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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ
ਚੰ ਗਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱ ਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇ ਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇ ਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕ�ਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾੱਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇ ਟਰ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੂ ਪਾਂ
ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰ ਦ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋ ਈ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇ ਟ ਵਲੋ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂ ਪ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਜਾਂ ਅੜਿੱ ਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁ ਹਿਤਧਾਰਕ GNI ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਦਰਜਨ ਕੁ1 ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਵਲੋ ਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਗ੍ਰੀ – ਇੱ ਕ
ਅਮਲ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ “ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਨੇ ਮਬੰ ਦੀ” ਵਜੋ ਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਬੰ ਧੀ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰੂ ਪਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਵਲੋ ਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਮੌ ਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੇ ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਚੰ ਗਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱ ਕਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਧਾਂ ਤ ਸਮੇ ਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਰਖੀ ਗਏ ਸੇ ਧ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੇ ਮਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾੱਲਿਸੀ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਅਤੇ
ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕ�ਿ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਨੇ ਮਬੰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਗ੍ਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇ ਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋ ਂ ਪ੍ਰ ਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

1. ਇਸ ਸਾਰ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਰੈ ਗੁਲੇ ਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ GNI ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰ ਦੇ
ਸਿਤੰ ਬਰ 2020 ਦੇ ਅੱ ਧ ਵਿੱ ਚ ਛਪਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਯੋ ਗ ਵਜੋ ਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ।
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ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਵੈ ਧ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱ ਕਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱ ਭਣ
Rਕਰ
àਉਦੇ ਸ਼0ਲਈ ਢI
Çy
(ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਇੱ ਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ,
ਵਿੱà
ਚ ਮਦਦ
ਸਕਦੇÀਹਨ, ਇਸ
ੁ ਕਵੇ ਂ 
ਨੇ ਮ ਤਿਆਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ
ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂ ਦਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਅਗਾਂ ਹ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ ਂ ਨਾ
Although
important
between
ਸਿਰਫ਼
ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦthere
ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਰਣare
ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ
ਦੀ ਉਲੰdifferences
ਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦੀ the
ਹੈ , ਉਹvarious
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇcontent
ਪ੍ਰਾਈਵੇ ਟ ਜ਼ਿੰregulation
ਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ
efforts
examined
in
this
brief,
many
share
certain
key
characteristics.
By
ਸੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦ�ਿਆਂ ਹੋ ਇਆਂ , ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਪ੍ਰੇ ਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਭਰੋ ਸਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦਿੰ ਦਿਆਂ ਹੋ ਇਆਂ ਹੋ ਰ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ
GHȴQLWLRQVXFKLQLWLDWLYHVDOWHUWKHEDODQFHRIUHVSRQVLELOLWLHVLQWKHLQIRUPDWLRQ
ਸਿੱ
ਟ�ੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

and communications technology (ICT) ecosystem, introducing a degree of legal
uncertainty, which can shift user understanding and expectations, disrupt
LQIRUPDWLRQYDOXHFKDLQVDQGULVNXQVHWWOLQJWKHSOD\LQJȴHOGIRU,&7FRPSDQLHVRIDOO
sizes and business models. While this is not, in and of itself, a reason to refrain from
UHJXODWLRQIHZJRYHUQPHQWVKDYHGHPRQVWUDWHGVXɚFLHQWHIIRUWVWRIXOO\XQGHUVWDQG
ਹਾਲਾ
ਇਸ ਸਾਰand
ਵਿੱ ਚ ਪਰਖੀ
ਗਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ impacts
ਖ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀof
ਨੇ ਮsuch
ਬੰ ਦੀ ਬਾਰੇdisruption.
ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖ਼ੂਬੀਆਂ
theਂ ਕਿsocial
economic

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ICT ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ
ਨਾਲ
ਕਾਨੂੰਨੀcontent
ਬੇ ਯਕੀਨੀ ਦੀregulation
ਇੱ ਕ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂefforts
ਆਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ,
ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ
ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ
ਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀincentivize
ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ
Many
also
require
orਉਮੀਦਾ
otherwise
strongly
ਵਿੱLQWHUPHGLDULHVWRIXUWKHUUHO\RQDXWRPDWHGȴOWHULQJV\VWHPVto
ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ICT ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾੱਡਲਾਂ ਲਈ ਅਸਾਵੇ ਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਖੇ ਤਰ proactively
ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
otherwise
content
or conduct,
ਵਿੱidentify
ਚਨੇ ਮਬੰ ਦੀ ਤੋillegal
ਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣor
ਦਾ ਕਾਰਣ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾinappropriate
ਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ
ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਮਾਜਕ
ਅਤੇ ਆਰਥਕnotwithstanding
ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ the
ਲਈ
fact
that
such
systems,
in
their
current
state,
may
result
in
over-removal
and
increase
ਕਾਫ਼ੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

the risk of self-censorship.2 Beyond this, a number of the initiatives reviewed would
adjudicate
theਲਈ
legality
orਧੀpermissibility
thirdਗ਼ੈforce
ਰਕਾਨੂੰਨੀintermediaries
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਢੁਕਵੀਂ ਸਮੱ ਗਰੀtoਜਾrapidly
ਂ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ
ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਸਬੰ
ਨੇ ਮਬੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂofਲਈ
party content
their
services,
unintended
ਸਾਲਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪon
ਫ਼ਿਲਟਰ
ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰcreating
ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋ ਸਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂconsequences
ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤਾ ਨਾਲ ਉਤਸਾਹand
ਦੇ ਣ ਦੀcomplicated
ਲੋ ੜ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ,
implications
for
the
rule
of
law,
democratic
process,
accountability,
and
redress.
ਇਸ ਤੱ ਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧ, ਆਪਣੀ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਸੈ ਂਸਰਸ਼ਿਪ

ਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।2 ਇਸ ਤੋ ਂ ਅਗਾਂਹ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮਗ੍ਰੀ
In addition, some of these initiatives implicitly or explicitly require tracing and/
ਜਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈ ਧਤਾ ਜਾਂ ਢੁ ਕਵੇ ਂਪਣ , ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਣਇੱ ਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇ ਚੀਦਾ ਅਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਲੋ ਕਰਾਜੀ
RUDWWULEXWLRQRIFRQWHQWUDLVLQJVLJQLȴFDQWSULYDF\FRQFHUQV. Lawmakers have
ਅਮਲ, ਜਵਾਬਦੇ ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

been particularly challenged in their efforts to regulate private messaging services,
many of which feature strong end-to-end encryption, which protects user content and
ਇਸ ਤੋ ਂ ਅਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅਢੁ ਕਵੇ ਂ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਲੋ ੜ
security but can make content moderation by intermediaries challenging.

ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਨਿਜੀ ਸੁਨੇ ਹਿਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਮਬੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਪਾਰਲੀਮੈ ਂਟ ਮੈ ਂਬਰਾਂ
ਦੀਆਂ
ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਵੰ ਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਂਡ-ਟੂ -ਐਂਡ ਇੰ ਕ੍ਰਿ ਪਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ , ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ
Finally, a number of these efforts apply more broadly than necessary. Some
ਦੀ
ਸਮਗ੍ਰੀnot
ਅਤੇ only
ਸੁਰੱ ਖਿਆtoਦੀaddress
ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,illegal
ਪਰ ਸਾਲਸੀਆਂ
ਵਲੋ ਂ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੇmore
ਸੰ ਤੁਲਨ effectively,
ਨੂੰ ਵੰ ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾbut
ਸਕਦੀalso
ਹੈ। to regulate
seek
expression
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In order to identify effective and proportionate approaches to content regulation,
public authorities need to recognize that the ICT sector is perpetually evolving.
Services that facilitate sharing of user-generated content differ in important ways, and
2.
ਵੇ ਖੋ, Natasha Duarte ਅਤੇ Emma Llansó, “ਮਿਸ਼੍ਰ ਤ ਸੁਨੇ ਹਾ? ਆੱ ਟ�ੋਮੇਟਿਡ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਬੰ ਦਿਸ਼ਾਂ (The Limits of
2. See, Natasha Duarte and Emma Llansó, “Mixed Message? The Limits of Automated Social Media Content Analysis,” NoAutomated
Media Content Analysis,”) 28 ਨਵੰ ਬਰ, 2017, https://cdt.org/insights/mixed-messages-the-limits-ofvember, 28, Social
2017, https://cdt.org/insights/mixed-messages-the-limits-of-automated-social-media-content-analysis/.
3. Note: A complete set of recommendations can be found in Appendix A at the end of this paper.
automated-social-media-content-analysis/.
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CONTENT REGULATION AND HUMAN RIGHTS

ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ3
ਸਮਗ੍ਰੀ ਨੂੰ ਨੇ ਮਬੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾੱ ਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਿ ICT
ਖੇ ਤਰ ਪੱ ਕੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਯੂਜ਼ਰ ਵਲੋ ਂ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱ ਖਰੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂ ਲਤ ਦੇ ਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸੇ ਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ICT ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ-ਸਬੰ ਧਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅੱ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੇ ਚੀਦਗੀ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਸੁਚੱ ਜੀ ਸੋ ਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇ ਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਭ
ਤੋ ਂ ਢੁ ਕਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਵੰ ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰ ਨੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰ ਬੰਧਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹਸਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੈ ਧ ਸਰਕਾਰੀ
ਪਾੱਲਿਸੀ ਸਬੰ ਧੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ICT ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਰਬਜਨਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ
ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਕ ਸਭ ਤੋ ਂ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਪੱ ਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ
ਦੀ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋ ਂ ਮਿਲੀ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ
ਨਤੀਜੇ ਚੰ ਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਗੱ ਲਬਾਤ ਲਈ ਅਮਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਾਰਤ
ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਖ਼ਾਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਚੁਣੀ ਰੈਗੁਲੇ ਟਰੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰ ਨਸੁਵੰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਂ ਅਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਤੋ ਂ ਸਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਪੇ ਚੀਦਾ
ਰੈ ਗੁਲੇ ਟਰੀ ਵੰ ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਤਿਆਰ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਜੋ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇ ਤਰ ਲਈ ਢੁ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ICT ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ
ਹਨ,ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈ ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਵਾਰੀ ਸੌ ਪਂ ਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ
ਵਿਰੋ ਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਖੰ ਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਗ੍ਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ
ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇ ਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ICT ਖੇ ਤਰ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇ ਮਬੰ ਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰ ਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅੜਿੱ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਕਰਦਿਆਂ , ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇ ਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਚੱ ਜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ ਮਾੱ ਡਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰ ਪਨੀਆਂ 'ਤੇ
ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ,ਨੇ ਮਬੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ , ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਉਪਾਅ ਅਤੇ
ਜਵਾਬਦੇ ਹੀ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਾੱਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਿਤ
ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਰੈਗੁਲੇ ਸ਼ਨ ਸੋ ਚੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਅਣਚੁਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱ ਥੇ ਅਨੁਭਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਰੈਗੁਲੇ ਸ਼ਨ ਸੋ ਚੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਅੰ ਤਿਕਾ A ਵਿੱ ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰ ਮਲ ਸੈ ਟੱ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

:KLOHWKH8QLYHUVDO'HFODUDWLRQRI+XPDQ5LJKWVȃWKHȴUVWJOREDOKXPDQULJKWV
ਕਾਨੂ
ੰਨੀ —ਵੈਧand
ਤਾ many of its progeny were developed before the advent of mobile
treaty

telephony and the Internet, their respective provisions on freedom of expression
• ਕਾਨੂੰਨ/ਨੇ ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
all share language emphasizing that this right must apply “through any media”
ਅਤੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨਾਲ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
DQGȊUHJDUGOHVVRIIURQWLHUVȋ7KH81+XPDQ5LJKWV&RPPLWWHHKDVVLQFHFODULȴHG
•that,
ਸੁਤੰ ਤਰ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ the
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇInternational
ਹਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ
ਹਿਸਾਬand
ਨਾਲ ਕੰ Political
ਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ (ICCPR),
ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰ “[a]ny
ਸਥਾਵਾਂ
under
Covenant
on ਦੇCivil
Rights
ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱ ਕ ਢੁon
ਕਵੇ ਂ the
ਨੇ ਮ ਬਣਾਉਣ
ਦਾ ਅਧਿਕਾਰof
ਅਤੇwebsites,
ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱ ਤਾblogs
ਗਿਆ ਹੈ,or
ਉਹany
ਜ਼ੋ ਰਦਾਰother
ਨਿਗਰਾਨੀinternet-based,
ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇ ਹੀ ਦੇ ਣ ਵਾਲਾ
restrictions
operation
electronic
ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
or other such information dissemination system, including systems to support such
•communication,
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਬਜਨਕ
ੂੰ ਨ “ਇੱ
ਕ ਵਿਅਕਤੀ service
ਨੂੰ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਗਏ ਅਨ
ੁ ਸਾਰ ਨੇ ਮਬੱ ਧ ਕਰਨ
ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ
ਨੂੰ ਸਮਰੱਥare
ਕਰਨonly
ਲਈ
suchਕਾਨas
internet
providers
orਵਾਸਤੇ
search
engines,
ਢੁ
ਕਵੀਂ
ਸਟੀਕਤਾ
ਨਾਲ
ਤਿਆਰ
ਕੀਤੇ
ਗਏ
ਹਨ।”
permissible to the extent that they are compatible with [Article 19] paragraph 3.”8
recently,
and
Human
Rights
•More
ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਏ,
ਜੋ ਸਪਸ਼ਟthe
ਸੀਮਤUN
ਕਸੌ ਟGuiding
ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ Principles
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਸੌ ਟੀਆਂon
ਨੂੰ ਪBusiness
ੂ ਰਾ ਕਰਨ ਵੇ ਲੇ ਇਹ
ਸੰ ਕਲਪ
ਛੱ ਡ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ(“UNGPs”)
ਸਭ ਤੋ ਂ
ਢੁ
ਕਵਾ
ਂ
ਹੈ।
stipulate that, “[i]n meeting their duty to protect [human rights], states should . . .
. . laws
and
policies
governing
the
creation
•[e]nsure
ਕਿਸ ਗੱ ਲ ਦੀthat
ਮਨਾਹੀ. ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਮਨਾਹੀ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ
ਬਦਲੇ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵand
ਾਰ ਮੰ ਨਿongoing
ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ operation
ਹੈ, ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ
of 'ਤੇbusiness
enterprises
.
.
.
do
not
constrain
but
enable
business
respect
for human
ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।
9
addition,
articulated
•rights.”
ਗ਼ੈ ਰਕਾਨੂੰਨੀ In
ਸਮਗ੍ਰੀ
ਦੀਆਂ ਰਿਪੋ ਰਟਾsome
ਂ ਕਰਨ ਸਬੰstates
ਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰhave
ਕੰ ਪਨੀ ਲਈ
ਸਪਸ਼ਟ ਉਮੀਦਾਂ additional
ਤੈ ਅ ਕਰਨੀਆਂ । commitments regarding
the ways in which they will protect digital rights.10
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ “ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰ ਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਬੇ ਰੋਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਣ ਤੋ ਂ ” ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
Article 19(3) of the ICCPR sets out a framework describing the limited circumstances

in which states may legitimately restrict freedom of expression. This framework
is replicated, with some distinctions, across a variety of international and regional
treaties. The framework consists of three interrelated principles: legality, legitimacy,
and necessity.
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ICCPR) ਆਰਟੀਕਲ 19(3) ਵਿੱ ਚ
ਘੜੇ ਗਏ “ਵੈ ਧ ਉਦੇ ਸ਼ਾਂ” ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ

L ਯਕੀਨੀ
0J
ਕਿmਵਿਵਾਦ
X Àਵਾਲੀæਅਤੇ ਹੇ ਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਗ੍ਰੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣਾ

•

ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
The principle of legality establishes two requirements for the regulation of
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਨਾਲੌ ਗ ਸੰ ਦਰਭਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਗ੍ਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
expression. First, it requires that restrictions on freedom of expression must
EHSURYLGHGE\SXEOLFODZVȊIRUPXODWHGZLWKVXɚFLHQWSUHFLVLRQWRHQDEOHDQ

ਜ਼ਰੂਰਤ

8. Human Rights Committee, General Comment No 34, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, para 43 (hereinafter General
Comment 34); see also, Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Ex•pression,
“ਪ੍ਰ ਗਟਾਵੇRep.
ਅਤੇ ofਧਮਕੀ
ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱ
ਧਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ on
ਸਬੰ the
ਧ” ਸਿੱPromotion
ਧ ਕਰਨ ਲਈand
ਜਾਂਚProtection
ੇ -ਪਰਖੇ ਅਨੁਭਵ
ਅਤੇtoਦਲੀਲ
ਵਾਲੀofਸਪਸ਼ਟਤਾ
ਮੁਹੱਈਆ
the Special
Rapporteur
of ਦੀ
theਮਦਦ
Right
Freedom
Opinion
and Expression,
Frank La Rue, Human Rights Council, U.N. Doc. A/HRC/14/23 (Apr. 20, 2010); U.N. Special Rapporteur on Freedom of
ਕਰਨੀ।
Opinion and Expression, OSCE Representative on Freedom of the Media, OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression & ACHPR Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, International Mechanisms for
Promoting Freedom of Expression, Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet (June 1, 2011), available at
http://www.osce.org/fom/78309.
9. UN Guiding Principles on Business and Human Rights (hereinafter UNGPs), available at: https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf.
10. For example, the 32 countries that are members of the Freedom Online Coalition have articulated a wide range of com4
mitments. See, https://freedomonlinecoalition.com/.
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•

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਹਨ, ਲਈ ਸੁਚੱ ਜੀ, ਸਰਬਜਨਕ, ਭਾਈਵਾਲੀ

23
Guidelines
(Intermediary
ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾ
ਂ ਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱGuidelines
ਚ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਦਖ਼ਲAmendments)
ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਹਨ, ਜੋ IRFXVRQQRWRULRXVO\GLɚFXOWWR
ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ24ਅਤੇ
LQWHUSUHWWHUPVOLNHȊWHUURULVPȋZLWKRXWSURYLGLQJDGHTXDWHGHȴQLWLRQDOFODULW\
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱ ਚ ਹਨ।

•Similarly,
ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀ ਵਿਸ਼ੇ
ਸ਼ ਚਿੰgovernment
ਤਾ (ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਨਜਿੱ
ਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀCitizens
ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇ ਟ ਸੇ(Rules
ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ
ਕਿਸਮਾ
ਂ , ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ ਦੇ
the
ofਠPakistan’s
Protection
Against
Online
ਢੇ ਰ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋ ਂ ਅਹਿਮ ਜੋ ਖਮ/ਅਸਰ
Harm
GHȴQHȊH[WUHPLVPȋWRLQFOXGHQRWRQO\YLROHQWEXWDOVRȊYRFDORUDFWLYH
ਕਿੱ
ਥੇ
ਵਾਪਰਦੇ
ਹਨ
ਸਭ ਤੋ ਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਹੱof
ਲ ਕੀਤਾ
ਸਕਦਾ of
ਹੈ। Pakistan…”25 Meanwhile, the stated
opposition to ਅਤੇ
fundamental
values
theਜਾstate
•purpose
ਕਾਰੋਬਾਰੀ of
ਮਾੱਡSingapore’s
ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀnew
ਵੰ ਨ-ਸProtection
ੁ ਵੰ ਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ।
ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ
ਬਹੁ ਤ ਛੋ ਟੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾ
ਂ 'ਤੇ Manipulation
ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇ ਂ ਅਸਰ ਪਾ
from
OnlineਅਤੇFalsehoods
and
ਹਨ, ਦੇ is
ਨਾਲ“to
ਹੀ ਮprevent
ੁ ਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰ
ਧੀ ਪਾ
ੱ ਲਿਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋ ਈofਅਣਚਾਹਿਆ
ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।of fact,” which
Actਸਕਦੀਆਂ
(POFMA)
the
communication
false statements
LWGHȴQHVFLUFXODUO\DVȊDVWDWHPHQW>WKDW@LVIDOVHRUPLVOHDGLQJȋ7KHOLNHOLKRRGIRU
• ਉਸ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੀਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੇ ਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ
subjective
ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ। interpretation and application of this particular law is enhanced by the fact
that any government minister can order a company to act if they personally consider
• ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਢੁਕਵੇ ਂ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਵਰਗੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੇ ਸੰ ਜਮ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ
a statement to be false. Tanzania’s Electronic and Postal Communications (Online
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ।
Content) Regulations implement an even broader list of prohibited content without
•FOHDUGHȴQLWLRQVLQFOXGLQJFRQWHQWWKDWȊSURPRWHVDQQR\DQFHȋOHDGVWRȊFRQIXVLRQ
ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਮੌ ਕਾ ਦੇ ਣਾ, ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੀ “ਬੰ ਦਿਸ਼” ਅਤੇ “ਘਟਾਉਣਾ” ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਕੀਤੀ
ਗਈ the
ਦੁਰਵਰਤੋeconomy,”
ਂ ਅਤੇ ਸਮਗ੍ਰੀ ਹਟਾਉਣ
ਸਬੰ ਧbad
ੀ ਜਾਇਜ਼ਿਆਂ
ਦੇ ਅਣਚਿਤਵੇ and
ਨਤੀਜਿਆਂ
ਤੋ ਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ
ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨੇ , ਇਸof
ਵਿੱ ਚ ਅਪੀਲ
about
“uses
language,”
“harms
the ਲਈ
prestige
or status”
26
ਕਰਨ
ਅਤੇ
ਉਪਾਅ
ਕਰਨ
ਸਬੰ
ਧ
ੀ
ਤਰੀਕੇ
ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੁ
ੰ
ਦੇ
ਹਨ।
Tanzania, among several other vague categories.
• ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈ ਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਗ੍ਰੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਉਮੀਦਾਂ ਤੈ ਅ ਕਰਨ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ
Even
where
laws
toਂ ਗcategories
of expression
ਨਿਗਰਾਨੀ
'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਦੇ ਣrefer
ਅਤੇ ਸਰਬਾ
ੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। that are already illegal, the range of
broad.
For instance,
thereਜਿਹਨਾ
areਂ ਦੀ
22ਸਮਗ੍ਰੀ
provisions
under
German
•categories
ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂisਲਈoften
ਜ਼ੋ ਰਦਾਰquite
ਉਪਾਅ ਕਰਨ
ਸਬੰ ਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ,
'ਤੇ ਸਵੈ -ਸੈ ਂਸਰਸ਼ਿਪ
ਅਤੇ ਬਹੁthe
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24. See, GNI, Statement on Europe’s Proposed Regulation on Preventing the Dissemination of Terrorist Content Online,
ਸਕਦੀ2019,
ਹੈ। https://globalnetworkinitiative.org/gni-statement-draft-eu-regulation-terrorist-content/
January
25. Government of Pakistan, Ministry of Information Technology and Telecommunication, Citizen Protection (Against
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or culture is so wide and ambiguous and that means they have these unfettered power to call any online content illegal or
extremist or anti-state.”)
26. The Electronic and Postal Communications (Online Content) Regulations, 2020, available at: https://www.tcra.go.tz/document/The%20Electronic%20and%20Postal%20Communications%20(Online%20Content)%20Regulations,%202020
27. Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks, 2017, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (hereinafter NetzDG)
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ1RWLȴFDWLRQ'HWDLO/DZDLPHGDWFRPEDWLQJKDWHFRQWHQWRQWKH,QWHUQHW )UDQFH $XJXVW
2019, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2019&num=412 (draft text
in English) (hereinafter Avia’s Law).
29. See, e.g., Letter from UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and
expression to Government of Germany, available at https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OLDEU-1-2017.pdf (expressing concern that “A prohibition on the dissemination of information based on vague and ambiguous criteria, such as ‘insult’ or ‘defamation’, is incompatible with article 19 of the ICCPR. The list of violations is broad,
and includes violations that do not demand the same level of protection.”); U.K. Law Commission, “Abusive and Offensive
Online Communications: A Scoping Report,” https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/
uploads/2018/10/6_5039_LC_Online_Comms_Report_FINAL_291018_WEB.pdf (noting that many of the criminal provisions
in the area of abusive and offensive online communications - such as those relating to harassment and disclosing private
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