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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة احلادية واألربعون

 2019متوز/يوليه  12 -حزيران/يونيه  24
 من جدول األعمال 3البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسيا وية وااديةوادية 
 وااجيماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف الينمية

 احلق يف حرية اليجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات  
 *تقرير انقرر اخلاص انعين ابحلق يف حرية اليجمع السلمي وتكوين اجلمعيات  

 موجز  
يركز املقرر اخلاص املعين ابحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعياا،  كليماان  

نياليتسوسي فول  يف هذا التقرير  على الفرص والتحادت، الات تواجاه احلاق يف حرياة التجماع 
السااالمي وتكاااوين اجلمعياااا، يف الع.ااار الرملمااايخل ويساااعى املقااارر اخلااااص    تقاااد   ر اااا ا، 

 يقة للحفاظ على هذه الفرص واستغالهلا    أمل.ى حد والت.دي للمخاطرخلبشأن أفضل طر 
وخيلااا املقاارر اخلاااص    أن القااانون الاادويف حمااي احلااق يف حريااة التجمااع الساالمي  

وتكوين اجلمعيا،  سواء ماور   خ.اياأ أو عان طرياق التكنولوجياا، املعاوارن أو عان طرياق 
ينبغاااي أن متلاااي املعااااي  واملباااا ق الدولياااة القا ماااة يف تكنولوجياااا، سااات خ ااس يف املساااتقبلخل و  

جمال حقوق اإلنسان سلوك الدول فحسب  بل ينبغي أيضاأ أن تكاون اإلطاار الاذي تس  اد 
 به  ركا، التكنولوجيا الرملمية لت.ميم التكنولوجيا، ومراملبتها و  ارهتاخل

 
 

__________ 
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 مقدمة -أواا  
اااع السااالمي وتكاااوين اجلمعياااا، هاااذا ي قااادمل املقااارِّر اخلااااص املعاااين ابحلاااق يف  -1 حرياااة التجما

خل ويقادمل 32/32و 15/21جمللس حقوق اإلنساان  عماالأ بقاراري اجمللاس  41التقرير    الدورن 
يف الفااارس ال ااااً سااار اأ ل نشاااطة الااات ا اااطلع إاااا مناااذ عااار  تقرياااره    جملاااس حقاااوق اإلنساااان 

خل ويف الفارع  ال الاو والراباع  يتنااول ةارساة احلاق يف حرياة التجماع 2018 حزيران/يونيه 18 يف
الساالمي وتكااوين اجلمعيااا، يف الع.اار الرملماايخل وت عاار  ا سااتنتاجا، والتوواايا، ابلتف.اايل يف 

 الفرس اخلامسخل
وملاد فااتل الع.ار الرملمااي فضااء جديااداأ للتمتااع ابحلاق يف حريااة التجماع الساالمي وتكااوين  -2

ك أم لااة ك اا ن يف أيااع أعاااء العاااق تاادل علااى ملااون التكنولوجيااا الرملميااة يف أياادي اجلمعيااا،خل وهنااا
األ خاص الاذين يساعون    توحياد جهاو هم مان أجال النهاو  ابلد قراطياة والساالمل والتنمياةخل 
بيااااد أن ال ااااورن الرملميااااة جاااااء، أيضاااااأ بطا فااااة ماااان املخاااااطر والتهدياااادا، اجلدياااادن هلااااذه احلقااااوق 

 األساسيةخل
 حااا املقاارر اخلاااص الكيفيااة الاات اسااتخدمل إااا الاادول التكنولوجيااا علااى مااد  وملااد  -3

العقااد املا ااي إلسااكا، ومراملبااة ومضااايقة املنشااق  واملعار ااة السياسااية واملاادافع  عاان حقااوق 
اإلنسان والنا ط  واحملتج   وللتالعب ابلرأي العاملخل وأتمر احلكوما، حالياأ إبغالق اإلن نال 

تراأ  كمااا بجااب املواملااع الشاابكية واملنااابر ملباال اللحظااا، الد قراطيااة احلا ااة م اال ب.ااورن أك اار تااوا
ا نتخاااااب، وا حتجاجاااا،خل وملاااد أ ، طفااارن يف التشاااريعا، والسياساااا، الرامياااة    مكافحاااة 
اجلر ااة الساايةانية أيضاااأ    فااتل الباااق أمااامل معاملبااة النشااطاء واحملتجاا  ومااراملبتهم يف العديااد ماان 

 أياااع أعااااء العااااقخل وعلاااى الااارغم مااان أن الااادور الاااذي  كااان أن ت  ياااه التكنولوجياااا يف البلااادان يف
تشجيع اإلرهاق واحلض على العنف والتالعب اب نتخااب،  اغل عاملي حقيقاي وخطا   فا ن 

 هذه التهديدا، غالباأ ما ت ستخدامل ذريعة إلرغامل اجملتمع املدً الرملمي اجلديد على ال اجعخل
ل نفسااااه  أواااابحل املن.ااااا، املهيمنااااة علااااى اإلن ناااال م اااال فيساااابوك وتااااوي  ويف الوملاااا -4

ويوتيوق احلرا  الذين يقررون بشأن ملدرن النا  على التمتاع ابحلاق يف التجماع السالمي وتكاوين 
اجلمعيااا،  ةااا يعطيهااا ساالطة ها لااة علااى مااا  ذا كااان  كاان ل فاارا  واجلهااا، الفاعلااة يف اجملتمااع 

 اء الد قراطي واملشاركة فيهخلاملدً الووول    الفض
وسااتز ا  الفاارص والتهدياادا، الناأااة عاان التكنولوجيااا، الرملميااة ملمارسااة حريااة التجمااع  -5

مباااا يف ذلااات  ن نااال األ اااياء  -وتكاااوين اجلمعياااا، ماااع تطاااور التكنولوجياااا، النا ااا ة و ااايوعها 
خار  ذا، والة يف  طاار والذكاء ا وطناعيخل وبناءأ على التقارير الت أعدها مكلفون بو ت، أ

  يساااعى املقااارر اخلااااص يف هاااذا التقريااار    تقاااد   ر اااا ا، بشاااأن أفضااال (1)اإلجاااراءا، اخلاواااة
السااابل للحفااااظ علاااى الفااارص الااات تتيحهاااا هاااذه التكنولوجياااا، واساااتغالهلا    أمل.اااى حاااد ماااع 

وباد أ مان  الت.دي للمخاطر الت تنطوي عليهاخل وليس الق.د من هذا التقرير أن يكون  امالأخل
ذلاات  يهاادف    تقااد  اسااتعرا  عااامل أويف للتحاادت، األك اار  حلاحاااأ  الاات ست واواال معاجلتهااا 

 يف التقارير والبالغا، املقبلةخل
__________ 

 خلA/HRC/38/47و A/HRC/23/40و A/71/373و A/HRC/17/27انظر على سبيل امل ال  (1)



A/HRC/41/41 

3 GE.19-08114 

وأثناء  عدا  هاذا التقريار  أفاا  املقارر اخلااص مان عملياة عاماة للمادخال، واملشااورا،خل  -٦
خال، للتقريااارخل وحاااان اترياااخ نشاااار   أواااادر  عاااون لتقااااد  ماااد2018ويف تشااارين ال ااااً/نوفمة 

مساااتا، ماان منظمااا، اجملتمااع املاادً ومساااتتان ماان  ااركا، التكنولوجيااا  10التقرياار  ور ، 
 11الرملمية ومساتتان من احلكوما،خل و عا املقرر اخلاص    عقد اجتماس خةاء يف جنياف يف 

ما، اجملتمع املدً يف خل وعقد أيضاأ مشاورا،  ملليمية مع منظ2018تشرين األول/أكتوبر  12و
( ومكسايكو 2019كانون ال اً/ينااير   18( وب و، )2018كانون األول/ يسمة   21ابنكوك )
( وسااااايليكون فاااااايف  كاليفورنياااااا  الاااااو ت، املتحااااادن 2019كاااااانون ال اً/ينااااااير   25و 24سااااايت )

(خل وعقاد 2019 باط/فةاير  22و 21( ون ويب )2019كانون ال اً/يناير   30-2٧األمريكية )
( و عااااا    عقااااد مشاااااورا، مااااع 2019آذار/مااااار   ٦اجتماعااااا، مااااع خااااةاء يف كوبنهاااااغن )

  19و 18(خل وابإل ااافة    ذلاات  ع قِّااد،  يف 2019آذار/مااار   20احلكومااا، يف جنيااف )
  يف ابنكااوك  مشاااورا، مشاا كة مااع املقاارر اخلاااص املعااين بتعزيااز 2018كااانون األول/ يساامة 

 ية الرأي والتعب    يفيد كايخلومحاية احلق يف حر 

 أنشطة انقرر اخلاص -اثنياا  
 الزايرات القطرية -ألف 

)انظاااااار  2018أيلول/ساااااابتمة  28    1٧زار املقاااااارر اخلاااااااص تااااااونس يف الفاااااا ن ماااااان  -٧
A/HRC/41/41/Add.3 انظاااار  2018تشاااارين ال اااااً/نوفمة  1٦    ٧( وأرمينيااااا يف الفاااا ن ماااان(
A/HRC/41/41/Add.4هااو ي عااارق عاان  اااكره حلكااومت البلااادين علااى تعاو ماااا ملباال الااازترت  و  (خل

 وأثناءتاخل 

 البالغات -ابء 
 نيساااان/ 1 ولاااة يف الفااا ن مااان  ٦0بالغااااأ     130أرسااال املقااارر اخلااااص ماااا جمموعاااه  -8

خل وتار  مالحظاتااه علااى البالغاا، املوج هااة    الاادول 2019نيسااان/أبريل  25    2018 أبريال
 (خل A/HRC/41/41/Add.1الوار ن عليها يف   افة هلذا التقرير )والر و  

 انشاركة يف أحداث خميلفة -جيم 
  ارك املقرر اخلاص يف األحداث التالية  من ب  عدن أحداث أخر : -9

 ؛2018متوز/يوليه  20    1٦زترن أكا  ية للةازيل يف الف ن من  )أ( 
ري بشااأن تقلااا احليااز املاادً وهتي ااة بي ااة مواتيااة ماا متر التعاااون اإل ااا ي السويساا )ق( 

 ؛2018أيلول/سبتمة  14و 13للمجتمع املدً  الذي عقد يف برن يومي 
للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشاعوق  الات ع قِّاد، يف اب اول  ٦3الدورن  )ج( 

للجناااة  الااات ع قِّاااد، يف  ٦4  والااادورن 2018تشااارين األول/أكتاااوبر  2٦    24يف الفااا ن مااان 
 ؛ 2019نيسان/أبريل  24 رمل الشيخ  م.ر  يف 
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ثناء م متر أ 2018تشرين األول/أكتوبر  30اجللسة الت ع قد، يف ابريس يف  ) ( 
القمااة العاااملي للماادافع  عاان حقااوق اإلنسااان بعنااوان اجعاال حيااز  عظيماااأ ماارن أخاار : معاجلااة 

احلالااة الفعليااة والقضااات  -تقلااا احليااز املتاااو والقااوان  التقييديااة والقيااو  املفرو ااة علااى التموياال 
 املقبلةا؛  20الر يسية للسنوا، الا 

 تشااااارين ال ااااااً/ 21ملا  الاااااذي ع قِّاااااد يف مااااا متر اتعااااار  احلياااااز املااااادً للهجاااااو  )ه( 
 يف مركز جامعة أوترخل ملواجهة التحدت، العاملية  هولنداخل 2018 نوفمة

املنتد  املعين ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  املعقو  يف جنياف يف الفا ن  )و( 
 ؛ 2018تشرين ال اً/نوفمة  28    2٦من 

ونيااااة لالحتفااااال ابلااااذكر  الساااانوية الساااابع  حاااادث املنظمااااة الدوليااااة للفرانكوف )ز( 
 ؛2018كانون األول/ يسمة   10لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  الذي عقد يف نيويورك يف 

احلاااوارا، اإلملليمياااة ماااع اجملتماااع املااادً واحلكوماااا، مااان منطقاااة آسااايا واحملاااي   )و( 
التعباااا  والتجمااااع علااااى اهلااااا ق بشااااأن أثاااار القيااااو  املفرو ااااة علااااى احليااااز املاااادً وحريااااة الاااارأي و 

 20ا نتخااب،  الت نظمها املنتاد  اسسايوي حلقاوق اإلنساان والتنمياة وع قِّاد، يف ابنكاوك يف 
 ؛2018كانون األول/ يسمة   21و

النااارويو  وهاااي الرابطاااة النرومياااة للمنظماااا، غااا   املااا متر السااانوي لفريفيليغيااال )ط( 
احلكومية  بال  اعار اهال  كان للمنظماا، غا  احلكومياة أن تنقاذ الد قراطياةعا  الاذي ع قِّاد 

 ؛2019 باط/فةاير  14يف أوسلو يف 
 4امل متر الدويف املعين ابملطالباة ابحلياز املادً معااأ  الاذي ع قِّاد يف كوبنهااغن يف  )ي( 

 ؛2019ار  آذار/م 5و
للجناااااة البلااااادان األمريكياااااة حلقاااااوق اإلنساااااان  الااااات ع قِّاااااد، يف   1٧2الااااادورن  )ك( 

 خل2019أتر/مايو  10    ٦كينغستون يف الف ن من 

احلووق يف حريووة اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيووات يف العةوور الردموووي   -اثلثاا  
 اإلطار القانوين الدويل

 اليزامات الدول -ألف 
مان اإلعاالن  20حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيا، حبماياة املاا ن  حظى احلق يف -10

من العهد الدويف اخلااص ابحلقاوق املدنياة والسياسايةخل  22و 21العاملي حلقوق اإلنسان واملا ت  
وملد  د  جملس حقوق اإلنسان على أن الدول ملزماة ابحا امل هاذه احلقاوق ومحايتهاا محاياة اتماة 

وأهابااال اجلمعياااة العاماااة أيضااااأ نمياااع الااادول أن اتضااامن أن أياااع  خل(2)علاااى اإلن نااال وخارجهاااا
احلقااوق الااات يتمتاااع إاااا األفااارا  خاااارج اإلن ناال  مباااا يف ذلااات احلقاااوق يف حرياااة التعبااا  والتجماااع 

__________ 

 خل38/٧انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان  (2)
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لقاانون حقاوق  السلمي وتكوين اجلمعيا،  بظى أيضا حبماية كاملة على  بكة اإلن نل  وفقاأ 
 خل(3)اإلنسانا

تقارير السابقة  اع ف املكلف ابلو ية أبن التكنولوجيا الرملمياة جازء   يتجازأ مان ويف ال -11
فالتكنولوجياااا ت.ااالل يف الوملااال نفساااه   خل(4)ةارساااة احلاااق يف التجماااع السااالمي وتكاااوين اجلمعياااا،

كوسيلة لتيس  ةارسة احلق يف التجماع وتكاوين اجلمعياا، خاارج اإلن نال وكفضااءا، اف ا اية 
والواملااااع أن هااااذه التكنولوجيااااا، أ وا، هامااااة  خل(5)رسااااة احلقااااوق نفسااااها بنشاااااط كاااان فيهااااا ةا

للجها، املنظِّّمة الت تسعى    حشد جمموعة كب ن من الناا  بسارعة وفعالياة  وبتكلفاة  ا يلة  
وت.اااالل أيضاااااأ كفضاااااءا، علااااى  اااابكة اإلن ناااال لف ااااا، األ ااااخاص الااااذين يهمشااااهم اجملتمااااع 

وأهااااق املكلاااف ابلو ياااة ابلااادول     ااامان  خل(٦)مااااكن املا ياااةويواجهااو ملياااو اأ عناااد العمااال يف األ
 (٧)متكن كال فار  مان الوواول    اإلن نال واساتخدامها ملمارساة هاذه احلقاوق  وتيسار الرابطاا،

علاااى اإلن نااال وفقااااأ للمعااااي  الدولياااة حلقاااوق اإلنساااانخل واعااا ف جملاااس حقاااوق  (8)واجلمعياااا،
ع يفهاام عموماااأ علااى أنااه حشااد حقيقااي ماان األ ااخاص  اإلنسااان أنااه  علااى الاارغم ماان أن الّتجماا

فا ن أوجااه محايااة حقااوق اإلنساان  مبااا يف ذلاات احلااق يف حرياة التجمااع الساالمي   كاان أن تنطبااق 
 خل(9)على التفاعال، التماثلية الت جتري عة اإلن نل

وعلى الارغم مان أن هاذه احلقاوق ليسال مطلقاة  فا ن حرياة الوواول    التكنولوجياا،  -12
رملميااة واسااتخدامها ملمارسااة احلااق يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا، ينبغااي أن ت عتااةا هااي ال

القاعدن  والقيو  هاي ا سات ناءخل وينبغاي أن تكاون القاعادن العاماة هاي  اتحاة ا ساتخدامل املفتاوو 
 15/21ويااانا ملااارار جملاااس حقاااوق اإلنساااان  خل(10)واحلااار لإلن نااال وغ هاااا مااان األ وا، الرملمياااة

بو ااوو علااى أن القيااو  لكااي تكااون مقبولااة ينبغااي أن اياانا عليهااا القااانون وتكااون  اارورية يف 
اجملتمعااا، الد قراطيااة ل.ااون األماان القااومي أو السااالمة العامااة أو حفااا النظااامل العااامل أو محايااة 

لقيااو   ا مااب علااى الاادول أن وعنااد فاار  م اال هااذه ا خل(11)ال.ااحة العامااة أو األخااالق العامااةا
ت بل  رورهتا وأ  تتخذ من التداب     ما كاان متناساباأ ماع الساعي    بقياق أهاداف مشاروعة 
وذلت من أجل  امان احلماياة املساتمرن والفعالاة للحقاوق املشامولة ابلعهادخل و  ماوز أبي حاال 

ق ماان احلقااوق املشاامولة ماان األحااوال فاار  القيااو  أو ا حتجاااج إااا بطريقااة متااّس جااوهر أي حاا
 خل(12)ابلعهد

__________ 

 خل٧3/1٧3انظر ملرار اجلمعية العامة  (3)
 خلA/HRC/38/34و A/HRC/20/27انظر  (4)
 خل53  الفقرن A/HRC/29/25/Add.1الوثيقة  (5)
 خلA/HRC/35/28انظر  (٦)
 خل52  الفقرن A/HRC/20/27الوثيقة  (٧)
 خل34  الفقرن A/HRC/29/25/Add.1الوثيقة  (8)
 خل38/11انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان  (9)
 خل٧٦  الفقرن A/HRC/23/39الوثيقة  (10)
 خل 15/21انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان  (11)
( بشأن طبيعاة ا لتازامل القاانًو العاامل املفارو  علاى 2004)31اإلنسان  التعليق العامل رملم اللجنة املعنية حبقوق  (12)

 خل٦الدول األطراف يف العهد  الفقرن 
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و  يقع على الدول التزامل سليب اب متناس عن التدخل من غ  ماةر يف احلاق يف التجماع  -13
السلمي وتكاوين اجلمعياا، فحساب  بال يقاع عليهاا أيضااأ التازامل  ماايب بتيسا  ومحاياة هاذا احلاق 

متتع اجلميع ابحلق يف حرية التجمع  ويعين ذلت  مان خل(13)وفقاأ للمعاي  الدولية حلقوق اإلنسان
السلمي وتكوين اجلمعيا،   ون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو 
الاارأي السياسااي أو غاا  السياسااي أو األواال القااومي أو ا جتماااعي أو ال اارون أو النسااب أو غاا  

  خل(14)حلقوق املدنية والسياسية(( من العهد الدويف اخلاص اب1)2ذلت من األسباق )املا ن 
ويف الع.اااار الرملمااااي  يشاااامل ا لتاااازامل اإلمااااايب بتيساااا  ةارسااااة احلااااق يف حريااااة التجمااااع  -14

سد الفجوا، الرملمياة  مباا يف ذلات الفجاون  السلمي وتكوين اجلمعيا، اجلهو  الرامية    ا]خلخلخل[
ا، وا ت.اا ،  مان أجال تعزياز الرملمية ب  اجلنس   ]خلخلخل وتعزيز[ استخدامل تكنولوجياا املعلوما

ويتطلااب ا لتازامل ابحلمايااة اداااذ تااداب   مابيااة ملنااع  خل(15)التمتاع الكاماال حبقااوق اإلنسااان للجميااعا
األعمااال الاات تقااومل إااا اجلهااا، الفاعلااة ماان غاا  الاادول  مبااا يف ذلاات م سسااا، األعمااال  والاات 

  خل(1٦)مي وتكوين اجلمعيا، كن أن تتدخل من غ  مةر يف احلق يف حرية التجمع السل
وعندما يكون احلق يف التجمع السالمي وتكاوين اجلمعياا، مقياداأ مان غا  ماةر  ينبغاي  -15

أن يكون إبمكان الضحية )الضحات( ةارسة احلق يف سبيل انت.اف فعال واحل.ول علاى جاةخل 
اكااا، وملااد أهاااق جملااس حقااوق اإلنسااان ابلاادول    اأن تكفاال ساابل انت.اااف فعالااة ماان انته

 خل(1٧)حقوق اإلنسان  مبا فيها تلت املت.لة ابإلن نل  وفقاأ  لتزاماهتا الدوليةا
و كااان أن تتااادخل انتهاكاااا، احلاااق يف التجماااع السااالمي وتكاااوين اجلمعياااا، أيضااااأ يف  -1٦

التمتع حبقوق  نسان أخر   على اإلن نل وخارجها على السواءخل وتشمل هذه احلقوق احلاق يف 
 حرياة الاارأي والتعبا  اللاذين يرتبطاان ارتباطاااأ وثيقااأ ابلتمتاع ابحلاق يف التجمااع اخل.وواية واحلاق يف

الساااالمي وتكااااوين اجلمعيااااا،خل وملااااد تتااااأثر حقااااوق أخاااار  أيضاااااأ  و  ساااايما احلقااااوق ا ملت.ااااا ية 
 وا جتماعية وال قافيةخل

 دور ومسؤوليات األعمال اليجارية -ابء 
مع السالمي وتكاوين اجلمعياا، تعتماد    يف الع.ر الرملمي  أوبحل ةارسة حق التج -1٧

حااد كباا  علااى امل سسااا، التجاريااة الاات  كاان أن تاا ثر التزاماهتااا القانونيااة وسياساااهتا ومعاي هااا 
التقنياااة و اذجهاااا املالياااة وخوارزمياهتاااا يف هاااذه احلااارت،خل وتتمتاااع املن.اااا، اإللك ونياااة و اااركا، 

لطة كباا ن علااى طريقااة التمتااع يف الوملاال وسااا ل التواواال ا جتماااعي  علااى وجااه اخل.ااوص  بساا
__________ 

 خلA/HRC/29/25/Add.1خل والوثيقة ٦٦  الفقرن A/HRC/17/27الوثيقة  (13)
 من العهدخل 2٦انظر أيضاأ املا ن  (14)
  الاات 2030خل وياار  ذلاات أيضاااأ يف خطااة التنميااة املسااتدامة لعااامل 5   الفقاارن38/٧ملاارار جملااس حقااوق اإلنسااان  (15)

تتضاامن التزامااااأ باااا ابقياااق زت ن كبااا ن يف فااارص احل.اااول علاااى تكنولوجياااا املعلوماااا، وا ت.اااا ،  والساااعي    
-9ا )اهلادف 2020حبلاول عاامل  توف  فرص الووول الشامل وامليساور     ابكة اإلن نال يف أملال البلادان  اواأ 

يم( واتعزياااز اساااتخدامل التكنولوجياااا التمكينياااة  وياواااة تكنولوجياااا املعلوماااا، وا ت.اااا ،  مااان أجااال تعزياااز جااا
 خلA/HRC/35/9ابء(خل انظر أيضاأ -5متك  املرأنا )اهلدف 

 خل31( من العهد؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  التعليق العامل رملم 2)2انظر املا ن  (1٦)
 خل38/٧اإلنسان انظر ملرار جملس حقوق  (1٧)
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نفسه ابحلق يف حرية التجمع السلمي وابحلق يف حرية تكوين اجلمعيا، وةارستها  و  سايما يف 
البلادان الاات يكااون فيهاا تقييااد كباا  ملمارساة احلااق يف حريااة التجماع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا،خل 

ساتهداف اجلهاا، الفاعلاة يف اجملتماع بيد أن هذه املن.ا، أوبحل هي أيضااأ أ وا، جديادن  
 املدً ومراملبتهاخل

وتاااوفر املباااا ق التوجيهياااة املتعلقاااة ابألعماااال التجارياااة وحقاااوق اإلنساااان اإلطاااار العااااملي  -18
وتعاا ف املبااا ق  خل(18)لتقياايم مساا وليا،  ااركا، التكنولوجيااا الرملميااة يف احاا امل حقااوق اإلنسااان

لتجاريااة اينبغااي أن باا مل حقااوق اإلنسااانا بتجنااب أبن امل سسااا، ا 24    11التوجيهيااة ماان 
انتهاك حقوق اإلنسان لآلخرين ومعاجلة اساثر السلبية الت تشارك يف حدوثهاخل ومن أجل الوفاء 
إاااذا ا لتااازامل  ينبغاااي للم سساااا، التجارياااة أن تكاااون لاااديها سياساااا، و جاااراءا، تتعلاااق حبقاااوق 

مبا يف ذلت ا لتزامل يف سياستها العامة ابلوفاء مبس وليتها عن اح امل حقوق اإلنسان؛  -اإلنسان 
وعملية لبذل العناية الواجبة ملراعان حقوق اإلنسان من أجال بدياد آاثرهاا علاى حقاوق اإلنساان 
ومنعها ودفياف حادهتا وتفسا  طريقاة معاجلتهاا؛ وعملياا، للتمكا  مان  واالو أي آاثر  اارن 

  خل(19)إلنسان تسببها أو تسهم يف حدوثهاحبقوق ا
ويف هااذا ال.ااد   ي يااد املكلااف ابلو يااة آراء املقاارر اخلاااص املعااين بتعزيااز ومحايااة احلااق يف  -19

حرياة الارأي والتعبا  الاذي أ اار    أن املااانون حقاوق اإلنساان ياوفر للشاركا، األ وا،ِّ الكفيلااة 
وابمل ال   خل(20)اطياة وتقااومل املطالاب ا ساتبدا يةابتو يل  ن مواملفها بطرق ب مل القواعد الد قر 

اع ف جملس حقوق اإلنساان ابضارورن أن تس  اد اجلهاا،  الفاعلاة يف القطااس اخلااص ابلقاانون 
 خل(21)الدويف حلقوق اإلنسان وأن يكون أساساأ لسياساهتاا

.الة ويقع على الدول  من جانبها  واجب محاية حقوق اإلنساان ومناع ا نتهاكاا، املت -20
ابإلجاااراءا، الااات تتخاااذها أو   تتخاااذها األطاااراف ال ال اااة مااان ملبيااال األعماااال التجارياااةخل وي كاااد 

مااان املباااا ق التوجيهياااة أن اعلاااى الااادول أن بماااي مااان انتهااااك حقاااوق اإلنساااان  اخااال  1 املبااادأ
 ملليمها و/أو و يتها القضا ية من جانب أطاراف اثل اة  مباا فيهاا امل سساا، التجارياةاخل ويقتضاي 

لات اداااذ خطااوا، مناساابة ملناع هااذا ا نتهاااك والتحقيااق فيااه واملعاملباة عليااه وا نت.اااف منااه ماان ذ
  خل(22)خالل سياسا، وتشريعا، وأنظمة وأحكامل ملضا ية فعالةا

__________ 

 خلA/HRC/17/31الوثيقة  (18)
 )ج(خل8٦  الفقرن A/72/162الوثيقة  (19)
 خلA/HRC/38/35انظر  (20)
 خل38/٧انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان  (21)
 خلA/HRC/17/31انظر  (22)
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ممار ووة احلووق يف اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيووات يف العةوور الردمووي   -رابعاا  
 الفرص واليحدايت

 الفرص الردمية  -ألف 
لتكنولوجياااا، الرملمياااة بفااارص ملحو اااة للتمتاااع ابحلاااق يف حرياااة التجماااع السااالمي أتااال ا -21

وتكااوين اجلمعيااا،خل وأ ، التكنولوجيااا، الرملميااة  ابسااتعماهلا كااأ وا،  كاان ماان خالهلااا ةارسااة 
هااذه احلقااوق اخااارج اإلن ناالا وكفضاااءا،  كاان ل فاارا  فيهااا أن يعملااوا بنشاااط علااى تشااكيل 

     توسع كب  يف ملادرا، األفارا  ومنظماا، اجملتماع املادً (23)نلجتمعا، وأعيا، على اإلن  
 على التنظيم والتعب ة والنهو  حبقوق اإلنسان وا بتكار من أجل التغي  ا جتماعيخل 

و ور وسااا   التواواال ا جتماااعي يف حشااد النااا     الشااوارس معااروف معرفااة جياادنخل  -22
  على سبيل امل ال  2018الت ملامل إا    أرمينيا يف عامل وملد استمع املقرر اخلاص خالل الزترن 

    العديد مان الق.اا عان كياف أن من.اا، وساا ل التواوال ا جتمااعي وأ وا، الباو احلاي
الااات أ ،    اساااتقالة  2018تطبيقاااا، ا ت.اااا ، أ ،  وراأ ر يساااياأ يف ال اااورن الناعماااة لعاااامل و 

لتبااااا ل املعلومااااا، وتعب ااااة  MerzhirSerzhin#و MyStep#ر اااايس الااااوزراءخل واساااات خدِّمل اهلا ااااتاغان 
املاااواطن  وأاااع  عمهااام وا لتفااااف باااذلت علاااى وساااا   اإلعاااالمل الااات تسااايطر عليهاااا احلكوماااةخل 

للمساااوان العرمليااة ابسااتخدامل ها ااتا  لتعب ااة اجملتمعااا، احملليااة  BlackLivesMatter#وباادأ، حركااة 
ن ويف أعااء أخاار  مان العااق  ااد عناف الشاارطة يف ا حتجاجاا، اجلماه ياة يف الااو ت، املتحاد

والعن.ارية النظامياة  ااد الساكان املنحادرين ماان أوال أفريقايخل والعديااد مان احلركاا، الشاابابية يف 
أيااااااع أعاااااااء العاااااااق بظااااااى باااااادعم وسااااااا ل التواواااااال ا جتماااااااعي  كمااااااا يتضاااااال ماااااان ها ااااااتا  

#RoadSafetyMovement  يف باااااانغال ية  ومحلااااااة#FeesMustFall وق أفريقيااااااا  واحلركااااااة يف جناااااا
 خلClimateStrikes#و FridaysForFuture#العاملية 

و كاااان ل فااااارا  حالياااااأ أن يساااااتخدموا فضاااااءا، اإلن نااااال للمشاااااركة يف جمتماااااع مااااادً  -23
موواااااول اف ا اااااياأخل فالنا اااااطا،  علاااااى سااااابيل امل اااااال  يساااااتخدمن اإلن نااااال للتواوااااال وتباااااا ل 

أبارز م اال  #MeTooولعال حركاة  خل(24)وكفضااء للتنظايما س اتيجيا،  مبا يف ذلت عة احلادو   
  استخدمل  جيا، من العناف اجلنساي من.اا، وساا ل 201٧حديو على ذلتخل ففي عامل 

التواول ا جتماعي لتبا ل الق.ا الشخ.ية للتحرش اجلنساي وا عتاداء اجلنساي وللادعون    
 غضاااون سااانة  اسااات خدِّمل خل ويفMeToo#املسااااوان بااا  اجلنسااا  يف مكاااان العمااال  بااال ها اااتا  

ماان جانااب كاال ماان الناجيااا، ومناوااري  (25)مليااون ماارن 19اهلا ااتا  حسااب التقااارير أك اار ماان 
القضيةخل وعلى الرغم من أن احلركة بدأ، يف الو ت، املتحادن  فا ن النسااء انضاممن  ليهاا أيضااأ 

(  MeTooIndia#  واهلناااااااااد )(AnaKaman#)  والعااااااااااق العاااااااااريب (BalanceTonPorc#)يف فرنساااااااااا 
 (خل MeTooMexico#(  واملكسيت )IAmNotAfraidToSayIt#وأوكرانيا )

__________ 

 خلA/HRC/29/25/Add.1انظر الوثيقة  (23)
 خل24و 23  الفقراتن A/HRC/35/9الوثيقة  (24)
(25) Pew Research Center, “How social media users have discussed sexual harassment since #MeToo 

went viral”, 11 October 2018 خل 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/11/how-social-media-users-have-discussed-sexual-harassment-since-metoo-went-viral/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/11/how-social-media-users-have-discussed-sexual-harassment-since-metoo-went-viral/
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ومكنل تكنولوجيا، التشف  واساتعمال األ ااء املساتعارن وغ هاا مان الساما، األمنياة  -24
األفرا  املنتم     أاعا، األملليا، من  ما  بعضاهم و نشااء أاعاةخل وملاد  اد  جملاس حقاوق 

التقنياااة لتاااأم  ومحاياااة سااارية ا ت.اااا ، الرملمياااة  مباااا يف ذلااات تاااداب  اإلنساااان علاااى أن ااحللاااول 
التشف  وحجب اهلوية   كن أن تكون مهمة يف الع.ر الرملمي لضمان التمتاع حبقاوق اإلنساان  

وي كاد  خل(2٦)وياوة احلق يف اخل.ووية وحرية التعب  وحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعياا،ا
سه ينطبق على تنظيم اجلمعيا، وتسي هاخل وتاوفر هاذه األ وا، ل فارا  املقرر اخلاص أن األمر نف

واجلهاااا، الفاعلاااة يف اجملتماااع املااادً فضااااءأ آمنااااأ علاااى اإلن نااال لالجتمااااس والتواوااال ماااع أعضااااء 
آخاارين يف أاااعتهم  فضااالأ عاان تنظاايم وتنساايق األنشااطة   ون تاادخل   مااةر لااه ماان األطااراف 

  خل(2٧)ال ال ة واحلكومة
وماان خااالل اسااتخدامل وسااا ل التواواال ا جتماااعي وا لتماسااا، اإللك ونيااة ومن.ااا،  -25

التموياااال اجلماااااعي  متكناااال منظمااااا، اجملتمااااع املاااادً ماااان الووااااول    أاااااه  جدياااادن ونشاااار 
املعلوما، واجتذاق أعضاء و ما  التمويل بطرق كانل فيما مضى مستحيلة أو ابهظة التكلفةخل 

  ما الأ  تعباأ، جمموعاة مان املاواطن  2018 ارق املكسايت يف عاامل ففي أعقاق الزلزال الاذي 
#S19Verificadoعلااااى اإلن ناااال عاااان طريااااق ها ااااتا  

لتااااوف  معلومااااا، موثوملااااة ومساااااعدن  (28)
الضااحات ابملاااوار  الالزماااةخل ويف تركيااا  اساااتخدمل منظماااا، ماان ملبيااال اأوي يف أوتيسااايا أ وا، 

 130 000متطاوس لرواد أك ار ماان  ٦0 000وساا ل التواوال ا جتمااعي لتساجيل أك اار مان 
خل ويف الو ت، املتحادن  2015وندوق امل اس خالل ا نتخااب، العامة يف تشرين ال اً/نوفمة 

أع ا با  األمريكي للحرت، املدنية مالي  الدو را، يف تةعا، على اإلن نال خاالل عطلاة 
حقاوق املهااجرينخل وابمل ال  بعاد أن فار   اية أسبوس واحدن لدعم العمل الاذي يقاومل باه لفا ادن 

ا باااا  الروساااي ملياااو اأ  اااديدن علاااى ملااادرن اجملتماااع املااادً علاااى احل.اااول علاااى املاااوار  األجنبياااة  
أنفاااوا التمويااال اجلمااااعي حلشاااد الااادعم وأاااع -اساااتخدمل منظماااة حقاااوق اإلنساااان اأو يف  ي

وجياااا، الرملمياااة للنقاااااب، وابمل ااال  تزاياااد، أتياااة التكنول خل(29)هباااا، ةلياااة واااغ ن مااان اخلاااواص
العمالية أل اء مهامها األساسية  مبا يف ذلت تنظيم ا حتجاجا، والبقاء على ات.ال ابألعضااء 

 خل(30)وتوف  فضاءا، للمناملشة وونع القرارا،
وملااد اساااتفا  عاااد  مااان منظماااا، اجملتماااع املااادً مااان التكنولوجياااا لالبتكاااار يف الت.ااادي  -2٦

للجمهااااور خاااارا    (31)يل امل ااااال  يااااوفر مشااااروس ا ناااادماركاللمشاااااكل ا جتماعيااااةخل فعلااااى سااااب
وبيا ، حيوية أخر  عن األرا ي الت تشغلها الشعوق األولية واجملتمعا، احمللية وتساتخدمها 
بشااااااكل أاااااااعي يف أيااااااع أعاااااااء العاااااااق لضاااااامان محايتهاااااااخل واسااااااتحدث مشااااااروس اآيااااااويتنيسا 

__________ 

 خل38/٧انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان  (2٦)
 خلA/HRC/38/35/Add.5و A/HRC/29/32انظر  (2٧)
(28) #Verified19Sخل 
 خل٦2  الفقرن A/HRC/35/28الوثيقة  (29)
(30) Jeffrey M. Hirsch, “Worker collective action in the digital age”, West Virginia Law Review, vol. 

117 (2015), pp. 921–959; and Klaus Schoemann, “Digital technology to support the trade union 

movement”, Open Journal of Social Sciences, vol. 6, No. 1 (2018), pp. 67–82خل 
 خلwww.landmarkmap.orgانظر  (31)



A/HRC/41/41 

GE.19-08114 10 

يف اجملتماااع املااادً علاااى توثياااق وتساااجيل تكنولوجياااا، لتعزياااز ملااادرا، األفااارا  واجلهاااا، الفاعلاااة 
وكااااان تطااااوير الةاجميااااا، املفتوحااااة امل.اااادر واملشاااااعا، اجملانيااااة  خل(32)انتهاكااااا، حقااااوق اإلنسااااان

مدفوعاأ    حد كب  بفعل منظما، اجملتمع املدً م ل م سسة موزيال وويكيميادتخل واسات حدِّثل 
ا ، الرملمياااة ملنظماااا، اجملتماااع اكرابغااارا ا لتعزياااز أمااان ا ت.اااو من.اااا، مااان ملبيااال اسااايغنالا

املااادًخل والشااابكا، اجملتمعياااة يف مساااتوطنا، الالج ااا  أو يف جمتمعاااا، الشاااعوق األوااالية م اااال 
 آخر على ابتكار اجملتمع املدً ملعاجلة املشاكل ا جتماعيةخل 

وينبغااي أن تنظاار الساالطا،    التكنولوجيااا، الرملميااة علااى أ ااا افروااة ساااعة للتفاعاال  -2٧
هور واسع ومتنوس ملبل انطالق التجمعا، السلمية وأثناءها  إدف بسايس هاذا اجلمهاور مع أ

وابمل اال  ينبغاي للاادول أن تعاا ف  خل(33)بادوره وو ا فااه  ومان ا بناااء أو تعزياز ال قااة باا  الساكانا
بقيمة التكنولوجيا لتيس  حقوق الشعوق يف املشاركة العامةخل ويرحب املقرر اخلاص ابجلهو  الات 
تبذهلا عدن حكوما، إلنشااء من.اا،  لك ونياة  كان للمهتما  أن يقادموا مان خالهلاا وممعاوا 

 جراءا، التشريعيةخلالتومليعا، لاللتماسا، املتعلقة ابلسياسا، احلكومية واإل
وتو ل هذه األم لة مد  واسعاأ مان اساتخداما، التكنولوجياا الرملمياة للتمتاع ابحلاق يف  -28

التجماااع السااالمي وتكاااوين اجلمعياااا، والتفاعااال باااا  الااادوا ر خاااارج  ااابكة اإلن نااال و اخلهاااااخل 
اا ار  ويالحااا املقاارر اخلاااص أن احلااق يف حريااة التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا، غالباااأ مااا   

فعلاى سابيل امل اال  متلات عادن أعياا، مكاتاب ومتماع فيهاا  بسالسة على اإلن نال وخارجهااخل
النا  وجهاأ لوجهخل ويف الوملل نفسه  تستخدمل التكنولوجيا الرملمية لال طالس ابألنشاطة اليومياة 
 وكفضاااء لعقااد مناملشااا، واجتماعااا، علااى اإلن ناالخل وابمل اال   كاان للجمعيااا، القا مااة أساساااأ 
على اإلن نل أن تعقد أيضاأ مناملشا، واجتماعا، يكون فيها احلضور  خ.ياأخل ويتوملف مد  
األنشاااطة علاااى اإلن نااال وخارجهاااا علاااى عضاااوية اجلمعياااة واسااا اتيجياهتا وأهااادافهاخل وللتبساااي   
حماي القااانون الاادويف احلاق يف حريااة التجمااع السالمي وتكااوين اجلمعيااا،  ساواء مااور   خ.ااياأ 

  خل(34)التكنولوجيا، املعاورن أو عن طريق تكنولوجيا، ست خ ااس يف املستقبلأو عن طريق 

 ااجتاهات يف ديود الدول  -ابء 
يسااااور املقااارر اخلااااص القلاااق  زاء التاااداب  واألسااااليب املختلفاااة الااات تساااتخدمها الااادول  -29

ع وتكاوين اجلمعياا،خل ملراملبة و عاملة الووول    التكنولوجيا الرملمية ملمارسة احلق يف حرياة التجما
و  تزال القوان  الت جترمل احملتو  اإللك ًو تواول انتشارها  ةاا يا  ي    أثار ساليب كبا  علاى 
الادعون والتعب ااةخل وجلاأ العديااد مان الااو ت، القضاا ية     غااالق الوواول     اابكا، وخاادما، 

الشاابكية املنتميااة    هي اااا، ا ت.ااا ، أثناااء ا نتخااااب، واملظاااهرا، العامااة  وحجااب املواملااع 
اجملتمااع املاادً  مبااا فيهااا منظمااا، حقااوق اإلنسااانخل وملااد برهناال بعااض الاادول واجلهااا، الفاعلااة 
اخلبي ة من األطراف ال ال ة على فهم متطور لا  وا، التقنياة النا ا ة وزا ، مان اساتخدامل املراملباة 

تماااع املااادً واملااادافع  عااان حقاااوق الرملمياااة واملضاااايقة عاااة اإلن نااال  اااد اجلهاااا، الفاعلاااة يف اجمل
__________ 

 خلwww.eyewitnessproject.orgانظر  (32)
 خل٧4  الفقرن A/HRC/23/39الوثيقة  (33)
(34) Douglas Rutzen and Jacob Zenn, “Assembly and association in the digital age”, International 

Journal of Not-for-Profit Law, vol. 13, issue 4 (December 2011), p. 67خل 
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اإلنسااان وزعماااء املعار ااة السياسااية وأول اات الااذين خيططااون لتنظاايم جتمعااا، عامااة ساالميةخل وملااد 
أ   كل ذلت    تقليا كب  يف الفضاء الذي  كن أن يستخدمه النا  للدفاس عن م.احلهم 

 زاء اا جتااه النا ا   املش كة وتعزيزهاخل وعلى اخل.وص  أعرق جملس حقاوق اإلنساان عان مللقاه
املتم اال يف اللجااوء    التضااليل وفاار  مليااو     اعااي هلااا ملنااع مسااتخدمي اإلن ناال ماان الووااول 
   املعلومااا، أو نشاار معلومااا، يف حلظااا، سياسااية هامااة  األماار الااذي ياا ثر علااى القاادرن علااى 

  خل(35)تنظيم التجمعا، وعقدهاا
تخذها الدول لتحديد ما  ذا كانل تتوافاق ماع ويبحو هذا الفرس هذه اإلجراءا، الت ت -30

مااان العهاااد وماااع التجاااارق التحليلياااة ذا، ال.ااالة املن.اااوص عليهاااا يف هاااات   22و 21املاااا ت  
 املا ت خل 

 الةبغة القانونية -١ 
  مااب أن تكااون أي مليااو  تفاار  علااى احلااق يف حريااة التجمااع الساالمي كمااا ذ كِّاار آنفاااأ  -31

ا، ملا مة على أسا  ملانًو )أي أن تكون امتفقة مع القاانونا أو واحلق يف حرية تكوين اجلمعي
وماااب أن  خل(3٦)اياانا عليهااا القااانونا(  وكااذلت مااب أن تكاااون و يااة وساالطا، اهلي ااة املقيِّّاادن

ساالوكه سيشااكل  تمكاا  الفاار  ماان تقياايم مااا  ذا كااانيكااون القااانون نفسااه  مليقاااأ مبااا فيااه الكفايااة ل
 خل(3٧)  ابلعواملب احملتملة هلذا ا نتهاكانتهاكاأ للقانون وكذلت للتنب

ويتزايد اعتما  القوان  الت جترمل احل.ول على األ وا، الرملمياة واساتخدامها يف جمموعاة  -32
متنوعة من البلدانخل وبد  هذه القاوان  املسا ولية اجلنا ياة بعباارا، غالبااأ ماا تكاون غامضاة وغا  

خل معرفاااة تعريفااااأ جياااداأ  ةاااا يتااايل التطبياااق الت عسااافي أو التقاااديري ويااا  ي    عااادمل اليقااا  القاااانًو
 22و 21وهي  على هذا النحو    تفاي ابملعااي  القانونياة للقياو  املساموو إاا مبوجاب املاا ت  

ماان العهاادخل وماان األم لااة علااى ذلاات ملااوان  اجلاارا م الساايةانية وملااوان  مكافحااة اإلرهاااق وملااوان  
 ،خلاملراملبة وملوان  مكافحة ا حتجاجا

 ملوان  اجلرا م السيةانية  
 ن احلظاااار املفاااارو  علااااى اسااااتخدامل األجهاااازن اإللك ونيااااة التاااادم  الااااو مل الطااااا في أو  -33

التساابب يف زعزعااة ا سااتقرار أو ا  ااطرااب، أو لإلخااالل ابلقااانون والنظااامل أو ةاولااة اإلخااالل 
امل ااال  يعطااي املساا ول   لباانغال ية  علااى ساابيل 2018الااوار  يف ملااانون األماان الرملمااي  (38)بااها

سااالطة تقديرياااة مفرطاااة لتحدياااد ماااا سيشاااكل ت.ااارفا، غااا  مشاااروعة ورفاااع  عااااو  جنا ياااة  اااد 
األفاااارا  اب سااااتنا     أسااااباق تعساااافية وذاتيااااةخل و كاااان أن دلاااا  الساااالطا، باااا  الاااادعوا،    

م  التجمعااا، الساالمية علااى وساااا ل التواواال ا جتماااعي والتسااابب يف زعزعااة ا سااتقرار أو تاااد

__________ 

 خل38/11انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان  (35)
د على أنه   موز أن ت فرا  علاى ةارساة احلاق يف التجماع السالمي أي ملياو  غا  تلات من العه 21تنا املا ن  (3٦)

( علاى أناه ا  ماوز أن يو اع مان القياو  علاى ةارساة هاذا احلاق 2)22للقاانونخل وتانا املاا ن  الات تفار  طبقااأ 
    تلت الت ينا عليها القانوناخل

 خل30الفقرن   A/HRC/31/66و 1٦  الفقرن A/HRC/20/27الوثيقة  (3٧)
 خلhttps://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments   كن الووول  ليه يف املوملع التايف: BGD 4/2018انظر  (38)
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الاااو مل بااا  الطوا ااافخل وتعطاااي ملاااوان  جااارا م سااايةانية أخااار  سااالطة واساااعة للحكوماااا، حلجاااب 
املواملااااع الشاااابكية الاااات تعتااااة منتقاااادن للساااالطا،  م اااال تلاااات املنتميااااة    املاااادافع  عاااان حقااااوق 

   اب ستنا     مفاهيم أمن ملومي معرفة تعريفاأ فضفا اأخل (39)اإلنسان

 ملوان  مكافحة اإلرهاق  
أعااارق املكلفاااون باااو ت، يف مناسااابا، عااادن عااان مللقهااام  زاء اللغاااة الفضفا اااة بشاااكل  -34

وعلاااى الااارغم مااان أن املقااارر  خل(40)مفااارط الااات غالبااااأ ماااا ت ساااتخدامل يف تشاااريعا، مكافحاااة اإلرهااااق
اخلاااااص ياااادرك أن الاااادول هلااااا م.اااالحة يف محايااااة األماااان القااااومي والسااااالمة العامااااة  وتااااا سااااببان 

ماا ت .اا  بطارق تتايل  تكوين اجلمعيا، والتجمع  ف ن هاذه القاوان  غالبااأ مشروعان لتقييد حرية 
فرواااأ للتعساافخل فعلااى ساابيل امل ااال  تتضاامن ملااوان  عدياادن مفاااهيم فضفا ااة وذاتيااة يف تعريااف 
اإلرهاااق  م اال اانتشااار واسااع لإلرهاااق عاان طريااق التطاارف السياساايا واا ااطرااب، اجتماعيااة 

مااااةا واالتحاااريض علااااى العنااااف يف املظاااااهرا،ا وا حااااداث واتعطياااال اخلاااادما، العا (41)خطااا نا
ونظااراأ للغماو  الااذي  خل(42)اخلاوف لااد  اجلمهاور لتعااريض التضاامن للخطاارا يف بلاد ماان البلادان

ااد   بقاادر معقااول ماان اليقاا  نااوس الساالوك )علااى  يكتنااف املفاااهيم فاا ن ماان ال.ااعب للغايااة أن ح 
نظمااا، واألفاارا  الااذين ي عتااةا أ اام يشااجعون أو اإلن ناال وخارجهااا( الااذي سااي عتة ا رهاااابأاخل وامل

يروجون آراء أو معتقدا،   تشاركها أغلبياة الساكان أو غا  مواتياة للسالطا، يكوناون معر ا  
بشكل خاصخل ومن  أن ذلت أن يكون له أثر سليب كب  فيماا بيانهم و   زت ن اساتبعا هم مان 

 الفضاء الرملميخل

 ملوان  املراملبة  
فااون بااو ت، علااى أن ملااوان  املراملبااة الفضفا ااة جااداأ والغامضااة غالباااأ مااا    ااد  املكل -35

فعلااااى ساااابيل امل ااااال  تضاااامن ملااااانون  خل(43)تسااااتهدف أفاااارا اأ معيناااا  علااااى أسااااا  ا ااااتباه معقااااول
للمملكااة املتحاادن لةيطانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية لغااة غامضااة  201٦وااالحيا، التحقيااق 

عة أو ف ة من الناا   ون ا ا اط بدياد هوياة كال هادف مان تسمل للسلطا، ابستهداف جممو 
وتعطااي أ ااكال أخاار  ماان ملااانون املراملبااة ترخي.اااأ هااا الأ للاادول  خل(44)أهااداف املراملبااة علااى حاادن

لروااد أنشااطة املااواطن  علااى اإلن ناال  م اال مشااروس ملااانون تعااديل التشااريع املتعلااق اب ت.ااا ، 
مااااان  ااااأ ا أن متااااانل السااااالطا،  يتضاااامن أحكامااااااأ وغ هااااا مااااان التشااااريعا، يف أسااااا اليا  الاااااذي 

واااااالحيا، مطلقاااااة إلجباااااار الشاااااركا، علاااااى تيسااااا  ح.اااااول األجهااااازن األمنياااااة علاااااى بياااااا ، 

__________ 

 خلEGY 13/2017انظر  على سبيل امل ال   (39)
 خل59  الفقرن A/HRC/36/29انظر  (40)
 خل BRA 8/2015انظر  (41)
(42) Asian Forum for Human Rights and Development (Forum-Asia), Instruments of Repression: A 

Regional Report on the Status of Freedoms of Expression, Peaceful Assembly, and Association in 

Asia, pp. 84 and 89خل 
 خلA/HRC/35/28/Add.1انظر  (43)
 املرجع نفسهخل (44)
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وتااز ا  طاااطر التعسااف ابلنظاار    أن  خل(45)املسااتخدم  املشاافرن و  ااعاف تكنولوجيااا، التشااف 
التغا ا، الساريعة يف تكنولوجياا  العديد من القوان  واألنظمة القا مة الت بكم املراملباة   تواكاب

 املراملبة واستخداماهتا احملتملةخل

 ملانون وسا   اإلعالمل ومكافحة ااألخبار املزورنا  
خالل املشاورا، مع اجملتمع املدً  أ عرِّق عن مللق  زاء اللغة الفضفا اة املساتخدمة يف  -3٦

  الااذي حظاار 2018ر/مااايو أت 28املشاا ك باا  الااوزارا، يف كمبااو ت واملاا ر   1٧0القاارار رملاام 
األنشااطة علااى اإلن ناال الاات اهتاادف     حااداث ا  ااطرااب، يف اجملتمااعاخل ويعطااي هااذا احلكاام 

مبا يف ذلت تبا ل ال.ور  -سلطة تقديرية مفرطة حلظر طا فة واسعة من األنشطة على اإلن نل 
شااار رساااا ل تااادعو    الفوتوغرافياااة و ااارا   الفياااديو اخلاواااة ابعتاااداء الشااارطة علاااى احملتجااا  ون

املظاااهرا، الساالمية والقيااامل ابحلمااال، السياساايةخل وتاانا القواعااد أيضاااأ علااى عقااواب،  ااديدن  
وتواجه منظما، اجملتمع املدً خطر  غالملها لنشرها ةتو  ةظور  وهو ما   يتناسب مع احلق 

  مااان خاااالل يف حرياااة تكاااوين اجلمعياااا، ويتنااااف معاااهخل وابإل اااافة    ذلااات  ت فااار  هاااذه القياااو 
  خل(4٦)مرسومل حكومي  ةا يضيف     واغل املشروعية

 ملوان  املظاهرا،  
يف ا با  الروسي  م الأ  أ خل املانون تروفاتا تعديال، واسعة أك ر من الاالزمل علاى  -3٧

 خل(4٧)القانون اجلنا ي بظر ا فاع أو جتنياد أو   اراكا اسخارين يف تنظايم اا  اطرااب، اجلماعياةا
 نشر البيا ، على اإلن نل عامالأ مشد اأخل وابمل ال  حظار القاانون اجلناا ي يف كازاخساتان وي عتةا 

 خل(48)تقااد  ااملساااعدنا    اجلمعيااا، اغاا  القانونيااةا  مبااا يف ذلاات عاان طريااق اوساايلة ات.ااالا
وتقيد اللغة الفضفا ة هلذه األحكامل بشكل   ماةر لاه احلاق يف حرياة التجماع السالمي وتكاوين 
اجلمعيا، وحرية التعب    ذ جتعل من احملتمل جتر  ال ويو للمعلوما، املتعلقة اب حتجاجا، أو 

 مناملشتها أو التماسها أو الرب  إاخل 

 اهلدف انشروع -٢ 
فرو ة على احلق يف حرية التجمع السالمي وتكاوين اجلمعياا، مب أن تسعى القيو  امل -38

   بقيااق هاادف مشااروسخل و  يعااا ف العهااد    ابألهااداف التالياااة كأهااداف مشااروعة: ااألمااان 
القاااومي أو الساااالمة العاماااة أو النظاااامل العاااامل أو محاياااة ال.اااحة العاماااة أو اس اق العاماااة أو محاياااة 

لدول أن بتو ابملةرا، املسموو إاا إلخفااء أهاداف غا  حقوق اسخرين وحرتهتماخل و   كن ل
 مشروعةخل

__________ 

 خلAUS 5/2018انظر  (45)
(4٦) Inter‐American Commission on Human Rights, “Second report on the situation of human rights 

defenders in the Americas” (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66), para. 165 خل 
 خل RUS 7/2016انظر  (4٧)
 خل5٧  الفقرن A/HRC/29/25/Add.2الوثيقة  (48)
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 جتر  أنشطة اإلن نل  
يشكل جتر  أنشطة األفرا  واملنظما، على اإلن نل اجتاهاأ متزايداأ يف العديد من بلدان  -39
وغالبااااأ ماااا ي اااتهم األفااارا  ابرتكااااق جااارا م غااا  ةاااد ن بدملاااة توجاااد يف ملاااوان  مكافحاااة  خل(49)العااااق

اإلرهاااق واجلاارا م الساايةانية ومكافحااة ا حتجاااجخل فقااد اعتقلاال فيياال  مل  علااى ساابيل امل ااال  
أحد املدافع  عن حقوق اإلنسان ووجهال  لياه اهتاماا، بسابب تعليقاا، علاى اإلن نال ي ادعى 

وأ انل أهورية فنزويال البوليفارية نرا م التحريض على العنف زعيمااأ يف  خل(50)كومةأ ا تنتقد احل
املعار ااااة السياسااااية  عااااا علااااى وسااااا ل التواواااال ا جتماااااعي    تنظاااايم احتجاجااااا، مناهضااااة 

واعتقلل اإلمارا، العربية املتحدن وحاكمل مادافع  عان حقاوق اإلنساان بتهماة  خل(51)للحكومة
وابساتخدامل  (52)ة ومضاللة علاى اإلن نال بغار  نشار الكراهياة والطا فياةااتعميم معلوماا، كاذبا

وسا ل التواول ا جتماعي التعريض أمن الدولة للخطر و هانة احلكااملا مبوجاب ملاانون مكافحاة 
سال  خل(53)اجلرا م السايةانية واعتقلال م.ار   اط  وحااكمتهم بتهماة اا نضامامل    منظماة أ سِّّ

اتقااااويض م سسااااا، الدولااااةا  ر اأ علااااى تعليقااااا، علااااى وسااااا ل  يف انتهاااااك للدسااااتورا وإاااادف
ويف اململكة العربية السعو ية  ي د عى أن عضاواأ م سسااأ جلمعياة احلقاوق  خل(54)التواول ا جتماعي

املدنيااة والسياسااية يف السااعو ية ح كِّاام عليااه ابلسااجن ظاااً ساانوا، وحبظاار علااى الساافر ملاادن ظاااً 
ماان ملااانون مكافحاة اجلر ااة الساايةانيةا عان طريااق ابااريض الاارأي  ٦سانوا، بتهمااة اانتهاااك املاا ن 

العاااامل  اااد حكاااامل هاااذا البلاااد وتوملياااع بياااا ، نشااار، علاااى اإلن نااال تااادعو الناااا     التظااااهرا 
وااإلورار على عدمل التقيد ابلقرار القضا ي القا ي إبلغااءا أعياة احلقاوق املدنياة والسياساية يف 

مت.االة ابإلرهاااق ماادافعا، عاان حقااوق اإلنسااان سااعو ت،  وحوكماال يف ملضااات خل(55)السااعو ية
يعار ان حظار مليااا ن السايارا،  وو جهال  لاايهن هتام منهاا االتحااريض علاى ا حتجااجا واةاولااة 

  خل(5٦)أتجيو الرأي العاملا وات.وير ا حتجاجا، ونشرها على وسا ل التواول ا جتماعيا
ل األماان القاااومي والنظااامل العاااامل عناااد وعلااى الااارغم ماان أن الااادول ك اا اأ ماااا تتااذرس بشاااواغ -40

توجياااه هاااذه ا هتاماااا،  فااا ن احملاكماااة اجلنا ياااة غالبااااأ ماااا ت ساااتخدمل يف الواملاااع إلساااكا، املعار اااة 
 21ومراملبة الفضاء اإللك ًو  وهاذا لايس هادفاأ حكوميااأ مشاروعاأ وهاو انتهااك مبا ار للماا ت  

ّمل أي  خا املس ولي 22و ة اجلنا ية أو املدنياة أو اإل ارياة لتنظيماه من العهدخل و  ينبغي أن ح 
أو  عوته  ليه أو مشااركته فياه أو إلنشاا ه أو تشاغيله رابطاة لغار  مشاروسخل  (5٧)احتجاجاأ سلمياأ 

__________ 

 خل35-29  الفقرا، A/71/373الوثيقة  (49)
 خلVNM 1/2017انظر  (50)
 خل2٦/2014انظر الفريق العامل املعين اب حتجاز التعسفي  الرأي رملم  (51)
 خلARE 1/2018انظر  (52)
 خلARE 5/2013انظر  (53)
 خلEGY 4/2017انظر  (54)
 خلSAU 4/2016انظر  (55)
 خلSAU/1/2017وأيضاأ  SAU 11/2018انظر  (5٦)
 خل2٧  الفقرن A/HRC/31/66الوثيقة  (5٧)
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واملعار ااة جاازء مشااروس ماان ةارسااة احلااق يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا، وينبغااي محايتهااا 
  خل(58)على اإلن نل وخارجها

 للمحتو  اإللك ًواحلجب التعسفي   
أوااااابل حجاااااب مواملاااااع  ااااابكية كاملاااااة ملنظماااااا، حقاااااوق اإلنساااااان وأحااااازاق املعار اااااة  -41

السياسية أمراأ  ا عاأ بشكل متزايد يف العديد من أعاء العاق  مبا يف ذلت يف بلدان منطقة الشرق 
تحادن واململكاة األوس  ومشال أفريقياخل فعلى سبيل امل اال  تقاومل السالطا، يف اإلماارا، العربياة امل

العربيااة السااعو ية ب.ااورن روتينيااة حبجااب املواملااع الشاابكية الاات بتااوي علااى انتقااا ا،خل وت سااتهداف 
بوجااااه خاااااص املواملااااع الشاااابكية املنتميااااة    منظمااااا، اجملتمااااع املاااادً واجلماعااااا، املعنيااااة حبقااااوق 

بال  Women2Drive#اإلنسان  م ل محلة  خل 2013يف عاامل يف اململكة العربية السعو ية الت ح جِّ
 خل(59)وابمل ااال  حجبااال السااالطا، امل.ااارية عااادن مواملاااع  ااابكية تنتماااي ملنظماااا، حقاااوق اإلنساااان

ويعرملاال باار مو محايااة احلاسااوق املسااتخدمل يف ال.اا  ابنتظااامل الووااول    آ ف املواملااع الشاابكية 
وةتاااوت، اإلن نااال الواملعاااة خاااارج ال.ااا  الااات تتضااامن م.اااطلحا، مفتاحياااة م ااال ا  قراطياااةا 

 خل(٦0)واحقوق اإلنسانا
واملوملااع الشاابكي ألي فاار  أو رابطااة وساايلة هامااة هلااذا الفاار  أو الرابطااة للاادعون    ملضااية  -42

ما؛ و اثرن القضات الت هتم الرأي العامل واملساتة يف النقاش العامل؛ واإلبال  عن انتهاكا، حقوق 
ألناواس وتلقيهااا ونقلهااا؛ وبناااء اإلنساان؛ ونشاار البحااوث؛ والتمااا  املعلوماا، واألفكااار ماان أيااع ا

التحالفا، والشبكا، مع منظما، أخر   مبا يف ذلت مان اخلاارج؛ والعمال علاى أاع األماوال؛ 
وجتنياااد األعضااااء واملتطاااوع ؛ والتعامااال ماااع اهلي اااا، الدولياااة واإلملليمياااة املعنياااة حبقاااوق اإلنساااانخل 

غا  متناساب حاد بشادن ماان وبوجاه عاامل  يشاكل حجاب مواملاع  ابكية أبكملهااا تادب اأ متطرفااأ و 
القدرن على ا  طالس إذه األنشطة  وابلتايف يقو  ةارسة حرية التجماع وتكاوين اجلمعياا،خل 
ويف ك ا  ماان احلاا ،  يباادو أن هاذه التااداب  تساتهدف املعار ااة بطريقاة غاا  مال ماة  وابلتااايف  

اخلاااص أن منااع فاار  أو   كاان تةيرهااا علااى أ ااا تسااعى    بقيااق هاادف مشااروسخل وياار  املقاارر  
رابطاة ماان نشاار مااوا  علااى اإلن ناال ا  لساابب    أل ااا ملااد تتضاامن انتقااا اأ للحكومااة أو للنظااامل 

يتعااار  مااع احلااق يف حريااة التجمااع الساالمي  (٦1)ا جتماااعي السياسااي الااذي تعتمااده احلكومااةا
 وتكوين اجلمعيا، والتعب خل 

 عاها احلكومة عمليا، الت.يد واهلجما، السيةانية الت تر   
سااخر، بعاااض الاادول التكنولوجياااا لروااد و عاملاااة عماال املااادافع  عاان حقاااوق اإلنساااان  -43

واجلهااا، الفاعلااة يف اجملتمااع املاادًخل وهناااك أساااليب متنوعااةخل وينطااوي الك اا  منهااا علااى ملرواانة 
اهلواتااف واحلواساايب  و واادار هتدياادا، ملتاال واغت.اااق  ونشاار وااور مزيفااة  وتعليااق حسااااب، 

__________ 

 خل84  الفقرن A/HRC/20/27الوثيقة  (58)
 خلEGY 13/2017انظر  (59)
(٦0) Freedom House, Freedom on the Net 2018, available from https://freedomhouse.org/ 

report/freedom-net/freedom-net-2018 خل انظر أيضاأRebecca MacKinnon, Consent of the Networked: 

The Worldwide Struggle for Internet Freedom (Basic Books, 2012), pp. 31–47خل 
 خل39  الفقرن A/66/290الوثيقة  (٦1)

https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018


A/HRC/41/41 

GE.19-08114 16 

ف  م ملتااااأ  واختطااااف اهلا اااتاغا،  ونشااار نظااارت، املااا امرن  وتوجياااه اهتاماااا، اخلياناااة  املساااتهد
وترويو مشااعر متييزياة خبي اةخل ولا ن كاان املقارر اخلااص يادرك أن الادول ليسال هاي الوحيادن الات 
ترتكااب هااذه األعمااال  فاا ن مساا ولية احلكومااة عاان هااذه األعمااال متتااد    تفااويض هااذا الساالوك 

  ة وتشجيعها عليهخل    أطراف اثل
وهذه اهلجما، انتهاك مبا ر حلق األفرا  يف حرية التجماع السالمي وتكاوين اجلمعياا،  -44

 ذ    كاان تةيرهااا علااى أ ااا ترمااي    بقيااق هاادف مشااروس يف جمتمااع   قراطاايخل والغاار  منهااا 
م وحرماا م هو على عكس ذلت: دويف الفاعل  يف اجملتمع املدً وتدم  م.دامليتهم و ارعيته

ماان ا هتمااامل الااالزمل للتعب ااة يف الفضاااء الرملماايخل وتقااو  هااذه اهلجمااا، ملاادرن منظمااا، اجملتمااع 
املدً والنشطاء على تبا ل املعلوما، أو تلقيها وعلى التواول مع اسخرينخل وهي تنش  ةفزا، 

 للرملابة الذاتية يف الوملل الذي هتد  فيه أمن األفرا  وسالمتهم الشخ.يةخل 
علااااى ساااابيل امل ااااال  ي اااا مار مت.اااايِّّدو اإلن ناااال بنشاااار الدعايااااة وعاااازل اسراء النقديااااة أو ف -45

 غراملهاااا  وكبااال احلركاااا، املناهضاااة للحكوماااة  ماااع تضاااخيم رساااا ل املسااا ول  احلكاااومي  وزت ن 
فالساااالطا، يف عمااااان  ماااا الأ  اتقرواااان ابنتظااااامل احلسااااااب، علااااى اإلن ناااال  خل(٦2)أعاااادا  األتباااااس

سا ل التواوال ا جتمااعي م ال تاوي  بتياار   ينقطاع مان مراجاع اهلا اتا   ةاا ودتطفها وتغرق و 
 خل(٦3)يعطل مناملشة موا يع ةد نا

ومااان األم لاااة األخااار  علاااى هاااذا ا جتااااه اساااتخدامل برجمياااا، التجساااس التجارياااة  م ااال  -4٦
تكنولوجيااا الروااد افينفيشاارا وجمموعااة برجميااا، التجسااس ابيغاسااو ا  لشاان هجمااا، ساايةانية 
علاااى الفااااعل  يف اجملتماااع املااادًخل وملاااد ربطااال تقاااارير موثقاااة جياااداأ جمموعاااة برجمياااا، التجساااس 
ابيغاسو ا إجما، برامو التجسس على النا ط  واملدافع  عن حقوق اإلنسان يف البحارين 
وكازاخسااتان واملكساايت واملغاارق واململكااة العربيااة السااعو ية واإلمااارا، العربيااة املتحاادن  ماان باا  

وتساااامل هااااذه اهلجمااااا، بقرواااانة ومراملبااااة ات.ااااا هتم ومااااواملعهم وأنشااااطتهم يف  خل(٦4)خاااار  ول أ
  و كاااان أن ياااا ثر علااااى اجلهااااا، املسااااتهدفة سااااواء  اخاااال الدولااااة أو خااااارج (٦5)الوملاااال احلقيقااااي
 خل(٦٦)حدو ها اإلملليمية

وماااان التقنيااااا، األخاااار  املسااااتخدمة اخاااا اق جمموعااااا، أو منتاااادت، وسااااا ل التواواااال  -4٧
تتبع أنشطة اجملتمع املدً عاة اإلن نال بارب  واداملة علاى اإلن نال ماع النا اط خل ا جتماعي و 

و كاان أيضاااأ أن تتاايل املعلومااا، ماان امل.ااا ر املفتوحااة التعطياال الوملااا ي لالحتجاجااا، الساالمية 
 ابعتقال املنظم  الذين يعلنون عن أنشطتهم وخيططو ا على اإلن نلخل 

__________ 

(٦2) Institute for the Future, “State-sponsored trolling: how governments are deploying disinformation 

as part of broader digital harassment campaigns” (2018) خل 
 خل34  الفقرن A/HRC/29/25/Add.1الوثيقة  (٦3)
 the Citizen Lab, “Hide and seek: tracking NSO Group’s Pegasus spyware to operations inانظر م الأ  (٦4)

45 countries” خل 
 خلLBN 2/2018انظر  (٦5)
ملضااية جااون  و املعااروف أيضاااأ ابساام كياادان  ااد أهوريااة  ثيوبيااا الد قراطيااة مااوجز أواادملاء احملكمااة املقاادمل يف  (٦٦)

 أمامل ةكمة است ناف الو ت، املتحدن يف مقاطعة كولومبياخل  ا با ية

http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/images/DigIntel/IFTF_State_sponsored_trolling_report.pdf
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/images/DigIntel/IFTF_State_sponsored_trolling_report.pdf
https://citizenlab.ca/2018/09/hide-and-seek-tracking-nso-groups-pegasus-spyware-to-operations-in-45-countries/
https://citizenlab.ca/2018/09/hide-and-seek-tracking-nso-groups-pegasus-spyware-to-operations-in-45-countries/
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وامل ليااا  ومز وجاااي امليااال اجلنساااي ومغاااايري اهلوياااة اجلنساااانية  وتتعااار  النسااااء وامل لياااا، -48
وحاملي وفا، اجلنس  بشكل خاص خلطر مواجهة هذه اهلجما،خل فعلى سبيل امل ال  يدعى 
أن حكومة م.ر حد ، هوية   ط  يف الدفاس عان امل لياا، وامل ليا  ومز وجاي امليال اجلنساي 

نساا  واعتقلااتهم ابلتساالل    أنشااطتهم ومراملبتهااا ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية وحاااملي واافا، اجل
واسااااتخدمل الساااالطا، يف الةازياااال  خل(٦٧)علااااى من.ااااة وسااااا ل التواواااال ا جتماااااعي اغرايناااادرا

ويف اتيلنااااد   خل(٦8)اتيناااادرا إلنشاااااء عالملااااا، ا مراملبااااة النا ااااطا، املشاااااركا، يف ا حتجاجااااا،
ساااعة النطااااق ولتهديااادا، تعر ااال املااادافعا، عااان حقاااوق اإلنساااان حلماااال، تشاااويه وبااارش وا

وتتخااااذ هااااذه اهلجمااااا، أ ااااكا أ  خل(٦9)ابلقتااال يف املاااادو ، وعلااااى وسااااا ل التواواااال ا جتمااااعي
خاوة تشمل نشر وور مزورن  عاا ن ذا، طاابع جنساي وجنسااً؛ ونشار معلوماا، هتادف    

عنيفاة  تشويه السمعة وغالباأ ما تكون ملي ة بقوالب  طية جنسانية  ارن وسلبية؛ ورساا ل كراهياة
ورسااا ل هتديااد علااى الشاابكا، ا جتماعيااة  مبااا يف ذلاات  عااوا، لالغت.اااق اجلماااعي والقتاال؛ 
وانتهاااك اخل.ووااية  مبااا يف ذلاات ملرواانة حواساايب أفاارا  األساارن وهااواتفهم وكشااف رملاام اهلاااتف 
وعناااوان املنااازل وال.اااور الشخ.اااية واألساااريةخل ويااار   املكلاااف ابلو ياااة أواااداء اساااتنتاجا، املقااارر 

املعااين مبسااألة العنااف  ااد املاارأن وأساابابه وعواملبااه أبن ا عتااداء علااى املاارأن علااى اإلن ناال اخلاااص 
هجومل مبا ر على  هور املرأن ومشااركتها الكاملاة يف احلياان العاماة وينبغاي التحقياق فياه ومعاملبتاه 

 خل(٧0)على النحو الواجب

 ضرورية ومينا بة حلماية هدف مشروع -٣ 
( ماااان العهااااد أبن القيااااو  املفرو ااااة علااااى حريااااة التجمااااع 2)22و 21تقضااااي املااااا اتن  -49

وتكوين اجلمعياا، ماب أن تكاون  ارورية ومتناسابة يف جمتماع   قراطاي وأن ت.اب يف م.الحة 
األماان القااومي أو السااالمة العامااة أو النظااامل العااامل أو حلمايااة ال.ااحة العامااة أو اس اق العامااة أو 

  يف  طااار و يااة هااذه اإلجااراءا، اخلاوااة    أن  حلمايااة حقااوق اسخاارين وحاارتهتمخلخلخلخل وملااد أ اا
كلمة ا روريةا تعين وجوق وجو  حاجة اجتماعية ملحة اللتدخلاخل وعندما تنشأ هذه احلاجة 
ا جتماعية امللحة  يكون على الدول عند ذ أن تضامن أن أياة تاداب  تقييدياة تقاع  امن حادو  

بوجااااو  التعد يااااة والتسااااامل وسااااعة  ماااا هااااو مقبااااول يف جمتمااااع   قراطااااي  وهااااو مااااا ايوجااااد فقاااا 
 ويقع عبء  ثبا، هذا التةير  ا ماأ على عاتق الدولةخل خل(٧1)العقلا
ما تعوق الدول ةارسة حرية التجمع وتكوين اجلمعيا، على اإلن نل مان خاالل  وك  اأ  -50

ة علااى فاار  مليااو  غاا   اارورية أو متناساابة ابلنظاار    التهدياادا، احملااد ن احملااتو إاااخل وماان األم لاا
ذلاات تعطاال الشاابكا،  وحجااب ةتااوت، اإلن ناال بتفااويض ماان الدولااة  وفاار   ااريبة وسااا ل 

 التواول ا جتماعي  واملراملبة ابستخدامل التكنولوجيا، الرملميةخل

__________ 

(٦٧) Article 19, “Apps, arrests and abuse in Egypt, Lebanon and Iran”, February 2018خل 
 املنظمة الدولية حلماية اخل.ووية  احالة اخل.ووية يف الةازيلاخل (٦8)
 خل THA 6/2017  على سبيل امل ال  انظر (٦9)
 خل A/HRC/38/47انظر  (٧0)
 خل1٧  الفقرن A/HRC/20/27الوثيقة  (٧1)

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/LGBTQ-Apps-Arrest-and-Abuse-report_22.2.18.pdf
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 تعطل الشبكا،  
تعطالأ للشابكة فيماا يت.ال ابملظااهرا،  40  مت بديد ما   يقل عن (٧2)وفقاأ للبيا ، -51

خل 201٦يف عاااامل  2٧و 201٧يف عاااامل  3٧  و2018، السااالمية يف عاااامل العاماااة وا حتجاجاااا
واملناااطق األك اار تضاارراأ هااي آساايا وأفريقيااا  مااع اإلبااال  عاان حااا ،  غااالق اإلن ناال أو حظاار 

 (٧٦)والكاام ون (٧5)وتشاا  (٧4)وأهورية  ياران اإلساالمية (٧3)وسا ل التواول ا جتماعي يف اهلند
حالااة تعطاال للشاابكة علااى عالملااة ابملظاااهرا، العامااة  ٦4واهلنااد وحاادها مساا ولة عاان  خل(٧٧)وتوغاو
خل وأ بلِّا  عان تعطال الشابكا، وسا  جتمعاا، سالمية يف منااطق أخار  مان 2018و 201٦ب  

العاااق  ةااا ياادل علااى أن ذلاات أواابل اجتاهاااأ عاملياااأ خطاا اأخل وعاارف عااد  حااا ، تعطاال الشاابكة 
  ةاااا يااا ثر 201٦ي أثنااااء ا نتخاااااب، أيضااااأ تزاياااداأ مناااذ عاااامل وحظااار وساااا ل التواوااال ا جتمااااع

بشدن على بروز األحزاق السياسية املعار ة واحلركا، ا جتماعية وملدرهتا على حشاد الادعم يف 
وملااال حاسااامخل وتااا ثر هاااذه التاااداب  علاااى ملااادرن املااادافع  عااان حقاااوق اإلنساااان علاااى ا  اااطالس 

 خل(٧8)بعملهم وتوثيق انتهاكا، حقوق اإلنسان
وير  املقرر اخلاص أن  غالق الشبكة يشكل انتهاكااأ وا احاأ للقاانون الادويف و   كان  -52

تةيره أبي حال مان األحاوالخل فااإلغالق   يساتويف  اروط ا ختباار املعماول باه للقياو  املفرو اة 
وين   وللقيو  املفرو ة على احلاق يف حرياة تكا21على احلق يف التجمع السلمي الوار ن يف املا ن 

( من العهدخل ويف معظم احلا ،  تفتقر أوامر  غالق الشبكة    2)22اجلمعيا، مبوجب املا ن 
خل وعنااادما يكاااون هنااااك أساااا  ملاااانًو  غالبااااأ ماااا تقااا ن أوامااار اإلغاااالق أبحكاااامل  أساااا  ملاااانًو

وعلاى الارغم مان أن هاذه التاداب  عاا ن ماا  خل(٧9)فضفا ة وغامضة ونقا الرملابة املستقلة الكافية
ة ر أبسااباق تتعلااق ابألماان القااومي والنظااامل العااامل  ف  ااا وساايلة غاا  متناساابة وعموماااأ غاا  فعالااة ت اا

 لتحقيق تلت األهداف املشروعةخل
وهااذه التااداب  الق.ااو  تولّااد حلقااوق اإلنسااان  والنشاااط ا ملت.ااا ي  والسااالمة العامااة   -53

زعوماااةخل وغالبااااأ ماااا يااا  ي تعطااال وخااادما، الطاااوارق طا فاااة واساااعة مااان األ ااارار تفاااوق الفوا اااد امل
الشاااااااابكة    نتااااااااا و عكسااااااااية ويساااااااابب الفو ااااااااى وا  ااااااااطراقخل ويف سااااااااياق ا حتجاجااااااااا، 
وا نتخاااااب،  عنااادما تكاااون التاااوترا، ملاااد بلغااال ماااداها  تكاااون هنااااك ابلفعااال حاجاااة    هاااذه 
 األ وا، ملناااع التضاااليل اإلعالماااي وتبدياااد الشاااا عا،  وكاااذلت حلماياااة احلاااق يف احلرياااة والساااالمة

وأعاارق  خل(80)الشخ.ااية  ابلسااماو ابلووااول    املساااعدن الطار ااة وا ت.ااال ابألساارن واألواادملاء
__________ 

(٧2) Access Now, #KeepitOn campaign, and Shutdown Tracker Optimization Project (STOP) خل 
 خلIND 7/2017و IND 3/2017و IND 5/2016انظر اهلند  (٧3)
 خلIRN 1/2018انظر  (٧4)
 خلTCD 3/2016انظر  (٧5)
 خلCMR 1/2018انظر  (٧٦)
 خلTGO 1/2017انظر  (٧٧)
 خل28  الفقرن A/68/299الوثيقة  (٧8)
 خل A/HRC/29/25/Add.2انظر  (٧9)
(80) Jan Rydzak, Global Network Initiative, “Disconnected: a human rights-based approach to network 

disruptions”خل 

https://www.accessnow.org/keepiton/
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/06/Shutdown-Tracker-Optimization-Project-11-Jun-2018-edition.xlsx
https://globalnetworkinitiative.org/wp-content/uploads/2018/06/Disconnected-Report-Network-Disruptions.pdf
https://globalnetworkinitiative.org/wp-content/uploads/2018/06/Disconnected-Report-Network-Disruptions.pdf
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جملاااس حقاااوق اإلنساااان بكااال و اااوو عااان مللقاااه  زاء االتاااداب  املتخاااذن  بشاااكل ينتهااات القاااانون 
الاادويف حلقااوق اإلنسااان  إاادف منااع أو تعطياال الووااول    املعلومااا، أو نشاارها علااى اإلن ناال 

  خل(81)بشكل متعمدا

  ريبة وسا ل التواول ا جتماعي  
يساااور املقاارر اخلاااص القلااق ألن فاار   اارا ب ماا خراأ علااى اسااتخدامل وسااا ل التواواال  -54

ا جتماعي يف بعض البلدان ملد ي ثر بشاكل غا  متناساب علاى ملادرن األ اخاص الضاعفاء علاى 
وساااا ل التواوااال  ةارساااة حرياااة تكاااوين اجلمعياااا، والتجماااع وأن هاااذه االضااارا ب املفرو اااة علاااى

ا جتماااااعيا ملااااد ت اااا   ااااواغل الضاااارورن أو التناساااابخل فضااااريبة وسااااا ل التواواااال ا جتماااااعي يف 
أوغنااادا  علاااى سااابيل امل اااال  اتااا ثر ب.اااورن غااا  متناسااابة وسااالبية علاااى ملااادرن املساااتخدم  علاااى 

يف  احل.ااول علااى  مكانيااة الووااول    اإلن ناال بتكلفااة معقولااة  وابلتااايف تقيااد بغاا  مااةر حقهاام
خاوااة للمااواطن  ذوي الاادخل املاانخفض   -حريااة التعباا  والتجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا، 

يف املا اة مان متوسا   خلهام  40غيغاابيل مان البياا ،  اهرتأ حاوايف  1الذين سيكلفهم  راء 
ول ن كانل هنااك ماةرا، املت.اا ية مشاروعة هلاذه الضارا ب  فا ن علاى الادول أن  خل(82)الشهريا
داب  الالزماااة لضااامان أن الضااارا ب   تعياااق بشاااكل غااا  متناساااب ملااادرن األفااارا  علاااى تتخاااذ التااا

 التواول مع غ هم من أفرا  اجملتمع و  توسع الفجوا، الرملميةخل

 املراملبة ابستخدامل األ وا، الرملمية  
لعقاد عرفل تداب  املراملبة غ  الضرورية وغ  املتناسبة تزايداأ يف أيع أعاء العااق خاالل ا -55

املا يخل ويعين  رط الضرورن  يضاو كيف بقق املراملباة هادفاأ معلنااأ  وهاو  ايء غالبااأ ماا ي عار   
للخطاار بساابب عماال املراملبااة نفسااهخل وت كااد  ول م اال أساا اليا واململكااة املتحاادن  ماا الأ  أن األماان 

املعااين بتعزيااز وكمااا ذكاار املقاارر اخلاااص  خل(83)القااومي أو النظااامل العااامل يااةر   ااعاف أ وا، التشااف 
ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعب   اهناك توافق واساع يف اسراء با  خاةاء أمان املعلوماا، علاى 

 اا ملاد تكاون ملابلاة  أن أوجه الضعف هذه تفار  تكااليف كبا ن علاى األمان الرملماي عمومااأ   ذ 
ول لالسااااتغالل ماااان جانااااب أطااااراف اثل ااااة غاااا  مااااأذون حاااان و ن كاناااال ط..ااااة ح.ااااراأ لوواااا

  خل(84)احلكومةا
ويتطلب مبدأ التناسب  ثبا، أن اإلجراء املستخدمل هو أملال اخلياارا، املتحامااأخل واملراملباة  -5٦

امل.اممة واراحة  - (85)اجلماعية أو اجلمع والتحليل اإلأايف جلميع البيا ، الفوملية لالت.اا ،
وابمل اال   ن الشااروط القانونيااة  خل(8٦)غاا  متناساابة بطبيعتهااا - سااتهداف ا رتباطااا، باا  األفاارا  

لتخزين مقدمي خدما، ا ت.ا ، البيا ، الشخ.ية واحلساسة على ال.عيد احمللي وتسجيل 
__________ 

 خل38/٧انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان  (81)
 خلUGA 3/2018انظر  (82)
 خلA/HRC/35/28/Add.1انظر  (83)
 خلA/HRC/38/35/Add.5انظر  (84)
وتشاا  البيااا ، الفومليااة    املعلومااا، املرتبطااة اب ت.ااال  م اال بديااد املوملااع اجلغاارايف  وماادن ا ت.ااا ،  وماان  (85)

 األطرافخلهي 
 خل34/٧انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان  (8٦)
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 ااارا ل ا  ااا اك يف اهلواتاااف احملمولاااة علاااى أساااا  عشاااوا ي يسااامل للسااالطا، ابحل.اااول علاااى 
 اإللزامياااة والقاااوان  خل(8٧)معلوماااا، ليسااال ذا، وااالة وما ياااة ألي جر اااة خطااا ن أو هتدياااد ةاااد 

لتساجيل  اارحة ا  ا اك يف اهلواتااف احملمولاة علااى وجااه اخل.اوص اتقتضااي مان غالبيااة السااكان 
وتكنولوجيا التعرف على الوجه  خل(88)اإلف.او عن معلوما، بد  اهلوية الشخ.يةا للدولة املعنية

ة يملوساااايقاملساااتخدمة يف األحااااداث ال قافيااااة الكباااا ن واألحااااداث الرت ااااية الكااااة  واملهرجااااا ، ا
والتجمعااا، السياسااية ت اا  أيضاااأ  ااواغل التناساابخل وابمل اال  تساامل أجهاازن التقاااط رملاام التعريااف 
العاملي للمش ك يف ات.ا ، اهلاتف احملماول للبلادان نماع البياا ، مان آ ف اهلواتاف احملمولاة 

دامل هاااذه وت ساااتخ خل(89)يف منطقاااة معيناااة  أو يف األحاااداث العاماااة مااان ملبيااال املظااااهرا، السياساااية
املمارسااا، لتحديااد هويااة ومراملبااة أيااع األفاارا  املشااارك  يف حاادث معاا  أو احلا اارين يف بعااض 

وهذه األ كال املستخدمة لتحديد اهلوية وأع البيا ، تنتهت  غفال هوية  خل(90)األماكن العامة
  خل(91)، العامةالفر  يف األماكن العامة وتكون هلا اآاثر سلبيةا على ملرارا، املشاركة يف التجمعا

وينبغاااي حظااار اساااتخدامل تقنياااا، املراملباااة يف عملياااا، املراملباااة العشاااوا ية وغااا  املساااتهدفة  -5٧
ل  ااخاص الااذين  ارسااون حقهاام يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا،  يف األماااكن املا يااة 

ي وتكاوين والرملمية على السواءخل و   كن مراملبة األفارا  الاذين  ارساون حقهام يف التجماع السالم
اجلمعيا،    على أسا  ةاد  األهاداف  عنادما تكاون هنااك أساباق معقولاة لال اتباه يف أ ام 
يرتكبااون أو يعتزمااون ارتكاااق جاارا م جنا يااة خطاا ن  ومبوجااب أك اار القواعااد واارامة  مااع العماال 

 على أسا  مبدأي الضرورن والتناسب وتوف    راف ملضا ي وثيقخل 

 شركات اليكنولوجيا الردمية  الشواغل الرئيسية  -جيم 
 كاان أن تتلقااى هااذه الشااركا،  حبكااام ساايطرهتا علااى املن.ااا، اإللك ونياااة واأل وا،   -58

طلبااا، الاادول للووااول    بيااا ، املسااتعمل خل ويف بعااض األحيااان  ملااد أت  هااذه الطلبااا، يف 
لياااة منتهكاااة للمعااااي  والقواعاااد  اااكل طلباااا، غااا  ر ياااة أو  اااغ خل وعنااادما تكاااون القاااوان  احمل

الدولية حلقوق اإلنسان  تواجه الشاركا، التزاماا، ملانونياة متنافساة هتاد  امت اهلاا حلقاوق اإلنساان 
فضاالأ عان ملاادرهتا علاى العمال يف بعااض الاو ت، القضااا يةخل وملاد يا  ي ذلاات    انتهااك حقااوق 

ؤ ، بشااأن الشاافافية واملساااءلةخل املسااتعمل  يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا،  وي اا  تسااا
وغالباااأ مااا   تفشااي الشااركا، يف أيااع أعاااء العاااق مبااا يكفااي املعلومااا، املتعلقااة نمااع البيااا ، 

__________ 

 خل20  الفقرن A/A/HRC/35/22؛ و51  الفقرن A/HRC/29/32الوثيقة  (8٧)
 املرجع نفسهخل (88)
 خلA/HRC/35/28/Add.1انظر  (89)
(90) The Human Rights, Big Data and Technology Project, “The Universal Declaration of Human 

Rights at 70: putting human rights at the heart of the design, development and deployment of 

artificial intelligence”, 20 December 2018, p. 31خل 
(91) Daragh Murray and Pete Fussey, “Bulk surveillance in the digital age: rethinking the human rights 

law approach to bulk monitoring of communications data”, Israel Law Review, vol. 52, issue 1خل 
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وتقااااارير الشاااافافية ال.ااااا رن عاااان  ااااركا، التكنولوجيااااا الرملميااااة العامليااااة  خل(92)وطلباااا، احلكومااااا،
 بغي تعزيزها وبسينهاخل الر يسية من الو ت، املتحدن وأورواب أم لة  مابية ين

وت  ار الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان بشأن الطريقة الت تنتهجها املن.اا، اإللك ونياة  -59
إل ارن احملتااو  مبوجااب معاي هااا احملليااة اخلاوااة  مبااا يف ذلاات مااا يتعلااق ابلتجمااع الساالمي وتكااوين 

وسااااا ل التواواااال اجلمعياااا،خل وعلااااى وجاااه اخل.ااااوص  تعكاااس سياسااااا، احملتاااو  عنااااد  اااركا، 
ا جتماااعي تفساا ا، متباينااة ملااا هااو تعباا  وساالوك مقبااول  ةااا ملااد   يكااون متوافقاااأ مااع املعاااي  
والقواعد الدولية حلقوق اإلنسانخل وعالون على ذلت  ف ن الطريقة الت تنفذ إا سياسا، احملتو  

نسااان وت اا  مسااا ل هااذه ماان خااالل   ارن احملتااو   كاان أيضاااأ أن تتعااار  مااع معاااي  حقااوق اإل
التااادخل التعسااافي  علاااى الااارغم مااان بعاااض احملااااو ، إلجاااراء بساااينا،خل ويبااادو أيضااااأ أن  نفااااذ 
سياسااا، احملتااو  ياا ثر علااى ماان لااديهم وااورن عامااة بطريقااة غاا  متناساابةخل ويف الواملااع  اب عتمااا  

معاي(  يضاع  نفااذ على املستعمل  ليبلغوا عن انتهاكا، املعاي  اجملتمعية )أي عمال الشارطة اجملت
سياسااااا، احملتااااو  النشااااطاء وماااان ياااادعون    التعب ااااة اجلماعيااااة يف خطاااار مواجهااااة  زالااااة احملتااااو  
التعسااافي وتعلياااق احلسااااق أو تعطيلاااهخل ولااايس مااان لاااديهم واااورن عاماااة أملااال عر اااة لإلباااال  مااان 
 مستعمل أملل  عبية )نظراأ لةوزهم( فحسب  بل هم أيضااأ يف ك ا  مان األحياان  احات محاال،
ةااد ن األهااداف ترمااي    باادء  زالااة احملتااو  وتعطيلااهخل ويزيااد ماان تفاااملم هااذه املشااكلة اسااتخدامل 
الاااذكاء ا واااطناعي إل ارن احملتاااو  ألن املن.اااا، أوااابحل تساااتخدمل العملياااا، املأمتتاااة بشاااكل 

 متزايد لتعليم احملتو  الذي مب تفكيكهخل
انيااااة الع ااااور علااااى املااااوا  ورؤيتهااااا وت سااااتخدامل نظاااام اخلوارزميااااا، أيضاااااأ للتااااأث  علااااى  مك -٦0

أي ما هو احملتو  الذي يراه النا  ومبان يت.الون وماا هاي اجلماعاا،  -و مكانية احل.ول عليها 
الاات ماادو اخل ويعااين ذلاات أن تقااد  احملتااو   كاان أن يسااتند    ا نتماااء التااارخيي أو السياسااي 

ون مزيااة ألول اات الااذين حاااولون املفاا    أو غاا  ذلاات ماان خطااوط ا رتباااط  ةااا  كاان أن يكاا
الووول    أهور ةد  والتواوال ماع األ اخاص املتفقا  معهام يف الارأي  ولكناه أيضااأ م.ادر 
للمشاااكلخل فاانظم اخلوارزمياااا، لااديها القاادرن علاااى  سااكا، احلكااات، واحلركاااا، ومنااع اجلهاااا، 

.ااد  أو تكاارار التحيااز الفاعلااة يف اجملتمااع املاادً ماان الووااول    أهااور أوسااع  وتعزيااز غاارف ال
والتمييز  على حساق التنمية الد قراطيةخل و كن أن يكون هلاذه التاداب  أيضااأ أثار غا  متناساب 

ونظام اخلوارزمياا، غامضاة  خل(93)على الف ا، املهمشة أوالأ أو املعر ة للخطار  مبان فيهاا النسااء
اإلن نال ا ون أن يتمكناوا مان وتتغ  ابستمرار  ةا ي ثر يف مد  باروز األفارا  واجملموعاا، علاى 

  خل(94)التحقيق يف األمر أو فهم السبب أو كيف أو على أي أسا  ح.ل ذلتا
و كااان أن تااا ثر السياساااا، والساااما، املتعلقاااة ي.وواااية املساااتعمل وأمااان ا ت.اااا ،  -٦1

أيضاااأ علااى التمتااع ابحلاااق يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعياااا،خل و  يساامل ابسااتخدامل أ ااااء 
رن أو وساا ل أخار  إلخفااء هوياة الفار  كماا   ياوفر ا ت.اا ، املشاف رن ساو  عاد  ملليال مستعا

من  ركا، التكنولوجيا الرملميةخل ويرحب املقرر اخلاص ابجلهو  الت تبذهلا من.ة وسا   التواول 
__________ 

(92) Ranking Digital Rights, The Ranking Digital Rights 2018 Corporate Accountability Index, 

chap. 3, “Inadequate disclosure”خل 
 خل41  الفقرن A/HRC/35/9الوثيقة  (93)
 خل32  الفقرن A/73/348الوثيقة  (94)
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ا جتماااعي اغرايناادرا  خاا اس و  خااال  ااا، أمنيااة علااى من.ااتها للمساااعدن يف محايااة امل ليااا، 
 ليااا  ومز وجاااي امليااال اجلنساااي ومغاااايري اهلوياااة اجلنساااانية وحااااملي وااافا، اجلنسااا  يف م.ااار وامل

 وأهورية  يران اإلسالمية ولبنان الذين يواجهون مضايقا، الشرطة والتعذيب والسجنخل
وعلى الارغم مان مراعاان بعاض اجلهاو  الرامياة      خاال احلاق يف حرياة التعبا  واحلاق يف  -٦2

اخل.وواااااية يف عملياااااا، تقيااااايم املخااااااطر وعمليااااااا، باااااذل العناياااااة الواجباااااة يف بعاااااض  ااااااركا، 
التكنولوجياااا الرملمياااة  فااا ن املقاااارر اخلااااص يالحاااا أن احلاااق يف حريااااة التجماااع السااالمي وتكااااوين 

ا عتبااارخل وملااد متكاان  يف اجتماعاتااه مااع  ااركا، التكنولوجيااا الرملميااة  ماان اجلمعيااا، ق ي  خااذ يف 
بديد أن العديد من هذه الشركا، تع ف بقيمة وأتية هذا احلق يف جمتمع   قراطي  ولكنها ق 

 تكن ملد أودر، بعد التزاماأ سياساتياأ رفيع املستو  يف هذا ال.د خل
ا الرملمية    الوفااء مبسا ولياهتا يف احا امل معااي  ويدعو املقرر اخلاص  ركا، التكنولوجي -٦3

حقااوق اإلنسااان املقبولااة  ولياااأ  مبااا يف ذلاات احلااق يف حريااة التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا،خل 
وبقيقاأ هلذه الغاية  ينبغي أن يكون التنفيذ الفعال للمبا ق التوجيهية املتعلقة ابألعماال التجارياة 

الشااركا،خل وينبغااي زت ن النماااذج الاات تشاامل رملابااة مسااتقلة لتقياايم  وحقااوق اإلنسااان أولويااة هلااذه
وينبغي أن تقدمل  اركا، التكنولوجياا  خل(95)األثر  م ل تلت الت  ضل إا مبا رن الشبكة العاملية

الرملميااة التزامااا، سياساااتية ابحاا امل احلااق يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا، )ابإل ااافة    
حااااا امل حرياااااة التعبااااا  واحلاااااق يف اخل.وواااااية(  وأن تباااااذل العناياااااة الواجباااااة ا لتزاماااااا، القا ماااااة اب

يتعلاق إاذه احلارت، األساساية  مباا يف ذلات مان خاالل  جاراء تقييماا، منتظماة ل ثار علاى  فيماا
حقوق اإلنسان  وأن تنش  عمليا، انت.اف فعالة لتقد  التعويضا، وغ ها من أ اكال اجلاة 

للدول أن تعتمد وتنفذ ملوان  وسياسا، تركز على و ع متطلبا،  عند وملوس انتهاكا،خل وينبغي
 لزاميااة لشااركا، التكنولوجيااا الرملميااة لكااي تبااذل العنايااة الواجبااة ماان أجاال بديااد ومنااع ودفيااف 
ومراعااان كيفيااة معاجلتهااا ملااا ألعماهلااا التجاريااة ومنتجاهتااا ماان آاثر علااى حقااوق اإلنسااان  وكااذلت 

ف ملويااةخل وهااذه القااوان  والسياسااا، مااب أن ات اادرِّج يف وااميم ماان أجاال آليااا،  اافافية وانت.ااا
ا وأن تكاااااون متساااااقة ماااااع (9٦)أهااااادافها تعمااااايم الوواااااول    اإلن نااااال والتمتاااااع حبقاااااوق اإلنساااااان

اإلر ااااا ا، الناأااااة عاااان املعاااااي  والقواعااااد الدوليااااةخل و  ينبغااااي اعتما هااااا    بعااااد  جااااراء عمليااااة 
 حة املعني خلمشاورا، تشاركية  املة مع أوحاق امل.ل

ويعتقاااااد املقااااارر اخلااااااص أن  طاااااار القاااااانون الااااادويف حلقاااااوق اإلنساااااان ينبغاااااي أن حكااااام  -٦4
استجااب،  ركا، التكنولوجيا الرملمية لطلبا، احلكومة و  ارن احملتو  وخيارا، اهلندساة  مباا يف 
ي ذلت العاالج احلاساويب للمحتاو خل ويعاين ذلات أن معااي  ماا هاو ملاانًو و اروري و ارعي ينبغا

أن تنطباااق علاااى ملااارارا، الشاااركا، الااات تااا ثر يف احلاااق يف التجماااع السااالمي وتكاااوين اجلمعياااا،خل 
ويش  املقرر اخلاص    التقاارير األخا ن للمقارر اخلااص املعاين بتعزياز ومحاياة احلاق يف حرياة الارأي 

__________ 

احلمايااة وتعزيااز حريااة التعباا   2008ومبااا رن الشاابكة العامليااة من.ااة متعااد ن أوااحاق امل.االحة أ طلِّقاال يف عااامل  (95)
طرياق و اع معياار عااملي ل.انع القارار املسا ول يف واخل.ووية يف وناعة تكنولوجيا املعلوما، وا ت.ا ، عان 

 خل/https://globalnetworkinitiative.org/team/our-missionالشركا،اخل انظر 
 خل18  الفقرن 38/٧ملرار جملس حقوق اإلنسان  (9٦)

https://globalnetworkinitiative.org/team/our-mission/
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ابلتف.يل والتعب  بشأن مو وس   ارن ةتو  املن.ا، اإللك ونية والذكاء ا وطناعي  الت تور  
  خل(9٧)مد  تعقيد هذه املشاكل وحجمها وتقدمل توويا، هامة

 اا ينياجات واليوصيات  -خامساا  
على الرغم من أن العةر الردمي فيح فضاءا جديداا لليميع ابحلوق يف حريوة اليجموع  -٦5

السلمي وتكووين اجلمعيواتا فهنود دود جلوا أيضواا طائفوة مون الياديودات واندواطر اجلديودة 
ق األ ا وويف فووالقيود القانونيووة الةووارمة وانمار ووات احلكوميووة يف انرادبووة الردميووةا هلوو ا احلوو

علووى  ووبيل انثووالا دوود تقضووي علووى الفضوواء الوو ع اكوون فيوود للمجيمووع انوودين أن يعووز  أو 
يدافع مجاعياا عن ميدان ذع اهيمام مشوك.ف ودود تسوببإل اإلجوراءات الوهت اشو اا شوركات 

إلجراءات الوهت   تيدو ها يف تفوادم هو خ اندواطر أو أنشوتت  ودايت اليكنولوجيا الردمية وا
جديدة معقدة لألفراد واننظمات الهت تسعى إىل ممار ة احلق يف اليجمع وتكووين اجلمعيوات 
علوووى اإلنكنوووإل أو خارجاووواف ومووون انووورجح أن تيكثوووف هووو خ اليحووودايت يف مسووويقبل ردموووي 

 ميزايدف
حريووة اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيوواتا  ووواء وحيمووي القووانون الوودويل احلووق يف  -٦٦

مورس شدةياا أو عن طريق اليكنولوجيات انعاصرة أو عن طريق تكنولوجيات  ويخدَكَع يف 
انسيقبلف وا ينبغي أن متلي انعايري وانبادئ الدولية القائمة يف جمال حقوق اإلنسان  لو. 

تسكشوود بوود شووركات اليكنولوجيووا الوودول فحسوواا بوول ينبغووي أيضوواا أن تكووون اإلطووار الوو ع 
 الردمية ليةميم اليكنولوجيات ومرادبياا وإدارااف

وينبغي للدول أن تكفل احكام احلق يف اليجمع السلمي وتكوين اجلمعيات ومحاييد  -٦٧
وتنفي خ يف األطر القانونية والسيا ات وانمار ات الوطنيةا وفقاا للقانون الدويلف وجيا أن 

كنولوجيا الردمية ابحكام حريوة اليجموع السولمي وتكووين اجلمعيوات وتبو ل تليزم شركات الي
العنايووة الواجبووة لضوومان عوودم تسووبباا يف انياووا. هوو خ احلقوووق أو مسووااياا فيوود أو تواط اووا 
معدف وينبغي للدول وشركات اليكنولوجيا الردميةا عند وفاء كول مناوا مبسوؤولياااا أن متيثول 

يف عووودم اليمييوووز وتعدديوووة افراء والشوووفافية ومشووواركة أصوووحا   للمبوووادئ الرا ووودة انيمثلوووة
 انةلحة انيعددين والوصول إىل العدالةف 

 وهل ا الغرضا يقدم انقرر اخلاص اليوصيات اليالية  -٦8

  اليوصيات انوجاة إىل الدول -ألف 
 ينبغي أن تضمن الدول أن أع تدخالت يف احلق يف حرية اليجمع السلمي وتكووين -٦9

"ضرورية يف اجمليمعات الداقراطية لةون األمن القومي أو و اجلمعيات "ينص علياا القانون"
 ف(98)السوووالمة العاموووة أو حفوووا النظوووام العوووام أو محايوووة الةوووحة العاموووة أو األخوووالق العاموووة"

__________ 

 خل٦1قرن   الفA/HRC/38/35الوثيقة  (9٧)
 خل4  الفقرن 15/21ملرار جملس حقوق اإلنسان  (98)
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ووودةد بددوووة القيوووود انفروضوووة علوووى أ ووواس "األمووون القوووومي" و"السوووالمة العاموووة"  وينبغوووي أن  خ
 خالق العامة" للحيلولة دون إ اءة ا يعماهلا من دبل السلطاتف و"محاية األ

وينبغي للدول أن تعز  وتيسر إمكانيوة الوصوول إىل اليكنولوجيوات الردميوةا وينبغوي  -٧0
أا تفوووورض ديوووووداا علووووى ا وووويدداماا نمار ووووة احلووووق يف حريووووة اليجمووووع السوووولمي وتكوووووين 

ت انسوووواواة يف فوووورص الوصووووول إىل اجلمعيوووواتف وينبغووووي أن تينوووواول السيا ووووات وانمار ووووا
اإلنكنوووإل واليكنولوجيوووات الردميوووةا والقووودرة علوووى  مووول اليكووواليفا وانشووواركة يف العةووور 

 الردمي للجميعا من أجل  د الفجوة الردميةف 
ويووؤدع اليجمووع وتكوووين اجلمعيووات علووى اإلنكنووإل دوراا هاموواا بوجوود خوواص ابلنسووبة  -٧1

يووودخل يف احلوووق يف حريوووة اليجموووع السووولمي وتكووووين للف وووات انامشوووةا واكووون أن يكوووون لل
اجلمعيووات أ وور غووري مينا ووا علووى األفووراد واجلماعووات الووهت تعوويب يف أوضوواع هشووةف وينبغووي 
للودولا عنود الوفواء ابليزامااواا أن توويل اهيمامواا خاصواا نوا اكون أن يكوون للقيوود انفروضووة 

أ ور ميبواين علوى األدليوات العرديوة على الوصول إىل اليكنولوجيات الردمية وا يدداماا من 
والدينيووووة وانعارضووووي السيا وووويي والنشووووطاء وانثليووووات وانثليووووي ومزدوجووووي انيوووول اجلنسووووي 

 ومغايرع اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسيف
وينبغووي للوودول أن تكفوول إيحووة  ووبيل انيةوواف فعووال فيمووا ييعلووق ابنياووا. احلووق يف  -٧2

ين اجلمعيوات وجعلود يف مينواول اجلميوعف وينبغوي أن تكوون  وبل حرية اليجمع السلمي وتكو 
اانيةووواف يف انينووواول ومعقولوووة اليكلفوووة وكافيوووة ومنا وووبة مووون حيووو  اليوديوووإلا مووون منظوووور 
أصووحا  احلقووووق انيضووررينف وينبغوووي أن تووووفر الوودول  وووبل انيةووواف موون خوووالل  ووولطات 

يةووة أخوورف يوفرهووا النظووام دضووائية أو إداريووة أو تشووريعية مسوويقلة أو أع  وولطة مسوويقلة خم
 القضائيف 

وينبغووي للووودول أن ايووو  إطووواراا دانونيووواا متكينيوواا للحوووق يف اليجموووع السووولمي وتكووووين  -٧3
 اجلمعيات يف العةر الردميا وذلك عن طريق ما يلي 

إلغاء القواني الهت تقيد أو تقوض بال مربر احلق يف حريوة اليجموع السولمي  )أ( 
 ذلك دوواني مكافحوة ااحيجاجوات أو اامينواع عون اعيمواد هو خ وتكوين اجلمعياتا مبا يف

 القواني؛ 
إلغوواء وتعووديل مجيووع القووواني والسيا ووات الووهت تسوومح بيعطيوول الشووبكة أو  )ق( 

 إغالدااا وااميناع عن اعيماد ه خ القواني والسيا ات؛
هووووا  تنقوووويح وتعووووديل اجلوووورائم السوووويربانية وانرادبووووة ودووووواني مكافحووووة اإلر  )ج( 

وجعلاا ميوافقة مع القواعد وانعايري الدولية حلقوق اإلنسان الهت تنظم احلق يف اخلةوصويةا 
واحلووق يف حريووة الوورأع واليعبووريا واحلووق يف حريووة اليجمووع السوولميا واحلووق يف حريووة تكوووين 

 اجلمعيات؛
تشووجيع ومحايووة اليشووفري القوووع وإخفوواء اهلويووةا بسووبل مناووا اعيموواد دووواني  ) ( 
و يا ات ا متنح إا للمحواكم  ولطة إلغواء احلوق يف إخفواء اهلويوةا بوداا مون منحاوا  ولوائح

 ألجازة إنفاذ القانونف
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اامينوواع واليودووف عوون اشوواذ توودابري موون دبيوول دطووع إمكانيووة الوصووول إىل خوودمات  -٧4
اإلنكنوووإل وااتةوووااتف وينبغوووي احلفووواة علوووى إمكانيوووة احلةوووول علوووى خووودمات اإلنكنوووإل 

نقال يف مجيع األوداتا مبا يف ذلك يف أودوات ااضوطراابت اندنيوةف وينبغوي علوى واهلاتف ال
اخلةوووص احووكام ومحايووة وتشووجيع الوصووول إىل اليكنولوجيووات الردميووة وا وويدداماا أ نوواء 

 اانيداابت ألغراض اليجمع وتكوين اجلمعياتف
دين وضووووع حوووود جلميووووع ممار ووووات حجووووا انوادووووع الشووووبكية ننظمووووات اجمليمووووع انوووو -٧5

 واندافعي عن حقوق اإلنسانف
حظوور ا وويددام تقنيووات انرادبووة ألغووراض انرادبووة العشوووائية وغووري ا ووددة اهلوودف  -٧٦

لألشوووداص الووو ين اار وووون احلوووق يف اليجموووع السووولمي وتكووووين اجلمعيووواتا يف الفضووواءات 
 انادية واإللككونية على السواءف 

اامينوواع عوون القيووام دون مووربر بعمليووة مرادبووة ابووددة األهووداف اب وويددام األدوات  -٧٧
الردمية ضد اجلاات الفاعلة يف اجمليمع اندين ومنظمي ااحيجاجات واألدليات وغريهم مون 
الوو ين يسووعون إىل ممار ووة حقاووم يف حريووة اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيوواتف وللسووما  

هوودافا ينبغووي أا  وودث إا علووى أ وواس كوبووا معيموودة بشووكل أبنشووطة انرادبووة ا ووددة األ
علين؛ وابدودة  منياا؛ وتعمل وفقاا للمعايري الدولية انعمول هبوا وانيمثلوة يف اليقوادم القوانوين 
واهلوودف انشووروع والضوورورة والينا ووا؛ وتكووون خاضووعة نرادبووة مسوويقلة وميواصوولة تشوومل 

ينفي ية واا يعراضف وينبغي إخطار األفراد واجلماعات آليات دوية لإلذن انسبق والردابة ال
 إذا انياكإل حقودام ابنرادبةا وينبغي أن تخضَمن هلم  بل انيةاف فعالةف 

وينبغي أيضاا أن ييقيد أع تطبيق ألشكال جديدة مون انرادبوة اليكنولوجيوة ابنبوادئ  -٧8
وور  ف خووارا احلوودود اإلدليميووةف وينبغووي وانعووايري انوو كورة أعووالخا مبووا يف ذلووك انرادبووة الووهت جتخ

للوودول أن تنشوو   قيقووات مسوويقلة للنظوور يف ا وويددام أع موون تكنولوجيووات انرادبووة  يوو  
يسوويطيع اجلماووور أن يقوويقم طريقووة وتووواتر ا وويددامااا ومووربرات هوو ا اا وويددام وضوورورتد 

وا وعة بشوكل وتنا بييدا وما إذا كانإل ه خ اليكنولوجيات تسيددم بطريقة غوري منا وبة أو 
 مفرطف 

إبوواء مجيوووع أعمووال اليةووويقد والكهيووا واليضوووليل اإللكووكوين الوووهت ترعاهووا احلكوموووة  -٧9
والهت تسيادف اجلاات الفاعلة يف اجمليمع اندينف وينبغي للودول أن  قوق يف هو خ األفعوالا 

دول أن وتوفر  بل انيةاف فعالةا وتعيمد وتنف  تدابري ودائيةف ويف هو ا السوياقا ينبغوي للو
 ووودد وتعووواا األشوووكال اجلنسوووانية للعنوووف علوووى اإلنكنوووإل واحلوووواجز الوووهت متنوووع النسووواء مووون 

 الوصول إىل العدالةف
علوى الوودول أن تنفوو  كمووا ينبغووي واجبااوا انيمثلووة يف احلمايووة موون انياووا. مؤ سووات  -80

األعموووال للحوووق يف حريوووة اليجموووع وتكووووين اجلمعيوووات ابشووواذ خطووووات منا وووبة ننوووع هووو خ 
اانيااكات واليحقيق فياا وانعادبة علياا واانيةاف مناوا عون طريوق  يا وات وتشوريعات 

يشوومل ذلووك اعيموواد وإنفوواذ دووواني و يا ووات تركووز علووى وأنظمووة وأحكووام دضووائية فعالووة؛ و 
وضووع ميطلبووات إلزاميووة لشووركات اليكنولوجيووا الردميووة لكووي تبوو ل العنايووة الواجبووة موون أجوول 
 ديوود ومنووع وشفيووف ومراعوواة كيفيووة معاجلياووا نووا ألعماهلووا اليجاريووة ومنيجااووا موون آاثر علووى 
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اف دويووةف وا ينبغووي اعيموواد هوو خ حقوووق اإلنسووانا وكوو لك موون أجوول آليووات شووفافية وانيةوو
 القواني إا بعد عملية مشاورات تشاركية شاملة مع مجيع أصحا  انةلحةف 

ينبغووي للوودول أن جتوودد اليزامااووا بوونال أصووحا  مةوولحة ميعووددين ابعيبووارخ حجوور  -81
 اويووة يف عمليووات إدارة اإلنكنووإلف وييودووف اليعوواون الفعووال بشووتن انسووائل انيعلقووة ابجملووال 
الردمي على ددرة األفوراد واجلماعوات علوى ممار وة احلوق يف حريوة اليجموع السولمي وتكووين 

 اجلمعياتف 

 اليوصيات انوجاة إىل شركات اليكنولوجيا الردمية -ابء 
ينبغي للشركات أن تفي مبسؤوليياا عن احكام حقوق اإلنسان انقبولة دوليااا مبا يف  -82

وتكووووين اجلمعيووواتا ابشووواذ مجيوووع اليووودابري الال موووة  ذلوووك احلوووق يف حريوووة اليجموووع السووولمي
 وانشروعة لضمان عدم تسبباا أو مسااياا أو تواط اا يف انيااكات حقوق اإلنسانف

ينبغووي أن تعيموود الشووركات اليزاموواا  يا وواتياا رفيووع انسوويوف ابحووكام حريووة اليجمووع  -83
دين يف الداقراطيووة والينميووة السوولمي وتكوووين اجلمعيووات وأن تعووكف أبايووة دور اجمليمووع انوو

 انسيدامةف 
ينبغي للشركات أن تسعىا إىل أدةى مدف يسومح بود القوانونا إىل منوع أو شفيوف  -84

افاثر الضووارة  قوووق اإلنسووان الناجتووة عوون مشوواركياا كلمووا طلبووإل مناووا الوودول فوورض الردابووة 
ت الهت جتمعاوا أو تعاجلاوا على األفراد أو اجلماعات أو مرادبيام أو رصدهم أو إيحة البياان

 أو  يفا هباف 
ينبغي للشركات أن تعكف ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان ابعيبوارخ اإلطوار انو ووق  -85

بد لضمان احكام احلق يف اليجمع السلمي وتكوين اجلمعيوات يف منيجااوا وخودمااا وينبغوي 
أن  يا وااا ومبادئاوا اليوجيايوة أن تقيم  يا ااا وفقاا ل لكف وينبغي للشوركات أن تضومن 

اجمليمعيووة واضووحة مبووا فيوود الكفايووة ومياحووة وميماشووية مووع انعووايري الدوليووة حلقوووق اإلنسووانف 
وينبغووي هلووا أيضوواا أن تقوودم مزيووداا موون األمثلووة أو الدرا ووات اإلفراديووة انفةوولة للطريقووة الووهت 

ن للمسويعملي فاوم الظوروف الوهت تطبق هبا معايريها اجمليمعيوة يف انمار وة العمليوة  يو  اكو
اكون فياوا ااطوالع علوى البيواانت أو انعلوموات الشدةوية أو تقييود ا يووف أو حجوا أو 

 تقييد الوصول إىل اخلدمةف
ينبغي للشركات أن متارس العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان من أجل  ديود  -8٦

ي وتكووين اجلمعيواتا مبوا يف ذلوك عون وشفيف ومواجاة انيااكوات احلوق يف اليجموع السولم
 طريق ما يلي 

إجوراء تقييموات لأل ور علوى حقووق اإلنسوان تشومل احلوق يف حريوة اليجموع  )أ( 
السووولمي وتكووووين اجلمعيوووات عنووود وضوووع أو تعوووديل منيجااوووا وخووودماااف وينبغوووي أن تشووومل 

دين وغووريهم موون عمليووة تقيوويم اليووت ريات دائموواا مشوواورات مووع اجلاووات الفاعلووة يف اجمليمووع انوو
 ؛اخلرباء افخرين وأن يقرها طرف اثل  خارجي معيمد ذو خربة يف جمال حقوق اإلنسان

إدماا نيائل تقييمات األ ر ابشاذ اخلطوات الال مة من أجل   ايدة انعرفة  )ق( 
والوووعي ابحلووق يف اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيوواتا موون خووالل توووفري اليوودريا وإصوودار 
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يايوووة لوووإلدارة وانووووتفي واجلاوووات الفاعلوووة األخووورف انرتبطوووة ابألعموووالا مثووول انبوووادئ اليوج
انيعادووودين؛ واعيمووواد السيا وووات واإلجوووراءات الوووهت  ووودد الطريقوووة الوووهت  ووويقيم هبوووا الشوووركة 
مطالووا احلكومووة وتسوويجيا هلووا فيمووا يووص فوورض القيووود علووى ااتةوواات أو الوصووول إىل 

يف العمليوات اليجاريووة ليحديود اندوواطر انرتبطوة  قوووق ا يووف؛ ودمول نظووم اإلنو ار انبكوور 
اإلنسوان واا ويجابة يف الودووإل اننا وا؛ وا وويددام نفوذهوا ليحودع طلبووات احلكوموة الووهت 
تقيوود دون مووربر احلووق يف حريووة اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيووات؛ ودعووم البحوو  وتطوووير 

عايوة عورب اإلنكنوإلا مبوا يف ذلوك حلول تكنولوجية مالئمة لليحرش واليضليل اإلعالموي والد
أدوات كشووف و ديوود احلسوواابت والروبووويت انرتبطووة ابلوودول؛ واعيموواد مؤشوورات للرصوود 

 تشمل شواغل ابددة ميعلقة ابحلرية يف اليجمع السلمي وتكوين اجلمعياتف
ينبغوي للشوركات أن تيدو  توودابري فعالوة لضومان شووفافية  يا وااا وممار واااا مبووا يف  -8٧

طبيق شروط خدمياا وعمليات اا يعراض القائمة على احلا و ا واحكام ضماانت ذلك ت
اإلجووراءات القانونيووة الواجبووةف و قيقوواا هلوو خ الغايووةا ينبغووي للشووركات أن تنشوور ابنيظووام علووى 
موادعاوا الشووبكية الر يووة معلومووات عوون األ واس القووانوين للطلبووات الووهت تقوودماا احلكومووات 

ثالثة وعن العدد أو النسبة ان وية للطلبوات انميثول هلواا وعون ا يووف وغريها من األطراف ال
أو احلسوواابت الووهت يوويم تقييوودها أو إلغا هووا مبوجووا السيا ووات وانبووادئ اليوجيايووة اجمليمعيووة 

 اخلاصة ابلشركةف 
ينبغي للشركات أن تعيمد آليات ردابة مسيقلة لرصد نيوائل دورارات إدارة ا يووفا  -88

 دول أن تنظر يف الالئحة الهت تيطلا ه خ الردابة انسيقلةفوينبغي لل
ينبغي للشركات أن تنش ا بيشاور جمٍد مع اجمليمعات ا لية انيضررةا آليات تظلوم  -89

على انسيوف الينفي ع تكون مياحة بشكل واضوح واكون الوصوول إلياوا وفعالوة مون حيو  
 اإلجراء والنيائل العالجيةف 

للشوووركات أن تؤيووود وتزيووود نوعيوووة انشووواركة يف انبوووادرات القائموووة ألصوووحا  ينبغوووي  -90
انةلحة انيعددين وتنفيو هاف وينبغوي للشوركات انشواركة أن تعوز  دورهوا يف احوكام احلوق يف 

 حرية اليجمع السلمي وتكوين اجلمعيات يف إطار ه خ انبادراتف
انوودين ليطوووير تكنولوجيووا تعووز  ينبغووي للشووركات أن تيعوواون مووع احلكومووات واجمليمووع  -91

 حقوق اإلنسان وتقويااف

 اليوصيات انوجاة إىل اجمليمع اندين -جيم 
ينبغووووي للجاووووات الفاعلووووة يف اجمليمووووع انوووودين أن تواصوووول اابيكووووار والشووووراكة مووووع  -92

احلكومات والشركات واألو اط األكاداية من أجل تطوير تكنولوجيا تيسر ممار وة احلوق يف 
 مع السلمي وتكوين اجلمعياتفحرية اليج

ينبغي للجاات الفاعلة يف اجمليمع اندين أن تضمن كوون األمون الردموي وابوو األميوة  -93
 يف اجملال الردمي يف صميم أنشطة اننظمةف

ينبغووي للجاووات الفاعلووة يف اجمليمووع انوودين أن تو ووع و سوون مجووع البيوواانت انيعلقووة  -94
ت وتو يوووق الياديووودات الردميوووةا ا  ووويما فيموووا ييعلوووق ابحلوووق يف اليجموووع وتكووووين اجلمعيوووا
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ابليطوووورات القانونيوووة وحووواات تعطووول الشوووبكة وانرادبوووة واليحووورش عووورب اإلنكنوووإل ومحوووالت 
اليضوليل اإلعالموويف وينبغووي هلوا أن تيبووادل انعووارف وتعوز  معووايري مجووع البيواانت وتيعوواون مووع 

 اجلاات األخرف صاحبة انةلة يف ه خ اجلاودف 
نبغووي جلميووع منظمووات اجمليمووع انوودينا ولوويس فقوو  منظمووات احلقوووق الردميووةا أن ي -95

تدعم وتشار. يف عملية فام األخطار الردميوة الوهت اودد الفضواء انودين وإعوداد ردود فعالوة 
 للياديداتف

 توصية موجاة إىل اللجنة انعنية  قوق اإلنسان -دال 
مون العاود الودويل  ٢١يوق العوام علوى انوادة النظر يف ه ا اليقرير أ نواء صوياغة اليعل -9٦

 اخلاص ابحلقوق اندنية والسيا يةف
    


