدي املمارسات والقوانني واللوائح التي 
تؤثر عىل حرية التعبري

التنظيمية، الرقابة والسلطات  الحكومات 
مزودي خدمات اإلنرتنت، مجموعات 

السياسة واملصالح، املدافعون عن 
حقوق االنسان

ممارسة تصفية اإلنرتنت، إزالة مواقع، 
اعتقال املدونني، وفرض قيود قانونية 

أخرى.

دعاة نظام عالم جديد لالتصاالت املساواة
الصحافة  واملعلومات، منظمات 

واإلعالم، الدول املتقدمة والدول النامية

جهود إلعادة توازن التغطية اإلخبارية، 
إصالح أوجه التفاوت، تحقيق الالمركزية 

يف انتاج األخبار واملعلومات، التقليل من 
هيمنة وسائل اإلعالم العاملية وعدم 

املساواة يف اإلنتاج واالستهالك

املعلومات  حرية 
)FOI)

املنظمات  السياسيني،  املدني،  املجتمع 
غري الحكومية، مجموعات املواطنني 

تطوير قوانني وسياسات تشجع عىل 
الوصول إىل املعلومات الحكومية والعامة 

)مثل تشجيع استخدام شبكة اإلنرتنت 
لجعل املعلومات أكثر سهولة(

الخصوصية 
وحماية 

املعلومات

املحاكم، مفوضني حماية املعلومات، 
الحكومية،  الوكاالت  القانون،  تطبيق 

واملواطنني املستخدمني 

تمكني تبادل البيانات، بذل الجهود 
املعلومات الشخصية من   لحماية 

الكشف غري املرصح به، وتجنب مراقبة 
ال مربر لها

أو تهديدهم بمسائل قانونية أخرى قد وّلد مخاوف  الخاصة  املبارشة عىل الرشكات  إن فرض املسؤولية غري 

عىل  الرقابة  يف  اإلفراط  إىل  يؤدي  سوف  الحكومة  سياسة  قبل  من  املدفوع  للصناعة  الذاتي  التنظيم  أن  من 

الرتكيز  فإن  حال،  أي  وعىل  الحقوق.  املحفوظة  املواد  إىل  الوصول  من  يحد  أو  سيقلل  وبالتايل  اإلنرتنت 

عىل  املفروضة  القيود  مدى  عن  شاملة  صورة  يعطي  ال  املبارش  التنظيم  أو  القانون  عىل  الضيق  الحكومي 

حرية التعبري عىل شبكة اإلنرتنت.

يف  التحكم  سياسات  وراء  تكمن  التي  والغايات  األهداف  من  متنوعة  مجموعة  أعاله   4 رقم  الجدول  يوضح 

املحتوى الرصيحة أو الضمنية ضمن بيئة داعمة للحقوق الرقمية املتطورة.
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الرقابة: تصفية اإلنرتنت

ولقد زاد استخدام برامج التصفية فقد أصبح استجابة شائعة ملحتوى اإلنرتنت املثري للجدل مثل العنف واإلباحية 

وخطاب الكراهية. ولكن يف بعض الحاالت، تستخدم التصفية والفلرتة ملحتوى أقل إثارة للمشاكل إذا نُظر إليه 

عىل أنه تهديد للمعايري املحددة )روزنربغ 2001( . تختلف الدول يف تركيزها عىل مراقبة املواد عىل اإلنرتنت، ويف 

الوسائل التي تستخدمها يف حجب بعض املحتوى ويف إرشاكها للمواطنني يف هذه الخيارات )بامباور 2008أ(.

مدى.  أي  وإىل  هدف  وألي  من  يد  وعىل  تصفيته  يجري  ما  معرفة   – الشفافية  عىل  تعتمد  العامة  املسائلة 

القرار  صنع  عملية  يف  فّعال  عنرص  يصبحوا  أن  من  الجمهور  تمّكن  قد  التي  اآلليات  إحدى  هي  الشفافية 

الوقت،  نفس  2008(. ويف  ماكنتاير وسكوت  2008ب،  )بامباور  اإلنرتنت  التصفية عىل  أنظمة  استعمال  حول 

املحتوى  األطفال ألن طبيعة  االعتداء عىل  الحال يف صور  هو  كما  الكاملة  الشفافية  تحقيق  الصعب جداً  من 

الذي يتم التحكم به هي من النوع الذي ال يمكن الوصول اليه من الناحية القانونية أو نرش عنوان صفحته. 

العام من خالل قضية  الجدل  تتوافق مع  التي  واملنافع  الشفافية  أكرب من  قدر  توفري  الكامن يف  التوتر  واتضح 

)IWF The Internet Watch Foundation(، وهي  اإلنرتنت  مراقبة  قامت مؤسسة  وقد  املتحدة.  اململكة  يف  حديثة 

مؤسسة مستقلة للتنظيم الذاتي مكلفة بتقليل توافر املحتوى الذي يحتمل أن يكون جنائياً عىل اإلنرتنت، بوضع 

اململكة  الطفل يف  قانون حماية  'فيها شك النتهاك'  السوداء الحتوائها عىل صورة  قائمتها  مقالة ويكيبيديا عىل 

املتحدة )إطار 6.1(.
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إطار 6.1   وضع صورة من موقع ويكيبيديا عىل القائمة السوداء: نتيجة غري   
)Cleanfeed( مقصودة لربنامج كلينفييد لتصفية اإلنرتنت

)IWF) Internet Watch) اإلنرتنت  مراقبة  مؤسسة  قامت   ،2008 عام  ديسمرب  شهر  من  الخامس  يف 
 Virgin كيلر  أغانيفيرجن  ألبوم  غالف  عىل  عرش  الثامنة  سن  دون  لطفل  صورة  باعتبار   )Foundation

عىل  ويكيبيديا،  صفحة  عىل  األلبوم  هذا  عن  مقالة  يف  تظهر  والتي   1976 عام   Scorpionsال Killerلفرقة 

مقالة  بإضافة  املؤسسة  قامت  لذلك،  ونتيجة  الئقة.  وغري  قانونية  غري  تكون  أن  محتمل  صورة  أنها 
يف  التشكيك  جرى  اإلنرتنت.وعندما  شبكة  عىل  السوداء  القائمة  إىل  الصورة  وصف  وصفحة  الويكيبيديا 
نشأت  التي  مقصودة  الغري  العواقب  بسبب  أكثر  جدل  إثارة  إىل  ذلك  أّدى  ذاته،  حد  يف  القرار  هذا  رشعية 
التخريب  وقائمة  كليينفيلد  تكنولوجيا  اإلنرتنت:  تصفية  نظامي  بني  املتضارب  التفاعل  من 

السوداء لويكيبيديا. 

BT )مزود لإلنرتنت يف بريطانيا(  ال  املحتوى صممه  Cleanfeed هو نظام متطور لحجب بعض  كلينفييد 
مراقبة  ملؤسسة  التابعة  السوداء  القائمة  عىل  تحديدها  تم  صفحات  أية  إىل  املستخدمني  وصول  ملنع 
خدمات  مزودي  عمالئها  طلب  عىل  بناءاً  وذلك   BTعمالء حسابات  عىل  تفعيله  تم   .)IWF( اإلنرتنت 
عىل  معني  مصدر  موارد  عىل  يّطلع  أن  اإلنرتنت  لشبكة  مستعرض  يحاول  عندما  األصغر.  اإلنرتنت 
القائمة  املدرجة عىل  العناوين  املضيف يف مجموعة  الخادم  من  بالتحقق  الكلينفييد  نظام  يقوم  الشبكة، 
تطابق،  عىل  العثور  تم  إذا  ولكن  تدخل.  دون  الطلب  إكمال  يتم  تطابق،  عىل  العثور  يتم  لم  إذا  السوداء. 
املطلوبة بحسب  الصفحة  للتأكد من   )proxies( الربوكيس إىل عدد قليل من خوادم  املعلومات  يتم تحويل 
ايجاد  يتم  لم   ،404 'خطأ  للمستخدم جملة  تظهر  تطابق،  العثور عىل  تم  إذا   .)IWF( لل  السوداء  القائمة 
صفحة  إلدراج  الصفحة.ونتيجة  هذه  حجب  تم  أنه  إىل  تشري  معلومات  أية  تظهر  وال  الصفحة'، 
بالويكيبيديا  الخاصة  العادية  املعلومات  كل  تحويل  تم   ،IWFلل السوداء  القائمة  ضمن  هذه  الويكيبيديا 
من  صغري  عدد  إىل  الكلينفييد  أنظمة  يستخدمون  الذين  اإلنرتنت  خدمات  مزودي  من  والقادمة 

خوادم الربوكيس.

تسمح الويكيبيديا للمستخدمني من تحرير معظم املقاالت عىل موقعها بدون تحديد االسم، ويتم تحديد 
أو  التخريب  حاالت  ويف   .  )IP Address( اإلنرتنت  شبكة  عىل  املستخدم  عنوانهم  خالل  من  املستخدمني 
املستخدم  لم يرسل عنوان   BT الكلينفييد يف  العناوين. وألن نظام  يتم حجب هذه  القانون  تكرار مخالفة 
 ,)proxy server( الربوكيس  خادم  خالل  من  املعلومات  حركة  وّجه  عندما  اإلنرتنت  شبكة  عىل  الفعيل 
املستخدمني  عناوين  حجب  تم  ذلك،  عىل  وبناءاً  املستخدمني.  تمييز  ويكيبيديا  عىل  املستحيل  من  أصبح 
من  الربيطانيني  املستخدمني  غالبية  يتمكن  لم  وبالتايل  ويكيبيديا  موقع  من   )IP( اإلنرتنت  شبكة  عىل 

الويكيبيديا.  تحرير صفحات 

أنه  إىل  مشريًة  السوداء،  قائمتها  عىل  الويكيبيديا  صفحة  وضع  بشأن  قرارها   IWFال ألغت  ديسمرب،  يف9 
فيها  بقيت  التي  الزمنية  الفرتة  طول  ضوء  ويف  بالتحديد،  الحالة  هذه  يف  املرتبطة  'املسائل  دراسة  بعد 

الصورة متوفرة عىل نطاق واسع، تم اتخاذ القرار بإزالتها من قائمتنا'.37

إنشاء  تم  املثال،  اسرتاليا عىل سبيل  ففي  آخر.  إىل  بلد  من  تختلف  والفلرتة  التصفية  أهداف ومسؤوليات  إن 

أن  املستقبل  يف  املتوقع  ومن   .)ACMA( االسرتالية  اإلعالم  ووسائل  االتصاالت  هيئة  قبل  من  سوداء  قائمة 

القائمة يخضع حالياً  أن شمول هذه  الرغم من  إلزامي. عىل  للقائمة  اإلنرتنت  امتثال مزودي خدمات  يصبح 

متاحة  وهي   IWF اإلنرتنت  مراقبة  مؤسسة  قبل  من  املتحدة  اململكة  يف  سوداء  قائمة  إنشاء  وتم  للتشاور38. 

القائمة  البالد يستخدمون هذه  اإلنرتنت والBT يف  أكرب مزودي خدمات  إن  اإلنرتنت.  لجميع مزودي خدمات 

6.1(. إن  URL من القائمة )إطار  Cleanfeed ليمنعوا بالرس جميع عناوين ال  بالتزامن مع خوادم الكلينفييد 

الدنماركية  الطفل  إنقاذ  الدنماركية ومؤسسة  الوطنية  العليا للجريمة يف الرشطة  للتكنولوجيا  القومي  املركز 

اإلنرتنت واملقدمة  قائمة من مجاالت  فنلندا عىل  الحظر يف  البداية  بينما يستند يف  قائمة سوداء،  أنشئوا  أيضاً 
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اتجاهاً  األوروبية  اللجنة  اعتمدت  وقد  تركيا.  يف  الوضع   )6.2 )إطار  الفنلندية39يوضح  الرشطة  قبل  من 
يشمل تطبيق حظر إلزامي ملكافحة 'االعتداء واالستغالل الجنيس لألطفال وكذلك املواد األطفال اإلباحية'40

إطار 6.2 حجب موقع يوتيوب You Tube وماي سبيس My Space يف تركيا

وقمع  اإلنرتنت  شبكة  عىل  النرش  تنظيم  أو   ،5651 رقم  القانون  تركيا  سنّت   ،2007 عام  نوفمرب  شهر  يف 
تركيا.  يف  املواقع  من  اآلالف  حظر  تم  الوقت،  ذلك  منذ  هذه.  النرش  طرق  خالل  من  ترتكب  التي  الجرائم 
غري  بشكل  موقع   6000 فوق  ما  رسميا41ًإىل   1300 بني  يرتاوح  أنه  قيل  ولكن  واضح  غري  الدقيق  العدد 
 The والالسلكية  السلكية  االتصاالت  رئاسة  هيئة  قررت   ،2008 يناير  شهر  رسمي42منذ 
تتعلق بحجب  أية إحصاءات دقيقة  (Telecommunications Communication Presidency )TIB بعدم نرش 
الخصوص. بعض  بهذا  الشفافية  انخفاض  إىل  أدى  5651. مما  القانون رقم  اعتماداً عىل  اإلنرتنت  مواقع 
تم   .TIB إدارية صادرة عن  كانت ألوامر  ولكن معظمها  املحكمة  أمر من  عىل  بناءاً  كانت  الحجب  حاالت 
األطفال  إساءة معاملة  فيه  أن  يُزعم  ما  أو الحتوائها عىل  اعترُبت فاحشة  املواقع ألنها  العديد من  حظر 
وتم  الفكرية.  امللكية  لحماية  تركيا  يف  أخرى  إنرتنت  مواقع  حجب  وتم  ودعارة.  وقمار  جنيس  واستغالل 
منع الوصول إىل مواقع اليو تيوب )You Tube( وماي سبيس )MySpace( وبايرت باي )Pirate Bay( عدة 
اليو  موقع  عن  الحجب  إزالة  تمت  أنه  رغم   ،5651 رقم  الرتكي  القانون  عىل  املوافقة  تمت  أن  منذ  مرات 

تيوب يف 30 أكتوبر عام 2010 وأعيد بعد ذلك بشهر.

حرية الحصول عىل املعلومات

والذي   ،59 )1( القرار رقم  1946 بموجب  املتحدة يف عام  األمم  قبل  املعلومات' من  'حرية  بمبدأ  االعرتاف  تم 

ينص عىل: 

تتكرس  التي  الحريات  لجميع  واملحك   ... االنسان  حقوق  من  أسايس  حق  هي  املعلومات  'حرية 
لها األمم املتحدة.43

األمريكية،  الدول  )منظمة  االنسان  لحقوق  الثالث  الرئيسية  االقليمية  األنظمة  اعرتفت  الحني  ذلك  ومنذ 

لحقوق  األمريكية  البلدان  محكمة  مثل  الدولية  الهيئات  إىل  باالضافة  االفريقي(  واالتحاد  األوروبي  املجلس 

مثل  قيود  مع  ولكن  املعلومات  إىل  الوصول  حق  بأهمية  االنسان  لحقوق  األوروبية  واملحكمة  االنسان 

من  املتوقع  من  يكون  لن  املثال،  سبيل  عىل   .)6.3 و   2.1 )إطار  حكومية  معلومات  أي  عىل  الحصول 

العراق  يف  الحروب  عن  ويكيليكس  موقع  عنها  كشف  التي  املعلومات  من  الكثري  عن  تكشف  أن  الحكومات 

حق  مبادئ  تشمل  ذلك،  ومع   .)0.3 )إطار  القومي  واألمن  األفراد  عىل  خطر  أنها  اعتربت  إذا  وأفغانستان 

أساليب  املفتوحة،  الحكومة  تشجيع  بالنرش،  االلتزام  املطلق،  الكشف  عىل  املثال  سبيل  عىل  التعبري  حرية 

.)2008 لتسهيل الوصول، متوازنة من قبل اعتبارات مثل األمن القومي والخصوصية )مندل 

أنواع  إىل  الوصول  يف  املواطنني  حق  لحماية  قوانني  طبقوا  العالم  أنحاء  جميع  يف  بلد   70 من  أكثر  هناك 

توفر  بأن  البلدان  هذه  من  العديد  اإلنرتنت  ساعد  وقد   .)2008 وآخرون  )برجمان  املعلومات  من  مختلفة 

القضائية  والدعاوى  الربملانية  اللجان  مثل  العامة،  بالهيئات  املتعلقة  املعلومات  عىل  الحصول  ملواطنيها 

املعلومات  إىل  الوصول  دليل  مثل  املؤرشات  إن  الصلة.  ذات  والقوانني  واألنظمة  الدستورية  والقرارات 

 Justice Studies Centre of the لألمريكيتني  العدلية  الدراسات  مركز  أعدها  التي  اإلنرتنت  عىل  القضائية 

من  اإلنرتنت  شبكة  عىل  املتاحة  القضائية  املعلومات  وكمية  نوع  عن  تقريراً  يقدم   Americas )CEJA-JSCA(
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عن  نيابة  واملسؤولية  الشفافية  من  مزيد  إىل  يؤدي  وهذا  والجنوبية.  الشمالية  أمريكا  يف  البلدان  جميع  قبل 

الرقابة  عن  تساؤالت  تنشأ  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  العامة  املعلومات  يف  نقص  هناك  يكون  عندما  الحكومات. 

تلك  ال سيما  البلد  قوانني  فقط عىل  التعبري  املعلومات وحرية  تقترص حرية  النظرية،  الناحية  من  والتصفية. 

أوسع  وتنظيمية  وقانونية  تقنية  قضايا  ببيئة  أيضاً  تتأثر  العملية،  الناحية  من  ولكن  بالخصوصية.  املتعلقة 

.)2004 الثقافية والسياسية واالقتصادية )هاميلتون  بكثري مرتبطة بظروف الدول 

إطار6.3 االعرتاف الدويل بالحق يف املعلومات

االتفاقية  مثل  الدولية  املعاهدات  يف  التعبري  بحرية  املتعلقة  املواد  يف  املعلومات  يف  بالحق  االعرتاف  يوجد 
واالتفاقية   )13 )املادة   The American Convention on Human Rights االنسان  لحقوق  األمريكية 
10(. ويف اآلونة األخرية  The European Convention on Human Rights )املادة  األوروبية لحقوق االنسان 
تم االعرتاف بشكل رصيح بأهمية الحق يف املعلومات يف معاهدات دولية أخرى مثل املادة )9( من امليثاق 
دعمها  وتم   The African Charter on Human and Peoples‘ Rights والشعوب  االنسان  لحقوق  اإلفريقي 
االفريقية  اللجنة  بها  أدلت  التي  الرسمية  البيانات  يف  الحق  هذا  كيفية حماية  التفاصيل حول  من  بمزيد 
البلدان  لجنة  وكذلك   )2002 افريقيا  يف  التعبري  حرية  مبادئ  إعالن  )يف  والشعوب  االنسان  لحقوق 

األمريكية لحقوق االنسان يف إعالن البلدان األمريكية ملبادئ حرية التعبري )2000(. 

ECHR )1950(، ACHR )1969(، ACHPR )1981(، IACHR )2000(، ACHPR )2002(، IACHR )2009). :املصادر

املعلومات الخصوصية وحماية 

البيانات. إن مؤيدي  الخصوصية وحماية  التي تحرك جزئياً  التبادل املناسب للبيانات هي  إن الرغبة يف دعم 

مشاركة البيانات عىل حق يف القول بأن وضوح تعريفات البيانات الشخصية والطرق املناسبة ملشاركة هذه 

البيانات يمكن أن تساعد يف دعم أنظمة تبادل البيانات. وباملثل، فإن الشكوك يمكنها أن تعرقل املشاركة.

ويتزايد قلق املدافعني عن الخصوصية حول حقوق املستخدمني يف الخصوصية وحرية التعبري عىل اإلنرتنت، 

ويف   .)2009 وكورف  )براون  الحقوق  هذه  انتهاك  إىل  يؤدي  الحكومة  ومراقبة  رصد  أن  يعتقد  فبعضهم 

عدد  تركيز  محط  البحث  محركات  رشكات  مثل  الخاصة  املصلحة  وأصحاب  املواطنون  كان  نفسه،  الوقت 

األشخاص  أصبح  املثال،  سبيل  عىل   .)Tene 2007( والبيانات  الخصوصية  حماية  حول  القضايا  من  متزايد 

الذين لديهم كامريات لشبكة اإلنرتنت )كامريات الويب( وكامريات فيديو أداة رئيسية ملشاهدة أفراد آخرين. 

نسبة  املدنية  الحريات  احرتام  يف  املواطن وخصوصا  عىل  السلطة  استعمال  يف  الحكومي  التعسف  عن  عوضاً 

موازي  منهج  اتباع  يف  تهديداً  العديدون  يرى  أورويل  رواية  يف   'Big Brother األكرب  'األخ  شخصية  إىل 

Little Sister' الذي يمثله مراقبة املواطن للمواطن. لشخصية أورويل وهو 'األخت الصغرى 

جميع  يف  اإلنرتنت  بيانات  تدفق  تزايد  مع  العاملية  الخصوصية  لحقوق  متماسك  إطار  وضع  الصعب  من 

إن  البيانات.  لخصوصية  خاصة  أنظمة  منها  ولكل  متعددة  قضائية  واليات  عرب  ومرورها  العالم،  أنحاء 

الخصوصية  حقوق  وحماية  توضيح  تجعل  والدوافع  السياسة  تعريفات  اختالف  و  املتعارضة  املتطلبات 

أكثر صعوبة )وافا 2009(.

التكنولوجية  الناحية  من  تقدماً  أكثر  ضمانات  يتطلب  فني  تحدي  الخصوصية  تكون  النواحي،  بعض  يف 

لكي تحمي البيانات الشخصية عىل شبكة اإلنرتنت. ولكن هناك مشاكل أخرى يف تحديد البيانات الشخصية 

متاحة  مدونة  )مثل  عام  رشعياً  يعترب  الذي  اإلنرتنت  محتوى  تحديد  إن  املثال،  سبيل  عىل  اإلنرتنت.  عىل 
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أدى تطوير فئات  الوقت. وقد  األفراد ومع مرور  الذي يعترب رشعيا خاص يختلف عرب  للجمهور( واملحتوى 

بعض  حيث  خاص،  أو  عام  إما  ببساطة  املحتوى  يعد  فلم  ذلك.  ارباك  إىل  لإلنرتنت  للوصول  أكثر  دقيقة 

الخصوصية  إعدادات  إن   – اإلنرتنت  عىل  آخر  شخص  أي  أو  وأصدقائه  الشخص  لعائلة  مفتوحة  املعلومات 

ذلك  السيطرة ولكن  بزيادة مستويات  )Facebook( تسمح  الفيس بوك  االجتماعية مثل  الشبكات  عىل مواقع 

توافر  تحديد  عىل  ملساعدتهم  اآلليات  من  متزايد  عدد  لألفراد  يكون  أن  املمكن  فمن  التعقيد.  بزيادة  يتسبب 

البعض ال يفهمون وال  املشاكل، طاملا  لن يحل جميع  أكرب، ولكن هذا  بدقة  اإلنرتنت  الشخصية عىل  بياناتهم 

يستخدمون هذه األحكام.

من الصعب تحديد الحدود بني الخصوصية وحماية البيانات من جهة وحرية التعبري من جهة أخرى. وهذا 

2009(. وقد بذلت جهود يف  التعبري عىل اإلنرتنت )أردوس  يمكن أن يؤدي إىل زيادة التحدي يف حماية حرية 

 )Data Protection Directive( البيانات  لحماية  التوجيه  حدود  يف  التعبري  حرية  لحماية  األوروبي  االتحاد 

.)Charter of Fundamental Rights( وميثاق الحقوق األساسية

ظهر مثال عىل النزاع املحتمل الذي يمكن أن ينشأ بسبب مسائل حرية التعبري والخصوصية يف حالة تتعلق 

بانتهاك  التنفيذيني  جوجل  مدراء  اتُهم  الحالة،  هذه  يف   .)6.4 )إطار  إيطاليا  يف  التنفيذيني  جوجل  بمدراء 

خصوصية طفل ظهر يف رشيط فيديو عىل موقع يو تيوب. إن اعتبار مزودي خدمات اإلنرتنت مسؤولني عن 

مقّدم  عىل  كبري  تأثري  له  يكون  قد  الفرد  خصوصية  ينتهك  أن  ويمكن  املستخدمني  يقدمه  محتوى  كل 

حرية  حول  النقاش  من  الكثري  الحالة  هذه  وّلدت  وقد  صغريا.  أو  كبريا  املستخدم  قبل  من  املولد  املحتوى 

زوخرمان  ملات  ووفقاً  وااليطالية.  االنجليزية  باللغة  الناطقة  اإلعالم  وسائل  يف  وخاصة  واالنفتاح،  اإلنرتنت 

األوسط  والرشق  ألوروبا  العام  املستشار  ونائب  جوجل  رشكة  رئيس  نائب   2010 يف   )Matt Sucherman(

شبكة  أن  العديد  وأّكد  اإلنرتنت'.  عليها  بُني  التي  الحرية  'مبادئ  االيطالية  املحكمة  قرار  هاجم  وإفريقيا، 

اإلنرتنت يف  )Safe Harbor(' ملزودي خدمة  اآلمن  املالذ  تهديد  تم  اذا  اآلن يف خطر  بالكامل أصبحت  اإلنرتنت 

.)2010 بعض الواليات القضائية )أوبراين 

إطار 6.4 قضية رشيط الفيديو مع رشكة جوجل يف إيطاليا

يف  زمالءه  قبل  من  القاسية  للمعاملة  يتعّرض  بالتوحد  مصاب  شاب  يُظهر  فيديو  نرش  تم   ،2006 عام  يف 
تم  اإلنرتنت،  عىل  وجوده  من  قليلة  أشهر  وبعد  ايطاليا.  يف  جوجل  فيديو  موقع  عىل  تورينو  يف  الصف 
ُحكم  ايطاليا،  يف  اإلعالم  وسائل  اهتمام  من  الكثري  وبعد  ذلك  ومع  بإزالته.  وقامت  رسمياً  جوجل  تبليغ 
2010، تمت  عىل جوجل بتهمة التشهري وانتهاك الخصوصية. وأُسقطت تهم التشهري برسعة. ويف فرباير 
قانون  من  املادة13  بموجب  الخصوصية  انتهاك  بتهمة  املتهمني  التنفيذيني  جوجل  مدراء  من  ثالث  إدانة 
يف  يكن  لم  إن  إيطاليا،  يف  الحكم  إلغاء  سيتم  أنه  من  واثقون  الخرباء  من  العديد  اإليطايل.  الخصوصية 
بأن  يدعي  روبرتسون  لكن  اإليطايل.  القانون  إليها  يمتثل  أن  يجب  والتي  األوروبي  االتحاد  محكمة 
يف  عيوب  أيضاً  تكشف  االيطالية  جوجل  قضية  ألن  األوروبي،  االتحاد  محاكم  يف  قائماً  سيظل  االرتباك 
2010(. إن أحكام )Safe Harbor( ملزودي خدمة اإلنرتنت واملوجودة  قانون االتحاد األوروبي )روبرتسون 
بالخصوصية  متعلقة  قضايا  عىل  تنطبق  ال  األوروبي  االتحاد  قانون  يف  االلكرتونية  التجارة  توجيهات  يف 
اآلمن  املالذ  أحكام  تكون  أن  ينبغي  أنه  يقول روبرتسون  االتصاالت.  بها وتوجيهات  الخاصة  االلكرتونية 
الخصوصية  وتوجيهات  االلكرتونية  التجارة  توجيهات  من  ملغية  أو  تماماً  مشمولة  (Safe Harbor(إما 
االلكرتونية واالتصاالت )2010(.ويشري إىل أن تعريف 'اإلشعار واإلزالة' يف أحكام املالذ اآلمن غري واضحة 

يف قانون االتحاد األوروبي وتتطلب تغيريات ترشيعية عىل مستوى االتحاد األوروبي.
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قضية  هي  بل  التعبري،  حرية  مع  تُذكر  عالقة  لها  ليس  اإليطالية  جوجل  قضية  أن  آخرون  خرباء  ويقول 

ويرتكز   .)2010 روتنربغ   ،2010 )كالو  اإلنرتنت  والخصوصية عىل شبكة  الشخصية  البيانات  بمسائل  تتعلق 

قانون  من   13 املادة  بموجب  بالتزاماتها  تفي  ال  جوجل  أن  جوجل  فيديو  إدانة  تعليل  يبدو  ما  عىل 

من  جوجل،  فيديو  موقع  عىل  اإلعالنات  وضع  من  األرباح  عىل  بالحصول  اتهامها  وتم  اإليطايل.  الخصوصية 

طريق  عن  الربح  'كسب  يعّد  ولكن  مستخدميها.  من  عليها  حصلت  التي  الشخصية  البيانات  معالجة  خالل 

االيطايل  الخصوصية  قانون  من   13 املادة  وليس   167 للمادة  انتهاكاً  املعني'  للشخص  نسبي  أذى 
)بريلنغريي 2010(.44

النظر إىل ضمان الحرية عىل اإلنرتنت بالتنافس مع أهداف أخرى مثل تحسني األمن والخصوصية  ال ينبغي 

يُنظر  أن  ينبغي  املثالية،  الناحية  من  أدناه(.   10 القسم  )انظر  مع جوجل  الصني  حالة  يف  كما  اإلنرتنت،  عىل 

إىل البيئة األوسع بطرق يمكن أن تحقق نهج يستطيع أن يعزز مجموعة متنوعة من األهداف جنباً إىل جنب 

)ريدنج 2009(. وال بد من إيجاد حلول وإرشادات أفضل لتحقيق التوازن بني حقوق اإلنرتنت دون تقويض 

األساسية. الحقوق 
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 7. التنمية االقتصادية 
واالسرتاتيجيات الصناعية

التكنولوجيا  التي توجهها  الصناعية  االسرتاتيجيات 

والتجارية  واالقتصادية  الصناعية  بالتنمية  تعنى  التي  تلك  اإلنرتنت  انتشار  وراء  الدوافع  أهم  من  إن 

البلدان  يف  سواء  والدولية  املحلية  التجارة  لدعم  أساسية  تحتية  بنية  يشكل  اإلنرتنت  أن  كما   .)5 )الجدول 

بما  السياسات  صانعي  تساهل  يف  املالية  الحوافز  ساهمت  وقد  متسارع.  بشكل  تنمو  التي  تلك  أو  املتقدمة 

كفاءات  دعم  وخصوصا  لإلنرتنت  التحتية  البنية  توفري  أجل  من  التقليدية  السياسية  املخاطر  يف  يتعلق 

ومهارات الكمبيوتر. ومع ذلك، ال يمكن اعتبار جميع األهداف التنموية االقتصادية داعمة النتشار لإلنرتنت، 

فعىل سبيل املثال، أدت الجهود املبذولة لحماية حق املؤلف وبراءات االخرتاع إىل تهديد الصلة مع املستخدم.

الجدول 5  األهداف الصناعية وأصحاب املصلحة واالسرتاتيجيات الالزمة لخلق بيئة 
التعبري مواتية لحرية 

الرئيسيونالغايات املصلحة  االسرتاتيجيات - األهدافأصحاب 

االسرتاتيجيات 
التي توجهها  الصناعية 

التكنولوجيا 

واإلقليمية؛  الوطنية  الحكومات 
الصناعات والرشكات التي تعنى 

املعلومات واالتصاالت،  بمجال 
واملستخدمني واملنتجني 

تطوير البنى التحتية اإلنرتنت، وتوفري 
الخدمات يف جميع القطاعات، والدعم 

املقدم من قبل املستخدمني

امللكية  حماية حقوق 
الفكرية: تطبيق حق 

والتأليف النرش 

املوسيقى واألفالم والصناعات 
املنظمة  والبرصية؛  السمعية 

الفكرية )WIPO(؛  العاملية للملكية 
املستخدمني الوطنية؛  الحكومات 

تنفيذ نظم إدارة الحقوق الرقمية؛ 
تطبيق أحكام حقوق الطبع والنرش 

عىل اإلنرتنت؛ مكافحة مبادرات املشاع 
اإلبداعي )Creative Commons(؛ تأييد 

تخفيض النطاق الرتددي أو رسعة 
اإلنرتنت ملرتكبي جرائم اإلنرتنت ووقف 

الرئيسيني؛ توفري  الخدمة كليا للجناة 
 )ISPs( الدعم ملزودي خدمات اإلنرتنت
)DPI( من قبل حزم التفتيش العميق

مطوري الربمجيات والخدمات؛ تطبيق براءات االخرتاع
املكاتب والوكاالت الوطنية لرباءات 

االخرتاع

حماية املفاهيم األساسية التي تشجع 
'الطلب  متصيدي الرباءات، كتقنية 

بنقرة واحدة' أو نظام 'تبادل املعلومات 
مع األصدقاء'؛ التأثري السلبي عىل 

االبتكار واالنفتاح

الحكومة وقطاع الصناعة؛ الرشكات املنافسة
التجارية؛ منتجي أجهزة الحاسوب؛ 

والخدمات ذات الصلة

الجهود املبذولة لضمان املزيد من 
املنافسة، الحد من تركيز ملكية البنى 

واملحتوى  التحتية 
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الرئيسيونالغايات املصلحة  االسرتاتيجيات - األهدافأصحاب 

املعلومات  تكنولوجيا 
واالتصاالت من أجل 

التنمية

ممثيل الدول النامية واملنظمات غري 
املدني  الحكومية واملجتمع 

التي تختص بتقنيات  والصناعات 
املعلومات واالتصاالت )ICTs(، مثل 

املتنقلة قطاع االتصاالت 

تطوير املبادرات التي تعزز نرش 
 )ICTs( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يف الدول النامية بطرق تدعم اإلنتاج 
االقتصادية التنمية  لتمكني  واالستخدام، 

حقوق امللكية الفكرية: حقوق التأليف والنرش وبراءات االخرتاع

صعوبة.  أكثر  والتأليف  النرش  حق  قانون  تطبيق  جعل  طرف'  إىل  'طرف  تقنية  يف  الكامن  اإلنرتنت  بناء  ان 

محاوالت  إىل  ذلك  أدى  وقد  امللفات.  ملشاركة  واملتناظرة  املفتوحة  الشبكات  إنشاء  التقنية  هذه  دعمت  فقد 

سياسة  إدخال  عام.45  بشكل  الفكرية  امللكية  وحقوق  والنرش  الطبع  حقوق  وحماية  لتعزيز  النطاق  واسعة 

 Digital Economy Act( وقانون االقتصاد الرقمي يف بريطانيا ،)يف فرنسا )اإلطار 7.1 (The Three Strikes( الرضبات الثالث

) )اإلطار 7.2( هي أمثلة عىل هذه الجهود )براون عام 2010(.

إطار 7.1:  قانون الرضبات الثالث )The Three Strikes( أو قانون تدرج االستجابة 
(Graduated Response Law( يف فرنسا

وفرض  تطبيق  إىل  يهدف  والذي  الفرنسية  الترشيعية  الهيئة  قبل  من  املعتمد  االستجابة  تدرج  قانون  ان 
ادانته  حالة  يف  اإلنرتنت  مستخدم  عن  الخدمة  بقطع  املحاكم  تخويل  خالل  من  والتأليف  النرش  حقوق 
عىل  العقوبة  هذه  تطبيق  وينطبق  الحقوق.  بهذه  محمية  ملواد  قانوني  غري   )P2P File-sharing( بتبادل 
يتم  التي  االجهزة  عىل  وخصوصا  اإلنرتنت،  استعمال  عند  الالزمة  الحماية  يوفرون  ال  الذين  املستخدمني 
النرش. وقد  تبادل غري مرشوع ملواد تملك حقوق  تم من خاللها  إذا ما  آخرين،  استخدامها من أشخاص 
األوىل  الصيغة  يف  املحاكم  لم تشمل  القانونية، حيث  األصول  أسباب  األول عىل  املقام  يف  اإلجراء  طبق هذا 

من الترشيع. ثم أدخلت اإلجراءات القضائية املبسطة الحقا للرد عىل هذه االعرتاضات.

 إطار 7.2:  قانون االقتصاد الرقمي وحماية حقوق النرش والتأليف الخاص 
املتحدة  باململكة 

والذي  املتحدة  اململكة  يف   )Digital Economy Act( الرقمي  االقتصاد  قانون  إدخال  تم   ،2009 عام  يف 
األفالم  صناعات  وباألخص  القائمة،  اإلبداعية  الصناعات  حماية  إىل  الرامية  التدابري  من  عدد  يتضمن 
أجل  من  املستخدمني  ملراقبة  اإلنرتنت  خدمات  مزودي  عىل  بالضغط  التدابري  هذه  وتقوم  واملوسيقى. 
علل  آخر  جانب  من  املستخدمني.  هؤالء  عن  الخدمة  لقطع  آليات  وايجاد  القانوني  غري  التبادل  تحديد 
يف  للتطبيق  قابلة  تعد  لم  التي  القديمة  األعمال  نماذج  حماية  محاولة  هدفه  القانون  هذا  ان  املعارضون 
املرشوعة  غري  الرسقة  ملنع  وجوده  رضورة  عىل  ارتكز  القانون  هذا  أنصار  جدال  أما  الرقمي.  االقتصاد 
أن  املتوقع  ومن  للقانون  القانونية  باملراجعة  املطالبة  القضية  كسبت   2010 نوفمرب  يف  الفكرية.  للملكية 

تعرض عىل املحاكم يف فرباير 2011.
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كثرية  أسئلة  الرقمية  للمادة  النرش  وحقوق  الرقمية  الحقوق  إدارة  لتقنية  املمنوحة  القانونية  الحماية  أثارت 

يف ما يخص املسائل القانونية والتنظيمية حول حقوق امللكية الفكرية يف العرص الرقمي. وعىل الرغم من أن 

العديد من الدول األوروبية وغريها من بلدان آسيا واملحيط الهادئ لم تصادق عىل معاهدات املنظمة العاملية 

التأليف  لحقوق  املنظمة  لقواعد  لالمتثال  ملزمة  ليست  وبالتايل  باإلنرتنت  الخاصة   )WIPO( الفكرية  للملكية 

والنرش، إال أنها وضعت أحكام عديدة لحماية حقوق الطبع والنرش الرقمية )جارس 2005(.

لأللفية  الرقمي  النرش  كقانون حق  املبادرات  اإللكرتونية،  الحدود  التعبري، ومنهم مؤسسة  دعاة حرية  يعترب 

عىل  والقدرة  لإلنرتنت  املنصف  لالستخدام  الراسخة  الحقوق  عىل  خطر  بأنها   ،)DMCA( املتحدة  للواليات 

حزب  منها  املوضوع  هذا  يف  توازن  لخلق  جهودا  الجماعات  بعض  تقود  العلمي.  للبحث  الحر  التبادل 

مازيوتي  جوزيبي  يشري  أوروبا،  يف  أنفسهم.  املنظمني  قبل  من  الحاالت  بعض  ويف   )7.3 )اإلطار  القراصنة 

10 من االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان قد تكون أساسا إلجبار إعادة النظر يف قانون  2008 إىل أن املادة 

البلدان  الحال يف  العالم، كما هو  اإللكرتونية. يف دول أخرى حول  للمواد  املؤلف  األوروبي حول حق  االتحاد 

بالتجارة  املتعلقة  الفكرية  امللكية  حقوق  عىل  التعديالت  شكلت  الهادئ،  واملحيط  آسيا  منطقة  يف  النامية 

التعبري  حرية  لحماية  جهودا  املعرفة،  إىل  الوصول  معاهدة  حول  مدنية  حملة  إىل  باإلضافة   )TRIPS(

ادخال  األرجنتيني  الكونغرس  قاوم  الجنوبية،  أمريكا  العلمي يف  والتقدم  الثقافية،  الحياة  يف  واملشاركة 

)آغويري  الفكرية  امللكية  لحقوق  الجنائية  املخالفة  عىل  العقوبات  تعزز  أن  شأنها  من  جديدة  ترشيعات 

حماية  يف  األوىل  الخطوة  يسمونه  ما  اتخاذ  يف  أقوى  جهدا  الربازيلية  الحكومة  بذلت  كما   .)2009 ماسرتيني 

من  الحد  أجل  من  تدابري  الحكومة  طرحت  افريقيا،  جنوب  ويف  الجديد.  اإلبداع  وتعزيز  املستخدمني  حقوق 

املصدر  سياسة  منها  املعرفة،  إىل  والوصول  الحق  وتحسني  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  نحو  العقبات 

الرقمية  الحقوق  إدارة  أحكام  لتجاوز  نفذت  التي  املبادرات  )FOSS(. هذه بعض  الحرة  املفتوح والربمجيات 

وحقوق الطبع والنرش التي تعرقل الوصول إىل املواد الرقمية عرب اإلنرتنت )سكونويرت وآخرون 2009(.

 )The Pirate Party( إطار 7.3 حزب القراصنة

إن  اإلنرتنت.  تنظيم  حول  املخاوف  عن  ناجمة  مبتكرة  سياسية  نتيجة  هو  القراصنة'  'حزب  تشكيل  إن 
 ،2009 عام  ومنذ  يناير2006.   1 يف  أسس  حيث  النوع  هذا  من  حزب  أول  هو  السويدي  القراصنة  حزب 
السويدية، حققت جميعها نجاحا باهرا يف ما ال يقل  املبادرة  ظهرت أحزاب مماثلة، مستوحاة من هذه 
عىل  السويدي  القراصنة  حزب  حصل  العام،  نفس  يف  األوروبية  الربملانية  االنتخابات  خالل  بلدا.   33 عن 
يف  املائة  يف   2.0 عىل  األملاني  القراصنة  حزب  حصل   ،2009 سبتمرب   27 ويف  األصوات.  من  املائة  يف   7.13

األملانية. الفيدرالية  االنتخابات 

شبكة  عىل  ملوقعها  وفقا  الدويل.  القراصنة  حزب  خالل  من  املختلفة  الحزب  فصائل  جميع  وتتعاون 
اإلنرتنت، فإن مصالحها الرئيسية هي:

والرشكات  الحكومة  قبل  من  األفراد  ورصد  وتتبع  والتنميط  لإلنرتنت  املفرطة  املراقبة  ايقاف    .1

الكبرية.

يف  واملشاركة  والالستمتاع  للتعبري  الحقيقية  الحرية  لديهم  املجتمع  أفراد  جميع  أن  من  التأكد    .2

املشرتكة. اإلنسانية  الثقافة 

املعلوماتي  بالتبادل  للسماح  االخرتاع  وبراءات  والنرش  التأليف  حقوق  قوانني  تعديل    .3

االخرتاع  براءات  استخدام  منع  وكذلك  املؤلف،  حق  حماية  يف  اإلفراط  من  والحد  غري التجاري 
لخنق االبتكار أو التالعب باألسعار.

http://www.pirateparty.org.uk/ ملزيد من املعلومات: موقع حزب القراصنة: 

http://www.pirateparty.org.uk
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

يف السعي نحو نرش تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICTs( يف الدول النامية، تم الرتكيز يف املقام األول عىل 

عىل  الحصول  فرص  وزيادة  لإلنرتنت  التحتية  البنية  تحسني  أن  حيث  التنموية،  االقتصادية  االسرتاتيجيات 

فإن  ذلك،  ومع  االقتصادي.  والنمو  الرخاء  زيادة  يف  يساهم  أن  يتوقع  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

اال  الدولية  األعمال  جداول  تظهرعىل  تبدأ  لم  التنمية  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  دور  أهمية 

 .)2009 )أبيدة   2005 وتونس  جنيف  يف   2003 عام  يف   )WSIS( املعلومات  ملجتمع  العاملي  القمة  مؤتمر  خالل 

املتحدة  األمم  وبرنامج  واليونسكو   )ITU( لالتصاالت  الدويل  االتحاد  مثل  املنظمات  الحني، واصلت  ذلك  ومنذ 

أجل  من  العاملي  والتحالف   )CSTD( التنمية  ألغراض  والتكنولوجيا  العلوم  لجنة  وكذلك   ،)UNDP( اإلنمائي 

هذه  ساعدت  وقد  املسألة.  هذه  مناقشة  دعم  إىل   )GAID( التنمية  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

النقاش  وتحفيز  التنمية  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  دور  أهمية  عىل  الرتكيز  عىل  املجموعات 

األكثر  االخرى  القضايا  مع  باملقارنة  وضعها  إىل  باالضاقة  تخدمها  التي  للمشاريع  املالية  االستدامة  حول 

اختصاص  من  تعترب  ما  غالبا  كانت  القضايا  هذه  كل   .)2009 )أونوين  اإلنرتنت  إدارة  مجال  يف  عمومية 

الدول املتقدمة فقط.

إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية تركز عىل إدارة مشاريع التنمية املبتكرة يف محاولة لدعم 

يف  النقالة  الهواتف  انتشار  معدالت  أن  حني  يف  ولكن   .)2009 )جورومورثي  االجتماعية  والعدالة  اإلنصاف 

)انظر  العاملي  توسعها  واصلت  اإلنرتنت  املاضية، وشبكة  الخمس  السنوات  قد تضاعف خالل  النامية  البلدان 

النامية ليس لديهم  البلدان  التقديرات إىل أن أربعة من كل خمسة سكان يف  التقرير(، تشري  3 من هذا  القسم 

إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت )ITU 2010(. ونظرا لهذه الفجوة املستمرة، غالبا ما تعرضت مشاريع وسياسات 

وضعف  املعلومات  محتوى  تصميم  سوء  حول  النتقادات  التنمية  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

بني  القوية  الصلة  تلك  وجود  إثبات  الصعب  من  أنه  حيث   .)2009 )بارمار  والتنفيذ  االتصال  اسرتاتيجيات 

انخفاض  عىل  دليل  أي  عىل  العثور  أو  الريفية،  املناطق  يف  املستخدمني  ومصلحة  التقنيات  هذه  يف  االستثمار 

كينيستون   ،2001 وآخرون  )كاسابوال  اإليجابي  التأثري  أخرى حول  أي مؤرشات  أو  املعلومات،  يف  الفقر  نسبة 

املعلومات  التخصصات لبحث تكنولوجيا  النهج متعدد  2010(. وعالوة عىل ذلك، فإن  اينالفيز وآخرون   ،2002

واالتصاالت من أجل التنمية قد فشل حتى اآلن يف يف ربط املعرفة والخربة بشكل صحيح من كل من الكمبيوتر 

والعلوم االجتماعية )بيست 2010(.
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 8. تنظيم املستخدمني: املتصلني 
وغري املتصلني بشبكة اإلنرتنت

تطبق  التي  القوانني  أن  حقيقة  قوانني  بأي  محكوم  وغري  منظم  غري  اإلنرتنت  يعتربون  الذين  أولئك  يتجاهل 

القانون  تركيز  محط  يف  يقع  سلوكاملستخدم  وان  بل  اإلنرتنت.  عالم  عىل  أيضا  تنطبق  الواقعي  العالم  يف 

أوال،  اإلنرتنت.  عىل  اإلجرامي  السلوك  ضبط  صعوبة  وراء  كثرية  أسباب  هناك  لكن  دولة.  كل  يف  والتنظيم 

القيود  الواقعية مثل )متطلبات تحديد املناطق وفرض  التي تنطبق عىل الحياة  التنظيمية  العديد من الحلول 

مشكلة  هناك  ذلك،  إىل  وباإلضافة  اإلنرتنت.  عرب  أصعب  تنفيذها  يكون  الهوية(  إثبات  أو  بالسن  املتعلقة 

من  التي تحصل بني مستخدمني  النزاعات  التعقيدات يف حل  ننىس  وال  اإلنرتنت،  القانون عرب  إدارة وتطبيق 

دول مختلفة وفرض القوانني والعقوبات عليهم. يجادل أستاذ القانون يف جامعة هارفارد جوناثان زيرتاين 

عرب  املنتقلة  املعلومات  حول  املبنية  القضايا  بسبب  الحكومات  تتكبدها  التي  العالية  التكلفة  حول   )2003(

6 أدناه أمثلة حول مدى تطبيق القوانني املستخدمة خارج نطاق اإلنرتنت عىل سلوك  اإلنرتنت. يبني الجدول 

داخله.  املستخدم 

الجدول 6.  األهداف املرتكزة عىل املستخدم وأصحاب املصلحة واالسرتاتيجيات الالزمة 
التعبري لخلق بيئة مواتية للحرية 

الرئيسيونالغايات املصلحة  االسرتاتيجيات - األهدافأصحاب 

الطفل املنظمات حماية  املدني؛  املجتمع 
الحكومات؛  غري الحكومية؛ 

الوالدين؛ الرشطة

الخفض أو الحد من سلطة املواقع؛ 
املحتوى؛  تقييم وتصفية 

مالحقة الجناة

الحشمة واألخالق: 
املواد اإلباحية

منتجي األفالم اإلباحية واملحتوى؛ 
منظمني وضابطني محتوى 

الخدمة التجارية والعامة يف الدول 
واملستهلكني الجمهور  واملناطق؛ 

تمكني أو منع إنتاج وتوزيع واستهالك 
املواد غري األخالقية وفقا ملعايري 

الحشمة واالخالق املحلية 

التشهري األفراد أو الجماعات أو الرشكات القذف: 
التشهري،  الواقعة عليها قضايا 
واملحاكم، والصحافة ووسائل 

اإلعالم؛ املدونني؛ مزودي خدمات 
اإلنرتنت

االنتقال إىل املحاكم واالختصاصات ذات 
املتساهلة )'سياحة  التشهري  قوانني 
التشهري'(؛ اما لجعله من األسهل أو 

االصعب لرفع دعاوى التشهري

الحكومات؛ املنظمات غري منع خطاب الكراهية
الحكومية؛ املجتمع املدني؛ األفراد؛ 

والسياسية الدينية  والجماعات 

تحديد الجناة، والقيود القانونية، والحد 
من البحث، مراقبة البيانات 

املحتالني من الباعة واملشرتين؛ االحتيال
املستهلكني الرشطة؛ 

جهود لكشف ومنع والقبض عىل 
املستخدمني أو الباعة الذين يمارسون 

االحتيال عىل اإلنرتنت )مثل التصيد(
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الطفل حماية 

إليه  النظر  يمكن  وال  املتقدم.  العالم  يف  والشباب  األطفال  حياة  يف  أساسيا  كعنرصا  اإلنرتنت  أهمية  تتزايد 

عىل  التعبري  حرية  حول  انفعالية  األكثر  املناقشات  بعض  تنشأ  السياق  هذا  ويف  فقط'.  'للبالغني  كبيئة 

التعبري  لحرية  السامية  املثل  من  أهم  القرَص  عىل  املحتمل  الرضر  ملنع  التنظيم  هدف  بات  حتى  اإلنرتنت، 

اإلنرتنت، عىل  األطفال عىل  لحماية  التنظيمية  األدوات  بعض  بل معظمها،  الدول،  من  العديد  قدمت  للجميع. 

أكثر من  الكايف، ومتى يصبح  التنظيم  السؤال عن مدى  ويبقى  القانوني،  النشاط غري  األقل من حيث حظر 

التي  األنشطة  بني  التمييز  عىل  النقاش  هذا  من  كبري  جزء  يتوقف  القضائية،  الواليات  من  العديد  يف  الالزم. 

تعترب غري قانونية وتلك التي تعترب ضارة.

وإنتاج  نرش  من  نفورها  الدول  من  العديد  أعربت  قانوني،  غري  بأنه  الواضح  النشاط  ملكافحة  محاولة  يف 

لحرية  قيود مربرة  الصور  إزالة هذه  تعترب  الدول،  األطفال. يف معظم  الجنيس عىل  االعتداء  واستهالك صور 

ترشيعات  إىل  الدول  من  العديد  تفتقر  حيث  تتفاوت،  التنظيمية  الردود  أن  إال  االتفاق  هذا  ورغم  التعبري. 

تملك  التي  الدول  داخل  يف  وحتى   .)ICMEC 2010( األطفال  عىل  الجنيس  االعتداء  صور  تحديدا  تتناول 

التعامل مع  تواجه تحديا كبريا يف  أنها  اال  املواد،  وإزالة هذه  إشعار قوي  بتوجيه  ترشيعات محلية تفوضها 

مزود  قبل  من  الصور  هذه  مثل  حجب  هو  املتوفرة  الحلول  أحد  الخارجية.  الشبكات  تعرضها  التي  الصور 

الجدل  )انظر  أيضا حدود معينة  السوداء واملرشحات، ولكن هناك  القوائم  اإلنرتنت من خالل تطبيق  خدمة 

تطبيق  هيئات  مهام  من  اإلنرتنت  محتوى  عىل  السيطرة  كانت  اذا  ما  حول  يكمن  السؤال   .)4 القسم  يف 

حكومي  بدعم  ذلك  يتم  هل  الحالة،  هذه  يف  البحث.  ومحركات  اإلنرتنت  خدمة  مزود  أو  القانون 

إىل  بريطانيا  يف  الحكومية  التجارة  مكتب  أوعز   ،2010 عام  يف  املثال،  سبيل  فعىل  2009(؟  أم ال )إدواردز 

مؤسسة  قائمة  يف  املذكورة  املواقع  حجب  عىل  وافقت  التي  اإلنرتنت  رشكات  مع  فقط  العمل  العامة  الوكاالت 

الصور  إزالة  أن  ومع   .)2010 )أونيل  لألطفال  موقع ميسء   800  -  500 إىل  والتي تصل   IWF مراقبة اإلنرتنت

القليلة  األدوات  احدى  كانت  ولو  حتى  كذلك،  املواقع  فلرتة  أن  اال  كبري،  لجدل  تخضع  ال  لألطفال  املسيئة 

املتوفرة للحد من اإليذاء املستمر للضحايا.

أو  ضارا  يكون  أن  يمكن  ما  إىل  القانوني،  غري  هو  ما  منع  من  األطفال،  حماية  حول  النقاش  يتعدى  عندما 

كوريا  وجمهورية  الدنمارك  مثل  بلدان  يف  الحقوق.  بني  التوتر  يتزايد  املستخدمني،  لبعض  الئق  غري  يعترب 

األطفال  لحماية  الفلرتة  برمجيات  استخدام  واملكتبات  املدارس  عىل  وأفغانستان،  املتحدة  والواليات 

بلد آلخر،  أو تعديها يختلف من  الفالتر  للبالغني الستخدام  االختيار  أن حرية  املستخدمني لإلنرتنت. يف حني 

)منظمة  اإلنرتنت  الستخدام  العامة  املرافق  هذه  مستخدمي  عىل  األول  املقام  يف  تفرض  الرقابة  هذه  فإن  لذا 

.)GET 2003 الخصوصية الدولية و صندوق جرين نيت للتعليم 

بفلرتة  تسمح  التي  اللوائح  أو  القوانني  لتربير  األطفال  حماية  عذر  الدول  من  العديد  تستخدم  ما  غالبا 

واقرتاح   ،)CIPA( املتحدة  الواليات  يف  اإلنرتنت  من  الطفل  قانون حماية  مثل  عليه،  الرقابة  أو فرض  اإلنرتنت 

 ،2008 )هل   )Green Dam( الصني  يف  األخرض  والضبط  أسرتاليا  يف   )Clean Feed( النظيفة  الخدمة 

موروشات 2009(.46 وال يزال موضوع مدى مسؤولية الدولة حول حماية األطفال والشباب مثار جدل. يرى 

مع  بجدية  للتعامل  الرئيسية  املرجعية  النقطة  وأن  األمثل،  الحل  يكون  ال  قد  التنظيم  أن  الخرباء  بعض 

 .)2007 )تريير  االطفال  رعاية  والعاملني عىل  واملعلمني  األمور  أولياء  اإلنرتنت هم  األطفال عىل  قضايا حماية 

وقوع  احتمالية  إىل  يؤدي  ابناءها  حماية  عىل  وغريها  أرسة  مقدرة  بني  التفاوت  أن  اآلخرون  يرى  بينما 



59

)ليفنجستون  للخطر  عرضة  هم  من  كل  إىل  يصل  ال  قد  الجهات  هذه  من  املرجو  الدعم  أن  كما  الرضر، 

وهادون 2009(.

الحكومي كفؤ وفعال دون  التنظيم  بيئة يكون فيها  التحتية لإلنرتنت إلنشاء  البنية  أن تستخدم  كيف يمكن 

أمريكا  لبلدان  املعايري  من  مجموعة  مونتيفيديو  مذكرة  تعزز  2007(؟  )بريستون  اضافيا  عبئا  يشكل  أن 

لألطفال  املكفولة  الحقوق  بني  توازن  لتحقيق  يسعى  تنظيمي  إطار  وجود  عىل  األمثلة  أحد  وتعترب  الالتينية 

حماية  باسم  التعبري  حرية  من  الحد  الحكومات  تقرر  أين  النظر  بغض  اإلنرتنت.  مخاطر  من  وحمايتهم 

عملها.  فعالية  وتقيس  وتركز عىل مخاطر محتملة محددة  بشفافة  بذلك  تقوم  أن  املهم  فمن  الطفل،  حقوق 

أن  دون  ضعفا  األكثر  الفئات  لحماية  الالزمة  األدوات  استخدام  من  الحكومات  تتمكن  بذلك،  قيامها  عند 

تبدو مساعيها أدوات لقمع التعبري وكبت الرأي. 

التشهري القذف بتهمة 

املسؤولة.  غري  التشهري  إتهامات  من  والرشكات  األفراد  سمعة  حماية  إىل  الدول  معظم  يف  املحاكم  تسعى 

يف  واسع.  نطاق  عىل  تختلف  التشهري  من  للوقاية  واملكتوب  اللفظي  التعبري  عىل  القيود  فإن  ذلك،  ومع 

األحيان  من  كثري  يف  كبرية  عقوبات  وفرضت  اإلنرتنت  عىل  التشهري  لردع  قوانني  الحكومات  سنت  آسيا، 

شبكة  عىل  االعالم  وحرية  التعبري  لحرية  كابتة  أنها  عىل  التدابري  هذه  ينظر  ما  وغالبا  السجن.  مثل 

اإلنرتنت  عىل  والتشهري  القذف  حاالت  اختربت  املتحدة،  واململكة  وأسرتاليا،  املتحدة،  الواليات  يف  اإلنرتنت.47 

نرش  عىل  املتحدة  اململكة  تفرضها  التي  القيود  وتعترب  اإلنرتنت.  عالم  يف  القضائية  السلطة  حدود 

سياحة  ولدت  انها  يقال  بات  حتى  القيود،  أقوى  من  العلني  والسب  التشهري  تستهدف  التي  املعلومات 

.)8.1 البالد )اإلطار  التشهري يف 

8.1 سياحة التشهري  إطار 

بما أن اإلنرتنت يجعل الوصول إىل أي مادة مكتوبة عامليا ممكنا، يمكن ألي شخص تعرض للتشهري عىل 
اإلنرتنت رفع دعوى قضائية ضد النارش أو الكاتب الذي ارتكب التشهري، يف البلد املرجح أن يحصل فيه 

2009، وضعت الحكومة الربيطانية خطة  عىل الحكم املناسب، طاملا توفرت الظروف املناسبة. يف عام 
لخفض سقف املبالغ املدفوعة لألصحاب القضايا الرابحة ضد التشهري، والتي وفقا لوزير العدل 

السابق، جاك سرتو، باتت تجذب 'سياح التشهري' إىل بريطانيا )مولهوالند 2009(. حسب أقوال سرتو 
فإن التطبيق املفرط لقوانني التشهري املوجودة يف بريطانيا قد أدى إىل تأثري سلبي عىل الصحافة التي 

باتت تخىش دعاوى التشهري.

أن  اإلطالق، حيث  للمحاكمة عىل  اإلنرتنت  التشهري عىل  أن يخضع  ينبغي  كان  إذا  ما   )2007( برينر  يتساءل 

يف  القضائية  السلطة  حدود  حول  الجدل  يقترص  وال  عائق.  أي  بدون  اإلنرتنت  شبكة  عىل  تتدفق  املعلومات 

ابقاء  وان  التشهري، خصوصا  عن  املسؤول  الطرف  معرفة  كيفية  إىل  يتعداه  ولكن  الالمحدود،  اإلنرتنت  عالم 

هوية مستخدم اإلنرتنت مجهولة هو بمنتهى السهولة كما أن بعض القوانني تحمي يف كثري من األحيان كال 

 ،1996 لعام  األمريكي  يف االتصاالت'  'العفة  قانون  ومنها  املحتوى  ومقدمي  اإلنرتنت  خدمات  مزودي  من 

أو مصدر ألي معلومات يقدمها مقدم  للكمبيوتر كنارش  أو مستخدم  أن ال يعامل أي مزود  الذي ينص عىل 

جانب  من  الرقابة  لتفادي  الخدمات'  'مزودي  املبهم  التعريف  استخدام  تم  آخر.48  معلوماتي  محتوى 

فضفاض  تفسري  إىل  أدى  هذا  لكن  التشهري.  مسؤولية  تحمل  من  لخوفها  اإلنرتنت،  عىل  الفاعلة  الجهات 



60

األفراد وحدهم  ترك  مما  الكبرية.  اإلنرتنت  املرتبطة برشكات  التشهري  عن حاالت  التغايض  عنه  نجم  للقانون 

بحاجة للدفاع عن أنفسهم يف قضايا السب والقذف عرب اإلنرتنت.

لذا فان املسؤولية املتعلقة باملعلومات املنشورة عىل اإلنرتنت محدودة لعدة أسباب: 

يمكن لكل بلد تفسري الوالية القانونية وفقا للقوانني الخاصة بها.• 

لم تتناول العديد من البلدان حتى اآلن معالجة قضايا التشهري عرب اإلنرتنت يف نظامها القانوني.• 

تبدو القوانني الجديدة حول التشهري عرب اإلنرتنت يف بعض األحيان ذريعة لفرض الرقابة أو الحد من حرية • 

التعبري وحرية الصحافة عىل اإلنرتنت.

يف كثري من األحيان ال توضح وال تحدد القوانني املبهمة املسؤولية القانونية ودور الجهات املختلفة الفاعلة • 

املحتوى،  منتجي  و  ومقدمي  اإلنرتنت،  خدمات  مزودي  )مثل  بالتشهري  اتهامها  املمكن  اإلنرتنت  عىل 

واملدونني، والصحفيني(.

الفرد  إىل حماية  باإلضافة  اإلنرتنت  التعبري عىل  الحق يف حرية  القانونية والترشيعية  البيئة  أن تضمن  ينبغي 

بيئة  عىل  الحفاظ  مسؤولية  اإلنرتنت  عالم  يف  املصلحة  أصحاب  جميع  تحمل  أن  عليها  كما  التشهري.  من 

صحية وتدفق حر ومطلق للمعلومات.

الكراهية خطاب 

لتعزيز  تستخدمه  التي  للجماعات  خصبا  مرتعا  أيضا  فإنه  الديمقراطية  لنرش  آلية  اإلنرتنت  يمثل  ما  بقدر 

هذه  أن  عىل  يتفقون  الناس  معظم  أن  حني  يف   .)2001 )تسيسيس  الكراهية  خطاب  نرش  خالل  من  قضيتها 

عىل  الكراهية  لخطاب  املالئم  غري  التنظيم  أن  يعتقد  البعض  أن  إال  لإلنرتنت،  السلبية  النتائج  إحدى  هي 

الكراهية  خطاب  حظر  أن  اآلخر  البعض  يرى  كما  التعبري.  حرية  يف  الحق  قمع  إىل  يؤدي  أن  يمكن  اإلنرتنت 

نتائج  الفعالة  الرقابة  تولد  ما  غالبا  ذلك،  عىل  وعالوة   .)2009 )كامارتز  املجتمع  يف  منه  مزيدا  يولد  قد  كليا 

)تيموفيفا  اإلنرتنت  عىل  واملراقبة  الفلرتة  استخدام  يتم  عندما  وخصوصا  ديمقراطي،  نظام  ظل  يف  عكسية 

2002(. فكيف يمكن إذا إيجاد التوازن لتفادي الرقابة عىل اإلنرتنت؟ )كاكونغولو – مايامباال 2008)

)نهج  اإلنرتنت  عرب  لألفكار  واملفتوح  الحر  التبادل  تشجيع  هو  األول،  املسألة.  لهذه  رئيسيني  منهجني  هناك 

اعتمدته  الذي  النهج  وهو  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  مبارشة  الكراهية  خطاب  منع  هو  والثاني  املتحدة(.  الواليات 

2002(. من الصعب واملستبعد جدا أن يتم التوصل إىل توافق دويل حول  عدة دول من بينها أملانيا )تيموفينا 

كوسيلة  الفاعل  كشف  إىل  واللجوء  للمظالم  ديوان  إنشاء  البعض  املشكلة.يقرتح  هذه  مع  التعامل  كيفية 

تثقيف  الحل يكمن يف  أن  آخرون  بينما يرى   )2009 )كامارتز  اإلنرتنت  الكراهية عرب  للحد من خطاب  فعالة 

.)2002 القيم املتنوعة )تيموفيفا  التسامح وتقبل  الشعب وتعليم 
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 9. الضوابط واالسرتاتيجيات 
املرتكزة عىل اإلنرتنت

املرتكزة  واالسرتاتيجيات  بالضوابط  يسمى  ما  حول  نقاشا  األحيان  من  كثري  يف  اإلنرتنت  إدارة  مفاهيم  تثري 

الرتاخيص  ومنح  املعايري،  ووضع  املجاالت،  أسماء  تنظيم  وتتضمن   .)2007 وبيلتو  )دوتون  اإلنرتنت  عىل 

باملرتكزة  وتسمى   .)7 )الجدول  اإلنرتنت'  شبكة  'حيادية  مثل  اإلنرتنت  وسياسات  اإلنرتنت،  خدمات  ملزودي 

التي  كالسياسات  أيضا،  اإلنرتنت  تحكم  التي  األخرى  املجاالت  من  العديد  عىل  الضوء  لتسليط  اإلنرتنت  عىل 

تركز عىل املستخدم والتي قد تم مناقشتها يف أجزاء أخرى من هذا التقرير. لدى العديد من هذه السياسات 

آثار كبرية عىل حرية التعبري.

 الجدول 7  األهداف املرتكزة عىل اإلنرتنت وأصحاب املصلحة 
لبيئة مالئمة واالسرتاتيجيات 

الرئيسيونالغايات املصلحة  االسرتاتيجيات - األهدافأصحاب 

األفراد؛ الرشكات واملنظمات التي أسماء وأرقام املجاالت 
تستخدم شبكة اإلنرتنت؛ هيئة 

اإلنرتنت لألسماء واألرقام 
املخصصةICANN؛ سجالت 

االسماء، ومنتدى إدارة اإلنرتنت 
 )IGF)

إجازة أو منع أسماء املجاالت لحماية 
التجارية  الهويات الشخصية، واألعمال 

أو حركة الزيارات عىل اإلنرتنت، مثل 
 نطاقات املستوى األعىل الجديدة 

)dotXXX مثل(

اإلنرتنت ومعايري 
الهوية الويب: 

 اتحاد شبكة الويب العاملية 
(W3C(؛ منتدى إدارة اإلنرتنت 

(IGF(؛ الحكومات الوطنية 
واإلقليمية

وضع املعايري التي تحمي هوية 
املستخدمني أو تمنعهم من إخفائها

السلكية حيادية شبكة اإلنرتنت  االتصاالت  منظمي 
الوطنية؛ صناعة  والالسلكية 
اإلنرتنت؛ الدعاة إىل الشبكات 

املتكاملة

الخدمة  التنظيم لحماية معايري  استخدام 
املتكاملة عىل اإلنرتنت

وتنظيم  الرتخيص 
مزودي خدمات 

اإلنرتنت

مزودي خدمات اإلنرتنت؛ 
والهيئات  الوطنية  الحكومات 

اإلنرتنت  التنظيمية؛ هيئة 
لألسماء واألرقام املخصصة؛ 

املحتوى. واملستخدمني ومقدمي 

ابقاء مزودي خدمات اإلنرتنت عىل 
مقربة من الضغوط الحكومية أو 

التجارية، للسيطرة عىل استقاللهم
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حوكمة وتنظيم اإلنرتنت 

جديدة  كسياسة   1993 عام  يف  األمريكية  الحكومة  أطلقتها  مبادرة  هي  املعلومات  ألنظمة  التحتية  البنية 

واالجتماعات  القمة  ومؤتمرات  املنتديات  من  العديد  عقدت  الحني،  ذلك  ومنذ  املعلومات.  لالتصاالت يف عرص 

مختلفة  ملناهج  اإلقرتاحات  من  الكثري  قدمت   .)2008 )بريلور  اإلنرتنت  لتنظيم  فعالة  وسيلة  إليجاد  الدولية 

ضبط  يف  فشلوا  أنهم  هو  السائد  االعتقاد  أن  اال  الحكومي،  التدخل  وحتى  الذاتي  التنظيم  من  بدأ  للتنظيم، 

.)2006 اإلنرتنت بشكل فعال )كيسان وجالو 

التحتية  البنية  تشكيل  يف  أساسيا  دورا   )ICANN( املخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنرتنت  هيئة  لعبت  وقد 

العديد من  هناك  ذلك،  املجاالت. ومع  إدارته يف بعض  عاتقها مسؤولية  أخذت عىل  وبالتايل  لإلنرتنت  التقنية 

الذين يشككون يف رشعية دور 

كان  لقد   . اإلنرتنت  إدارة  لها  تنسب  التي  العديدة  األفكار  يدحض  2003( وغريهم ممن  )برينستورف  الهيئة 

يف  الدائمة  القضايا  من  عامة،  و'الغرب'  التحديد،  وجه  عىل  املخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنرتنت  هيئة  تأثري 

العاملية ملجتمع املعلومات ومنتدى حوكمة اإلنرتنت. القمة 

املعلومات،  ملجتمع  العاملية  للقمة  كمتابعة  أنشئ  والذي   ،)WGIG( اإلنرتنت  بإدارة  املعني  العامل  الفريق  قام 

والقواعد،  واملعايري  املشرتكة  'املبادئ  لتطوير  املتعددين  املصلحة  نهج أصحاب  اإلنرتنت حول  إدارة  بتعريف 

.)WGIG 2005: 4( 'إجراءات صنع القرار، والربامج التي تشكل تطور استخدام اإلنرتنت

هيئة  مهام  ومن  الدويل.  لإلجماع  مفتوحا  وظل  الوطني  للتنظيم  هدفا  يوما  اإلنرتنت  بناء  أسلوب  يكن  لم 

اإلنرتنت  شبكة  عىل  املستخدمني  عناوين  وتخصيص  إدارة   )ICANN( املخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنرتنت 

وإدارة   ،)domain name( النطاق  اسم  وتحديد  نظام  ادارة  الربوتوكول،  تعريف  مهمة   ،(IP Address(

وظائف نظام أصول الخوادم )root servers(. ثم تحول الهيئة األمور التقنية ذات العالقة إىل هيئة اإلنرتنت 

الدولية  املعايري  منظمات  تعترب  والتي   ،)W3C( العاملية  الشبكة  أو رابطة   )IANA(  امُلخصصة لألرقام 

العديدة  املبادئ  لتعرض  الدويل  الصعيد  عىل   W3Cو  ،ICANN ،IANA الثالث  الهيئات  تعمل  لإلنرتنت. 

للهيئات  املؤكدة  غري  الرشعية  إىل  جزئيا  اإلنرتنت  إدارة  تواجه  التي  التحديات  أسباب  ترجع  لإلنرتنت. 

ICANN، ودرجة تركيز هذه الهيئات عىل جانب واحد فقط من بني العديد من مجاالت الترشيع  القائمة، مثل 

التي تشكل مستقبل اإلنرتنت. والتنظيم 

 – والحياد  والتوافقية  االنفتاح   - عملها  لتوجيه  املبادئ  من  مجموعة  الجهات  هذه  أنشأت  فقد  ذلك،  ومع 

)دوتون  اإلنرتنت  وإدارة  التنظيم  مجاالت  من  العديد  حول  املناقشات  يف  الرشعية  أكسبها  مما 

عن  التعبري  من  املستخدمني  تمكن  بيئة  تدعم  فسوف  بالعمل،  لها  السماح  تم  ما  إذا  وبيلتو2007(. 

هو  لإلنرتنت  املحايد  الطابع  الرصد.  هيئات  قبل  من  الرقابة  أو  السيطرة  من  خوف  دون  بحرية  أنفسهم 

اإلنرتنت.  خالل  من  والتعبري  والخطاب  لالتصال  والرصيح  الحر  النهج  عىل  الحفاظ  يف  رئييس  عنرص 

آني،  بوقت  والوثائق  التسجيالت  تحميل  تمكن  اإلنرتنت،التي  لشبكة  التحتية  البنية  أصبحت  وهكذا 

الدولية. السياسات  اهتمام  موضع 

املتعلقة  املسائل  اإلنرتنت.  وانفتاح  التعبري  السياسات وحرية  تؤثر عىل وضع  أن  تقنية محددة  يمكن ملسائل 

توفر  وقلة   ،)IPv6( إىل   )IPv4( إنرتنت  بروتوكول  من  االنتقال  املثال  سبيل  )عىل  إنرتنت  عنوان  بمساحة 

نظام  أو  األحيان(  بعض  يف  للربوتوكوالت  املستقر  غري  والتغيري  العناوين  رسقة   ،)IP addresses( العناوين 

القيود  اعتبار  ويمكن  إليه.  الوصول  و  اإلنرتنت  تنظم  بطبيعتها  )Domain Name System( هي  املجال  اسم 
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استخدام  يف  الالتينية  غري  االحرف  قبول  عدم  أو   )ASCII( املعلومات   لتبادل  األمريكي  عىل  الرمز القيايس 

هذه  ملعالجة  ابتكار وسائل  حاليا  يتم  التعبري.  تعديا عىل حرية   )top-level domain( األعىل  املستوى  نطاق 

القيود )اإلطار 9.1(.

)IDNs( إطار 9.1 ظهور نظام أسماء النطاقات العليا املدولة

قدمت هيئة اإلنرتنت لألسماء واألرقام املخصصة نظام أسماء النطاقات العليا املدولة )IDNs(، مما 
سيمكن من إدخال عدد محدود من أسماء النطاقات العليا املدولة لرمز البلد )ccTLDs(. وبالتايل، 

ستكون هذه املرة األوىل التي يحصل فيها املستخدمني عىل اسم النطاق بأكمله يف أحرف لغتهم األصلية . 
وستتاح الخدمة لجميع البلدان واألقاليم حيث اللغة الرسمية مستندة عىل نصوص غري التينية. تم 

إضافة أول نطاق غري التيني لجذر مجال نظام أسماء النطاقات )DNS root zone( يف مايو 2010.

 http://icann.org/en/topics/idn/ املوقع: 

نماذج تنظيمية ل 'تكنولوجيا الحرية'

العلماء وسائل اإلعالم الجديدة حرة بطبيعتها - ما يسمى ب 'تكنولوجيا الحرية' )دي سوال  اعترب كثري من 

بول 1983de Sola Pool( - نظرا للتحول من:

عدد قليل إىل عدد متزايد من منتجي املحتوى؛• 

أنظمة محلية ووطنية إىل شبكات عاملية؛• 

اتصاالت غري متزامنة إىل اتصاالت فورية، و• 

تحول التحكم يف املحتوى وحرية الوصول إىل أيدي املستخدمني، الذين هم أيضا منتجني.• 

وقتنا  يف  أو  املايض  يف  كان  سواء  صعبة.  مهمة  لإلنرتنت  مناسب  تنظيمي  نموذج  عىل  العثور  كان  طاملا 

قبل،  من  أولوية  جديد  نموذج  عن  البحث  يمثل  لم  ذلك،  ومع  القديمة.  النماذج  تطبيق  يمكن  ال  الحارض، 

عن  فضال  وقتها،  القائمة  واملطبوعة  املسموعة  اإلعالم  وسائل  عىل  خطريا  تهديدا  يعترب  يكن  لم  أنه  حيث 

والتي   ،)dot-com bubble( كوم  الدوت  بفقاعة  املعروفة  الظاهرة  والالسلكية.  بررت  السلكية  االتصاالت 

أغرقت العديد من رشكات اإلنرتنت الجديدة بني عامي 1998 و 2000، هذا املوقف بالنسبة للكثريين.

تكنولوجيا  مستقبل  أنه  إىل   ،2000 عام  منذ  املتزايد  انتشاره  بسبب  اإلنرتنت،  إىل  الكثريون  ينظر  ذلك،  ومع 

الخاصة  األعمال  ونماذج  التقليدية  اإلعالم  وسائل  عطلت  التي  التكنولوجيا  ويعترب  واالتصاالت.  املعلومات 

أدت  الجديدة قد  اإلنرتنت  إن مكانة  التي تحكمها.  أعمالهم والنظم  بها بطريقة أصبحت تهدد اسرتاتيجيات 

9.2(، والذي  إىل مبادرات رامية إىل إدارة اإلنرتنت وتنظيمه، مثل إنشاء منتدى إدارة اإلنرتنت )IGF( )اإلطار 

التطورات  هذه  من  وبالرغم  التعبري.  لحرية  املساندة  للبيئة  املساعدة  العوامل  من  مجموعة  عن  عبارة  هو 

األخرية، فإن الوصول إىل اإلنرتنت هو املحرك الرئييس وراء تكنولوجيا الحرية وحرية االتصال.

http://icann.org/en/topics/idn
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)IGF( إطار 9.2 منتدى إدارة اإلنرتنت

يف   )WSIS( املعلومات  ملجتمع  العاملية  للقمة  امللموسة  النتائج  أهم  أحد   )IGF( اإلنرتنت  إدارة  منتدى  كان 
القمة  طورت  لالتصاالت.  الدويل  واالتحاد  املتحدة  األمم  قبل  من  تنظيمها  تم  والتي  و2005،   2003 عام 
النهج  إطار  يف  رسميا  املدني  املجتمع  بدور  اإلعرتاف  أصبح  حيث  العاملية  السياسة  من  جديدا  نوعا 
األعمال،  لتشمل  الحكومات  نطاق  بعد  ما  إىل  الحوكمة  وتوسع  املتعددين،  املصلحة  ألصحاب  السيايس 

واملنظمات غري الحكومية، والجهات الفاعلة يف املجتمع املدني يف شكل من أشكال التعددية.

ملجتمع  العاملية  للقمة  األوىل  املرحلة  بعد   )WGIG( اإلنرتنت  بإدارة  املعني  العامل  الفريق  تعيني  تم 
وتحديد  اإلنرتنت،  إدارة  يف  املصلحة  أصحاب  ومسؤوليات  أدوار  الستكشاف  جنيف،  يف   )WSIS( املعلومات 
 WSIS بعد قمة   )IGF( اإلنرتنت  إدارة  واملتقدمة. تشكل منتدى  النامية  للبلدان  بالنسبة  الرئيسية  القضايا 
2005' والذي أخذ بعني االعتبار  الثانية يف تونس، كما ذكر يف 'جدول أعمال قمة تونس ملجتمع املعلومات 
2005. نقل منتدى إدارة اإلنرتنت  التوصيات املقدمة من الفريق العامل املعني بإدارة اإلنرتنت )WGIG( يف 
واالقتصادية  االجتماعية  اإلنرتنت  آلثار  واسعا  عرضا  املتعددين؛  املصلحة  أصحاب  نهج  تفضل  قيما: 
مثل  سلطة  ذات  هيئات  خالل  من  التقنية  القضايا  عىل  السابق  املحدود  الرتكيز  مع  مقارنة  والثقافية 
اإلنرتنت  حوكمة  بني  العالقة  عىل  والرتكيز   ،ICANN املخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنرتنت  هيئة 
اإلنرتنت،  إدارة  منتدى  تشكيل  منذ  لأللفية.  اإلنمائية  املتحدة  األمم  أهداف  لتلبية  التنمية  واسرتاتيجيات 
سعت العديد من الدول لتطوير منتديات وطنية لتطوير مزيد من التوافق والتنظيم عىل املستوى الوطني

التنظيم الوقائي: حيادية شبكة اإلنرتنت

محتمل  تهديد  أنها  عىل  إليها  ينظر  التي  اإلنرتنت  لتنظيم  تقنية  الجوانب  أكثر  احد  هي  الشبكة  حيادية 

ال  اإلنرتنت  خدمات  مزودي  أن  عادة  تعني  ولكنها  الشبكة  لحيادية  واحد  تعريف  يوجد  ال  التعبري.  لحرية 

يمييزون بني املستخدمني من ناحية الرسوم، كما أنهم ال يفضلون نوعا من أنواع املحتوى أو مقدم محتوى 

عىل اآلخر، أو يتقاضون مقابل نقل املعلومات من مقدمي املحتوى إىل املستهلكني عرب الكابالت ذات النطاق 

تقدم  مع  الرقمية  اإلعالم  وسائل  تتطور  كما   .)2007 )هوجيندورن   )Cables broadband( العريض 

الرتددي  النطاق  عرض  إىل  الحاجة  ازدياد  مع  الشبكة  حيادية  حول  النقاش  يربز  التكنولوجيا، 

الحايل خصوصا مع  الرتددي  النطاق  أكثر كفاءة لعرض  الكثريون كحل ممكن إلدارة  )bandwidth(.ويراها 

تزايد الطلب، عوضا عن توسيع عرض النطاق الرتددي املتوفر.

قبل  من  متابعتها  يجري  حيث  الشمالية،  أمريكا  تخص  كقضية  الشبكة  حيادية  إىل  ينظر  ما   كثريا 

أخرى  وأماكن  أوروبا  يف  التنظيمية  السياسة  أن  بيد  املتحدة.  الواليات  يف   )FCC( االتصاالت الفدرالية  لجنة 

 )2008 )ننزياتو  اإلنرتنت  الخصخصة عىل  قبل  من  التهديد  يتزايد   .)2010 )مارسدن  أوسع  اهتمام  إىل  تشري 

قلق  هذا  أثار   .)2007 يو  و  )وو  والناقل  املحتوى  بني  عمودي  دمج  باقرتاحات  الشبكة  حيادية  وارتبطت 

امكانية  يجعل  مما  اإلنرتنت  خدمات  مزودي  قبل  من  املستخدمني  بني  التمييز  احتمالية  من  الكثريين 

املستويات  متعددة  أو  ثنائية  أنظمة  خلق  وبالتايل  آخر،  إىل  شخص  من  مختلفة  املحتوى  إىل   الوصول 

.)two- or multi-tiered Internet(

أن  من  للتأكد  االستهالك  ضبط  مثل  تمييزية  ممارسات  بالفعل  اإلنرتنت  خدمات  مزودي  بعض  يستخدم 

عام.  اإلنرتنت بشكل  ببطئ حركة  ال يسببون   )high bandwidth( العايل  الرتددي  النطاق  مستخدمي عرض 

حول  النقاش  من  جزء  ينطوي  الشبكة.  حيادية  مفاهيم  عن  بعدوا  الخدمة  تحسني  مصلحة  سبيل  يف  لذا 
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القوانني  من  مجموعة  أو  السياسة  ونوع   )2007 يو  و  )وو  ذلك  غري  هو  وما  مربرا  تمييزا  يعترب  ما  تحديد 

النطاق  عريضة  اإلنرتنت  شبكة  إىل  العادل  الوصول  ضمان  أجل  من  الحكومات  تعتمدها  أن  ينبغي  التي 

مزودي  سيحفز  الشبكة  حيادية  تنظيم  أن  إىل   )2010( وآخرون  تشنغ  ويقول   .)broadband Internet(

عىل   )broadband infrastructure( العريض  النطاق  ذات  التحتية  البنية  يف  لالستثمار  اإلنرتنت  خدمات 

البنية  يف  اإلنرتنت  خدمات  مزودي  استثمار  يكون  ما  غالبا  التنظيم،  يغيب  عندما  أمثل.  اجتماعي  مستوى 

السياسة  )2006( بتشجيع صناع  أتكينسون و وايزر  )املرجع نفسه(. يويص  أكثر مما يجب  أو  أقل  التحتية 

لزيادة  السياسات  واعتماد  السوق  إىل   )broadband providers( العريض  النطاق  مقدمي  من  املزيد  لدخول 

املقابل،  يف   .)best-efforts‘ broadband connections‘( الجهود  بأفضل  النطاق  واسعة  االتصاالت  حجم 

تنظيم  إىل  باإلضافة  التقارير  لتقديم  رشوطا  تتضمن  رصامة  أقل  تنظيمية  قواعد   )2010( مارسدن  يقرتح 

مشرتك، مع اعتبار الحلول القائمة عىل وضع السوق بقدر اإلمكان.

ترخيص وتنظيم مزودي خدمة اإلنرتنت

بمنح  املفوضة  الرئيسية  املؤسسة   )ICANN( املخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنرتنت  هيئة  أعتربت  لطاملا 

واألرقام حول   )domain names( النطاقات  أسماء  تعيني  أحل  للمنظمات من  املختلفة  واملسؤوليات  الحقوق 

غرار  عىل  اإلنرتنت،  عىل  الحقول  أسماء  سجالت  صناعة  لتزايد  األساس  يوفر  وهذا  العالم، 

التسجيل  لخدمات  وأفيلياس   )Nominet UK( املتحدة  اململكة  يف  ألسماء النطاق  نومينيت، السجل الرسمي 

املؤسسات  متزايدة من  الرتاخيص ملجموعة  بمنح  تقوم  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)Afilias( ونظام أسماء النطاقات 

خدمات  من  مجموعة  لتوفري  املختلفة  البلدان  داخل   )!Yahoo( وياهو   )Google( جوجل  مثل  التجارية 

الرئيسية  العنارص  البحث. أصبح منح الرتاخيص للرشكات وتوزيع املهام من  اإلنرتنت، بدءا من الحماية إىل 

مع  لتتماىش  الرشكات  عىل  للضغط  مختلفة  بطرق  تتدخل  أن  للحكومات  يمكن  حيث  اإلنرتنت،  عىل  للحرية 

لتحول  الدول  من  العديد  تستخدمها  آلية  الرتخيص  بسحب  التهديد  ويعترب  الوطنية.  والسياسات  القوانني 

قانون  يف  مقرتح  هو  كما  الخدمات،  مزودي  إىل  اإلنرتنت،  استخدام  مراقبة  مثل  التنظيمية،  األعباء  مسؤولية 

.)7.2 اململكة املتحدة لالقتصاد الرقمي )اإلطار 
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10. الحماية

عىل  أفضل  سيطرة  عىل  للحصول  السعي  يف  الحكومات  من  للعديد  الرئييس  الدافع  األمنية  املخاوف  تعترب 

الحكومات تحديد هوية مستخدمي اإلنرتنت، حماية  املتبعة من قبل هذه  اإلنرتنت. وتشمل اإلجراءات األمنية 

األمنية  االنتهاكات  اإلجرامية ووقف  األنشطة  من  والحد   ،)spam( فيها  املرغوب  الرسائل غري  من  املستهلكني 

توضيح  عىل  الجزء  هذا  يف  الحديث  سنقترص  لكننا  النقاش،  من  واسعا  حيزا  املوضوع  هذا  الوطنية.شغل 

املواتية  للبيئة  األوسع  املفاهيم  األمن ضمن  املصلحة يف مجال  أهداف وغايات أصحاب  لفهم  املتعددة  الطرق 

.)8 للتعبري )الجدول 

8 األهداف األمنية وأصحاب املصلحة واسرتاتيجيات البيئة املواتية الجدول 

الرئيسيونالغايات املصلحة  االسرتاتيجيات - األهدافأصحاب 

والخصوصية والربملانيني، الرسية  الدبلوماسيني  الحكومة؛ 
والصحافة؛ املدونني ومقدمي املعلومات

أوامر رادعة قوية ملنع التغطية 
الربملانية؛  اإلخبارية لإلجراءات 
 )intranets( الداخلية الشبكات 

 )Firewalls( وجدران الحماية
ملنع الوصول العام إىل املعلومات 

التي تخص الرشكات أو 
التي تعترب  املعلومات العامة 

رسية

األمن ضد الربمجيات 
 ،)malware( الخبيثة

مثل الربيد املزعج 
(spam( والفريوسات 

التي تعطل أجهزة 
الكمبيوتر

الفريوسات؛ واملستخدمني،   كتاب 
مزودي معدات وخدمات اإلنرتنت؛ 

القانون الحكومة ومطبقي 

 إنشاء أنظمة الهوية 
(identity systems( والربمجيات 

(software( لكشف وإزالة 
الفريوسات، وبذل الجهود لتتبع 

الربمجيات  ومسائلة منتجي 
)malware( الخبيثة

التطرف  مكافحة 
والتشدد

السياسية والدينية؛  األفراد والجماعات 
مطبقي القانون؛ وكاالت الشؤون 
الخارجية؛ وقادة املجتمع املحيل؛ 

والوالدين

الجهود الرامية إىل الكشف عن 
األفراد واملواضيع التي تعكس 

أفكارا متطرفة؛ الحوار املفتوح؛ 
للجانب  التعرض  وتشجيع 

املوازي واملعلومات واألفكار 
املختلفة

األمن القومي ومكافحة 
اإلرهاب

تطبيق القانون؛ األجهزة األمنية 
الوطنية؛ مزودي خدمات اإلنرتنت؛ 

مستخدمي اإلنرتنت، رشكات وخدمات 
التجارية والسفر  األعمال 

الجهود الرامية إىل منع أو 
الكشف عن الجهود املبذولة 

الخرتاق أمن أجهزة الكمبيوتر 
أواملواقع أو الخدمات



67

أهداف  مع  اإلنرتنت  عىل  التعبري  حرية  بني  التوازن  تحقيق  إىل  العالم  أنحاء  جميع  يف  الحكومات  تسعى 

ومصالح  القومي  األمن  مصالح  بني  تربط  بيئة  يف  للكثريين  حاسما  هدفا  القومي  األمن  يعترب  كثرية.  أخرى 

كبريا  إحراجا  يسبب  أن  يمكن  عنها  والكشف  الرسية،  الخارجية  الدبلوماسية  تتطلب  التعبري.  لحرية  الدعاة 

الرشكات  تضطر   .2010 عام  يف   )WikiLeaks( ويكيليكس  قبل  من  الدبلوماسية  املراسالت  نرش  عن  نتج  كما 

التي تسعى للقيام بأعمال تجارية عاملية عرب اإلنرتنت لإلمتثال للقوانني املحلية والوطنية واللوائح واألعراف 

املتعلقة  املبادئ  تكييف  أو  التنازل،  أو  عن،  الدفاع  عليها  يتحتم  لذلك  القضائية.  الواليات  عرب  تختلف  التي 

القانونية  القضايا  من  بالعديد  املحفوف  التجاري  القرار  جوانب  من  كجانب  التعبري  بحرية 

والتجارية واألخالقية.

التجارية  املصالح  وبعض  القومية  الدول  اسرتاتيجيات  تشكل  التي  البيئة  مؤخرا  حدثتا  حالتني  بينت  وقد 

الكربى لإلنرتنت: جوجل )Google( يف الصني، وبالك بريي )Blackberry( يف الرشق األوسط.

جوجل والصني

تملك  عامليا حيث  األكثر رواجا  اإلنرتنت  البحث عىل  2010 كرشكة  عام  )Google( يف  استمرت شعبية جوجل 

الرشكة حول  كانت سياسة  ولطاملا  لغة.   100 من  أكثر  يف  البحث  نتائج  وتقدم  البلدان  من  العديد  يف  مكاتب 

العالم وجعلها مفيدة  املعلومات حول  'تنظيم  التعبري واضحة: إن مهمة جوجل )Google( هي  مسألة حرية 

الدول إلزالة أو الحد من املعلومات،  العديد من  ويف متناول الجميع'49 . ومع ذلك، تواجه جوجل طلبات من 

وقت  ومن  جزئيا50.50  أو  كليا  االمتثال  إىل  وتسعى  املتحدة،  والواليات  والهند  وأملانيا  الربازيل  ذلك  يف  بما 

التعبري  بحرية  التالعب  توضح  التي  الصني،  مع  أبرزها عالقة جوجل  من  الجدل،  قرارات جوجل  تثري  آلخر، 

عىل اإلنرتنت.

 Google.com من  نسخة  توفر  كانت  ذلك،  الصني.ومع  يف  وموظفني  مقر  لجوجل  يكن  لم   ،2006 عام  حتى 

تمنع  الصني  بدأت   ،2002 عام  يف  بسهولة.  اليها  الوصول  يمكنهم  الصني  يف  للمستخدمني  الصينية  باللغة 

للجنة  جوجل  شهادة  يف  موضح  هو  البلد.كما  داخل   )Google‘s servers( جوجل  خوادم  إىل  الوصول 

العالقات الدولية يف مجلس النواب األمريكي:

بذلك  )ونخاطر  التعبري  بحرية  بالتزامنا  نتمسك  أن  إما  املرحلة:  هذه  يف  الخيار  لجوجل  كان 

السوق  بدخولنا  مبادئنا  عن  نتنازل  أو  الصني(،  يف  مستخدمينا  عن  األمد  طويل  باالنقطاع 

الخيار  أنه  تبني  والذي  بمبادئنا،  تمسكنا  الصينية.  واألنظمة  للقوانني  ونخضع  مبارشة  الصينية 
الصائب، حيث سمح بالوصول إىل Google.com إىل حد كبري يف ظرف أسبوعني.51

املوقع بشكل  املقبلة عندما تم حجب  الثالث  السنوات  املشاكل عىل مدى  املزيد من  ومع ذلك، واجهت جوجل 

تقوم بتصفية  الصينية كانت  الحكومة  أن  الواضح  أخرى. أصبح من  أحيان  أوالتأثري عىل رسعته يف  متقطع 

وفلرتة نتائج البحث. حيث كانت معظم نتائج البحث ترفض أو توجه إىل محركات بحث أخرى تعمل داخل 

الصني، وكانت تخضع ملتطلبات رقابة صارمة.

يف وجه هذه الصعوبات، ولفقدانها لحصتها يف السوق ملنافستها الكربى، بايدو، قررت جوجل يف أوائل عام 

وبذلك  بالعمل.   Google.cn وبدأت  الصني  يف  مكاتب  ففتحت  الذاتية.  الرقابة  ضد  موقفها  تعكس  أن   2006

يف  الحال  هو  كما  املحتوى،  عىل  الصينية  واألنظمة  القانون  يفرضها  التي  القيود  باحرتام  نفسها  ألزمت 

إىل  املستخدمني  وصول  ألن  القرار  هذا  الرشكة  اتخذت  لجوجل،  وفقا  فيها.  تعمل  التي  األخرى  البلدان 
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بوضع  اتهموا جوجل  الكثريين  أن  إال  اإلطالق،  عىل  اليها  عدم وصولهم  من  أفضل  الرقابة  بوجود  املعلومات 

التعبري. التزامها بحرية  التجارية قبل  مصالحها 

محرك  أعلن  عندما   2010 عام  من  يناير  حتى   Google.cn نتائج  عىل  التلقائية  الرقابة  فرض  جوجل  واصلت 

هجمات  واجهت  قد  أخرى،  كبرية  رشكة   20 عن  يقل  ال  ما  إىل  باإلضافة  الرشكة،  أن   (search engine( البحث 

لجوجل  الفكرية  امللكية  رسقة  إىل  الهجمات  هذه  أدت   .)10.1 )اإلطار  الصني  داخل  من  متطورة  الكرتونية 

عىل  وبناء  اإلنسان.  حقوق  مجال  يف  الناشطني  من  لعرشات  اإللكرتوني  الربيد  إىل  املرخص  غري  والوصول 

رقابة، حتى  بدون  البحث  محرك  وتشغل   Google.cn بحث  نتائج  عىل  الرقابة  أنها ستوقف  أعلنت جوجل  ذلك، 
لو كان هذا يعني إغالق مكاتبها يف الصني.52

إطار 10.1 جوجل والصني، 2010

أن  بعد   ،Google.cn الصيني  البحث  محرك  عىل  الرقابة  ستوقف  أنها  جوجل  أعلنت   ،2010 يناير   12 يف 
إىل  الوصول  كان  املعتدين  هدف  أن  جوجل  ادعت  الصني.  منشؤه  لهجوم  ضحية  كانت  أنها  ادعت 
الذي  األول  الحادث  هو  هذا  يكن  لم   .Gmail عىل  منشئة  اإلنسان  حقوق  يف  صينيني  نشطاء  حسابات 
 Amnesty( الدولية  العفو  منظمة  ادعىت   ،2005 عام  يف  التجارية.  اإلنرتنت  رشكات  له  تعرضت 
عىل  ملستخدم  اإللكرتوني  الربيد  حساب  من  معلومات  استخدمت  الصينية  الحكومة  ان   )International

وقت  يف  ذلك،  ومع  السجن.  يف  سنوات  بعرش  تاو،  يش  الصيني،  الصحفي  عىل  لتحكم   )Yahoo( ياهو 
Gmail تم الوصول إليهما، وكانت املعلومات املسرتجعة محدودة  النرش، تبني أن اثنني فقط من حسابات 
)مثل العنوان والوقت والتاريخ( وليس املحتوى الفعيل للرسائل اإللكرتونية. أعلن محرك البحث أيضا أن 
اليها  الصني يدخل  Gmail واملقيمني خارج  اإلنسان املستخدمني ل  العرشات من نشطاء حقوق  حسابات 
الربامج  أو   )phishing scams( الخاصة  املعلومات  رسقة  خدع  طريق  عن  روتيني  بشكل  ثالث  طرف 

 .)2010 الضارة )malware( التي توضع عىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة باملستخدمني )دروموند 

نتائج  عىل  الرقابة  فرض  عىل  ووافقت   2006 عام  يف  البحث  محرك  من  الصينية  النسخة  جوجل  أطلقت 
الدعاة لحقوق اإلنسان واملدافعني عن اإلنرتنت  انتقد  بحث معينة امتثاال لرشوط وأنظمة الحكومة. وقد 
الرغم من  أنه عىل  الوقت،  ذلك  يف  التعبري. جادلت جوجل  الصني عىل حرية  لقيود  البحث المتثاله  محرك 
العالم يعترب  أي معلومات عىل اإلطالق لخمس سكان  الرقابة ترض بمهمتها بشكل كبري، عدم تقديم  أن 

أشد وطأة )ماكلولني 2006(.

Google.cn تقوم بالفلرتة امتثاال لألنظمة الصينية، حتى ترصيحها األخري لم تكن تخضع  حتى لو كانت 
يمكن  وكان  الصينية،  واملواقع  البحث  محركات  من  كغريها  الرقابة  من  النوع  لنفس   Google.com

تستخدم  جوجل  أن  من  الرغم  53.(2005عىل  )كانافاس  نسبيا  إليها  الوصول  الصني  من  للمستخدميني 
حول  تكهنات  هناك  أن  اال  الصني،  يف  البحث  نتائج  عىل  الرقابة  لوقف  كمربر  اإلنسان  حقوق  قضايا 
الدوافع الكامنة وراء هذا الترصيح. وقد جادل البعض بأن هذا القرار كان خطوة غري مسبوقة من قبل 
قضايا  بشأن  املخاوف  حيث  األوروبي  املجتمع  أوساط  يف  وخاصة  الغرب،  يف  سمعتها  لتحسني   Google

الخصوصية يف تزايد )موروزوف 2010(.54

الهجمات  يف  تحقيق  بدء  األمريكي  الكونجرس  أعلن  متباينة.  جوجل  ترصيح  عىل  الفعل  ردود  كانت 

بتغطية  حظي  خطابا  كلينتون،  هيالري  األمريكية،  الخارجية  وزيرة  قدمت   .)cyber-attacks( االلكرتونية 

الصينية.  الحكومة  من  الشفافية  طالبة  جوجل  ترصيح  إىل  وأشارت  اإلنرتنت  حرية  حول  جيدة  إعالمية 
وأبرزت أن لدى الواليات املتحدة والصني وجهات نظر مختلفة حول حرية املعلومات عىل اإلنرتنت.55



69

القيم  لفرض  اإلنرتنت  استخدام  بمحاولة  األمريكية  والحكومة  جوجل  باتهام  الصينية  االعالم  وسائل  ردت 

عىل  التعبري  حرية  وسياسة  التجاري  جوجل  قرار  بني  الصلة  وعرضت  العالم.  أنحاء  جميع  يف  الغربية 

مسيسة  خطوة  أنها  عىل   )China‘s People‘s Daily Online( االلكرتونية  الصني  شعب  صحيفة  عىل  اإلنرتنت 
لقرار تجاري.56

املستخدمني  توجيه  يتم  الحني،  ذلك  ومنذ  لديها.  البحث  خدمة  مراقبة  عن  جوجل  توقفت   ،2010 مارس  يف 

اللغة الصينية املبسطة،  Google نتائج بحث يف  Google.com.hk، حيث تقدم  Google.cn إىل  الذين يزورون 

ال تخضع للرقابة، عرب خوادم موجودة يف هونج كونج. وبما أن القيود التي تفرضها الصني عىل املحتوى ال 

تنطبق عىل الخدمات يف هونغ كونغ، وجدت جوجل أن هذا الحل يتفق مع القانون الصيني. ووافقت الصني 

عىل ذلك.

خدمات  جوجل  نقلت  بينما  املثال،  سبيل  فعىل  املجال.  هذا  يف  اآلخرين  الالعبني  بعض  جوجل  إعالن  وأبرز 

البحث إىل هونغ كونغ، أعلنت يف الوقت نفسه عن نيتها ملواصلة أعمال البحث والتطوير يف الصني واستمرار 

مبيعاتها يف البالد.57 وهكذا ربطت بني مساهمتها يف االقتصاد الصيني كصاحب عمل وقدرتها عىل العمل يف 

اللعبة. ووضح بيان جوجل دور موظفيها حيث  التقييد، لتضم بذلك موظفيها إىل هذه  البالد بحد أدنى من 

ذكر أن 'الدافع وراء هذه القرارات وتنفيذها كان من قبل املديرين التنفيذيني يف الواليات املتحدة، وال يمكن 
أو يجب اعتبار أي من موظفينا يف الصني مسؤوال عنها'.58

الخصوصية مقابل األمن القومي: بالك بريي

مصنعة   ،)Research in Motion )RIM(( الذكية  الهواتف  يف  للبحوث املتخصصة  الكندية  الرشكة  واجهت 

عىل  بالحصول  لها  للسماح  العالم  أنحاء  جميع  يف  الحكومات  من  ضغوطا   Blackberry بريي  بالك  جهاز 

الحكومة  ممثيل  وقد جادل  بكثرة.  املستعملة  بريي  بالك  أجهزة  من  واستقبالها  إرسالها  يتم  التي  املعلومات 

أن تشفري  السعودية واندونيسيا والهند والبحرين  العربية  املتحدة واململكة  العربية  اإلمارات  يف كل من دولة 

الخارج  يف   RIM خوادم  إىل  البيانات  نقل  وأن  القومي  لألمن  تهديدا  يشكل  بريي  بالك  لرسائل   RIM رشكة 

العربية  اململكة  وهددت  القانون.  وتطبيق  املحليني  املنظمني  نطاق  خارج  البيانات  هذه  عىل  الرقابة  يضع 

إذا  الوطنية  حدودها  داخل  بريي  بالك  خدمات  تشغيل  بإيقاف  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية 

تعذر عىل رشكة RIM العثور عىل حل تقني يمكن أجهزة األمن من مراقبة اتصاالت بالك بريي.

هو  بريي  البالك  رواج  اسباب  أكثر  فمن  عوامل.  لعدة  معقد  االتصاالت  بمراقبة  للسماح   RIM عىل  الضغط 

من  حتى  للرقابة،  عرضة  أقل  فيها  املحادثة  برامج  لجعل  تصميمها  تم  والتي  املستخدمة،  التشفري  طريقة 

سبب  حيث  التقنية،  الرقابة  نحو   RIM يدفع  السوق،  من  الرشكة  تواجهها  التي  الضغوط  أن  اال   .RIM قبل 

حول  أخبار  بظهور  خصوصا  الرشكة،  ألسهم  هبوطا  األجهزة  هذه  عمل  بإيقاف  الحكومات  تهديد 

االتصال  لتوفري  األخرى  الدول  الخدمات يف  أيضا عىل مقدمي   RIM تعتمد  كما  للرصد.59  التقنية  توفرالحلول 

سلطة  تحت  الخدمات  مقدمو  يكون  حني  االثنني  بني  الخالفات  تتولد  لذا  بريي.  البالك  ألجهزة  الخلوي 

الحكومية. الهيئات  وضغوط 

التي  باألقاليم  محصورا  ليس  أنه  كما  بالجديد،  ليس  التشفري  مفاتيح  عىل  للحصول  الحكومي  الضغط 

هذه  عىل  الحصول  يف  جوهري  عيب  إىل  يشريون  القوي  التشفري  أنصار   .RIM عىل  الضغط  حاليا  تمارس 

لطرف  الخاص  املفتاح  إعطاء  العملية  هذه  تتطلب  التشفري.  لفك  خاص  مفتاح  تتطلب  أنها  حيث  املعلومات 
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باألمن  املتعلقة  املخاوف  مثل  الحاجة،  دعت  كلما  اليها  الدخول  يستطيع  حتى  لفك تشفري املعلومات  ثالث 

اجتماعي  تحد  إىل  تكنولوجي  تحد  من  التشفري  هذا  حماية  يحول  ثالث  طرف  إدخال  ولكن  القومي. 

وسيايس أكرب.

خصوصية  سالمة  لضمان  بها  والوثوق  وتطبيقها  واملراجعات،  والقوانني  واألنظمة  اإلجراءات  وضع  يجب 

إدخال  محاوالت  مثل  تكنولوجي،  وفشل  شديدة  مقاومة  التشفري  مفاتيح  نظم  واجهت  لطاملا  املعلومات. 

املعالج الخاص باملستقبل كليرب )Clipper Chip( )إطار 10.2(.

)Clipper Chip( إطار 10.2 املعالج الخاص باملستقبل كليرب

 Xrenchhhes during the past 4 years ement, Communication, Public املعالج  مبادرة  إطالق  تم 
كان   .1993 األمريكية يف عام  الحكومة  قبل  )Clipper Chip( من  كليرب  باملستقبل  الخاص   ,Infoprmation

أي  بني  املعلومات  تشفري  خالل  من  امنة  اتصال  قنوات  لتوفري  الكرتونية  رقائق  توفري  منها  القصد 
الوطني.  إدارة األمن  التي وضعتها   )secret algorithm( طرفني عن طريق خوارزميات االتصاالت الرسية
األمريكية ضمن  للحكومة  تم توفريه  املبادرة، يتضمن كل معالج )Clipper Chip( مفتاح  كجزء من هذه 
الكافية  الحماية  مقابل  األفراد  بني  لالتصال  الخصوصية  من  أكرب  قدر  هذا  أعطى  التشفري.  لفك  نظام 
املواطنني.  عىل  بها  املرصح  غري  الحكومية  للرقابة  املجال  فتح  النظام  أن  النقاد  ادعى  القومي.  لألمن 
النقاد  رأى  اختياريا،  سيكون  املعالج  استخدام  أن  البداية  يف  املتحدة  الواليات  حكومة  رصحت  وبينما 
األمن  وكاالت  قلق  مصدر  كانت  الذي  التشفري،  من  أخرى  أشكال  حظر  نحو  أوىل  كخطوة  عرضه 
مما  املطاف،  نهاية  يف  املبادرة  عرقل  فعالة،  عامة  بدائل  وتطوير  املعالج،  حول  الجدل  أن  القومي.60غري 

جعل حكومة الواليات املتحدة تعدل عن اعتماده..

والرسية الخصوصية 

الرسية  عىل  الحفاظ  أن  عىل  الكثريون  يتفق  املعلومات،  عىل  الحصول  حرية  مع  مبارش  تناقض  يف 

املحلفني.  هيئة  مداوالت  رسية  حماية  املثال،  سبيل  عىل  العامة.  العمليات  مجاالت  يف  أفضل  والخصوصية 

ففي هذه الحالة، كشف املعلومات قد يعرض نزاهة أو عدالة الدعوى للخطر. مثل الخصوصية، الحاجة إىل 

)WikiLeaks( حول  ويكيليكس  معارضو  يزعم  كما  اإلعالم  لحرية  التصدي  يمكنها  كانت مربرة،  إذا  الرسية، 

تشكل  أن  يمكن  أو حساسة،  البيانات رسية  فيها  تكون  التي  الحاالت  يف   .)0.3 )إطار  الرسية  نرشاملعلومات 

أو  الحكومية  املعلومات  تبادل  حول  املقابل  الجانب  مع  يقاس  أن  يجب  لذا  كبري  تهديدا  األمنية  الخروقات 

بشكل  املستخدمني  لتحديد  الجهود  من  العديد  وراء  الدوافع  أحد  هذا  أدناه،  مبني  هو  كما  البيانات.  توفري 

من  كان  معينة  معلومة  االلكرتوني  الربيد  عرب  تناقل  أو  بنرش  قام  الذي  الشخص  عىل  كالتعرف  أفضل، 

املفروض أن تبقى رسية.

الخبيثة الربمجيات  الحماية ضد 

غري  الرسائل  أو  الفريوسات  مثل  الضارة،  الربامج  يخشون  الذين  املستخدمون  يرغب  أن  الطبيعي  من 

ارسال  إىل  يسعون  الذين   )hackers( الكمبيوتر  بقراصنة  يسمو  ما  أو  املتسللني  بمنع  فيها،  املرغوب 

لهم  أفضل حول من يرسل  إىل معلومات  أيضا  قد يحتاجون  بهم.  الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة  إىل  الفريوسات 
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للتعرف عىل  آخر  دافع  االجتماعية. هنا يكمن  الشبكات  الإلتصال معهم عرب مواقع  أو يطلب  إلكرتوني  بريد 

بعض  يرغب  هم؟  أنهم  يقولون  الذين  األشخاص  هم  هل  رابطا:  يطلب  أو  مرافعة  يقدم  الذي  الشخص 

خالل  من  الضارة'  'الربامج  لتحديد  حلول  هناك  الحاالت.  معظم  يف  يتكلمون  من  مع  بمعرفة  املستخدمني 

الكمبيوتر  جهاز  عىل  برامج  إنزال  املستخدم  من  الطلب  عند  املثال،  سبيل  عىل  املعلومات،  عىل  الحصول 

الخاص به )اإلطار 10.3(.

 )StopBadware( إطار 10.3 منع الربامج الضارة

ينرش  قد  من  ملراقبة  الويب  تقنيات  من  العديد  الستخدام  يسعى   ،StopBadware يسمى  واحد،  مرشوع 
يقوم  الكمبيوتر  جهاز  عىل  برنامج  تحميل  مستخدم  من  طلب  إذا  املثال،  سبيل  عىل  الضارة.  الربامج 
أجهزة  وعدد  الربنامج؟  هذا  يستخدم  متى  منذ  مثل:  الربنامج،  هذا  عن  املستخدم  بإعالم   StopBadware

أجهزة  عىل  قطعة  تثبيت  طريق  عن  ادخاله  يتم  برنامج  حديثا  ظهر  بتحميله.  قامت  التي  الكمبيوتر 
لهوية  دقيقة  معرفة  دون  قرارات  يتخذون  املستخدمني  يجعل  حيث  أعىل،  مخاطره  لكن  الكمبيوتر، 
املعلومات،  تبادل  وظيفة  مثل  أخرى،  خدمات  تقديم  إىل  يسعى  فهو   StopBadware مرشوع  أما  املزود. 

حيث يمكن اإلبالغ عن الربامج والخدمات املشبوهة أو السيئة.

http://stopbadware.org/ املصدر: 

اإلنرتنت  استخدام  بمراقبة  أم سيئة،  كانت  اإلنرتنت، جيدة  عىل  الفاعلة  الجهات  اهتمام  متزايد  بشكل  يظهر 

اإلجراءات  مراقبة  تمت  ما  إذا  فيها.  املرغوب  غري  الرسائل  من  الحماية  و  الضارة  الربامج  مقدمي  لتمييز 

إىل  الوصول  من  األشخاص  منع  املستخدمة  للمجتمعات  يمكن  اإلنرتنت،  عىل  السلوكيات  وتعقب  وتتبع 

املكلفني  قبل  من  محددة  ظروف  يف  اإلنرتنت  مراقبة  الدول  من  كثري  يف  يسمح  نرشه.  أو  معني  محتوى 

.)10.4 بتطبيق القانون ووكاالت االستخبارات وذلك من خالل مجموعة متنوعة من األساليب )اإلطار 

)Web Traffic( إطار 10.4 أساليب رصد اإلنرتنت وضغط الحركة عىل الشبكة

الكمبيوتر( وإفشاء املعلومات لطرف 	  اعرتاض االتصاالت عرب نظم اتصاالت سلكية والسلكية )مثل 
ثالث عىل حساب األمن القومي، ومنع أو احتجاز جريمة خطرية، أو حماية اقتصادي البلد.61

الربيد 	  رسائل  زيارتها،  تمت  التي  املواقع  حول  املعلومات  وإعطاء  وحفظ  والتسجيل  الدخول 
اإللكرتوني التي تم استالمها، أو التطبيقات التي تم استخدامها.62

املصدر: براون )2008(.

األمن الوطني: مكافحة التطرف واإلرهاب

إىل  التطرف،  إىل  الشباب  دعوة  إىل  الرامية  الجهود  من  بدءا  اإلرهابية،  األنشطة  يف  اإلنرتنت  استخدام  خلق 

املستخدمني  وتحديد  اإلنرتنت  ملراقبة  املبذولة  الجهود  وراء  جديدا  دافعا  املتطرفة،  املصالح  إدارة 

يقول،  وماذا  من  يخاطب  كمن  اإلنرتنت  عرب  الخطاب  يف  للتحقيق  املتبعة  اإلجراءات  أن  ومع  )إطار 10.5(. 

االستخدام  عىل  سلبا  تؤثر  أن  يمكن  أنها  إال  لإلنرتنت،  املستخدمني  ملعظم  تهديدا  ذاتها  حد  يف  ليست 

املرشوع للشبكة. 



72

إطار 10.5 الهويات عىل اإلنرتنت: جزء من صورة أكرب

تأتي  أن  أن معالجتها يجب  إال  األهمية،  اإلنرتنت معقدة وبالغة  الهويات عىل  املتعلقة بموضوع  القضايا 
شبكة  عىل  الهوية  مع  التعامل  طرق  يف  التغيريات  تولد  أن  يمكن  تشملها.  التي  الكاملة  البيئة  ضمن 
واملساءلة.  الديمقراطي  للتعبري  جديد  كمجال  اإلنرتنت  قيمة  تهديد  مثل  مقصودة،  غري  عواقب  اإلنرتنت 
املشكلة هي  القضايا.63لكن  العمل ملعالجة هذه  املؤتمرات ومجموعات  تنظيم عدد من  بد من  لذا كان ال 
التعبري  حرية  املثال،  سبيل  فعىل  األنشطة.  جميع  لتناسب  للهوية  واحد  معيار  أو  مستوى  يوجد  ال  أنه 
تعريفا  والخدمات  األخرى  األنشطة  من  العديد  تحتاج  بينما  الهوية،  عن  الكشف  عدم  تتطلب  ما  غالبا 
'إبقاء  حول  بالنقاش  أسموه  ما  عىل  الجميع  يتفق  ال  األهمية،  بالغة  القضية  هذه  أن  ومع  للمستخدم. 
الحق  أن للشخص  للتأكد  الحاجة فقط  األحيان تكون  أو محاسبته'64يف معظم  املستخدم مجهولة  هوية 
اإلنرتنت  عىل  الهوية  أنظمة  عىل  يجب  لذا  معينة.  سن  فوق  يكون  أن  مثل  الخدمة،  عىل  الحصول  يف 
معينة.  لخدمة  الالزم  التعريف  من  أعىل  مستوى  تطبق  ال  وأن  النطاق  الواسعة  املتطلبات  هذه  تطبيق 

قدم احد املجالس االستشارية األوروبية املعني بالتعريف التوصية التالية:

'يجب أن تعطي املفوضية األوروبية، باإلضافة إىل الدول األعضاء وأصحاب املصلحة الصناعية، 
أولوية كبرية لوضع إطار مشرتك لالتحاد األوروبي إلدارة مواضيع الهوية والتصديق لتضمن االمتثال 

لإلطار القانوني حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، حيث يسمح ملجموعة كاملة من 
األنشطة ايتداءاً من اإلدارة العامة أو املرصفية التي تتطلب مصادقة شديدة، إىل أنشطة الويب 

.)2009: 31 البسيطة التي ال تحتاج إىل الكشف عن الهوية' )ريسيبتيس 

الواقع  يف  لكن  وتنفيذه.  تصميمه  يسهل  حيث  املستخدمني  لتحديد  واحدا  نظاما  التقنيني  بعض  يريد  قد 
معيار  فكرة  فإن  لذا  للظروف.  تبعا  الهوية،  وتحديد  التصديق  من  مختلفة  مستويات  إىل  الحاجة  تدعو 

تقني واحد عىل اإلنرتنت تسبب اشكالية.
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11. امللخص والخاتمة

التعبري املشِكلة لحرية  البيئة 

اإلنرتنت  مقدمي خدمات  إىل  والتنظيمية  الحكومية  الهيئات  من  بدءا  اإلنرتنت،  عىل  املصلحة  أصحاب  يتناول 

اإلنرتنت عىل نحو متزايد. وقد  التعبري عرب  املرتبطة بحرية  القضايا  املدني، موضوع معالجة  املجتمع  ودعاة 

عىل  العالم.  أنحاء  جميع  يف  اإلنرتنت  عىل  التعبري  لحرية  املشكلة  السياسات  قضايا  تعدد  التقرير  هذا  أبرز 

التي  املقبولة  املنطقية  الحلول  احد  والفريوسات  فيه  املرغوب  غري  الربيد  مكافحة  تعد  املثال،  سبيل 

ذلك،  ومع  املستخدمني.  حماية  أجل  من  الشبكة  عىل  الحركة  لرصد  اإلنرتنت  خدمات  مزودي  يستخدمها 

من  أكرب  قدر  توفري  إىل  الفكرية،  امللكية  وحماية  والتشهري  كالقذف  األخرى  القضايا  من  العديد  تدعو 

أصحاب  من  بدءا  املتعددة،  الفاعلة  الجهات  عىل  جوهريا  تؤثر  بطرق  اإلنرتنت  عىل  املحتوى  عىل  السيطرة 

املواقع واملستخدمني واملدونني إىل مزودي الخدمات. كما أن العواقب التي ترتتب عىل من يتعدى عىل أي من 

هذة القوانني تدعو للمقاضاة مما يمكن أن يقيد حرية التعبري بنحو غري متناسب.

قبوال عىل نطاق  أكثر  للمحتوى،  املحلية  التصفية  اإلنرتنت، كما يتضح من خالل  الرقابة عىل شبكة  أن  يبدو 

مثل  قضايا  حول  املخاوف  اعتربت  حيث  الليربالية.  الديمقراطية  التقاليد  ذات  الدول  داخل  حتى  واسع، 

أن  التعبري. هذا ال يعني  اإلنرتنت كافية لتربير فرض قيود عىل حرية  الطفل والحشمة واالحتيال عرب  حماية 

االباحية  الصور  القضاء عىل نرش  املثال،  فعىل سبيل  الرقمي،  العرص  لتعالج يف  ليست مهمة  االعتبارات  هذه 

عىل  املفرط  االعتماد  أن  إىل  أبحاثنا  تشري  ذلك  ومع  عامليا.  أهميته  عىل  متفق  هدف  اإلنرتنت  عىل  لالطفال 

التعبري دون  الجوانب األساسية لحرية  فصل املستخدمني أو تصفية املحتوى يمكن أن يقوض بشكل خطري 

واللوائح  للسياسات  العامة  البيئة  أخذ  يتم  لم  ما  اإلنرتنت،  استخدام  بسياسة  املتعلقة  األساسية  املشكلة  حل 

ما  غالبا  اإلنسان  وحقوق  الحريات  بعض  حماية  إن  املتعارضة.  األهداف  بني  التوازن  لتحقيق  االعتبار  يف 

يؤثر مبارشة وبشكل فوري عىل الحقوق والحريات األخرى. وهكذا، بالحفاظ عىل احدى الحريات يمكن أن 

من  إال  يتم  ال  املتضاربة  واملصالح  القيم  هذه  بني  التوازن  لتحقيق  الحل  فإن  لذلك  أخرى.  حرية  من  نحد 

محليا.  يكن  لم  إن  الوطنية،  الحدود  عرب  تختلف  التي  التنظيمية  القانونية  والتحليالت  التفاوض  خالل 

التعبري  لحرية  املشكلة  واللوائح  للسياسات  الشاملة  للبيئة  واسعة  نظرة  املتوازنة  املسائل  هذه  حل  يتطلب 

.)9 )الشكل 

نواح  يف  االتصال  يف  والحق  التعبري  حرية  تعريف  عليها  الحصول  وإمكانية  الجديدة  التقنيات  تطور  يعيد 

يومنا  ذاته. يف  الوقت  بتمكينها يف  يقوم  التعبري،  الحديث لإلنرتنت تحديا لحرية  التقدم  كثرية. وبينما يشكل 

 )1 العالم:  من  مختلفة  ومناطق  دول  يف  متفاوتة  بدرجات  تطبق  التصفية  من  نوعني  ظهور  نشهد  هذا، 

أو  نظام سيايس  لفرض  األطفال، و2( تصفية  أو  الخصوصية  مثل حماية  آخر،  قيم مواطن  لحماية  تصفية 

أن هذه األهداف ليست دائما  السيايس. يف حني  القمع  أو  الحكومية  املراقبة  الحال يف  أخالقي معني، كما هو 

تستند  التي  الدوافع  بناء عىل  اإلنرتنت،  التحكم يف محتوى  تقبل  تسهم يف  أنها  إال  التمييز،  أو سهلة  واضحة 

إليها. يمثل هذا يف حد ذاته تحوال كبريا من الرفض الشامل للرقابة يف عرص وسائل اإلعالم العامة والسنوات 

األوىل من شبكة اإلنرتنت.
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9 البيئة الداعمة لحرية التعبري واالتصال الشكل 

حرية  فوائد  أن  حيث  املواضيع.  هذه  يف  والعلماء  الدولية  الهيئات  من  املزيد  إهتمام  يزيد  أن  الرضوري  من 

مجتمع  يف  املخاطر  من  للتخفيف  الطرق  من  العديد  هناك  هائلة.  املتحفظة  غري  االتصال  وحرية  التعبري 

مفاهيميا  إطارا  التقرير  هذا  أدخل  وقد  فعالية.  األكثر  الحل  الرقابة  أو  التصفية  تكون  ما  ونادرا  منفتح، 

جميع  يف  اإلنرتنت  عىل  التعبري  حرية  تشكل  التي  والتنظيمية  القانونية  االتجاهات  ملناقشة  وأوسع  جديدا 

أنحاء العالم – حيث أصبحت الحريات األساسية ترتبط بشبكة اإلنرتنت عىل نحو متزايد. ويحدونا األمل أن 

واألهداف  املمثلني  تنوع  وتوضيح  تحديد   )1 ييل:  ما  عىل  االهتمام  من  مزيد  املفاهيمي  اإلطار  هذا  مثل  يركز 

شموال  أكثر  ونقاش  حوار  تيسري   )2 واالتصال؛  التعبري  حرية  عىل  تؤثر  التي  املرتبطة  واالسرتاتيجيات 

خلق   )3 و  اإلنرتنت،  عىل  التعبري  حرية  عىل  تؤثر  التي  والتنظيمية  القانونية  الخيارات  بيئة  حول  وترابطا 

املجاالت التي تمكن البحوث التجريبية من دعم املناقشات حول السياسة واملمارسات.

توصيات للبحوث والسياسات واملمارسات

بالسياسات  تتعلق  لتوصيات  أساسا  توفر  الصلة  ذات  واملؤلفات  السابقة  البحوث  وتحليل  مراجعة  إن 

والبحث واملمارسات. لذا ينبغي لليونسكو وأنصارها مراعاة ما ييل:

االبتكارات 
التقنية 

سياسات
وتنظيم 
الصناعة

                                                         
الحقوق 
الرقمية

                                                                                                                           
الصلة بحرية 

التعبري 
سياسة 

املستخدم            
كعنرص 
أسايس

 

الحماية

                                                                       
سياسة 
اإلنرتنت
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مواصلة الجهود الرامية إىل توفري الدعم لتوسيع العاملية لإلنرتنت

إىل  املعلومات  إيصال  تمكني  يف  اإلنرتنت  شبكة  دور  هو  التعبري  حرية  لدعم  اإليجابية  التطورات  أهم  من 

بطرق  ودوليا  ووطنيا  محليا  اإلتصال  من  األفراد  والويب  اإلنرتنت  شبكة  مكنت  وقد  العالم.  أنحاء  جميع 

حتى  الدول  من  العديد  تحقق  لم   .)2009 )دوتون  الديمقراطية  املساءلة  من  جديدة  أشكاال  تخلق  أن  يمكن 

اآلن مستويات عالية من استعمال اإلنرتنت، كما هو الحال يف آسيا، ولكنها مع ذلك شهدت تحول عدد كبري 

للمعلومات واإلتصال  أعداد مستخدمي اإلنرتنت أصبح وسيلة هامة  من األفراد إىل عالم اإلنرتنت. ومع تزايد 

يف هذه الدول.

بنية تحتية جديدة،  إنشاء  اإلنرتنت من خالل  إىل تطوير  الرامية  الجهود  فإنه من الرضوري دعم  ومع ذلك، 

الوسائط  املدارس حول  الوعي يف  زيادة  أو  أفريقيا،  البحر يف رشق  البرصية تحت  األلياف  مثل نرش كابالت 

تحدث  املتحدة،  اململكة  من  للوزراء  كرئيس  استقالته  بعد  له  خطاب  أول  يف  استخدامها.  وكيفية  املتعددة 

أفريقيا  اإلنرتنت يف  االنتشار الرسيع الستخدام  أن  أعتقد حقا   ...' أوغندا، قائال:  غوردون براون من عاصمة 

الرؤية  هذه  تتطلب  البالد.'65  يف  السياسية  السلطة  ومسائلة  والتعليم  التجارة  يف  تحوال  يسبب  أن  يمكن 

حرية  تحمي  بطرق  اإلنرتنت  إىل  بالوصول  املتعلقة  املتعارضة  القيم  بني  التوازن  لتحقيق  عامليا  اهتماما 

واالتصال. التعبري 

باللغة  محتوى  إدخال  عىل  العمل  مثل  اللغات،  متعدد  اإلنرتنت  نمو  تدعم  التي  األخرى  للمساعي  يمكن 

حرية  دعم  عىل  يساعد  مما  الدول،  بني  والحوار  األفكار  تبادل  تعزز  أن  صلة،  له  ما  كل  وترجمة  املحلية 

التعبري، يجب اإلعرتاف بقدرة اإلنرتنت عىل تعزيز هذه  الجميع بالحق يف حرية  ليتمتع  التعبري عىل اإلنرتنت. 

الحرية واتخاذ التدابري الالزمة لجعل اإلنرتنت متوفر للجميع.

االعرتاف باإلنرتنت كساحة جديدة للدفاع عن القيم الديمقراطية 

أصبح يشكل اإلنرتنت مصدرا لكنوز املعلومات والخربات يف جميع أنحاء العالم، ولكنه يف الوقت نفسه يهدد 

اإلنسانية  القيم  حول  النقاش  وسريكز  التعبري.  وحرية  الشخصية  والسمعة  كالخصوصية  القيم  بعض 

االتصال  ووسائل  التقليدية  اإلعالم  وسائل  مع  الحال  هو  كما  اإلنرتنت  شبكة  عىل  متزايد  بشكل  األساسية 

االتصاالت  ستعتمد  فصاعدا  اآلن  من  بأنه  لإلعرتاف  بداية  ولكن  مؤقتة،  بظاهرة  ليست  هذه  إن  املبارشة. 

إىل  املفرط  املحيل  املستوى  من  املتعددة،  اإلعالم  لوسائل  املستويات  كافة  عىل  اإلنرتنت  عىل  متزايد  بشكل 

العاملي. املستوى 

استئناف الجدل حول النماذج التنظيمية املناسبة 

يشكل  ما  حول  الشكوك  تستمر  العالم،  أنحاء  جميع  يف  التعبري  بحرية  املنادية  املطالبات  من  الرغم  عىل 

بها.  املتصلة  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  املعلومات،  لتنظيم شبكات  األكثر مالئمة  التنظيمي  النموذج 

وسائل  من  القديمة  النماذج  تقوض  الحوسبة  ملستقبل  الرؤى  بدأت  عندما   ،1970 منذ  دائر  النقاش  هذا  إن 

القائمة، املصممة  التنظيمية  للنماذج  العديد من األسئلة والتحديات  املتميزة  أثارت بنية اإلنرتنت  اإلعالم. وقد 

األقمار  عرب  االتصاالت  بفضل  عامليا  اإلنرتنت  انتشار  ومع  التقليدية.  اإلعالم  ووسائل  املشرتكة  للناقالت 

الصناعية وشبكات األلياف عرب القارات، حيث أصبح أكثر أهمية للمشهد اإلعالمي الذي ال يمكن أن ينفصل 

لآلثار  كافية  مناقشة  دون  استمر  قد  اإلنرتنت  شبكة  عىل  القديمة  التنظيمية  األطر  تطبيق  أن  يبدوا  عنه، 

أدوات  تطور  بفضل  ممكنا  هذه  الشبكات'  'شبكة  تنظيم  أصبح  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة  املحتملة. 

والرقابة.  التصفية  واسرتاتيجيات 
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أو شبكة نقل موحدة؟  إذاعة  أو  لو كانت صحيفة  اإلنرتنت كما  أن تنظم شبكة  السؤال: هل يجب  يأتي  هنا 

دوتون   ،1983 عام  بول  سوال  قدما)دي  للميض  األمثل  الحل  وهو  جديد،  تنظيمي  إطار  تتبع  أن  ينبغي  أم 

2005(؟اعترب البعض أنه من غري الجائز أو املمكن تنظيم محتوى اإلنرتنت، وهو موقف طوره  1999، فريس 

عىل  واستهالكه  املحتوى  إنتاج  ألن  ممكن،  غري  املرئي.  النص  حول  بحثه  يف   )1983( بول  سوال  دي  ايثييل 

ألن  جائز  وغري  عليه.  الرقابة  فرض  أو  مركزيا  عليه  السيطرة  يمكن  وال  منترش  بطبيعته  اإلنرتنت  شبكة 

أجهزة الكمبيوتر تعترب صحف املستقبل وبالتايل يجب أن تتمتع بنفس حرية الصحافة.

املتحدة  للواليات  األول  التعديل  تعميم  األمريكيني حول وجوب  من  العديد  يجادل  األطروحة،  هذه  مع  تمشيا 

انتشار  طبيعة  مثل  عوامل  أن  بحجة  هذه،  النظر  وجهة  األمريكية  املحاكم  ودعمت  اإلنرتنت.  عىل  بحذافريه 

واستنادا   .)1997 األمريكية  العليا  )املحكمة  اإللكرتوني'  الفضاء  يف  موجودة  'غري  تنظيمه،  تربر  والتي  البث، 

مع  تتماىش  تقاليد  أو  سياسات  تملك  ال  التي  تلك  حتى  الدول،  من  العديد  قامت  املنطقية،  األسس  هذه  إىل 

اإلعالم  وسائل  أكثر  أحد  جعله  مما  لإلنرتنت،  الحكومي  التنظيم  من  بالحد  املتحدة،  للواليات  األول  التعديل 

تنظيمي  نموذج  لوضع  املستنري  والحوار  النقاش  من  املزيد  إلجراء  حاجة  هناك  التعبري.  لحرية  انفتاحا 

مناسب لإلنرتنت لضمان حماية وتطور ثقافة مفتوحة وحرة عىل اإلنرتنت.

تعزيز وتوضيح اآلليات الدولية إلدارة اإلنرتنت

الشبكات  يف  نفسه  بالقدر  تؤثر  ال  التي  العوامل  من  العديد  اإلنرتنت،  كشبكة  العاملية،  الشبكات  تواجه 

تنترش  التي  القضايا  عن  فضال  والتنظيم،  الحكم  بمسائل  الجهل  جعل  املثال،  سبيل  عىل  واملحلية.  الوطنية 

 .)2009 )غرو  املعلومات  مجتمع  يف  فعال  بشكل  التعبري  حرية  حماية  جدا  الصعب  من  وأخرى،  دولة  بني 

أن  يمكن  بطريقة  العاملية  السوق  يف  قيمة  سلعة  والثقايف  املعلوماتي  النتاج  الحديثة  التكنولوجيا  جعلت 

يفرض  أن  يمكن  الخصوص،  وجه  وعىل  فمثال،   .)2008 )بالكني  التعبري  حرية  عىل  قيود  فرض  إىل  تؤدي 

حاالت  ويف  التقرير.  هذا  يف  سابقا  ذكرنا  كما  التعبري  حرية  عىل  جديدة  قيودا  املؤلف  حقوق  حماية  قانون 

أخرى، أدى الجدل حول السلطة القضائية للهيئات القائمة التي تحكم اإلنرتنت، مثل هيئة اإلنرتنت لألسماء 

اإلنرتنت عموما.  النطاق وإدارة  بالسيادة يف مجاالت تسجيل  الدول  إىل مطالبت   ،ICANN املخصصة  واألرقام 

اإلنرتنت، كال من  التعبري عىل  الدولية يف معايري األحكام حول حرية  وعالوة عىل ذلك، فقد منعت االختالفات 

هيئة اإلنرتنت لألسماء واألرقام املخصصة )ICANN( ومنتدى حوكمة اإلنرتنت )IGF( عن اتخاذ مواقف أقوى 

.)Nunziato 2003( لحماية حرية التعبري عىل شبكة اإلنرتنت

للقيام  الدولية  التنظيمية يعترب ردا عىل فشل املؤسسات  الوطنية واملبادرات  يبدو أن ظهور حوكمة اإلنرتنت 

الوطنية  واإلدارة  الحوكمة  فإن  لذا  سياسية  حدودا  لإلنرتنت  ليس  أنه  حيث  ذلك،  ومع  فعالية.  أكثر  بدور 

انتشاره  التي ساعدت يف رسعة  الحرة واملفتوحة  اإلنرتنت، مما قد يهدد طبيعته  أن تخلق تفكيكا عىل  يمكن 

إلدارة  املصلحة،  أصحاب  من  العديد  يشمل  أقوى،  عمل  إطار  إىل  الحاجة  دعت  لذلك  العالم.  أنحاء  يف جميع 

عملية  يف  دور  التعبري  حرية  يف  املعنيني  املصلحة  ألصحاب  يكون  أن  وينبغي  الدويل.  الصعيد  عىل  اإلنرتنت 

إنشاء  يف  النظر  يجب  وبالتايل  واالتصال.  اإلنرتنت  عىل  التعبري  حرية  يف  الحق  عىل  للحفاظ  اإلنرتنت  إدارة 

فريق عمل دويل خاص لحرية التعبري من أجل دعم وتمثيل هذه الجهات املعنية يف إدارة اإلنرتنت.

تحسني مراقبة تصفية اإلنرتنت يف جميع أنحاء العالم 

عىل  تركز  رائدة  أبحاثا  أخرى،  بحثية  ومجموعات   )OpenNet Initiative( املفتوحة  الشبكة  مبادرة  أجرت 

البلدان  من  العديد  فإن  ذلك،  ومع  القضائية.  الواليات  وعرب  الزمن  مر  عىل  املواقع  وحجب  التصفية  رصد 

ينبغي  الدول.  من  أكرب  لعدد  توسع  إذا  خاصة  واضحة،  غري  البحث  هذا  واستدامة  بعد،  دراستها  لم يتم 
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رضوريا  رشطا  هذا  يعد  والرقابة.  اإلنرتنت  لتصفية  العاملي  الرصد  لربنامج  املوارد  من  املزيد  تخصيص 

ملناقشة أكثر اطالعا حول سياسة وتكنولوجيا التصفية وأثرها.

فهم املواقف العامة والتوقعات املتغرية 

الناس  تؤثر عوامل كثرية عىل تكوين تجربة األفراد والشعوب فيما يتعلق بحريةالتعبري واالتصال. يستشعر 

قدرا أكرب من حرية التعبري، حتى يف الدول ذات التصفية الشديدة. وربما يعود هذا إىل فتح اإلنرتنت لقنوات 

العالم.  أنحاء  جميع  يف  وتاريخية  فنية  نتائج  اختبار  لألفراد  اإلنرتنت  سيوفر  حيث  لالتصال.   جديدة 

واملواقف  للمعتقدات  والطولية  الوطنية  املقارنات  من  لالستفادة  األبحاث  من  باملزيد  القيام  يجب  لذلك، 

ما هو  اإلنرتنت؟  للتعبري عىل  أقل  أو  أكثر  لديهم حرية  أن  الناس  يعتقد  التعبري. هل  واإلجراءات حول حرية 

ويب2  بحث  قدم  وقد  بالضبط؟  التعبري  حرية  لهم  تعني  ماذا  ومعتقداتهم؟  مواقفهم   أساس 

بي  البي  مسح  يف  املوضوع  هذا  طرح  مؤخرا  تم  وقد  املجال  هذا  يف  عمال   ))WIP2( waste in progress 2(

وتالقي  تستمر  حتى  وصقلها  التجريبية  الجهود  هذه  تقييم  وينبغي   .2010 لعام  العاملي   BBC يس

الدعم الالزم.

رصد وتوثيق نرش املبادرات القانونية والتنظيمية

اإلنرتنت يف  التعبري عىل  التي تخترب حرية  القانونية  للتحديات  انتظاما  أكثر  العمل عىل رصد وتوثيق  يتوجب 

وهذا  القضايا.  هذه  بخلق  تقوم  التي  والتنظيمية  القانونية  املبادرات  عن  فضال  مختلفة،  قضائية  واليات 

وكيف  اإلنرتنت  عىل  بحرية  آرائهم  عن  التعبري  يف  الناس  يواجهها  التي  العوائق  تحديد  عىل  يساعد  سوف 

إنرتنت حرة ومفتوحة. يجب  التشجيع عىل وجود شبكة  أجل  والتنظيمية من  القانونية  األطر  ينبغي تشكيل 

أن يكون نطاق هذا العمل واسعا مثل البيئة املشكلة لحرية التعبري املوضحة يف هذا التقرير.

إدخال مفهوم التشاور مع املواطن واتخاذ القرار

الفاعلة املعنية بالسيطرة عىل املحتوى يف العرص الرقمي بحث طرق إرشاك املواطنني  ينبغي لجميع الجهات 

التصفية عىل اإلنرتنت )كما  أنظمة  املرتبطة باستخدام وإساءة استخدام  القرار  بشكل أكرب يف عمليات صنع 

املعلومات  لجمع  املستخدمني  مداخالت  استخدام  ويمكن   .)2008 وسكوت  ماكنتاير  بامبوير2008أ،  أشارت 

الذعر  أزرار  تمكن  املثال،  سبيل  فعىل  فيها.  املشكوك  التصفية  عمليات  حول  وأيضا  االئقة  غري  املواد  حول 

اإلنرتنت. هل يجب  تفاعل يخيفهم عىل  أي  يبلغوا عن  أن  املواقع، من  األطفال، عىل بعض   )panic buttons(

تم حظره  قد  للمعلومات  بأن وصولهم  فيها  يشعرون  التي  الحاالت  عن  اإلبالغ  عىل  القدرة  للناس  يكون  أن 

يمكن  الالزمة،  األدوات  استخدام  إىل  باإلضافة  املواطنني،  بني  املشاورات  هذه  مثل  تشجيع  انتهاكه؟  أو 

املستخدمني من إبداء آرائهم واملشاركة يف عمليات تشكيل مستقبل اإلنرتنت.

نرش املمارسات الجيدة

بريد  مثل  فيه  مرغوب  غري  معني  محتوى  من  الحماية  إىل  تهدف  التي  اإلجراءات  بعض  تقوم  ما  غالبا 

تسهيل  اليونسكو  مثل  املنظمات  عىل  وينبغي  التعبري.  حرية  يف  الحق  أهمية  بتقليل   )hate mail  ( الكراهية 

تنظيم  الجيدة يف  املمارسات  تدعم  أن  يمكن  التي  التوجيهية  املبادئ  إىل تطوير مجموعة من  الرامية  الجهود 

بعض  نحدد  أن  ينبغي  يحدث،  أن  التنظيم  لهذا  بد  ال  كان  إذا  أخرى،  وبعبارة  واالتصال.  التعبري  حرية 

مستقلة  تنظيمية  هيئة  وإنشاء  املمارسات،  يف  الشفافية  مثل  الرضر،  تقليل  يمكنها  التي  األساسية  املبادئ 

التعبري  حرية  أن  التقرير  هذا  يوضح  االستئناف.  حق  السوداء  القائمة  عىل  هي  التي  املواقع  وإعطاء 
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يكون  ما  وغالبا  األحيان.  من  كثري  يف  لها  املنافسة  واملصالح  القيم  مع  متوازنة  تكون  أن  يجب  واالتصال 

هناك تضارب يف املصالح ال يحل ببساطة عن طريق زيادة الشفافية، بل يستلزم وسائل قضائية وترشيعية 

أو طرق سياسية أخرى للحكم يف هذه الخالفات.

تعزيز املواقف املتوازنة عوضا عن املطلقة يف الساحة العاملية

من املهم بحث وتعزيز النقاش حول التوازن بني حرية التعبري والحقوق األساسية األخرى يف عالم اإلنرتنت، 

أولويات  ترتيب  يف  والثقافات  الدول  بني  تفاوت  هناك  والطفل.  والخصوصية  الفكرية  امللكية  حماية  مثل 

ولكنه  املبدأ،  حيث  من  فقط  مهما  ليس  وعامليا،  محليا  مقبول،  توازن  وجود  إن  املختلفة.  واملصالح  القيم 

لتناول  املصلحة  أصحاب  جميع  مع  النقاش  فتح  ينبغي  اإلنرتنت.  ونماء  ملستقبل  عملية  بصورة  مهم  أيضا 

لالطفال(،  اإلباحية  الصور  نرش  ومنع  األطفال  إىل  إإلساءة  من  )كالوقاية  دوليا  عليها  يتفق  التي  القضايا 

إليجاد أفضل الحلول ملعالجة هذه القضايا مع تقليل القيود املفروضة عىل حرية التعبري.

تتبع تقنيات التصفية وقطع االتصال 

االتصال،  قطع  بهدف  املستخدمني  ومراقبة  املحتوى  تصفية  تدعم  التي  التكنولوجيات  يف  تقدما  شهدنا  لقد 

دقة  أكثر  بشكل  املحتوى  تصفية  خالل  من  التعبري  حرية  تمكني  يف  املساعدة  أفضل  أدوات  لظهور  ويمكن 

بدائية  األدوات  كانت  التصفية،  تكنولوجيات  تطور  من  سابق  وقت  يف  الوطنية.  أو  املحلية  للمعايري  وفقا 

بمنع  تقوم  تطورا  األكثر  األدوات  لكن  موقع.  أو  صحيفة  مثل  املعلومات،  من  كامال  مصدرا  تمنع  قد  حيث 

هل  أملانيا،  يف  قانوني  غري  املعقوف  الصليب  رمز  نرش  كان  إذا  املثال،  سبيل  فعىل  فقط.  املستهدفة  املواد 

أن  دون  بتصفيته،  تقوم  ثم  الرمز،  هذا  يظهر  أين  تحديد  عىل  قادرة  التصفية  تكنولوجيا  تكون  أن  ينبغي 

لم تكن  التي  املواقع  التصفية تقوم بحجب  تاريخيا، كانت  املخالف؟  املحتوى من هذا املصدر  تحجب جميع 

للمرشحات  يمكن   .)2008 وآخرون  )ديربت  حجبها  يجب  كان  أخرى  مواقع  عن  تسهى  أو  للتصفية  هدفا 

توفر  يشجع  كما  الوطنية.  القيم  وتحرتم  للشعوب  أكثر  أمانا  وتوفر  االتصال  تحسن  أن  دقة  األكثر 

عن  النظر  بغض  املجاالت.  من  أوسع  مجموعة  يف  استخدامها  زيادة  للتصفية  تطورا  األكثر  التكنولوجيات 

تأثري هذه التكنولوجيات، من املهم أن نتابع تطورها لتحفيز النقاش حول استخدامها.

قيادة املسؤولية االجتماعية للرشكات

الحكومية، وال سيما يف مجال  الفاعلة غري  الجهات  املسؤول بني  السلوك  ويرتبط بذلك رضورة دعم وتعزيز 

تقديم  يف  هاما  دورا  تلعب  التكنولوجيا  رشكات  أكرب  من  العديد  أن  حيث  والصناعة.  التجارية  األعمال 

سبل  يف  تنظر  أن  لليونسكو  ينبغي  محدودة،  التعبري  حرية  فيها  تكون  التي  الدول  يف  اإلنرتنت  خدمات 

مبادرة  إن  القانون.  بخرق  مطالبتها  دون  اجتماعيا،  مسؤولة  بطريقة  العمل  عىل  الرشكات  هذه  لتشجيع 

مجموعة  توفري  إىل  تسعى  التي  الجهود  تلك  إحدى  هي   )Global Network Initiative( العاملية   الشبكة 

وجوجل  ياهو  مثل  الرشكات  من  العديد  املبادرة  هذه  عىل  وقعت  وقد  ألعضائها.  التوجيهية  املبادئ  من 

أضيق  نطاق  عىل  املقرتحة  األخرى  الخيارات  أحد   http://www.globalnetworkinitiative.org/index.php

EuroISPA( ملناقشة وتعزيز  هي العمل مع الهيئات الصناعية )مثل الرابطة االوروبية ملزودي خدمة اإلنرتنت 

ومكافأة السلوك املسؤول داخل القطاعات املتصلة باإلنرتنت.

http://www.globalnetworkinitiative.org/index.php
http://www.globalnetworkinitiative.org/index.php
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تحديد وتحفيز النقاش حول القضايا الرئيسية

الصارمة  التحديات  النقاش حول بعض  املناسب لطرح  املضيف  اليونسكو تمثل  فإنه  الدويل،  نظرا لوضعها 

السليم  التوازن  تحقيق  هو  للجدال  إثارة  األكثر  املواضيع  أحد  اإلنرتنت.  عىل  التعبري  حرية  تواجه  التي 

بخربة  اليونسكو  تتمتع  واملنافسة.  التكميلية  الحقوق  توفري  مع  الرقمية  املواد  يف  الفكرية  امللكية  لحقوق 

الفنانني،  ومجموعات  اإلبداعية،  الصناعات  من  املصلحة  أصحاب  جمع  وبمقدورها  املجال،  هذا  يف  كبرية 

واملستخدمني، للنظر يف التدابري التي تحد أو تشجع حاليا حرية التعبري عىل اإلنرتنت.

توسيع التدخل يف حوكمة وتنظيم اإلنرتنت 

شبكة  دور  وتعزيز،  عىل،  بالحفاظ  ترتبط  ال  أو  هامشية  األحيان  بعض  يف  اإلنرتنت  وتنظيم  حوكمة  تعترب 

النطاقات.  أسماء  كتعيني  اإلنرتنت  إدارة  من  معينة  بمجاالت  يرتبط  تعريفها  أن  حيث  املجتمع،  يف  اإلنرتنت 

فقط  تتعلق  ال  فهي  الصحيح.  بالشكل  تم تصورها  إذا   - كبرية  والتنظيم  اإلدارة  هذه  أهمية  فإن  ذلك،  ومع 

والقضايا  الواسعة،  واالتصاالت  االحتيال  مثل  املستخدمني،  سلوك  ضبط  إىل  تتعداها  بل  القضايا،  بهذه 

التنظيمية التي تشكل استخدام اإلنرتنت، مثل حقوق الطبع والنرش.

تعريف  توسيع  عىل  اإلنرتنت  حوكمة  منتدى  يشجعوا  أن  اإلنرتنت  يف  املصلحة  أصحاب  جميع  عىل  ينبغي 

يف  االجتماعية.  وآثارها  اإلنرتنت  واستخدام  لتصميم  املشكلة  القضايا  من  كاملة  مجموعة  ليشمل  الحوكمة 

حوكمة  ستشكل  وبهذا  اإلنرتنت.  وتنظيم  إدارة  أولوية  رفع  املصلحة  أصحاب  عىل  ينبغي  نفسه،  الوقت 

ويجدر  العالم.  حول  املجاالت  جميع  يف  واالتصاالت  املعلومات  إىل  الوصول  كيفية  تدريجيا  اإلنرتنت  وتنظيم 

عىل  الرتكيز  لزيادة  وإنما  املركزية،  األنشطة  لتنفيذ  أو  للتهاون  املالئم  بالوقت  ليس  هذا  بالذكر،أن 

الحوكمة العاملية.

تعزيز البحوث اإلضافية

أوسع  إطار  يف  التعبري  حرية  مناقشة  بهدف  وذلك  قائمة،  لبحوث  نقدية  مراجعة  عىل  التقرير  هذا  استند 

اإلطار،  هذا  يشكل  ان  املؤلفون  يأمل  بالسياسات.  املرتبطة  البحوث  من  مزيدا  ليشجع  واقعية  وأكثر 

عن  واملدافعني  القانون،  علماء  مجتمع  من  أوسع  آراء  الستطالع  أساسا  الكامل،  التقرير  إىل  باإلضافة 

يف  القضايا  أهم  أحد  حول  النقاش  لتحفيز  اإلضافية  التحقيقات  تعزيز  ينبغي  والباحثني.  الحقوق، 

العرص الرقمي.

للتنظيم والقانون  العديدة واملتنوعة  االتجاهات  القائمة لرصد  الجهود  إىل مواصلة وتوسيع  أوال حاجة  هناك 

لكنها  التاريخية،  االتجاهات  عىل  تعتمد  زمنية  لقطة  التجميع  هذا  يقدم  التقرير.  هذا  يف  أبرزت  التي  واآلراء 

البيئة  تتبع  يقوم  أن  الرضوري  من  والتنظيمية.  القانونية  الصور  هذه  تطور  رسعت  مدى  توضح  أيضا 

القانونية والتنظيمية لإلنرتنت بطريقة عاملية أكثر منهجية ورصامة واستدامة.

القيم واملصالح  أوسع من  اإلنرتنت يف سياق  التعبري واالتصال عىل  نتناول حرية  أن  املهم  أعم، من  وبصورة 

الدراسات  ألساس  أوسع  لتطوير  أوىل  خطوة  التقرير  هذا  إطار  يمثل  والتنوع.  الخصوصية  مثل  املتحالفة، 

حول حرية اإلنرتنت - وليحفز النقاش حول حوكمة وتنظيم اإلنرتنت، املشكلني لحرية التعبري واالتصال مع 

ضمان حماية املواطنني والحقوق األساسية.
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امللحق 1 معجم املصطلحات

ARPAnet الشبكة األوىل لتحويل حزم البيانات والصيغة األولية لإلنرتنت، اخرتعت من
قبل وكالة املشاريع البحثية املتقدمة للدفاع )DARPA( التابعة لوزارة الدفاع 

األمريكية.

ASCII املعلومات هي مخطط ترميز الحروف مبني لتبادل  األمريكية  الشفرة القياسية 
عىل ترتيب األحرف األبجدية اإلنجليزية. رموزه العددية تمثل النص يف أجهزة 

الكمبيوتر ومعدات االتصاالت، وتستخدمها معظم الربامج الحديثة 
لرتميز األحرف.

:)Blog( موقع عىل اإلنرتنت، يدار عادة من قبل شخص يزوده بالتعليقات املنتظمة املدونة
ورسد لألحداث والصور والفيديو. ويميز العديد من املدونات قدرة القارئ عىل 

التعليق بشكل تفاعيل عىل ما يعرض داخل املدونة. 

 )Clean feed)
اإلنرتنت اآلمن:

اسم يطلق عىل نظام خاص لتصفية املحتوى يدار من قبل مزودي خدمات 
اإلنرتنت يف اململكة املتحدة وكندا. كما يطلق هذا اإلسم أيضا عىل نظام إلزامي 

مقرتح من قبل الحكومة االسرتالية لتصفية املحتوى. هذه األنظمة هي املكلفة 
مكلفة من قبل الحكومات ملحاولة منع الوصول إىل صفحات الويب التي 

تحتوي عىل املواد اإلباحية، ومنها تلك التي تتضمن صورا لألطفال، وهي تقع 
البلد لتشغيل نظام التصفية. خارج 

لجنة حماية 
الصحفيني

منظمة غري حكومية مقرها يف نيويورك، تعزز حرية الصحافة وتدافع عن 
حقوق الصحفيني. تأسست يف عام 1981 من قبل مجموعة من املراسلني 

األمريكان من أصول مختلفة ردا عىل املضايقات من الحكومات االستبدادية.

الكمبيوتر  فريوس 
:)Computer virus)

تعليمات برمجية تنسخ نفسها بطرق يمكن أن ترض بنظام الكمبيوتر، مثل 
عملياته. إبطاء 

التفتيش  حزم 
العميق

استخدام نظم الكمبيوتر التي يمكنها أن فحص الحزم املرسلة عرب الشبكات 
باستخدام بروتوكول اإلنرتنت لتمكن طرف ثالث، غري املرسل واملستقبل، من 

تحديد جوانب معينة من االتصال.

الحرمان من الخدمة 
 :)Denial of service)

هجوم يؤدي إىل الحرمان من الخدمة يهدف إىل منع الوصول إىل أحد مصادر 
الكمبيوتر. عادة ما يحدث هذا عند إغراق الجهاز بكمية كبرية من الطلبات ال 

تمكنه من االستجابة أو يستجيب ببطء فال تتوفر املعلومات بشكل فعال.

إدارة الحقوق 
الرقمية

مصطلح عام للتقنيات التي تهدف إىل التحكم يف الوصول، ويمكن استخدامها 
من قبل النارشين، وأصحاب حقوق التأليف والنرش والرشكات التي تحاول 

تحديد استخدام املحتوى الرقمي. يسمى أيضا يف بعض األحيان إدارة القيود 
الرقمية.

نظام أسماء 
النطاقات

يرتجم اسم النطاق من األبجدية إىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت الرقمي الخاص 
به.

فقاعة الدوت كوم أو 
فقاعة اإلنرتنت 

 :)Dot-com bubble)

فرتة مضاربة البورصة املالية بني عامي 1995 و 2000 )مع ذروتها يوم 10 
مارس عام 2000 عندما بلغ نازداك )NASDAQ( ذروته عند 5132.52( خاللها 

ارتفعت قيم األسهم يف األسواق برسعة يف قطاع اإلنرتنت واملجاالت املرتبطة به.



81

للنهاية  النهاية  مبدأ 
 End-to-end)

 : )principle

هو مبدأ التصميم املركزي لإلنرتنت، والذي يتم تطبيقه يف تصميم النظم 
األساسية والربوتوكوالت. يقال بأنه ينبغي تحديد عمليات بروتوكول االتصاالت 

لتبدأ يف نقاط النهاية لنظام اإلتصاالت أو أقرب ما يمكن إىل املصدر الذي يتم 
التحكم به.

 File( تبادل امللفات
 :)sharing

عملية توزيع املعلومات املخزنة رقميا أو توفري إمكانية الوصول إليها )كربامج 
الحاسوب والصوت والفيديو والوثائق( للمستخدمني اآلخرين.

منظمة دار الحرية 
 :)Freedom House)

هي منظمة مستقلة غري حكومية تتوىل املراقبة الدولية وتأييد الحريات 
 املدنية.

www.freedomhouse.orgwww.freedomhouse.org

التعبري:  يعرتف بالحق يف حرية التعبري )حرية الخطاب( كحق من حقوق اإلنسان حرية 
19 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: للجميع 'الحق  املنصوص عليها يف املادة 

يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون تدخل، 
يف طلب وتلقي ونقل املعلومات واألفكار من خالل أي وسيلة كانت دون تقيد 

الجغرافية.' بالحدود 

حرية الحصول عىل 
املعلومات

يشري هذا الحق إىل حماية الحق يف حرية التعبري من خالل حماية الحق يف 
التماس وتلقي أية معلومة. يمكن أن يشري أيضا إىل قانون اململكة املتحدة 

لحرية املعلومات الذي يمنح الجمهور الحق القانوني للوصول إىل السجالت 
العامة وتصحيحها، مع مراعاة بعض االستثناءات. وفيما يتعلق بتكنولوجيا 

اإلنرتنت واملعلومات، قد تتعلق حرية املعلومات أيضا بالرقابة، كالقدرة عىل 
تقييد الوصول إىل املحتوى الرقمي عىل شبكة اإلنرتنت.

الشبكة  مرشوع 
للمجتمعات  العاملية 

 Global Network of)
:)Societies Project

يجمع مرشوع الشبكة العاملية للمجتمعات فريقا دوليا من الباحثني الستطالع 
العالقات بني الشبكات واملجتمعات يف جميع أنحاء العالم. ويستند عىل فرضية 

أن اإلنرتنت يستخدم حتما بطرق تعمل عىل تحويل املجتمعات، ولكن هذه 
الطرق تتشكل بتنوع ثقافات العالم - مجموعات من املعتقدات والقيم التي 

تقوم عليها االستخدامات االسرتاتيجية وغري االسرتاتيجية لتكنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت من قبل األفراد واملنظمات والشبكات. 

http://www.oii.ox.ac.uk/research/?id=46

العاملية  األصوات 
 :)Global Voices)

/http://globalvoicesonline.org شبكة إعالم مجتمعي 

 Green( السد األخرض
 :)dam

برنامج للتحكم يف املحتوى، طور بموجب توجيه من الوزارة الصينية للصناعة 
وتكنولوجيا املعلومات. يعد إلزاميا يف الصني، أن يكون الربنامج أو ملفات 

إعداده مرفقة عىل قرص مضغوط أو محملة مسبقا عىل كافة أجهزة 
 الكمبيوتر الجديدة التي تباع يف البالد

http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Dam - cite_note-2

http://www.freedomhouse.orgwww.freedomhouse.org
http://www.oii.ox.ac.uk/research/?id=46
http://www.oii.ox.ac.uk/research/?id=46
http://globalvoicesonline.org
http://globalvoicesonline.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Dam
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Dam
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IANA واملستوى األعىل للنطاق IP هي املنظمة التي ترشف عىل عنوان 
 (top-level domain( وتحديد نقطة رمز بروتوكول اإلنرتنت 

 )Internet protocol code-point allocations)

ICANN رشكة غري ربحية، مقرها كاليفورنيا، مسؤولة عن تعيني األسماء واألرقام
للحفاظ عىل أمن واستقرار اإلنرتنت وبقاء إمكانية تشغيله املتبادل.

ICT مصطلح عام يطلق عىل التكنولوجيا املرتبطة باإلتصاالت عرب الكمبيوتر
واإلعالم الرقمي.

IGF منتدى إدارة اإلنرتنت يدعم االمني العام لالمم يف تنفيذ والية القمة العاملية
ملجتمع املعلومات وذلك بعقد منتدى للحوار حول السياسات بني أصحاب 

املتعددين. املصلحة 

املعلومات  عرص 
:)Information age)

هي فرتة الربع األخري من القرن العرشين عندما أصبح الحصول عىل املعلومات 
أسهل من خالل أجهزة وشبكات الكمبيوتر.

املعلومات  مجتمع 
 Information)

:)Society

هو مجتمع متصل بواسطة شبكات االتصاالت املعقدة التي تتطور برسعة 
املعلومات. وتتبادل 

دعامة اإلنرتنت)أو 
عمود اإلنرتنت 

 Internet الفقري( 
:backbone

يشري إىل طرق البيانات الرئيسية يف شبكة اإلنرتنت، بني الشبكات الواسعة 
التي تستضيفها مراكز الشبكة  املرتابطة اسرتاتيجيا واملوجهات األساسية، 

القدرة. التجارية والحكومية واألكاديمية عالية 

اإلنرتنت  تصفية 
:)Internet filtering)

يمكن لحكومة ما، أو مزود لخدمة اإلنرتنت، أو رشكة، أو الوالدين من 
استعمال برامج، إما عىل أجهزة الكمبيوتر الشخصية يف املنزل أو يف 

املؤسسات، لتقييد املحتوى للمستخدمني. ويمكن للمرشح أن يقوم بالتصفية 
عىل أساس كلمات محددة أوعناوين الربيد اإللكرتوني، أو مواقع وعناوين 

أخرى، ويمكن استخدامه عىل سبيل املثال من قبل دولة معينة ترغب بمنع 
املستخدمني داخل حدودها من رؤية موقع إخباري معني عىل اإلنرتنت. 

حوكمة اإلنرتنت 
 Internet)

 :)Governance

نم ةعومجم يندملا عمتجملاو صاخلا عاطقلاو تاموكحلا قبطتو روطت 
.تنرتنإلا مادختساو روطت لكش ديدحتل دعاوقلاو ةكرتشملا ئدابملا

املعايري املستخدمة لتوصيل البيانات عرب حزم الشبكات باستخدام نظام واحد بروتوكول اإلنرتنت
.TCP / IP مشرتك يطلق عليه اسم

مؤسسة مراقبة 
اإلنرتنت

منظمة غري حكومية مقرها يف اململكة املتحدة، يستطيع الجمهور من خاللها 
تقديم الشكاوى حول املحتوى الذي يعترب 'غري قانوني' عىل شبكة اإلنرتنت.

خادم اإلنرتنت 
:)Internet server)

جهاز كمبيوتر متصل باإلنرتنت بشكل دائم. يمكن ألي مستخدم لإلنرتنت يف 
العالم الوصول إىل املواقع اإللكرتونية املرتبطة بالخادم.
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IPv4 التعديل الرابع يف تطوير بروتوكول اإلنرتنت، والربوتوكول األول الذي انترش عىل
.IPv6 نطاق واسع. انظر ب

IPv6 .تعترب هذه النسخة السادسة الجيل القادم من بروتوكول اإلنرتنت 
حيث يزيد من مساحة العنوان من32 إىل 128 بت )bits( لتوفري عدد كبري من 

الشبكات والنظم.

ISP .الرشكات التي توفر اإلتصال عربالإلنرتنت للمستخدم

ITU هيئة لألمم املتحدة لتنسيق معايري وسياسة االتصاالت السلكية والالسلكية
الدولية.

التشهري  سياحة 
:)Libel tourism)

يمكن للذين يتعرضون للتشهري من قبل مطبوعة )متوفرة عىل اإلنرتنت( أن 
يقوموا برفع دعوى ضد النارش أو املؤلف يف البلد التي توفر لهم أكرب احتمال 

للحصول عىل حكم أفضل، إذا توفرت الظروف. املناسبة)انظر اإلطار 8.1(

لجنة ماك برايد 
 MacBride)

: )Commission

لجنة أنشئت يف عام 1977 من قبل منظمة اليونسكو، نرشت يف عام 
1980مطبوعة بإسم 'أصوات كثرية ، عالم واحد' )ICCP1980( والتي أصبحت 

تعرف باسم تقرير ماك برايد. أصبح هذا التقرير مرجعا رئيسيا للدعوة إىل 
'نظام عاملي جديد للمعلومات واالتصال' )NWICO(. )انظر اإلطار 1.1(

الخبيثة  الربمجيات 
:)Malware)

برمجيات مصممة إللحاق الرضر بأجهزة وأنظمة الكمبيوتر، عن طريق إنزال 
فريوس عىل سبيل املثال.

محو أمية اإلعالم 
:) Media literacy)

القدرة عىل الوصول إىل املعلومات وتحليلها وتقييمها وإنتاجها ثم نرشها يف 
 أشكال متنوعة ومن خالل وسائل مختلفة.

http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/doc/portfolio/
 .definitions.htm

Pا لنظري إىل نظري أو 
:)P2P( الند للند

هندسة شبكات من نظري إىل نظري مبنية من قبل مشاركني يقومون بتوفري 
املصادر )مثل طاقة املعالجة أو النطاق الرتددي للشبكة(إىل مشاركني من 

شبكات أخرى، دون الحاجة إىل عقد مركزية مثل الخوادم أو مضيفني 
مستقرين.

:)RSS( مجموعة متنوعة من أشكال تغذية البيانات تستعمل لنرش األعمال التي يتم آر إس إس
تحديثها باستمرار )مثل عناوين األخبار(. تتضمن تغذية آر إس إس النص 

والبيانات الوصفية مثل تواريخ النرش والتأليف.

:)Skype( برنامج تطبيقات يسمح للمستخدمني بإجراء مكاملات صوتية، وارسال رسائل سكايب
 )video conferencing( فورية، ونقل امللفات وعقد اجتماعات مرئية وصوتية

عرب اإلنرتنت.

الشبكة  خدمة 
 Social( املجتمعية 
:)network service

خدمة عىل شبكة اإلنرتنت توفر األدوات الالزمة لبناء الشبكات االجتماعية أو 
العالقات االجتماعية بني الناس. إحدى خدمات الشبكة االجتماعية، تحوي 
ملفا شخصيا لكل مستخدم، باالضافة إىل الروابط االجتماعية الخاصة به 

.)facebook.com ومجموعة متنوعة من الخدمات اإلضافية )مثل 

http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/doc/portfolio
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الرسائل غري املرغوب 
:)Spam( فيها

الربيد اإللكرتوني غري املرغوب فيه والذي قد يحتوي عىل برمجيات خبيثة.

Top level domain.)DNS( أعىل مستوى من أسماء املجال يف نظام أسماء النطاقات

:)Twitter( خدمة مجانية تمثل شبكة اجتماعية ومدونة صغرية يف الوقت نفسه، تويرت 
 تمكن املستخدمني من إرسال وقراءة الرسائل املعروفة باسم تغريدة 

.)tweet( أو تويت

محتوى موّلد من ِقبل 
املستخدمني

أي نوع من املحتوى االعالمي املتاح للجمهور، تم انتاجه من قبل املستخدمني 
النهائيني.

استخدام  إمكانية 
تقنية الصوت عرب 

 Voice over( اإلنرتنت
:) IP

مجموعة متنوعة من تقنيات اإلرسال لتقديم االتصاالت الصوتية عرب اإلنرتنت 
أو غريها من شبكات تبديل حزم.

 1.0  شبكة 
:)Web 1.0)

تمكني االتصال عن طريق شبكة اإلنرتنت مع الرتكيز عىل تبادل املعلومات 
)وصالت النصوص التشعبية عىل الشبكة، وتمكني املشاركة العاملية من 

)1 الوثائق والنصوص والفيديو، الخ.( )انظر الجدول 

 1.0  شبكة 
:)Web 1.0) 
 2.0  شبكة 

: )Web 2.0 )

تمكني االتصال عن طريق شبكة اإلنرتنت مع الرتكيز عىل املحتوى املقدم من 
املستخدمني )املدونات، التدوين املصغر )تويرت عىل سبيل املثال(، تعليقات 

)1 املستخدمني، التقييمات، واالقرتاع، وما إىل ذلك( )انظر الجدول 

 3.0  شبكة 
:)Web 3.0)

تمكني االتصال عن طريق شبكة اإلنرتنت مع الرتكيز عىل اإلنتاج املشرتك 
)1 للمعلومات )انظر الجدول 

WGIG فريق عمل لألمم املتحدة مكون من أصحاب مصلحة متعددين، انشئ بعد
WSIS( 2003( لالتفاق عىل مستقبل حوكمة  القمة العاملية ملجتمع املعلومات 

اإلنرتنت. 

WIPOالفكرية للملكية  العاملية  املنظمة 

WSIS مؤتمران عقدا تحت رعاية األمم املتحدة حول املعلومات واالتصاالت ومجتمع
املعلومات. عقد األول يف عام 2003 يف جنيف والثاني يف عام 2005 يف تونس.
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امللحق 2 اإلختصارات

ARPAnetشبكة وكالة مشاريع البحوث املتقدمة

ASCIIالنظام األمريكي املوحد لتبادل املعلومات

AT&Tالرشكة االمريكية للهواتف والتلغراف

ccTLDنطاق اإلنرتنت الذي يتبع دولة أو منطقة معينة

CEJA-JSACمركز الدراسات العدلية يف األمريكيتني

CIPAقانون حماية األطفال عىل اإلنرتنت

CPJالصحفيني لجنة حماية 

CSTDاللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

DMCAالرقمية للملكية  األلفية  قانون 

DNSنظام أسماء النطاقات

DPIالعميق التفتيش  حزم 

DRMإدارة الحقوق الرقمية

ECHRاالتفاقيـة األوروبية لحمـاية حقـوق اإلنســان والحـريات األســاســية

EoGبيئة األالعيب

EuroISPAالرابطة االوروبية ملزودي خدمة اإلنرتنت

FCCةيداحتالا تالاصتالا ةنجل

FoIحرية الحصول عىل املعلومات

FOSSالربمجيات الحرة واملفتوحة املصدر

GAIDالتحالف العاملي من أجل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

IANAهيئة اإلنرتنت لألرقام املخصصة

ICANNهيئة اإلنرتنت لألسماء واألرقام املخصصة

ICCPRالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

ICESCRالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ICTاملعلومات واالتصاالت تكنولوجيا 

ICTDتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية

IDNالدولية النطاقات  أسماء 

IGFمنتدى حوكمة اإلنرتنت

IPبروتوكول اإلنرتنت

IPRالفكرية امللكية  حقوق 

IPv4 اإلصدار 4 من بروتوكول اإلنرتنت

IPv6اإلصدار 6 من بروتوكول اإلنرتنت

ISPمزود خدمة اإلنرتنت

ITاملعلومات تكنولوجيا 

ITUاالتحاد الدويل لالتصاالت

IWFمؤسسة مراقبة اإلنرتنت

NGOمنظمة غري حكومية

NWICOالعاملي الجديد لإلعالم واالتصال النظام 
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P2Pنظري إىل نظري

RIMالذكية الهواتف  الكندية للبحوث املتخصصة يف  الرشكة 

TRIPSاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق امللكية الفكرية

UDHRناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا

UGCمحتوى موّلد من ِقبل املستخدمني

UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي

UNESCO)منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو

URIمعرف املوارد املوحد

URLمحدد موقع املعلومات

VoA إذاعة صوت أمريكا

VoIPإمكانية استخدام تقنية الصوت عرب اإلنرتنت

W3Cالعاملية الشبكة  رابطة 

WCT معاهدة حقوق النرش للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

Webالعاملية الشبكة  رابطة 

WGIGاملجموعة العاملة عىل إدارة اإلنرتنت

WIPاملرشوع العاملي لإلنرتنت

WIP2مرشوع سياسة اإلنرتنت العاملي

WIPOالفكرية للملكية  العاملية  املنظمة 

WPFCالصحافة العاملية لحرية  اللجنة 

WPPTمعاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن األداء والتسجيل الصوتي

WSISاملعلومات العاملية ملجتمع  القمة 
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امللحق 3. قائمة الجداول واألشكال

الجداول

12أشكال االتصال عن طريق شبكة اإلنرتنتالجدول 1

24البيئة الداعمة لحرية التعبري عىل اإلنرتنتالجدول 2

للتصفيةالجدول 3 الدولية  نتائج االستطالعات  42تحليل 

الرقمية: أصحاب املصلحة واالسرتاتيجياتالجدول 4 48الحقوق 

األهداف الصناعية وأصحاب املصلحة واالسرتاتيجيات الالزمة لخلق بيئة مواتية الجدول 5
التعبري لحرية 

54

األهداف املرتكزة عىل املستخدم وأصحاب املصلحة واالسرتاتيجيات الالزمة لخلق الجدول 6
التعبري بيئة مواتية للحرية 

58

62األهداف املرتكزة عىل اإلنرتنت وأصحاب املصلحة واالسرتاتيجيات لبيئة مالئمةالجدول 7

67األهداف األمنية وأصحاب املصلحة واسرتاتيجيات البيئة املواتيةالجدول 8

األشكال

1 28االنتشار العاملي لإلنرتنت: عدد املستخدمني ونسبتهم من حيث عدد سكان العالمالشكل 

2 29االنتشار اإلقليمي لإلنرتنت: عدد املستخدمني ونسبتهم من حيث مناطق العالمالشكل 

3 30إجمايل عدد مستخدمي اإلنرتنت داخل األقاليمالشكل 

4 30نسبة مستخدمي اإلنرتنت داخل األقاليمالشكل 

5 31نسبة مستخدمي اإلنرتنت يف العالمالشكل 

6 32نسبة استخدام اإلنرتنت يف جميع أنحاء العالم بحسب عدد مواقع الويب النشطةالشكل 

7 45اإلنرتنت هو مكان آمن للتعبري عن آرائيالشكل 

8 46يجب أن يكون الوصول إىل اإلنرتنت حق أسايس لجميع الناسالشكل 

9 التعبري واالتصالالشكل  الداعمة لحرية  75البيئة 
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املالحظات التعقيبية

http://www.internetworldstats.com/stats.htm االحصائيات العاملية الحالية متوفرة عىل:   1

دافيد أردوس )االتصاالت الشخصية، 24 أبريل 2010( يرى رضورة وجود بيئة قانونية جديدة   2
لإلنرتنت للتطرق إىل موضوع تطبيق التنظيم القديم لوسائل اإلعالم عىل اإلعالم الجديد املمثل 

باإلنرتنت.

تطوير مفهوم املجتمع الشبكي عىل يد كاستلزمانويل )1996 ،2000(، مبني عىل املفاهيم السابقة   3
حول مجتمع املعلومات، استنادا عىل عمل قبل دانيال بيل وآخرون )1974(.

املادة 19 تنص عىل: لكل فرد الحق يف حرية الرأي والتعبري، وهذا الحق يشمل حرية اعتناق اآلراء   4
دون أي تدخل، والسعي وراء املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها من خالل أي وسيلة كانت دون تقيد 

/http://www.un.org/en/documents/udhr بالحدود الجغرافية" انظر: 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-paci_ c/8361471.stm أنظر  5

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=2493&URL_DO=DO_TOPIC&URL_h 6

SECTION=201.html

امكانية تحقيق هذا هو موضوع نقاش. يمكن القول أن حق الحصول عىل بعض أنواع التكنولوجيا   7
حق أسايس للجميع عىل هذا الكوكب. ولذلك، فإن ترجمة الحق يف االتصال إىل سياسات وممارسات 

هو يف حد ذاته قضية سياسية رئيسية.

http://www.internetworldstats.com/stats.htm :استنادا إىل إحصاءات اإلنرتنت العاملية عىل  8

http://www. و http://www.globalnetworkinitiative.org/principles/index.php أنظر  9
article19.org/pdfs/publications/1993-handbook.pdf

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm :املادة 10 أنظر  10

http://www.europarl. :2000( عىل/C364/01( راجع ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي  11

europa.eu/charter/default_en.htm

http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html :التعديل األول انظر  12

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/ امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب انظر:   13

z1afchar.htm

'يجب مراعاة حقوق اآلخرين واألمن الجماعي واألخالق واملصلحة املشرتكة عند ممارسة الحقوق   14

.7 والحريات الفردية': امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب املادة 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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2009-580DC: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/انظر القرار  15

english/case-law/case-law.25743.html

http://200.91.68.20/scij/ 012790-2010 )باإلسبانية(:  انظر حكم محكمة كوستاريكا الدستورية   16

busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&param2=1&nValor1=1&nValor2

=483874&strTipM=T&lResultado=1

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/:انظرقانون استونيا اإلعالم  17

un-dpadm/unpan039520.pdf

www.nis.gr/npimages/docs/Constitution_EN.pdf :5 من الدستور اليونانيA.2 انظراملادة  18

http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/NormaDetalle.  19

asp?NormaId=779

انظر، عىل سبيل املثال، استخدام بيئة األالعيب يف دراسات سياسات االتصاالت وتطوير شبكة   20

اإلنرتنت )دوتون 1992؛ دوتون 2008؛ ودوتون وآخرون 2008(.

من أحد اكثر املفاهيم الخاطئة شيوعا، واملحيطة بتاريخ اإلنرتنت، فكرة أن أربانيت )شبكة وكالة   21

مشاريع البحوث املتقدمة( كانت تركز يف املقام األول عىل االحتياجات العسكرية والدفاعية. انظر 
دوتون )2008(. 

يف الواليات املتحدة، يف أواخر 1990، قامت وزارة التجارة من خالل إدارة االتصاالت واملعلومات   22

الوطنية )NTIA(، برعاية برنامج مساعدة البنية التحتية لالتصاالت واملعلومات )TIIAP(. مما وفر 
منحا مماثلة لتعزيز تطوير واستخدام تقنيات االتصاالت الحديثة. 

http://about.skype.com/2003/08/skype_beta_launched.html :أنظر  23

األشكال6 -1 والرسوم البيانية املطورة من قبل كتاب التقرير باستخدام البيانات املستمدة من   24

http://www. اإلحصاءات العاملية الستخدام اإلنرتنت وإحصاءات السكان متاحة عىل: 
/internetworldstats.com

http://www.oii.ox.ac.uk/research/project.cfm?id=46 :أنظر  25

  /http://www.cpj.org :أنظر  26

مرشوع بيئة الشبكة )Web Ecology Project( قام بتحليل جميع التغريدات )tweets( حول   27

االنتخابات اإليرانية، مثل تلك التي استخدمت العالمة )hash tag( املسماة ب "االنتخابات اإليرانية 
Iranelection"، ووجدت نمطا لتوزيع معيار قانون السلطة، حيث كان10 يف املائة من األفراد 

يساهمون بمعظم املحتوى. كانت التغريدات باللغة الفارسية محدودة أكثر من تلك التي باللغة 
 اإلنجليزية، وعدد قليل فقط من التغريد اتنشأت من إيران.فقد كان عدد املغردين من داخل إيران 

من 10 إىل 12 باملائة من املغردين األكثر نشاطا. وأرسلت أكثر التغريدات من قبل اإليرانيني املغرتبني 
الذي كانوا يحصلون عىل األخبار باللغة الفارسية من مصادر مختلفة ويعيدوا تغريدهم 

باللغة  اإلنجليزية.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A7
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إستنادا إىل التغطية الصحفية الواسعة حول فيتنام، بما يف ذلك 'إتهام مدون آخر بالتخريب والحكم   28

2009:www.rsf.org/Blogger-and-activist- عليه بعقوبة اإلعدام'، مراسلون بال حدود، 23 ديسمرب 
faces.html )تمت الزيارة يف 15 يناير، 2010(؛ وزارة اإلعالم واالتصاالت يف جمهورية فيتنام 

االشرتاكية: www.mic.gov.vn/en/menu/introduction/2/index.mic )تمت الزيارة فييوم 16 
يناير2010(؛نغافام، 'فيتنام تطلق رساح املدوناملعتقل' ، أخبار بي بي يس )BBC News(، 14 سبتمرب 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/8253832.stm :2009 )تمت الزيارة فييوم 16 يناير2010(؛ 

2009: www. ناشط فيتنامي يدان بالتخريب'، 28 ديسمرب' ،) Associated Press( أسوشيتد برس
cbc.ca/world/story/2009/12/27/activistsubversion-vietnam.html )تم االطالع عليه يف 16 

2010(؛ املنتدى اآلسيوي لحقوق اإلنسان والتنمية، "اعتقال املدونني والكتاب يف فيتنام: أين  يناير 
2009: www.forum-asia.org/index.php?option=com_content&task حرية التعبري؟" 17 سبتمرب

2010(؛ منظمة القلم العاملية  15يناير  view&id=2314&Itemid=32= )تمت الزيارة فييوم 

 )International Pen(، " قرار لجنة الكتاب السجناء 2009: فيتنام"، أكتوبر 2009:
http://www.internationalpen.org.uk/go/committees-and-networks/writers-inprison/

wipc-2009-resolution-viet-nam )تمت الزيارة فييوم 16يناير 2010(. 

سعى الحزب الشيوعي يف فييتنام إىل الحد من االنتقادات حول عالقاته مع الصني.   29

2009: http://cpj. أسوأ 10 بلدان للمدونني‘، تقارير خاصة، لجنة حماية الصحفيني، 30 أبريل'  30

org/reports/2009/04/10-worst-countries-to-be-a-blogger.php )تمت الزيارة فييوم 

.)2010 16يناير 

http://www.mic.gov.vn/en/menu/introduction/2/index.mic  31

 Nguyen XuanNghia  كان من بني النشطاء الثمانية الذين حكم عليهم الروائي والصحفي املعروف  32

والطالب وكاتب اإلنرتنت Ngo Quynh. تم سابقا اعتقال ثالثة مدونني، Nguyen Ngoc NhuQuynh و 
Bui ThanhHieu وPham Doan Trang ألسباب تتعلق باألمن القومي. يف ديسمرب2009، أدين محامي 

حقوق اإلنسان املعروفة Le Cong Dinh، واملدون املؤيد للديمقراطية Nguyen TienTrung وضابط 
الجيش السابق Tran Anh Kim، بتهمة "التحريض عىل التخريب" بموجب املادة 79 من قانون 

العقوبات، الذي يتضمن عقوبة اإلعدام. وأدين Kim بخمس سنوات ونصف يف السجن يف ديسمرب 
2009. وينتظر Le Cong Dinh وNguyen TienTrung املحاكمة يف يناير عام 2010. ومن القضايا 

األخرى البلغ عنها قضية املدون Nguyen Van Hai )االسم املستعار Dieu Cay(، الذي حصل عىل 
عامني ونصف يف السجن يف عام 2008 بتهمة التهرب من الرضائب. 

http://www.edri.org/issues/freedom/access  33

يغطي هذا فقط البلدان التي تطرقت لها هذه الدراسات. ذكر املراقبون اآلخرون، مثل مراسلون   34

بال حدود )Reporters without Borders( دول أخرى لبيان أنظمة الرقابة الصارمة، مثل جمهورية 
http://en.rsf.org/web-2-0-versus- الديمقراطية(. انظر:  الديمقراطية )كوريا  كوريا الشعبية 

 control-2-0-18-03-2010 ،36697
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كان هناك موقع متاح عىل اإلنرتنت ليمكن املستخدمني من 'اختبار أي موقع يف الوقت الحقيقي إذا ما   35

كان محظورا يف الصني. ومع ذلك، فإن املوقع ينوه اآلن: "نظرا لتدابري الرقابة األكثر رصامة من أي 
وقت مىض، التي تفرضها الصني عىل شبكة اإلنرتنت، فإن الفريق ...يف الوقت الحارض لم يعد قادرا 

عىل أن يشهد عىل موثوقية أداة تجربته". 

7 و8 هريسوم البيانية أنشأها التقرير باستخدام البيانات املستخلصة من االستطالع العاملي  األشكال   36

http://news.bbc.co.uk/1/ للبي بي يس حول اإلنرتنت.القصة اإلخبارية األصلية متوفر عىل: 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/ hi/8548190.stm، وأخذت البيانات نتائج االستطالع من: 

bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf تم استخالص املعلومات من كال املصدرين يف 

8 مارس 2010.

http://www.iwf.org.uk/media/news.archive-2008.251.htm  37

وفقا ملنظمة حدود اسرتاليا اإللكرتونية: "أعلنت الحكومة الفيدرالية األسرتالية أنها ستطبق تصفية   38

إلزامية عىل مستوى مزودي خدمة اإلنرتنت للمحتوى غري قابل للتصنيف. وهذا يعني أن مزودي 
خدمة اإلنرتنت يف اسرتاليا سوف يضطرون اآلن لتصفية اإلنرتنت ملنع الوصول إىل املواقع التي ترفض 

.)/http://wiki.efa.org.au/learn_more( التصنيف بموجب قوانني اسرتاليا للتصنيف

16 http://www.aconite.com/sites/default/_les/Internet_blocking_and_ صفحة  39

Democracy.pdf

http://www.edri.org/edrigram/number7.19/draft-framework-decision-child- أنظر:   40

exploatation

http://www.rsf.org/Prosecutors-violate-online-free.html :مراسلون بال حدود  41

حجبت تركيا موقع يوتيوب )YouTube( مرتني يف عامي 2007 ويتم حاليا حظر مواقع أخرى، انظر:  42 

http://www.edri.org/edrigram/number7.19/turkey-blocks-foreign-websites

14 ديسمرب 1946.   43

يجادل بريلينجيريي )2010( بأن االرتباك حول القضية سببه أن اإلدانة تعتمد عىل الجمع بني مادتني   44

13 حيث  اعتربهما القايض مرتبطتني.وفقا لبريلينجيريي، أنه من غري الواضح ملاذا تم استخدام املادة 
أنها لم تذكر يف الئحة االتهام. )توجد املادة 13 يف املادة 161، وليس 167 من التعليمات الربمجية.( 

وينبغي أن تستند االتهامات التي تتعلق بانتهاك الخصوصية و'معالجة البيانات بصورة غري 
167، قسم ال يشتمل عىل استخدام 'إشعار مسبق'.  قانونية' عىل القسم 

انظر محاكمة موقع خليج القراصنة )Pirate Bay Trial( حيث كان اإلدعاء جنائي ومدني يف الوقت   45

نفسه عىل أربعة أشخاص يف السويد اتهموا برتويج تعدي الغري عىل حق املؤلف من خالل موقع 
خليج القراصنة. وجد جميع املتهمني مذنبني وحكم عليهم بالخدمة يف السجن سنة واحدة ودفع 

غرامة قدرها 30 مليون كرونة سويدية )ما يعادل € 2700000 أو 3.5 مليون دوالر أمريكي(. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_bay

http://www.iwf.org.uk/media/news.archive-2008.251.htm
http://www.iwf.org.uk/media/news.archive-2008.251.htm
http://wiki.efa.org.au/learn_more
http://www.aconite.com/sites/default/_les/Internet_blocking_and_
http://www.edri.org/edrigram/number7.19/draft-framework-decision-child-:%D8%B1%D8%B8%D9%86%D8%A3
http://www.rsf.org/Prosecutors-violate-online-free.html
http://www.rsf.org/Prosecutors-violate-online-free.html
http://www.edri.org/edrigram/number7.19/turkey-blocks-foreign-websites
http://www.edri.org/edrigram/number7.19/turkey-blocks-foreign-websites
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ديربت وآخرون )2008(   46

http://opennet.net/research/regions/asia مبادرة الشبكة املقتوحة: آسيا   47

47 U.S.C. § 230(c()1(. )http://www.techlawjournal.com/courts/zeran/47usc230. أنظر  48

(htm

http://www.google.com/corporate/tenthings.html اضطلع عىل مباديء جوجل للفلسفة عىل:   49

/http://www.google.com/governmentrequests  50

http://googleblog.blogspot.com/2006/02/testimony-internet-in-china.html  51

http://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html  52

CNN يف الصني  ريبيكا ماكينون، مراسلة صحفية سابقة لقناة ال   53

كما ذكر من قبل العديد من خرباء التجارة والسياسة، يكمن اهتمام جوجل بالحفاظ عىل أسواقها يف   54

الخارج عوضاً عن تلك التي يف الصني، حيث أنها ثاني أكثر محرك بحث شعبية بعد بايدو، لكن 
.)2010 حصتها تبلغ ثلث السوق الصينية )اندرسون 

http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135519.htm  55

http://english.people.com.cn/90001/90780/91344/6873383.html  56

http://googleblog.blogspot.com/2010/03/new-approach-to-china-update.html  57

http://googleblog.blogspot.com/2010/03/new-approach-to-china-update.html  58

عىل سبيل املثال، تراجعت أسهم الرشكة الكندية للبحوث املتخصصة يف الهواتف الذكية RIM يف 27 و   59

28 يوليو 2010،عندما هددت دولة اإلمارات العربية املتحدة بإيقاف التشغيل، وارتفع يف 10 

RIM أنها سوف تنقل الخوادم إىل السعودية لتوفري حال لرصد التقني. أغسطس2010 عندما أعلنت 

يف عام 1994، رد مدير مكتب التحقيقات الفدرالية )FBI( لويسفريه، عىل سؤال يف مؤتمر صحفي قال   60

فيه: إذا فشل املعالج الخاص باملستقبل كليرب )Clipper Chip لكسب التأييد العام، وتم السيطرة عىل 
عمليات تنصت ال )FBI( من قبل جهات غري حكومية، فلن يكون ملكتبه أي خيار غري الحل القانوني. 

يف وقت الحق، يف أعقاب مأساة أوكالهوما سيتي، قدم السيد فريه شهاده أمام اللجنة القضائية يف 
 مجلس الشيوخ، فحواها أن التشفريالقوي املتاح للجمهور يجب تقليصه من قبل الحكومة. أنظر:

http://www.philzimmermann.com/EN/essays/WhyIWrotePGP.html

/http://security.homeof_ce.gov.uk/ripa/interception  61

http://www.techlawjournal.com/courts/zeran/47usc230.%D8%B1%D8%B8%D9%86%D8%A348
http://www.techlawjournal.com/courts/zeran/47usc230.%D8%B1%D8%B8%D9%86%D8%A348
http://www.google.com/corporate/tenthings.html
http://www.google.com/corporate/tenthings.html
http://www.google.com/governmentrequests
http://www.google.com/governmentrequests
http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135519.htm
http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135519.htm
http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135519.htm
http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135519.htm
http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/135519.htm
http://www.philzimmermann.com/EN/essays/WhyIWrotePGP.html/security.homeof_ce.gov.uk/ripa/interception
http://www.philzimmermann.com/EN/essays/WhyIWrotePGP.html/security.homeof_ce.gov.uk/ripa/interception
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EC/2006/24 حول "االحتفاظ بالبيانات التي تم إنشاؤها أو معالجتها  يتطلب التوجيه األوروبي رقم   62

من خالل خدمات االتصال اإللكرتوني املتوفرة للجمهور أو شبكات االتصاالت العامة" أن تقوم 
الدول األعضاء بالتأكد من أن يقوم مقدمي اإلتصاالت باالحتفاظ بالبيانات الالزمة للتعرف عىل 

مصادر االتصال ملدة ستة أشهر وسنتني، ويتضمن ذلك تاريخ ووقت ومدة ونوع االتصال، والجهاز 
املستعمل، وموقع معدات االتصاالت إذا كانت متنقلة. كل هذا "لغرض الكشف والتحقيق واملالحقة 

القضائية للجرائم الخطرية، حسب التعريف يف القانون الوطني لكل دولة عضو. انظر توجيه الربملان 
األوروبي رقم EC/2006/24 وتوجيه مجلس 15 آذار 2006 حول إبقاء البيانات التي تم إنشاؤها أو 
معالجتها يف اتصال ما، برشط توفر خدمات االتصاالت للجمهور اإللكرتوني أو شبكات االتصاالت 

:2002/58/ EC  العامة. أنظر تعديال لتوجيه 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:EN:PDF

عقد معهد أكسفورد لإلنرتنت )OII( ورشتي عمل حول إدارة الهوية، بما يف ذلك تلك التي ذكرها   63

عنها روندل )2007( وروندل ودوباتكا )2009(.

عىل سبيل املثال، نشأت هذه املناقشة يف مداوالت ريسيبتيس )RISEPTIS( )2009(، وأيضا يف لجنة   64

 .)RAE2007( تركز عىل الخصوصية وحماية البيانات

http://www.bbc.co.uk/news/uk- :ذكر عىل وكالة انباء بي بي يس، 24 يوليو 2010 . أنظر  65
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:EN:PDF
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