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بيان افتتاحي

تحــدد هــذه املبــادئ إطــار العمــل لضمــان أن يتــم بشــكل كامــل حمايــة حريــة التعبيــر  والقــدرة علــى 
تبادل املعارف والثقافات، وأال يتم تقييدها بشكل مفرط بسبب املصالح املرتبطة بحقوق الطبع 
فــي العصــر الرقمــي. كمــا تســعى هــذه املبــادئ إلــى الترويــج إلجــراءات إيجابيــة مــن أجــل دعــم التدفــق 
الحــر للمعلومــات واألفــكار  وزيــادة الوصــول إلــى املعرفــة والثقافــة عبــر اإلنترنــت ومــا وراء اإلنترنــت.

لقــد نشــأت هــذه املبــادئ بســبب املخــاوف مــن االضعــاف املتزايــد لحقــوق اإلنســان األساســية املتعلقــة 
بحريــة التعبيــر املكفولــة فــي معاهــدات األمــم املتحــدة واالتفاقيــات اإلقليميــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان 
، تحــت مبــررات حمايــة حقــوق الطبــع والنشــر. 

ً
واملكفولــة كذلــك فــي جميــع الدســاتير الوطنيــة تقريبــا

 ملطالبــات حقــوق الطبــع والنشــر علــى حســاب حريــة 
ً
 مقلقــا

ً
لقــد شــهدت اإلنترنــت بشــكل خــاص توســعا

. تؤكــد هــذه املبــادئ أن الحــق فــي حريــة التعبيــر  والتدفــق الحــر 
ً
التعبيــر وحمايــة حقــوق اإلنســان عمومــا

للمعلومــات واألفــكار  لهــو  حــق ال يمكــن أن ُيتــرك علــى هامــش تلــك التطــورات الجديــدة.

حرية التعبير – حرية كل شــخص في طلب واســتقبال ونشــر املعلومات واألفكار من كافة األنواع – هو 
 للحق في 

ً
الشــرط األسا�صــي لتنوع التعبير الثقافي واإلبداع والتجديد. ولذلك، ُيعد هذا الشــرط محوريا

حريــة املشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة فــي املجتمــع وللتمتــع بالفنــون ولتبــادل التطــورات العلميــة ومنافعهــا 
والتي تهدف حقوق الطبع والنشر إلى الترويج لها. لقد أحدثت اإلنترنت تغييرات هائلة في طريقة تبادل 
 
ً
األشــخاص للمعلومــات واألفــكار. كمــا أنهــا فرضــت تحديــات كبيــرة أمــام الطريقــة التــي يتــم بهــا تقليديــا
ســخ األعمــال أصبحــت متوفــرة عبــر الحــدود 

ُ
إنفــاذ حقــوق الطبــع والنشــر والحقــوق املرتبطــة بهــا، ألن ن

علــى نطــاق غيــر مســبوق وبأقــل تكلفــة ممكنــة. ولذلــك، ينبغــي تكييــف قوانيــن حقــوق الطبــع والنشــر لكــي 
تتما�صــى مــع التكنولوجيــا الرقميــة وتغيــر طلبــات املســتهلكين واملمارســات الثقافيــة فــي االقتصــاد العالمــي 
املبنــي علــى األفــكار واإلبــداع. وتنــدرج فــي قلــب هــذا التغييــر التوقعــات املشــروعة لألشــخاص بتعزيــز 
حقوقهــم األساســية فــي اســتالم ونشــر املعلومــات واألفــكار )وليــس تقييدهــا( مــن خــالل حقــوق الطبــع 

والنشــر.

يوفــر القانــون الدولــي األســاس الــالزم لحــل هــذه القضايــا حســب مــا هــو موضــح فــي هــذه الوثيقــة، وتوفــر 
 للقانــون الدولــي وأفضــل املمارســات لــدى الــدول والتــي تنعكــس مــن ضمــن 

ً
 تقدميــا

ً
هــذه املبــادئ تفســيرا

جملــة أشــياء أخــرى فــي القوانيــن الوطنيــة وفــي األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم الوطنيــة. 
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تأتي هذه املبادئ نتيجة لسلسلة من املشاورات التي نظمتها املادة 19 بين خبراء من مستوى رفيع من 
أفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة وأمريــكا الشــمالية وأوروبــا وجنــوب آســيا ومــن نشــطاء ومختصيــن قانونييــن 
وأكاديميين وخبراء آخرين في القانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بحرية التعبير وقانون حقوق 
الطبــع والنشــر. وقــد شــملت هــذه املشــاورات اجتماعيــن اثنيــن للخبــراء فــي لنــدن فــي 18 نوفمبــر 2011م 

وفــي 7 ديســمبر 2012م وكذلــك مناقشــات موســعة حــول املســودة التــي خرجــت مــن تلــك االجتماعــات.

عــدت هــذه املبــادئ لغــرض اســتخدامها مــن قبــل األفــراد والنشــطاء ومنظمــي الحمــالت واملختصيــن 
ُ
وأ

القانونيين والوسطاء والقضاة واملمثلين املنتخبين واملسئولين الحكوميين في مختلف أنحاء العالم في 
مســاعيهم الهادفــة لحمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر والترويــج لــه.
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مقدمة

مؤكدين على إيماننا بأن حرية التعبير تشكل أحد األسس الهامة للمجتمع 

الديمقراطي وأحد الشروط األساسية لتطور املجتمع ولتمتعه بحقوق اإلنسان 

األخرى والحريات األساسية:

راغبين في الترويج لالعتراف الواضح بمحدودية نطاق القيود على حرية التعبير 

بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والتي يمكن فرضها ملصلحة حماية 

حقوق الطبع والنشر وعلى األخص عبر اإلنترنت:

آخذين في الحسبان النصوص ذات الصلة في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب واملعاهدة 

األمريكية لحقوق اإلنسان واملعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان وميثاق االتحاد 

األوروبي للحقوق والحريات األساسية ومعاهدة اليونسكو حول حماية وترويج 

تنوع التعبير الثقافي:

 للوصول 
ً
 أساسيا

ً
آخذين في الحسبان أن التدفق الحر للمعلومات ُيعد أمرا

إلى املعرفة والتنمية والثقافة وهو التراث املشترك لجميع البشر وينبغي تعزيزه 

 ملصلحة الجميع:
ً
والحفاظ عليه وجعله متاحا

مدركين أن غرض حقوق الطبع والنشر هو منفعة املجتمع ودعم تطور العلوم 

واآلداب وتسهيل النمو ودعم اإلبداعية ونشر التعبير الثقافي:

مدركين أن حقوق الطبع والنشر قد تم استخدامها بشكل متزايد للحد من 

اإلبداعية ولكبح التعبير الحر والتبادل الحر للمعلومات واألفكار من أجل حماية 

مصالح امللكية الحصرية على حساب مصالح الجمهور ككل:



7

مدركين أن التكنولوجيا الرقمية قد عززت بشكل كبير من حرية التعبير والتنوع 

 على 
ً
 شديدا

ً
الثقافي وجعلت في نفس الوقت من حماية حقوق الطبع والنشر قيدا

هذه األنشطة : 

مدركين لقيمة ومنافع أشكال الفن الجديدة، بما في ذلك األعمال املشتقة 

واملتحولة واملمزوجة، للتعبير الفني والثقافي واملنافع العامة على املجتمع وعلى 

االقتصاد :

فإننا، نحن نتفق على املبادئ التالية وندعو األفراد واملنظمات للمصادقة 

عليها وترويجها واحترامها في أعمالهم. كما نو�صي بأن تقوم الجهات املعنية على 

املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية بتفعيل هذه املبادئ على كافة املستويات 

والعمل على نشرها وقبولها وتنفيذها.
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القسم األول :
مبادئ عامة 
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املبدأ األول : الحق في حرية التعبير 

تحمــي حريــة التعبيــر املعلومــات واآلراء واألفــكار بكافــة أنواعهــا والتــي يتــم نشــرها عبــر أيــة وســيلة    1-1
بغــض النظــر عــن الحــدود. يشــمل الحــق فــي حريــة، التعبيــر الحــق ليــس فقــط فــي نشــر،  وإنمــا 

كذلــك طلــب واســتقبال املعلومــات. 
تشــكل اإلنترنــت منفعــة عامــة وقــد أصبحــت ضروريــة مــن أجــل املمارســة الفاعلــة والتمتــع    2-1

فــي حريــة التعبيــر.  الفاعــل بالحــق 
يمكن أن تخضع ممارسة الحق في حرية التعبير لقيود فقط حسب املبررات املنصوص عليها    3-1
في القانون الدولي، بما في ذلك مبررات حماية حقوق اآلخرين. تشمل حقوق اآلخرين حماية 

الحــق فــي امللكيــة وعلــى األخــص حمايــة حقــوق الطبــع والنشــر. 
ال ينبغي فرض أية قيود على حرية التعبير بمبررات حماية حقوق اآلخرين، بما في ذلك حقوق    4-1
ثبــت أن تلــك القيــود منصــوص عليهــا بالقانــون 

ُ
الطبــع والنشــر، مــا لــم يكــن بإمــكان الدولــة أن ت

وأنهــا ضروريــة فــي املجتمــع الديمقراطــي مــن أجــل حمايــة تلــك املصالــح. يقــع عــبء إثبــات ســالمة 
تلــك القيــود علــى عاتــق الدولــة.

ُيقصــد ب »منصــوص عليــه بالقانــون« بــأن يكــون باإلمــكان الوصــول إلــى القانــون وأن   •
 بشــكل ضيق وبالدقة الكافية من أجل 

ً
يكون القانون غير غامض وأن يكون مصاغا

 أم ال.
ً
 بهــا قانونــا

ً
تمكيــن األفــراد مــن توقــع فيمــا إذا كانــت أيــة أفعــال معينــة مســموحا

ينبغــي أن ينــص القانــون علــى ضمانــات كافيــة ضــد ســوء اســتخدام الســلطة، حيــث  أ 
أن أحــد جوانــب ســيادة القانــون أن يشــتمل هــذا األخيــر علــى وســائل مراجعــة فوريــة 
وكاملــة وفاعلــة للتحقــق مــن صالحيــة أي قيــد مــن قبــل محكمــة مســتقلة أو محكمــة 

خاصــة أو أيــة جهــة قضائيــة مســتقلة.
يجــب أن يكــون ألي قيــد، تســعى الدولــة لتبريــر فرضــه لحمايــة مصالــح حقــوق الطبــع  ب 
يمكــن إثباتــه علــى أســاس الدليــل املســتقل لحمايــة   

ً
وأثــرا  

ً
 حقيقــا

ً
والنشــر، غرضــا

الغايــات التــي تســعى حقــوق الطبــع والنشــر إلــى تحقيقهــا حســبما تمــت اإلشــارة إليــه فــي 
املقدمــة.   

 فقط إذا كان:
ً
يكون القيد على حرية التعبير في املجتمع الديمقراطي متناسبا ج 

 لحماية تلك املصلحة 
ً
يمثل أقل الوسائل املمكنة تقييدا  •
 مع املبادئ الديمقراطية 

ً
متوافقا  •

ينبغــي علــى الــدول أال تمتنــع فقــط عــن التدخــل فــي حريــة التعبيــر وإنمــا عليهــا التــزام إيجابــي بــأن    5-1
تحمــي حريــة التعبيــر مــن أي تدخــل مــن أطــراف خاصــة. املبــدأ الثانــي: حقــوق الطبــع والنشــر
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املبدأ الثاني : حقوق الطبع والنشر

منــح لصانــع العمــل لعــدد محــدد 
ُ
حقــوق الطبــع والنشــر هــي حقــوق حصريــة قابلــة للتحويــل ت   1-2

مــن الســنوات فيمــا يتعلــق بنســخ أو طبــع أو نشــر أو أداء أو تصويــر أو تســجيل أو الســيطرة علــى 
اســتخدام أي أعمــال أدبيــة أو موســيقية أو دراميــة أو فنيــة. تكمــن الحقــوق املتعلقــة بحقــوق 
الطبع والنشر، من بين أشياء أخرى، في األفالم والتسجيالت الصوتية واألعمال التي يتم بثها 

واألعمــال املكتوبــة.
ال تحمــي حقــوق الطبــع والنشــر األفــكار أو املعلومــات وإنمــا تحمــي التعبيــر عنهــا بشــرط أن يصــل    2-2
ذلــك التعبيــر إلــى حــد معيــن مــن األصالــة فيمــا يتعلــق باألعمــال األدبيــة واملوســيقية والدراميــة 

والفنيــة.
تتمتــع حقــوق الطبــع والنشــر بحمايــة محــدودة تحــت القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان كجــزء    3-2
. بشــكل خــاص يمكــن 

ً
 مطلقــا

ً
مــن الحــق فــي امللكيــة وهــي مثــل الحــق فــي امللكيــة نفســه ليســت حقــا

للدول أن تنفذ تلك القوانين التي تراها ضرورية للسيطرة على استخدام امللكية، بما في ذلك 
حقوق الطبع والنشــر، وذلك بما يتوافق مع املصلحة العامة أو لضمان دفع الضرائب أو أي 

مســاهمات أو جــزاءات أخــرى.
للــدول صالحيــة واســعة فــي تقييــد الحــق فــي امللكيــة ألغــراض تنفيــذ السياســات االجتماعيــة    4-2
والنشــر. الطبــع  األمــر سياســة حقــوق  ذلــك  يشــمل  أن  وينبغــي  والثقافيــة،  واالقتصاديــة 
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املبدأ الثالث : مبادئ التفسير

حريــة التعبيــر  وحقــوق الطبــع والنشــر هــي حقــوق تكمــل بعضهــا البعــض ألن غــرض حقــوق    1-3
الطبــع والنشــر هــو الترويــج لإلبــداع األدبــي واملوســيقي والفنــي وإثــراء املــوروث الثقافــي ونشــر 

املعرفــة واملعلومــات لتحقيــق املنفعــة العامــة. 
عند تحديد فيما إذا كان أي قيد على حرية التعبير املســتند إلى حقوق الطبع والنشــر هو قيد    2-3

ُمبــرر أم ال، ينبغــي أخــذ العوامــل التاليــة فــي الحســبان :

أن تكــون الصالحيــات املمنوحــة للــدول فــي فــرض القيــود علــى حريــة التعبيــر أضيــق من  أ 
تلــك املمنوحــة فيمــا يتعلــق بالقيــود علــى حقــوق امللكيــة، بمــا فــي ذلــك حقــوق الطبــع 

والنشــر.
أن يتــم تفســير القيــود علــى حقــوق الطبــع والنشــر، بمــا فــي ذلــك االســتعمال العــادل،  ب 
أثــر ذي معنــى للحــق فــي حريــة التعبيــر واملعلومــات. بشــكل واســع مــن أجــل إعطــاء 
سخ الرقمية لألعمال من السلع غير التنافسية. ولذلك فإن الوصول إلى 

ُ
أن تكون الن ج 

الســلعة الثقافيــة عبــر اإلنترنــت، بمــا فــي ذلــك تنزيــل أي مــواد دون إذن، ال يحــرم مالــك 
حقــوق الطبــع والنشــر مــن مصلحتــه فــي ممتلكاتــه أو حيازتــه لتلــك املمتلــكات، بالرغــم 

مــن أن ذلــك األمــر قــد يتداخــل مــع تمتعــه بتلــك الحقــوق.
إذا كانــت الســلع الثقافيــة يتــم تنزيلهــا عبــر اإلنترنــت بشــكل مخالــف لحقــوق الطبــع  د 
والنشر، فإن غياب التوفر القانوني لتلك السلع في أية منطقة بعينها ينبغي أن يكون 
 ذا صلــة فــي الفصــل فــي أيــة تعويضــات يســتحقها مالــك حقــوق الطبــع والنشــر 

ً
عامــال

ضــد االســتخدام غيــر املرخــص بــه لتلــك الســلع الثقافيــة.
ينبغــي أن تتــم بشــكل دقيــق مراجعــة أثــر القيــد علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر. ينبغــي أن  ه 
يقــع عــبء إثبــات أن القيــد متناســب مــع حمايــة مصالــح حقــوق الطبــع والنشــر علــى 

عاتــق الدولــة و/أو مالــك حقــوق الطبــع والنشــر.
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القسم الثاني :
حماية  امللكية العامة
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املبدأ الرابع : مبادئ عامة

امللكيــة العامــة )Public Domain( هــي الحصيلــة الصافيــة لكافــة املعلومــات والســلع الثقافيــة    1-4
غيــر الخاضعــة لحقــوق الطبــع والنشــر،  والتــي يمكــن اســتخدامها وتبادلهــا مــن قبــل الجمهــور 
 دون  أيــة  قيــود. امللكيــة العامــة هــي جــزء مــن املــوروث الثقافــي لكافــة البشــر  ينبغــي 

ً
عمومــا

الحفــاظ عليــه.
عندمــا تكــون املعلومــات والســلع الثقافيــة واقعــة فــي حــدود امللكيــة العامــة، وينبغــي أن تبقــى فــي    2-4

إطــار امللكيــة العامــة إلــى مــا ال نهايــة.

املبدأ الخامس : مدة حقوق الطبع والنشر

ال ينبغــي أن تمتــد فتــرة حقــوق الطبــع والنشــر أطــول ممــا هــو ضــروري لتحقيــق أغراضهــا دون    1-5
تعطيــل الحــق فــي حريــة التعبيــر.

ينبغــي أن ُينظــر ملســألة حمايــة حقــوق الطبــع والنشــر بعــد وفــاة مؤلفهــا باعتبارهــا قيــد غيــر مبــرر    2-5
علــى امللكيــة العامــة وعلــى الحــق فــي حريــة التعبيــر واملعلومــات ولذلــك ينبغــي إلغــاء تلــك القيــود.
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القسم الثالث : 
االستثناءات 

على حقوق الطبع 
والنشر
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املبدأ السادس : االستعمال العادل 
واألعمال املشتقة

اســتثناء  األخــص  وعلــى  والنشــر  الطبــع  حقــوق  علــى  واالســتثناءات  القيــود  تفســير  ينبغــي    1-6
االســتعمال العــادل )FAIR Dealing( بشــكل واســع مــن أجــل إعطــاء حمايــة أوســع للحــق فــي 

التعبيــر. حريــة 
ينبغــي أن تســتفيد االســتخدامات اإلبداعيــة والتحويليــة لألعمــال األصليــة الخاضعــة لحقــوق    2-6
الطبــع والنشــر مــن الحمايــة الواســعة بموجــب اســتثناء االســتعمال العــادل لحقــوق الطبــع 

والنشــر.

املبدأ السابع : الحق في التمتع الشخ�صي 
بالسلع الثقافية

يشمل الحق في استالم ونشر املعلومات واألفكار الحق في التمتع الشخ�صي بالسلع الثقافية،    1-7
ويتضمن ذلك الحق نفســه، حق الشــخص في قراءة واالســتماع إلى ومشــاهدة وتصفح الســلع 
الثقافيــة دون أي قيــود متعلقــة بحقــوق الطبــع والنشــر، بمــا فــي ذلــك القيــام بتلــك القــراءة 

واالســتماع واملشــاهدة والتصفــح عبــر اإلنترنــت.
ال ينبغي أن يخضع تبادل السلع الثقافية، بما في ذلك تلك السلع التي يتم الحصول عليها عبر    2-7
اإلنترنــت، أليــة  قيــود غيــر ضروريــة متعلقــة بحقــوق الطبــع والنشــر أو إنفــاذ غيــر ضــروري لتلــك 

الحقــوق.
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القسم الرابع :
إنفاذ حرية التعبير 

وحقوق الطبع والنشر 
في البيئة الرقمية
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املبدأ الثامن : قطع خدمة اإلنترنت

 قطع خدمة اإلنترنت بســبب مبررات حقوق الطبع والنشــر من القيود غير املتناســبة بالنظر 
ً
ُيعد دائما

إلــى   الحــق فــي حريــة التعبيــر.

املبدأ التاسع : ترشيح وحجب محتويات 
معينة متعلقة بحقوق الطبع والنشر

ُيعــد ترشــيح وحجــب وإزالــة محتــوى أو أيــة قيــود فنيــة أو قانونيــة أخــرى علــى الوصــول إلــى    1-9
 
ً
املحتويــات مــن القيــود الخطيــرة علــى حريــة التعبيــر،  ويمكــن أن ُيبــرر فقــط إذا مــا كان متوافقــا

بشــكل صــارم مــع االختبــار ذو الثالثــة أجــزاء بموجــب القانــون الدولــي.
 غيــر 

ً
ينبغــي اعتبــار حجــب مواقــع اإلنترنــت تحــت مبــررات حمايــة حقــوق الطبــع والنشــر قيــدا   2-9

إلــى الحــق فــي حريــة التعبيــر  بســبب املخاطــر املصاحبــة لذلــك واملتعلقــة  متناســب بالنظــر  
.
ً
عمومــا باإلفــراط فــي الحجــب وعــدم فاعليــة هــذا اإلجــراء 

بقــدر مــا يســمح القانــون بحجــب مواقــع اإلنترنــت، فــإن هــذا اإلجــراء ينبغــي أن تفرضــه فقــط    3-9
عنــد تحديــد نطــاق أي أمــر بالحجــب يتوجــب علــى  املحاكــم أو الجهــات القضائيــة األخــرى. 

لــزم نفســها بمــا يلــي :
ُ
املحاكــم أو الجهــات القضائيــة أن ت

 قدر اإلمكان.
ً
 ومحددا

ً
يجب أن يكون أي أمر حجب دقيقا أ 

ب  ال ينبغــي إصــدار  أي أمــر بالحجــب مــا لــم ُيثبــت صاحــب الحــق، الــذي يســعى الســتصدار 
حقوقــه املتعلقــة باألعمــال التــي يّدعــي بأنــه تــم الوصــول إليهــا بشــكل غيــر قانونــي. األمــر، 
ثبتــت حقــوق الطبــع والنشــر 

ُ
ال ينبغــي إصــدار  أي أمــر  بالحجــب بمــا يتجــاوز األعمــال التــي أ ج 

فيهــا مــن قبــل أصحــاب تلــك الحقــوق. 
 واملتاحة إلنهاء األفعال الفردية التي 

ً
التأكد من أن أمر الحجب هو الوسيلة األقل تقييدا ه 

تنتهــك حقــوق الطبــع والنشــر، بمــا فــي ذلــك أن يتــم تقييــم أي آثــار ســلبية لذلــك األمــر علــى 
الحــق فــي حريــة التعبيــر.

أن يتم تقييم ما إذا كان الحجب يعيق الوصول إلى مواد أخرى غير منتهكة للحقوق. وإذا  و 
كان األمــر كذلــك، ينبغــي تحديــد إلــى أي مــدى ســتحدث تلــك اإلعاقــة آخذيــن فــي الحســبان 

، مــن حيــث املبــدأ، حجــب أي محتويــات غيــر منتهكــة للحقــوق.
ً
أنــه ال ينبغــي مطلقــا

الفاعلية الكلية لذلك اإلجراء ومخاطر اإلفراط في الحجب. ز 
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فيما إذا كان أمر الحجب ينبغي أن يكون ملدة محددة. ح 
 
ً
عد أوامر حجب مواقع اإلنترنت ملنع أي انتهاكات مستقبلية لحقوق الطبع والنشر شكال

ُ
ت ط 

مــن أشــكال الرقابــة املســبقة،  ولذلــك فهــي قيــود غيــر متناســبة علــى حريــة التعبيــر.

بســبب آثارهــا الســلبية املحتملــة علــى حــق مســتخدمي اإلنترنــت فــي حريــة التعبيــر، ينبغــي أن    4-9
يكــون هنــاك إجــراءات موجــودة تســمح لجماعــات املســتهلكين أو أيــة أطــراف مهتمــة أخــرى بــأن 

تتدخــل فــي اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى اســتصدار أمــر الحجــب.
ينبغــي املعاقبــة علــى تقديــم طلــب إلــى املحكمــة لحجــب محتويــات متــى كان يعلــم مقدمــه بعــدم    5-9
وجــود حقــوق طبــع، وينبغــي تعويــض أولئــك الذيــن تضــرروا بســبب ذلــك الطلــب. وينطبــق 

ال�صــيء نفســه علــى طلبــات الحجــب الواســعة بشــكل مفــرط والتــي تتســم بالالمبــاالة.

املبدأ العاشر: مسؤولية الوسطاء وإزالة 
املحتويات

 كحــراس لإلنترنــت وكميســرين للتبــادل الحــر للمعلومــات 
ً
 حيويــا

ً
يلعــب وســطاء اإلنترنــت دورا   1-10

واألفــكار عبــر اإلنترنــت.
ينبغــي أال يكــون الوســطاء الذيــن يوفــرون الخدمــات مثــل إتاحــة الوصــول أو إمكانيــة البحــث أو    2-10
نقــل أو تخزيــن املعلومــات مســؤولين عــن انتهــاك حقــوق املحتويــات التــي تقــوم بنشــرها أطــراف 

أخــرى باســتخدام تلــك الخدمــات.
ال ينبغــي أن ُيطلــب مــن الوســطاء مراقبــة خدماتهــم مــن أجــل منــع أي انتهــاك لحقــوق الطبــع    3-10

والنشــر.
ينبغي أن تشتمل القوانين التي تحكم مسؤولية الوسطاء فيما يتعلق بانتهاك املحتويات على    4-10
ضمانــات إجرائيــة كافيــة لحمايــة حريــة التعبيــر والحــق فــي الخصوصيــة. ينبغــي، كمســألة مبــدأ، 
 
ً
أن ُيطلــب مــن الوســطاء أن يزيلــوا فقــط املحتويــات املخالفــة، إذا كان ذلــك اإلجــراء منصوصــا
عليــه بالقانــون وبموجــب أمــر مــن محكمــة أو محكمــة خاصــة أو أيــة جهــة قضائيــة مســتقلة 

أخــرى بمــا يتوافــق مــع ســيادة القانــون.
األحــكام املتعلقــة بمســؤولية الوســطاء واملعروفــة بمصطلــح »اإلشــعار وإنهــاء الخدمــة« والتــي    5-10
تعطي حوافز لخدمات االستضافة من أجل إزالة املحتويات دون إشعار مناسب أو إثبات على 
االنتهــاك الفعلــي، هــي نصــوص لهــا آثــار مثبطــة علــى حريــة التعبيــر. إذا مــا كانــت تلــك النصــوص 
موجــودة، فينبغــي أن يتــم تفســيرها بطريقــة تتوافــق، إلــى أق�صــى حــد ممكــن، مــع متطلبــات 

الحــق فــي حريــة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي :
ينبغي أن ُيسمح فقط ملالكي حقوق الطبع والنشر أو ممثليهم املفوضين بأن يقدموا إشعارات  أ 
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حــول أيــة انتهــاكات ُمدعــى بهــا. 
ينبغي إثبات حقوق الطبع والنشر في أية محتويات ُيدعى بأنها محتويات ُمخالفة. ب  

 وموقع 
ً
 ويحتوي تفاصيل كل فعل يمثل انتهاكا

ً
 محددا

ً
ينبغي أن يكون إشعار الشكوى إشعارا ج  

دعــى بــه.
ُ
خالفــة وتاريــخ ووقــت االنتهــاك امل

ُ
املــادة امل

دعى عليه بإشعار حقوق الطبع والنشر.
ُ
نتهك امل

ُ
ينبغي إشعار امل د 

ينبغي إتاحة الحق في تقديم إشعار ُمعارض وأن يتم تفسيره بشكل واضح. ه 
تــاح املعالجــات الفاعلــة لالعتــراض علــى أي إنهــاء غيــر مناســب للخدمــة، بمــا فــي ذلــك 

ُ
ينبغــي أن ت و 

مــن خــالل وجــود آليــات اســتئناف داخليــة يمكــن الوصــول إليهــا و/أو مــن خــالل املحاكــم.
ينبغــي معاقبــة أيــة إشــعارات تعســفية أو ال مباليــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الطبــع والنشــر وأن يتــم  ز 

املتضــرر.  للطــرف  التعويضــات  دفــع 

حيــث أن إزالــة املحتويــات دون مبــررات يؤثــر علــى حــق الجمهــور فــي اســتالم املعلومــات وكذلــك    7-10
حــق األفــراد فــي التعبيــر عــن أنفســهم، ينبغــي توثيــق طلبــات إيقــاف الخدمــة والقــرارات املتعلقــة 

 االعتــراض عليهــا . 
ً
بهــا بشــكل شــفاف وأن ُيتــاح لناشــر املحتــوى والجمهــور عمومــا

ينبغــي التفكيــر فــي اعتمــاد قواعــد معينــة مثــل قاعــدة »اإلشــعار  والتنبيــه« والتــي تتطلــب فقــط    8-10
من الوسطاء أن يحيلوا الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوق الطبع والنشر إلى الطرف املخالف 

دون حــذف املــواد املعنيــة بمجــرد اإلشــعار.

املبدأ الحادي عشر: املسؤولية املدنية 
وانتهاك حقوق الطبع والنشر

ينبغــي فقــط تعويــض األضــرار الفعليــة التــي لحقــت بمالكــي حقــوق الطبــع والنشــر. عندمــا تتــاح    1-11
التعويضات عن األضرار بموجب القانون، ينبغي وضع سقف لتلك التعويضات فيما يتعلق 

باالنتهــاكات غيــر التجاريــة بحيــث ال تــؤدي إلــى فــرض قيــد غيــر متناســب علــى حريــة التعبيــر.
ُيعــد فــرض تعويضــات عقابيــة أو مصاريــف تقا�صــي كبيــرة علــى انتهــاكات حقــوق الطبــع والنشــر    2-11

 مــع الحــق فــي حريــة التعبيــر.
ً
 غيــر متناســبا

ً
لألغــراض غيــر التجاريــة عــادة تدخــال

ينبغــي معاقبــة الدعــاوى التعســفية املتعلقــة بانتهــاك حقــوق الطبــع والنشــر عبــر اإلنترنــت    3-11
والتهديــد باملقاضــاة فيمــا يتعلــق بذلــك ألن لهــا أثــر مثبــط علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر. 

املبدأ الثاني عشر: املسؤولية الجنائية 
تــؤدي العقوبــات الجنائيــة علــى االنتهــاكات غيــر التجاريــة لحقــوق الطبــع والنشــر  إلــى أثــر مثبــط    1-12
 غيــر متناســب بالنظــر  إلــى 

ً
عــد تدخــال

ُ
علــى التدفــق الحــر للمعلومــات واألفــكار، ولذلــك فهــي ت
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الحق في حرية التعبير. وينبغي إلغاؤها بالكامل وأن يتم اســتبدالها باملعالجات املدنية عندما 
.
ً
يكــون ذلــك مناســبا

كمسألة عملية وإلى املدى الذي تفرض فيه العديد من الدول عقوبات جنائية على انتهاكات    2-12
حقــوق الطبــع والنشــر، ينبغــي اتخــاذ خطــوات فوريــة لضمــان أن تتوافــق أي قوانيــن جنائيــة 

الزالــت ســارية املفعــول بالكامــل مــع املتطلبــات التاليــة:
أ  ال تكــون الجرائــم املتعلقــة بانتهــاك حقــوق الطبــع والنشــر متوافقــة مــع الحــق فــي حريــة التعبيــر 
واملعلومــات إال إذا كان لهــا أســاس قانونــي واضــح وإذا كان كل ركــن مــن تلــك الجرائــم محــددا 
بوضــوح وأن يكــون هنــاك نطــاق معيــن مــن العقوبــات املتاحــة يتناســب مــع جســامة تلــك الجريمــة.
ليس هناك مصلحة عامة في مقاضاة انتهاك حقوق الطبع والنشر غير التجاري. ولذلك ينبغي  ب  

علــى ســلطات إنفــاذ القانــون أال تشــرع فــي رفــع تلــك القضايــا.
 إصدار أحكام بالســجن أو أحكام بالســجن مع وقف التنفيذ أو غرامات كبيرة 

ً
ال ينبغي مطلقا ج  

أو أي عقوبــات جنائيــة قاســية أخــرى كعقوبــات لالنتهــاكات غيــر التجاريــة لحقــوق الطبــع والنشــر.

 غير مبرر على حرية التعبير 
ً
يعتبر تجريم االلتفاف على برمجيات إدارة الحقوق الرقمية قيدا   3-12

وينبغــي  إلغــاءه.
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القسم الخامس : 
اإلجراءات الهادفة 
لزيادة الوصول إلى 

املعارف والثقافة
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املبدأ الثالث عشر: تشجيع الوصول
إلى املعرفة والثقافة

يقع على الدول التزام إيجابي بأن تشــجع على الحق في حرية التعبير والوصول إلى املعلومات،    1-13
وينبغــي أن يعكــس أي إطــار قانونــي لحمايــة حقــوق الطبــع والنشــر هــذا االلتــزام.

يتوقــع صانعــو األعمــال، وهــو توقــع مشــروع، إرســاء إطــار قانونــي يمكنهــم مــن الســعي للحصــول    2-13
علــى مقابــل ألعمالهــم، والــذي يحتــرم كذلــك ويشــجع الحــق فــي حريــة التعبيــر.

اإلجــراءات مثــل إجــراء »املبدعيــن املشــتركين Creative Commons« حيــث يتنــازل صانعــو    3-13
األعمــال عــن بعــض حقوقهــم فــي أعمالهــم وهــي إجــراءات تســمح بمزيــد مــن الوصــول إلى الثقافة 

مــن قبــل شــريحة واســعة مــن الجمهــور، ولذلــك ينبغــي التشــجيع علــى تلــك اإلجــراءات.
للمكتبــات  تســمح  بحيــث  واســع  بشــكل  والنشــر  الطبــع  اســتثناءات حقــوق  تفســير  ينبغــي    4-13
ومؤسســات البــث واملتاحــف والفضــاءات الثقافيــة العامــة األخــرى بــأن تتحــول إلــى املعلومــات 
الرقميــة وأن تتيــح عبــر اإلنترنــت بشــكل مجانــي أو  بتكلفــة  منخفضــة  ألكبــر  قــدر  مــن املحتويــات. 
مــول فــي معظمهــا بأمــوال عامــة كمنفعــة عامــة ولذلــك ينبغــي 

ُ
عتبــر األعمــال التــي ت

ُ
ينبغــي أن ت   5-13

تــاح بشــكل واســع للجمهــور، بمــا فــي ذلــك إتاحتهــا عبــر اإلنترنــت. ينبغــي أن يكــون التمويــل 
ُ
أن ت

تــاح للجمهــور إمكانيــة الوصــول إلــى املعلومــات ملعرفــة مــا هــي 
ُ
 وينبغــي أن ت

ً
لتلــك األعمــال شــفافا

األعمــال التــي تمــول مــن املــال العــام.
إلــى املعرفــة.   

ً
 متســاويا

ً
ينبغــي أن تضمــن الــدول أن ُيتــاح لألشــخاص ذوي اإلعاقــات وصــوال   6-13

إن غيــاب اســتثناءات حقــوق الطبــع والنشــر مــن أجــل خدمــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
 لحقوقهــم فــي حريــة التعبيــر والحيــاة الخاصة 

ً
إعاقــات حســية لهــو أمــر يشــكل علــى األغلــب انتهــاكا

وحقهــم فــي املشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة.
ينبغي تشجيع الوصول املتساوي إلى املعرفة من قبل األشخاص بكافة اللغات وعلى مختلف    7-13
إن غيــاب اســتثناءات حقــوق الطبــع والنشــر ملصلحــة  مســتويات معرفــة القــراءة والكتابــة. 
املتحدثين بلغات األقليات واألشخاص ذوي القدرة املنخفضة على القراءة والكتابة لهو أمر 
ُيضعــف حقوقهــم فــي حريــة التعبيــر والحيــاة الخاصــة وحقهــم فــي املشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة.
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القسم السادس : 
الشفافية واملساءلة في 
وضع سياسات حقوق 

الطبع والنشر 
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املبدأ الرابع عشر: الشفافية واملساءلة
في التفاوض على االتفاقيات الدولية 

تؤثــر املعاهــدات متعــددة األطــراف أو الثنائيــة وأي اتفاقــات أخــرى تبرمهــا الــدول، فيمــا يتعلــق   1-14
بحمايــة حقــوق الطبــع والنشــر، علــى حقــوق اإلنســان األساســية. يتوجــب علــى الــدول قبــل 
التوقيع واملصادقة على تلك املعاهدات أو االتفاقيات أن تتأكد من أنها ال تفرض التزامات ال 
تتوافق مع االلتزامات الدولية لتلك الدول حيال حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في حرية 
التعبير. ينبغي استكمال ذلك من خالل تنفيذ تقييم الحق ألثر تلك املعاهدات أو االتفاقيات 

علــى حقــوق اإلنســان.
حيثمــا يوجــد أي تعــارض بيــن تلــك املعاهــدات واالتفاقيــات وااللتزامــات املتعلقــة بحقــوق    2-14
اإلنســان، ينبغــي علــى الــدول أن تنظــر  فــي مجموعــة مــن اإلجــراءات، بمــا  فــي  ذلــك  ودون حصــر 

مــا يلــي :
إنهاء املعاهدة أو االتفاقية املعنية. أ 

تعديل املعاهدة أو االتفاقية املعنية. ب  
إدراج ضمانات كافية في املعاهدة أو االتفاقية املعنية. ج  

اعتماد إجراءات للتخفيف من آثار ذلك التعارض. د 

 
ً
 ومتبعــا

ً
ينبغــي أن يكــون التفــاوض علــى وصياغــة واعتمــاد تلــك املعاهــدات واالتفاقيــات شــفافا   3-14

لإلجــراءات الديمقراطيــة بمشــاركة كاملــة مــن كافــة األطــراف املعنيــة.

املبدأ الخامس عشر: الشفافية واإلثباتات 
في وضع سياسات حقوق الطبع والنشر 

ينبغي أن تكون عملية صنع سياسات حقوق الطبع والنشر عملية شفافة ومبنية على األدلة    1-15
واإلثباتــات.

ينبغــي أن تكــون اتفاقيــات التعــاون الطوعــي واالتفاقيــات الخاصــة األخــرى بيــن الوســطاء    2-15
وأصحــاب الحقــوق اتفاقيــات شــفافة وأن تضمــن احتــرام الحقــوق األساســية، بمــا فــي ذلــك 

الحــق فــي حريــة التعبيــر.
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امللحق أ

كان األفراد التالية أسماءهم من بين املشاركين في اجتماعات لندن و/أو في النقاشات التي نتجت عنها 
هــذه املبــادئ. جميــع هــؤالء األشــخاص شــاركوا بصفتهــم الشــخصية. ويتــم ذكــر أســماء املنظمــات التــي 

ينتمــون إليهــا ألغــراض التعــرف عليهــا فقــط.

أنياس كاالمار، منظمة املادة 19، اململكة املتحدة
آندرو بوديفات، الشركاء والزمالء العامليين، اململكة املتحدة

آندرو سميث، منظمة املادة 19، اململكة املتحدة
أنطونيو مارتينيز فيالسكيز، منظمة املادة 19، املكسيك وأمريكا الوسطى 

بربرا بوكوفوسكا، منظمة املادة 19، اململكة املتحدة
برت سوملون، الوصول اآلن، الواليات املتحدة األمريكية

كاميال ماركيز، منظمة املادة 19 البرازيل وأمريكا الجنوبية، البرازيل
ديفيد بانيسار، منظمة املادة 19، اململكة املتحدة

دك�صي هاوتين، الشركاء والزمالء العامليين، اململكة املتحدة
جابرييل جويلمن، منظمة املادة 19، اململكة املتحدة

جيرمي زيمرمان، الكودراتور دو نت، فرنسا
جان مالينوفسكي، املجلس األوروبي، فرنسا

جيم كيلوك، مجموعة الحقوق املفتوحة، اململكة املتحدة
جو ماكنامي، EDRI، بلجيكا 

الورا تريسكا، منظمة املادة 19 البرازيل وأمريكا الجنوبية، البرازيل 
مايــكل كاميليــري، مكتــب املقــرر الخــاص لحريــة التعبيــر، منظمــة الــدول األمريكيــة، الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة
مايكل جيست، قانون اإلنترنت والتجارة اإللكترونية في جامعة أوتاوا، كندا

بيتر برادويل، مجموعة الحقوق املفتوحة، اململكة املتحدة
برانيش براكاش، مركز اإلنترنت واملجتمع، الهند

ساسكيا والزيل، تركيز املستهلك، اململكة املتحدة
شــيهانيا برنــارد، قانــون امللكيــة الفكريــة والدســتورية وقانــون التعليــم، جامعــة نيروبــي، كليــة 

الحقــوق، كينيــا 
تامينا رحمان، منظمة املادة 19 بنجالدش، بنجالدش



26

ولتر فون هولست، EDRI، هولندا
ويندي سلتزر، اتحاد شبكة اإلنترنت وكلية يال للقانون مشروع مجتمع املعلومات، الواليات 

املتحدة األمريكية
زينيــت موجيــك، مكتــب ممثــل منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة حــول حريــة اإلعــالم، 

النمســا
يمان أكدنيز، كلية القانون، جامعة إسطنبول بلجي، تركيا 
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