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التعاريف
ما لم يقتضي الموضوع أو السياق أو ورد نص صريح في هذه السياسة التنظيمية بخالف

ذلك ،يكون للمصطلحات الواردة في هذه السياسة التنظيمية المعاني المشار إليها في القانون
االتحادي الصادر بالمرسوم رقم ( )3لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع االتصاالت ،إن
وجد .ألغراض هذه السياسة التنظيمية ،يكون للمصطلحات التالية المستخدمة في هذه

السياسة التنظيمية المعاني المبينة إ ازء كل منها فيما يلي:
 1-1إشعععار الب

 :يقصددد بل الرسددالة التي تصددل إلم المسددتخدم فور محاولتل الد و

إلم المحتوى المحجوب.

 2-1االستثناء :يقصد بل فيما يتعلق بنفاذ مستخدم معين إلم محتوى االنترنت ،السماح

لهذا المستخدم بالنفاذ إلم محتويات االنترنت ضمن فئات المحتوى المحظور بشكل

كلي أو جزئي ،بشكل دائم أو مؤقت.
 3-1اإلنترنت :يقص د ددد بل مجموعة من الش د ددبكات المتص د ددلة ببعض د ددها البع

باس د ددتخدام

بروتوكو اإلنترنت الذي يتيح لها العمل كشددبكة افت ارضددية واحدة ضددخمة .والمتوفرة

لخدمة عموم الناس في كافة أنحاء العالم.
 4-1إدارة النفاذ إلى اإلنترنت :يقصد د د د د د ددد بها آلية السد د د د د د ددماح أو حجب النفاذ إلم محتوى
اإلنترنت.

 5-1بروتوكول اإلنترنت :يقصد د د ددد بل بروتوكو شد د د ددبكات اإلنترنت المحدد من قبل فريق
عمل هندسة اإلنترنت). (IETF
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خدمة اإلنترنت :يقص د د د د د د ددد بهددا دددمددة توفير النفدداذ إلم محتوى شد د د د د د ددبكددة اإلنترنددت

للمستخدمين.

 7-1طل الب

 :يقص د د ددد بل ملب مقدم إلم الهيئة لتخويل المر ص لهم للقيام بحجب

النفاذ الم محتوى إنترنت معين.

 :يقصدد ددد بل ملب مقدم إلم الهيئة لتخويل المر ص لهم للسد د ددماح

 8-1طل رفع الب

بالنفاذ الم محتوى إنترنت معين محجوب النفاذ إليل وقت تقديم الطلب.

 9-1فئات المبتوى المبظور :يقصد د ددد بل فئات المحتوى المحظور ،كما يتم تعديلها من
وقت آل ر والمبينة في الملحق ( )1من هذه السياسة التنظيمية من وقت آل ر.

 10-1قانون االتصععععاالت :يقصدد ددد بل القانون االتحادي الصد د ددادر بالمرسد د ددوم رقم  3لسدد ددنة
 2003بشأن تنظيم قطاع االتصاالت.

 11-1مبتوى اإلنترنت :يقصد بل جميع أشكا المعلومات والخدمات والموارد والمحتويات
المتاحة علم ش د د ددبكة اإلنترنت وتش د د ددمل علم س د د ددبيل الم ا ال الحص د د ددر ،الخدمات

االلكترونية ومواقع االنترنت واألنظمة واألجهزة الموص ددلة بش ددبكة االنترنت والبيانات

والنص د د د د د ددو

والص د د د د د ددور والص د د د د د ددور المتحركة والبرامج والتطبيقات وملفات الفيديو

والصوت ومصادر البيانات وعمليات البحث والتقنيات والبروتوكوالت.
 12-1المبتوى المبظور :يقصد بل المحتوى المحظور كما تم تعريفل في البند  1-3من
هذه السياسة.

 13-1المبتوى المب وب :يقصد د ددد بل محتوى االنترنت الذي تم حجب النفاذ اليل من قبل
المر ص لهم.

 14-1المستخدم :يقصد بل أي فرد أو مؤسسة ت ستخدم دمة اإلنترنت في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

 15-1المرخص لهم :يقصد بل حامل ر صة صادرة بموجب قانون االتصاالت.
 16-1السياسة :هذه السياسة التنظيمية
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نطاق السياسة التنظيمية
 1-2تطبق هذه الس ددياس ددة التنظيمية علم جميع المر ص لهم من مزودي دمة اإلنترنت
للمستخدمين في الدولة.
 2-2تطبق هذه السد د د د ددياسد د د د ددة علم جميع أنواع دمات االنترنت في حا سد د د د ددمحت دمة
االنترنت د و مسدددتخدمين مبيعيين الم شدددبكة االنترنت ،ولتجنب الشد ددك ،ال تطبق

هذه السددياسددة علم طون االنترنت التي تسددتخدم حصد امر للرب ما بين المر ص لهم
أو ما بين شبكات االتصاالت و وادم االنترنت.

 3-2تسد ددري أحكام هذه السد ددياسد ددة التنظيمية علم أي محتوى في شد ددبكة اإلنترنت بصد ددرف
النظر عن أساليب النفاذ التي يستخدمها المستخدمون للنفاذ إلم هذا المحتوى.
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تصنيف المبتوى المبظور والكشف واإلبالغ واإلشعار عنه
 1-3المحتوى المحظور هو محتوى اإلنترنددت غير المقبو والمتعددارض مع المصد د د د د د ددلحددة
واأل الق العامة والنظام العام واألمن الومني وتعاليم الدين اإلسالمي أو أي شيء
محظور بموجددب أي قوانين أو أنظمددة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبددات نددافددذة في

الدولة ،كما ُوصفت أك ر تحديدا في كل فئة من فئات المحتوى المحظور.

 2-3تشمل المحتوى المحظور البروتوكوالت والتقنيات فق إن كانت مصممة ومستخدمة
بشكل حصري للد و إلم المحتوى المحظور ويتم تحديدها فق بموافقة الهيئة.

 3-3تتم عملية اكتشاف المحتوى المحظور وتصنيفل بطريقتين:
 1-3-3بشد د ددكل رئيسد د ددي باسد د ددتخدام أنظمة تقنية متكاملة مع شد د ددبكة المر ص لهم
مهيئل ومخصصل لتصنيف واكتشاف المحتوى المحظور.

 2-3-3عن مريق البالغات التي ترد من الجمهور أو من الجهات الحكومية ذوي
اال تصا

أو من القضاء أو أية قائمة تحددها الهيئة.

 4-3يتم تحددديددد نطدداق المحتوى المحظور إمددا عن مريق عنوانددل اإللكتروني أو نم أو

بص ددمة الكترونية يتم تحديدها للمحتوى أو بأية وس دديلة تقنية يمكن اس ددتخدامها لتحديد
نطاق المحتوى المحظور دون المساس بالمحتوى غير المحظور.

 5-3يحق للهيئة وفقا لتقديرها المطلق ارسد د د د د د ددا إشد د د د د د ددعار إلدارة أي موقع في حا وجود
محتوى ينتهك احدى فئات المحتوى المحظور .علم أن يبين االشد د د د د د ددعار أن الموقع
سيتم حجبل أو قد تم حجبل وفقا للسياسة.
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المبتوى المبظور

 1-4يتوجب علم المر ص لهم حجب النفاذ إلم المحتوى المحظور مع مراعاة ما يلي:
 1-1-4أن ال تؤثر عملية الحجب علم المحتوى غير المحظور قدر اإلمكان
 2-1-4أن ينفذ المر ص لل الحجب علم المحتوى المحظور الذي تم تصد د د د د د ددنيفل
بالطرق المذكورة في البند  3-3من هذه السد د ددياسد د ددة ووفقام ل جراءات التي
تضعها الهيئة واالشترامات المذكورة في قائمة المواد المحظورة.

 3-1-4أن ال تؤثر عملية الحجب سد ددلبام علم اسد ددتقرار شد ددبكة و دمة االنترنت في
الدولة وذلك حسب تقدير الهيئة.

 4-1-4تستمر عملية الحجب بشكل دائم إلم أن يتم رفع الحجب عنل بسبب زوا

المحتوى المحظور بن دداءا علم علم أو ابالغ المر ص لهم وت ددأك دددهم من
ذلك او بتوجيل مباشر من الهيئة.

 2-4وإذا نتج أو يمكن أن ينتج عن حجب محتوى محظور ،حجب محتوى غير محظور
ففي هذه الحالة يجب علم المر ص لهم الحصد د د د د د ددو علم توجيل محدد من الهيئة،
حيث ستراعي الهيئة ما يلي في الوصو إلم قرارها:
 1-2-4حجم وتددأثير المحتوى المحظور مقددارنددة مع حجم وتددأثير وأهميددة المحتوى
غير المحظور

 2-2-4احتمالية تكرار المحتوى المحظور وظهوره مرة أ رى.
 3-2-4أية عوامل أ رى تراها الهيئة بما يخدم المصلحة العامة.
 3-4يجب علم المر ص لهم ابالغ المسد د د ددتخدمين بإشد د د ددعار الحجب فور محاولتهم النفاذ
إلم المحتوى المحظور وذلك وفقا إلمكانياتهم التقنية.

 4-4يجب تصميم إشعار الحجب وفق الشرون التالية:
 1-4-4يجب أن يوض ددح إش ددعار الحجب مريقة قيام المس ددتخدم بإرس ددا مالحظاتل
أو آرائل إلم المر ص لل المعني بحيث تكون سهلة االستخدام.

 2-4-4يجب أن يتض د ددمن إش د ددعار الحجب رابطام إلكترونيام بمس د ددتند يتض د ددمن فئات
المحتوى المحظور .وينبغي نش د د د د ددر فئات المحتوى المحظور هذه من وقت
آل ر وفق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة.
 3-4-4أية شرون أ رى تضعها الهيئة.
 5-4ال يجوز للمر ص لهم اسد د د ددتخدام هذه السد د د ددياسد د د ددة التنظيمية ألغراض منع أو حجب
النفاذ إلم غير المحتوى المحظور.

 6-4يتوجب علم المر ص لهم تطبديق هذه السياسة التنظيمية بشكل متساوي علم جميع
المستخدمين ما لم ُيمنح است ناءام وفقا للبند ( )5من هذه السياسة.
 7-4يجوز للهيئة وضد د د د ددع اإلجراءات وشد د د د ددرون الحجب بما في ذلك قائمة فئات المحتوى
المحظور التي يمكن للمر ص لهم حجبها دون موافقة مسبقة من الهيئة.
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أحكام االستثناء
 1-5يتوجب علم المر ص لهم تطبيق حاالت االسد د د د د ددت ناء وفق أحكام هذه السد د د د د ددياسد د د د د ددة
التنظيمية.

 2-5ال يجوز للمر ص لهم تقديم أي اسددت ناء إلم أي مسددتخدم او جهة أو شددخص بدون
موافقة مسبقة من الهيئة.
 3-5يتوجب علم الجهة المقدمة لطلب االسدد د د د د ددت ناء توفير ملب اس د د د د د ددت ناء موقع ومختوم
للمر ص لل المعني مع ذكر سد ددبب ملب االسد ددت ناء واالشد ددخا

المعنين باسد ددتخدام

الخ المست نم.
 4-5يجوز للهيئة ،وفي تقديرها وحدها ،الموافقة علم أو رف

أي ملب اسد د د د د د ددت ناء ألي

أس د ددباب تراها الهيئة .س د دديراعم في هذا الطلب الغرض من االس د ددت ناء ومبيعة الجهة
الطالبة ومبيعة طون االنترنت واستخداماتها وحجمها.
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الشكاوى والطلبات
 1-6رهنا ً بمراعاة البند رقم  2-6و 3-6أدناه ،سد د د د د د ددتنظر الهيئة إلم ملبات الحجب أو
رفع الحجددب عن النفدداذ إلم محتوى اإلنترنددت من والتي يتم اسد د د د د د ددتالمهددا عن مريق
المر ص لهم فق .
 2-6يتوجب علم المر ص لهم تولي استالم جميع االستفسارات وملبات الحجب أو رفع

الحجددب والبالغددات عن كددل مددا يخص النفدداذ إلم محتوى االنترنددت والمقدددم من قبددل

المستخدمين.
 3-6س د د د د دديقوم المر ص لل بتقديم ملبات الحجب أو رفع الحجب إلم الهيئة فق في حا
تقديم ملب مش د د د ددابل إلم نفل المر ص لل من قبل مس د د د ددتخدم وال يمكن للمر ص لل

تحديد ما إذا كان محتوى اإلنترنت موضوع الطلب واقعام ضمن إحدى فئات المحتوى

المحظور او في حا تطلب التنسيق مع الهيئة او الجهات ذات اال تصا

.

 4-6يتوجب علم المر ص لهم تطبيق ونشر اإلجراءات التي يمكن للمستخدمين بموجبها
تقديم ملبات الحجب ورفع الحجب إلم النفاذ إلم محتوى االنترنت.

 5-6يجب أن ترفق جميع ملبات الحجب أو رفع الحجب المقدمة إلم الهيئة مسد د د د د د ددنودة
بمبررات موثقة من قبل مقدم الطلب حتم تقبل الهيئة هذه الطلبات.
 6-6يتوجددب علم المر ص لهم االحتفددا بجميع ملبددات الحجددب ورفع حجددب النفدداذ إلم

محتوى اإلنترنت المقدمة من قبل المسددتخدمين أو من يهمهم األمر لمدة سددنتين علم
األقل من تاريخ االستالم.

 7-6يجوز للهيئدة ،وفي تقدديرها وحدها ،الموافقدة علم أو رف
الحجب عن النفاذ إلم محتوى اإلنترنت.
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أي ملدب حجدب أو رفع

اإلشراف والمتابعة
ألغراض اإلش د د د دراف علم التقيد بهذه السدد د ددياسدد د ددة التنظيمية ،فإنل يتوجب علم المر ص لهم
تزويد الهيئة بما يلي:
 1-7آلية للتحري عن فئات المحتوى المحظور التي يقع ضد د د د د د ددمنها محتوى انترنت معين
مرتب براب إلكتروني ( )URLأو يتم النفاذ إليل عن مريقل ،إن ُوجد.
 2-7توفير طون إنترنت ثابتل وعبر شد د د د ددبكة الهاتف المتحرن تسد د د د ددمح بالنفاذ إلم جميع
المحتويات المحظورة في مقر الهيئة بأبوظبي وآ ر في دبي بالعدد التي تراه الهيئة

مناسبام.
 3-7تقارير دورية اصددة باالسددت ناءات أو الحجب أو رفع الحجب عن النفاذ إلم محتوى
اإلنترنت والتي تطلبها الهيئة من وقت آل ر.
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إجراءات التنفيذ
ألغراض تنفيذ هذه السد د د ددياسد د د ددة التنظيمية ،فإنل يتوجب علم المر ص لل التقيد باإلجراءات
التنظيمية إلدارة النفاذ إلم اإلنترنت النافذة في حينل.
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تنفيذ النظام التقني والتكاليف
 1-9يتحمل المر ص لهم مسددؤولية تنفيذ النظام التقني المسددؤو عن التصددنيف والكشددف

عن المحتوى المحظور وص د د د د د دديانتل بحيث تتقيد بأحكام هذه الس د د د د د ددياس د د د د د ددة التنظيمية
وإجراءات إدارة النفاذ إلم اإلنترنت التي تنشرها الهيئة.

 2-9يتحمل جميع المر ص لهم تكاليف اإلنشد د دداء والصد د دديانة الخاصد د ددة بهم والمترتبة عن
تنفيذ هذه الس د د د ددياس د د د ددة التنظيمية والس د د د ددياس د د د ددات واإلجراءات التنظيمية المرتبطة بها،
والتكاليف المترتبة علم المر ص لهم لضمان مقدرة الهيئة علم اإلشراف علم التقيد
بهذه الس ددياس ددة التنظيمية والس ددياس ددات المرتبطة بها والتكاليف المترتبة علم المر ص

لهم لضددمان مقدرة الهيئة علم الوصددو إلم جميع الشددكاوى والمالحظات والتعليقات
والرسائل المقدمة من المستخدمين بشأن موضوع السياسة التنظيمية.

 10تاريخ السريان
يسري مفعو هذه السياسة التنظيمية اعتبا ار من تاريخ إصدارها.

