إعالن مانيال بشأن مسؤولية الوسطاء
إرشادات ألفضل الممارسات للحد من مسؤولية الوسطاء عن المحتوى للترويج
لحرية التعبير واالبتكار
مبادرة من المجتمع المدني العالمي
اإلصدار  24 ،1.0مارس (آذار) 2015

إعالن مانيال بشأن مسؤولية الوسطاء
مقدمة
زودي خدمات
ُك ُّل االتصاالت عبر اإلنترنت تجري بطريق التمرير عبر وسطاء مثل ُم ّ
سياسات التي ت ُ ِّ ّ
اإلنترنت ،وال ّ
نظم المسؤولية القانونية
حركات البحث .ال ّ
شبكات االجتماعية ،و ُم ِّ ّ
حرية
للوسطاء عن محتوى هذه االتصاالت لها تأثير على حقوق المستخدمين ،بما في ذلك ّ
ّ
والحق في الخصوصية.
التّعبير وحرية التنظيم
بهدف حماية حرية التعبير وتهيئة بيئة مواتية لالبتكار تُوازن بين متطلّبات ُك ّل من الحكومات
واألطراف المعنيين اآلخرين ،اجتمعت مجموعات من المجتمع المدني من أنحاء العالم القتراح
هذا اإلطار من االحتياطات األساسية والممارسات الفُضلى المستندة إلى مواثيق حقوق اإلنسان
الدولية ،وأطر قانونية دولية أخرى.
سياسات غير المدروسة بشأن مسؤولية الوسطاء ،والتدابير التنظيمية ال ُمقيّدة ،وكذلك القصور
ال ّ
ُّ
ّ
ُ
سياسات ،كلها أدّت إلى
عن التوافق مع مبدئي الضرورة والتناسب ،وغياب االتساق في هذه ال ّ
صة ،بما
إحداث ال ّرقابة وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان من قِّبَل الحكومات والجهات الخا ّ
يقيّد من حقوق األفراد في حرية التعبير ،ويخلق بيئة يسودها الغموض أيضا تُعيق االبتكار على
اإلنترنت.
والوسطاء أخذه في االعتبار عند تطوير وإقرار
اإلطار المقدّم هنا ينبغي على ُ
صنّاع القرار ُ
ُ
سياسات والممارسات التي تحكم مسؤولية الوسطاء فيما يتعلق بمحتوى
ومراجعة التشريعات وال ّ
ّ
الطرف الثالث .هدفنا تشجيع تطوير منظومة للمسؤولية متوافقة ومتجانسة ت ُ ِّ ّ
عزز االبتكار مع
احترام حقوق المستخدمين ،انسجاما مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق
اإلنسان.
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الوسطاء ينبغي إعفاؤهم قانونيا ً من المسؤولية عن محتوى الطرف الثالث


ص عليها القانون ،ويجب أن تكون دقيقة
ي قواعد تحكم مسؤولية الوسطاء يجب أن يَنُ َّ
أ ُّ
واضحة وأن يَس ُهل العلم بها.



الوسطاء ينبغي تحصينهم من المسؤولية عن محتوى الطرف الثالث في حال أنَّهم لم
يضطلعوا بتعديل ذلك المحتوى.



الوسطاء يجب ّأال يُعدّوا مسؤولين عن عدم تقييدهم محتوى مشروع.



الوسطاء يجب ّأال يُح ّملوا مسؤولية عن استضافة محتوى غير مشروع لطرف ثالث ،وينبغي
ّأال يُلزَ موا بالمراقبة االحترازيّة كجزء من منظومة مسؤولية الوسطاء.

ي محتوى دون أمر من سلطة قضائية
يجب ّأال يكون إلزام بتقييد أ ِّّ


سلطة قضائية
الوسطاء يجب ّأال يُلزموا بتقييد محتوى ما لم يكن قد صدر بذلك أمر من ُ
قررت عدم مشروعية المادَّة موضوع النَّظر.
مستقلّة محايدة َّ



أوامر تقييد المحتوى يجب أن:
قر بأن المحتوى غير مشروع في نطاق الوالية القضائية.
 oت ُ ُّ
عرف اإلنترنت ووصف المحتوى غير المشروع.
 oتُبيّن ُم ّ
 oتعرض ما يكفي من قرائن لتوثيق األساس القانوني لألمر.
 oتُح ّدِّد الفترة الزمنية التي ينبغي أن يُقيد فيها المحتوى ،إذا كان ذلك واردًا.



ي مسؤولية تقع على الوسيط يجب أن تكون ُمتنا ِّسبة ،وراجعة على نحو مباشر على السلوك
أ ُّ
ال ُمخالف للوسيط بعدم امتثاله على نحو مالئم ألمر تقييد المحتوى.



ي ِّ أمر ال يتوافق مع هذا المبدأ.
لوسطاء يجب ّأال يُ َعدُّوا مسؤولين عن عدم االمتثال أل ّ

طلبات فرض قيود على المحتوى يجب أن تكون واضحة ال لبس فيها ،وأن تتّبع
إجراءات قانونية عادلة.
اتّساقًا مع المبدأ الثانيَّ ،
فإن الوسطاء ينبغي ّأال يُلزموا بتقييد محتوى دون أمر من سلطة قضائية .وفي حال
ُ
طلبت حكومات أو شاكون تقييد محتوى؛ تطبَّق المبادئ التالية:


الوسطاء يجب ّأال يُلزَ موا بتقييم ُمع َّمق لمشروعية محتوى الطرف الثالث.



طلبات تقييد المحتوى المتع ِّلّقة بالمحتوى غير المشروع يجب أن تتض َّمن على األق ِّّل ُك َّل ما
يلي:
 oاألساس القانوني الذي بُني عليه الدَّفع بكون المحتوى غير مشروع.
عرف اإلنترنت ووصف المحتوى المزعوم عدم قانونيّته.
ُ oم ّ
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 oتوضيح كون اإلعفاءات واالستثناءات والدُّفوع في صالح واضع المحتوى قد أ ُخذت
جميعها في االعتبار.
سبل االتّصال بالجهة واضعة المحتوى أو وكيلها ،ما لم يكن ذلك ممنوعًا بموجب
ُ o
القانون.
ضد ال َّ
طلب.
 oقرائن تكفي للتأسيس لوضع قانوني يُع ِّ ّ
الظن في دقَّة المعلومات المقدَّمة.
 oإعالن حسن
ِّّ


طلبات تقييد المحتوى ال ُمتع ِّلّقة بسياسات الوسطاء في تقييد المحتوى يجب أن تتضمن على
األق ّل ُك َّل ما يلي:
 oاألسباب التي بمقتضاها يُمثّل المحتوى موضوع ال َّ
طلب خرقا لسياسات الوسيط في
تقييد المحتوى.
عرف اإلنترنت ووصف االنتهاك المزعوم لسياسات تقييد المحتوى.
ُ oم ّ
سبل االتّصال بالجهة واضعة المحتوى أو وكيلها ،ما لم يكن ذلك ممنوعًا بموجب
ُ o
القانون.
الظن في دقَّة المعلومات المقدَّمة.
 oإعالن حسن
ِّّ



الوسطاء الذين يستضيفون محتوى قد يُلز ُمهم القانون باالستجابة لطلبات تقييد محتوى ُمتع ِّّلقة
بمحتوى غير مشروع ،إما بتمرير الطلبات المشروعة المتوافقة مع هذه المبادئ إلى واضع
المحتوى ،أو بإخطار الشاكي بسبب تعذُّر ذلك .الوسطاء ينبغي ّأال يُلزَ موا بضمان قدرتهم
على تحديد هويّات المستخدمين.



عند تمرير ال ّ
طلب يجب على الوسيط تقديم شرح واضح لحقوق واضع المحتوى ،وفي
الحاالت التي ي ُِّلزم فيها القانونُ الوسي َ
ط بتقييد المحتوى يجب أن يتض ّمن ذلك ال َّ
شرح وصفًا
ي ِّ إجراء مضاد ممكن وآليات الطعن المتاحة.
أل ّ



إذا قيّد الوسطاء محتوى ُمستضافا لديهم استجابة لطلب تقييد محتوى فيجب عليهم التزام
المبدأ السادس أدناه المتعلَّق بالشفافية والمساءلة.



سفة أو
طالبات تقييد ال ُمحتوى ال ُمتع ِّسفة أو الكيديّة تنبغي معاقبة طلبات تقييد المحتوى المتع ِّ ّ
سيئة النيّة تنبغي معاقبة مق ّدِّمها.

قوانين وأوامر وممارسات تقييد المحتوى يجب أن تتوافق مع مبدأ الضرورة
والتناسب
القوانين واألوامر والممارسات التي تق ِّيّد المحتوى ينبغي أن تكون ضرورية ومتناسبة في مجتمع
ديمقراطي:
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أي قيود على المحتوى ينبغي أن تقتصر على المحتوى موضوع النَّظر.



عند تقييد محتوى يجب اعتماد األسلوب التقني األقل تقييدا.
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إذا قُ ِّّيد محتوى لكونه غير شرعي في منطقة جغرافية معينة ،وإذا كان الوسيط يُق ِّ ّدم خدمة
نوعة جغرافيا ،فإن النِّّطاق الجغرافي لتقييد المحتوى يجب أيضا تحديده على نفس النَّحو.
ُم َّ



إذا قُيِّّد محتوى لكونه غير شرعي لمدة محدودة فيجب ّأال يتعدّى التقييد هذه المدة ،وتجب
مراجعة أمر التقييد دوريا للتأكد من وجوب سريانه.

قوانين وسياسات وممارسات تقييد المحتوى يجب أن تحترم اإلجراءات القانونية
العادلة


قبل تقييد أي محتوى على أساس أمر أو طلب ،ينبغي أن يُتاح ل ُك ِّّل من الوسيط وواضع
المحتوى ٌّ
ي في أن يُست َ َمع إليهما إال في الظروف االستثنائية ،وفي هذه الحالة تجب
حق فعل ُّ
مراجعة األمر وتطبيقه بأثر رجعي في أقرب وقت ممكن عمليا.



الحق في ال ّ
أي قانون يُن ِّ ّ
َّ
طعن على
ظم الوسطاء يجب أن يمنح واضعي المحتوى والوسطاء
أوامر تقييد المحتوى.



الوسطاء ينبغي عليهم أن يتيحوا لواضع المحتوى آليات لمراجعة قرارات تقييد المحتوى
الذي ينتهك سياسات تقييد المحتوى الخاصة بالوسيط.



في حال أن الطعن ضد تقييد المحتوى كانت نتيجته في صالح واضع المحتوى بمقتضى ما
في  2أو بالمراجعة كما في  ،3فينبغي على الوسطاء استرجاع المحتوى إلى حالته قبل
التقييد.



الوسيط ينبغي عليه أال يفصح عن معلومات يمكن بها تحديد هوية مستخدم دون أمر من
سلطة قضائية .منظومة مسؤولية الوسطاء يجب أال ت ُ ِّلزم الوسيط باإلفصاح عن معلومات
يمكن بها تحديد هوية مستخدم دون أمر من سلطة قضائية.



عند صياغة وإنفاذ سياساتهم بشأن تقييد المحتوى ينبغي على الوسطاء احترام حقوق
اإلنسان .والحكومات أيضا عليها إلزام بضمان كون سياسات الوسطاء لتقييد المحتوى تحترم
حقوق اإلنسان.

الشفافية والمحاسبة يجب تضمينها في قوانين وسياسات وممارسات تقييد المحتوى
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الحكومات يجب أن تنشر جميع التّشريعات والسّياسات والقرارات وغيرها من أشكال التنظيم
سر النَّفاذ.
المتعلقة بمسؤولية وسطاء االتّصال في موعد مناسب وفي صيغ تي ِّ ّ



الحكومات يجب عليها أال ت ِّت ّخذ تدابير لتقييد محتوى خارج نطاق القضاء .وهذا يشمل
الضغوط االرتهانية لفرض تغييرات في شروط الخدمة ،أو لتشجيع أو فرض ما يسمى
بالممارسات "الطوعية" ،كما يشمل عقد اتّفاقيّات تقيّد التجارة أو تُق ِّيّد النّشر العمومي
للمحتوى.



الوسطاء ينبغي عليهم أن ينشروا على اإلنترنت سياساتهم في تقييد المحتوى بلغة واضحة
تطورت ،وإخطار المستخدمين بالتّغيرات عند
وفي صيغ تي ِّ ّ
سر النّفاذ ،واستبقائها ُمحدّثة كلَّما َّ
حصولها.



الحكومات يجب عليها نشر تقارير شفافية تتيح معلومات محددة عن ُك ِّّل األوامر والطلبات
التي تصدرها إلى الوسطاء.
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الوسطاء ينبغي عليهم نشر تقارير شفافية تتيح معلومات محددة عن ُك ِّّل تقييدات المحتوى
التي أجروها ،متضمنة استجاباتهم للطلبات الحكومية واألوامر القضائية وطلبات الشاكين
وإنفاذا لسياسات تقييد المحتوى.



حيثما يُقيّد محتوى في منتج أو خدمة خاصة بالوسيط مما تتيح عرض إخطار عند محاولة
النفاذ إلى ذلك المحتوى ،فينبغي على الوسيط إظهار إخطار واضح يبيِّّن المحتوى ال ُمقيد
وسبب التقييد.



الحكومات والوسطاء والمجتمع المدني ينبغي عليهم العمل معا لتطوير وصيانة آليات إشراف
مستقلّة شفّافة محايدة بغرض ضمان كون سياسات وممارسات تقييد المحتوى يُعتمد عليها.



أُ ُ
طر وتشريعات مسؤولية الوسطاء ينبغي أن تستلزم مراجعة قواعدها وإرشاداتها دوريا
لضمان حداثتها وفعاليتها وكونها غير ُمضنية .مراجعة دورية مثل هذه ينبغي أن تتض ّمن
آليات لجمع بيانات عن تطبيقها وأثرها ،وينبغي أيضا أن تتطلّب مراجعة ُمستقلّة ل ُكلفتها
المالية ،وفائدتها ،وأثرها على حقوق اإلنسان.
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