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CONTENT REGULATION AND HUMAN RIGHTS

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ

ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ
ਚੰਗਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਿਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਸਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਈਵੇਟ ਨੁਕਿਾਨ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ 
ਨਸਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਰਦੇ ਹਨ। ਸਕਉਕਂਸਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਵਚਲੇ ਪਾੱਸਲਿੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਅਤੇ ਸਵਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਇਿ ਸਵੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚਂੋ ਕਈ ਇਿ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕ ਿਟੇਟ ਵਲਂੋ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਸਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਿਾਂ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਿਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਬਹੁਸਹਤਧਾਰਕ GNI ਨੇ ਹਾਲ ਸਵੱਚ ਹੀ ਦਰਿਨ ਕੁ1 ਿਰਕਾਰੀ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਿਾਇਜਾ ਸਲਆ ਹੈ, ਿੋ ਯੂਜਰ ਵਲਂੋ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਮਗ੍ਰ ੀ – ਇੱਕ 
ਅਮਲ, ਸਿਿਦਾ ਅਿੀਂ ਸਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ “ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਿਬੰਧੀ ਨੇਮਬੰਦੀ” ਵਿਂੋ ਹਵਾਲਾ ਸਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਬੰਧੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਨੁਕਿਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਨਸਿੱਠਣ 
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿਵੀਜਾਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਯੂਜਰ ਵਲਂੋ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਿਬੰਧੀ ਮੌਿੂਦਾ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੇ ਰਕਾਂ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਾਡਾ ਸਵਿਲੇਿਣ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਿਮਝਾਉਦਂਾ ਹੈ ਸਕਚੰਗਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਸਧਾਂਤ ਸਮਂੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਰਖੀ ਗਏ ਸੇਧ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨਾਂ, ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾੱਸਲਿੀ ਿਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਿਭ ਤਂੋ ਢੁਕਵਂੇ ਅਤੇ ਅਿਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਅਤੇ 
ਸਿਰੇ ਚਾਸਿਹਿਆ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਉਕਂਸਕ ਿਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਡਿੀਟਲ ਿੰਚਾਰ ਅਤੇ ਿਮਗ੍ਰ ੀ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ 'ਤੇ ਅਿਰ ਪੈਣ 
ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਿ ਨੰੂ ਵੇਖਸਦਆਂ ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਨਜਰੀਏ ਵਿਂੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਬੰਸਧਤ ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ 
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

1.  ਇਿ ਿਾਰ ਸਵੱਚ ਕਈ ਸਵਿਲੇਿਣ ਿਾਸਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਿਬੰਧੀ ਰੈਗੁਲੇਿਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਨਾਂ ਦੀ GNI ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਿ ਿਾਰ ਦੇ 
ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਸਵੱਚ ਛਪਾਈ ਲਈ ਿਾਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਵਿਂੋ ਪਛਾਸਣਆ ਹੈ।
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Although there are important differences between the various content regulation 
efforts examined in this brief, many share certain key characteristics. By 

and communications technology (ICT) ecosystem, introducing a degree of legal 
uncertainty, which can shift user understanding and expectations, disrupt 

sizes and business models. While this is not, in and of itself, a reason to refrain from 

the social and economic impacts of such disruption. 

Many content regulation efforts also require or otherwise strongly incentivize 
to proactively 

identify illegal or otherwise inappropriate content or conduct, notwithstanding the 
fact that such systems, in their current state, may result in over-removal and increase 
the risk of self-censorship.2 Beyond this, a number of the initiatives reviewed would 
force intermediaries to rapidly adjudicate the legality or permissibility of third-
party content on their services, creating unintended consequences and complicated 
implications for the rule of law, democratic process, accountability, and redress. 

In addition, some of these initiatives implicitly or explicitly require tracing and/
. Lawmakers have 

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 
security but can make content moderation by intermediaries challenging.

Finally, a number of these efforts apply more broadly than necessary. Some 
seek not only to address illegal expression more effectively, but also to regulate 
legal but harmful content. Others, whether explicitly or due to unclear or vague 
language, apply to companies of varying sizes across various layers of the ICT sector, 
unnecessarily creating the potential for liability among companies that are not well 
positioned to effectively or proportionately address content. And yet others assert 
the authority to regulate content extraterritorially, and even globally, heedless of the 
implications for users’ rights in other jurisdictions and international comity.

3

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. See, Natasha Duarte and Emma Llansó, “Mixed Message? The Limits of Automated Social Media Content Analysis,” No-
vember, 28, 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.

ਇਸਤਹਾਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਿਬੰਧੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਹਤਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਧਾਇਕਾਂ ਨੰੂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵਂੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ 
ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਉਦੇਿ ਲਈ ਢੁਕਵਂੇ ਨੇਮ ਸਤਆਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਨਤੀਸਿਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, 
ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਿਰਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ ਅਗਾਂਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਲਂੋ ਨਾ 
ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਰਣ ਿਾਲੇ ਿਾਅਿਦਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਈਿੇਟ ਿ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਿਿਚਕਾਰ 
ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਦਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਢੁਕਿਂੇ ਪ੍ਰੇ ਰਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਭਰੋਸਾ ਿਧਾਉਣ, ਨਿੀ ਂਕਾਢ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਿਦੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਸੂਿਚਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ 
ਿਸੱਦਟੇਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਿ ਿਾਰ ਸਵੱਚ ਪਰਖੀ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਸਿਿਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਅਸਹਮ ਼ਿਰਕ ਹਨ, ਿੋ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱੁਖ ਖੂਬੀਆਂ 
ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸਰਭਾਿਾ ਅਨੁਿਾਰ, ਅਸਿਹੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ICT ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵਚਲੇ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਿ 
ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਯੂਜਰ ਦੀ ਿਮਝ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸਹਮ ਸਿਲਸਿਸਲਆਂ 
ਸਵੱਚ ਸਵਘਨ ਪਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ICT ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾੱਡਲਾਂ ਲਈ ਅਿਾਵਂੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਸਵੱਚਨੇਮਬੰਦੀ ਤਂੋ ਦੂਰ ਰਸਹਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਕੁਝ ਿਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਿਹੇ ਸਵਘਨ ਦੇ ਿਮਾਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਅਿਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਿ ਾਂ ਿਮਝਣ ਲਈ 
ਕਾ਼ਿੀ ਕੋਸਿਿਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਢੁਕਵੀਂ ਿਮੱਗਰੀ ਿਾਂ ਸਵਹਾਰ ਦਾ ਸਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ 
ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਫ਼ਲਟਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਿ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਦ੍ਰ ਿਹਿ ਤਾ ਨਾਲ ਉਤਿਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਿ ਪਂੈਦੀ ਹੈ, 
ਇਿ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ ਇਿ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧ, ਆਪਣੀ ਮੌਿੂਦਾ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਂੈਿਰਸਿਪ 
ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।2 ਇਿ ਤਂੋ ਅਗਾਂਹ, ਿਾਇਜਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੰੂ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਸਮਗ੍ਰ ੀ 
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿੈਧਤਾ ਜਾਂ ਢੁਕਿਂੇਪਣ , ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਾਿਨ ਲਈ ਅਣਇੱਛਤ ਨਤੀਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਅਿਰ ਸਤਆਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਰਾਿੀ 
ਅਮਲ, ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਼ੈਿਿਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ।

ਇਿ ਤਂੋ ਅਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚਂੋ ਕੁਝ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਸਵੱਚ ਅਢੁਕਵਂੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਂ ਿਪਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਗ੍ਰ ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਖਿਤਆਰ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਂੈਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾ਼ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਿਹਮ ਿਚੰਤਾਿਾਂ ਿਧਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਸਨਿੀ ਿੁਨੇਸਹਆਂ ਿਬੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਧਾਇਕਾਂ/ਪਾਰਲੀਮਂੈਟ ਮਂੈਬਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਿਾਂ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਗਾਸਰਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਸਿਹਨਾਂ ਸਵੱਚਂੋ ਕਈਆਂ ਸਵੱਚ ਮਜਬੂਤ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇੰਸਕ੍ਰ ਪਿਨ ਦੀ ਖਾਿੀਅਤ ਹੈ, ਿੋ ਯੂਜਰ 
ਦੀ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਾਲਿੀਆਂ ਵਲਂੋ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਦੇ ਿੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਈ ਕੋਸਿਿਾਂ ਼ਰੂਰੀ ਨਾਲਂੋ ਿ਼ਆਦਾ ਿਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰ਼ਿ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅਿਰਦਾਰ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਸਿੱਠਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਬਲਸਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਨੁਕਿਾਨਦੇਹ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਨੰੂ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।  ਹੋਰ ਨੇਮ, ਭਾਵਂੇ ਿਪੱਿਟ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਿਾਂ ਅਿਪੱਿਟ ਿਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਭਾਿਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ICT ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਸਵਚਕਾਰ ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰਭਾਵਨਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਿੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਅਿਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਾਂ ਅਨੁਪਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਨਸਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਹਿ ਾਂ ਿਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਸਧਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਯੂਜਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਿਰਾਂ 
ਨੰੂ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖੇ ਸਬਨਾ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਨੰੂ ਇਲਾਕਾਈ ਹੱਦਾਂ ਤਂੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥਂੋ ਤੱਕ ਸਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾੱਸਰਟੀ 'ਤੇ 
ਜੋਰ ਪਾਉਦੇਂ ਹਨ।

2.  ਵੇਖੋ, Natasha Duarte ਅਤੇ Emma Llansó, “ਸਮਿ੍ਰ ਤ ਿੁਨੇਹਾ? ਆੱਕਟੋਮੇਸਟਡ ਿੋਿਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਦੇ ਸਵਿਲੇਿਣ ਦੀਆਂ ਬੰਸਦਿਾਂ (The Limits of 
Automated Social Media Content Analysis,”) 28 ਨਵੰਬਰ, 2017, https://cdt.org/insights/mixed-messages-the-limits-of-
automated-social-media-content-analysis/. 

https://cdt.org/staff/emma-llanso/
https://cdt.org/insights/mixed-messages-the-limits-of-automated-social-media-content-analysis/
https://cdt.org/insights/mixed-messages-the-limits-of-automated-social-media-content-analysis/
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ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਨੰੂ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਨਜਰੀਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਿਰਕਾਰੀ ਅਥਾੱਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ICT 
ਖੇਤਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯੂਜਰ ਵਲਂੋ ਅਸਹਮ ਤਰੀਸਕਆਂ ਸਵੱਚ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਖਰੀ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ICT ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਅੰਤਰ-ਿਬੰਸਧਤ ੜਹੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਸਿਿ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਿਨਅੱਤਾਂ, ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 
ਸਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।    ਇਹ ਪੇਚੀਦਗੀ ਇਿ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿੁਚੱਿੀ ਿੋਚ-ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਲਾਹ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਿਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਕਹਿੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਭ 
ਤਂੋ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਹਿੀਆਂ ਸਵਿੇਿ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸਿੱਠਣ ਲਈ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਤਰਿੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਿਪਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀਆਂ ਸਿ਼ਿਾਰਿਾਂ ਲੈਣ 
ਲਈ ਖੱੁਲਹਿ ੀਆਂ ਹਨ। 

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਕਈ ਪ੍ਰ ਬੰਧਕ, ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਿਸਤਕਾਰ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੁਕਿਾਨਦੇਹਿਮਗ੍ਰ ੀ ਅਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੈਧ ਿਰਕਾਰੀ 
ਪਾੱਸਲਿੀ ਿਬੰਧੀ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ 'ਤੇ ਿਸਹਮਤ ਹਨ। ICT ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਪਿਟ, ਿਰਬਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਰਭਾਿਤ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ 
ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਹਮੀਅਤ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਿਦਸਕ ਸਿਸਵਲ ਿੁਿਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਕ ਿਭ ਤਂੋ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਅਸਤ-ਪੱਛਿੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ 
ਦੀ ਅਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤਂੋ ਸਮਲੀ ਉਿਾਰੂ ਅਤੇ ਅਕਿਰ ਪਸਹਲਾਂ ਤਂੋ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਈ ਗਈ ਿਲਾਹ ਸਦੰਦੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ 
ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਿਿਚਾਰ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ,ਇਿ ਲਈ ਸਵਧਾਨਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਮਲ ਖੱੁਲਹਿ ਾ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਆਪਕ ਮੁਹਾਰਤ 
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਚੁਣੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਿਾਂ ਸਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰਦਰਸਿਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਤਰਿੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਨ-
ਿੁਵੰਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਿਲਾਹ-ਮਿਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਿ ਤਂੋ ਅਲਾਵਾ, ਿਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਤਂੋ ਸਿਖ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਦਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਗੱਲ ਨੰੂ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕਪੇਚੀਦਾ 
ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਿੰਗਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤਂੋ ਿਤਆਰ ਹੱਲ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਿਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ 
ਹੈ, ਿੋ ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਿਬੰਧੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹ ਿਪਿਟ ਹੈ ਸਕ ICT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਨੁਕਿਾਨ ਨਾਲ ਨਸਿੱਠਣ ਲਈ ਸਨਭਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਅਸਹਮ ਭੂਸਮਕਾਵਾਂ 
ਹਨ,ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਿਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਗ੍ਰ ੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਾਿਲਆਂ ਤਂੋ ਲੈਕੇ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਸੌਪਂਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ 
ਿਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰ਼ਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰਿੀਹਾਂ ਨੰੂ ਲੀਹੋ ਲਾਹ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 
ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਿਰ ਨੁਕਿਾਨਦੇਹ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਅਤੇ ਸਵਹਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇ ਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ICT ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਧਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਨਿਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਸਤਆਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਡਿੀਟਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਲਈ ਅੜਿੱਸਕਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਤਂੋ ਬਚਣ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਸਦਆਂ, ਅਸਿਹੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਿਨਾਂ 'ਤੇ ਿੁਚੱਿਾ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਨਾਂ ਦਾ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾੱਡਲਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 
ਅਸਰ ਪਏਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਿਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ,ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕਰਿਦਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਿੱਚ ਮ਼ਬੂਤ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਪਾਅ ਅਤੇ 
ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਾੱਸਲਿੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬੰਸਧਤ 
ਸਹਤਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਝਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ਸਕ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਿਬੰਧੀ ਰੈਗੁਲੇਿਨ ਿੋਚੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਿ ਸਵੱਚ ਅਣਚੁਣੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 
ਿਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਿਾਸਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਦਰਿਾਉਦਂਾ ਹੈ ਸਕ 
ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਿਬੰਧੀ ਰੈਗੁਲੇਿਨ ਿੋਚੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਿਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਿ ਸਵੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

3.  ਸਧਆਨ ਸਦਓ: ਇਿ ਦਿਤਾਵੇਜ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਅੰਸਤਕਾ A ਸਵੱਚ ਸਿ਼ਿਾਰਿਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਿੈਟੱ ਸਮਲ ਿਕਦਾ ਹੈ।
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treaty — and many of its progeny were developed before the advent of mobile 
telephony and the Internet, their respective provisions on freedom of expression 
all share language emphasizing that this right must apply “through any media” 

that, under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), “[a]ny 
restrictions on the operation of websites, blogs or any other internet-based, electronic 
or other such information dissemination system, including systems to support such 
communication, such as internet service providers or search engines, are only 
permissible to the extent that they are compatible with [Article 19] paragraph 3.”8 
More recently, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (“UNGPs”) 
stipulate that, “[i]n meeting their duty to protect [human rights], states should . . . 
[e]nsure that . . . laws and policies governing the creation and ongoing operation 
of business enterprises . . . do not constrain but enable business respect for human 
rights.”9 In addition, some states have articulated additional commitments regarding 
the ways in which they will protect digital rights.10

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. 

L
The principle of legality establishes two requirements for the regulation of 
expression. First, it requires that restrictions on freedom of expression must 

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, Rep. of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expres-
sion, Frank La Rue, Human Rights Council, U.N. Doc. A/HRC/14/23 (Apr. 20, 2010); U.N. Special Rapporteur on Freedom of 
Opinion and Expression, OSCE Representative on Freedom of the Media, OAS Special Rapporteur on Freedom of Expres-
sion & 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/docu-
ments/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf. 
10. For example, the 32 countries that are members of the Freedom Online Coalition have articulated a wide range of com-
mitments. See, https://freedomonlinecoalition.com/. 

ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਿੈਧਤਾ
 • ਕਾਨੰੂਨ/ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੱੁਲਹਿੇ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਿ ਨਾਲ ਿਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 

ਅਤੇ ਅਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨਾਲ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਹਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਲਦਾ ਹੈ।    

 • ਿੁਤੰਤਰ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ੜਹੱਤ ਅਨੁਿਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਸਿਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢੁਕਵਂੇ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖਸਤਆਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਰਦਾਰ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ।

 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਿਰਬਿਨਕ ਕਾਨੰੂਨ “ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਦੱਕਤੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ 
ਢੁਕਵੀਂ ਿਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

 • ਉਹ ਨਜਰੀਏ, ਿੋ ਿਪਿਟ ਿੀਮਤ ਕਿੌਟੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੌਟੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਿੰਕਲਪ ਛੱਡ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਼ੈਿਿਲਾ ਿਭ ਤਂੋ 
ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

 • ਸਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਸਹਣ ਬਦਲੇ ਸਕਿ ਨੰੂ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਮੰਸਨਆ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਿਪਿਟ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਅਤੇ ਸਬਲਕੁਲ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸਰਭਾਿਤ ਕਰਨਾ। 

 • ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਦੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਿਬੰਧੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਿਪਿਟ ਉਮੀਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ।

 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸਿਤਾ, ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂਿੋ “ਇਿ ਨੰੂ ਸਿਰੇ ਚਾਿਹਿ ਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬੇਰੋਕ ਅਖਸਤਆਰ ਦੇਣ ਤਂੋ” ਬਸਚਆ ਿਾ ਿਕੇ।

ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ
 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਸਿਸਵਲ ਅਤੇ ਸਿਆਿੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ICCPR) ਆਰਟੀਕਲ 19(3) ਸਵੱਚ 

ਘਿੇ ਗਏ “ਵੈਧ ਉਦੇਿਾਂ” ਸਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਸਵੱਚ ਆਉਦਂੀ ਹੈ।

 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਸਵਵਾਦ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਮਗ੍ਰ ੀ 'ਤੇ ਸਿਰ਼ਿ ਇਿ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸਕ ਇਹ ਕੁਝ ਦਰਿਕਾਂ ਨੰੂ 
ਅਿੁਖਾਵਾਂ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ।

 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਅਨਾਲੌਗ ਿੰਦਰਭਾਂ ਸਵੱਚ ਮੰਜੂਰਿੁਦਾ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਨੰੂ ਸਡਿੀਟਲ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਵੀ ਆਸਗਆ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

਼ਰੂਰਤ
 • “ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਸਵਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਼ੌਿਰੀ ਿਬੰਧ” ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀ ਿਪਿਟਤਾ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਨੀ। 
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Guidelines (Intermediary Guidelines Amendments)23

24 

Similarly, the government of Pakistan’s Citizens Protection (Rules Against Online 
Harm
opposition to fundamental values of the state of Pakistan…”25 Meanwhile, the stated 
purpose of Singapore’s new Protection from Online Falsehoods and Manipulation 
Act (POFMA) is “to prevent the communication of false statements of fact,” which 

subjective 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 
a statement to be false. Tanzania’s Electronic and Postal Communications (Online 
Content) Regulations implement an even broader list of prohibited content without 

about the economy,” “uses bad language,” and “harms the prestige or status” of 
Tanzania, among several other vague categories.26  

Even where laws refer to categories of expression that are already illegal, the range of 
categories is often quite broad. For instance, there are 22 provisions under the German 
Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks (NetzDG),27 14 under the 
French law on “Countering online hatred” (Avia’s law),28 and 13 in the U.K. White 
Paper. Notwithstanding the fact that these provisions are already enshrined in law, a 

29 

23.  Indian Ministry of Electronics and Information Technology, “The Information Technology [Intermediary Guidelines 

Amendment_24122018.pdf (hereinafter, Intermediary Guidelines Amendments). 
24. See, GNI, Statement on Europe’s Proposed Regulation on Preventing the Dissemination of Terrorist Content Online, 
January 2019, https://globalnetworkinitiative.org/gni-statement-draft-eu-regulation-terrorist-content/
25. Government of Pakistan, Ministry of Information Technology and Telecommunication, Citizen Protection (Against 

Harm)%20Rules%2c%202020.pdf (hereinafter, Pakistan Rules Against Online Harm). See also, Asif Shazad, “Pakistan’s 
government approves new social media rules, opponents cry foul,” Reuters (Feb. 13, 2020) (quoting Nighat Dad, Executive 

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/doc-
ument/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/Gesetzgebungsver-
fahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (hereinafter NetzDG)

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/OL-
DEU-1-2017.pdf (expressing concern that “A prohibition on the dissemination of information based on vague and ambig-
uous 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 

 • ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਿੁਰੱਸਖਆਤਮਕ ਕਾਰਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਕਾਨੰੂਨ ਢੁਕਵਂੇ ਹਨ, ਲਈ ਿੁਚੱਿੀ, ਿਰਬਿਨਕ, ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਵਾਲਾ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਾਧਨਹਨ, ਿੋ ਆਪਣੇ ਿੁਰੱਸਖਆਤਮਕ ਕਾਰਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ੜਹੱਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਸਵੱਚ ਹਨ।

 • ਮੱੁਦੇ ਰਾਹੀ ਸਵਿੇਿ ਸਚੰਤਾ (ਸਚੰਤਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਨਸਿੱਠਣ ਲਈ ਿਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਕ ਪ੍ਰ ਾਈਵੇਟ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕਹਿੀਆਂ ਸਕਿਮਾਂ, ਤਕਨਾਲੌਿੀ ਦੇ 
ਢੇਰ ਸਵਚਲੀਆਂ ਸਕਹਿੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਢੁਕਵਂੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਕੋਸਿਿਾਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਸਕ ਿਭ ਤਂੋ ਅਸਹਮ ਿੋਖਮ/ਅਿਰ 
ਸਕੱਥੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਭ ਤਂੋ ਅਿਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾੱਡਲਾਂ ਅਤੇ ਿਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਿ੍ਰੇ ਣੀ ਨੰੂ ਢਾਲਣਾ। ਿਟਾਰਟ-ਅਪਿ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਸਨਟਾਂ 'ਤੇ ਿਰਤਾਂ ਸਕਵਂੇ ਅਿਰ ਪਾ 
ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਿਬੰਧੀ ਪਾੱਸਲਿੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਣਚਾਸਹਆ ਅਿਰ ਪੈ ਿਕਦਾ ਹੈ।

 • ਉਿ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਅਤੇ ਿਸਥਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਟੀਕ ਸਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਿਟ ਿੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ, ਸਿਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇਜ ਿਾਂ ਅਸਹਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋਿ 
ਪਂੈਦੀ ਹੈ।

 • ਪਾਰਦਰਸਿਤਾ, ਢੁਕਵਂੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਵਰਗੇ ਸਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੇਮ ਦੇ ਿੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਦੇ ਿੰਿਮ ਲਈ ਸਮਆਰਾਂ ਨੰੂ 
ਿਪਿਟ ਕਰਨਾ।

 • ਨਜਰੀਏ ਸਵੱਚ ਼ਿਰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿਰਬੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਿ ਸਵੱਚ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਦੀ “ਬੰਸਦਿ” ਅਤੇ “ਘਟਾਉਣਾ” ਿਾਸਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਾਣ-ਬੱੁਝਕੇ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਦੁਰਵਰਤਂੋ ਅਤੇ ਿਮਗ੍ਰ ੀ ਹਟਾਉਣ ਿਬੰਧੀ ਿਾਇਸਜਆਂ ਦੇ ਅਣਸਚਤਵੇ ਨਤੀਸਿਆਂ ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ, ਇਿ ਸਵੱਚ ਅਪੀਲ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਿਬੰਧੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਸਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

 • ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਿਮਗ੍ਰ ੀ 'ਤੇ ਼ੈਿਿਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿਾਲਿੀਆਂ ਲਈ ਿਪਿਟ ਉਮੀਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 
ਸਨਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਰਬਾਂਗੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ।

 • ਉਹਨਾਂ ਯੂਜਰਾਂ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਿਬੰਧੀ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਗ੍ਰ ੀ 'ਤੇ ਿਵੈ-ਿਂੈਿਰਸਿਪ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ 
ਹਟਾਉਣ ਨੰੂ ਉਤਿਾਹ ਦੇਣ ਤਂੋ ਬਚਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।       ਸਮਆਦੀ ਿਾਇਜੇ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਸਵੱਚ ਮੁਿ-ਅਖਸਤਆਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਸਕ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਿੀਆਂ ਨਾਲ ਿਬੰਸਧਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਸਹਣ।

ਰਾ਼ਦਾਰੀ
 • ਿਾਸਰਆਂ ਲਈ ਰਾਜਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਿਵਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਅਿਾਨ ਬਣਾਇਆ 

ਿਾਏ।

 • ਇਿ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਸਕ ਗੁਮਨਾਮੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਕਮਜੋਰ ਯੂਜਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤੰਗ-ਪਰੇਿਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਿਕਦੀ ਹੈ।   

 • ਯੂਜਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ICT ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ICT ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਚ ਮਜਬੂਤ ਇੰਸਕ੍ਰ ਪਿਨ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ।

 • ਯੂਜਰ ਦੇ ਿੰਵੇਦਨਿੀਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਅਥਾੱਸਰਟੀਆਂ ਬਣਦੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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