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هچکید
بخش اعظم آن ، بدین صورت کهحقوق فراملّی استارتباطات یک حقوق جهانی

سازي است نه اساساً درپی هماهنگوشودمیتهیه و تدوینها لتدوۀخارج از حیط
ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات کوشد به این سئوالاین مقاله می.سازيیکسان

ها در برابر گذارد؟ دولتچگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می
دهند و اصوالً هایی انجام میرند؟ چه اقدامگیهایی میتأثیرها و پیامدهاي آن چه تصمیم

گیرد و اگر مقاومتی مشاهده مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می
نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن شود، بر پایۀ چه منطق و استداللی است؟می

هاي حقوقینظامبرگیري هنجارهاي حقوق جهانی،جهانی شدن و شکلةپدیداست که 
هاي حقوقی را در مقابل نفوذ سیستم،به عبارت دیگر، جهانی شدن. داشته استتأثیرهایی

را در مقابل این پدیده هاآنپذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت هنجارهاي خارجی آسیب
یکدیگر به رقابت باهاي حقوقی راجهانی شدن سیستمهمچنین، . ضعیف کرده است

تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان ،هاطوري که تفاوتبه،استواداشته
هاي به هماهنگی سیستمبا این پدیده، به جاي مقابلهها،و باعث شده است تا  دولتکرده

.تن بدهندبا آنحقوقی خود

ات، هاي نوین اطالعات و ارتباطهاي سنتی، حقوق تکنولوژيحقوق رسانه:يکلیدناگواژ
حقوق اینترنت، حقوق جهانی ارتباطات 

motamednejad@atu.ac.irدانشیار حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی. 1
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مقدمه
. )Chevallier, 2014: 26(حقوق ارتباطات به صورت یک حقوق جهانی درآمده است امروز 

سرزمینی گذشته نیست، محلی و، دیگر آن حقوقدر جهان امروزحقوق ارتباطاتبه عبارتی، 
شد وز اینترنت وجود نداشت، میکه هنهمآن زمانی اگرچه . بلکه جنبۀ جهانی پیدا کرده است

، پیشرفت امروزولی . )33: 1391معتمدنژاد، (از حقوق جهانی ارتباطات، صحبت به میان آورد
حقوق ارتباطات را به طور غیرقابل تصوري از مرزها هاي نوین اطالعات و ارتباطات،تکنولوژي

ارتباطات حقوق جایگزین ارتباطات در بسیاري از کشورها حقوق جهانی فراتر برده، چنانکه 
.شده استسرزمینی ملّی و 

از آن، خارج از حقوقی است که بخش مهمیارتباطاتمنظور از حقوق جهانیدر واقع، 
از قواعد این حقوق. شودمعماري و تولید می،در دل نهادهاي متفاوت و متنوعها و حیطۀ دولت

از که مورد قبول بخش مهمیتوار شدهاساياصول پایهاز ايبر مجموعهتشکیل وسخت و نرم 
. المللی استجامعۀ بین

. داشته استحقوق ارتباطات به خصوصبسزایی برحقوق وجهانی شدن تأثیربه طور کلی، 
و بعد از یافتاز جنگ دوم جهانی استمرار است، بعدنسبتاً قدیمیايهجهانی شدن که پدید

به ، )Chevallier, 2014: 26(گرفت دیدي به خود و ابعاد جتشدید شد میالدي 1990هاي سال
جهانی . رودالمللی شدن بلکه از جهانی شدن، صحبت به میان مینه از بینامروز،طوري که

شدن، قبل از هرچیز به معناي فرایند باز شدن فضاهاي اقتصادي و رشد تبادالت تجاري است 
)Chevallier, 2014: 34( وهاي فراملّیتیشرکتافزایش ر مشترك، ایجاد یک بازاو این امر به

نه جهانی شدن انجامیده است و به بیانی،گري جریان اقتصادهاي تنظیمساز و کارگیري شکل
را نیز دچار تحول کرده تنها روابط اقتصادي، بلکه روابط اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک 

. است
آن را و ها تأثیر گذاشتهلتبرحاکمیت دوعالوه بر این کهجهانی شدن بنابراین، 

و فرهنگ و سایر اقتصادوها نیز افزوده دولتوابط و پیچیدگی رکرده، برشدت رنگکم
ي شده استگیري قواعد بازي جدیدموجب شکلوکشورها را به یکدیگر گره زدههايحوزه

)Chevallier, 2014: 34(.
ها را ازاختیارات دولتکهدهشظهور بازیگران جدیديمنجر بهجهانی شدندر مجموع، 
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زیرا این پدیده، عالوه ست،الملل کاسته اها بر روابط بیندولتها در آورده و از تأثیر آنانحصار 
نیز منجر شده که نتایج و »زداییدولت«به ،دامن زده»سرزمین زدایی«و » فضازدایی«بر این که به 

خصوص در حقوق ارتباطات نیز، ملموس است، پیامدهاي این امر، در ابعاد زندگی جوامع، به 
هادر عرصۀ حقوق ارتباطات و رسانههاگري دولتازتوان تنظیمبدین صورت  که جهانی شدن 

.کاسته است

ارتباطاتحقوقشدنجهانیتاریخیسیربرمروري.1
نخستین. اتفاق افتاده استچهار مرحله در حداقلارتباطات تحول روند جهانی شدن حقوق

ند تاقدم شدکه کشورهایی پیشهنگامیگردد، یعنی باز میرحله به قرون هجدهم و نوزدهم م
اصل آزادي مطبوعات را در وبینندبهاي حقوقی را براي مطبوعات تدارك اولّین چارچوب

رسیدن به آزادي »راه طوالنی«،سپس. بینی کنندقوانین اساسی و سپس در قوانین عادي، پیش
هاي که امروزه، به عنوان ارزشاستعناصرياین راه شامل . طی شدیم آن مطبوعات و تحک

گونه محدودیت و ها بدون هیچنشرآزاد روزنامه«توان به از جمله می،شودجهانی از آنها یاد می
بینی دقیق ضوابط ها بعداز انتشار، پیشنظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانۀ آن

هاي عادي انونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنان در دادگاههاي قمسئولیت
جهت سیاسی و رعایت اصل تعدد و تنوع نشریات از«اشاره داشت که با » با حضور هیأت منصفه

معتمدنژاد، (گردد، تحکیم می»ها در برابر صاحبان ثروت و قدرتمسلکی و حفظ استقالل آن
که دیده شد، طی این مرحلۀ نخست، حقوق مطبوعات مورد توجه بوده همان طور .)1379:25

کشورهايگیري بعضیو الهامحقوق نایشکل دادن به است، پیشرو بودن بعضی کشورها در
. هاي این دوره استاز مشخصههاکشوردیگر از تجربیات این 

ي ازجمله از پیشرفت شگرف تکنولوژ: شاهد رویدادهاي متعددي بوده استدوم مرحله 
تا گرفته ، )تلفن، تلگراف، سینما، رادیو، تلویزیون، وغیره(هاي ارتباطات و اطالعات تکنولوژي

و به » جامعۀ ملل«تأسیس ،)1919درسال (وقوع دو جنگ جهانی، امضاي قرارداد صلح ورساي 
مناسبات و مبادالت گستردة جهانی در«همچنین،. المللیت گرفتن روابط بینقوطور کلی

المللی خود به خود نقش بین،یفنّهاي گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، علمی وزمینه
تر تر و حساس، برجستههستندکه ابزارهاي مهم این مناسبات و مبادالت وسایل ارتباطی را
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.)1384:317معتمدنژاد و معتمدنژاد (» کنندمی
منظور تحقق اهدافی همچون تحکیمپایان گرفتن جنگ دوم جهانی، به بادر مرحله سوم،

ازاي،منطقهالمللی وهاي بینسازمان،حقوق بشري، تقویت همکاري میان کشورها، ارتقاصلح
هاي امریکایی سازمان دولتو ملل متحد، یونسکو، شوراي اروپا، اتحادیۀ اروپاجمله سازمان
برداشته یت از حقوق بشر هاي مؤثري در جهت حماقدمو این امر باعث شد تاتأسیس شدند

آزادي اطالعات در ولاودرجۀهاي مذکور به آزادي مطبوعات در جه خاص سازمانتو.شوند
چرا به قوت خود باقی است، نیز درقرن بیست و یکم و بعدي، توجهی که کماکان امروزه درجۀ

معتمدنژاد، (»ددگرکه این آزادي به منزلۀ مؤثرترین سالح براي دفاع از حقوق بشر تلقی می«
هریک شود که مشخص می،این دورهنگاهی به اقدامات انجام گرفته از آغاز تا با.)1384:334

ها در واقع آن. اندنقش اساسی در جهانی شدن حقوق ارتباطات ایفا کردههاي یادشده، از سازمان
، المللیم بینملل، تحکیم صلح و تفاهسازي ، در آگاههارسانهحمایت از نقش در راستاي

.  هاي موثري برداشتنداقدامات گام
هاي سنتی و نوین رسانهمیان » همگرایی«که نوعیعصر جامعۀ اطالعاتی مرحله چهارم، یعنی 

. سازدهاي سنتی را درآینده مطرح میرا به دنبال آورده است، موضوع سرنوشت و جایگاه رسانه
هاي سنتی نه تنها به حمایت از نقش رسانههاي نوین رسانهرسد که در این عصر جدید، به نظر می

. ورزندتأکید مینیزهاي معتبر و انسجام دهنده، بلکه براهمیت آنها به عنوان رسانهزندپردامی
است که همگرایی تلویزیون و اینترنتبه خصوصهمگرایی، ،مهم در این دورهموضوع 

توان به با این حال، می.باشدگریزناپذیریون امريضرورت بازبینی نظام حقوقی تلویزباعث شده 
هاي حقوق رسانهالبتّه، با یادآوري این نکته که . اي کردبخشی از این همگرایی حقوقی اشاره

ارتباطات یک حقوق فرامرزي هاي نوین اطالعات وسنتی، گرچه به مانند حقوق تکنولوژي
خصوصیات حقوق جهانی را د، ولی بسیاري ازروشمار میه نیست و همچنان حقوقی سرزمینی ب

:شودها پرداخته میآنبرخی از داراست که در این جا به 
خصوصیات حقوق جهانی این است که حقوق داخلی کشورها را به یکی از-الف

هاي قانونمند، میان دولتکه در، به طوري یکدیگر نزدیک و هماهنگ ساخته است
نقش حقوق که ه و نزدیکی به وجود آمده بها، به تدریج تشاهاي حقوقی رسانهچارچوب

» استانداردهاي«و به عبارتیاین زمینه، بسیار پررنگ بوده استاي، درالمللی و حقوق منطقهبین
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المللی، به فضاهاي حقوقیِ داخلی نیز اي و بینهاي منطقهتدارك دیده شده، توسط سازمان
میان، نقش ایدئولوژي غالب، در عصر جهانی شدن را نیز باید مورد دراین ،البتّه. اندسرایت کرده

.نظر قرارداد
آور، غیرالزامآور وهاي سنتی، متشکل از هنجارها و استانداردهاي الزامحقوق رسانه- ب

در . ندادر طول زمان شکل گرفتهودل فضاهایی متنوع و متعددمتعدد، درتولیدکنندگانتوسط 
تقریباً وتحت تأثیر ایدئولوژي مشترك،المللی، نهادهاي گوناگوناي و بینمنطقهسه سطح ملّی،

. انددر نظرگرفتهرا هایی چارچوب،همسو
که بشریا حقوق همانند حقوق جهانی محیط زیست ونیزهاي سنتیحقوق رسانه-پ

د، نروشمار میهیکی از معیارهاي حقوق جهانی بو بنیادي هستندمبتنی بر اصول پایه و
.المللی هستندبینۀمورد قبول جامعاند ودیرباز شکل گرفتهکه ازاند برمجموعه اصولی استوار

حقوق . ترکیبی بودن ویا مختلط بودن آن است،هاي حقوق جهانییکی از ویژگی- ت
هاي للی، رویهالماي و بینهاي داخلی، منطقهگذاريقانونۀتلفیقی از مجموعنیزهاي سنتیرسانه

گري همچنین، خودتنظیم. هستندهاي مستقلگريتنظیمو المللیاي و بینقضایی داخلی، منطقه
.برخوردار استمهمی ها، از جایگاه بسیارنیز در عرصۀ رسانهاین حقوق

ارتباطاتحقوقبرشدنجهانیتأثیر.2
ازجانب هااین فشار. آوردمیآورده و حقوق وارد هاي بسیاري برهانی شدن فشارج

پرورانندمیهاي متنوع درسربازیگران متعدد و جدیدي است که در فضاي جهانی، دغدغه
)Chevallier, 2014: 34(اهدافی همچون تجارت و تبادالت اقتصادي گرفته تا حمایت ۀتوسعاز؛

هاي تم، براي تکثر سیساز نظر این بازیگران. خدمات برروي اینترنتۀارائواز حقوق بشر
ضرورتاً، در هاو آندنشوسرزمینی بودن آن، مانع محسوب میوحقوقی، دولتی بودن حقوق

سازي طریق هماهنگازجمله از،شوندمیهاي گوناگون از راهمیان برداشتن موانع صدد از
اپراتورهاي بزرگهمچنین، . ها دارندهاي ملّی برآنقواعد و با کاستن از تسلطی که تکثر سیستم

دهی اینترنتتنظیم. کنندمی، اعمال فشارسازي قواعدالملل، فشار در جهت هماهنگتجارت بین
الملل کیفري درپی تولید مفاهیم حقوق بینوپذیرد خارج از حیطۀ حقوق ملّی انجام مینیز

. مشترکی فراملّی است
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حران دولت رفاه،ب-1دوعامل، استاد معروف فرانسوي حقوق بر این باور است که »شوالیه«
شدت گرفتن پدیدة جهانی شدن بعداز - 2میالدي ازیک سو و 1970هاي در اواسط سال

شده که این امر به نوعی به ها کمرنگ شدن نقش دولتاز سوي دیگر، موجب1990هاي سال
ر حالی که در د. )Chevallier, 2014: 123(دامن زده است »گري حقوقیمتالشی شدن تنظیم«

اي منسجم، مدرن، دولت تنها منبع حقوق بوده و یک نظام حقوقی به عنوان مجموعهجوامع
مدرنیته، با ظهور بازیگران ستمبتنی براصل سلسله مراتب، بیشتر وجود نداشته، امروز در عصر پ

، دولت در جوامع پست مدرن. تنوع هستیم ، شاهد شکل گیري فضاهاي حقوقی متعدد و مجدید
.)Chevallier, 2014: 134(در تولید آن با تکثر مواجه هستیمحقوق نیست ودیگر تنها منبع
گري حقوقی، توسط بازیگران متعدد که در فضاهاي حقوقی متفاوت مروز، تنظیمدر واقع، ا

، کندرابطه میان این فضاها دیگراز اصل سلسله مراتب پیروي نمی. پذیرداند، انجام میقرار گرفته
تعدد تولید حقوق، ظاهراً هايوجودکانون. کندخاصی را دنبال میۀدغدغهریک منطق وبلکه

انداز توان دراین چشمحال باید دید که چطور می. داشته استنظمی هنجاري را در پییک بی
. متکثر، نظم و انسجام برقرار کرد

است و به طور کلی، باید گفت که امروز تأثیر جهانی شدن بر حقوق به وضوح قابل مشاهده
هاي جهانی، همچون تجارت، محیط ها و واقعیتفعالیتتوان درتأثیرهاي این پدیده را می

جهانی شدن حتّی .دیدزیست، حقوق بنیادي، قراردادهاي دولتی، اینترنت و بازارهاي مالی، 
را نیز تحت تأثیر قرار داده استها عملکرد دولتو ساختار ، ملّی، داخلیهايعموضو

)Auby, 2010: 31(.
بخش اعظم آن، خارج از ،حقوق جهانی، حقوقی فراملّی استنباید فراموش کرد که 

به دنبال وسازيسازي است و نه یکساناساساً درپی هماهنگوشودها تولید میدولتۀحیط
، »تلفیقی«، »مختلط«حقوق این . هاي مشترك استهاي حقوقی با استاندارکردن نظامترنزدیک

است، به این معنا که دو بخش دولتی و » گري مشتركتنظیم«امالً مبتنی برکو»یترکیب«
، از جایگاه »خود تنظیمگري«عین حالی که در. شکل دادن به آن نقش دارندخصوصی، در

اي اصول و مجموعههمچنین، حقوقی استوار برحقوق جهانی.مهمی درآن برخوردار است
. ها را پذیرفته استها تاکید و آنملل برآنالهایی است که جامعۀ بینارزش

که نه توان گفتباتوجه به معیارهایی که براي تعریف حقوق جهانی در نظر گرفته شد، می
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حقوق اینترنت یک حقوق جهانی به و هاي نوین اطالعات و ارتباطات تنها حقوق تکنولوژي
باتوجه به نیز...ما، رادیو و تلویزیون، هاي سنتی، مطبوعات، سینحقوق رسانهبلکهد، نروشمار می

ه اي از حقوق بحقوق ارتباطات شاخه. ا هستندفرامرزي بودن آن، عالئمی از حقوق جهانی را دار
.المللی شدن و جهانی شدن، برآن تأثیر گذاشته استرود که از دیرباز فرایند بینشمار می

ارتباطاتحقوقشدنجهانیواینترنت.3
عدي هاي نوین اطالعات و ارتباطات و به صورت خاص حقوق اینترنت، بوژيحقوق تکنول

واینترنت، یک واقعیت کامالً جهانی است.رودحقوق جهانی به شمار میجزء و ردجهانی دا
. هایی همچون بازارهاي مالی، فعالیتی فرامرزي،  بدون سرزمین و غیرمادي استهمانند فعالیت

ترکیب شده با وهاي زیردریایی با فیبرنوريساً متشکل از کابلاسااینترنت هاي زیرساخت
1.هاي زمینی استکابل

، »منابع حیاتی آن«ةاگر چه به لحاظ تاریخی عمده فعالیت راهبري فنی اینترنت، ازجمله ادار
و» تمامیت«، »جهان شمولی«ا هاي آمریکایی نظیر آیکان، بوده است، امدر دست شرکت

جهت تحقق این اصول کند یکایک کشورها اقدامات ضروري دررنت، ایجاب میاینت» بازبودن«
2.را انجام دهند

گري، نظم و قانونمندي دارد، این موضوع که اینترنت نیاز به چارچوب، تنظیم،امروزه
تواند به تنهایی از ولی این که آیا حقوق می. رسد و همگان برآن تاکید دارندبدیهی به نظر می

پس ها قادر نیستند، حداقل به تنهایی، ازنه فقط دولتواستهمین امر برآید، سوالی معهدة ا
اینترنت، به عنوان فعالیتی غیرمادي که ارتباطی با سرزمین خاصی ندارد، برآیند، بلکه 

هاي بنابراین، حقوق تنها یکی از راه. هاي حقوقی کالسیک همدیگر جوابگو نیستندبنديدسته
,Chevallier(ینترنت استگري اتنظیم که هایی استحقوق اینترنت داراي ویژگی. )162 :2014

ها برخی از این ویژگی. ها، درك جهانی شدن حقوقِ ارتباطات ناقص استبدون توجه به آن
: اند ازعبارت

از که حقوقی است منظور از حقوق ترکیبی اینترنت:آنیبیحقوق ترکوینترنتا- 1

1. La prééminence du droit sur l’internet et dans le monde numerique en general,
2014s: 3
2. Conseil de l’Europe, comite des ministres, 2011: 12.
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اما از .کشور ترکیب یافته استاي و حقوق داخلیالمللی، حقوق منطقهبینهنجارهاي حقوق 
دهی ایفا در نظمآن جایی که حقوق سخت به تنهایی جوابگو نیست، حقوق نرم هم نقش مهمی

آموزش کاربران و مؤسسات، باطی، قواعد اخالقی،ضتوان به قواعد انکند که از جمله میمی
Agenda de tunis pour la societe de(گري اشاره کرد د تنظیمخووالمللیهاي بینهمکاري

l’information, 2005( .شود که حقوق اینترنت ساختاري باتوجه به ویژگی فوق، گفته می
,Auby(دارد» تلفیقی«یا » ترکیبی«بسیار 2010: ؛)62
ات دولتی، در تولید حقوق اینترنت، نه تنها مقام: اینترنتدرحقوق»گريیمخود تنظ«- 2

حقوق درجایگاه مهمی» گريخودتنظیم«،نتیجهدر. کندبلکه بخش خصوصی هم نقش ایفا می
گري دولتی انجام گري توسط بخش خصوصی، تواماً در کنار تنظیمکه البتّه تنظیماینترنت دارد

گري دولتی است که به حلکفایت نکند، تنظیم»گريخود تنظیم«نهایت اگردر.پذیردمی
است » مختلط«شود که حقوق اینترت، حقوقی به همین دلیل گفته می. پردازدمسائل می

)Auby, ؛)62 :2010
تولید حقوق اینترنت، توسط نهادهاي متفاوت و : ینترنتحقوق اکنندگانتولیدتعدد -3

یا اي، خصوصی، حرفهاي، داخلی، عمومیالمللی، منطقهفضاهاي بسیار متنوع، بینگوناگون، در
گري، نیاز بهپراکندگی فضاهاي تنظیمپذیرد که البتّه تعدد، تکثر وها، انجام میخارج از حرفه

؛دهدها را نیز افزایش میها و همکاريهماهنگی
هاي حقوق بعضی از شاخه:یادياصول بنۀآن بر مجموعیهتکوینترنتحقوق ا- 4

. جمله در حقوق بشر هستنداز حقوق، از» صلیهسته ا«مجموعه اصول بنیادي یا جهانی، مبتنی بر
بشریت است و در » میراث مشترك«شود که محیط زیست زیست گفته میدر حقوق محیط

منبع «اینترنت هم به عنوان یک. اندنتیجه، حول این موضوع، اصولی به رسمیت شناخته شده
ناپذیر پیدا خواهنداصولی است که به تدریج جنبۀ خدشهۀمجموع، مبتنی بر»جهانیعمومی

1.دکر

تعدد تولید کنندگان حقوق اینترنت، :هاچارچوبسازيهماهنگوینترنتحقوق ا-5
ها و گريدرعین حال، حرکتی در جهت هماهنگ ساختن تنظیم.آفرین باشدتواند مشکلمی

ناگون، هاي گوحقوق جهانی اینترنت، بابکارگیري راه. یکدیگر وجود داردشان بامنطبق ساختن
1. Une ressource publique mondiale, Declaration de Geneve, 2003.
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؛ تواند به این مهم دست یابدمی
که یک 1اداره و حکمرانی اینترنت:»جهانییعموممنبع«یکبه عنوان ینترنتاةادار- 6

هاي محوري در همان ابتدا به عنوان یکی از موضوعرود، ازبه شمار می» جهانیمنبع عمومی«
اید به صورت چندجانبه، شفاف، تأکید بسیار شد که حکمرانی مطلوب بوجامعۀ اطالعاتی مطرح 

2.المللی انجام پذیردهاي بینها، بخش خصوصی و سازماندموکراتیک و با مشارکت دولت

در حالی که بعضی کشورها، کامالً مخالف حضور بخش خصوصی در امر این حکمرانی هستند
منتهی، انحصار .هستند»جانبهچند«موافق با مدلکشورهاي اروپایی،کشورهاي دیگر، از جمله 

دهند دانند و پیشنهاد میاین زمینه، غیردموکراتیک میخصوصی آمریکایی را درعمالً چند نهاد
را مورد نظر قرار بدهند و پاسخگوي ود، منافع عمومیشترکه عملکرد نهادهاي مذکور، شفاف

گاورنس «ی و یا همان عمل حکمران.)Conseil d’etat, rapports precite, 2014: 8(اعمالشان باشند 
منابع، ۀتوان به تقسیم منصفانگیرد که از جمله میهاي متعددي را در بر می، فعالیت»اینترنت

نه کهتضمین عملکرد امن، باز و باثبات اینترنت اشاره کردوسهولت بخشیدن به دسترسی همگان
.شودشامل مییز نها را گذارياقتصادي و سیاستباحث، بلکه مفنیهاي تنها موضوع

ارتباطاتجهانیحقوقبنیادياصول.4
صادره يبررسی اسناد و متون متعددي همچون معاهدات حقوق بشري، قوانین اساسی، آرا

ها و ها و پیشنهادهاي متعدد، اعالمیهالمللی،گزارشبیناي، هاي داخلی، منطقهتوسط دادگاه
بر دو جهانی ارتباطاتی از آن است که حقوق حاکمشورتیوهاي نهادهاي تقنینینامهتوصیه

استوار است که مورد بررسی قرار اطالعاتدسترسی بهها و حق آزادي رسانهیعنی اصل بنیادي،
:گیرندمی

ها آزادي رسانه. 1-4
آزادي به عبارتی، . هاستآنآزادي عملها و ها استقالل رسانهاز آزادي رسانهمنظور 

.استقالل مالی و اقتصاديآزادي بیان و: بعد استها داراي دورسانه

1. Gouvernance de L’internet.
2. Ressource publique mondiale, le sommet mondial sur la societe de l’information,
2003: 8.
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المللی، اصل آزادي بیان یا بینو ) اروپایی(اي هاي منطقهدر سطح: یانبياصل آزاد.4- 1- 1
از یک سو بر اصلهزمیناین در البتّه، .رودآزادي ارتباطات، اساس حقوق ارتباطات به شمار می

اصل . شده استبراي آن در نظر گرفته نیزهاییمحدودیت،تأکید و از سوي دیگرمذکور 
، از ارزش حقوقی واالیی و حتّی داخلیايمنطقهالمللی و سطوح بین، به خصوص درآزادي بیان

هاي قانونمند، قوانین اساسی، قوانین عادي در سطح داخلی، در چارچوب دولت.برخوردار است
آزادي مطبوعات، یعنی یان و مشتقات آن،به اصل آزادي بهاي قضایی، جایگاه مهمیو رویه

المللی نیز، نه تنها بیناي و در سطح منطقه. انداختصاص دادهغیرهتلویزیون و- آزادي رادیو
متون حقوقی معروف، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بلکه رویۀ قضایی نیز بر اصل یاد شده 

تواند، حتّی در شرایط عادي، نیست و میوجود، آزادي بیان، آزادي مطلق این با. تأکید دارد
اند هاي خاصی را در نظر گرفتههاي قانونمند، در این زمینه چارچوبدولت،البتّه. محدود شود

)Sudre, 2015: 221( .بینی شده به موجب رویۀ قضایی، این محدودیت باید توسط قانون پیش
با باید ضرورت، در صورت ، »تیکجامعۀ دموکرا«یک درو باشد، هدف مشروعی را دنبال کند

؛داشته باشد» تناسب«هدف مشروع عنوان شده، 

در که عمدتاً جایگاه مهمی» لیبرالیسم اقتصادي«اصل : اقتصاديومالیاستقالل.4- 1- 2
ها داشته بر ساختار رسانهتواند تأثیرهاي مهمیحقوق اروپا و به خصوص اتحادیۀ اروپایی دارد، می

به هر میزان . ها نباید وابستگی مالی به صاحبان زر یا زور داشته باشندساس این اصل، رسانهبر ا. باشد
در اتحادیۀ . رودها نیز به همان اندازه از بین میکه این وابستگی وجود داشته باشد، استقالل رسانه

، نیزيسپس رویۀ قضایی دیوان دادگستر. این اصل از طریق متون حقوقی اعالن شده استاروپا 
این اصل نیز، مانند هر آزادي دیگري داراي ،البتّه. استرا روشن کرده مفهوم و چارچوب آن

چرا که نباید از آن سوء استفاده شود یا با دیگر حقوق و منافع در تضاد ،هایی استمحدودیت
عقاید خود را بتوانند آزادانهها و همچنین افراد باید به طور کلی بر اساس اصل مذکور، رسانه.باشد

. ها نباید در این امر دخالت نمایندو دولتبیان کنند یا به فعالیت مورد دلخواه خویش بپردازند

اطالعاتبر حق . 4- 2
طوري که  همانیعنی. مل یکدیگرنداطالعات و استقالل مکحق دسترسی بهدو اصل
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راز دارند، در دریافت عقاید و ها و افراد آزادند افکار و عقاید خود را به هر شکلی ابرسانه
المللی به بیناي و یا اکثر متون حقوقی که در سطح منطقهبه عبارتی، . اطالعات نیز آزادند

اگر چه اصل آزادي، بسیار حائز . اند، تحت تأثیر دیدگاه لیبرالی هستندها اختصاص یافتهرسانه
ي دیگر همیشه جنبۀ ملموس و هایی است و از سواهمیت است، اما از سویی داراي محدودیت

ا این ام. کندها نیز کامالً صدق میاین موضوع در مورد ارتباطات و رسانه. کندواقعی پیدا نمی
به .هاي اعالن شده، تنها جنبۀ شکلی داشته باشند و به اجرا در نیایندخطر وجود دارد که آزادي

تر آن از جمله آزادي بیان، تحقق واقعیوهمین جهت، براي تحقق هر چه بیشتر آزادي
توان از مفهوم دیگري کمک گرفت و آن مفهوم چیزي حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که می

در،»معرفتحق مردم بر اطالعات، فرهنگ، آموزش و«اصل . نیست» حق براطالعات«جز 
ق اي و حقوحقوق داخلی، حقوق منطقهتعداد زیادي از متون حقوقی که تشکیل دهندة

.بینی شده استالمللی ارتباطات هستند، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، پیشبین
هاي قانونمند، در طول زمان، به منظور تحقق هر چه بهتر دو اصل بنیادي یاد شده، دولت

اند که در دل نهادهاي متعدد، داخلی، اي خود کردهدیگر اصول و ضوابط را وارد حقوق رسانه
حول دو اصل ،در نتیجه. ها تأکید شده استرفته شکل گرفته و بر آنالمللی، رفتهنبیاي و منطقه

» بلوك«اي از اصولپایه در حقوق ارتباطات، یعنی آزادي بیان و حق بر اطالعات، مجموعه
در سطح جهانی شناخته شده و شان براي منافع عمومی،مانند، وجود دارند که به لحاظ اهمیت

. اندغیرقابل بازگشت
هاي نوین ارتباطات و اطالعات الذکر باید به حقوق تکنولوژيبراي درك بهتر دو اصل فوق

هاي حقوقی را نیز به دنبال ی، لزوم دگرگونیفنهاي انقالب دیجیتال و دگرگونی. توجه کرد
هاي حقوقی، همه و مقولهوهاي حقوقیبنديدسته.)Le conseil d’etat, 2015: 7(آورده است

ابزارهاي جدید، منطبق با قدرت دیجیتال، باید تدارك وباید مورد بازنگري قرارگیرند،همه
,Le conseil d’etat(رود انقالب یاد شده، چالشی براي حقوق به شمار میچرا کهدیده شوند

2014: 5(.
هاي گونیچرا که با خود، دگر،شودیاد می،»انقالب«و » انفجار«از پدیدة دیجیتال، به عنوان 

فضاي به وجود آمده، یا همان فضاي . ، اقتصادي و اجتماعی، به همراه آورده استو فناورانهفنی
در آنجایی که هنوز ناشناخته ها،)310: 1387معتمدنژاد، (دیجیتال، محل بروز تضادها است
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از .رده استاینترنت، فضایی غیر متمرکز، فرامرزي، مشارکتی و تعاملّی را به وجود آو.بسیارند
» کاال یا متعلقات عمومی«،)Le conseil d’etat, 2014: 8(»جهانیمنبع عمومی«آن به عنوان یک 

، با ابعادي جهان شمول، یاد )Le Conseil de L’Europe, 2014: 4(»خدمت عمومی«با ارزش
تعدد .استاز خصوصیات قابل ذکر در فضاي به وجود آمده تعدد و تکثر.شودمی

ارتباطات وها فضاي نوینگريتعدد تنظیمواندرکاران، تعدد محتواها، تعدد منافعدست
. سوي دیگر، متحول ساخته استن و شهروندان را ازاجتماعی را ازیک سو و ارتباطات مسئوال
رو ساخته است که حقوقدانان را با چالش بسیار روبهيفضاي دیجیتال، محل تضادهاي بسیار

و از سوي دیگر، خطرها و تهدیدات استبسیارداراي توانسویکازاین فضا، . است
از بعد حقوق 1.هاي پدیدة دیجیتال متنوع و گوناگون هستندهايتوان. داردبه همراهیگوناگون

جمله آزادي بیان، آزادي هاي نوین، نه تنها موجب تقویت بعضی حقوق ازبشري، تکنولوژي
جمله اند حقوق جدیدي ازبلکه موجب شدهشوند،میتصاديهاي اقتجمعات، آزادي فعالیت

تر، حق تعیین سرنوشت اطالعاتی، حق ها و به صورت خاصحق برخوردارشدن از حمایت داده
برخورداري از وطرفی اینترنتدسترسی به اینترنت، حق دسترسی به پهناي باند، اصل بی

هايتکنولوژيالبتّه، باید گفت که. وندبه رسمیت شناخته شهاموجودیت دیجیتال براي شرکت
به با.نیز گذاشته شوندخدمت منافع عمومیخدمت حقوق فردي بلکه باید دریادشده نه تنها در

نظر دری نیزها وظایف مثبتاینترنت، حتّی براي دولترسمیت شناختن جنبۀ خدمت عمومی
2.گرفته شده است

ها و انتشار آنها در دادهيانفجارحجم امروزه با . دنیز کم نیستنفضاي دیجیتاليتهدیدها
هاي ها، توسط افراد سودجو، شرکتسوء استفاده از داده. فضایی بدون مرز مواجه هستیم

هاي حفظ نظم عمومی، خطر بزرگی براي حقوق و آزاديۀها به بهانحتّی دولتوخصوصی
چون يتوان به مواردمنیت افراد، میابراي حقوق وهادیگر تهدیداز.شودافراد محسوب می

ها، هویت آناستفاده ازء به حیثیت افراد، سوزدنتعرض به زندگی خصوصی، خدشه
.تقلب اشاره کردو انواع استفاده جنسی از کودکانء کالهبرداري، سو
هاي متعدد و متفاوت را به همراه فضاي دیجیتال و پدیدة همگرایی، رقابتبه طور کلی،

1. Etude precitee du conseil d’etat, 2014: 8.
2. Recommandation precitee  du conseil de l’europe, 2007: 11.
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در این میان، .هاي اقتصادي، حقوقی، استراتژیک و سیاسیجمله رقابتست، ازآورده ا
ها هاي یاد شده در مقابل سیطرة آمریکاییاند تا بتوانند در زمینهها سخت به تکاپو افتادهاروپایی

فضاي نوین، در» خودهايارزش«به منظور حمایت از شهروندان و همچنین حفظ . مقابله کنند
. انداي پرداختهبه تجدیدنظر در قوانین داخلی و منطقه

جمله منافع از. گیرندمنافع متعدد و گاه متضاد، در مقابل یکدیگر قرار میفضاي دیجیتال،در
و منافع ، منافع عمومییبه عبارتوکاربران و شهروندان از یک سو، منافع اٌپراتورها ازسوي دیگر

به ،توان میان منافع گوناگون، ایجاد تعادل کردچگونه مین است کهپرسش ای. خصوصی
توان دست روي مورد فضاي نوین، نمیدر.ها هنوز بسیارندخصوص درفضایی که ناشناخته

نهایت زیردراز طریق حقوق، ورسد که و ضروري به نظر مینکرداقدامیدست گذاشت و
برخی از این . )Sauve, 2015: 45(رچوب انجام شوند چاتعییننظر قضات، اقدامات الزم براي

.توان در دو دستۀ راهکارهاي حقوقی و غیرحقوقی مطرح کردها را میچارچوب

دیجتالفضايبرايحقوقیراهکارهاي.5
یبه تعادل حقوقیدنها در رسنقش دولت. 5- 1

ها صحبت عصر جهانی شدن از کاهش قدرت و توان عمل دولتبا این که امروزه در
هاي اقتصادي و گر روابط اجتماعی و جریانها هستند که تنظیمدولتاین شود، کماکان می

نتیجه، چه دردر. سوي دیگر هستندازگر حقوق بنیادي افراد ازیک سو، و نظم عمومیتضمین
درطریق حقوق، وهاست که ازفضاي فیزیکی، چه در فضاي دیجیتال، همچنان نقش دولت

ا به دنبال ام. گوناگون، ایجاد همزیستی و تعادل بکنندیر نظر قضات، میان منافعنهایت ز
خود رابا تحوالت و)Sauve, 2015: 45(دوهاي دیجیتال، حقوق نیز باید دگرگون شیدگرگون

:باشدتغییرات ضروري حقوقی به این شرح ذیل می.ایجاد شده منطبق سازد

وقبه منطبق ساختن حقنیاز.  5- 1- 1
هاي قانونمند که دغدغۀ در دولت. ها و تهدیدهاستفضاي نوین، همزمان محل فرصت

بخشد و میها را تحقق هاي افراد را دارند، اول نقش قانونگذار است که فرصتحقوق و آزادي
گذشته دیگر جوابگو هاي حقوقیازآن جایی که چارچوب. داردمیتهدیدها را از میان بر
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نمونه، ه عنوانب. استضروريدرقوانین) Sauve, 2015: 45(از به بازنگري درنتیجه نی،نیستند
، به )اتحادیۀ اروپا(اي سطح منطقهآن دريبه موازاکشورهاي اروپایی، اول در سطح داخلی و

.اندشان کرده، به طور فعال، اقدام به بازنگري در قوانین1موجب اصل ثانویت

ابزارهاي حقوقی جدیددامنۀ اجراي مشخص کردن . 5- 1- 2
هاي الزم انجام پذیرفت، موضوع این که حقوق مورد باز بینی قرارگرفت و انطباقازبعد

ن آفضاي دیجیتال که فرامرزي است، بیم در.اجراي آن و دامنۀ این اجرا، باید مشخص شود
انون کدام مورد این که قتردیدها در.هاي حقوقی به مورد اجرا درنیایندرود که چارچوبمی

و امنیت حقوقی استاحساسشود، منشا عدمکشور اعمال و صالحیت کدام دادگاه احراز می
هاي دولت،به همین منظور. حمایت هاي ملّی، عمالً به اجرا در نیاینداین نگرانی وجود دارد که

تا ، ندهاي یادشده را گسترش دهاند دامنۀ اعمال بعضی از چارچوبشده، تالش کردهیاد
.اطمینان حاصل شود که محقق و ملموس خواهند شد

تضادهاي حقوقیایجاد تعادل میان در» قاضی«نقش . 5- 2
رسد که نقش قضات در مورد فضاي نوین، به نظر میبا توجه به خألهاي حقوقی متعدد در

هاي در دولت. هاي اخیر بسیار پررنگ بوده استهاي حقوقی در سالشکل دادن به چارچوب
اند که به اختالفات درقضات بودهاین اي، چه در سطح منطقهوچه در سطح داخلیقانونمند،

تراز قانونگذاران به مجموعه از اصولی در،روفضاي نوین رسیدگی کرده و در این جریان پیش
صادر شده ياند به طوري که به هنگام قانونگذاري، آرافضاي دیجیتال موجودیت بخشیده

.انداند، مورد نظر قرار گرفتهکه بعضی بسیار معروف هم شدهت یادشدهتوسط مقاما

ها نهادهاي حمایت کننده از داده» گريتنظیم«نقش . 3-5
هاي شخصی، در حفظ نظم و در کنار قانونگذار و قاضی، نقش مقام حمایت کننده از داده

در حقوق اروپایی . استایجاد تعادل میان حقوق متضاد در فضاي نوین، بسیار حائز اهمیت
به 2.هاي عضو، تأکید شده استها، بر لزوم تأسیس چنین نهادهایی توسط دولتمربوط به داده

1. Principe de subsidiarite.
2. Agence des droits fondamentaux de l’ union europeenne, 2014: 200.
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هستند، از اختیارات » نهادهاي مستقل«ها، نهادهاي فوق که به صورت منظور حمایت از داده
.اندمتعدد و متنوعی برخوردار شده

از که د و از همین روست ونررحقوقی نیز به کار میدر کنار ابزارهاي حقوقی، ابزارهاي غی
هستند متشکل از افراد متخصصاین ابزارها 1.شود، نام برده می»گرتنظیم«مقامات نها، به عنوانآ

به شکل دادن به رند وها سروکار دابه صورت روزمره با مسائل گوناگون مربوط به دادهکه
کمیسیون ملّی انفورماتیک و «توان به میآنها له از جمکه گمارنداخالق دیجیتال همت می

اي نیز، زیرنظر کمیسیون اتحادیۀ در سطح منطقهآنها .در کشور فرانسه اشاره کرد2»هاآزادي
تمامیو متشکل ازکه نقش مشورتی داشتهقرار دارند،»29گروه «نهادي معروف بهیعنی اروپا، 

ها، دادهحمایت ازيدر جهت ارتقاند و ستهو هاي عضهاي دولتمقامات حمایت از داده
3.دنکنفعالیت می

»گرتنظیم«نقش دیگر نهادهاي . 5- 4
هاي ضروري و ایجاد تعادل میان حقوق متضاد، در فضاي نوین، به منظور چارچوب گذاري

درآنها از جمله که اندبینی شده، پیش»گريتنظیم«نهادهاي دیگري، در سطوح داخلی، با نقش 
گر، نظارت بر اعمال اصل رقابت، به حوزة ارتباطات الکترونیک، نقش اساسی مقام تنظیم

.پراتورها، با در نظر گرفتن منافع مردم استاصورت مؤثر و شرافتمندانه، میان 

دیجیتالفضايبرايحقوقیغیرکارهايراه.6
هاي ، چارچوبفضاي نوین که فرامرزي استبراي ایجاد تعادل میان حقوق متضاد، در

غیرحقوقی که یکارهایراه.وجود داردنیاز به دیگر راهوحقوقی به تنهایی جوابگو نیستند
در د و مانع از بروز اختالفات شوند وننجهت برقراري تعادل مناسب، نقش ایفا کبتوانند در

ه کیجمله تمهیداتاز.گري حل گرددصورتی که اختالفی به وجود آمد از طریق میانجی

Independent(» هاي تنظیمی مستقلسازمان«ها، تحت عنوان چنین نهادهایی اولّین بار توسط آمریکاي. 1
Regulatory Agencies (نهادهاي فوق که زیرنظر قوه مقننه . ها نیز بعدها از آنها تقلید کردنداروپایی. تأسیس شدند

گري اقتصاد بازار یا حمایت از تنظیم. ، هستند، از استقالل زیادي برخوردارند)مانند فرانسه(، یا قوه مجریه )مانند آمریکا(
گذاري، اعطاي حق هاست و به این منظور از امکانات وسیعی همچون مقرراتآنآزادي شهروندان از اختیارات مهم 

,Chevallier(نظارت، حل اختالف و نیز مجازات برخوردار هستند  Ibid: 162.(
2. Commission Nationale de L’Informatique et des Libertes (CNIL). (www.cnil.fr).
3. Sommet mondial sur la societe de l’information, declaration de geneve, 2003.
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نظر گرفت، آموزش کاربران و تقویت توان آنها در فضاي نوین، دردر این زمینه توان می
آموزش اياندرکاران خصوصی به رعایت حقوق کاربران، ارتقآموزش و ترغیب دست

در این میان، 1.هستندهاي اخالقی در فضاي نوینراستاي پاسخ به چالششهروندي جهانی در
توانند جامعۀ مدنی میوالمللیاي و بینهاي منطقهها، سازماناز دادهها، مقامات حمایت دولت

گیري فضاي نوین اطالعات و ارتباطات، دیر شکلباوجود این که از.ایفا کنندنقش بسیار مهمی
اند که دراصول بنیادي درآن حاکم شدهۀاین پس مجموعتوان گفت ازگذرد، میزمانی نمی

این بوده است، از همان ابتدا، اصرار براز این رو، . ناپذیر هستندگشتها، بعضی بازنآمیان 
.همچون دولت قانونمند، دموکراسی و حقوق بشر باشدفضاي یادشده، استوار بر مفاهیمی

. الملل بشر درآن تأکید شده استاعمال حقوق بینبا تکیه براین مفاهیم است که بر
هاي قانونمند، قضات، حتّی قبل از است که در دولتهمچنین، با استناد به مفاهیم فوق 

گیري فضاي نوین و با شکل2.اندفضاي نوین شکل دادهدرناپذیرقانونگذار، به اصولی بازگشت
ترتیب مرحله بهۀ اطالعاتی، طی دوعمورد جامبه دنبال تشکیل اجالس جهانی سران در

ن یک صدا برضرورت اعمال حقوق در تونس، سران جها2005در ژنو و2003هاي درسال
3.الملل بشر در جامعۀ اطالعاتی تأکید کردندبین

این نیز بر،جمله در یونسکو و شوراي اروپاهاي دیگر ازگرچه قبل از آن، در سازمان
ها نیست و مفاهیمیفضاي نوین، فضایی فارغ از وظایف و مسئولیتاما موضوع تأکید شده بود 

متون مربوط به تمامیودرآن باید اعمال شوند» برتري حقوق«یاو»نددولت قانونم«همچون
، 1948، اعالمیۀ جهانی حقوق بشر1945الملل بشر، ازجمله منشور سازمان ملل متحدحقوق بین
اي مربوط به اي، متون منطقهو در سطوح منطقه1966المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین

رفته تالش قضات، رفتههاي اخیر، تحت تأثیردر سال.هستندحقوق بشر نیز قابل اعمال
هاي قضات مستقلی که در دولت. اندفضاي نوین شکل گرفتهاصول بنیادي دراي ازمجموعه

هاي توانایی،رندالملل بشر اشراف دااي و حقوق بینقانونمند، برحقوق داخلی، حقوق منطقه
به هنگام مواجه شدن با ،شناسندسوي دیگر میازراآنهاياهها از یک سو و خطريآورفن

صادره يکنند و در رهگذر همین آراها مینآایجاد تعادل صحیح میان ادعاهاي متضاد، سعی بر
1. Conseil de l’europe, “Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet,
2014: 3.
2. Commissaire aux droits de l’ homme, conseil de l’Europe, 2014: 9.
3. Declaration de principes de geneve, precitee, 2003: 9.
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.انداصول بنیادي موجودیت بخشیدهاي ازهمجموعگیري شکلاست که به 

ها دادهیتحق برخورداري از حما.6- 1
وان جزئی از حق برخورداري از زندگی خصوصی محسوب این حق که در گذشته به عن

ق ح«حتّی مفهوم جدیدي تحت عنوان. ی مستقل، شناخته شده استشده، امروزه به عنوان حقّمی
که به دیگر حقوق استنه به عنوان حق جدیديشود، به کار برده می»تعیین سرنوشت اطالعاتی

جمله حق دسترسی به اینترنت، ها ازکه به آنست اشود بلکه به عنوان مفهومیموجود اضافه می
.بخشدها معنا میحق مطلع شدن از سرنوشت دادهوهاحق اصالح داده

حق دسترسی به اینترنت. 6- 2
وصادر کرديکه در این زمینۀ رابوداولّین بار، دیوان عالی فدرال ایاالت متحدة آمریکا

:Reno, 1997(ختشناق کنندة آزادي بیان به رسمیت قَحق دسترسی به اینترنت را به عنوان مح

2009ژوئن سال 10شوراي قانون اساسی کشور فرانسه نیز، حق دسترسی به اینترنت را در. )12
.دداررسمیت صادر کرد و به این حق

طرفی اینترنت  اصل بی.3-6
1»تیم وو«،قدان آمریکاییتوسط حقو2003سال که اولّین بار در»طرفی اینترنتبی«مفهوم 

دیگر اصول، همانند حق دسترسی به .شودفضاي نوین محسوب میشد، اصلی پایه درمطرح 
دسترسی افراد و به بیان دیگر، در. طرفی رعایت نشوداگر اصل بی،شونداینترنت محقق نمی

پراتورها ملزم ایجهدر نت. ها به اینترنت نباید تبعیض باشد و اصل برابري باید رعایت شودشرکت
رفتار ها،ها، بدون توجه به محتواي آنجریان دادهها باید با تمامینآ. اندبه رعایت این اصل شده

.باشندبرابر داشته

حق بر فراموشی. 4-6
، یعنیدیگریبا عنوانرا»حق برفراموشی«، 2014مه سال 13دادگاه اتحادیه اروپا طی رأي 

تواند از این پس، هر فردي قاعدتاً میاز.ختشنابه رسمیت ،براي افراد» زداییمرجعحق بر «
1. Woo, Conseil  d’etat, op.cit.
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شود، حتّی اگر اطالعاتی باشندکه و میاموتور جستجو بخواهد بعضی اطالعات را که مربوط به 
مورد در1995با استناد به دستورالعمل مصوب 1.کنند، منتشر نکنداي وارد نمیبه او خدشه

، دادگاه فوق ابزار حقوقی جدیدي را 2دست تجدیدنظر استاکنون درها که دادهحمایت از
.تدارك دیده است

موجودیت دیجیتالحق برخورداري از.5-6
هاي اقتصادي ، برحقوق فعالیتهانآبا هاي اقتصادي همراه هاي نوین و دگرگونیتکنولوژي

،این پسرویۀ قضایی، ازقوانین وهاي اقصادي، اصل آزادي فعالیته با استناد ب. نداتأثیر گذاشته
که داراي عناصر شناسندبه رسمیت میرا»موجودیت دیجیتالبرخورداري از«ی تحت عنوان حقّ

خدمات برروي اینترنت، حق ۀجمله حق برخورداري از نام دامن، حق ارائگوناگون است، از
.دادانعقاد قرارواستفاده از ابزاري همچون تبلیغات

دیجیتالفضايگر اصول مطرح دردی.  6-6
یا در البالي توسط نهادهاي متفاوت و متنوع ودیگرياصول پایه براي فضاي مجازي 

ها که برخی از آناهمیت آنها تأکید شده است برمطرح وها کنفرانسوهامصوبات، گزارش
جهت اینترنت در؛ راهبري»خدمت عمومی«؛ اینترنت »جهانیمنبع عمومی«اینترنت : اند ازعبارت

منافع عمومی؛ راهبري چندجانبه، شفاف و دموکراتیک آن؛ ضرورت تضمین اصولی همچون 
اینترنت؛ آزادي اینترنت، ضرورت »امنیت«و » ثبات«بودن، » باز«، و »تمامیت«،»جهان شمولی«

» نونمنديقا«و »برتري حقوق«،»اعمال«، و »جریان آزاد فراملّی اطالعات برروي اینترنت«تضمین 
حقوق دیگران، هاي اساسی همچون آزادي، زندگی خصوصی،در فضاي نوین، رعایت ارزش

کرامت انسانی وحقوق کودك، تکثر، تنوع فرهنگی و زبانی، همبستگی، تسامح، صلح، عدالت
مدار؛ جامعۀ اطالعاتی، جامعۀ معرفتی، دسترسی به گیر و توسعهجامعۀ اطالعاتی انسان محور، همه

پراتورهاي ارتباطات به رعایت اصل اي باند درخدمت توسعۀ پایدار، برابري زن و مرد، الزام پهنا
و » اصل شرافت«هاي اجتماعی، به رعایت طرفی اینترنت، الزام موتورهاي جستجو و شبکهبی

3....غیره

1. La cour de Justice de l’ Union europeenne, 2014: 2.
2. La Directive du 24 Octobre 1995 relative a la protection des donnees, 2012: 7.
3. Conseil de l’europe, commissaire aux droits de l’homme, 2014: 26.
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گیرينتیجه
هاي عرصهبرهاي بسیاري هانی شدن، فشاردهند که جهاي این تحقیق نشان میسیافته

جانب بازیگران متعدد و جدیدي ازبیشتر این فشار وآوردمیآورده و وارد مختلف حقوقی  
هنجارها و استانداردهاي . پرورانندمیسرهاي متنوع دراست که در فضاي جهانی، دغدغه

به وبه لحاظ شکلی، به لحاظ محتوا . توان مورد بررسی قرار دادحقوق جهانی را از سه بعد می
خورد، از هر چیز به چشم می، بیشترارتباطاتآنچه که در حقوق جهانیهمچنین،. لحاظ تأثیر

ها، محورهاي همیشگی تولید حقوق دولتاگر در گذشته . تعدد و تنوع تولیدکنندگان آن است
در ،نیزبه لحاظ محتوایی.نقش مهمی در تولید حقوق جهانی ندارنددیگرهااما امروز آنبودند،

تبادالت وهاي فراملّی ها و جریانبخشیدن به فرایندتلوهایی همچون سهدغدغه،حقوق جهانی
را وارد » هاسرزمین«حقوق جهانی، دیدگاه جدیدي از مفهوم ،همچنین. دناقتصادي وجود دار

هاي حقوقی جهانی بیشتر به هنجارهمین طور باید گفت که . هاي حقوقی کرده استدانشنامه
دایره شمول سو،، زیرا از یکهستندداراي اصالتو» مفاهیم باز«هاي کلی، استانداردصورت

ها، تقسیمات کشوري هاي غیردولتی، انجمنها، سازمانافراد عادي، شرکتمواردي چون ، هاآن
به لحاظ اقتدار و ارزش حقوقی، بیشتر به صورت استانداردهاي رفتاري یا از سوي دیگر، .هستند

در ، اما آیندآور هم در میبه صورت الزامیگرچه، گاهاند،در آمدهاي اي توصیههنجاره
این حال، هنجارهاي با.گیرندهنجارهاي حقوقی، در موضع برتر قرار میشرایطی نسبت به دیگر

.اند، به دنبال آوردهنیزهاي حقوقیحقوق جهانی، یک بالتکلیفی در سلسله مراتب
گیري هنجارهاي جهانی شدن و شکلةپدیدوهش بیانگر آن است که همچنین، نتایج این پژ

هاي به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم. هاي حقوقی داشته استحقوق جهانی، تبعاتی بر نظام
ها را نآپذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهاي خارجی، آسیب

به هاي حقوقی راطرفی دیگر، سیستمجهانی شدن، از. استدر مقابل این پدیده ضعیف کرده
ها و تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف به طوري که تفاوت،یکدیگر واداشته استرقابت با

به هماهنگی با این پدیده به جاي مقابلههادولتو باعث شده تاهریک را نمایان کرده
در دل جهانی شدن، جنبشی درجهت همچنین،.تن بدهندبا آنهاي حقوقی خودسیستم

مشابه نوعیکه پدید آمدههاي حقوقی به یکدیگر همگرایی و نزدیک شدن سیستم
اما، انتشار جریان و در نهایت ورود و رسوخ هنجارهاي . سازياست، نه یکسانسازيهماهنگ
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,Auby(ردپذیهاي متعدد و متنوع انجام میهاي حقوقی، به شیوهحقوق جهانی به داخل سیستم

2010: 134(.
هاي حقوقی از تمامی جهات به طور کلی باید گفت که حقوق ارتباطات همچون سایر حوزه

هاي فرستنده، گیرنده و توان در بخشتحت تأثیر پدیدة جهانی شدن قرار گرفته که آن را می
ند و بیشتر به ها عملکرد شفافی داشته باشآثار پیام مشاهده کرد و همین امر باعث شده تا دولت

بیشتر و » بشریت«باالخره این که جهانی شدن حقوق ارتباطات باعث شده تا . قانون تن بدهند
. گیرددر کانون توجه فضاي جهانی قرار بهتر
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سپتامبر 30، قانون 1881ژوئیه 29اي کشور فرانسه، قانون مربوط به آزادي مطبوعات قانون رسانه- 
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