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جملس حقوق اإلنسان

الدورة احلادية واألربعون
 24حزيران/يونيه  12 -متوز/يوليه 2019
البند  3من جدول األعمال
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
الس االمي وتك ااوين اجلمعي ااا ،يف الع .اار الرملم اايخل ويس ااعى املق اارر اخل اااص تق ااد ر ااا ا،
بشأن أفضل طريقة للحفاظ على هذه الفرص واستغالهلا أمل.ى حد والت.دي للمخاطرخل
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
تكنولوجي ااا ،س ااتخ ااس يف املس ااتقبلخل و ينبغ ااي أن متل ااي املع اااي واملب ااا ق الدولي ااة القا م ااة يف
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

__________

*

ٍ
لظروف خارجة عن سيطرن مق ِّّدمهخل
اتّفق على نشر هذا التقرير بعد اتريخ النشر املعتا
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أواا -مقدمة
 -1يق اادمل املق ا ِّّارر اخل اااص املع ااين ابحل ااق يف حري ااة التج ام ااع الس االمي وتك ااوين اجلمعي ااا ،ه ااذا
التقرير الدورن  41جمللس حقوق اإلنساان عماالأ بقاراري اجمللاس  21/15و32/32خل ويقادمل
يف الفاارس ال اااً ساار اأ ل نشااطة الاات ا ااطلع إااا منااذ عاار تقريااره جملااس حقااوق اإلنسااان
يف  18حزيران/يونيه 2018خل ويف الفارع ال الاو والراباع يتنااول ةارساة احلاق يف حرياة التجماع
الساالمي وتكااوين اجلمعيااا ،يف الع.اار الرملماايخل وتعاار ا سااتنتاجا ،والتوواايا ،ابلتف.اايل يف
الفرس اخلامسخل
 -2وملاد فااتل الع.ار الرملمااي فضااء جديااداأ للتمتااع ابحلاق يف حريااة التجماع الساالمي وتكااوين
اجلمعيااا،خل وهناااك أم لااة ك ا ن يف أيااع أعاااء العاااق تاادل علااى ملااون التكنولوجيااا الرملميااة يف أياادي
األ خاص الاذين يساعون توحياد جهاو هم مان أجال النهاو ابلد قراطياة والساالمل والتنمياةخل
بي ااد أن ال ااورن الرملمي ااة ج اااء ،أيضا ااأ بطا ف ااة م اان املخ اااطر والتهدي اادا ،اجلدي اادن هل ااذه احلق ااوق
األساسيةخل
 -3وملااد حااا املقاارر اخلاااص الكيفيااة الاات اسااتخدمل إااا الاادول التكنولوجيااا علااى مااد
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
ب.ااورن أك اار تاواتراأ كمااا بجااب املواملااع الشاابكية واملنااابر ملباال اللحظااا ،الد قراطيااة احلا ااة م اال
ا نتخ ااااب ،وا حتجاج ااا،خل ومل ااد أ  ،طف اارن يف التشا اريعا ،والسياس ااا ،الرامي ااة مكافح ااة
اجلر ااة الساايةانية أيض ااأ فااتل الباااق أمااامل معاملبااة النشااطاء واحملتج ا وم اراملبتهم يف العديااد ماان
البلاادان يف أيااع أعاااء العاااقخل وعلااى الاارغم ماان أن الاادور الااذي كاان أن ت يااه التكنولوجيااا يف
تشجيع اإلرهاق واحلض على العنف والتالعب اب نتخااب ،اغل عاملي حقيقاي وخطا فا ن
ستخدمل ذريعة إلرغامل اجملتمع املدً الرملمي اجلديد على ال اجعخل
هذه التهديدا ،غالباأ ما ت ا
 -4ويف الوملا ال نفس ااه أو اابحل املن .ااا ،املهيمن ااة عل ااى اإلن ن اال م اال فيس اابوك وت ااوي
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 فارا واجلهااا ،الفاعلااة يف اجملتمااع
املدً الووول الفضاء الد قراطي واملشاركة فيهخل
 -5وسااتز ا الفاارص والتهدياادا ،الناأااة عاان التكنولوجيااا ،الرملميااة ملمارسااة حريااة التجمااع
وتكااوين اجلمعيااا ،مااع تطااور التكنولوجيااا ،النا ا ة و اايوعها  -مبااا يف ذلاات ن ناال األ ااياء
والذكاء ا وطناعيخل وبناءأ على التقارير الت أعدها مكلفون بو ت ،أخار ذا ،والة يف طاار
اإلج اراءا ،اخلاوااة( )1يسااعى املقاارر اخلاااص يف هااذا التقرياار تقااد ر ااا ا ،بشااأن أفضاال
الساابل للحفاااظ علااى الفاارص الاات تتيحهااا هااذه التكنولوجيااا ،واسااتغالهلا أمل.ااى حااد م ااع
الت.دي للمخاطر الت تنطوي عليهاخل وليس الق.د من هذا التقرير أن يكون امالأخل وباد أ مان
ذلاات يهاادف تقااد اسااتعرا عااامل أويف للتحاادت ،األك اار حلاحااأ الاات ستواواال معاجلتهااا
يف التقارير والبالغا ،املقبلةخل
__________
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 -٦وأثناء عدا هاذا التقريار أفاا املقارر اخلااص مان عملياة عاماة للمادخال ،واملشااورا،خل
ويف تشا ارين ال اااً/نوفمة  2018أو اادر ع ااون لتق ااد م اادخال ،للتقري اارخل وح اان اتري ااخ نش اار
التقرياار ور  10 ،مساااتا ،ماان منظمااا ،اجملتمااع املاادً ومساااتتان ماان ااركا ،التكنولوجيااا
الرملمية ومساتتان من احلكوما،خل و عا املقرر اخلاص عقد اجتماس خةاء يف جنياف يف 11
و 12تشرين األول/أكتوبر 2018خل وعقد أيضاأ مشاورا ،ملليمية مع منظما ،اجملتمع املدً يف
ابنكوك ( 21كانون األول /يسمة  )2018وب و 18( ،كانون ال اً/ينااير  )2019ومكسايكو
سا اايت ( 24و 25كا ااانون ال اً/ينا اااير  )2019وس ا اايليكون فا ااايف كاليفورنيا ااا الا ااو ت ،املتح ا اادن
األمريكية ( 30-2٧كانون ال اً/يناير  )2019ون ويب ( 21و 22باط/فةاير )2019خل وعقاد
اجتماع ااا ،م ااع خ ا اةاء يف كوبنه اااغن ( ٦آذار/م ااار  )2019و ع ااا عق ااد مش اااورا ،م ااع
احلكومااا ،يف جنيااف ( 20آذار/مااار )2019خل وابإل ااافة ذلاات ع ِّقااد ،يف  18و19
كااانون األول /يساامة  2018يف ابنكااوك مشاااورا ،مش ا كة مااع املقاارر اخلاااص املعااين بتعزيااز
ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعب يفيد كايخل

اثنيا -أنشطة انقرر اخلاص
ألف -الزايرات القطرية
 -٧زار املق ا اارر اخل ا اااص ت ا ااونس يف الفا ا ا ن م ا اان  28 1٧أيلول/س ا اابتمة ( 2018انظ ا اار
 )A/HRC/41/41/Add.3وأرميني ااا يف الف ا ا ن م اان  1٦ ٧تش ا ارين ال اااً/نوفمة ( 2018انظ اار
)A/HRC/41/41/Add.4خل وهااو يعاارق عاان ااكره حلكااومت البلاادين علااى تعاو مااا ملباال الاازترت
وأثناءتاخل

ابء -البالغات
 -8أرس اال املق اارر اخل اااص م ااا جمموع ااه  130بالغ ااأ  ٦0ول ااة يف الف ا ن م اان  1نيس ااان/
أبريال  25 2018نيسااان/أبريل 2019خل وتار مالحظاتااه علااى البالغاا ،املوجهااة الاادول
والر و الوار ن عليها يف افة هلذا التقرير ()A/HRC/41/41/Add.1خل

جيم -انشاركة يف أحداث خميلفة
-9

ارك املقرر اخلاص يف األحداث التالية من ب عدن أحداث أخر :
(أ)

زترن أكا ية للةازيل يف الف ن من 1٦

 20متوز/يوليه 2018؛

(ق) ما متر التعاااون اإل ااا ي السويساري بشااأن تقلااا احليااز املاادً وهتي ااة بي ااة مواتيااة
للمجتمع املدً الذي عقد يف برن يومي  13و 14أيلول/سبتمة 2018؛
(ج) الدورن  ٦3للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشاعوق الات ع ِّقاد ،يف اب اول
يف الف ا ن ماان  2٦ 24تش ارين األول/أكتااوبر  2018والاادورن  ٦4للجنااة الاات ع ِّقااد ،يف
رمل الشيخ م.ر يف  24نيسان/أبريل 2019؛
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( ) اجللسة الت عقد ،يف ابريس يف  30تشرين األول/أكتوبر  2018أثناء م متر
القمااة العاااملي للماادافع عاان حقااوق اإلنسااان بعن اوان اجعاال حيااز عظيم ااأ ماارن أخاار  :معاجلااة
تقلااا احليااز املتاااو والقاوان التقييديااة والقيااو املفرو ااة علااى التموياال  -احلالااة الفعليااة والقضااات
الر يسية للسنوا ،الا  20املقبلةا؛
(ه) م ا ا متر اتعا اار احليا ااز املا اادً للهجا ااوملا الا ااذي ع ِّقا ااد يف  21تش ا ارين ال ا اااً/

نوفمة  2018يف مركز جامعة أوترخل ملواجهة التحدت ،العاملية هولنداخل

(و) املنتد املعين ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان املعقو يف جنياف يف الفا ن
من  28 2٦تشرين ال اً/نوفمة 2018؛
(ز) ح اادث املنظم ااة الدولي ااة للفرانكوفوني ااة لالحتف ااال ابل ااذكر الس اانوية الس اابع
لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد يف نيويورك يف  10كانون األول /يسمة 2018؛
(و) احل اوارا ،اإلملليمي ااة م ااع اجملتم ااع امل اادً واحلكوم ااا ،م اان منطق ااة آس اايا واحمل ااي
اهلا ااا ق بشا ااأن أثا اار القيا ااو املفرو ا ااة علا ااى احليا ااز املا اادً وحريا ااة ال ا ارأي والتعب ا ا والتجما ااع علا ااى
ا نتخااب ،الت نظمها املنتاد اسسايوي حلقاوق اإلنساان والتنمياة وع ِّقاد ،يف ابنكاوك يف 20
و 21كانون األول /يسمة 2018؛
(ط) امل ا متر الس اانوي لفريفيليغي اال الن اارويو وه ااي الرابط ااة النرومي ااة للمنظم ااا ،غ ا
احلكومية بال اعار اهال كان للمنظماا ،غا احلكومياة أن تنقاذ الد قراطياةعا الاذي ع ِّقاد
يف أوسلو يف  14باط/فةاير 2019؛
(ي) امل متر الدويف املعين ابملطالباة ابحلياز املادً معااأ الاذي ع ِّقاد يف كوبنهااغن يف 4
و 5آذار/مار 2019؛
(ك) ال ا اادورن  1٧2للجن ا ااة البل ا اادان األمريكي ا ااة حلق ا ااوق اإلنس ا ااان ال ا اات ع ِّق ا ااد ،يف
كينغستون يف الف ن من ٦

 10أتر/مايو 2019خل

اثلثا -احلووق يف حريووة اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيووات يف العةوور الردمووي
اإلطار القانوين الدويل
ألف -اليزامات الدول
 -10حظى احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيا ،حبماياة املاا ن  20مان اإلعاالن
العاملي حلقوق اإلنسان واملا ت  21و 22من العهد الدويف اخلااص ابحلقاوق املدنياة والسياسايةخل
وملد د جملس حقوق اإلنسان على أن الدول ملزماة ابحا امل هاذه احلقاوق ومحايتهاا محاياة اتماة
علااى اإلن ناال وخارجهااا()2خل وأهاباال اجلمعيااة العامااة أيض ااأ نميااع الاادول أن اتضاامن أن أيااع
احلقااوق الاات يتمتااع إااا األف ارا خااارج اإلن ناال مبااا يف ذلاات احلقااوق يف حريااة التعب ا والتجمااع
__________

()2
4
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السلمي وتكوين اجلمعيا ،بظى أيضا حبماية كاملة على بكة اإلن نل وفقاأ لقاانون حقاوق
اإلنسانا()3خل
 -11ويف التقارير السابقة اع ف املكلف ابلو ية أبن التكنولوجيا الرملمياة جازء يتجازأ مان
ةارسااة احلااق يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا)4(،خل فالتكنولوجيااا ت.االل يف الوملاال نفسااه
كوسيلة لتيس ةارسة احلق يف التجماع وتكاوين اجلمعياا ،خاارج اإلن نال وكفضااءا ،اف ا اية
كا اان فيها ااا ةارسا ااة احلقا ااوق نفسا ااها بنشا اااط()5خل والواملا ااع أن ها ااذه التكنولوجيا ااا ،أ وا ،هاما ااة
للجها ،املن ِّظّمة الت تسعى حشد جمموعة كب ن من الناا بسارعة وفعالياة وبتكلفاة ا يلة
وت .االل أيض ا ااأ كفض اااءا ،عل ااى اابكة اإلن ن اال لف ااا ،األ ااخاص ال ااذين يهمش ااهم اجملتم ااع
اامان
ويواجهااو مليااو اأ عنااد العماال يف األماااكن املا يااة()٦خل وأهاااق املكلااف ابلو يااة ابلاادول
( )٧
متكن كال فار مان الوواول اإلن نال واساتخدامها ملمارساة هاذه احلقاوق وتيسار الرابطاا،
واجلمعي ااا )8(،عل ااى اإلن ن اال وفقا ااأ للمع اااي الدولي ااة حلق ااوق اإلنس ااانخل واعا ا ف جمل ااس حق ااوق
اإلنسااان أنااه علااى الاارغم ماان أن التّجماع يفهاام عمومااأ علااى أنااه حشااد حقيقااي ماان األ ااخاص
فا ن أوجااه محايااة حقااوق اإلنساان مبااا يف ذلاات احلااق يف حرياة التجمااع الساالمي كاان أن تنطبااق
على التفاعال ،التماثلية الت جتري عة اإلن نل()9خل
 -12وعلى الارغم مان أن هاذه احلقاوق ليسال مطلقاة فا ن حرياة الوواول التكنولوجياا،
الرملميااة واسااتخدامها ملمارسااة احلااق يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا ،ينبغااي أن تعتا ااة هااي
القاعدن والقيو هاي ا سات ناءخل وينبغاي أن تكاون القاعادن العاماة هاي اتحاة ا ساتخدامل املفتاوو
واحلاار لإلن ناال وغ هااا ماان األ وا ،الرملميااة()10خل وياانا مل ارار جملااس حقااوق اإلنسااان 21/15
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
ال.ااحة العامااة أو األخااالق العامااةا()11خل وعنااد فاار م اال هااذه القيااو ا مااب علااى الاادول أن
ما كاان متناساباأ ماع الساعي بقياق أهاداف مشاروعة
ت بل رورهتا وأ تتخذ من التداب
وذلت من أجل امان احلماياة املساتمرن والفعالاة للحقاوق املشامولة ابلعهادخل و ماوز أبي حاال
اس جااوهر أي ح اق ماان احلقااوق املشاامولة
ماان األ(ح ا)12وال فاار القيااو أو ا حتجاااج إااا بطريقااة متا ّ
ابلعهد خل
__________

( )3انظر ملرار اجلمعية العامة 1٧3/٧3خل
( )4انظر  A/HRC/20/27وA/HRC/38/34خل
( )5الوثيقة  A/HRC/29/25/Add.1الفقرن 53خل
( )٦انظر A/HRC/35/28خل
( )٧الوثيقة  A/HRC/20/27الفقرن 52خل
( )8الوثيقة  A/HRC/29/25/Add.1الفقرن 34خل
( )9انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان 11/38خل
( )10الوثيقة  A/HRC/23/39الفقرن ٧٦خل
( )11انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان 21/15خل
( )12اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العامل رملم  )2004(31بشأن طبيعاة ا لتازامل القاانوً العاامل املفارو
الدول األطراف يف العهد الفقرن ٦خل
GE.19-08114
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 -13و يقع على الدول التزامل سليب اب متناس عن التدخل من غ ماةر يف احلاق يف التجماع
السلمي وتكاوين اجلمعياا ،فحساب بال يقاع عليهاا أيضااأ التازامل ماايب بتيسا ومحاياة هاذا احلاق
وفقاأ للمعاي الدولية حلقوق اإلنسان()13خل ويعين ذلت مان متتع اجلميع ابحلق يف حرية التجمع
السلمي وتكوين اجلمعيا ،ون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو
الارأي السياسااي أو غا السياسااي أو األواال القااومي أو ا جتماااعي أو ال اارون أو النسااب أو غا
ذلت من األسباق (املا ن  )1(2من العهد الدويف اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية)()14خل
 -14ويف الع .اار الرملم ااي يش اامل ا لت ا ازامل اإلم ااايب بتيس ا ا ةارس ااة احل ااق يف حري ااة التجما ااع
السلمي وتكوين اجلمعيا ،اجلهو الرامية ا[خلخلخل] سد الفجوا ،الرملمياة مباا يف ذلات الفجاون
الرملمية ب اجلنس [خلخلخل وتعزيز] استخدامل تكنولوجياا املعلوماا ،وا ت.اا  ،مان أجال تعزياز
التمتاع الكاماال حبقااوق اإلنسااان للجميااعا()15خل ويتطلااب ا لتازامل ابحلمايااة اداااذ تااداب مابيااة ملنااع
األعمااال الاات تقاومل إااا اجلهااا ،الفاعلااة ماان غا الاادول مبااا يف ذلاات م سسااا ،األعمااال والاات
كن أن تتدخل من غ مةر يف احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيا)1٦(،خل
 -15وعندما يكون احلق يف التجمع السالمي وتكاوين اجلمعياا ،مقياداأ مان غا ماةر ينبغاي
أن يكون إبمكان الضحية (الضحات) ةارسة احلق يف سبيل انت.اف فعال واحل.ول علاى جاةخل
وملااد أهاااق جملااس حقااوق اإلنسااان ابلاادول اأن تكفاال ساابل انت.اااف فعالااة ماان انتهاكااا،
حقوق اإلنسان مبا فيها تلت املت.لة ابإلن نل وفقاأ لتزاماهتا الدوليةا()1٧خل
 -1٦و ك اان أن تت اادخل انتهاك ااا ،احل ااق يف التجم ااع الس االمي وتك ااوين اجلمعي ااا ،أيضا ااأ يف
التمتع حبقوق نسان أخر على اإلن نل وخارجها على السواءخل وتشمل هذه احلقوق احلاق يف
اخل.وواية واحلاق يف حرياة الارأي والتعبا اللاذين يرتبطاان ارتباطااأ وثيقااأ ابلتمتاع ابحلاق يف التجمااع
الس االمي وتك ااوين اجلمعي ااا،خل ومل ااد تت ااأثر حق ااوق أخ اار أيضا ااأ و س اايما احلق ااوق ا ملت .ااا ية
وا جتماعية وال قافيةخل

ابء -دور ومسؤوليات األعمال اليجارية
 -1٧يف الع.ر الرملمي أوبحل ةارسة حق التجمع السالمي وتكاوين اجلمعياا ،تعتماد
حااد كب ا علااى امل سسااا ،التجاريااة الاات كاان أن ت ا ثر التزاماهتااا القانونيااة وسياساااهتا ومعاي هااا
التقني ااة و اذجه ااا املالي ااة وخوارزمياهت ااا يف ه ااذه احل اارت،خل وتتمت ااع املن .ااا ،اإللك وني ااة و ااركا،
وسااا ل التواواال ا جتماااعي علااى وجااه اخل.ااوص بسالطة كبا ن علااى طريقااة التمتااع يف الوملاال
__________

()13
()14
()15

()1٦
()1٧
6

الوثيقة  A/HRC/17/27الفقرن ٦٦خل والوثيقة A/HRC/29/25/Add.1خل
انظر أيضاأ املا ن  2٦من العهدخل
ملارار جملااس حقااوق اإلنسااان  ٧/38الفقاارن 5خل وياار ذلاات أيضااأ يف خطااة التنميااة املسااتدامة لعااامل  2030الاات
تتضاامن التزام ااأ با ا ابقيااق زت ن كب ا ن يف فاارص احل.ااول علااى تكنولوجيااا املعلومااا ،وا ت.ااا  ،والسااعي
ابكة اإلن نال يف أملال البلادان اواأ حبلاول عاامل 2020ا (اهلادف -9
توف فرص الووول الشامل وامليساور
ج ايم) واتعزيااز اسااتخدامل التكنولوجيااا التمكينيااة وياوااة تكنولوجيااا املعلومااا ،وا ت.ااا  ،ماان أجاال تعزيااز
متك املرأنا (اهلدف -5ابء)خل انظر أيضاأ A/HRC/35/9خل
انظر املا ن  )2(2من العهد؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العامل رملم 31خل
انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان ٧/38خل
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نفسه ابحلق يف حرية التجمع السلمي وابحلق يف حرية تكوين اجلمعيا ،وةارستها و سايما يف
البلادان الاات يكااون فيهاا تقييااد كبا ملمارساة احلااق يف حريااة التجماع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا،خل
بيد أن هذه املن.ا ،أوبحل هي أيضااأ أ وا ،جديادن ساتهداف اجلهاا ،الفاعلاة يف اجملتماع
املدً ومراملبتهاخل
 -18وتااوفر املب ااا ق التوجيهي ااة املتعلق ااة ابألعم ااال التجاريااة وحق ااوق اإلنس ااان اإلط ااار الع اااملي
لتقياايم مس ا وليا ،ااركا ،التكنولوجيااا الرملميااة يف اح ا امل حقااوق اإلنسااان()18خل وتع ا ف املبااا ق
التوجيهيااة ماان  24 11أبن امل سسااا ،التجاريااة اينبغااي أن ب ا مل حقااوق اإلنسااانا بتجنااب
انتهاك حقوق اإلنسان لآلخرين ومعاجلة اساثر السلبية الت تشارك يف حدوثهاخل ومن أجل الوفاء
إااذا ا لت ازامل ينبغااي للم سسااا ،التجاريااة أن تكااون لااديها سياسااا ،و ج اراءا ،تتعلااق حبقااوق
اإلنسان  -مبا يف ذلت ا لتزامل يف سياستها العامة ابلوفاء مبس وليتها عن اح امل حقوق 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
حبقوق اإلنسان تسببها أو تسهم يف حدوثها()19خل
 -19ويف هااذا ال.ااد ي يااد املكلااف ابلو يااة آراء املقاارر اخلاااص املعااين بتعزيااز ومحايااة احلااق يف
حرياة الارأي والتعبا الاذي أ اار أن املااانون حقاوق اإلنساان ياوفر للشاركا ،األ و ِّ
ا ،الكفيلااة
بتو يل ن مواملفها بطرق ب مل القواعد الد قراطياة وتقااومل املطالاب ا ساتبدا يةا()20خل وابمل ال
اع ف جملس حقوق اإلنساان ابضارورن أن تس اد اجلهاا ،الفاعلاة يف القطااس اخلااص ابلقاانون
الدويف حلقوق اإلنسان وأن يكون أساساأ لسياساهتاا()21خل
 -20ويقع على الدول من جانبها واجب محاية حقوق اإلنساان ومناع ا نتهاكاا ،املت.الة
ابإلج اراءا ،ال اات تتخ ااذها أو تتخ ااذها األط اراف ال ال ااة م اان ملبي اال األعم ااال التجاري ااةخل وي ك ااد
املباادأ  1ماان املبااا ق التوجيهيااة أن اعلااى ال اادول أن بمااي ماان انتهاااك حقااوق اإلنسااان اخ اال
ملليمها و/أو و يتها القضا ية من جانب أطاراف اثل اة مباا فيهاا امل سساا ،التجارياةاخل ويقتضاي
ذلات اداااذ خطاوا ،مناساابة ملناع هااذا ا نتهاااك والتحقيااق فيااه واملعاملباة عليااه وا نت.اااف منااه ماان
خالل سياسا ،وتشريعا ،وأنظمة وأحكامل ملضا ية فعالةا()22خل

__________

()18
()19
()20
()21
()22
GE.19-08114

الوثيقة A/HRC/17/31خل
الوثيقة  A/72/162الفقرن (8٦ج)خل
انظر A/HRC/38/35خل
انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان ٧/38خل
انظر A/HRC/17/31خل
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رابع ا -ممار ووة احلووق يف اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيووات يف العةوور الردمووي
الفرص واليحدايت
ألف -الفرص الردمية
 -21أتاال التكنولوجيااا ،الرملميااة بفاارص ملحو ااة للتمتااع ابحلااق يف حريااة التجمااع الساالمي
وتكااوين اجلمعيااا،خل وأ  ،التكنولوجيااا ،الرملميااة ابسااتعماهلا كااأ وا ،كاان ماان خالهلااا ةارسااة
هااذه احلقااوق اخااارج اإلن ناالا وكفضاااءا ،كاان ل فارا فيهااا أن يعمل اوا بنشاااط علااى تشااكيل
جتمعا ،وأعيا ،على اإلن نل( )23توسع كب يف ملادرا ،األفارا ومنظماا ،اجملتماع املادً
على التنظيم والتعب ة والنهو حبقوق اإلنسان وا بتكار من أجل التغي ا جتماعيخل
الشاوارس معااروف معرفااة جياادنخل
 -22و ور وسااا التواواال ا جتماااعي يف حشااد النااا
وملد استمع املقرر اخلاص خالل الزترن الت ملامل إا أرمينيا يف عامل  2018على سبيل امل ال
العديد مان الق.اا عان كياف أن من.اا ،وساا ل التواوال ا جتمااعي وأ وا ،الباو احلاي
وتطبيقااا ،ا ت.ااا  ،أ  ،وراأ ر يسااياأ يف ال ااورن الناعمااة لعااامل  2018الاات أ  ،اسااتقالة
ر اايس ال ااوزراءخل واس اات ِّ
خدمل اهلا ااتاغان  #MyStepو #MerzhirSerzhinلتب ااا ل املعلوم ااا ،وتعب ااة
امل اواطن وأااع عمهاام وا لتف اااف بااذلت علااى وسااا اإلع ااالمل الاات تساايطر عليهااا احلكوم ااةخل
وباادأ ،حركااة  #BlackLivesMatterللمساااوان العرمليااة ابسااتخدامل ها ااتا لتعب ااة اجملتمعااا ،احملليااة
يف ا حتجاجاا ،اجلماه ياة يف الااو ت ،املتحادن ويف أعااء أخاار مان العااق ااد عناف الشاارطة
والعن.ارية النظامياة ااد الساكان املنحادرين ماان أوال أفريقايخل والعديااد مان احلركاا ،الشاابابية يف
أي ا ااع أع ا اااء الع ا اااق بظ ا ااى ب ا اادعم وس ا ااا ل التواو ا اال ا جتم ا اااعي كم ا ااا يتض ا اال م ا اان ها ا ااتا
 #RoadSafetyMovementيف ب ا اانغال ية ومحل ا ااة  #FeesMustFallيف جنا ا اوق أفريقي ا ااا واحلرك ا ااة
العاملية  #FridaysForFutureو#ClimateStrikesخل
 -23و كا اان ل ف ا ارا حالي ا ااأ أن يسا ااتخدموا فضا اااءا ،اإلن نا اال للمشا اااركة يف جمتما ااع ما اادً
مووا ااول اف ا ا ااياأخل فالنا ا ااطا ،علا ااى سا اابيل امل ا ااال يسا ااتخدمن اإلن نا اال للتواوا اال وتبا ااا ل
ا س اتيجيا ،مبا يف ذلت عة احلادو وكفضااء للتنظايم()24خل ولعال حركاة  #MeTooأبارز م اال
حديو على ذلتخل ففي عامل  201٧استخدمل جيا ،من العناف اجلنساي من.اا ،وساا ل
التواول ا جتماعي لتبا ل الق.ا الشخ.ية للتحرش اجلنساي وا عتاداء اجلنساي وللادعون
ِّ
املساااوان ب ا اجلنس ا يف مكااان العماال باال ها ااتا #MeTooخل ويف غضااون ساانة اس ااتخدمل
اهلا ااتا حسااب التقااارير أك اار ماان  19مليااون ماارن( )25ماان جانااب كاال ماان الناجيااا ،ومناوااري
القضيةخل وعلى الرغم من أن احلركة بدأ ،يف الو ت ،املتحادن فا ن النسااء انضاممن ليهاا أيضااأ
يف فرنس ا ا ا ااا ) (#BalanceTonPorcوالع ا ا ا اااق الع ا ا ا ااريب ) (#AnaKamanواهلن ا ا ا ااد ()#MeTooIndia
وأوكرانيا ( )#IAmNotAfraidToSayItواملكسيت ()#MeTooMexicoخل
__________

( )23انظر الوثيقة A/HRC/29/25/Add.1خل
( )24الوثيقة  A/HRC/35/9الفقراتن  23و24خل
(Pew Research Center, “How social media users have discussed sexual harassment since #MeToo )25
went viral”, 11 October 2018خل
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 -24ومكنل تكنولوجيا ،التشف واساتعمال األ ااء املساتعارن وغ هاا مان الساما ،األمنياة
أاعا ،األملليا ،من ما بعضاهم و نشااء أاعاةخل وملاد اد جملاس حقاوق
األفرا املنتم
اإلنسااان علااى أن ااحللااول التقنيااة لتااأم ومحايااة س ارية ا ت.ااا  ،الرملميااة مبااا يف ذلاات تااداب
التشف وحجب اهلوية كن أن تكون مهمة يف الع.ر الرملمي لضمان التمتاع حبقاوق اإلنساان
وياوة احلق يف اخل.ووية وحرية التعب وحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعياا،ا()2٦خل وي كاد
املقرر اخلاص أن األمر نفسه ينطبق على تنظيم اجلمعيا ،وتسي هاخل وتاوفر هاذه األ وا ،ل فارا
واجلهااا ،الفاعلااة يف اجملتمااع املاادً فضاااءأ آمن ااأ علااى اإلن ناال لالجتماااس والتواواال مااع أعضاااء
آخ ارين يف أاااعتهم فض االأ عاان تنظاايم وتنساايق األنشااطة ون تاادخل مااةر لااه ماان األط اراف
ال ال ة واحلكومة()2٧خل
 -25وماان خااالل اسااتخدامل وسااا ل التواواال ا جتماااعي وا لتماسااا ،اإللك ونيااة ومن.ااا،
التموي اال اجلم اااعي متكن اال منظم ااا ،اجملتم ااع امل اادً م اان الوو ااول أ اااه جدي اادن ونش اار
املعلوما ،واجتذاق أعضاء و ما التمويل بطرق كانل فيما مضى مستحيلة أو ابهظة التكلفةخل
ففي أعقاق الزلزال الاذي ارق املكسايت يف عاامل  2018ما الأ تعباأ ،جمموعاة مان املاواطن
علا ااى اإلن نا اال عا اان طريا ااق ها ا ااتا  )28(#Verificado19Sلتا ااوف معلوما ااا ،موثوملا ااة ومسا اااعدن
الضااحات ابمل اوار الالزمااةخل ويف تركيااا اسااتخدمل منظمااا ،ماان ملبياال اأوي يف أوتيساايا أ وا،
وساا ل التواوال ا جتمااعي لتساجيل أك اار مان  ٦0 000متطاوس لرواد أك ار ماان 130 000
وندوق امل اس خالل ا نتخااب ،العامة يف تشرين ال اً/نوفمة 2015خل ويف الو ت ،املتحادن
أع ا با األمريكي للحرت ،املدنية مالي الدو را ،يف تةعا ،على اإلن نال خاالل عطلاة
اية أسبوس واحدن لدعم العمل الاذي يقاومل باه لفا ادن حقاوق املهااجرينخل وابمل ال بعاد أن فار
ا ب ااا الروس ااي ملي ااو اأ ااديدن عل ااى مل اادرن اجملتم ااع امل اادً عل ااى احل .ااول عل ااى املا اوار األجنبي ااة
اس ااتخدمل منظم ااة حق ااوق اإلنس ااان اأو يف ي-أنف ااوا التموي اال اجلم اااعي حلش ااد ال اادعم وأ ااع
هب ااا ،ةلي ااة و ااغ ن م اان اخل اواص()29خل وابمل اال تزاي ااد ،أتي ااة التكنولوجي ااا ،الرملمي ااة للنق ااااب،
العمالية أل اء مهامها األساسية مبا يف ذلت تنظيم ا حتجاجا ،والبقاء على ات.ال ابألعضااء
وتوف فضاءا ،للمناملشة وونع القرارا)30(،خل
 -2٦وملااد اسااتفا عااد ماان منظمااا ،اجملتمااع املاادً ماان التكنولوجيااا لالبتكااار يف الت.اادي
للمش اااكل ا جتماعي ااةخل فعل ااى س اابيل امل ااال ي ااوفر مش ااروس ا ن اادماركا( )31للجمه ااور خ ا ارا
وبيا  ،حيوية أخر عن األرا ي الت تشغلها الشعوق األولية واجملتمعا ،احمللية وتساتخدمها
بش ا ااكل أا ا اااعي يف أيا ا ااع أعا ا اااء العا ا اااق لض ا اامان محايتها ا اااخل واسا ا ااتحدث مشا ا ااروس اآيا ا ااويتنيسا
__________

()2٦
()2٧
()28
()29
()30

انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان ٧/38خل
انظر  A/HRC/29/32وA/HRC/38/35/Add.5خل
#Verified19Sخل
الوثيقة  A/HRC/35/28الفقرن ٦2خل
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
( )31انظر www.landmarkmap.orgخل
GE.19-08114

9

A/HRC/41/41

تكنولوجي ااا ،لتعزي ااز مل اادرا ،األفا ارا واجله ااا ،الفاعل ااة يف اجملتم ااع امل اادً عل ااى توثي ااق وتس ااجيل
انتهاك ااا ،حق ااوق اإلنس ااان()32خل وك ااان تط ااوير الةاجمي ااا ،املفتوح ااة امل .اادر واملش اااعا ،اجملاني ااة
مدفوعاأ حد كب بفعل منظما ،اجملتمع املدً م ل م سسة موزيال وويكيميادتخل واسات ِّ
حدثل
من .ااا ،م اان ملبي اال اس اايغنالا واكرابغا ارا ا لتعزي ااز أم اان ا ت.ا اا  ،الرملمي ااة ملنظم ااا ،اجملتم ااع
املاادًخل والشاابكا ،اجملتمعيااة يف مسااتوطنا ،الالج ا أو يف جمتمعااا ،الشااعوق األواالية م ااال
آخر على ابتكار اجملتمع املدً ملعاجلة املشاكل ا جتماعيةخل
 -2٧وينبغااي أن تنظاار الساالطا ،التكنولوجيااا ،الرملميااة علااى أ ااا افروااة ساااعة للتفاعاال
مع أهور واسع ومتنوس ملبل انطالق التجمعا ،السلمية وأثناءها إدف بسايس هاذا اجلمهاور
بادوره وو ا فااه ومان ا بناااء أو تعزياز ال قااة با الساكانا()33خل وابمل اال ينبغاي للاادول أن تعا ف
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
التومليعا ،لاللتماسا ،املتعلقة ابلسياسا ،احلكومية واإلجراءا ،التشريعيةخل
 -28وتو ل هذه األم لة مد واسعاأ مان اساتخداما ،التكنولوجياا الرملمياة للتمتاع ابحلاق يف
التجم ااع الس االمي وتك ااوين اجلمعي ااا ،والتفاع اال با ا ال اادوا ر خ ااارج اابكة اإلن ن اال و اخله اااخل
ويالحااا املقاارر اخلاااص أن احلااق يف حريااة التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا ،غالب ااأ مااا اار
بسالسة على اإلن نال وخارجهااخل فعلاى سابيل امل اال متلات عادن أعياا ،مكاتاب ومتماع فيهاا
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 أساسااأ
على اإلن نل أن تعقد أيضاأ مناملشا ،واجتماعا ،يكون فيها احلضور خ.ياأخل ويتوملف مد
األنش ااطة عل ااى اإلن ن اال وخارجه ااا عل ااى عض ااوية اجلمعي ااة واس ا اتيجياهتا وأه اادافهاخل وللتبس ااي
حماي القااانون الاادويف احلاق يف حريااة التجمااع السالمي وتكااوين اجلمعيااا ،ساواء مااور خ.ااياأ
أو عن طريق التكنولوجيا ،املعاورن أو عن طريق تكنولوجيا ،ستخ ااس يف املستقبل()34خل

ابء -ااجتاهات يف ديود الدول
 -29يس اااور املق اارر اخل اااص القل ااق زاء الت ااداب واألس اااليب املختلف ااة ال اات تس ااتخدمها ال اادول
ملراملبة و عاملة الووول التكنولوجيا الرملمية ملمارسة احلق يف حرياة التجماع وتكاوين اجلمعياا،خل
و تزال القوان الت جترمل احملتو اإللك وً تواول انتشارها ةاا يا ي أثار ساليب كبا علاى
اابكا ،وخاادما،
الادعون والتعب ااةخل وجلاأ العديااد مان الااو ت ،القضاا ية غااالق الوواول
ا ت.ااا  ،أثناااء ا نتخااااب ،واملظاااهرا ،العامااة وحجااب املواملااع الشاابكية املنتميااة هي ااا،
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
الرملميااة واملضااايقة عااة اإلن ناال ااد اجلهااا ،الفاعلااة يف اجملتمااع املاادً واملاادافع عاان حقااوق

__________

( )32انظر www.eyewitnessproject.orgخل
( )33الوثيقة  A/HRC/23/39الفقرن ٧4خل
(Douglas Rutzen and Jacob Zenn, “Assembly and association in the digital age”, International )34
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
املش كة وتعزيزهاخل وعلى اخل.وص أعرق جملس حقاوق اإلنساان عان مللقاه زاء اا جتااه النا ا
اعااي هلااا ملنااع مسااتخدمي اإلن ناال ماان الووااول
املتم اال يف اللجااوء التضااليل وفاار مليااو
املعلومااا ،أو نشاار معلومااا ،يف حلظااا ،سياسااية هامااة األماار الااذي يا ثر علااى القاادرن علااى
تنظيم التجمعا ،وعقدهاا()35خل
 -30ويبحو هذا الفرس هذه اإلجراءا ،الت تتخذها الدول لتحديد ما ذا كانل تتوافاق ماع
املااا ت  21و 22ماان العهااد ومااع التج ااارق التحليليااة ذا ،ال.االة املن.ااوص عليهااا يف ه ااات
املا ت خل
 -١الةبغة القانونية

 -31كمااا ذكِّاار آنفااأ مااب أن تكااون أي مليااو تفاار علااى احلااق يف حريااة التجمااع الساالمي
واحلق يف حرية تكوين اجلمعيا ،ملا مة على أسا ملانوً (أي أن تكون امتفقة مع القاانونا أو
اياانا عليهااا القااانونا) وكااذلت مااب أن تكااون و يااة وساالطا ،اهلي ااة املقيِّّاادن()3٦خل ومااب أن
يكااون القااانون نفسااه مليقااأ مبااا فيااه الكفايااة لتمكا الفاار ماان تقياايم مااا ذا كااان ساالوكه سيشااكل
انتهاكاأ للقانون وكذلت للتنب ابلعواملب احملتملة هلذا ا نتهاك()3٧خل
 -32ويتزايد اعتما القوان الت جترمل احل.ول على األ وا ،الرملمياة واساتخدامها يف جمموعاة
متنوعة من البلدانخل وبد هذه القاوان املسا ولية اجلنا ياة بعباارا ،غالبااأ ماا تكاون غامضاة وغا
معرفااة تعريف ااأ جيااداأ ةااا يتاايل التطبيااق التعساافي أو التقااديري وي ا ي عاادمل اليق ا القااانوًخل
وهي على هذا النحو تفاي ابملعااي القانونياة للقياو املساموو إاا مبوجاب املاا ت  21و22
ماان العهاادخل وماان األم لااة علااى ذلاات ملاوان اجلارا م الساايةانية ومل اوان مكافحااة اإلرهاااق ومل اوان
املراملبة وملوان مكافحة ا حتجاجا،خل

ملوان اجلرا م السيةانية
 -33ن احلظ اار املف اارو عل ااى اس ااتخدامل األجه اازن اإللك وني ااة الت اادم ال ااو مل الطا ااا في أو
التساابب يف زعزعااة ا سااتقرار أو ا ااطرااب ،أو لإلخااالل ابلقااانون والنظااامل أو ةاولااة اإلخااالل
بااها( )38ال اوار يف ملااانون األماان الرملمااي  2018لباانغال ية علااى ساابيل امل ااال يعطااي املس ا ول
ساالطة تقديريااة مفرطااة لتحديااد مااا سيشااكل ت.اارفا ،غ ا مشااروعة ورفااع عاااو جنا يااة ااد
أس ااباق تعس اافية وذاتي ااةخل و ك اان أن دل ا ا الس االطا ،ب ا ا ال اادعوا،
األفا ارا اب س ااتنا
التجمعااا ،الساالمية علااى وسااا ل التواواال ا جتماااعي والتساابب يف زعزعااة ا سااتقرار أو تاادم
__________

()35
()3٦
()3٧
()38
GE.19-08114

انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان 11/38خل
فر علاى ةارساة احلاق يف التجماع السالمي أي ملياو غا تلات
تنا املا ن  21من العهد على أنه موز أن ت ا
الات تفار طبقااأ للقاانونخل وتانا املاا ن  )2(22علاى أناه ا ماوز أن يو اع مان القياو علاى ةارساة هاذا احلاق
تلت الت ينا عليها القانوناخل
الوثيقة  A/HRC/20/27الفقرن  1٦و A/HRC/31/66الفقرن 30خل
انظر  BGD 4/2018كن الووول ليه يف املوملع التايفhttps://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments :خل
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الااو مل ب ا الطوا اافخل وتعطااي مل اوان ج ارا م ساايةانية أخاار ساالطة واسااعة للحكومااا ،حلجااب
املوامل ااع الش اابكية ال اات تعت ااة منتق اادن للس االطا ،م اال تل اات املنتمي ااة امل اادافع ع اان حق ااوق
مفاهيم أمن ملومي معرفة تعريفاأ فضفا اأخل
اإلنسان( )39اب ستنا

ملوان مكافحة اإلرهاق
 -34أعاارق املكلفااون بااو ت ،يف مناساابا ،عاادن عاان مللقهاام زاء اللغااة الفضفا ااة بشااكل
اتخدمل يف تش اريعا ،مكافحااة اإلرهاااق()40خل وعلااى الاارغم ماان أن املقاارر
مفاارط الاات غالب ااأ مااا تسا ا
اخل اااص ي اادرك أن ال اادول هل ااا م .االحة يف محاي ااة األم اان الق ااومي والس ااالمة العام ااة وت ااا س ااببان
مشروعان لتقييد حرية تكوين اجلمعيا ،والتجمع ف ن هاذه القاوان غالبااأ ماا ت.اا بطارق تتايل
فرو ااأ للتعساافخل فعلااى ساابيل امل ااال تتضاامن مل اوان عدياادن مفاااهيم فضفا ااة وذاتيااة يف تعريااف
اإلرهاااق م اال اانتشااار واسااع لإلرهاااق عاان طريااق التطاارف السياساايا واا ااطرااب ،اجتماعيااة
خطا ا نا( )41واتعطي اال اخل اادما ،العام ااةا واالتحا اريض عل ااى العن ااف يف املظ اااهرا،ا وا ح ااداث
اخلاوف لااد اجلمهاور لتعاريض التضاامن للخطاارا يف بلاد ماان البلادان()42خل ونظاراأ للغماو الااذي
يكتنااف املفاااهيم ف ا ن ماان ال.ااعب للغايااة أن حااد بقاادر معقااول ماان اليق ا نااوس الساالوك (علااى
اإلن ناال وخارجهااا) الااذي ساايعتة ا رهاااابأاخل واملنظمااا ،واألف ارا الااذين يعتا ااة أ اام يشااجعون أو
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
 -35ااد املكلفااون بااو ت ،علااى أن مل اوان املراملبااة الفضفا ااة جااداأ والغامضااة غالب ااأ مااا
تس ااتهدف أفا ارا اأ معينا ا عل ااى أس ااا ا ااتباه معق ااول()43خل فعل ااى س اابيل امل ااال تض اامن مل ااانون
وااالحيا ،التحقيااق  201٦للمملكااة املتحاادن لةيطانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية لغااة غامضااة
تسمل للسلطا ،ابستهداف جمموعة أو ف ة من الناا ون ا ا اط بدياد هوياة كال هادف مان
أهااداف املراملبااة علااى حاادن()44خل وتعطااي أ ااكال أخاار ماان ملااانون املراملبااة ترخي .ااأ هااا الأ للاادول
لروااد أنشااطة امل اواطن علااى اإلن ناال م اال مشااروس ملااانون تعااديل التشاريع املتعلااق اب ت.ااا ،
وغ ها ااا ما اان التش ا اريعا ،يف أس ا ا اليا الا ااذي يتضا اامن أحكام ا ااأ ما اان ا ااأ ا أن متا اانل السا االطا،
و ا ااالحيا ،مطلق ا ااة إلجب ا ااار الش ا ااركا ،عل ا ااى تيسا ا ا ح .ا ااول األجه ا اازن األمني ا ااة عل ا ااى بي ا ااا ،
__________

( )39انظر على سبيل امل ال EGY 13/2017خل
( )40انظر  A/HRC/36/29الفقرن 59خل
( )41انظر BRA 8/2015خل
(Asian Forum for Human Rights and Development (Forum-Asia), Instruments of Repression: A )42
Regional Report on the Status of Freedoms of Expression, Peaceful Assembly, and Association in

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

ملانون وسا اإلعالمل ومكافحة ااألخبار املزورنا
 -3٦خالل املشاورا ،مع اجملتمع املدً أ ِّ
عرق عن مللق زاء اللغة الفضفا اة املساتخدمة يف
القارار رملاام  1٧0املش ا ك ب ا الااوزارا ،يف كمبااو ت وامل ا ر  28أتر/مااايو  2018الااذي حظاار
األنشااطة علااى اإلن ناال الاات اهتاادف حااداث ا ااطرااب ،يف اجملتمااعاخل ويعطااي هااذا احلكاام
سلطة تقديرية مفرطة حلظر طا فة واسعة من األنشطة على اإلن نل  -مبا يف ذلت تبا ل ال.ور
الفوتوغرافي ااة و ا ارا الفي ااديو اخلاو ااة ابعت ااداء الش اارطة عل ااى احملتجا ا ونش اار رس ااا ل ت اادعو
املظاااهرا ،الساالمية والقيااامل ابحلمااال ،السياساايةخل وتاانا القواعااد أيض ااأ علااى عقااواب ،ااديدن
وتواجه منظما ،اجملتمع املدً خطر غالملها لنشرها ةتو ةظور وهو ما يتناسب مع احلق
يف حريااة تكااوين اجلمعيااا ،ويتناااف معااهخل وابإل ااافة ذلاات تفاار هااذه القيااو ماان خااالل
واغل املشروعية()4٦خل
مرسومل حكومي ةا يضيف

ملوان املظاهرا،
 -3٧يف ا با الروسي م الأ أ خل املانون تروفاتا تعديال ،واسعة أك ر من الاالزمل علاى
القانون اجلنا ي بظر ا فاع أو جتنياد أو اراكا اسخارين يف تنظايم اا اطرااب ،اجلماعياةا()4٧خل
عتة نشر البيا  ،على اإلن نل عامالأ مشد اأخل وابمل ال حظار القاانون اجلناا ي يف كازاخساتان
وي ا
()48
تقااد ااملساااعدنا اجلمعيااا ،اغ ا القانونيااةا مبااا يف ذلاات عاان طريااق اوساايلة ات.ااالا خل
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
 -٢اهلدف انشروع
 -38مب أن تسعى القيو املفرو ة على احلق يف حرية التجمع السالمي وتكاوين اجلمعياا،
بقيااق هاادف مشااروسخل و يع ا ف العهااد ابألهااداف التاليااة كأهااداف مشااروعة :ااألماان
القااومي أو السااالمة العامااة أو النظااامل العااامل أو محايااة ال.ااحة العامااة أو اس اق العامااة أو محايااة
حقوق اسخرين وحرتهتماخل و كن للدول أن بتو ابملةرا ،املسموو إاا إلخفااء أهاداف غا
مشروعةخل

__________

( )45انظر AUS 5/2018خل
(Inter‐American Commission on Human Rights, “Second report on the situation of human rights )4٦
defenders in the Americas” (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66), para. 165خل
( )4٧انظر RUS 7/2016خل
( )48الوثيقة  A/HRC/29/25/Add.2الفقرن 5٧خل
GE.19-08114
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جتر أنشطة اإلن نل
 -39يشكل جتر أنشطة األفرا واملنظما ،على اإلن نل اجتاهاأ متزايداأ يف العديد من بلدان
العاااق()49خل وغالب ااأ مااا يااتهم األف ارا ابرتكاااق ج ارا م غ ا ةااد ن بدملااة توجااد يف مل اوان مكافحااة
اإلرهاااق واجل ارا 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 يادعى
أ ا تنتقد احلكومة()50خل وأ انل أهورية فنزويال البوليفارية نرا م التحريض على العنف زعيمااأ يف
املعار ااة السياسا ااية ع ااا علا ااى وس ااا ل التواوا اال ا جتم اااعي تنظا اايم احتجاج ااا ،مناهضا ااة
للحكومة()51خل واعتقلل اإلمارا ،العربية املتحدن وحاكمل مادافع عان حقاوق اإلنساان بتهماة
اتعميم معلوماا ،كاذباة ومضاللة علاى اإلن نال بغار نشار الكراهياة والطا فياةا( )52وابساتخدامل
وسا ل التواول ا جتماعي التعريض أمن الدولة للخطر و هانة احلكااملا مبوجاب ملاانون مكافحاة
اجلرا م السايةانية()53خل واعتقلال م.ار اط وحااكمتهم بتهماة اا نضامامل منظماة أ ِّّسسال
يف انته اااك للدس ااتورا وإ اادف اتق ااويض م سس ااا ،الدول ااةا ر اأ عل ااى تعليق ااا ،عل ااى وس ااا ل
التواول ا جتماعي()54خل ويف اململكة العربية السعو ية يدعى أن عضاواأ م سسااأ جلمعياة احلقاوق
املدنيااة والسياسااية يف السااعو ية ح ِّكاام عليااه ابلسااجن ظاااً ساانوا ،وحبظاار علااى الساافر ملاادن ظاااً
سانوا ،بتهمااة اانتهاااك املاا ن  ٦ماان ملااانون مكافحاة اجلر ااة الساايةانيةا عان طريااق اباريض الارأي
التظاااهرا
العااامل ااد حكااامل هااذا البلااد وتومليااع بيااا  ،نشاار ،علااى اإلن ناال تاادعو النااا
وااإلورار على عدمل التقيد ابلقرار القضا ي القا ي إبلغااءا أعياة احلقاوق املدنياة والسياساية يف
السااعو ية()55خل وحوكماال يف ملضااات مت.االة ابإلرهاااق ماادافعا ،عاان حقااوق اإلنسااان سااعو ت،
يعار ان حظار مليااا ن السايارا ،ووجهال لاايهن هتام منهاا االتحاريض علاى ا حتجااجا واةاولااة
أتجيو الرأي العاملا وات.وير ا حتجاجا ،ونشرها على وسا ل التواول ا جتماعيا()5٦خل
 -40وعلااى الاارغم ماان أن الاادول ك ا اأ مااا تتااذرس بش اواغل األماان القااومي والنظااامل العااامل عنااد
توجيااه هااذه ا هتامااا ،ف ا ن احملاكمااة اجلنا يااة غالب ااأ مااا تسااتخدمل يف الواملااع إلسااكا ،املعار ااة
ومراملبة الفضاء اإللك وً وهاذا لايس هادفاأ حكوميااأ مشاروعاأ وهاو انتهااك مبا ار للماا ت 21
و 22من العهدخل و ينبغي أن ح ّمل أي خا املس ولية اجلنا ية أو املدنياة أو اإل ارياة لتنظيماه
احتجاجاأ سلمياأ( )5٧أو عوته ليه أو مشااركته فياه أو إلنشاا ه أو تشاغيله رابطاة لغار مشاروسخل

__________

()49
()50
()51
()52
()53
()54
()55
()5٦
()5٧
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الوثيقة  A/71/373الفقرا35-29 ،خل
انظر VNM 1/2017خل
انظر الفريق العامل املعين اب حتجاز التعسفي الرأي رملم 2014/2٦خل
انظر ARE 1/2018خل
انظر ARE 5/2013خل
انظر EGY 4/2017خل
انظر SAU 4/2016خل
انظر  SAU 11/2018وأيضاأ SAU/1/2017خل
الوثيقة  A/HRC/31/66الفقرن 2٧خل
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واملعار ااة جاازء مشااروس ماان ةارسااة احلااق يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا ،وينبغااي محايتهااا
على اإلن نل وخارجها()58خل

احلجب التعسفي للمحتو اإللك وً
 -41أوا اابل حجا ااب مواملا ااع ا اابكية كاملا ااة ملنظما ااا ،حقا ااوق اإلنسا ااان وأح ا ازاق املعار ا ااة
السياسية أمراأ ا عاأ بشكل متزايد يف العديد من أعاء العاق مبا يف ذلت يف بلدان منطقة الشرق
األوس ومشال أفريقياخل فعلى سبيل امل اال تقاومل السالطا ،يف اإلماارا ،العربياة املتحادن واململكاة
اتهدف
العربيااة السااعو ية ب.ااورن روتينيااة حبجااب املواملااع الشاابكية الاات بتااوي علااى انتقااا ا،خل وتسا ا
بوج ااه خ اااص املوامل ااع الش اابكية املنتمي ااة منظم ااا ،اجملتم ااع امل اادً واجلماع ااا ،املعني ااة حبق ااوق
اإلنسان م ل محلة  #Women2Driveيف اململكة العربية السعو ية الت ح ِّجبال يف عاامل 2013خل
وابمل اال حجباال الساالطا ،امل .ارية عاادن مواملااع اابكية تنتمااي ملنظمااا ،حقااوق اإلنسااان()59خل
ويعرملاال باار مو محايااة احلاسااوق املسااتخدمل يف ال.ا ابنتظااامل الووااول آ ف املواملااع الشاابكية
وةتااوت ،اإلن ناال الواملعااة خااارج ال .ا الاات تتضاامن م.ااطلحا ،مفتاحيااة م اال ا قراطيااةا
واحقوق اإلنسانا()٦0خل
 -42واملوملااع الشاابكي ألي فاار أو رابطااة وساايلة هامااة هلااذا الفاار أو الرابطااة للاادعون ملضااية
ما؛ و اثرن القضات الت هتم الرأي العامل واملساتة يف النقاش العامل؛ واإلبال عن انتهاكا ،حقوق
اإلنساان؛ ونشاار البحااوث؛ والتمااا املعلوماا ،واألفكااار ماان أيااع األناواس وتلقيهااا ونقلهااا؛ وبناااء
التحالفا ،والشبكا ،مع منظما ،أخر مبا يف ذلت مان اخلاارج؛ والعمال علاى أاع األماوال؛
وجتنيااد األعضاااء واملتطااوع ؛ والتعاماال مااع اهلي ااا ،الدوليااة واإلملليميااة املعنيااة حبقااوق اإلنسااانخل
وبوجاه عاامل يشاكل حجاب مواملاع ابكية أبكملهااا تادب اأ متطرفااأ وغا متناساب حاد بشادن ماان
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 غا مال ماة وابلتااايف
كاان تةيرهااا علااى أ ااا تسااعى بقيااق هاادف مشااروسخل وياار املقاارر اخلاااص أن منااع فاار أو
رابطاة ماان نشاار ماوا علااى اإلن ناال ا لساابب أل ااا ملااد تتضاامن انتقااا اأ للحكومااة أو للنظااامل
ا جتماااعي السياسااي الااذي تعتمااده احلكومااةا( )٦1يتعااار مااع احلااق يف حريااة التجمااع الساالمي
وتكوين اجلمعيا ،والتعب خل

عمليا ،الت.يد واهلجما ،السيةانية الت ترعاها احلكومة
 -43سااخر ،بعااض الاادول التكنولوجيااا لروااد و عاملااة عماال املاادافع عاان حقااوق اإلنسااان
واجلهااا ،الفاعلااة يف اجملتمااع املاادًخل وهناااك أساااليب متنوعااةخل وينطااوي الك ا منهااا علااى ملرواانة
اهلواتااف واحلواساايب و واادار هتدياادا ،ملتاال واغت.اااق ونشاار وااور مزيفااة وتعليااق حسااااب،

__________

( )58الوثيقة
( )59انظر EGY 13/2017خل
(https://freedomhouse.org/ )٦0
A/HRC/20/27

الفقرن 84خل
Freedom House, Freedom on the Net 2018, available from

report/freedom-net/freedom-net-2018خل انظر أيضاأ

Rebecca MacKinnon, Consent of the Networked:

The Worldwide Struggle for Internet Freedom (Basic Books, 2012), pp. 31–47خل
( )٦1الوثيقة  A/66/290الفقرن 39خل
GE.19-08114
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املس ااتهدف م ملت ااأ واختط اااف اهلا ااتاغا ،ونش اار نظ اارت ،امل ا امرن وتوجي ااه اهتام ااا ،اخليان ااة
وترويو مشااعر متييزياة خبي اةخل ولا ن كاان املقارر اخلااص يادرك أن الادول ليسال هاي الوحيادن الات
ترتكااب هااذه األعمااال فا ن مسا ولية احلكومااة عاان هااذه األعمااال متتااد تفااويض هااذا الساالوك
أطراف اثل ة وتشجيعها عليهخل
 -44وهذه اهلجما ،انتهاك مبا ر حلق األفرا يف حرية التجماع السالمي وتكاوين اجلمعياا،
ذ كاان تةيرهااا علااى أ ااا ترمااي بقيااق هاادف مشااروس يف جمتمااع قراطاايخل والغاار منهااا
هو على عكس ذلت :دويف الفاعل يف اجملتمع املدً وتدم م.دامليتهم و ارعيتهم وحرماا م
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
 -45فعل ااى س اابيل امل ااال ي ا ا امر مت .اايِّّدو اإلن ن اال بنش اار الدعاي ااة وع اازل اسراء النقدي ااة أو
غراملهااا وكباال احلركااا ،املناهضااة للحكومااة مااع تضااخيم رسااا ل املس ا ول احلكااومي وزت ن
أع اادا األتب اااس()٦2خل فالس االطا ،يف عم ااان ما ا الأ اتقرو اان ابنتظ ااامل احلس ااااب ،عل ااى اإلن ن اال
ودتطفها وتغرق وسا ل التواوال ا جتمااعي م ال تاوي بتياار ينقطاع مان مراجاع اهلا اتا ةاا
يعطل مناملشة موا يع ةد نا()٦3خل
 -4٦وم اان األم ل ااة األخ اار عل ااى ه ااذا ا جت اااه اس ااتخدامل برجمي ااا ،التجس ااس التجاري ااة م اال
تكنولوجيااا الروااد افينفيشاارا وجمموعااة برجميااا ،التجسااس ابيغاسااو ا لشاان هجمااا ،ساايةانية
عل ااى الف اااعل يف اجملتم ااع امل اادًخل ومل ااد ربط اال تق ااارير موثق ااة جي ااداأ جمموع ااة برجمي ااا ،التجس ااس
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 ب ا
ول أخ اار ()٦4خل وتس اامل ه ااذه اهلجم ااا ،بقرو اانة ومراملب ااة ات .ااا هتم وما اواملعهم وأنش ااطتهم يف
الومل اال احلقيق ااي( )٦5و ك اان أن يا ا ثر عل ااى اجله ااا ،املس ااتهدفة سا اواء اخ اال الدول ااة أو خ ااارج
حدو ها اإلملليمية()٦٦خل
 -4٧وم اان التقني ااا ،األخ اار املس ااتخدمة اخا ا اق جمموع ااا ،أو منت اادت ،وس ااا ل التواو اال
ا جتماعي وتتبع أنشطة اجملتمع املدً عاة اإلن نال بارب واداملة علاى اإلن نال ماع النا اط خل
و كاان أيض ااأ 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
()٦3
()٦4
()٦5
()٦٦
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Institute for the Future, “State-sponsored trolling: how governments are deploying disinformation

)as part of broader digital harassment campaigns” (2018خل
الوثيقة  A/HRC/29/25/Add.1الفقرن 34خل
انظر م الأ the Citizen Lab, “Hide and seek: tracking NSO Group’s Pegasus spyware to operations in
”45 countriesخل
انظر LBN 2/2018خل
مااوجز أواادملاء احملكمااة املقاادمل يف ملضااية جااون و املعااروف أيض ااأ ابساام كياادان ااد أهوريااة ثيوبيااا الد قراطيااة
ا با ية أمامل ةكمة است ناف الو ت ،املتحدن يف مقاطعة كولومبياخل
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 -48وتتعاار النساااء وامل ليااا ،وامل لي ا ومز وجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية
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
ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية وحاااملي واافا ،اجلنس ا واعتقلااتهم ابلتساالل أنشااطتهم ومراملبتهااا
عل ااى من .ااة وس ااا ل التواو اال ا جتم اااعي اغراين اادرا()٦٧خل واس ااتخدمل الس االطا ،يف الةازي اال
اتين اادرا إلنش اااء عالمل ااا ،ا مراملب ااة النا ااطا ،املش اااركا ،يف ا حتجاج ااا)٦8(،خل ويف اتيلن ااد
تعر اال امل اادافعا ،ع اان حق ااوق اإلنس ااان حلم ااال ،تش ااويه وب اارش واس ااعة النط اااق ولتهدي اادا،
()٦9
ابلقت اال يف امل اادو  ،وعل ااى وس ااا ل التواو اال ا جتم اااعي خل وتتخ ااذ ه ااذه اهلجم ااا ،أ ااكا أ
خاوة تشمل نشر وور مزورن عاا ن ذا ،طاابع جنساي وجنسااً؛ ونشار معلوماا ،هتادف
تشويه السمعة وغالباأ ما تكون ملي ة بقوالب طية جنسانية ارن وسلبية؛ ورساا ل كراهياة عنيفاة
ورسااا ل هتديااد علااى الشاابكا ،ا جتماعيااة مبااا يف ذلاات ع اوا ،لالغت.اااق اجلماااعي والقتاال؛
وانتهاااك اخل.ووااية مبااا يف ذلاات ملرواانة حواساايب أف ارا األساارن وه اواتفهم وكشااف رملاام اهلاااتف
وعن اوان املن اازل وال .ااور الشخ .ااية واألس اريةخل وي اار املكل ااف ابلو ي ااة أو ااداء اس ااتنتاجا ،املق اارر
اخلاااص املعااين مبسااألة العنااف ااد امل ارأن وأساابابه وعواملبااه أبن ا عتااداء علااى امل ارأن علااى اإلن ناال
هجومل مبا ر على هور املرأن ومشااركتها الكاملاة يف احلياان العاماة وينبغاي التحقياق فياه ومعاملبتاه
على النحو الواجب()٧0خل
 -٣ضرورية ومينا بة حلماية هدف مشروع
 -49تقضا ااي املا ااا اتن  21و )2(22ما اان العها ااد أبن القيا ااو املفرو ا ااة علا ااى حريا ااة التجما ااع
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
حلمايااة حقااوق اسخارين وحاارتهتمخلخلخلخل وملااد أ ا يف طااار و يااة هااذه اإلجاراءا ،اخلاوااة أن
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
م ااا ه ااو مقب ااول يف جمتم ااع قراط ااي وه ااو م ااا ايوج ااد فقا ا بوج ااو التعد ي ااة والتس ااامل وس ااعة
العقلا()٧1خل ويقع عبء ثبا ،هذا التةير ا ماأ على عاتق الدولةخل
 -50وك اأ ما تعوق الدول ةارسة حرية التجمع وتكوين اجلمعيا ،على اإلن نل مان خاالل
فاار مليااو غا اارورية أو متناساابة ابلنظاار التهدياادا ،احملااد ن احملااتو إاااخل وماان األم لاة علااى
اريبة وسااا ل
ذلاات تعطاال الشاابكا ،وحجااب ةتااوت ،اإلن ناال بتفااويض ماان الدولااة وفاار
التواول ا جتماعي واملراملبة ابستخدامل التكنولوجيا ،الرملميةخل
__________

()٦٧
()٦8
()٦9
()٧0
()٧1
GE.19-08114

Article 19, “Apps, arrests and abuse in Egypt, Lebanon and Iran”, February 2018خل
املنظمة الدولية حلماية اخل.ووية احالة اخل.ووية يف الةازيلاخل
انظر على سبيل امل ال THA 6/2017خل
انظر A/HRC/38/47خل
الوثيقة  A/HRC/20/27الفقرن 1٧خل
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تعطل الشبكا،
 -51وفقاأ للبيا  )٧2(،مت بديد ما يقل عن  40تعطالأ للشابكة فيماا يت.ال ابملظااهرا،
العامااة وا حتجاجااا ،الساالمية يف عااامل  2018و 3٧يف عااامل  201٧و 2٧يف عااامل 201٦خل
واملناااطق األك اار تضاارراأ هااي آساايا وأفريقيااا مااع اإلبااال عاان حااا  ،غااالق اإلن ناال أو حظاار
()٧٦
وسا ل التواول ا جتماعي يف اهلند( )٧3وأهورية ياران اإلساالمية( )٧4وتشاا ( )٧5والكاام ون
وتوغاو()٧٧خل واهلنااد وحاادها مسا ولة عاان  ٦4حالااة تعطاال للشاابكة علااى عالملااة ابملظاااهرا ،العامااة
ب  201٦و2018خل وأبلِّا عان تعطال الشابكا ،وسا جتمعاا ،سالمية يف منااطق أخار مان
العاااق ةااا ياادل علااى أن ذلاات أواابل اجتاهااأ عاملي ااأ خطا اأخل وعاارف عااد حااا  ،تعطاال الشاابكة
وحظاار وسااا ل التواواال ا جتماااعي أثناااء ا نتخااااب ،أيض ااأ تزايااداأ منااذ عااامل  201٦ةااا ي ا ثر
بشدن على بروز األحزاق السياسية املعار ة واحلركا ،ا جتماعية وملدرهتا على حشاد الادعم يف
وملاال حاساامخل وت ا ثر هااذه التااداب علااى ملاادرن املاادافع عاان حقااوق اإلنسااان علااى ا ااطالس
بعملهم وتوثيق انتهاكا ،حقوق اإلنسان()٧8خل
 -52وير املقرر اخلاص أن غالق الشبكة يشكل انتهاكااأ وا احاأ للقاانون الادويف و كان
تةيره أبي حال مان األحاوالخل فااإلغالق يساتويف اروط ا ختباار املعماول باه للقياو املفرو اة
على احلق يف التجمع السلمي الوار ن يف املا ن  21وللقيو املفرو ة على احلاق يف حرياة تكاوين
اجلمعيا ،مبوجب املا ن  )2(22من العهدخل ويف معظم احلا  ،تفتقر أوامر غالق الشبكة
أس ااا مل ااانوًخل وعن اادما يك ااون هن اااك أس ااا مل ااانوً غالبا ااأ م ااا تقا ا ن أوام اار اإلغ ااالق أبحك ااامل
فضفا ة وغامضة ونقا الرملابة املستقلة الكافية()٧9خل وعلاى الارغم مان أن هاذه التاداب عاا ن ماا
تاةر أبسااباق تتعلااق ابألماان القااومي والنظااامل العااامل ف ااا وساايلة غا متناساابة وعموم ااأ غا فعالااة
لتحقيق تلت األهداف املشروعةخل
 -53وهااذه التااداب الق.ااو تولّااد حلقااوق اإلنسااان والنشاااط ا ملت.ااا ي والسااالمة العامااة
وخاادما ،الط اوارق طا فااة واسااعة ماان األ ارار تفااوق الفوا ااد املزعومااةخل وغالب ااأ مااا ي ا ي تعطاال
الش ا ا اابكة نت ا ا ااا و عكس ا ا ااية ويس ا ا اابب الفو ا ا ااى وا ا ا ااطراقخل ويف س ا ا ااياق ا حتجاج ا ا ااا،
وا نتخااااب ،عناادما تك ااون التااوترا ،ملااد بلغ اال مااداها تكااون هن اااك ابلفعاال حاجااة ه ااذه
األ وا ،ملنااع التضااليل اإلعالم ااي وتبديااد الش ااا عا ،وكااذلت حلمايااة احل ااق يف احلريااة والس ااالمة
الشخ.ااية ابلسااماو ابلووااول املساااعدن الطار ااة وا ت.ااال ابألساارن واألواادملاء()80خل وأعاارق
__________

()٧2
()٧3
()٧4
()٧5
()٧٦
()٧٧
()٧8
()٧9
()80
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)Access Now, #KeepitOn campaign, and Shutdown Tracker Optimization Project (STOPخل
انظر اهلند  IND 5/2016و IND 3/2017وIND 7/2017خل
انظر IRN 1/2018خل
انظر TCD 3/2016خل
انظر CMR 1/2018خل
انظر TGO 1/2017خل
الوثيقة  A/68/299الفقرن 28خل
انظر A/HRC/29/25/Add.2خل
Jan Rydzak, Global Network Initiative, “Disconnected: a human rights-based approach to network

”disruptionsخل
GE.19-08114
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جملااس حق ااوق اإلنسااان بك اال و ااوو ع اان مللق ااه زاء االتااداب املتخ ااذن بشااكل ينته اات الق ااانون
الاادويف حلقااوق اإلنسااان إاادف منااع أو تعطياال الووااول املعلومااا ،أو نشاارها علااى اإلن ناال
بشكل متعمدا()81خل

ريبة وسا ل التواول ا جتماعي
ارا ب م ا خراأ علااى اسااتخدامل وسااا ل التواواال
 -54يساااور املقاارر اخلاااص القلااق ألن فاار
ا جتماعي يف بعض البلدان ملد ي ثر بشاكل غا متناساب علاى ملادرن األ اخاص الضاعفاء علاى
ةارسااة حريااة تك ااوين اجلمعيااا ،والتجم ااع وأن هااذه االض ارا ب املفرو ااة عل ااى وسااا ل التواو اال
ا جتم اااعيا مل ااد ت ا ا ا اواغل الض اارورن أو التناس اابخل فضا اريبة وس ااا ل التواو اال ا جتم اااعي يف
أوغن اادا عل ااى س اابيل امل ااال اتا ا ثر ب .ااورن غا ا متناس اابة وس االبية عل ااى مل اادرن املس ااتخدم عل ااى
احل.ااول علااى مكانيااة الووااول اإلن ناال بتكلفااة معقولااة وابلتااايف تقيااد بغا مااةر حقهاام يف
حريااة التعبا والتجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا - ،خاوااة للماواطن ذوي الاادخل املاانخفض
الذين سيكلفهم راء  1غيغاابيل مان البياا  ،اهرتأ حاوايف  40يف املا اة مان متوسا خلهام
الشهريا()82خل ول ن كانل هنااك ماةرا ،املت.اا ية مشاروعة هلاذه الضارا ب فا ن علاى الادول أن
تتخ ااذ الت اداب الالزم ااة لض اامان أن الض ارا ب تعي ااق بش ااكل غ ا متناس ااب مل اادرن األف ارا عل ااى
التواول مع غ هم من أفرا اجملتمع و توسع الفجوا ،الرملميةخل

املراملبة ابستخدامل األ وا ،الرملمية
 -55عرفل تداب املراملبة غ الضرورية وغ املتناسبة تزايداأ يف أيع أعاء العااق خاالل العقاد
املا يخل ويعين رط الضرورن يضاو كيف بقق املراملباة هادفاأ معلنااأ وهاو ايء غالبااأ ماا يعار
للخطاار بساابب عماال املراملبااة نفسااهخل وت كااد ول م اال أسا اليا واململكااة املتحاادن ما الأ أن األماان
القااومي أو النظااامل العااامل يااةر ااعاف أ وا ،التشااف ()83خل وكمااا ذكاار املقاارر اخلاااص املعااين بتعزيااز
ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعب اهناك توافق واساع يف اسراء با خاةاء أمان املعلوماا ،علاى
أن أوجه الضعف هذه تفار تكااليف كبا ن علاى األمان الرملماي عمومااأ ذ اا ملاد تكاون ملابلاة
لالس ااتغالل م اان جان ااب أط ا اراف اثل ااة غ ا ا م ااأذون ح اان و ن كان اال ط ..ااة ح .ا اراأ لوو ا اول
احلكومةا()84خل
 -5٦ويتطلب مبدأ التناسب ثبا ،أن اإلجراء املستخدمل هو أملال اخلياارا ،املتحامااأخل واملراملباة
اجلماعية أو اجلمع والتحليل اإلأايف جلميع البيا  ،الفوملية لالت.اا  - )85(،امل.اممة واراحة
سااتهداف ا رتباطااا ،با األفارا  -غا متناساابة بطبيعتهااا()8٦خل وابمل اال ن الشااروط القانونيااة
لتخزين مقدمي خدما ،ا ت.ا  ،البيا  ،الشخ.ية واحلساسة على ال.عيد احمللي وتسجيل

__________

()81
()82
()83
()84
()85
()8٦
GE.19-08114

انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان ٧/38خل
انظر UGA 3/2018خل
انظر A/HRC/35/28/Add.1خل
انظر A/HRC/38/35/Add.5خل
وتشا البيااا  ،الفومليااة املعلومااا ،املرتبطااة اب ت.ااال م اال بديااد املوملااع اجلغارايف وماادن ا ت.ااا  ،وماان
هي األطرافخل
انظر ملرار جملس حقوق اإلنسان ٧/34خل
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ارا ل ا ا اك يف اهلوات ااف احملمول ااة عل ااى أس ااا عش اوا ي يس اامل للس االطا ،ابحل .ااول عل ااى
معلومااا ،ليساال ذا ،واالة وما يااة ألي جر ااة خط ا ن أو هتديااد ةااد ()8٧خل والق اوان اإللزاميااة
لتساجيل اارحة ا ا اك يف اهلواتااف احملمولاة علااى وجااه اخل.اوص اتقتضااي مان غالبيااة السااكان
اإلف.او عن معلوما ،بد اهلوية الشخ.يةا للدولة املعنية()88خل وتكنولوجيا التعرف على الوجه
املس ااتخدمة يف األح ااداث ال قافي ااة الكبا ا ن واألح ااداث الرت ااية الك ااة واملهرج ااا  ،املوس اايقية
والتجمعااا ،السياسااية ت ا أيضااأ اواغل التناساابخل وابمل اال تساامل أجهاازن التقاااط رملاام التعريااف
العاملي للمش ك يف ات.ا  ،اهلاتف احملماول للبلادان نماع البياا  ،مان آ ف اهلواتاف احملمولاة
يف منطق ااة معين ااة أو يف األح ااداث العام ااة م اان ملبي اال املظ اااهرا ،السياس ااية()89خل وتس ااتخ ادمل ه ااذه
املمارسااا ،لتحديااد هويااة ومراملبااة أيااع األفارا املشااارك يف حاادث معا أو احلا ارين يف بعااض
األماكن العامة()90خل وهذه األ كال املستخدمة لتحديد اهلوية وأع البيا  ،تنتهت غفال هوية
الفر يف األماكن العامة وتكون هلا اآاثر سلبيةا على ملرارا ،املشاركة يف التجمعا ،العامة()91خل
 -5٧وينبغااي حظاار اسااتخدامل تقنيااا ،املراملبااة يف عمليااا ،املراملبااة العش اوا ية وغ ا املسااتهدفة
ل ااخاص الااذين ارسااون حقهاام يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا ،يف األماااكن املا يااة
والرملمية على السواءخل و كن مراملبة األفارا الاذين ارساون حقهام يف التجماع السالمي وتكاوين
اجلمعيا ،على أسا ةاد األهاداف عنادما تكاون هنااك أساباق معقولاة لال اتباه يف أ ام
يرتكبااون أو يعتزمااون ارتكاااق ج ارا م جنا يااة خط ا ن ومبوجااب أك اار القواعااد و ارامة مااع العماال
على أسا مبدأي الضرورن والتناسب وتوف راف ملضا ي وثيقخل

جيم -شركات اليكنولوجيا الردمية الشواغل الرئيسية
 -58كاان أن تتلقااى هااذه الشااركا ،حبكاام ساايطرهتا علااى املن.ااا ،اإللك ونيااة واأل وا،
طلبااا ،الاادول للووااول بيااا  ،املسااتعمل خل ويف بعااض األحيااان ملااد أت هااذه الطلبااا ،يف
ااكل طلبااا ،غ ا ر يااة أو ااغ خل وعناادما تكااون الق اوان احملليااة منتهكااة للمعاااي والقواعااد
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
املسااتعمل يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا ،وي ا تساااؤ  ،بشااأن الشاافافية واملساااءلةخل
وغالب ااأ مااا تفشااي الشااركا ،يف أيااع أعاااء العاااق مبااا يكفااي املعلومااا ،املتعلقااة نمااع البيااا ،

__________

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

الفقرن 51؛

وA/A/HRC/35/22

الفقرن 20خل

Rights at 70: putting human rights at the heart of the design, development and deployment of
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artificial intelligence”, 20 December 2018, p. 31خل
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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وطلب ااا ،احلكوم ااا)92(،خل وتق ااارير الش اافافية ال .ااا رن ع اان ااركا ،التكنولوجي ااا الرملمي ااة العاملي ااة
الر يسية من الو ت ،املتحدن وأورواب أم لة مابية ينبغي تعزيزها وبسينهاخل
 -59وت ار الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان بشأن الطريقة الت تنتهجها املن.اا ،اإللك ونياة
إل ارن احملتااو مبوجااب معاي هااا احملليااة اخلاوااة مبااا يف ذلاات مااا يتعلااق ابلتجمااع الساالمي وتكااوين
اجلمعي ااا،خل وعل ااى وج ااه اخل .ااوص تعك ااس سياس ااا ،احملت ااو عن ااد ااركا ،وس ااا ل التواو اال
ا جتماااعي تفس ا ا ،متباينااة ملااا هااو تعب ا وساالوك مقبااول ةااا ملااد يكااون متوافق ااأ مااع املعاااي
والقواعد الدولية حلقوق اإلنسانخل وعالون على ذلت ف ن الطريقة الت تنفذ إا سياسا ،احملتو
هااذه ماان خااالل ارن احملتااو كاان أيضااأ أن تتعااار مااع معاااي حقااوق اإلنسااان وت ا مسااا ل
الت اادخل التعس اافي عل ااى ال اارغم م اان بع ااض احمل اااو  ،إلج اراء بس ااينا،خل ويب اادو أيض ااأ أن نف اااذ
سياسااا ،احملتااو يا ثر علااى ماان لااديهم وااورن عامااة بطريقااة غا متناساابةخل ويف الواملااع اب عتمااا
على املستعمل ليبلغوا عن انتهاكا ،املعاي اجملتمعية (أي عمال الشارطة اجملتمعاي) يضاع نفااذ
سياس ااا ،احملت ااو النش ااطاء وم اان ي اادعون التعب ااة اجلماعي ااة يف خط اار مواجه ااة زال ااة احملت ااو
التعساافي وتعليااق احلساااق أو تعطيلااهخل ولاايس ماان لااديهم وااورن عامااة أملاال عر ااة لإلبااال ماان
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
ال ااذكاء ا و ااطناعي إل ارن احملت ااو ألن املن .ااا ،أو اابحل تس ااتخدمل العملي ااا ،املأمتت ااة بش ااكل
متزايد لتعليم احملتو الذي مب تفكيكهخل
اتخدمل نظ اام اخلوارزمي ااا ،أيض ا ااأ للت ااأث عل ااى مكاني ااة الع ااور عل ااى امل ا اوا ورؤيته ااا
 -٦0وتس ا ا
و مكانية احل.ول عليها  -أي ما هو احملتو الذي يراه النا ومبان يت.الون وماا هاي اجلماعاا،
الاات ماادو اخل ويعااين ذلاات أن تقااد احملتااو كاان أن يسااتند ا نتماااء التااارخيي أو السياسااي
أو غ ا ذلاات ماان خطااوط ا رتباااط ةااا كاان أن يك اون مزيااة ألول اات الااذين حاااولون
املف ا
الووول أهور ةد والتواوال ماع األ اخاص املتفقا معهام يف الارأي ولكناه أيضااأ م.ادر
للمشاااكلخل فاانظم اخلوارزميااا ،لااديها القاادرن علااى سااكا ،احلكااات ،واحلركااا ،ومنااع اجلهااا،
الفاعلااة يف اجملتمااع املاادً ماان الووااول أهااور أوسااع وتعزيااز غاارف ال.ااد أو تكارار التحيااز
والتمييز على حساق التنمية الد قراطيةخل و كن أن يكون هلاذه التاداب أيضااأ أثار غا متناساب
على الف ا ،املهمشة أوالأ أو املعر ة للخطار مبان فيهاا النسااء()93خل ونظام اخلوارزمياا ،غامضاة
وتتغ ابستمرار ةا ي ثر يف مد باروز األفارا واجملموعاا ،علاى اإلن نال ا ون أن يتمكناوا مان
التحقيق يف األمر أو فهم السبب أو كيف أو على أي أسا ح.ل ذلتا()94خل
 -٦1و كاان أن ت ا ثر السياسااا ،والسااما ،املتعلقااة ي.ووااية املسااتعمل وأماان ا ت.ااا ،
أيض ااأ علااى التمتااع ابحلااق يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا،خل و يساامل ابسااتخدامل أ اااء
مستعارن أو وساا ل أخار إلخفااء هوياة الفار كماا ياوفر ا ت.اا  ،املشافرن ساو عاد ملليال
من ركا ،التكنولوجيا الرملميةخل ويرحب املقرر اخلاص ابجلهو الت تبذهلا من.ة وسا التواول

__________

()92
”chap. 3, “Inadequate disclosureخل
( )93الوثيقة  A/HRC/35/9الفقرن 41خل
( )94الوثيقة  A/73/348الفقرن 32خل

Ranking Digital Rights, The Ranking Digital Rights 2018 Corporate Accountability Index,
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ا جتماااعي اغرايناادرا خا اس و خااال ااا ،أمنيااة علااى من.ااتها للمساااعدن يف محايااة امل ليااا،
وامل لي ا ومز وجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية وحاااملي واافا ،اجلنس ا يف م.اار
وأهورية يران اإلسالمية ولبنان الذين يواجهون مضايقا ،الشرطة والتعذيب والسجنخل
خاال احلاق يف حرياة التعبا واحلاق يف
 -٦2وعلى الارغم مان مراعاان بعاض اجلهاو الرامياة
اخل.وو ا ااية يف عملي ا ااا ،تقي ا اايم املخ ا اااطر وعملي ا ااا ،ب ا ااذل العناي ا ااة الواجب ا ااة يف بع ا ااض ا ااركا،
التكنولوجي ااا الرملمي ااة فا ا ن املق اارر اخل اااص يالح ااا أن احل ااق يف حري ااة التجم ااع الس االمي وتك ااوين
اجلمعيااا ،ق ي خااذ يف ا عتبااارخل وملااد متكاان يف اجتماعاتااه مااع ااركا ،التكنولوجيااا الرملميااة ماان
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
 -٦3ويدعو املقرر اخلاص ركا ،التكنولوجيا الرملمية الوفااء مبسا ولياهتا يف احا امل معااي
حقااوق اإلنسااان املقبولااة وليااأ 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
وحقااوق اإلنسااان أولويااة هلااذه الشااركا،خل وينبغااي زت ن النماااذج الاات تشاامل رملابااة مسااتقلة لتقياايم
األثر م ل تلت الت ضل إا مبا رن الشبكة العاملية()95خل وينبغي أن تقدمل اركا ،التكنولوجياا
الرملميااة التزامااا ،سياساااتية ابح ا امل احلااق يف التجمااع الساالمي وتكااوين اجلمعيااا( ،ابإل ااافة
ا لتزاما ااا ،القا ما ااة ابح ا ا امل حريا ااة التعب ا ا واحلا ااق يف اخل.ووا ااية) وأن تب ا ااذل العنايا ااة الواجب ا ااة
فيماا يتعلاق إاذه احلارت ،األساساية مباا يف ذلات مان خاالل جاراء تقييماا ،منتظماة ل ثار علاى
حقوق اإلنسان وأن تنش عمليا ،انت.اف فعالة لتقد التعويضا ،وغ ها من أ اكال اجلاة
عند وملوس انتهاكا،خل وينبغي للدول أن تعتمد وتنفذ ملوان وسياسا ،تركز على و ع متطلبا،
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
ماان أجاال آليااا ،اافافية وانت.اااف ملويااةخل وهااذه القاوان والسياسااا ،مااب أن اتاادرِّج يف وااميم
أها اادافها تعما اايم الووا ااول اإلن نا اال والتمتا ااع حبقا ااوق اإلنسا ااان()9٦ا وأن تكا ااون متسا ااقة ما ااع
اإلر ااا ا ،الناأ ااة ع اان املع اااي والقواع ااد الدولي ااةخل و ينبغ ااي اعتما ه ااا بع ااد جا اراء عملي ااة
مشاورا ،تشاركية املة مع أوحاق امل.لحة املعني خل
 -٦4ويعتق ا ااد املق ا اارر اخل ا اااص أن ط ا ااار الق ا ااانون ال ا اادويف حلق ا ااوق اإلنس ا ااان ينبغ ا ااي أن حك ا اام
استجااب ،ركا ،التكنولوجيا الرملمية لطلبا ،احلكومة و ارن احملتو وخيارا ،اهلندساة مباا يف
ذلت العاالج احلاساويب للمحتاو خل ويعاين ذلات أن معااي ماا هاو ملاانوً و اروري و ارعي ينبغاي
أن تنطب ااق عل ااى مل ارارا ،الش ااركا ،ال اات ت ا ثر يف احل ااق يف التجم ااع الس االمي وتك ااوين اجلمعي ااا،خل
ويش املقرر اخلاص التقاارير األخا ن للمقارر اخلااص املعاين بتعزياز ومحاياة احلاق يف حرياة الارأي

__________

( )95ومبااا رن الشاابكة العامليااة من.ااة متعااد ن أوااحاق امل.االحة أطلِّقاال يف عااامل  2008احلمايااة وتعزيااز حريااة التعبا
واخل.ووية يف وناعة تكنولوجيا املعلوما ،وا ت.ا  ،عان طرياق و اع معياار عااملي ل.انع القارار املسا ول يف
الشركا،اخل انظر https://globalnetworkinitiative.org/team/our-mission/خل
( )9٦ملرار جملس حقوق اإلنسان  ٧/38الفقرن 18خل
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والتعب بشأن مو وس ارن ةتو املن.ا ،اإللك ونية والذكاء ا وطناعي الت تور ابلتف.يل
مد تعقيد هذه املشاكل وحجمها وتقدمل توويا ،هامة()9٧خل

خامس ا -اا ينياجات واليوصيات
فضاء جديدا لليميع ابحلوق يف حريوة اليجموع
 -٦5على الرغم من أن العةر الردمي فيح ا
السلمي وتكووين اجلمعيواتا فهنود دود جلوا أيضوا طائفوة مون الياديودات واندواطر اجلديودة
هل و ا احل وق األ ا وويف فووالقيود القانونيووة الةووارمة وانمار ووات احلكوميووة يف انرادبووة الردميووةا
علووى ووبيل انثووالا دوود تقضووي علووى الفضوواء ال و ع اكوون فيوود للمجيمووع انوودين أن يعووز أو
يدافع مجاعي ا عن ميدان ذع اهيمام مشوك.ف ودود تسوببإل اإلجوراءات الوهت اشو اا شوركات
اليكنولوجيا الردمية واإلجراءات الوهت تيدو ها يف تفوادم هو خ اندواطر أو أنشوتت ودايت
جديدة معقدة لألفراد واننظمات الهت تسعى إىل ممار ة احلق يف اليجمع وتكووين اجلمعيوات
عل ووى اإلنكن ووإل أو خارجا وواف وم وون ان وورجح أن تيكث ووف هو و خ اليح وودايت يف مس وويقبل ردم ووي
ميزايدف
 -٦٦وحيمووي القووانون الوودويل احلووق يف حريووة اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيوواتا ووواء
دكع يف
مورس شدةي ا أو عن طريق اليكنولوجيات انعاصرة أو عن طريق تكنولوجيات ويخ ََ
انسيقبلف وا ينبغي أن متلي انعايري وانبادئ الدولية القائمة يف جمال حقوق اإلنسان لو.
الوودول فحسوواا بوول ينبغووي أيض وا أن تكووون اإلطووار ال و ع تسكشوود بوود شووركات اليكنولوجيووا
الردمية ليةميم اليكنولوجيات ومرادبياا وإدارااف
 -٦٧وينبغي للدول أن تكفل احكام احلق يف اليجمع السلمي وتكوين اجلمعيات ومحاييد
وتنفي خ يف األطر القانونية والسيا ات وانمار ات الوطنيةا وفق ا للقانون الدويلف وجيا أن
تليزم شركات اليكنولوجيا الردمية ابحكام حريوة اليجموع السولمي وتكووين اجلمعيوات وتبو ل
العنايووة الواجبووة لضوومان عوودم تسووبباا يف انياووا .ه و خ احلقوووق أو مسووااياا فيوود أو تواط اووا
معدف وينبغي للدول وشركات اليكنولوجيا الردميةا عند وفاء كول مناوا مبسوؤولياااا أن متيثول
للمبووادئ الرا وودة انيمثلووة يف عوودم اليمييووز وتعدديووة افراء والشووفافية ومشوواركة أصووحا
انةلحة انيعددين والوصول إىل العدالةف
 -٦8وهل ا الغرضا يقدم انقرر اخلاص اليوصيات اليالية

ألف -اليوصيات انوجاة إىل الدول
 -٦9ينبغي أن تضمن الدول أن أع تدخالت يف احلق يف حرية اليجمع السلمي وتكووين
اجلمعيات "ينص علياا القانون" و"ضرورية يف اجمليمعات الداقراطية لةون األمن القومي أو
الس ووالمة العام ووة أو حف ووا النظ ووام الع ووام أو محاي ووة الة ووحة العام ووة أو األخ ووالق العام ووة"()98ف
__________

( )9٧الوثيقة  A/HRC/38/35الفقرن ٦1خل
( )98ملرار جملس حقوق اإلنسان  21/15الفقرن 4خل
GE.19-08114

23

A/HRC/41/41

وينبغووي أن خ ودةد بددووة القيووود انفروضووة علووى أ وواس "األموون القووومي" و"السووالمة العامووة"
و"محاية األخالق العامة" للحيلولة دون إ اءة ا يعماهلا من دبل السلطاتف
 -٧0وينبغي للدول أن تعز وتيسر إمكانيوة الوصوول إىل اليكنولوجيوات الردميوةا وينبغوي
أا تفو وورض ديو ووودا علو ووى ا و وويدداماا نمار و ووة احلو ووق يف حريو ووة اليجمو ووع السو وولمي وتكو وووين
اجلمعيو وواتف وينبغو ووي أن تينو وواول السيا و ووات وانمار و ووات انسو وواواة يف فو وورص الوصو ووول إىل
اإلنكن ووإل واليكنولوجي ووات الردمي ووةا والق وودرة عل ووى م وول اليك وواليفا وانش وواركة يف العة وور
الردمي للجميعا من أجل د الفجوة الردميةف
 -٧1ويووؤدع اليجمووع وتكوووين اجلمعيووات علووى اإلنكنووإل دورا هام وا بوجوود خوواص ابلنسووبة
للف ووات انامشووةا واكوون أن يكووون لليوودخل يف احلووق يف حريووة اليجمووع السوولمي وتكوووين
اجلمعيووات أ وور غووري مينا ووا علووى األفوراد واجلماعووات الووهت تعوويب يف أوضوواع هشووةف وينبغووي
للودولا عنود الوفواء ابليزامااواا أن توويل اهيمامو ا خاصو ا نوا اكون أن يكوون للقيوود انفروضووة
على الوصول إىل اليكنولوجيات الردمية وا يدداماا من أ ور ميبواين علوى األدليوات العرديوة
والديني ووة وانعارض ووي السيا وويي والنش ووطاء وانثلي ووات وانثلي ووي ومزدوج ووي اني وول اجلنس ووي
ومغايرع اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسيف
 -٧2وينبغووي للوودول أن تكفوول إيحووة ووبيل انيةوواف فعووال فيمووا ييعلووق ابنياووا .احلووق يف
حرية اليجمع السلمي وتكوين اجلمعيوات وجعلود يف مينواول اجلميوعف وينبغوي أن تكوون وبل
اانيةوواف يف انينوواول ومعقولووة اليكلفووة وكافيووة ومنا ووبة موون حي و اليوديووإلا موون منظووور
أصووحا احلقوووق انيضووررينف وينبغووي أن توووفر الوودول ووبل انيةوواف موون خووالل وولطات
دضووائية أو إداريووة أو تش وريعية مسوويقلة أو أع وولطة مسوويقلة خميةووة أخوورف يوفرهووا النظووام
القضائيف
 -٧3وينبغووي للوودول أن اي و إطووارا دانوني وا متكيني وا للحووق يف اليجمووع السوولمي وتكوووين
اجلمعيات يف العةر الردميا وذلك عن طريق ما يلي
إلغاء القواني الهت تقيد أو تقوض بال مربر احلق يف حريوة اليجموع السولمي
(أ)
وتكوين اجلمعياتا مبا يف ذلك دوواني مكافحوة ااحيجاجوات أو اامينواع عون اعيمواد هو خ
القواني؛
(ق) إلغوواء وتعووديل مجيووع القووواني والسيا ووات الووهت تسوومح بيعطيوول الشووبكة أو
إغالدااا وااميناع عن اعيماد ه خ القواني والسيا ات؛
(ج) تنقو وويح وتعو ووديل اجل و ورائم السو وويربانية وانرادبو ووة ودو ووواني مكافحو ووة اإلرهو ووا
وجعلاا ميوافقة مع القواعد وانعايري الدولية حلقوق اإلنسان الهت تنظم احلق يف اخلةوصويةا
واحلووق يف حريووة ال ورأع واليعبووريا واحلووق يف حريووة اليجمووع السوولميا واحلووق يف حريووة تكوووين
اجلمعيات؛
( ) تشووجيع ومحايووة اليشووفري القوووع وإخفوواء اهلويووةا بسووبل مناووا اعيموواد دووواني
ولوائح و يا ات ا متنح إا للمحواكم ولطة إلغواء احلوق يف إخفواء اهلويوةا بوداا مون منحاوا
ألجازة إنفاذ القانونف
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 -٧4اامينوواع واليودووف عوون اشوواذ توودابري موون دبيوول دطووع إمكانيووة الوصووول إىل خوودمات
اإلنكن ووإل وااتة ووااتف وينبغ ووي احلف وواة عل ووى إمكاني ووة احلة ووول عل ووى خ وودمات اإلنكن ووإل
واهلاتف النقال يف مجيع األوداتا مبا يف ذلك يف أودوات ااضوطراابت اندنيوةف وينبغوي علوى
اخلةوووص اح وكام ومحايووة وتشووجيع الوصووول إىل اليكنولوجيووات الردميووة وا وويدداماا أ نوواء
اانيداابت ألغراض اليجمع وتكوين اجلمعياتف
 -٧5وض ووع حو وود جلميو ووع ممار و ووات حجو ووا انوادو ووع الشو ووبكية ننظمو ووات اجمليمو ووع ان و ودين
واندافعي عن حقوق اإلنسانف
 -٧٦حظوور ا وويددام تقنيووات انرادبووة ألغ وراض انرادبووة العشوووائية وغووري ا ووددة اهلوودف
لألشووداص الو و ين اار ووون احلووق يف اليجم ووع الس وولمي وتكوووين اجلمعي وواتا يف الفض وواءات
انادية واإللككونية على السواءف
 -٧٧اامينوواع عوون القيووام دون مووربر بعمليووة مرادبووة ابووددة األهووداف اب وويددام األدوات
الردمية ضد اجلاات الفاعلة يف اجمليمع اندين ومنظمي ااحيجاجات واألدليات وغريهم مون
ال و ين يسووعون إىل ممار ووة حقاووم يف حريووة اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيوواتف وللسووما
أبنشووطة انرادبووة ا ووددة األهوودافا ينبغووي أا وودث إا علووى أ وواس كوبووا معيموودة بشووكل
علين؛ وابدودة منيا؛ وتعمل وفقا للمعايري الدولية انعمول هبوا وانيمثلوة يف اليقوادم القوانوين
واهلوودف انشووروع والضوورورة والينا ووا؛ وتكووون خاضووعة نرادبووة مسوويقلة وميواصوولة تشوومل
آليات دوية لإلذن انسبق والردابة الينفي ية واا يعراضف وينبغي إخطار األفراد واجلماعات
ضمن هلم بل انيةاف فعالةف
إذا انياكإل حقودام ابنرادبةا وينبغي أن تخ َ
 -٧8وينبغي أيض ا أن ييقيد أع تطبيق ألشكال جديدة مون انرادبوة اليكنولوجيوة ابنبوادئ
وانعووايري ان و كورة أعووالخا مبووا يف ذلووك انرادبووة الووهت خجتوورف خووارا احلوودود اإلدليميووةف وينبغووي
للوودول أن تنشو قيقووات مسوويقلة للنظوور يف ا وويددام أع موون تكنولوجيووات انرادبووة ي و
يسوويطيع اجلماووور أن يقوويقم طريقووة وتووواتر ا وويددامااا ومووربرات ه و ا اا وويددام وضوورورتد
وتنا بييدا وما إذا كانإل ه خ اليكنولوجيات تسيددم بطريقة غوري منا وبة أو وا وعة بشوكل
مفرطف
 -٧9إبوواء مجيووع أعمووال اليةوويقد والكهيووا واليضووليل اإللكووكوين الووهت ترعاهووا احلكومووة
والهت تسيادف اجلاات الفاعلة يف اجمليمع اندينف وينبغي للودول أن قوق يف هو خ األفعوالا
وتوفر بل انيةاف فعالةا وتعيمد وتنف تدابري ودائيةف ويف هو ا السوياقا ينبغوي للودول أن
وودد وتعوواا األش ووكال اجلنسووانية للعن ووف علووى اإلنكنووإل واحل ووواجز الووهت متن ووع النسوواء م وون
الوصول إىل العدالةف
 -80علوى الوودول أن تنفو كمووا ينبغووي واجبااوا انيمثلووة يف احلمايووة موون انياووا .مؤ سووات
األعم ووال للح ووق يف حري ووة اليجم ووع وتك وووين اجلمعي ووات ابش وواذ خط وووات منا ووبة نن ووع هو و خ
اانيااكات واليحقيق فياا وانعادبة علياا واانيةاف مناوا عون طريوق يا وات وتشوريعات
وأنظمووة وأحكووام دضووائية فعالووة؛ ويشوومل ذلووك اعيموواد وإنفوواذ دووواني و يا ووات تركووز علووى
وضووع ميطلبووات إلزاميووة لشووركات اليكنولوجيووا الردميووة لكووي تبو ل العنايووة الواجبووة موون أجوول
ديوود ومنووع وشفيووف ومراعوواة كيفيووة معاجلياووا نووا ألعماهلووا اليجاريووة ومنيجااووا موون آاثر علووى
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حقوووق اإلنسووانا وكو لك موون أجوول آليووات شووفافية وانيةواف دويووةف وا ينبغووي اعيموواد هو خ
القواني إا بعد عملية مشاورات تشاركية شاملة مع مجيع أصحا انةلحةف
 -81ينبغووي للوودول أن جتوودد اليزامااووا بوونال أصووحا مةوولحة ميعووددين ابعيبووارخ حجوور
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

ابء -اليوصيات انوجاة إىل شركات اليكنولوجيا الردمية
 -82ينبغي للشركات أن تفي مبسؤوليياا عن احكام حقوق اإلنسان انقبولة دولياا مبا يف
ذل ووك احل ووق يف حري ووة اليجم ووع الس وولمي وتك وووين اجلمعي وواتا ابش وواذ مجي ووع الي وودابري الال م ووة
وانشروعة لضمان عدم تسبباا أو مسااياا أو تواط اا يف انيااكات حقوق اإلنسانف
 -83ينبغووي أن تعيموود الشووركات اليزام و ا يا وواتي ا رفيووع انسوويوف ابح وكام حريووة اليجمووع
السوولمي وتكوووين اجلمعيووات وأن تعووكف أبايووة دور اجمليمووع ان ودين يف الداقراطيووة والينميووة
انسيدامةف
 -84ينبغي للشركات أن تسعىا إىل أدةى مدف يسومح بود القوانونا إىل منوع أو شفيوف
افاثر الضووارة قوووق اإلنسووان الناجتووة عوون مشوواركياا كلمووا طلبووإل مناووا الوودول فوورض الردابووة
على األفراد أو اجلماعات أو مرادبيام أو رصدهم أو إيحة البياانت الهت جتمعاوا أو تعاجلاوا
أو يفا هباف
 -85ينبغي للشركات أن تعكف ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان ابعيبوارخ اإلطوار انو ووق
بد لضمان احكام احلق يف اليجمع السلمي وتكوين اجلمعيوات يف منيجااوا وخودمااا وينبغوي
أن تقيم يا ااا وفق ا ل لكف وينبغي للشوركات أن تضومن أن يا وااا ومبادئاوا اليوجيايوة
اجمليمعيووة واضووحة مبووا فيوود الكفايووة ومياحووة وميماشووية مووع انعووايري الدوليووة حلقوووق اإلنسووانف
وينبغووي هلووا أيض وا أن تقوودم مزيوودا موون األمثلووة أو الدرا ووات اإلفراديووة انفةوولة للطريقووة الووهت
تطبق هبا معايريها اجمليمعيوة يف انمار وة العمليوة يو اكون للمسويعملي فاوم الظوروف الوهت
اكون فياوا ااطوالع علوى البيواانت أو انعلوموات الشدةوية أو تقييود ا يووف أو حجوا أو
تقييد الوصول إىل اخلدمةف
 -8٦ينبغي للشركات أن متارس العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان من أجل ديود
وشفيف ومواجاة انيااكوات احلوق يف اليجموع السولمي وتكووين اجلمعيواتا مبوا يف ذلوك عون
طريق ما يلي
إجوراء تقييموات لأل ور علوى حقووق اإلنسوان تشومل احلوق يف حريوة اليجموع
(أ)
السوولمي وتكوووين اجلمعيووات عنوود وضووع أو تعووديل منيجااووا وخوودماااف وينبغووي أن تش وومل
عمليووة تقيوويم اليووت ريات دائم و ا مشوواورات مووع اجلاووات الفاعلووة يف اجمليمووع ان ودين وغووريهم موون
اخلرباء افخرين وأن يقرها طرف اثل خارجي معيمد ذو خربة يف جمال حقوق اإلنسان؛
(ق) إدماا نيائل تقييمات األ ر ابشاذ اخلطوات الال مة من أجل ايدة انعرفة
والوووعي ابحلووق يف اليجمووع السوولمي وتكوووين اجلمعيوواتا موون خووالل توووفري اليوودريا وإصوودار
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انبووادئ اليوجيايووة لووإلدارة وانوووتفي واجلاووات الفاعلووة األخوورف انرتبطووة ابألعمووالا مثوول
انيعادوودين؛ واعيموواد السيا ووات واإلج وراءات الووهت وودد الطريقووة الووهت وويقيم هبووا الشووركة
مطالووا احلكومووة وتسوويجيا هلووا فيمووا يووص فوورض القيووود علووى ااتةوواات أو الوصووول إىل
ا يووف؛ ودمول نظووم اإلنو ار انبكوور يف العمليوات اليجاريووة ليحديود اندوواطر انرتبطوة قوووق
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 البحو وتطوووير
حلول تكنولوجية مالئمة لليحرش واليضليل اإلعالموي والدعايوة عورب اإلنكنوإلا مبوا يف ذلوك
أدوات كشووف و ديوود احلسوواابت والروبووويت انرتبطووة ابلوودول؛ واعيموواد مؤش ورات للرصوود
تشمل شواغل ابددة ميعلقة ابحلرية يف اليجمع السلمي وتكوين اجلمعياتف
 -8٧ينبغوي للشوركات أن تيدو توودابري فعالوة لضومان شووفافية يا وااا وممار واااا مبووا يف
ذلك تطبيق شروط خدمياا وعمليات اا يعراض القائمة على احلا و ا واحكام ضماانت
اإلجوراءات القانونيووة الواجبووةف و قيقو ا هلو خ الغايووةا ينبغووي للشووركات أن تنشوور ابنيظووام علووى
موادعاوا الشووبكية الر يووة معلومووات عوون األ واس القووانوين للطلبووات الووهت تقوودماا احلكومووات
وغريها من األطراف الثالثة وعن العدد أو النسبة ان وية للطلبوات انميثول هلواا وعون ا يووف
أو احلسوواابت الووهت يوويم تقييوودها أو إلغا هووا مبوجووا السيا ووات وانبووادئ اليوجيايووة اجمليمعيووة
اخلاصة ابلشركةف
 -88ينبغي للشركات أن تعيمد آليات ردابة مسيقلة لرصد نيوائل دورارات إدارة ا يووفا
وينبغي للدول أن تنظر يف الالئحة الهت تيطلا ه خ الردابة انسيقلةف
 -89ينبغي للشركات أن تنش ا بيشاور ٍ
جمد مع اجمليمعات ا لية انيضررةا آليات تظلوم
على انسيوف الينفي ع تكون مياحة بشكل واضوح واكون الوصوول إلياوا وفعالوة مون حيو
اإلجراء والنيائل العالجيةف

 -90ينبغووي للشووركات أن تؤيوود وتزيوود نوعي ووة انشوواركة يف انبووادرات القائمووة ألص ووحا
انةلحة انيعددين وتنفيو هاف وينبغوي للشوركات انشواركة أن تعوز دورهوا يف احوكام احلوق يف
حرية اليجمع السلمي وتكوين اجلمعيات يف إطار ه خ انبادراتف
 -91ينبغووي للشووركات أن تيعوواون مووع احلكومووات واجمليمووع انوودين ليطوووير تكنولوجيووا تعووز
حقوق اإلنسان وتقويااف

جيم -اليوصيات انوجاة إىل اجمليمع اندين
 -92ينبغو ووي للجاو ووات الفاعلو ووة يف اجمليمو ووع انو وودين أن تواصو وول اابيكو ووار والش و وراكة مو ووع
احلكومات والشركات واألو اط األكاداية من أجل تطوير تكنولوجيا تيسر ممار وة احلوق يف
حرية اليجمع السلمي وتكوين اجلمعياتف
 -93ينبغي للجاات الفاعلة يف اجمليمع اندين أن تضمن كوون األمون الردموي وابوو األميوة
يف اجملال الردمي يف صميم أنشطة اننظمةف
 -94ينبغووي للجاووات الفاعلووة يف اجمليمووع انوودين أن تو ووع و سوون مجووع البيوواانت انيعلقووة
ابحل ووق يف اليجم ووع وتك وووين اجلمعي ووات وتو ي ووق اليادي وودات الردمي ووةا ا وويما فيم ووا ييعل ووق
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ابليط ووورات القانوني ووة وح وواات تعط وول الش ووبكة وانرادب ووة واليح وورش ع وورب اإلنكن ووإل ومح ووالت
اليضوليل اإلعالموويف وينبغووي هلوا أن تيبووادل انعووارف وتعوز معووايري مجووع البيواانت وتيعوواون مووع
اجلاات األخرف صاحبة انةلة يف ه خ اجلاودف
 -95ينبغووي جلميووع منظمووات اجمليمووع انوودينا ولوويس فق و منظمووات احلقوووق الردميووةا أن
تدعم وتشار .يف عملية فام األخطار الردميوة الوهت اودد الفضواء انودين وإعوداد ردود فعالوة
للياديداتف

دال -توصية موجاة إىل اللجنة انعنية قوق اإلنسان
 -9٦النظر يف ه ا اليقرير أ نواء صوياغة اليعليوق العوام علوى انوادة  ٢١مون العاود الودويل
اخلاص ابحلقوق اندنية والسيا يةف
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