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در تکاپوی توسعه حقوق بینالملل اینترنت
آرامش شهبازی

1

تاریخدریافت-6935/5/69:تاریخپذیرش )6934/1/45:


چکیده

انقالب تکنولوژیکی ،آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و
تلویزیونقبالًآن رادگرگوننکردهبود.اینانقالب،جلوههایجدیدیازآزادیبیانرادر
مقابل ما هویدا کرد .با تحوالت جدید در این حوزه ،رفتهرفته مشارکت فرهنگی در
زمینههای مختلفی از جامعه پررنگتر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی

ترشد.بااینحال،بههمانمیزاننیزامکانکنترلو

محدودترصورتمیگرفت،پررنگ

ایجادمحدودیتدراقساممختلفارتباطاتدراشکالجدیدی،هویداشد.چنینکنترلی
کهعمدتاًازطریقسازوکارهایدولتیودرمقابلهباجریانمبادلهآزادانهاطالعاتصورت
گیرد،باظهورشبکههایاجتماعیواردمرحلهجدیدیشدهاست.سانسورونظارتبر


می
محتوای دادهها و پیشرفت شیوههای رهگیری مکاتبات و مکالمات در این شبکهها ،این
پرسش جدی را به ذهن متبادر میکند که آیا با انقالب تکنولوژیکی ،زمینهای برای
شکلگیریانقالبیحقوقبینالمللاینترنتفراهمشدهاست؟اینپژوهش با طرحاینادعا

کههنوزمقولهایبهنامحقوقبینالمللاینترنتدرقالبمجموعهایمنسجموباثباتشکل

رشدشبکههایاجتماعی،بهضرورتوچگونگی


نگرفتهاست،بویژهباظهورورواجروبه
میپردازد .
توسعهاینحوزهحقوقیدرسطحبینالمللی 


جهانشمولی ،اصل همکاری ،اصول حقوق
واژگان کلیدی :حقوق بینالملل اینترنت  ،
بینالمللمحیطزیست،اصلآزادیمبادلهاطالعات

استادیارحقوقبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی 

.6

 a.shahbazi@atu.ac.ir
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 .1مقدمه
عصردیجیتال،6زیربنایتکنولوژیکیرافراهمساختهکهدرقالبآناحتمالمشارکتافراد
در رشد و توسعه فرهنگ افزایش مییابد و در نتیجه ،امکان تحقق یک جامعه دموکراتیک4
()Balkin, 1995: 148بیشترمیشود.اماهمزمانکهمتعاقبانقالبتکنولوژیکی9امکاننظارت،
سانسور و فیلترینگ توسط دولتها افزایش مییابد ،الزم است تا زیربناهای تکنولوژیکی
هایاساسیدرقلمروجامعهبینالمللیطراحیشودتابه

کارآمدترینیزبرایحمایتازآزادی
حفاظتازمشارکتگستردهودموکراتیکافراددرجامعهمنتهیشود.اینحمایتهادرفضای

مجازیبهمراتبپیچیدهترازفضایواقعیوقلمروملیبودهوطبیعتاًنیازمنداقتضائاتخاصو
متفاوتیاست .
دراینکهتکنولوژیدیجیتالی،بهتحوالتیجدیدرتولیدوعرضهمحتوایتکنولوژیهمبه
صورتمنطقهایو هم بهصورت جهانیانجامیدهاست،تردیدینیست .اینامر،ازیکسوبه
دسترسی ساده و کمهزینه محتوای این محصوالت انجامیده است و از سوی دیگر برای
تولیدکنندگان کاالها و خدمات ،فرصت قابل توجهی را برای دسترسی به بازار جهت عرضه
محصوالتشانفراهمکردهاست.بهنظرمیرسدازاینحیث،انقالبدیجیتالیهمیکانقالب

اقتصادیمحسوبمیشودوهمیکانقالبفنی.ازجنبهنخست،زمینهایرابرایحذفواسطهها

و دسترسی مستقیم کاربران به محصوالت فراهم کرده و از سوی دیگر ،با تحولی اساسی در
ابزارهایسنتی،چشماندازیازآیندهقابلمالحظهایراترسیمکردهکههرچندابهامدربسیاریاز
هایدسترسیوبهرهبرداریازاینفضا،ویژگیبارزوبرجستهآناست،مزایایقابلمالحظه


جنبه

بهرهبرداری،برمخاطراتاحتمالیآنسایهافکندهاست .)Sparrow, 2010: 60( 5اینتحول،دو
.6عصردیجتال((Digital Ageمحصولانقالبدیجیتالیاستکهازسال6391آغازشدهوروندیتصاعدیرانیزطی
فناوریدیجیتالمیرود.

میکند.درخاللاینفرایندفناوریالکترونیکآنالوگبهسمت

.4درای نجامنظورازجامعهدموکراتیکجامعهایاستکهازفرهنگیبرخورداراستکهافرادآنازفرصتهاییبرابرو
منصفانهبرایمشارکتدرحوزههایمختلفبهرهمندمیباشند.چنینفرهنگیبرایتودهمردمونهصرفاًنخبگانسیاسی
اهممی سازدتاآزادانهودرکناریکدیگردرگسترشوبسطمفاهیم

اقتصادیاجتماعیوفرهنگیجامعه،اینامکانرافر
مشارکتداشتهباشندوبهتوسعهونقدپدیدههابپردازند(رک .)Balkin, 1995:
  .9انقالب تکنولوژیکی به این معنای خلق و دسترسی گسترده تکنولوژیهایی است که به راحتی کپی میشوند ،منتقل
هاهمچنینمشتملبرتوسعهمیزانقابلمالحظهای

جابجامیشوند وقابلیتتغییروتبدیلمییابند.اینتکنولوژی

میشوند،

ازشبکه هایارتباطیاستکهدرکمترینزمانممکن هرگوشهازجهانرا به منظور توزیع وتبادلمحتوایدیجیتالی
هابهنقطهدیگریمتصلمیکند.


داده
 .5لزوم توجه به حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر در فضای مجازی و بویژه در شبکههای اجتماعی ،زمانی قابل توجه
می نمایدکهبهاینمهمتوجهشودکهدراینفضا،ایدهوضرورتحمایتازآن،بیشازمحصولنهاییقابلتوجهاستو

ازاینحیثمخاطراتبیشتریدرخصوصآنقابلفرضاست.البتهدراینزمینهنیزعلیرغمذکرحمایتازبرنامهیا
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پیامدعمدهدربردارد:نخست،آزادسازیمحتوایاطالعاتدرفضایاینترنتودوم،ممکناست
باافزایشجنبههایاقتصادی،بهتضعیفابعادمرتبطباحقوقمالکیتفکریصاحباناثربینجامد.
در این صورت ،ممکن است همان جنبههایی از عصر دیجیتال که عموم مردم را به نحو قابل
سازد،زمینهایرافراهممیکندتابازارهایدسترسی،بهقصددستیابی


متعومنتفعمی
مالحظهایمت
گستردهتر به ماهیت اطاعات دیجیتال و مالکیت فکری نیز گستردهتر شده و جنبههای اقتصادی
دسترسی،جنبههایحقوقیمالکیناثررامتأثرسازد(.)Benkler, 2000: 73
روبهرشدتثبیتعصردیجیتال،همزمانکهبهنحوقابلمالحظهایاز

بهاینترتیب،باروند 
اعتبارووزانتحقمالکیتفکریصاحباناطالعاتیکهدرفضایمجازیردو بدلمیشود،
کاستهشدهاست،عمدتاًازطریقهمینفضا،امکاندسترسیبهاطالعاتباکمترینهزینهممکن
انقالبدیجیتالیزمینهایرا

ودرکوتاهترینزمانفراهم شدهاست 6.ازاینحیث،همزمانکه
فراهمآوردهتامرزهایتصنعیوساختگیدولتهاتاحدممکنتضعیفشودوبهاینترتیب،
دراختیارساکناندهکدهایبهوسعتجهان

آزادیبیاندرچارچوبیبهوسعتدهکدهجهانی4
گذاریدادهها،


،انتقال،جابجایی،دخلوتصرفوبهاشتراک
قرارگیرد،زمینههایکپیبرداری
هایمختلفدرفضایمجازینیزتوسعهیابد.بهاینترتیب،لزومرعایتمکانیسمهاو


بهصورت
چاچوبهای مشخص نظارتی جهت مبادله ،انتقال و جابجایی اطالعات ،مقولهای است که

هرچند ،به سرعت رشد و توسعه تکنولوژی ،حقوق بینالملل را متأثر نساخته ،بیتردید ،به
ضرورتیقابلتوجهتبدیلشدهاست 9.
همزمانکهاینمسیر،بهسرعتدرنوردیدهمیشودوروزبهروزبرچالشهاودغدغههای

جدیآنافزودهمیشود،بسیاریمعتقدندکهدرعمل،اینترنترفتهرفته،جایگزینجدیوسائل
ارتباطجمعیسنتیورسانههایارتباطجمعیازجملهرادیووتلویزیونخواهدشد( Gazi, 2011:

کنوانسیونبرن،بهنظرمیرسد

هایرایانهایدرکنوانسیونبرن،6311باتوجهبهشمولوقابلیتانعطافبند 6ماده 4


ایده
می توانبهحمایتیعامدراینخصوصبهویژهدرموردبرنامهها،تصاویر،بازیهاوفایلهاییکهدرفضایمجازیمبادله

میشوند،استنادکرد(رک .)Sparrow, 2010, 60. :

آزادیبیاندرمقایسهمیانرسانههایی کهباپهنایباندبسیارمحدودبهانتقالدادهمیپردازند،در فضایاینترنتدر

.6
نتعدادقابلمالحظهتریازافراداز

ترمبادلهمی شود.بهاینترتیب،چهبسادرمقابلهزینهکمتری


مقیاسیبسیارگسترده
گیرد،بهرهمیبرند.


هاییکهدراینفضادراختیارقرارمی

اطالعاتوداده
.4دهکدهجهانی(  (Global Villageتوصیفیاستکهمکلوهانازتأثیرتوسعهروزافزونوسائلارتباطجمعیبر
جهانارائهکرد(رک .)McLuhan, 1962:
.9برایمثالرک:
Copyright, standards and the internet available at http:// www.iso.org/ iso/
copyright_information_brochure. Pdf (08.5.2015).
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.)9بااینحال،بایدتوجهداشتکهدرگذرزمان،اینترنتتنهاقلمرووگستردهارتباطاتجمعیرا
دهد،بیآنکهجایگزنیمطلقوبیقیدوشرطبرایرسانههایجمعیتلقیشودودر


گسترشمی
اصل،اینرسانههاهنوزهمجایگاهقابلقبولومعتبریدرمیانتودهمردمدارند(Gazi, 2011: 10-

.)11بهاینترتیب،علیرغماختالفماهویمیانرسانههایجمعیوفضاییکهمتأثرازانقالب
تکنولوژیکیبهکانونقابلتوجهیبرایمبادلهاطالعاتتبدیلشدهاستوباتوجهبهوجوهافتراق

فضایجدیدنمیرود.برایمثال،هرچندرسانههای

شکلگیری
واشتراکموجود،دورنماییاز  
کنندومشارکتقابلمالحظهایازسویمخاطباندرآنهاصورت

جمعیعمدتاًیکسویهعملمی
نمیگیرد،مشارکتافراددرفضایاینترنتزمینهجدیتریرابرایتأملدرمفهومآزادیمبادله

اطالعاتدرفضایمجازیفراهممیآورد.لذااینفضایمجازی،فضایالزمبرایمبادلهکاالیا

خدماتیراکهملکدیگریاستیاحتیمالک مشخصیندارد 6،بدون حضوررادیو،تلویزیون،
روزنامه؛دخلوتصرفدرماهیتدادههارافراهممیآوردتاافراداطالعاتودادههایموردنظر
آنکهپایواسطهایمانندرادیووتلویزیوندرمیانباشد.از


شانرادراینفضاقراردهند،بی
خود
این حیث ،برای مثال افراد میتوانند مطالب مورد نظرشان را برای مخاطبانشان در وبالگ یا
وبسایتشانقرار دهند.باذکر اینمقدمهبهظهوراینترنت ونقش آن درلزومبسترسازیبرای
قاعدهمندشدن تحوالت موجود در این زمینه ،توسعه شبکههای اجتماعی و در نهایتگذار از
تعهداتنرمبهقواعدحقوقیسختدرقالبحقوقبینالمللاینترنتپرداختهمیشود .


 .2انقالب دیجیتال و ظهور اینترنت
4

دراواخردهه6311واوائلدهه 6311میالدی  ،وزارتدفاعایاالتمتحده،بهیکآژانس

تحقیقاتیپیشرفتهبانامآرپا( 9(ARPAمسئولیتدادتارایانههایدانشگاهیومؤسساتتحقیقاتی
ایاالت متحده و سایر دولتهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) را به یکدیگر متصل کند.
)یادمیشود.اینقبیلکاالها،معموالً

.6درچنینمواردیمعموالًازعبارتکاالهایاطالعاتی(Information Goods
گیرند.بهزعمبرخیاینکاالهاهرچندبهعنانکاالی


مورداستفادهقرارمی
غیررقابتیاند،یاباهزینهبسیاراندکی،مجدداً 

شوند،لکنازحیثعرضهوتقاضاوارزش گذاریتابعنوساناتشناختهشدهدرزمینهسایرکاالهای


اقتصادیشناختهمی
یستندوعصرانفجاراطالعات،بهشکلگیریرژیمیخاصبرایاینقبیلکاالهاانجامیدهاست.

اقتصادین
هاومراکزدولتی،تنهاازسیستمهایکامپیوتریبزرگموسومبه Main Frameاستفاده

.4تاپیشازاین،عمدتاًدانشگاه
می کردندکههرکدامشاطالعاتخاصیراذخیرهکردهبودودرصورتنیاز،بایکدیگراتصالبرقرارواطالعاترابین

همدیگرمنتقلمی کردندیادرصورتایجادبسترمناسب،اطالعاترادرحالتاشتراکقرارمیدادند.بنابراینچیزیبا
عنوانشبکهاینترنتشخصییاخصوصیوجودنداشت .
)3. Advanced Research Projects Agency (ARPA
هایمدرنبرایمصارفواهدافنظامیدرایاالتمتحدهراعهدهداراست.رک :

دراصلاینآژانس،مسئولیتتوسعهتکنولوژی
_DEF. ADVANCED RES. PROJECTS AGENCY, available at http://www.darpa.mil/our
work/ (25.9.2015).
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سازشکلگیریپروتکلیبهمنظور


ی،زمینه
ماحصلتحقیقوتفحصدرمورداینپروژهتحقیقات
انتقالپیامهایدیجیتالیمیانکاربرانشبکهمجازیبانامشبکهآرپابرایبرقراریارتباطیمجازی
میانکاربرانیحقیقیدریکفضایاشتراکیشد()KAHN & CERF, 2004: 17-21دراصل،با
اینارتباط،انقالبیدرنحوهصدوراطالعاتدردنیایارتباطاترخدادکهنتیجهآن،دردههدوم
قرن بیستم به انقالبی تکنولوژیکی انجامیده است .شبکه آرپا به بستههایی از دادهها که بهوسیله
کامپیوترهای مختلف ارسال میشدند ،متکی بود .مدتی پس از انجام موفقیتآمیز آزمایشهای
اولیه،سایربخشهایدولتیودانشگاههاوسایرمؤسساتپژوهشینیزتمایلخودرابهاتصالبهاین
شبکهاعالمکردند.ازاینطریق،درهمانزمانکه شبکهآرپادرحالرشدبودتعدادیشبکه
پوششمحلی)(LANنیزدرنقاطمختلفآمریکابهوجودآمد 6.مدیران اینشبکههایمحلی،نیز

برایتوسعهشبکهاطالعاتیخود،شبکههایمحلیرابهیکدیگرمتصلکردهوازاتصالشبکههای
موجود،شبکههایبزرگتریشکلگرفتکهشبکهآرپا،بهعنوانپروتکلاینترنتیموجود ،زبان

استانداردحاکمدربرقراریارتباطکامپیوترهایشبکههایمختلفبهیکدیگرشد.بهاینترتیب،با
طیمسیرینزدیکبهیکدهه بهطوررسمی ،بسیاریتاریختولداینترنترا اولسپتامبر6313
میدانند()Knoll, 1996: 276بههرحال،رفتهرفتهپروتکلهایمتعددیبهمنظورتنظیمروابطمیان

کاربران در قالبهای مختلف ابداع شد و به بهرهبرداری رسید .از دهه  11میالدی با تعریف
پروتکلهای جدیدتری از جمله

TCP/IP

که تا به امروز نیز رواج دارد ،مورد بهرهبرداری قرار

گرفت4وحتیدرمیانشبکهکاربرانازشهرتقابلمالحظهترینسبتبهآرپابرخوردارشد.بااین
آرپارابهعنوانهستهاصلیانتخابکردندومتعاقباً

حالازاواخردهه91میالدیشبکههایاینترنتی،
ازسال6334ناماینترنت رویاینشبکهبزرگگذاشتهشدوازسال6339عمالًاینشبکهوسیع،
از انحصار دولتی خارج و به سمت خصوصی شدن پیش رفت ،به نحوی که کاربران شخصی
اینترنتافزایشیافتندوقلمرووشمولگسترهآنبهنحوقابلمالحظهایافزایشیافت( & Khan
شبکهایبرایاتصالکاربرانمجازیاستکهمحدودهجغرافیاییکوچکی
.6شبکهمحلی)  (Local Area Network
هادرمقایسهباشبکههایگسترده )(Wide Area Network


شود.اینشبکه

مانندیکخانهیادفترکارتعریفمی
عالوهبرسرعتانتقالقابلمالحظهاطالعات،درمحدودهجغرافیاییمحدودتریبکارگرفتهمیشوندودرمواردیخاص،

شبکههایگستردهاولویتدارند.رک:
حتیبر 
Techopedia explains Local Area Network (LAN), available at: https:// www.techopedia.com/
definition /5526/local-area-network-lan (3.7.2015).
.4پروتکل،TCP/IPپروتکلیاستانداردبرایارتباطکامپیوترهایموجوددریکشبکهمبتنیبرویندوزاست.ازپروتکل
.برقراریارتباطازاینطریق،درقالبپروتکلهایمتعددیکه

یشود
فوق،بهمنظورارتباطدرشبکههایبزرگاستفادهم 
میشود .هر یک از پروتکلهای موجود در این پروتکل ،دارای وظیفهای
در چهار الیه مجزا سازماندهی شدهاند ،میسر  
خاصمیباشند .رکمقالهمفاهیماولیهپروتکل :TCP/IP

http://www.srco.ir/Articles/DocView.asp?Id=115 (9.5.2015).
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 .)Cerf, 2004: 26

 .2لزوم شکلگیری قواعدی به منظور تنظیم روابط حقوقی کاربران اینترنت
در عصر دیجیتال
همزمانکهاینترنتدرقالبیگستردهوهمهگیردرحالورودبهتمامیجنبههایزندگی

بشراست،رفتهرفتههنجارهاوقواعدمرتبطباآننیزشکلمیگیرند.ازاینحیثالزماستتا

میانضرورتشکل گیریهنجارهایمرتبطوازطرفیتحلیلماهیتاینقواعدواصولقائل

بهتفکیکشد.بااینحال،پیشازهرچیزبایددانستکهمرکزثقلتوجه،تجلیعملیاصول
و قواعد مرتبط با اینترنت نیست بلکه مهم تمرکز بر یک رژیم فراملی مشتمل بر اصول و
قواعدی است که به منظور ضابطهمندکردن استفاده از اینترنت توسط افراد و در روابط
فیمابینشانبهکارمیآید(.)Wu, 1997: 663

در سالیان متمادی بویژه در آخرین دهه قرن بیستم میالدی که دولتها در قالب اتحادیه

بینالمللی ارتباطات بهتصویب مقرراتمرتبط میپرداختند ،هنوزارتباطاتجهانی بهاندازهای

توسعهنیافتهبودکهارتباطاتاینترنتیدرگسترهایقابلمالحظهوباکاربردیوسیعدرقالب
بخشیازارتباطاتبینالمللیلحاظشود6،بنابراینتمرکزاصلیبرهمانسازوکارهایکالسیک
ارتباطاتبینالمللیاستواربودهوعمدتاًباتأکیدیکهدرکنوانسیون6319برمقرراتحاکمبر
تلفنوتلگرافمیشد،توسعهیافتهبود 4.
با توسعه قابل مالحظه اینترنت و بویژه دسترسی دولتهای درحال توسعه به تکنولوژیهای
مرتبط،دغدغهدولتهادرزمینهنظارتبراینترنتولزومپیشبینی وتصویبقواعدومقرراتی
بهمنظور ضابطهمند کردن فضای مجازی برای استفاده کاربران افزایش یافت ،چراکه به ویژه
هایتوسعهیافتهباتسلطونفوذخودبرفضایاینترنت،میکوشیدندتاآنرادرقالبهاییتحت

دولت
نظارت ملی خود یا حتی نظارتهای بینالمللی درآورند که خودشان ،واضع و مجری مقررات
ذیربطآنمحسوبمیشدند.به همیندلیل ،حتی درمراحلابتداییو اولیه تشکیل کارگروه

جهانیسراندرزمینهجامعهاطالعاتیدرسال،4119چینباحمایتازدولتهایدرحالتوسعه
جامعدرزمینهاینترنتبهتصویب

پیشنهاددادتاسازمانیبینالمللیدراینزمینهتأسیسومعاهدهای
برسد(.)Kleinwachter, 2009, 48-49مخالفتهایجدیکهدراینزمینهصورتگرفت،باعثشد
1. Collection of the Basic Texts of the International Telecommunication Union adopted
by the Plenipotentiary Conference, see http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/s
02090000115201pdfe.pdf (6.8.2015).
2. International Telecommunication Convention Final Protocol, Additional Protocols,
Resolutions, Recommendations and Opinions See http://www.itu.int/ dms _pub/itus/oth/02/09/S020900000A5201PDFE.PDF( 14.8.2015).
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تاکارگروهجهانیسران،درسال4119ازدبیرکلسازمانمللمتحدخواستارتأسیسکارگروهی
درزمینهنظارتبراینترنتشودومتعاقبآنبابروزبرخیمخالفتها،خواستارایجادمجمعنظارت

براینترنت6شد4.بااینحالدرعمل،توسعهروزافزونفضایمجازیوازسویدیگر،عدموجود
مرکزمقتدروباصالحیتیدراینزمینه،باعثشدتااتحادیهبینالمللیارتباطات،درسال4111در
نظرکردهوزمینهایرابرایبرپاییکنفرانسیجهانیدرزمینهارتباطاتبین

اینخصوص،تجدید
المللیدرسال4164فراهمنماید( .)International Telecommunication Union, 2006: 1-4
کارگروهنظارتبراینترنت 9کهازسویسازمانمللمتحدعهدهدارارائهپیشنهاداتیدر
هاینظارتبراینترنتشدهاست،نظارترابدیننحوتعریفمیکند« :توسعهو

زمینهمکانیسم
اعمال اصول ،قواعد و هنجارهای مشترک و همچنین شیوههای تصمیمگیری یکسان توسط
دولتها ،بخش خصوصی و جامعه مدنی و اعمال برنامههایی که زمینهساز توسعه استفاده از
اینترنت میشوند» (Summit on the Information Society, 2005: 10

 )Worldاما به عالوه،

متقارنباپیشرفتتکنولوژی،نظارتبرمحتوایاینترنتنیزتغییرکردهاست.بهاینمعناکهاین
تحول ،خود به تأکید بیشتر بر لزوم شفافیت ،آزادی بیان و ضرورت توجه به رعایت حریم
خصوصیانجامیدهاست(.)World Summit on the Information Society, 2005: 13-28بااین
دراینجاستکهآیاضرورتشکلگیریقواعدومکانیسمهاییبه

حالهمچنانمسألهجدی
منظورنظارتوکنترلفعالیت هایکاربراندرفضایمجازیبهحدیبودهاستکهزمینهرا
المللاینترنتازخاللاینضرورتولزومضابطهمندکردناقدامات


فراهمسازدتاحقوقبین
مرتبطشکلگیرد؟ 


 .3نقش متخصصین فنی و سازمانهای بینالمللی در روند تثبیت قواعد حقوق
بینالملل اینترنت
درابتدایشکل گیریاینترنت،مسئولیتاولیهواساسیهدایتوکنترلماهیتاطالعاتی

کهدرفضایاینترنتمبادلهمیشدبامهندسینرایانهوکارشناسانفنیبود(

Khan & Cerf,

.)2004: 28-34اصلشفافیتو آزادیمبادلهاطالعاتازجملهاصولاولیهایبودکهتوسط
1. Internet Governance Forum(IGF).
شدبااینحال،فاقدقدرتتصمیمگیری


رتبطبااینترنتمحسوبمی
اینمجمع،مرکزیبرایمبادلهاطالعاتدرزمینهمسائلم
بود .
2. What is the Internet Governance Forum, available at: http://
www.intgovforum.org/cms/2011/press/Backgrounder_What_is_IGF_final.pdf(4.8.2015).
3. Working Group on Internet Governance (WGIG).

222

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،45بهار 69


کارشناسان ذیربط بهعنوانشالوده واساسدسترسی به دادهها ،انتقال،بهاشتراکگذاریو
بهره برداری از اینترنت توسط کاربران معرفی شد و با توجه قابل مالحظهای در دکترین نیز

همراهشد( .)ICANN, 2015: 11-20البتهبایدتوجهداشتکهدرهرصورتاعمالایناصول،
متضمناجتنابازکنترلمتمرکزحکومتیاست(.)Froomkin, 2003, 749: 811برایناساس،
عمدهتعهدیکهبرایدولتدراینزمینهدرنظرگرفتهشد،تعهدیسلبیبود،بهاینمعنیکه
دولتمتعهداستتاازمداخلهوهرگونهایجادوقفهدرجریانمبادلهآزاداطالعات6خودداری
).بااینحال،بدیهیاستکهضرورتشکلگیریقواعد

نماید(Froomkin, 2003, 749: 811-2
و هنجارهای مرتبط ،تنها از خالل رویکردهای فنی و تکنیکی متخصصان به شکلگیری
تعهداتیالزامآوردراینزمینهبرایکاربراندرفضایمجازینمیانجامد،ازاینحیثنقش
سازمانهای بین المللی در به حرکت درآوردن موتور محرکه برای تدوین قواعد از اصول

حقوقیموجود،بسیارتعیینکنندهبودهاست .
المللینیزدرتالشبرایتبیینلزومشکلگیریاصولوهنجارهای

دراصل،سازمانهایبین
جهانشمولیبرایحکومت برفضایاینترنتنقشقابلمالحظهایایفاکردهاند 4.موافقتنامههای

متعددیکهدراینزمینهمنعقدشدهاست،عمدتاًحکایتازآندارندکههمآزادیبیانوهم
اصل رعایت حریم خصوصی از جمله اصول پذیرفته شده و حاکم بر مبادله اطالعات و
بهرهبرداری از فضای مجازی توسط کاربران است .بطور خاص ،بهرهبرداری کارشناسان و

متخصصینفنیازمفاهیمکلیمندرجدراسنادعامحقوقبشریازجملهماده63میثاقبینالمللی
حقوقمدنیوسیاسیازاینحیثقابلتوجهاست.هرچنداینسندکهتوأمانبااعالمیهجهانی
عنوانمنشوربینالمللیحقوق

حقوقبشرومیثاقبینالمللیحقوقاقتصادیاجتماعیوفرهنگیبه

بشرشناختهمیشوندومفاهیممندرجدراینسندبهحوزهایخاصمنحصرنمیشود،بهویژهاز

حیث مضامینی مثل لزوم توجه به آزادی بیان ،رعایت حریم خصوصی و  ...مورد توجه
کارشناسان سازمانهای بینالمللی ذیربط بوده است .در ماده  63این سند که به تضمین حق
آزادیبیانوعقیدهمیپردازد،بهطورخاصوویژهبهآزادیدسترسیبهاطالعاتوایدههای

مختلف،فارغازمرزهایجغرافیایی،درقالبهایکتبیوشفاهی،درقالبهنریاازطریقسایر
1. Free Flow of Information.
 .4ازجملهتجربهجامعهاطالعاتیدراینزمینهقابلذکراستکهازسویسازمانمللمتحددراینخصوصگزارش
میدهد.رک :

World Summit on the Information Society, Geneva 2003–Tunis 2005, Declaration of
Principles: Building the Information Society; A Global Challenge in the New
Millennium,
WSIS-03/Geneva/Doc/4-E
(Dec.
12,
2003),
available
at
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html (4.6.2015).
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رسانههایجمعیاشارهشدهاست.همچنیندرماده61میثاق،مقررشدهاستکههیچکسنباید
درمعرضمداخلهغیرقانونییاخودسرانهدرامورشخصیوخانوادگیاشقرارگیردیاازطریقی
خللیبهحیثیتیاآبرویشواردشودوازاینحیثبهلزومرعایتحریمخصوصیافراداشاره
میکند.ازتلفیقدواصلمذکوروتعمیمآنبهقلمرواینترنت،کهدربسیاریازاسنادموجود

دراینحوزهنیزموردتوجهقرارگرفتهاست،میتوانچنیننتیجهگرفتکههردواصلآزادی

بیان و لزوم رعایت حریم خصوصی کاربران ،در ارتباط با کنترل بر اینترنت ،مورد توجه و
زمالرعایه میباشد 6.در همین راستا ،در سال  4111نیز سازمان ملل متحد که نقش قابل
ال 
مالحظهایدرارائهاصولحاکمبرآزادیبیانوعقیدهدارد،بامشارکتدولتهایعضونشستی
دراینزمینهبرگذارکردکهدرخاللآنبهتأکیدبراینامرپرداختکه«:آزادیبیانوآزادی
مبادلهاطالعاتنقشاساسیوقابلمالحظهایدرتوسعهکرامتذاتیوایفاینقشافراددر

جامعهایفامیکند»4.بهاینترتیب،هرچندبهآزادیبیانولزومرعایتحریمخصوصیدرموارد
مذکوربهصورتخاصدرفضایاینترنتاشارهنشدهاست،اماازآنجاکهچنینحقهاییدر

فراشرایطیمیباشند،مرزپذیرنبودهودر

زمرهحقهایبشریبودهوماهیتاًفرازمانی،فرامکانیو
الرعایهمیباشند .

فضایمجازینیزالزم
اماعالوهبرنقشمتخصصینفنیوسازمانهادرزمینههنجارسازییاتعمیمهنجارهایعام
حقوقبینالمللبشربهفضایاینترنت،درسالهای4119و4114دواجالسسرانعالیرتبهجامعه
اطالعاتیبهترتیبدرژنووتونسدرارتباطباارتباطات،اطالعاتوتکنولوژیبرگذارشد کهبا
تأکیدمجددبرماده 63اعالمیه جهانی حقوق بشر ،بهضرورتدریافتو استفاده از اطالعات
حیاتیوایدههاازطریقرسانههاوصرفنظرازمرزهایجغرافیاییاشارهشدهبود 9.متعاقباین

کنفرانسنیزگروههایقابلمالحظهدیگریمتشکلازسازمانهایغیردولتی،اشخاصخصوصیو
زکشورهایدرحالتوسعهیاتوسعهیافتهزیرنظراینکارگروهبه

سازمانهایبینالمللیبینالدولیا
تدوینقواعدوهنجارهاییدرزمینهضابطهمندسازیدسترسیکاربرانبهفضایمجازیپرداختند5و

مجمعنظارتبراینترنتنیزازسال4111مرکبازگروههایفعالدراینزمینه،رسماًشروعبهکار

تریناقداماتمجمعدرچندقالبکلیقابلطبقهبندیاست :

کرد4.عمده

1. World Summit on the Information Society, ibid, para., 24-25.
 .4البتههرگونهمحدودیتیدرآزادیبیانبایدباتضمینرعایتحکومتقانونصورتپذیرد .
3. Declaration of Principles: Building the Information Society; A Global Challenge in
the New Millennium, WSIS-03/Geneva/Doc/4-E (Dec. 12, 2003), available at :
http://www.itu.int/ wsis/ docs/geneva/official/dop.html (2.6.2015).
4. Declaration of Principles, Ibid., para 50.
5. Internet Governance Forum, INTERNET GOVERNANCE F,http:// www.intgovforum.
)org/ cms/aboutigf (4.8.2015
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پروتکلهای

.6بهلحاظفنیاستانداردسازیشود،بهاینمعنیکهتصمیماتاساسیمرتبطبا
فرمتهایاطالعاتیمرتبطباشبکهتدوینویکنواختشود.
نرمافزارهایکاربردیو 
شبکه ،
.4منابعموجودبهبهتریننحوممکنبرایاستفادهکاربرانتخصیصیابد؛
.9سیاستهایعمومیدرارتباطبااستفادهازاینترنتطراحیشود.
بهاینترتیب،هرچنددومورداولدرارتباطباجنبههایمرتبطبافناوری است ،تعیینو
سازمانهای مرتبط با طراحی ،انتقال ،بهرهبرداری،

تدوین سیاست عمومی با هدایت افراد و 
پروتکلهایاینترنتسروکاردارد.

عملیاتویااستفادهازخدماتوشبکههایمبتنیبر

6

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 4از جمله دیگر سازمانهایی است که نقش قابل

ایرادرشکلگیریهنجارهایمرتبطبااینترنتدرصحنهبینالمللیایفاکردهاست.

مالحظه
گروهی از کارشناسان تخصصی در این سازمان زمینهای را برای شکلگیری مجمعی فراهم
کردهاندکهبهبررسیوپژوهشدرزمینهموانعفرامرزیاطالعاتوحفاظتازحریمخصوصی

هاییرابهمنظورهماهنگیمیانقوانینملیپیشنهادمیکند

میپردازدودراینزمینهدستورالعمل

(for Economic Co-operation and Development, 1980: 25–26

 .)Organizationسازمان

همکاریاقتصادیوتوسعهبطورخاصبر 9اصلکلیدرارتباطباحریمخصوصیاطالعات
هایمحدودیتهایدسترسیبهاطالعات.4،ماهیتاطالعات.9،


.محدودیت
همیکند6:
اشار 
کاربرداطالعات.5،استفادهازاطالعات.4،تضمیناتامنیتی.1،آزادیاطالعات.1،مشارکت
فردی.9،مسئولیتکاربران.همینامرنیزبهتدویندستوالعملهاییدرزمینهحمایتازدادههاو
حفاظت از حریم تبادل اطالعات در قلمرو اتحادیه اروپا انجامیده است که بهعنوان فروضی
اساسی برای آزادی مبادله اطالعات در قلمرو اینترنت محسوب میشود (

Organization for

 .)Economic Co-operation and Development, 1980: 20–35
بااینحال،جدیترینتحولدراینزمینهکهمتعاقباًمبنایتصمیمگیریواقدامازسویبسیاری
از نهادها و سازمانهای بینالمللی قرار گرفت ،به زمان برگزاری کنفرانس جهانی ارتباطات
1. IGF 2016 Registration, http://www.intgovforum.org/cms/documents/publications/208igf-2013-building-bridgesenhancing-
multistakeholder-cooperation-for-growth-andsustainable-development/file (4.6.2015).
.4سازمانهمکاریاقتصادیوتوسعه )(Organization for Economic Co-operation and Development
ودموکراتیکمیباشند.اینسازماندر

سازمانیاستبینالمللیدارای95عضوکهاعضایآنمتعهدبهاصولاقتصادآزاد

سال  6359تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تاسیس شد که با مدیریت رابرت مارژولین فرانسوی به منظور
اجرایطرحبازسازیکشورهایاروپایی بعدازجنگجهانیدوم کهتوسطایاالتمتحدهآمریکا جهتبازسازیاروپابعد
شدهبود.درسالهایبعداعضایغیراروپایینیزبهاینسازمانپیوستندودرسال

برنامهریزی

ازجنگومبارزهباکمونیسم
آیین نامهجدیددرزمینهتوسعهواقتصادنامسازمانرانیزبهسازمانهمکاریهایاقتصادیو
 6316دراجالسیباتصویب 
توسعهتغییردادند.مقراینسازماندرشهرپاریسواقعاست .
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بینالمللیدرسال4164بازمیگردد .کنفرانسمذکوردرصددبودتابابازنگریدرقواعدپراکنده
وهنجارهایمرتبطباتعهداتدرفضایمجازی،قالبیحقوقیراطراحینمایدتامجموعهایاز
قواعدحقوقیمدوندرقالبآنتدوینوطراحیشود 6.درقطعنامهپایانیکنفرانسبهاینامر
تأکیدشدکهاینترنت،هستهبنیادینوزیرساختاصلیجامعهاطالعاتیتلقیمیشودکهازابزارو

وسیلهایبرایتسهیلمبادالتعلمیوآکادمیکبهابزاریجهانیوعمومیتبدیلشدهاستواز
آنجاکهاینترنتراپدیدهایهمهگیروجهانیمعرفیمیکند،الزممیداندکههمهدولتهانقشو
مسئولیتیبرابررادرتضمینثبات،امنیتوتداومتوسعهاینترنتوتسهیالتمرتبطباآندرآینده
هانمیداندونقشوجایگاهکلیهمنتفعیندراین

ایفانمایند.بااینحال،ایننقشرامنحصربهدولت
حوزه از گروههای فنی ،متخصصین و کارشناسان و سازمانهای بینالمللی در این زمینه را قابل
مالحظهمیداند 4.درگزارشسال 4164اتحادیهبینالمللیارتباطاتنیزضمناشارهبهاینکه در

حالحاضرکاربراناینترنتبهروندبسیارصعودیوقابلمالحظهاستفادهازاینترنتتوسطکاربران
بهویژهدرکشورهایدرحالتوسعه،9بهتأثیرمتقابلتوسعهاینترنتبررشداقتصادیدولتهااشاره
میکندوآنرامقولهایمهمدرتوسعهشاخصهایاقتصادیلحاظمیکند.با اینحالعمدهمبانی
موردتوجهدرگزارشاخیربراساسسهمحوراساسیاستکهدرسال4164بررسیوتنظیمشد .


 .4ظهور شبکههای اجتماعی و تأثیر آن بر تسریع روند هنجارسازی در فضای مجازی
نخستین تالشهای جدی برای شکلگیری شبکههای اجتماعی ،تقریباً به  61سال پیش باز
رفتهنخستینشبکههایاجتماعیشکلگرفتندوالبته

میگردد.ازاواخرسال 4114میالدی،رفته

هایاخیر،روندشکلگیریوتوسعهاینشبکههاباسرعتقابلمالحظهایروبهافزایش

درسال
است5.اینشبکهها،دراصلزندگیانسانرادرسطحخرد4وکالن1متحولکردهاند.درسطح
خرد،افرادبهراحتیازطریقاینشبکههامیتوانندبادوستان،اعضایخانواده،همکارانوطیف
1. WCIT and Internet Governance: Harmless Resolution or Trojan Horse?, CircleID.com,
_Dec. 17, 2012,http://www.circleid.com/posts/ 20121217 _wcit_and _internet_ governance
harmless_resolution_or_trojan_horse/.(5.8.2015).
2. Final Acts of the World Conference on International Telecommunications (Dubai, 2012),
available at http://www.itu.int/en/wcit-12/ documents/ final-acts-wcit-12.pdf, pp. 19-ff.
(6.8.2015).
بنابرگزارشمذکوراینرقمدرفاصلهسالهای 4111تا 4164هفتبرابرشدهاستیعنیازششونیمدرصدجمعیت

.9
جهانبه59درصدافزایشیافتهاست.رک :
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/17.aspx#.VlazxTuhfmQ.
 .5برای مثال در خصوص شکل گیری شبکه اجتماعی فیس بوک و تبعات آن و تغییرات ناشی از آن زندگی اجتماعی
انسانهابهویژهرکDavid Kirkpatrick, The Facebook Effect 2010, pp. 7-10. :

5. Micro.
6. Macro.
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قابلمالحظهایاشخاصموردعالقهشانبطورمستمردرارتباطقرارگیرندوازاینطریق،ضمن

برقراریارتباطوارسالفیلموتصویر،براحتیازیکگوشهجهانباافرادیدرآنسویجهان
مرتبط شوند (et al, 2011: 241

 .)Kietzmannدر قالب کالن ،شبکههای اجتماعی ،به خلق

اجتماعاتی گسترده منجر شدهاند که به صورت بالقوه میتواند جنبشی عظیم در سطح ملی یا

بینالمللیراهدایتوکنترلنماید 6.


همزمان با توسعه این شبکهها و خلق شبکههای اجتماعی گسترده با قلمرو مخاطبانی از
مندسازی
سراسر جهان ،ضرورت تدوین و تنطیم قواعد و مقرراتی فراگیر در زمینه ضابطه 
هایاجتماعیبیشازقبلاحساسمیشود.بهاینترتیب،همزمان


اینترنتوبهطورخاصشبکه
که نفس ظهور اینترنت و مبادله اطالعات در فضای مجازی ،خود نشان از لزوم هنجارهای
مشترکی در میان کاربران است ،رشد قارچگونه شبکههای اجتماعی به این ضرورت تسریع
بخشیدهواهمیتآنرادوچندانمینماید4.اینروندنخستازسویمتخصصینرایانهایکهبه
ویژه با تکنولوژیهای مدرن آشنایی داشتند ،آغاز شد و متعاقباً و به مرور زمان ،از سوی
المللیوآژانسهایمرتبطدنبالشدهاست.بااینحال،همدرنحوهاستفادهو

سازمانهایبین

هایتوسعهیافتهودرحال


هایجدیبیندولت
همدرکاربستاصولوقواعدمرتبطشکاف
توسعه و هم بین نظریه پردازان این حوزه قابل مشاهده است .همزمان که برخی معتقدند در
صورت  بروز تعارض بین اراده و منافع ملی و اراده دولت بر فیلترینگ و سانسور ،غلبه بر
خواستوارادهجامعهمدنیاستو  درنهایتاصولیفراگیروفراملیبرایراهبریدرقلمرو
اینترنتاست(،) Wu, 1997: 665برخینیزاساساًبااینادعاکهدرصورتاقتضایمنافعملی
افیتوامثالهم،بهراحتیزنگمیبازند،حقوقبینالملل

دولتها،اصولیمانندآزادیبیان،شف

اینترنترااساساًمتصورندانستهوحداکثربرحکومتقواعدملیدرارتباطباکاربستاینترنت
درفضایمجازیمیپردازند(.)Hanley, 1998: 1016بااینحال،درحالحاضرمیتواناز

پرداختهمیشود.رک :

همانندنقشیکهشبکههایاجتماعیدربهارعربیایفاکردند.درادامهبهاینبحث

.6
Catherine O'Donnell, New study quantifies use of social media in Arab Springhttp://
www.washington.edu/news/2011/09/12/new-study-quantifies-use-of-social-media-inarab-spring/ (3.10.2015).
یهایاقتصادیوتوسعه( (OECDبهبیانبرخیازایناصولوقواعدکهبهمرورزمانشکلگرفتهاند،
.4سازمانهمکار 
از جمله اصل شفافیت  Transparencyو بازبودن  Opennessاشاره میکند (رکOrganization for  :
 .)Economic Co-operation and Development, 1980
هاییصادرکردهاند،رک :

همچنینکمیسیونوشورایاروپادراینخصوصبیانیه
Internet SOC’Y, Europen Commission: Public Consultation on the open Internet and Net
Neutrality, (2010), available at: http://www.isoc.org/pubpolpillar/docs/20100929_eu.pdf
(15. 8.2015).
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نوعی همگ رایی در زمینه اصول و قواعد حاکم بر این حوزه به ویژه از سوی سازمانهای
بینالمللی ،سازمانهای غیردولتی ،مؤسسات و شرکتهای حقوقی و آژانسهای حکومتی

سخنگفت(.) Yoo, 2010: 698–99اینهمگرایی،هرچندسمتوسوییمشترکداردودر
تالشاستتااصولیهمچونلزومرعایتحریمخصوصی،آزادبودندسترسیبهاطالعات،
آزادیبیانوامثالهمرادراینحوزهضابطه مندنماید،همچناندرمسیرگذارازقواعدنرمبه

سمتقواعدحقوقیسختاست.برخیتناقضاتجدیبویژهدرشبکههایاجتماعینیزمزید
برعلتشدهاستتااینهمگرایی،بهیکقالبحقوقیمنسجمتبدیلنشدهباشد .


 .5شکلگیری تعهداتی جدید برای دولتها از خالل روند رو به رشد تکامل
شبکههای اجتماعی :تناقض در عمل
تحوالتنسبتاًجدیدیکهبهخصوصپسازبهارعربیبهوقوعپیوست،اینواقعیترا
جامعهمدنیبازیمیکنند.

هایاجتماعینقشقابلمالحظهایرادربسیج

اثباتکردکهشبکه
ازاینطریق،نهتنهااطالعاتدربینطیفنسبتاًقابلمالحظهاینشبکههاجابجامیشود،تهییج
هایگوناگوننیزازاینطریقصورتمیگیرد

وتشویقمخاطبانبرایاقدامیاانفعالدرزمین
رنقطهمقابلنیز،توسعهشبکههای

(.)Howard et al, 2011بااینحال ،بایددرنظرداشتکهد
اجتماعی،باتوسعهتکنولوژیهایکنترلیونظارتیهمراهاستکهمتعاقبآن،دولتهانیزاز
ابزارهاییپیشرفتهتربهمنظورکنترلبرماهیتاینشبکههایانظارتبرآنهااستفادهمیکنند.
کنترلدرچنینمواردیگاهیبهدرجهایاستکهممکناستبهقطعشبکههایدسترسیبه

اینترنتنیزبینجامد( .)Karlekar & Cook, 2009: 1-2
درهرحال،بایدتوجهداشتکهدرهرصورت،قطعشبکهجهانیاینترنت،درعمل،مغایربا
اصلآزادیدسترسیبهاطالعات 6بهنظرمیرسدکهدربسیاریازاسنادبینالمللیموردقبول
قرارگرفتهوتضمینشدهاست.ماده63اعالمیهجهانیحقوقبشردرموردآزادیعقیدهوبیان
اشعارمیدارد«:هرکسحقآزادیعقیدهوبیانداردوحقمزبورشاملآناستکهفرداز

داشتنعقایدخودبیمواضطرابینداشتهباشدودرکسباطالعاتوافکارودراخذوانتشارآن
بهتماموسایلممکنوبدونمالحظاتمرزیمحدویتیرابرنتابد».آزادیعقیدهوبیانموضوع
المللیحقوقمدنیوسیاسیمیباشد.بند 6اینمادهدرموردآزادیعقیده

ماده 63میثاقبین
1. Free flow of Information.
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مقررمیدارد«:هیچکسرانمیتوانبهمناسبتعقایدشموردتعدیوتهدیدقرارداد».براساس
نظریهتفسیریشماره 61کمیتهحقوقبشرسازمانمللاینحقیاستکهمیثاقدررابطهباآن
هیچ استثنا و یا محدودیتی را نمیپذیرد (

See Mc Goldrick, 1991: 460; Human Rights

.)Committee, 1983ازسویدیگرهرکسیآزاداستکهعقایدخودراآزادانهابرازدارد.بند4
میثاقنیزدراینخصوصمقررمیداردکه«:هرکسحقآزادیبیاندارد.اینحق

ماده 63
شاملآزادیتفحصوتحصیلواشاعهاطالعاتوافکارازهرقبیلبدونتوجهبهمحدودیتها،
بهصورتشفاهییابصورتنوشتهیاچاپ،یابصورتهنرییابههروسیلهدیگربهانتخابخود
میباشد» .در هر حال ،حتی در مورد حقهای بشری چون آزادی عقیده و بیان ،که در زمره
حقهای بشری شناخته شده در اسناد حقوقی بینالمللی میباشند ،نمیتوان این نکته را نادیده
گرفتکه«اساسیبودناینحقهایبشری،باعثنمیشودتااینحقوقازهرمحدودیتیمصون
بمانند»( .)Brems, 2005: 300
بطورکلیمحدودیتهایقابلفرضدرحقهایبشری،معموالًبه«محدودیتهایمتعارف»6و
«محدویتهای فوقالعاده» 4تقسیم میشوند .محدودیتهای متعارف ،محدودیتهایی هستند که
میتابند و محدودیتهای فوقالعاده
حقهای بشری در اوضاع و احوال عادی آنها را بر 
هاییمیباشندکهدروضعیتهایفوقالعادهبهاجرادرآمدهوعمدتاًبصورتموقتی

محدودیت
گردند.ازاینحیثدروضعیتاخیر،هیچگونهتضمینیبرایاعمالو


مانعازاعمالحقوقبشرمی
اجرای حقهای مورد نظر از سوی دولت در این خصوص قابل تصور نیست (

& Svensson

 9.)McCarthy, 1998: 49ازجملهحقوقیکهدرشرایطخاصمیتوانندتوسطدولتبهصورت
میثاقبینالمللی

موقت به حالت تعلیق درآیند،میتوانبه حقبر عبورومرورآزادانه(ماده 64
1. Ordinary Limitations.
2. Extraordinary Limitations.
ایاستکهبهزعمبرخیبراساسآنآزادیبیانازشمول

میثاقبه 
گونه

البتهالزمبهذکراستکهعبارتپردازیبند 9

.9
حقوقبنیادینوغیرقابلانحراف(مندرجدرماده 5میثاق)خارجشدهاست.ازاینروالزماستتامیانتعلیقوتحدید
میثاقمقررمیدارد. 6«:هرگاهیکخطرعمومیاستثناییموجودیتملتراتهدید

حقهاقایلبهتفکیکشویم.ماده 5

کندواینخطررسماًاعالمشود،کشورهایطرفاینمیثاقمیتوانندتدابیریخارجازالزاماتمقرردراینمیثاقبهمیزانی
نماید،اتخاذنمایندمشروطبراینکهتدابیرمزبورباسایرالزاماتیکهبرطبقحقوقبینالمللبعهده


یجابمی
کهوضعیتا
دارند،مغایرتنداشته باشدومنجربهتبعیضیمنحصراًبراساسنژاد،رنگ،جنس،زبان،اصلومنشاءمذهبییااجتماعی

.حکممذکوردربندفوقهیچگونهانحرافازمواد 1و( 1بندهایاولودوم) مواد 69،61،64،66،9راتجویز

نشود4.
کنند،مکلفندبالفاصلهسایردولتهایطرفمیثاقرا


هایطرفاینمیثاقکهازحقانحرافاستفادهمی
نمیکند.9.دولت

توسطدبیرکلمللمتحدهازمقرراتیکهازآنانحرافورزیدهوجهاتیکهموجبانحرافشدهاستمطلعنمایندودر
تاریخی که به این انحرافات خاتمه می دهند مراتب را بوسیله اعالمیه جدیدی از همان مجرا اطالع دهند» (برای مطالعه
تفصیلیدراینخصوصرک:شهبازی.)13-96:6993،
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حقوقمدنیوسیاسی)،حقبرآزادیبیان(ماده63میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی)،حقبر
میثاقبینالمللی حقوقمدنیوسیاسی)وحق بر تشکیلمجامع و

لحآمیز(ماده 46
تجمعاتص 
میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی)اشارهکرد.بند9ماده63میثاقبینالمللی

تشکلها(ماده44
حقوقمدنیوسیاسینیزدرهمینخصوصمقررمیدارد«:اعمالواجرایآزادیبیانمستلزم
حقوق و مسؤولیتهای خاص است و از همین رو ممکن است تابع محدودیتهای از پیش
تعیینشدهایشودکهدرقانونتصریحشدهوبرایتحققامورذیلضرورتدارد:نخست،احترامبه
حقوقوحیثیتدیگرانودوم،حفظامنیتملییانظمعمومییاسالمتویااخالقعمومی».
مضافبراین،شرطمحدودکنندهمشابهیبرایآزادیبیاندربند4ماده69میثاقامریکاییحقوق
بشروبند 4ماده 61میثاقاروپاییحقوقبشرنیزپیشبینیشدهاست.بدینترتیبشروطمحدود
کنندهدرمیثاقاروپاییحقوقبشردرمقایسهبابند9ماده63میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی
تریرابرایمحدودیتبرآزادیبیانپیشبینیکرده است،بدینترتیب

زمینههایمتعددومتنوع
که«:اعمالاینحق،ازآنجاکهباخود،تکالیفومسئولیتهاییرابههمراهدارد،ممکناست
منوطبهتشریفات،شرایط،محدودیتهاومجازاتهاییباشدکهدریکجامعهدموکراتیکوبر
اساسقانونجهتحفظمصالحامنیتی،تمامیتارضییاامنیتعمومی،جهتمحافظتدرمقابل
بینظمییاجرایمعمومی،درراستایمحافظتازسالمتواخالق،برایمحافظتازحیثیتیا
حقوقدیگران،برایپیشگیریازافشایاطالعاتیکهمحرمانهدریافتشدهاندوبرایحمایتاز
اختیاراتوبیطرفیدستگاهقضایی،درنظرگرفتهشدهاست» .
بااینحال،پرسشاساسیاینجاستکهاختاللدرشبکهاینترنتوبهطورخاص،محدودکردن
حقکاربرانشبکههایاجتماعیازمراواداتوارتباطاتبینالمللی،کهقویاًدرفضایمجازیبا
آزادیبیانوعقیدهگرهخوردهاست،باچهمبنایی،مداخلهجدیدراینحقمحسوبمیشودو
قابلانتقاداست؟ 


 .6ضرورت قاعدهمندسازی فضای مجازی در قالب حقوق بینالملل اینترنت
درمنافعوتبعاتمثبتفضایمجازیبرایجامعهبینالمللی،ازجملهدرآموزشحقوقبشر،
طلبانهبینالمللی،توسعهورونقروزافزونمراوداتومبادالتتجاریدرسطح

پیشبرداهدافصلح
جهان،محوخشونتوافراطیگریوامثالهم،تردیدینیست6امابایدبهخاطرداشتکهتوسعههر
فناوری،اقتضائاتیرابههمراهداردکهدرصورتعدمضابطهمندکردنآن،نهتنهامفیدومثبت

.6الرنس،پنلوپ،)6999(،کاربرداینترنتدرحقوق،ترجمهسیدقاسمزمانیومهنازبهراملو،تهران:نشرمیزان.
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برآوردنمیشود،کهمضراتآنغالبمیشود.سوءاستفادهازاینترنتودرنتیجهنقضحقوق
بشر ،هرزهنگاری،قاچاقافرادانسانی ،ترویج خشونت ،تسهیل تروریسمو دیگرسوءاستفادههای
اینترنتینشانمیدهدکهتهدیدهاومخاطراتیکهاستفادهازفضایمجازیمیتواندبههمراهداشته
باشد ،کمترازمنافعومحاسنآننیست 6.از این حیث،باتوجه بهاقتضائاتموجوددرصحنه
المللیولزوموضرورتتوسعهوشکلگیریهنجارهاییبهمنظورتنظیموتضمینروابطمیان

بین
کاربران در فضای مجازی به امکان توسیع هنجارهای حقوق بینالمللی موجود که در برخی از
ربطرانظاممندمیکنند،پرداختهمیشود .

هایحقوقبینالمللروابطتابعانذی

شاخه


 .6-1جهانشمولی فضای مجازی و امکان توسیع هنجارهای بینالمللی به این قلمرو
توسعهعلمودانشمدرن،فضاییرافراهمکردهتاجوامعنهتنهابهادعای«مکلوهان»در
کهدربهرهبرداریازاینفضایمشترکنیز

دهکدهایجهانیومجاورتیکدیگرزندگیکنندبل

بایکدیگرتشریکمساعینمایند.اینترنتدرفضاییبهگسترهجهانیبرایبرقراریارتباطات

بینالمللی ،گسترده شده است .توسعه و کاربست کاربرد اینترنت در روابط بینالمللی روبه

ایکهبهآخرینفنآوریهای

وسعهیافته
امرتنهامختصبهدولتهایت 

گسترشاستوالبتهاین
روز دسترسی دارند ،نیست ،بلکه توسعه دولتهای کمتر توسعهیافته را نیز در بر میگیرد.
شمولیدرقلمرویبهرهبرداریومبادلهاطالعاتدرفضایمجازی،زمینهآنشدهتااصولی


جهان
اساسیمانندجریانآزادمبادلهاطالعات،دموکراسی،آزادیبیانوحریمخصوصیکهپیشاز
هایخاصومحدودیازحقوقبشرموردتوجهقرارمیگرفت،ازقلمروو

آن،قالباًدرچاچوب
گسترهقابلمالحظهایبرخودارشود.سازمانهمکاریاقتصادیوتوسعهدراعالمیهسئولدر
زمینهآینده اینترنت،ضمن تأکیدبر یکپارچگیقلمروی بهوسعت فضایمجازیبرای جامعه

بینالمللی،ازدولتهامیخواهدتادراینقالبوسیعوفراگیر،باحمایتوایجادفضایبازبرای

گردش آزادانه اطالعات ،اختراع ،نوآوری و انتقال سرمایه از این طریق به توسعه و تقویت
مبادالتبینالمللیدرجهانکمککنند( .)OECD, 2008: 4-8
فنآوری توسعهبیشترییافت،شیوههاییجدیدبهمنظوردفاعازحقوقبشر والجرم
هرچه 
تحققیکیازاهدافاساسیوبنیادینمندرجدرمنشورمللمتحدنیز،بیشتر بهکارگرفتهشد.
برای مثال دستگاه فاکس طی دهه  6391برای تماس کتبی فوری به صورت ابزاری کلیدی
محدودیتهایواردبرحقجریانآزاداطالعاتدرحقوق

.6برایمطالعهبیشترمراجعهشودبهمعتمدی ،امجد،)6994(،
هاینوینارتباطی،پایاننامهکارشناسیارشدرشتهحقوقبشر،دانشکدهحقوقوعلوم


المللبشرباتأکیدبرتکنولوژی

بین
سیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی،زمستان .
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نکپستالکترونیکیبهنحوگستردهای توانستهجایگزینآنشود.چنینتغییر

درآمد ،ولیای

فنآوری جدید تعامل را به نحو قابل مالحظهتری توسعه بخشید ،نشانه
اساسی که در توسعه 
اهمیتاطالعاتباکیفیتمناسبوارتباطاتقابلمالحظهدرخصوصارتقایسطححقوقبشر
ناینامرشاهدیبرماهیتانعطافپذیرفعالعملکردسازمانها

وحمایتازآنمیباشد.همچنی

دراینزمینهبهشمارمیآید.اینامر،امروزهدرنقشراهبریکهسازمانهایغیردولتیدرحوزه

حقوقبشرپذیرفتهاند،تجلیبارزییافتهاست.درواقعمشارکتهایجدید،مؤثروفعالکهبین

اند ،در بخش قابل
سازمانهای غیردولتی و دولتها به عنوان «دیپلماسی جدید» توسعه یافته 
فنآوری اطالعات بوسیله سازمانهای غیردولتی تکامل
مالحظهای با کاربرد مؤثر ارتباطات و  
مبارزهعمومیعلیهمینهایزمینیازاینترنتاستفاده

یافتهاند.برایمثال،سازمانهایغیردولتیدر

نمودند تا به صورت مدافعان بسیار مؤثر و ضروری و قادر به برداشتن هر گام مهم در عرصه
هاوامکاناتاینترنتافزایشمییابد،


ها،توانایی
بینالمللیجلوهنمایند.لذابههماننحوکهقابلیت

میشوند 6.
کاربردهاوشیوههایجدیدبرایتوسعهحقوقبشرنیزپدیدار 
المللمحسوبمیشوندواز


هاتابعاناصیلحقوقبین

ازآنجاکههنوزهمدولت
بااینحال،
آنجا که هنوز هم با استناد به بند  1ماده  4منشور به تنظیم و اجرای قواعد و هنجارهایی
میپردازند که ذاتاً در صالحیت ملی ایشان است ،نمیتوان نقشی را که با مقاومت در برابر

شکلگیریبرخیهنجارهایجهانشمولدرقلمروفضایمجازیایفامیکنند،نادیدهگرفت.از

طرفی درست است که بسیاری از دغدغههای مطرح در فضای مجازی جهانشمول محسوب
می شوندوعمدهمراوداتوارتباطاتدرقلمرواینترنتنیزفضایواحدومشترکیرامابین

المللنهدرامورداخلیدولتها

کاربرانایجادمیکند،درهرحال،بایدپذیرفتکهحقوقبین
درزمینهقانونگذاریواجرایقوانینملیدرقلمروحقوقملیدولتهامداخلهمیکندونه

داعیهآنراداردکهباوضعواجرایقوانینملیمرتبطباتنظیموتدوینهنجارهایاینترنتیدر
قلمروملیبهمقابلهبرمیخیزد.لذاالزماستتادرهرحال،باتوجهبهمقولهجهانشمولی
فضایمجازی وحاکمیت دولتهادر قلمروملی،توازنیمیانحقوق ومطالبات دولتهاو
کاربراندرسحبینالمللیوفارغازمرزهایملیفراهمآید .

دسترسیها به اینترنت و محتوای دادههای انتقالی میان


تمامی
دولتها ،
امروزه بسیاری از  
کاربران را کنترل مینمایند ،و این یکی از موضوعات مهم و نگران کننده مقررات فزاینده و
هلپین،ادواردوهوسکینز،اریک ،)6934( ،حقوقبشرواینترنت،ترجمهسیدقاسمزمانیو


رک:هیک،استیون،اف
 .6
مهنازبهراملو،تهران:انتشاراتخرسندی،ص .44
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کنترلدسترسیبهموضوعاتمندرجدراینترنتاست.تحلیلیدرخصوصدامنهشمولچنین
وسیلهسازماندیدهبانحقوقبشرذکرشدهاستکهعبارتندازضرورتجلوگیریاز


کنترلیبه
دسترسی عموم به محتوای نامناسب ،ضرورت کنترل کاربرد اطالعات غیرقانونی به وسیله
تروریستهاوجنایتکارانوضرورتاطمینانبخشیدنبهانتقالامناطالعاتتجاریواقتصادی
مراوداتکاربرانیامحتوایدادههادربرخی

و ....هرچند،درمواردی،دالیلیکهبرایکنترل
عنوانبهانهایبرایمخالفتباسرکوب

صورتمیگیرد،درمواردقابلمالحظهاینیزبه

کشورها
طلبقرارمیگیرند.

کردنواجتنابازآزادیبیانموردسوءاستفادهرژیمهایمستبد وقدرت

رمزگذاریبهوسیلهمداخلهدولتدرجلوگیریازکاربردآن،
فنآوری 
درهمینراستا،تهدید 
بهشمارمیآید .

موضوعافزایشنگرانیدردنیایمعاصر
بنابراین از یک طرف ،مهمترین قابلیت جهانشمولی اینترنت آن است که اقدامات ملی
دولت ها ،در زمینه سانسور ،فیلترینگ ،قطع شبکه اینترنت یا ناکارآمدی این شبکه به واسطه

تواندزمینهایبراینقضحقمبادلهآزادانه

کندیسرعتمبادلهاطالعاتدرفضایمجازیمی
اطالعاتمحسوبشود،چراکهدولتباقطعیاایجادمانعدراینزمینه،تنهابهقلمروملیخود
انجامندکهبالحاظویژگیبرونمرزی،یکیاچند


بسندهنکردهوچهبسابهنقضارتباطیمی
مخاطب آن در خارج از مرزهای ملی ح ضور دارند و از طرفی دیگر لزوم تأمین امنیت در
فضایمجازیجهتاستفادهبهینهکاربرانمستلزمبرخیمداخالتدولتدراینزمینهازجمله
رمزگذاریوکنترلحداقلیمحتوایدادههاییاستکهدرمیانکاربرانبهاشتراکگذاشته

شود.بهاینترتیب،ازیکسو،قطعرابطهگستردهایکهمیانکاربرانبرقراراست،منحصر


می
بهوضعیااجرایقانوندرحدودمرزهایملینبودهوقطعارتباطیمحسوبمیشودکهبا

ایجادمانعبرسرراهمبادلهآزاداطالعات،جنبهجهانییافتهوبهاختاللرابطهایدرفضایی
جهانیمیانجامدوازسویدیگر،عدمکنترلحداقلیدولت،امنیتمیانکاربرانراکهاز

باشد،بهمخاطرهمیاندازد 6.


ایایمنوموردوثوقمی

شروطاولیهایجادرابطه
 .6-2تعهد به همکاری دولتها در فضای مجازی
روشناستکهمسألهایباعنوانمرزهایسنتیدرفضایمجازیقابلطرحنیست.اگردولتی
از طریق اینترنت در مبادله آزادانه اطالعات اختاللی ایجاد کند ،این امر زمینه بروز مسائلی
1. See Mary Ellen O’Connell, Luise Arimatsu, Elizabeth Wilmshurst, Cyber Security and
International Law, Chatham House, International Meeting Summery, May 2012, availabale at
https:// www.chathamhouse.org/ sites/ files/ chathamhouse/ public/Research/International%20
Law/ 290512 summary. pdf (last visited at 10. 6. 2016).
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بینالمللیرافراهممیسازد،چراکهدراینمسأله،دولتهادرسطحبینالمللیبهیکدیگرپیوند

خورند.اینسؤالمطرحمیشودکهآیادولتهادارایتعهدبههمکاریمشترکبرایتضمین


می
حقوقاساسیدرسطح بینالمللی،بویژهدرحمایتازاصلآزادیمبادلهاطالعاتوتخصیص
منابعبهنحومنصفانهومقتضیدراینحوزهمیباشندیاخیر.تعهددولتهابههمکاریدربرخی
هایحقوقبینالمللازجملهحقوقفضا،حقوقدریاهاوحقوقمحیطزیست


دیگرازحوزه
مسبوقبهسابقهبودهوهرچنددرمواردیمنحصراًدرقالبحقوقنرمتجلییافتهاست،زمینهای
هاوتضمینآندراسنادبینالمللی

درراستایتقویتوقوامآنبویژهازحیثرویهمتعاقبدولت
فراهماست.ازجملهمیتوانبهبرخیازاسنادذیربطاشارهکرد :

درماهوسایراجرامآسمانیمقررمیداردکهکلیه

.6موافقتنامهحاکمبرفعالیتهایدولتها
هایاکتشافیوبهرهبرداریازآنبایدبراساسمقرراتحقوق

فعالیتهادرماهازجملهفعالیت
بینالمللوبهویژهمنشورمللمتحدوهمچنینبامالحظهاعالمیهاصولحقوقبینالمللدرارتباط
میاندولتهاانجامپذیرد.

باروابطدوستانهوهمکاری

6

 .4کنوانسیون ملل متحد در زمینه استفاده غیرکشتیرانی از آبراههای بینالمللی ،6331

دولتهای عضو را متعهد میکند تا از آبراههای بینالمللی به شیوهای منصفانه و معقول 4در

قلمروهایسرزمینیشاناستفادهکنند.

9

.9بند 4ماده 66پروتکلکیوتو کنوانسیون چارچوبمللمتحددرزمینهتغییرات آب و
هوایی ،از اهمیت استفاده مناسب از منابع مشترک در راستای تعهد به انتقال تکنولوژی به
بحثمیکند.همچنیندربند4ماده5ازمسئولیتمشترکدرصورت

دولتهایدرحالتوسعه

صورتگرفتهاست،سخنبهمیانمیآید.

نقضتعهداتدرمواردیکهدرپروتکلموردتوافق

5

.5کنوانسیونآثارفرامرزیحوادثصنعتی 6334درماده4قلمرواعمالمفادکنوانسیونرابه
پیشگیری،جبرانوواکنشاقداماتصورتگرفتهدرموردحوادثصنعتیبالزوماعمالاقدامات
متناسبتوسعهمیدهدتاازاینطریقموجوداتزندهومحیطزیسترادربرابرحوادثصنعتیو

آثارنامطلوبآنمحافظتنماید.

4

1. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies
(Moon Agreement) on 5 December 1979, the UN General Assembly adopted the
Agreement in Resolution 34/68.
2. Equitable and Reasonable Utilization.
3. Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses
(1977), available at: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/
8_3_1997.pdf (3.7.2015).
4. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
available at: http://unfccc.int/essential_background/kyoto_protocol/items/1678.php.
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المللیدولتهاناشیاز

.پیشنویسطرحکمیسیونحقوقبینالمللدرموردمسئولیتبین

4
اعمال متخلفانه بینالمللی به ترویج حمایت بینالمللی از روابط فرامرزی معقول و متناسب
میپردازد و به طور خاص مشتمل بر ضرورت اتخاذ اقداماتی در زمینه آلودگیهای زیست

هادراینزمینهمیباشد6.


هایفرامرزیدولت
محیطیوهمکاری
.1کنوانسیونجرایمسایبریشورایاروپا( 4116شماره)694متضمناصولیاساسیدر
ارتباطباهمکاریمتقابلبهمنظوراقداماتحمایتیمشترکعلیه حمالتسایبریاست.این
مقررات عمدتاً به منظور دستیابی به هماهنگی ماهوی حداقلی در زمینه مقررات کیفری و
درصحنهبینالمللیاست

شناساییمعیارهایشکلیخاصیبرایمقابلهعملیباحمالتسایبری
وبهمسئولیتمشترکدولتهادرجامعهبینالمللیدراینزمینهاشارهمیکند 4.

هاییکهدرزمینهلزومتوجهبهمدیریتمنابعطبیعییاهمکاریهایبینالمللیمورد

نمونه
توجهقرارگرفت،متضمنلزومتوجهقابلمالحظهبهاستفادهمناسبومعقولازمنابعطبیعیو
اقتضائات موجود است .همانگونه که اصل استفاده متناسب و معقول از منابع طبیعی و لزوم
همکاریبینالمللیدراینخصوصبهاصلیجدیدرتنسیقنظمبینالمللیوبراساسدرک

مشترکازماهیتهنجاریآنودرراستایمنافعمشترککلجامعهدرنظرگرفتهمیشود،در

زمینهاستفادهازفضایمجازینیز،اصلهمکاریدولتهابهمنظورتضمینامنیتمجازیوعدم
رحریمخصوصیکاربران،همچنینتضمیناصلآزادیمبادلهاطالعات،شفافیتسازی

مداخلهد
وآزادیبیانمیتواندبهتثبیتوقوامساختاریبینجامدکهاصولوقواعدروبهرشددرزمینه
گیریرژیمحقوقیبینالمللیدراینزمینهبینجامد .


اینترنت،درآیندهبهشکل



 .7نتیجهگیری
انقالبتکنولوژیکیآزادیبیانرابهنحویمدرنمتأثرساختکهتوسعهرادیووتلویزیون
قبالً آنرا دگرگون نکرده بود .این انقالب ،جلوههای جدیدی از آزادی بیان را در مقابل ما
اتحوالتجدیددراینحوزه،رفتهرفتهمشارکتفرهنگیدرزمینههایمختلفیاز
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جامعهپررنگترشدومراوداتیکهتاپیشازآندرقالب
ترشد.بااینحال،بههمانمیزاننیزامکانکنترلوایجادمحدودیتدراقساممختلف

پررنگ
ارتباطاتدراشکالجدیدی،هویداشد.اینکنترلکهعمدتاًازطریقسازوکارهایدولتیو
گیرد،باظهورشبکههایاجتماعیوارد


مبادلهآزادانهاطالعاتصورتمی
درمقابلهباجریان 
مرحلهجدیدیشدهاست .
قطع دسترسی به اینترنت از سوی دولتها در فضای مجازی که به قلمروی جهانشمول نیز
محسوبمیشود،میتواندقدمیجدیبهعقبدرراستایحقدسترسیآزادانهبهجریاناطالعات
شمرده شود،با اینحال،بهنظر میرسد ،حداقلدر حال حاضر،لزوم رعایت حریم خصوصی،
آزادیدسترسیبهاطالعات،آزادیبیانوعقیدهوبسیاریازاصولیکهدرفضایمجازیبرای
کاربراناینترنتقابلفرضاست،عمدتاًتنهادرقالبیکحقبشریمطرحوازایندریچهموانعی
برایفیلتر یاسانسوراینترنتتوسطدولتهاقابلطرحباشد(.)Lemley, 1998: 444طرحمقوله
حقوق اینترنت ،اصولو قواعدباضمانت اجرایمستقلو چارچوبیساختاریبرای حمایت از
بینالملل،مقولهایبسیاربدیع،بهزعمبرخیتنهادرقالبذهنیو
اصولوقواعدذیربط،درحقوق 
فرضیمحققاست.هرچنددولتهاقادرومایلبهقانونگذاریواجرایقواعددرقلمرومرزهای
باشند،بااینحال،حقوقبینالمللمعاصرباروندشناساییارزشهایمشترکیدرقلمرو


ملیمی
جهانی حقوق بینالملل ،به عرصههایی قدم نهاده که بیتردید ،قانونگذاری و اجرای قواعد در
نماید.جهانشمولیقلمرواینترنتکهشمالوجنوبوشرقوغربعالم


حنهملیرانیزمتأثرمی
ص
رابههممتصلکردهوکاربرانرادرنزدیکترینسطحدسترسیبهیکدیگرقرارداده،همزمانکه
جهانشمولیدربرخیدیگرازحوزههایحقوقبینالمللازجملهحقوقمحیطزیستراتداعی
میکند ،میتواند زمینهای برای تأمل در امکان و امتناع تسری برخی اصول و قوعد عام حقوق
بینالمللبهفضایمجازیدرراستایشکلگیرییکرژیمحقوقیخاصتحتعنوان«حقوق
بینالمللاینترنت»رافراهمسازد.توسعهقابلمالحظهشبکههایاجتماعی،گسترشروابطتجاری
ایوتوجهسازمانهاونهادهایحقوقبشریبه

کاربراندرفضایمجازی،رونقبازیهایرایانه
اینترنتمزیدبرعلتشدهاستتالزومشکلگیرییکنظامحقوقیدراینزمینهبیشازپیش

خودنمایی کند .در این چارچوب ،امکان تسری اصول و قواعد عام و جهانشمول و طراحی
گذارازدورانحکومتقواعدقوامنیافتهیابدونضمانتاجرا،

سازوکارهایاجراییقابلقبولدر 
هایبینالمللیفنیوغیردولتیبرفضایمجازی،میتواندزمینهساز

ازجملهمصوباتبرخیسازمان
.بیتردید،طیاین
ظهوردوراناستیالیقواعدوهنجارهایسختوقوامیافتهدراینحوزهشود 


222

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،45بهار 69


مسیر بدون همکاری دولتها ،سازمانهای بینالمللی ،جامعه مدنی و جامعه بینالمللی در کل
بهعنوانذینفعانغاییمبادلهآزاداطالعاتمیسرنیست .
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