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 مجلس حقوق اإلنسان
 التاسعة والعشرونالدورة 

 من جدول األعمال 3البند 
  حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز وحماية جميع 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية 

تقريرررر المقررررر المررراب المعنررري بحررراالط اإلعررردا   رررار  ن ررراق الق رررا    
 ز كريستوف هاينبإجرا اط موجزة أو تعسفاً، السيد   أو

 حق في الحياة مان اللتكنولوجياط المعلوماط واالتصاالط  استمدا   

 موجز  
،  رنذذاول امليذذر  62/26إىل جملذذح ويذذون ان عذذا  عمذذه   يذذرا    يذذد  ، امليف هذذ ا الرير ذذر 

آثذذذذذذا    ذذذذذاجرا اط مذذذذذوجز   و  العذذذذذ ا   اخلذذذذذاين املالذذذذذد مذذذذذانط انعذذذذذدا   ذذذذذا     ذذذذذذان الي ذذذذذا   و
  .محا ة احلق يف احليا على كنولوجياط املاللوماط وان صانط 

يف جمذذال املاللومذذاط وان صذذانط  طركنولوجيذذااحلاليذذة لر بييذذاط ال اخلذذاينو بحذذا امليذذر   
 إىل حتذذذذوتل  رمذذذذ  يف  و  امليذذذر  اخلذذذذاين و ينمذذذذا   ذذذذر.  صذذذذدهاو ويذذذذون ان عذذذذا  ومحا ر ذذذا  الز ذذذز 

اسذذذرمدا  الذذذط   رو ذذذا الرحذذذد اط إىل  وثيذذذق ا ر ا ذذذاط ويذذذون ان عذذذا  و يف "ال ذذذ و  املذذذد ي " 
نظذر  فا ذ  ، - قالرحيت الرحذد  املراللذق  ذ مثذ  -والذوا    مذن     ال ذ و  هؤنالط اسرحدث ا األ لة 

و يذدم  امليذر  . املذا  مذن هذ   حليذون ان عذا  يف الكي ية الط  عر يد هبا واليا آلياط  ولية خمرل ذة 
إىل حليذذون ان عذذا   ةاألمذذ  املرحذذد  العذذاميفي ذذا  وصذذية  ذذدعو م و ذذية مبذذا اخلذذاين عذذد   وصذذياط، 

 طمذذذن  كنولوجيذذذا علذذذى  ف ذذذ  وجذذذ انسذذذر ا    علذذذىيف األ لذذذة الرةميذذذة ملعذذذاعد ا    صذذذا   اليذذذ  
 املاللوماط وان صانط.
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 أنش ة المقرر الماب -أوالً  
. 6023يف   ذر ن األول/  رذو ر  ة آ ذر مذر إىل اجلماليذة الالامذ ا  ةد   املير  اخلذاين  ير ذر  -2

ذذز يف الذذر الرير ذذر   ، وهذذ  مما ذذة احلذذق يف احليذذا     الذذة موا ذذيع  رصذذ علذذى  (A/69/265)وةذذد   ت
واألسذذذلحة األةذذذ  فركذذذا وال ا يذذذة الر ذذذ ي  يف جمذذذال إ  ذذذاا   و  الذذذنظ  انةليميذذذة حليذذذون ان عذذذا  

 .وانط اسرئناف   بيق عيو ة انعدا   و و  املؤشمراط انوصا يةاليا و   و 
. 6023 و يذ  املير  اخلاين  ير ر  العذا ق إىل جملذح ويذون ان عذا  يف وز را /وةد    -6

 اليذذوا  ،إ  ذذاا  ثنذذا  محا ذذة احلذذق يف احليذذا  معذذةلة  (A/HRC/26/36)وةذذد  ذذاةذ يف الذذر الرير ذذر 
 عذا و  .اسرمدا  ال رطة لليو  املميرذة مذع املالذا ر الدوليذةاملراللية  اليوا   الوطنية  موا مةو رو   

ال ذذا راط ين   ذذة  اسذذرمدا  الر  ذذة نطذذا  ةذذا و ال ذذو  اخل يذذد  إىل اجمللذذح     ذذا  امليذذر  اخلذذاين 
األسذلحة   ظذ مبعذةلة وإىل مواصذلة اهرمامذ  ، املوج ة عن  الذد  و ال ذا راط املعذلحة  ذدو  طيذا 

 ة الر  ي .ال ا ي

 البالغاط -ألف 
 /آاا  2مذذا  ذذ  يف ال ذذرت   هبذذا الذذاالرسذذا   الذذط    ةذذد   امليذذر  اخلذذاين مهوظذذاط   ذذة   -3

 /  ذذذا  2و  ذذذة  الذذذر و  الذذذوا    يف ال ذذذرت  مذذذا  ذذذ  ، 6025شذذذبا /فربا ر  64و 6023مذذذا   
 .(A/HRC/29/37/Add.5) 6025 يعا /  ر    30و 6023 ما و

 الزياراط -با  
 إىل ، ةذذذذا  امليذذذذر  اخلذذذذاين  ز ذذذذا  6023  ذذذذر ن الثذذذذاين/ وفمرب  7إىل  3يف ال ذذذذرت  مذذذذن  -3

 ذرو  املالاملذة  و الاليو ذة  انشرتاك مع امليذر  اخلذاين املالذد مبعذةلة الرالذ  ه وغذر  مذن ، غامبيا
 .(A/HRC/29/37/Add.2)  وا  إ. ميند ح، الياسية  و الهإ عا ية  و امل ينة

يف امليذذر  اخلذذاين إىل اونذذد و ر يذذا  ير ذذرا املرا الذذة املرالليذذا   ذذالبالثر  اللرذذ  ةذذا  هبمذذا و ذذر   -5
 ذذا وا  الذذط ةذذا  هبذذا إىل ،  مذذا  ذذر  الرير ذذر املراللذذق  البالثذذةAdd.4و A/HRC/29/37/Add.3 الذذوثيير 

 .A/HRC/29/37/Add.1الوثيية  غينيا اجلد د  يف
   ير ذر  العذا ق إىل جملذح ويذون ان عذا ،   لبذاط وةد  الا املير  اخلاين، من   يذد -2

و ريذذد   امليذذر  اخلذذاين نجذذرا  ا ذذا اط ة  ر ذذة إىل وكومذذاط  و را يذذا، و وا ذذدا، و ي.ر ذذا، والذذيمن. 
ع  ذذذذ.م هذذذو   انجيذذذا  علذذذى طلبا ذذذذ ، و  لر هذذذذاوالذذذيمن  ،وغامبيذذذا ،الالذذذذران اطوكومذذذ ال ذذذكر إىل 

، ومصذذذذذر، و وا ذذذذذدا ،و ا عذذذذذرا  ،انسذذذذذهمية( - إ ذذذذذرا  )ة و  ذذذذذة، و  و را يذذذذذاو إ  رت ذذذذذا،  اطوكومذذذذذ
 .اط إلي اا ا   ا   نجرا طلب     يب على  و ي.ر ا
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 (1)البياناط الصحفية -جيم 
  ذذذذ  آاا / يف ال ذذذذرت  مذذذذا   ذذذذا   ذذذذا  إلي ذذذذا امل صذذذذح يةال امليذذذذر  اخلذذذذاين البيا ذذذذاط صذذذذد   -7

 . 6025وآاا /ما    6023 ما  
ا عذذذذذا اط    ذذذذذة  م ذذذذذرت ا   ،  صذذذذذد  امليذذذذذر  اخلذذذذذاين  يا ذذذذذا  6023آاا /مذذذذذا    2يف و  -4

انسذذرمدا  امل ذذر  لليذذو  والالنذذف  ذذد املرظذذاهر ن والصذذح ي  والالذذامل  يف وسذذا   انعذذذه  يف 
 . ة و  ة فنزو ه البولي ا  ة

  ذة  األوذداا الذط  ا  م ذرت  ا  ،  صذد  امليذر  اخلذاين  يا ذ6023آاا /ما    24يف و  -4
 . صيد عن ويون ان عا مدافع   ط إىل وفا  

الذد     ة  ةرا  جملذح األمذن  م رت ا   صح يا   ،  صد   يا ا  6023  ا /ما و  30يف و  -20
 . اجلنا ية الدوليةإوالة الو ع يف اجلم و  ة الالر ية العو  ة إىل احملكمة 

ىل و ذع وذد إوكومة املكعير  في   دعو ،  صد   يا ا  6023وز را / و ي   26يف و  -22
 . ن ر ا اط احلق يف احليا  يف البلد

 انشذذرتاك مذذع مكل ذذ  آ ذذر ن  ، عذذا وكومذذة سذذر  ن كذذا، 6023متوا/ وليذذ   6يف و  -26
   على الالييد .للكر  الالنصر  والكر  اليا  إىل وةف الرتو ج ، ون اط
 الذذذد    إىلوكومذذذة  يبذذذال فيذذذ   ذذذدعو  م ذذذرت ا   ،  صذذذد   يا ذذذا  6023متوا/ وليذذذ   3يف و  -23

لال و يف وذذذانط ا ر ا ذذذاط جعذذذيمة  ذذذاعذذذم  الر ذذذر الاط املرالليذذذة  البحذذذا عذذذن احليييذذذة والذذذط  
 . ليا و  ان عاينلحليون ان عا  و 

عذذذن ةليذذذ  البذذذال  إاا  فيذذذ   الذذذر   م ذذذرت ا   ،  صذذذد   يا ذذذا  6023آ / غعذذذ ح  4يف و  -23
 . يف ة و  ة إ را  انسهميةوإصدا   وكا  علي    فرا  على  صاعد اجتا  اليبض 

إاا  اخل ذذر    الذذر  فيذذ  عذذن ةليذذ م ذذرت ا   ،  صذذد   يا ذذا  6023آ / غعذذ ح  26يف و  -25
 املالر ذذةاألةليذذاط ةاعذذاط مذذن     وغذذرهو م مذذة  واج  ذذا العذذكا  اليز ذذد املرمثذذ  يف الوشذذير 

 ".الدولة انسهمية يف الالران وال ا "و.ماط   ن ا  نظي  
  ذذذة  إمكا يذذذة اعرمذذذا  م ذذذرو   م ذذذرت ا   ،  صذذذد   يا ذذذا  6023  لول/سذذذبرمرب  64يف و  -22

إىل إعذذا   هيكلذذة الون ذذة الي ذذا ية للمحذذا   الالعذذكر ة  اوذذا ف، 6023لالذذا   45اليذذا و   ةذذ  
 . يف  ولومبيا ا و وسيع   اة

لرحييق على اوا في  وكومة املكعير  ،  صد   يا ا  6023  لول/سبرمرب  64يف و  -27
 . شمصا   66يف وانط وفا  

__________ 

 الرايل  مراوة على الرا  الصح ية للمير  اخلاين  البيا اط (1)
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=SR_Summ_Executions.  
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وكومذذذذذذة فيذذذذذذ   ذذذذذذدعو  م ذذذذذذرت ا   ،  صذذذذذذد   يا ذذذذذذا  6023  ذذذذذذر ن األول/  رذذذذذذو ر  20يف و  -24
 . رويف ون ة غرت  طالبا   33املكعير إىل الرحييق يف وانط ا ر ا  

  ذذيح الون ذذاط فيذذ  حيذذا  م ذذرت ا   ،  صذذد   يا ذذا  6023  ذذر ن الثذذاين/ وفمرب  62يف و  -24
الذط دع   ةةصى ةد  ممكن إصدا   ير ر عذن مما سذاط انسذر.وا      املرحد  األمر كية على 

 .املر ز ة انسرمبا اطو الة  رتبال ا 
  ذذذذذة  ةذذذذذرا اط هيئذذذذذاط  م ذذذذذرت ا   ،  صذذذذذد   يا ذذذذذا  6023 ذذذذذا و  األول/  عذذذذذمرب   5 ويف -60

ةر   والط الال  يف ال  فرا  ال رطة اليا ية  الد   ا مة ، الون اط املرحد احملل   الكربى يف
 .م  و   

إىل  علي  إسبا يا  في   دعو م رت ا   صح يا   ،  صد   يا ا  6025آاا /ما    67يف و  -62
 ر  . و  ا م يون ان عا حلا ر ا اط ا  كا  املعؤول  عن 

 يا اط م ذرت ة   ذة  عيو ذة     ا   هل ال رت  امل مولة  الرير ر،  صد  املير  اخلاين و  -66
 ،والعذذذذو ا   ذذذذن ه  ذ،و  ا عذذذذرا ، و انسذذذذهمية(،  - ة و  ذذذذة) إ ذذذذرا ، و اإ دو يعذذذذي انعذذذذدا  يف

 .واوند، والون اط املرحد ، اململكة الالر ية العالو  ةو ومصر، 

 عيدين الدولي والوطنياالجتماعاط المعقودة على الص -دال 
آاا /مذذا   إىل  62  ذذ ة الذذط ا ذذ لع هبذذا امليذذر  اخلذذاين  ذذهل ال ذذرت  مذذن   الذذرا األ -63
 يف الرير ذذذذذذر امليذذذذذذد   إىل اجلماليذذذذذذة الالامذذذذذذة يف  و  ذذذذذذا الراسذذذذذذالة والعذذذذذذذر  6023متوا/ وليذذذذذذ   66

(A/69/265).  
  مذذذا عيو ذذذة انعذذذدا    لمذذذة    ذذذة   امليذذذر  اخلذذذاين ليذذذى ، 6023  لول/سذذذبرمرب  6يف و  -63

 يف فيينا. ان عاين الرا الة ملنظمة األمن والرالاو  يف  و و ا،  البالدالل.نة املالنية 
مال ذذد ،  ليذى  ا ذذر  عذن األسذلحة ال ا يذذة الر ذ ي  يف 6023  لول/سذبرمرب  25يف و  -65

 .يف جنو   فر ييااملريدتمة د اساط للسريلينبوش 
املذذذذؤمتر الذذذذ    يف امليذذذذر  اخلذذذذاين ، شذذذذا ك6023   لول/سذذذذبرمرب 24و 24  ويف  ذذذذوم -62

الالذذامل  يف علذذى الصذذاليد د مذذن الالنذذف   ذذة  احلذذمنظمذذة الصذذحة الالامليذذة وجامالذذة  ذذامرب    عيد ذذ 
اململكذذذة املرحذذذد  لرب  ا يذذذا  مرب ذذذد ، ا يف  ، (King’s College) الكليذذذة امللكيذذذةيف ، 6023 عذذذا 

 . الالظمى و  رلندا ال مالية
 ذذذذذما  اسذذذذذرمدا  "، شذذذذذا ك يف وليذذذذذة  يذذذذذاش  النذذذذذوا  6023برمرب   لول/سذذذذذ 66 ويف -67

الالمليذاط يف علحة  دو  طيذا  يف مكافحذة ان هذا  و امل ا راط الال ا راط املوج ة عن  الد  و 
 يذذذون ان عذذذا  واليذذذا و  الذذذدويلاليذذذا و  الذذذدويل حللليذذذا و  الذذذدويل، مبذذذا يف الذذذر  الالعذذذكر ة وفيذذذا  

 .  ، يف جنيفان عاين"،  ظم ا جملح ويون ان عا
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املرالليذذذذذذة ربملا يذذذذذذة ال،   ىل  كلمذذذذذذة يف احلليذذذذذذة الد اسذذذذذذية 6023  لول/سذذذذذذبرمرب  65يف و  -64
 .يف  وسلو ،ال ا راط  دو  طيا ، الط  ظم ا  رملا  النرو ج 

   ذذذذذذذذر ن األول/ 3  لول/سذذذذذذذذبرمرب إىل  64 ال ذذذذذذذذرت  مذذذذذذذذن يف ،امليذذذذذذذذر  اخلذذذذذذذذاين وشذذذذذذذذا ك -64
انجذرا اط  يف إطذا  احلا   والال ر ن للمكل    ون اطانجرما  العنو   ، يف6023   رو ر

 .اخلاصة، يف جنيف
 املرالليذة، شا ك يف وليذة الالمذ  الدوليذة 6023  ر ن األول/  رو ر  4و 4  ويف  وم -30

الذذط ويذذون ان عذذا ، ومحا ذذة رالز ذذز املالنيذذة  رالز ذذز الرالذذاو   ذذ  األمذذ  املرحذذد  واآلليذذاط انةليميذذة  
 . يف جنيف، م  املرحد  العامية حليون ان عا األ و ية  ا مر ظم
مناة ذذذذذذذة يف جامالذذذذذذذة  ولومبيذذذذذذذا،  ، شذذذذذذذا ك يف6023  ذذذذذذذر ن األول/  رذذذذذذذو ر  60يف و  -32

كليذة احليذون مامالذة  الرذا ع لمال ذد ويذون ان عذا     ظمت  رعا ذة م ذرت ة مذن جا ذهنيو و ك،  
 سياسذاط ويذون ان عذا ة ومال د   اساط ويون ان عا ، و ليذومنظمة  ا رلينر،  ولومبيا، 

 . ةا و  ويون ان عا وجملة يف  لية ال ؤو  الدولية والالامة،  والعياساط ان عا ية

وا  الذذذذذدو   الثالثذذذذذة حلذذذذذ، شذذذذذا ك يف 6023  ذذذذذر ن الثذذذذذاين/ وفمرب  22و 20ويف  ذذذذذوم  -36
  يف اليو ذذة انعذذذداالوةذذف ان ريذذا   لاحلذذق يف احليذذا ، و   ذذة  يذذون ان عذذا ، املراللذذق مجا ر ذذا 

يذون حل العذامية  و ذية)آسذيا (، وةذد  ظمذت هذ ا احلذوا  امل  لدا   ا  ة  م  جنو  شذرن آسذيا
الل.نذة احلكوميذة الدوليذة املالنيذة ميذون ان عذا   لذدى ان عا  وانحتذا  األو و  وممثذ  إ دو يعذيا

 .يف جا ر ا، والرا الة لرا  ة آسيا 
  لمذذذذذذذذذذة مبناسذذذذذذذذذذبة صذذذذذذذذذذدو   ير ذذذذذذذذذذر ليذذذذذذذذذذى  ، 6023 ذذذذذذذذذذا و  األول/  عذذذذذذذذذذمرب   20يف و  -33

War Report 2013: Armed Conflicts and their Consequences (6023 لالذا  احلذرو   ير ذر  
ان عذذذاين وويذذذون    ا مييذذذة جنيذذذف لليذذذا و  الذذذدويل ا  ظمر ذذذط، الذذذ(وعواةب ذذذا املعذذذلحة النزاعذذذاط

 .ان عا ، يف جنيف
، املالنذذو  األمذذن   الراسذذع ملنرذذدىيف انجرمذذا   ليذذى  لمذذة   ،6025شذذبا /فربا ر  2يف و  -33
رالذاو  مذع مال ذد  ال عذرت    ظمرذ  جامالذة و   ، الذ دو  طيا  إىل الر و اط اليا لذة" ال ا راط "من

 . األم  املرحد  لبحوا  ز  العهح، يف جنيف
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 استمدا  تكنولوجياط المعلوماط واالتصاالط ل مان الحق في الحياة -ثانياً  
 (2)معلوماط أساسية -ألف 

علذذذى   ذذذان ةذذذد   ةذذذرط  مذذذن ةواعذذذد اليذذذا و  الذذذدويل املرالليذذذة  ذذذاحلق يف احليذذذا   ثذذذرا      مبذذذا  -35
مبذدى وةذا ع مرنذاا  علي ذا  و وذ   مذا  راللذق   ثذرا  مما ذة هذ ا احلذق   صلةاألعمال املر ، فا واسع
، اما  رب هذ او  فالال ةهنا  ليح نعريا ه  فرا  ا ر ا اط للحق يف احليا  و ر كه  .الوةا ع  وافر

ما فاللو . وه ا        مهية  بر  علذى معذةلة  يصذ    رب ر    له منة   لن      نعريا ه  إمناو 
 احليا ق ووجو  األ لة. 

  ذذذو ر من .يذذذاط ويذذذون اخلذذذرب  ال نيذذذة الذذذط  ر لب ذذذا  يصذذذ  احليذذذا ق، اةذذذرت   إىل و ظذذذرا   -32
وةذد   ذو  هذ ا علذى مذدى  .(3)يذوناحل على  ناول هذ  ال ا ع امل د و  اآل   ا  ا  ان عا  

مذذا  وصذذف  ثهثذذة  جيذذال مذذن األوسذذا  الالاملذذة يف جمذذال الرصذذد الذذدويل حليذذون ان عذذا ، و ا ذذت 
لذذذذدى  ذذذذ  جيذذذذ   سذذذذاليب  اخلاصذذذذة  ذذذذ . ف ذذذذ  املرولذذذذة األوىل،  ذذذذا  هنذذذذاك انسذذذذرالراا املن .ذذذذ  

ن املنظمذاط احلكوميذة الدوليذة  للماللوماط املراوة ال   جتر   جمموعة مميز  من احملام   النيا ة ع
ويف املرولة الثا ية، وذدثت ثذو   يف  يصذ  احليذا ق ةا  ذا منظمذاط غذر وكوميذة  وليذة  بذر  يف 
جمال ويذون ان عذا ، ممذا وسذع علذى حنذو مذ ه    ذان جمذال  يصذ  احليذا ق ولكنذ   ذ  مر ب ذا  

، ملا وذدا م ص جد و مباشر   اجرا  ميا هط مع ال  و ، وهو ما  عم   احلصول على سر 
 .ز يف ان ريذا والرحيذ للرذد   ةعر ذجذدا  و    كذو   طذو ه   ا  وةرذ الذر لكن ميكذن     عذر رنو 

ومذذع مذذرو  الوةذذت    جمذذت من .يذذة اجليذذ  الثذذاين يف مما سذذاط اجليذذ  األول، مبذذا   ذذم  انجذذرا اط 
نط مذذن جد ذذد اخلاصذذة جمللذذح ويذذون ان عذذا .  يذذد    هذذ ا اجملذذال   ذذ د يف الوةذذت احلذذايل حتذذو 

متثذذذ  اجليذذذ   -  عذذذبه جمموعذذذة مرنوعذذذة ومرناميذذذة مذذذن اجل ذذذاط ال اعلذذذة ااط انمكا يذذذاط الرةميذذذة
، مبذذذا في ذذذا ال ذذذ و  واملراةبذذذو  والن ذذذ ا ، و رعذذ  هذذذ   اجملموعذذذة مبرو ذذذة   ذذذرب يف من .يذذذة -الثالذذا

ييذذاط   ذذا  و  يف الرحي َمذذن  ةاعذذد   ذذ  جيذذ  وسذذع  وةذذد  .(4) يصذذ  احليذذا ق ويف عذذرا النرذذا ج
لكذذذذن مذذذذن امل ذذذذ  و ، عليذذذذ  األعمذذذذال العذذذذا ية. ومل  ب ذذذذ     جيذذذذ  من ذذذذا   ذذذذة  ويذذذذون ان عذذذذا 

يد ا ذذذ    و  املعذذذا   اجليلذذذ  اآل ذذذر  نانسذذذر ا   مذذذن مذذذواطن ةذذذو  جيذذذ   ذذذ     كذذذو   امكذذذا    
 اصة   .اخل

__________ 

 إىل د ، ون سذذذذذذذيما ذذذذذذذمرب اامالذذذذذذذة  مإىل مر ذذذذذذذز احلو مذذذذذذذة وويذذذذذذذون ان عذذذذذذذا ،   ال ذذذذذذذكرامليذذذذذذذر  اخلذذذذذذذاين  ريذذذذذذذد   (2)
البحذا، عمليذة  و .ذز  مذنما ةدم  من  ع  ةي  يف جمذال البحذا.  على، ‘ وما   رو رط‘و ‘  رسو ا م إن‘

الذذذذذذت  الرذذذذذذايل  علذذذذذذى الذذذذذذرا   ، وهذذذذذذ  مراوذذذذذذةالنيذذذذذذاش مو ذذذذذذع وصذذذذذذاف الالد ذذذذذذد مذذذذذذن الر بييذذذذذذاط وامل ذذذذذذا  ع  ة 
http://ictandhr.tumblr.com/. 

(3) Molly K. Land, “Networked activism”, Harvard Human Rights Journal, vol. 22 (2009), pp. 205–43. 
(4) Philip Alston “Introduction: third generation human rights fact-finding”, Proceedings of the 

Annual Meeting of the American Society of International Law, vol. 107 (April 2013), pp. 61–62. 
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املالذذذداط     - املاللومذذذاط وان صذذانط ط كنولوجيذذاو صذذب  مذذن الوا ذذذ      امكذذا   -37
     ذذ لع  ذذدو   -  ذذاوختز ن  ذذاو ظو   ليي ذذاو  إعذذدا  املاللومذذاط وإ سذذاوااط الذذط  يعذذر والربجميذذ

وميكذذذن اسذذذرمدا  املاللومذذذاط  .احلذذذق يف احليذذذا  في ذذذامرزا ذذذد يف محا ذذذة ةيذذذع ويذذذون ان عذذذا ، مبذذذا 
للركنولوجيذا      ذمن  عذلي  ال ذو      ذا  املعم ر  على ه ا النحو ل ما  املعا لة،    ميكن 

  و    حت د الدع  لصاحل  .    للم ر املباشراملالر  على األشماين 
 املرالليذذذة و ييذذذي  ان عذذذا اطحتد ذذذد  املرمثذذذ  يفاليذذذوم    عملذذذو الرمذذذد امليذذذر  اخلذذذاين يف  -34

شذة   ، ركنولوجيذالا امليد مذة عذن طر ذق علذى املاللومذاط ا  مرزا ذداعرما ا   ةةعمال الير  غر اليا و ي 
يف علذذذذى سذذذذبي  املثذذذذال،  وميكذذذذن  ذ ذذذذة الذذذذر، . ثذذذذر مذذذذن الالذذذذامل  اآل ذذذذر ن يف هذذذذ ا اجملذذذذالشذذذذة   

الدولذة  لذدفعاووا ف اخللو ذة  ثنذا  احلذر  األهليذة يف سذر  ن كذا  ذ  ة مصذو  فيد و موا  اسرمدا  
للكثذذر مذذن ن ذذان يف ان ر ا ذذاط الواسذذالة ال مالذذا  إىل الرحييذذق علذذى وجذذ    مذذ واجملرمذذع الذذدويل 

. و املثذ ، (A/HRC/17/28/Add.1)املذد عى ا  كاهبذا ويون ان عا ، مبا يف الر احلذق يف احليذا ، 
إىل     ا  ذذ  جملذذح ويذذون ان عذذا    ذذة  سذذهمة الصذذح ي ،فالنذذد إعذذدا  الرير ذذر امليذذد   إىل 

علذذى ةذذد  مذذن األمهيذذة مذذن ووسذذا   انعذذه  املد يذذة  البذذا او   و   الصذذح يو واطنذذامل صذذب  مذذدى 
  ذاروثييلو  يف ةيذع  حنذا  الالذامل ان ر ا ذاط لرعذلي  ال ذو  علذىلركنولوجيذا    لاسذرمدام هل 

A/HRC/20/22) و(Corr.1. 
على امل ا  ة يف  صد  شماين الالا   إىل ود  بر ةد   األ الزا يد   الرةمية الا ا   و  -34

  ذذاللرالد  ذذة الذط ميكن افرصذ ولتذذد  صذذانط الرةميذة ركنولوجيذذاط املاللومذاط وانف .ويذون ان عذا 
 ،  مذا  رذي  إجيذا ويذون ان عذا يف جمذال  يصذ  احليذا ق  عمليذة إ  ا  ال ا ع الدمييراط  علذى

مذذذذذذن الذذذذذذدول وغرهذذذذذذا  حملاسذذذذذذبة  و املواطنذذذذذذ  اعذذذذذذرمدم معذذذذذذا لة انجرماعيذذذذذذة ميكذذذذذذن    للآليذذذذذذاط 
 عذذذم  وذذذ   ذذذرين للمذذذد ي  وفذذذر  مذذذن الانجرمذذذاع   رواصذذذ وسذذذا   ال  ر.ذذذتوةذذذد   .(5)اجل ذذذاط

يف  ثذذذر مذذذن والذذذط ن  نيل ذذذا ، شذذذ دوهاا ر ا ذذذاط ويذذذون ان عذذذا  الذذذط علذذذى ال ذذذو   رعذذذلي  
آثذذا   اليذذد  املذذدى وهذذ ا لذذ   .كوميذذةاحلغذذر  اويا ذذ   والرمسيذذة دوليذذة الكوميذذة احليا ذذ  اواألويذذا  

نظر إىل وجذذو  ةاعذذة  اشذذ ة مذذن  ذذال صذذد ويذذون ان عذذا ، جمذذال يف  اليا مذذةاليذذو   مذذواا نعلذذى 
 ما      ري  فرصذا  يف سذياةاط ةذد   .من    وةت م ىمن ا  كثر  رب مراةيب ويون ان عا   

احل ذذو   كذذو  في ذذا ةذذد الذذط  كذذو    ذذر هذذ ا الوجذذ  م ليذذة  مذذا  ال حذذل الذذدةيق. ويف الظذذروف 
 انسذذرمدا  الذذدةيق     عذذاعد  مذذرا  صذذالبا ، ميكذذن لمحييذذ  يف جمذذال ويذذون ان عذذا ال مصذذ  ل

 مهيذة  ال ذة  ااط وانط  ة  املاللوماط على جتنه ش   املاللوماط وان صانط طركنولوجيال
 . جمرمع ويون ان عا إىل  النعبة 
فيمذذا ميذذز  م ليذذة املاللومذذاط وان صذذانط  ط  ذذو ر  كنولوجيذذا نب ذذ   ن   الرذذرب   يذذد   ذذ  -30

اجملرمع   عمالمراةبة  من  ج املراوة للدول ال رين  تيد   اع . فمحا ة ويون ان عا ل خي
__________ 

(5) Molly K. Land and others, #ICT4HR: Information and Communication Technologies for Human 
Rights (World Bank Institute, 2012). 
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 إاا     ذذذذذا   الييظذذذذذةجمللذذذذذح     رحلتذذذذذى ايف ال  ذذذذذا  الرةمذذذذذ ، و نب ذذذذذ    ذذذذذااملذذذذذدين والرذذذذذد   في
ومذذن املمكذذن     .(6)و ذذ لر إاا  انمكا يذذاط الذذط  ريح ذذا  كنولوجيذذاط املاللومذذاط وان صذذانط

 ذد   ا الكثذرو  جملموعذة مذن املمذاطر، ةذد ن  رالرا الن  ا  يف جمال ويذون ان عذا  وغذره  
 من  ، والر  عبه اسرمدام   للركنولوجيا.

 لالمذ يف ااملاللومذاط وان صذانط  ط كنولوجيذاإمكا ذاط  ولهسر ا     ك   ام  مذن -32
فيمذذا  راللذذق مذذن ال ذذرو   مالاجلذذة معذذةلة ال .ذذو  الرةميذذة، سذذوا   كذذو  يذذون ان عذذا ، املراللذذق م

 ط كنولوجيذذافذذا  مذذن ج ذذة، ف. ل إىل الركنولوجيذذا الرةميذذة  و مبالرفذذة اسذذرمدام ا امكا يذذة الوصذذو 
ذذذر املاللومذذذاط وان صذذذانط  لل ذذذوا   إا  عذذذم الرالد  ذذذة يف الالمذذذ  يف جمذذذال ويذذذون ان عذذذا ،  يعت

إل مذا  وانةصذا  لجد ذد    سعذا   ذرى، اجل ذة األمذن  يذد  هنذا ةذد   ذع،   عم  امل نيذ   ركملة
ىل املذذوا   والعذذل ة،  إصذذول و ال مذذا  يذذا  مذذع احلذذواجز املوجذذو   مذذن ةبذذ  ألويف  ثذذر مذذن ا  ر ذذا ق

وف ذذذه  عذذذن الذذذر فذذذا  الرالد  ذذذة،  ان ذذذافة إىل  .(7)اجلذذذنح ذذذو  الثذذذرا   و  و الراللذذذي   و الل ذذذة  
و    عذذرمع . ال ذذرين لكذذ    عذذمالوا    ذذا   رذذي  وذذ  ، لكذذ   ركلمذذوا إ اور ذذا ال ذذرين لصشذذماين

  هذذذ ا ةذذذد  هذذذو  مذذذر  روةذذذف علذذذى مذذذدى  مذذذا ل ذذذمليذذذون ان عذذذا  م مريصتذذذو احليذذذا ق املرالليذذذة
    رحذد  مبذدى املالرفذة  ذدو   ميكذن وهذو مذا من ذا،  رحيُّقعلى إ را  ماللوماط ميكن الال مل 

   ذذذة ملاللومذذذاط الرةميذذذة ةذذذد  ذذذؤ   ا ذذذا    ذذذوافر او  .(8)الرةميذذذة ر بصذذذم و الرةميذذذة لل ذذذمل املالذذذد 
علذذى     ان ر ا ذذاطوذذ إ ذذه  األولو ذذةإىل  مذذامن يذذة   و مذذاا ر ا ذذاط ويذذون ان عذذا  يف سذذيان 

   و ا  للاليا .   ة   الكن ر كه يف  ما ن   رى و   ثر فظاعة وعا  ا ر ا اط   رى 
، املاللومذذاط وان صذذانط   ذذك  ماليذذول طمدمت  كنولوجيذذان الوا ذذ    ذذ  إاا اسذذر  ومذ -36

 و عذرثمر ج ذاط خمرل ذة مذن . احليذا احلذق يف ذا ا ة ويون ان عذا ، مبذا فيمح الزا  فاهنا ميكن   
 عذذذمر إمكا يذذذاط اسذذذرمدا  مذذذن الوةذذذت واملذذذوا   يف  ةذذذد ا   بذذذرا  منظومذذذة األمذذذ  املرحذذذد  األوسذذذع 

مكرذذذذه  نعذذذذيق ال ذذذذؤو   فيذذذذد  ذذذذ  . كنولوجيذذذذاط املاللومذذذذاط وان صذذذذانط يف  سذذذذاليه عمل ذذذذا
وإ ا   عمليذذاط و ذذس العذذه   يومذذا   ر ذذو ر  ينيذذاط مريدتمذذة لرصذذد األامذذاط و سذذ   ان عذذا ية
 .األ لذة الرةميذة مذع الامذ  هبذار ل ر ية الط ل اسرالرا ا  كمة اجلنا ية الدولية و جرط احمل . را   هبا

انمكا ذذذاط الكاملذذذة وذذذ   ، علذذذى مذذذا  بذذذدو، ويذذذون ان عذذذا   الذذذد جمرمذذذع  بحذذذامل ومذذذع الذذذر 
-3، ال يذذذذراط A/65/321 )ا ظذذذذر الوثييذذذذة ومل  عذذذذروعب ا  الذذذذد   ذذذذك  من .ذذذذ  ذذذذد  داجلاأل واط 

20(. 
__________ 

يف  و  ذ  الثامنذة والال ذر ن،  اليذ  ميذر   ذاين مالذد  املير  اخلاين إىل    جملذح ويذون ان عذا  ةذد ةذر ،  ر  (6)
  احلق يف اخلصوصية يف الالصر الرةم .

(7) A. Trevor Thrall, Dominik Stecula and Diana Sweet, “May we have your attention please? Human 

rights NGOs and the problem of global communication”, International Journal of Press/Politics, 

vol. 19, No. 2 (April 2014), pp. 135–59. 

(8) Ella McPherson, “Advocacy organizations’ evaluation of social media information for NGO 
journalism: the evidence and engagement models”, American Behavioral Scientist, vol. 59, No. 1 

(July 2014), pp. 124–48. 
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ويف هذ ا الرير ذذر،  نظذر امليذذر  اخلذاين يف الكي يذذة الذط   ذذرح هبذا  كنولوجيذذاط املاللومذذاط  -33
وان صذذذانط،  وجذذذ   ذذذاين، فرصذذذا  وحتذذذد اط  مذذذا  ال را ذذذق األساسذذذية للالمذذذ  يف جمذذذال ويذذذون 

ما ة والرصد  و  يص  احليا ق ل ما  املعذا لة يف والذة وةذو  ا ر ذاك. ان عا ،    الرالز ز واحل
رواصذذذذذ  املاللومذذذذذاط وان صذذذذذانط ووسذذذذذا   ال ط كنولوجيذذذذذا    معذذذذذةلة  ذذذذذةثرمذذذذذن وعلذذذذذى الذذذذذرغ  

ثذذت  انجرمذذاع  ، هذذ ا الرذذةثر  اجيذذاافعذذي ناَةذ هنذذا   ذذرى،  موا ذذعيف علذذى آفذذان الذذدعو  ةذذد م 
لعهمة يف  يئة رحييق ااحلما ة املا  ة والردا ر األمنية الهامة لو  لر  و  الركنولوجيا يف  يعر 

املير  اخلاين  الد الر معةلة وسيرناول  .املير  اخلاين منظو  ون ة ف ما مالا  م ما  من ةمية، 
 ،اسذذرمدا   كنولوجيذذاط املاللومذذاط وان صذذانط مذذن  جذذ  ةذذع املاللومذذاط املرالليذذة  ان ر ا ذذاط

املراللذذذذق رحذذذذد  ال، مبذذذذا يف الذذذذر امل رووذذذذةالرحذذذذد اط  مذذذذع مذذذذاعذذذذا لة، الذذذذط ميكذذذذن     الذذذذزا امل
مذن  جذزا    ا ذ  واليذا    لذة الرةميذةألا اسذرمدا ، سذينظر امليذر  اخلذاين يف مذدى و  را   .الرحيُّق 

 . الدولية حليون ان عا ة اآللي

 الترويج والدعوة -با  
 -إىل إ اوذذذة فذذذرين وا ذذذحة  ذذؤ   إجيذذذا  ةذذذد اط   ذذرب علذذذى  ياسذذذ  املاللومذذذاط و يل ذذا  -33

مثذ   إمذا  صذو   عامذةن ر املاللوماط عذن ويذون ان عذا ، ل - عرمَد  واليا  على   ان واسع 
  ذذذر الية  و   يذذذراط يف العياسذذذة إجذذذرا    يذذذراط دع  لذذذ  و  ن ذذذا   عذذذو    ثذذذر  ر يذذذزا  ، الروعيذذذة

نظمذاط ويذون مل وميكن . ةانط ال ر احل   ة عا لة املالرحييق  و   امل البة يف إطا  الالامة،  و
ذذذذذذ ان عذذذذذذا      ة، الامذذذذذذاسذذذذذذرتا ي.ياط ان صذذذذذذال الريليد ذذذذذذة  اسذذذذذذرمدا  وسذذذذذذا   انعذذذذذذه  ال  كمم

 . اجلم و  مباشر   اسر داف
املواةذع  الذدول، و ذ لركومية، احلنظماط غر املدولية و الكومية احل عرمد  املنظماط و  -35

املالذذذذا ر  الذذذذا ر ويذذذذون ان عذذذذا   و املرالليذذذذة مباللومذذذذاط امل ن اوذذذذةال ذذذذبكية، علذذذذى سذذذذبي  املثذذذذال، 
 طذذر إجيذذا   مهيذذة  علذذى امليذذر  اخلذذاين   تذذديف الريذذا  ر العذذا ية، و  .ة ذذو  ممكذذنألوسذذع اليا و يذذة 

اسذرمدا  اليذو  عذن طر ذق مراوة لل.م و  من  ج  منع  عمال اليرذ  الرالعذ   وا حة و  ةا و ية
ومذذذذذذذذذن الوا ذذذذذذذذذ      .(9)(A/67/275و A/HRC/26/36)الوثييرذذذذذذذذذا    و   بيذذذذذذذذذق عيو ذذذذذذذذذة انعذذذذذذذذذدا 

 ذذ افية جتذذا  سذذكاهنا الرحلذذ  مبز ذذد مذذن الن الذذدول مذذن املاللومذذاط وان صذذانط متكتذذ ط كنولوجيذذا
 .اجملرمع الدويلجتا  و 

  رب  فنيةمن منظماط ويون ان عا    وت   ثر  ،و ان افة إىل  وفر املاللوماط  ةميا   -32
مذذذن  فذذذرا   مذذذن  جذذذ  إشذذذراك  صذذذو   سذذذر الة ومباشذذذر يف اسذذذرمدا  وسذذذا   الرواصذذذ  انجرمذذذاع  

البيئذذذاط   الذذذزا جد ذذذد    يذذذة  ثيي   ا  املاللومذذذاط وان صذذذانط فرصذذذ طكنولوجيذذذاوةذذذد  ولتذذذد   .اجلم ذذذو 
) سذذا   العذذه (  سذذا    صذذية  PeaceTXT  الثذذت مبذذا    ذذ   ينيذذا، ف .الداعمذذة حليذذون ان عذذا 

. ويف  مذذذذا ن اعذذذذاط احملرملذذذذةنز ال وةذذذذف  صذذذاليدهبذذذذدف املعذذذ.ل   ذذذذرت   إىل امله  لعذذذذللذذذرتو ج ل
__________ 

 .www.use-of-force.infoالرا        ا  ا ظر  (9)
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رالصذذذذه لل مر رفذذذةوذذذانط  ل  ذذذ عذذذر  الالرصذذذذو ر   ذذذرى،  عذذذرمد  منظمذذذاط غذذذر وكوميذذذة 
 .(10)اجلم و  وعية  من  ج والرحرش 

ذذذ    الرةميذذذة املاللومذذذاط وان صذذانط  طركنولوجيذذذاوهكذذ ا، ميكذذذن ل -37  عذذذلي  ال ذذذو   ريعت
 لذذذدى األشذذذماين املرواصذذذل  مذذذن  ذذذهلويذذذون ان عذذذا  علذذذى   ذذذان واسذذذع، علذذذى األةذذذ   علذذذى

 و يذذذذذت ‘ و  (AiCandle) ‘إ   ا ذذذذذدل‘ . و وجذذذذذد   بييذذذذذاط مثذذذذذ  وسذذذذذا   الرواصذذذذذ  انجرمذذذذذاع
كرا ذذذة  سذذذا    (  عذذذم  للمعذذذرالم ل   ذذذالروةيع علذذذى الرماسذذذاط،  و  (Pocket Protest‘ رو يعذذذت

ة  ويون ان عا   اسرمدا  هوا     احملمولذة  و ال  يذة، وهذ  إلكرتو ية  و  رلي  ماللوماط   
 الروستذع يف  سذلو     ذا  وميكذن . (11)  بيياط م يد   صو    اصة يف عمليذاط احل ذد الالاجلذة

   . و  ذذذذذذذذرا ، ميكذذذذذذذذن وذذذذذذذذ(Thunderclap‘ )ثا ذذذذذذذذد  ه ‘ اسذذذذذذذذرمدا  منصذذذذذذذذاط مثذذذذذذذذ   الرسذذذذذذذذا  
 .(12)ةالالام ةا مة انهرماماطة ية  و معةلة يف  إ  ا يف      ن. انسرتا ي.ياط 

ذذد ا   ذذرا  ملحو ذذا    سذذئلة   ذذة  مذذا إاا  ا ذذتون  ذذزال  وجذذد  -34 حنذذو  هذذ   انمكا يذذاط حت 
  انهرمذذذا  يف سذذيان ماللومذذذاط ا رذذجو رنذذذافح احلمذذهط علذذذى ا .الذذدعو يف   ناميذذذاط ف ذذ  األ

إن  - البدا ذذذذةعلذذذذى األةذذذذ  يف  - ان ميكذذذذن      لذذذذع علي ذذذذو    ذذذذك  م ذذذذر ، آ ذذذذ   يف ان ر ذذذذا 
 ثيافذذةإجيذذاا الرسذذا   و ةذذد  ذذؤ   ويف الوةذذت   عذذ ،  .(13)ة ةميذذاألشذذماين الذذ  ن لذذد    مالرفذذة 

ةذذذد و  ر ذذذا،ماليذذذد   و  بعذذذي     ي  و ذذذا  إىل اسذذذربالا  ذذذو رت علذذذى  ر ذذذامج    اللذذذالاآلين الوةذذذت 
 .(14)ن ان عذذا يذذو املرالليذذة ماأل لذذة  لن ذذر العذذر ع الواسذذع الن ذذان للرسذذا   مذذع وافذذع ا رم ذذى  ن
 هنذا  يلتذ  مذن ميذدا  إىل  الزى الر جز يا  فالال يف ا ا   امل ا  ة، و    و  ل بكاط انجرماعية ول

 زعذذة مذن  ذحلة  و مريلبذة  شذكال إجيذا  ميكذن     ذذؤ   إىل  ممذامل ذا  ة، ا الباعذا الذ    ر لبذ 
   هذذذ   ةذذذد   ى الذذذبالض  د    يذذذ .(15)ى " زعذذذة الن ذذذا  اليذذذا   علذذذى النيذذذر"()مذذذا  عذذذم الن ذذذا 

__________ 

(10) Cynthia Romero, “What next? The quest to protect journalists and human rights defenders in a 
digital world”, conference report, Freedom House, Mexico City, (February 2014), 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/What%27s%20Next%20-%20The%20Quest%20to%20 

Protect%20Journalists%20and%20Human%20Rights%20Defenders%20in%20a%20Digital%20W

orld.pdf. 
-Amnesty International UK, “What is pocket protest?” (June 2013), www.amnesty.org.uk/what ا ظذر (11)

pocket-protest. 

 Jiva Manske “Case studies: concrete examples of compelling and strategic use of socialا ظذر (12)

media”, New Tactics in Human Rights (9 May 2013), https://www.newtactics.org/comment/6124. 

(13) Thrall, Stecula and Sweet, “May we have your attention please?” (.7، )ا ظر احلاشية 

(14) Dustin N. Sharp, “Human rights fact-finding and the reproduction of hierarchies” (6 June 2014), 
Social Science Research Network, http://papers.ssrn.com/abstract=2341186. 

(15) Malcolm Gladwell, “Small change: why the revolution will not be tweeted”, The New Yorker 
(4 October 2010), www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/101004fa_fact_gladwell. 
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ه  حتر اط م مة من ويا  را م ا، ف     ربهن علذى وجذو   بدو عدمية األمهية  الط الرحر اط
 . (16)الوع " عرثر ""  ما  هنا  يئة  اعمة"

 الوقاية والحماية -جيم 
ا  كذذذا  املاللومذذذاط وان صذذذانط     عذذذ     ذذذرن خمرل ذذذة يف منذذذع  طركنولوجيذذذاميكذذذن ل -34

فذةون  وةبذذ    .غذذر  ا الذة وذا  و ةدولذ ا الذة للج ذاط فاعلذة  علذى   ذذد  لحذق يف احليذا ،ل اطا ر ا ذ
الذط ميكذن     كذو  ل ئذاط لاملا  ذة والرةميذة     ش  ، ميكن لر بيياط ان  ا      وفر احلما ذة

ذذن هذذ ا ال ذذبكاط مذذذن ويف وذذذ   .  عذذن ويذذون ان عذذا و املذذذدافال  ذذافي ن، مبذذمالر ذذة للم ذذر ميكت
  عذذ    ذذك    ذذرا  علذذى األشذذماين املالر ذذ   ا  الذذرت  افذذا  هذذ الرةمذذ ، رتا   انسذذر ا   مذذن الذذ
ويف امليذا  الثذاين، هنذذاك واجذة إىل الروعيذة   ذذة   . ذذر  مذن  شذكال املراةبذذةل و  للر.عذح الرةمذ 

    وسذذذر ناةذ    ذذذا   ذذذا  ميكذذذن     كذذذو  آليذذذة وةا يذذذة  األمذذذن والعذذذهمة الذذذرةمي . غذذذر    املراةبذذذة
   بذذا   ذذك   فيذذ  مباشذذر   علذذى ان رت ذذت و عمليذذاط لل ذذرطة  مظذذاهراط  ذذرتاوح  ذذ   سذذاليه

 العا لية.اسرمدا  الصو  و 
 ت بيقاط اإلنذار -1 

مذذذذذن ن ذذذذذ ا  والصذذذذذح ي  وغذذذذذره  لل إ ذذذذذ ا  ميكذذذذذن  بييذذذذذاط  خمرل ذذذذذة منظمذذذذذاط  ذذذذذو   -50
وعلذذذى سذذذبي  املثذذذال، اسذذذرحدثت  .يف   ذذذر إشذذذا     يذذذد  ذذذةهن  سذذذال ناسذذذرمدام ا األشذذذماين 

 رالم ل للمعذذ  عذذم  - حتذذت ةنذذا    ا  عا  ذذة - منظمذذة الال ذذو الدوليذذة   بييذذا   اسذذ  "ا  الذذ عر"
مع  يا  إ سال  يا اط حتد د مذوةال   ، ية ص سالة إ سال عن طر ق إ  ا    ا   سرا   ة     ليوا 

 عندماو  .اوا ففر  على ا  عة  عر ال    ، عن طر ق إىل ج اط ا صال خمرا   سل ا   اجل رايف،
 و لهور.ذاا، فكثذرا  مذا  ؤَ ذ  هذوا     احملمولذة لهطذه     نعرذدا و صح ي و    ا    رالرا
املمز ذذة في ذذا. ولكذذن الر بيذذق املم ذذ  سيعذذرمر يف  ذذا ان ذذ ا اط، الذذط هذذ   ةذذوا   ان صذذالعلذى 

ة ان صذانط اخلاصذة هبذ ا للمذد ج  يف ةا مذحتذ  راط     ذا  ليعت في   دا اط للمعاعد     
 و   واط   بييذذاط وةذذد اسذر حدثت  .(17)ال ذمل لكذ   رمذذ وا اورياطيذاط  منيذذة هذ     عذ  

 . (18)دف   ع لرحييق او  رى 
، الذط ال ذوا ن الزمنيذةو املاللومذاط ةلذة    رو ذاللرحذد اط الذط  ه   الر بيياطو رصدى  -52

    وجذد  ذ   صذا يو  ذ  للم ذر. و الريذد ألفذرا  املالر  ميكن    حتد من اجل و  الرامية إىل محا ة ا
   ال الذذذ      ذذذرج  في ذذذا     كذذذو د ذذذد  و  ال ذذذر اور.ذذذاا سذذذاعة  الذذذد  34 فرصذذذة امنيذذذة  يذذذا  

__________ 

(16) Stephanie Vie, “In defense of ʻslacktivismʼ: the Human Rights Campaign Facebook logo as digital 

activism”, First Monday, vol. 19, No. 4 (April 2014), http://firstmonday.org/ojs/index.php/ 

fm/article/view/4961. 
 .https://panicbutton.ioا ظر الرا     (17)

(18) BBC News, “Smart bracelet protects aid workers” (5 April 2013), www.bbc.com/news/technology- 

22038012. 
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   تى في ذاالالذامل  علذى   ذان مثلذة عد ذد   و وجذد. األثذر وذ ا انور.ذاا لذ   عظذ  واسع الن انال
ذذامل - اجلمذذاع  لهور.ذذاا   ال الذذ   هذذا مذذن  و غر  انجرمذذاع  رواصذذ ال   اسذذرمدا  وسذذا ق نع 
النظذذذر يف األسذذذح املو ذذذوعية ن يذذذا  ال ذذذر  املالذذذد  هذذذن اعذذذا    العذذذل اط  إىل إةنذذذا  - الوسذذذا  

 انور.اا. 
األوسذذع   اةذا  وال و لذذة سذرتا ي.ياط ان  ذره   مذذعوهكذ ا، فذذا  الركنولوجيذاط اجلد ذذد   -56

مذذن األفذذرا   جمموعذذة واسذذالة وعنذذد و ذدللم ذذر  الرالذذرتا عنذذد ا  ذذبكة موثذذون هبذله صذذال  األمذد
   مذن امل ذ      غذر .فذر  مذال الذ   العذ    ذد   ا ا ك  من  ج  الرصد   صوط عال  و  

اوو ذذة رحد ذذد لاألسذذا   ؤ ذذ   الذذ  انعربذذا  األ  ذذا  احملرملذذة وذذ   الركنولوجيذذا الذذط ةذذد  صذذب  
 . سر دافلهو 

 أهمية األمن الرقمي -2 
يف الوةت ال    وفر في   كنولوجيذاط املاللومذاط وان صذانط ةذد اط إ ذافية للالذامل   -53

يف جمال ة ا ا ويذون ان عذا ، فاهنذا ميكذن      ذرح عذد ا  مذن األ  ذا  ان ذافية، وللرم يذف 
مذذن هذذ   األ  ذذا   نب ذذ  لصشذذماين احملرمذذ   الر ذذ   ن  كذذا  ا ر ا ذذاط  ذذده ، مبذذن فذذي   

 عذذا ،     ة ذذ وا مر لبذذاط األمذذن الرةمذذ  مة ذذ  اجلذذد. وميكذذن لصمذذن املذذدافالو  عذذن ويذذون ان
 رجمياط مع  احلواسيه للك ف عن  رجمياط الر.عح، وموا   مث  "األمن الرةم       م  

 و منرذذذد اط يف جمذذذال (، ف ذذذه  عذذذن   ذذذو  للمعذذذاعد  اوا  يذذذة Security in-a-Boxيف علبذذذة" )
 . (19)األمن الرةم 

انفرتا ذذية،  صذةاال ذبكاط اخلالرواصذ  علذذى حنذو   ثذر  منذا   اسذذرمدا   وميكذن للن ذ ا  -53
هو ذذذذة  إ  ذذذذا إىل ا ذذذذا     رمذذذذ رصذذذذ   لل ر ذذذذامج (، وهذذذذو Tor و  ر ذذذذامج  ذذذذو  )الر ذذذذ ر  ذذذذرامج  و 

 نبيذذ  معذذرالم لي ا  ومذذع الذذر،  رالذذ  علذذى وا ذذال  الربجميذذاط واملذذد م   علي ذذا .  ان رت ذذتالم لمعذذر
مهذذا  مذذرا  غذذذر مك ذذول  علذذى انطذذذهن.  الرامذذة وإ  ذذذا  اوو ذذة علذذى ال ذذذبكةإىل    اخلصوصذذية 

لل. ذذاط ال اعلذذة الدوليذذة األ ذذرب يف جمذذال ويذذون ان عذذا ، احلكوميذذة الدوليذذة من ذذا     ذذا  و نب ذذ  
وغذذر احلكوميذذة علذذى وذذد سذذوا ،     يذذيت    ذذر ا الذذدا  األمذذن الرةمذذ ، فيمذذا خيذذل   اعه ذذا مذذع 

 مع األفرا .املنظماط األص ر  و 
ون ذذة امليذذر    ذذمن متامذذا  ن  نذذد   مذذن اآل ييذذي  مزا ذذا وعيذذو  الر ذذ ر الرةمذذ  ومو ذذو   -55

املرالليذذة  اطرحيييذذالمر لبذذاط ويييذذة     يف  ذذ مذذن املؤ ذذد   ذذ  معذذةلة ماليذذد ،  غذذر   اخلذذاين. 
امليذذر    النعذذبة إىلعذذةلة مثذذر  لليلذذق وةذذد  صذذبحت امليف  ذذه انجتذذاه ،  ذذدفع يذذون ان عذذا  م

إىل ان ذذذذ ا ، مبذذذا يف الذذذذر  ا الذذذدا  األمذذذذن الرةمذذذ ، مباشذذذذر  ذذذك   فيذذذذ ، ذذذؤ    يف وةذذذذت اخلذذذاين
اسذرمدا  وميكن      ع ر لالملياط الير   ا     ان الي ا . ان  كا  ال الل  الر د داط  و 

__________ 

 ان عذذذذذذذذذا  ويذذذذذذذذذون ميذذذذذذذذذدا  يف اجلد ذذذذذذذذذد  األسذذذذذذذذذاليه ر ذذذذذذذذذامج  مثذذذذذذذذذ  ،الذذذذذذذذذربامج هذذذذذذذذذ    يذذذذذذذذذدم ا الذذذذذذذذذط املذذذذذذذذذوا   (19)
(www.newtactics.org)  املراللذذذق  لالمذذذ ل مرل ذذذةامل وا ذذذهاجل   ذذذة  علذذذى ان رت ذذذتلربذذذا ل املالذذذا ف  ويذذذزا  ،  رذذذي

 .الرةم  األمن يف الرميون ان عا ، مبا 
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عذن يذون ان عذا  م املرالليذةاملاللومذاط  الر يعذية يف  ياسذ  انجرمذاع   الرواص  منصاط وسا 
 .واألشماين املالني     ا ا   على ود سوا د ي " امل  و  ال" علىخماطر  منية رح ط

 الرصد من أجل الحماية -3 
 كنولوجيذذذذذذاط املاللومذذذذذذاط  ا ر ذذذذذذا  وسذذذذذذا   املراةبذذذذذذة والرعذذذذذذ.ي  الذذذذذذط  ريح ذذذذذذان  الذذذذذذزا  -52

وان صذذانط فذذرين  اسذذبة األفذذرا  إىل وذذد  بذذر فحعذذه، علذذى النحذذو املبذذ  يف املناة ذذة الذذوا    
الذوع   املراةبذة إا ميكن     نرج عذن  . و  ا  كا  ا ر ا اط    ا     ا ،    إ   ميكن    حيول 

لذذى الذذر اسذذرمدا  الذذدوا ر  ثذذر  ا    بذذر إاا اةذذرت   ذذنظ  معذذا لة ااط مصذذداةية،  مذذا  ذذربهن ع
وانميذذا  هبذذ ا األثذذر الذذرا   ةذذو  جذذدا  إىل  .الرل ز و يذذة امل ليذذة اخلاصذذة  املراةبذذة مذذن  جذذ      اجلرميذذة

   جذذذة   ذذذ    الذذذرف عذذذن  الذذذض الن ذذذ ا   هنذذذ   ذذذدتعو  الييذذذا   رصذذذو ر األوذذذداا، وذذذ  وإ   ا ذذذت
 . (20)عريالنان ر اف  و ا ملياومةاسرتا ي.ية  ،  هوا     فا غة   ا  اط

املثذال الذذ    ن بذذق علذى هذذ ا   ذذك  مباشذر   ثذذر مذذن غذر ، والذذ    رنذذاول  و مبذا  كذذو  -57
املذذذو    املكل ذذ   ا  ذذذاا اليذذذا و   اسذذرمدا     - للميذذذر  اخلذذذاين وذذد انهرمامذذذاط األساسذذية 

ط املر ذذدا  علذذى اجلعذذ . فيذذد    ذذر   فذذرا  ال ذذرطة ألج ذذز  الرصذذو راسذذرمدا  هذذو  - ةامل رطذذ لليذذو 
 فذذرا   الون ذذاط املرحذذد ،    اسذذرمدا  سذذرمدا  هذذ   الركنولوجيذذا يف  الي و  يذذا،   اسذذة ود ثذذة ن

   ، و الرصذذذذو ر هذذذذ   اسذذذذرمدا   ج ذذذذز  الذذذذد  ذذذذد  يف املا ذذذذة  54 نعذذذذبة ةذذذذد  راجذذذذع يذذذذو  ال ذذذرطة لل
وجيذذر  الييذذا   .(21)يف املا ذذة 40 نحذذو  تاخن  ذذةذذد يذذو  امل رطذذة  اسذذرمدا  الال ذذكاوى املرالليذذة 

اسذذرمدا   ن ذذو  علذذى  ذذا  ع جتر بيذذة ، مب ينيذذاو  ،وجنذذو   فر ييذذا ،يف الرباا ذذ واليذذا ، يف  ذذ  مذذن 
وماللوماط حتد د مسالية  صر ة و ماللوماط   لبح على اجلع  لني    صو ر ةج ز  اووا ف ال  ية  
   .(22)املوةع اجل رايف

ز و ية امل لية  ف   عندما  كو  هناك لدوا ر الرل ل بكاط ا وةا  الثر ومثلما  كو  األ -54
ان ر ا ذذاط متنذذع وذذدوا  املر ذذدا  علذذى اجلعذذ   ج ذذز  الرصذذو روجو هذذا،  ذذرى الذذبالض    لإ  اك 

   ة ذ إصذدا  حتذ  رعلذى ال ذرطة جيذه املؤسعذ ، ويذا  ا امل  ى عليذ  ال ذا ع  عبه اسرمدام
 .(23)اجلا  ةلمراةبة ل العوا   علىال رطة واملد ي  مما  ؤ   إىل إ  اك، احلوا ا جير   ع.ي 

__________ 

(20) Stephanie Hankey and Daniel Ó Clunaigh, “Rethinking risk and security of human rights 

defenders in the digital age”, Journal of Human Rights Practice, vol.5, No. 3 (November 2013), 

p. 543. 

(21) Barak. Ariel, William A. Farrar and Alex Sutherland, “The effect of police body-worn cameras on 

use of force and citizens’ complaints against the police: a randomized controlled trial”, Journal of 

Quantitative Criminology (November 2014). 
(22) Graham Denyer Willis and others, “Smarter policing: tracking the influence of new information 

technology in Rio de Janeiro”, Igarapé Institute Strategic Note 10 (November 2013)   ذا  ا ظذر    
the Smart Policing initiative, http://en.igarape.org.br/smart-policing/. 

مذذذن الناويذذذة  جيذذذر مللكذذذن و ، اسذذذر  ا ا   األ ثذذذر  مبذذذاهذذذ  إ  اك املراةبذذذة   ثذذذر مالاجلذذذة جرمذذذ   نثذذذا  ملعذذذةلة ت ا ذذذ (23)
 خماطر  احملرملة. ف ه  عن ،ان  اك و ا اجلنا ية اآلثا  ب ت  إن مؤ را  الركنولوجية 
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الذذط ةذذد  نذذرج عذذن للحذذق يف اخلصوصذذية  املمكنذذة  ر ا ذذاطانو وجذذد  واعذذا ةلذذق   ذذة   -54
 وةذذف     م ا هذذا اةرتاوذذاط يذذد  إىل    تىممذذا اسذذرمدا   ج ذذز  الرصذذو ر املر ذذدا  علذذى اجلعذذ ، 

  آ ذذرو    ذذ ى ذذر و  . ذذحا امذذع  حذذدا  ذذول منذذزل  و عنذذد الر هذذ   عنذذد   ذذ ي   ج ذذز  الرصذذو ر
حلذد مذن   يذة ا، يف  ج ز  الرصو ر املعند  إلي   ال رطة ه  من  رحكمو   فرا   نب    ن  كو 

 فيمذذذذا خيذذذذل إمكا يذذذذة انطذذذذه  علذذذذى    ذذذذا  و وجذذذذد  واعذذذذ  ةلذذذذق  .(24)الروثيذذذذق ان ريذذذذا  فذذذذرين 
 رالذذ  انجا ذذة علي ذذا،  الريذذد ن. ومذذع   ذذ  ن  ذذزال  وجذذد  سذذئلة الرعذذ.يهط وختز ن ذذا   ذذك  آمذذ

 .(25)ا ا     رها املر دا  على  جعا   فرا  ال رطة  رب  ألج ز  الرصو رالكثرو     األثر الرا   
 لن عذذ ا هذذو محا ذذةرعذذ.ي  ال ذذرطة لاملزا ذذا احملرملذذة      ذذا  واألمذذر املعذذاو  يف األمهيذذة الذذ    ذذر ب  

  .ةال رط يف     ع.تلوا  صرفاطاملواطن   وق
وإاا  ا ت  ج ز  الرصو ر املر دا  على اجلع   ص   املراةبة إىل املعروى اجلز ذ  املرمثذ   -20

احملرملذذذة املراةبذذذة   وجذذذد ال يذذذفجمذذذال مذذذن ف ذذذ  ال ذذذرف امليا ذذذ   ذذذ  األشذذذماين، يف الر ذذذاعهط 
 .ال ذذذذا راط  ذذذذدو  طيذذذذا مذذذذن مذذذذن العذذذذوا    و ا  هةذذذذا انسر ذذذذالا  عذذذذن  الذذذذد،   اسذذذذرمدا  صذذذذو 

م رو  الرصد احلراس  العا ل  و"محلة عيذو  منظمذة الال ذو الدوليذة علذى  ا فذو " فمبا  اط مث  
 الذوع  ةد سل ت األ وا  على انمكا ياط الذط  ن ذو  علي ذا هذ   اآلليذاط. ومذن شذة  إا ذا 

ا ر ا ذذاط،  و    مينذذع وةذذو  مراةبذذة لل  ا ذذالة الر ذذة للم ذذرة  املنذذاطق امل ذذاجلنذذا  احملرملذذ   لذذدى
وميكذن   اهظذة الركل ذة   ه   املراةبذة   يد .(26)ن  الدع  ا اط الط ميكن  ذ ر اان رعلى األة  

الذذط  رالذذ  مذذا ن األليذذة  و احملرمالذذاط اجمل فيمذذا خيذذلةذذرا اط  العذذ ية  ن ذذو   ذذاألورى علذذى    
 صدها. ومثلما هذو احلذال  النعذبة إىل  سذاليه املراةبذة األ ذرى،  ذر ب  األثذر الذرا   املرت ذه علذى 
الركنولوجيذذذا  ذذذا  اك وجذذذو  هذذذ   الركنولوجيذذذا )جالذذذ  احلملذذذة انعهميذذذة املصذذذاوبة وذذذا  بذذذر (  مذذذا 

  .(27)و موثون     اختاا  دا ر عيا ية ر ب   الر د د على حن
ا لة يف املعذذذذذذريب  ل ذذذذذذب  العذذذذذذلوك و عذذذذذذرمد   سذذذذذذاليه املراةبذذذذذذة هذذذذذذ   الر د ذذذذذذد  املعذذذذذذ -22

رمذذذذ   يف املاللومذذذذاط  طةذذذذد اط  كنولوجيذذذذامكذذذذن اسذذذذر هل     كذذذذو  مذذذذن امل    ذذذذا  احلا ذذذذر. وحي 
مذذذذذن  جذذذذذ  الرذذذذذةثر ( الير ذذذذذه) املا ذذذذذ  مذذذذذنمعذذذذذرمد  اسذذذذذرمدا  ماللومذذذذذاط علذذذذذى وان صذذذذذانط 

__________ 

(24) Bracken Stockley “Public support for police body cameras – but who controls on/off switch?” The 

justice gap (March 2014), http://thejusticegap.com/2014/03/body-worn-video-cameras-scrutiny/. 
(25) Robert Muggah, “Why police body cameras are taking off, even after Eric Garner’s death”, IPI 

Global Observatory (11 December 2014), http://theglobalobservatory.org/2014/12/ police-body-

cameras-eric-garner/; see also Alexandra Mateescu, Alex Rosenblat and Danah Boyd, “Police 

body-worn cameras”, Data & Society Research Institute Working Paper (February 2015), 

www.datasociety.net/pubs/dcr/PoliceBodyWornCameras.pdf. 

(26) Nathaniel A. Raymond and others, “While we watched: assessing the impact of the satellite sentinel 
project”, Georgetown Journal of International Affairs (26 July 2013), http://journal.georgetown.edu/ 

while-we-watched-assessing-the-impact-of-the-satellite-sentinel-project-by-nathaniel-a-raymond-

et-al/. 
(27) Patrick Meier, “Will using ʻlive’ satellite imagery to prevent war in the Sudan actually work?” 

iRevolutions (30 December 2010), http://irevolution.net/2010/12/30/sat-sentinel-project/. 
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بذذذذذؤ  سذذذذذا نة  الرنبذذذذذؤ ميكذذذذذن حليذذذذذ  وسذذذذذا   الرواصذذذذذ  انجرمذذذذذاع  و ر .احلا ذذذذذر يفحيذذذذذدا  مذذذذذافي
ةاعذد    رذوىلت سذبي  املثذال،  وعلى .ال   حتدا في ل الل   ر ا اط ويون ان عا  يف الوةت ان

م ذذذر اط عذذذن   يا ذذذاط)ةاعذذذد   يا ذذذاط  ذذذه  الكراهيذذذة( ةذذذع  (Hatebase) ‘ ذذذيحهيذذذت ‘  يا ذذذاط
 ذ   الالهةذة ال ر  ذةيف وسا   الرواص  انجرماع  على  سذا  ومدى ا ر ا     ا  الكراهية 

ةعمذذال الالنذذف   عذذرمد  هذذ   البيا ذذاط للرنبذذؤ  و  ،إ ذذا   ةاعيذذةوذذدوا  ذذر    ذذا  الكراهيذذة و 
 .(28)ةليميةان
ومع ه ا،  وجد ودو  نمكا يذاط  كنولوجيذاط املاللومذاط وان صذانط  وصذ  ا  ظذ   -26

إ ذذ ا  مبكذذر. فاللذذى الذذرغ  مذذن    "الرنييذذه ال ذذم  عذذن البيا ذذاط"،    ةذذع  ميذذاط  بذذر  مذذن 
فيما خيل الرحلي   البيا اط، ةد    ر     م يد يف الرنبؤ  النزاعاط ومنال ا، فا    ا   ة  فالالية

 .(29) ي  البيا اط املوجه نةامة  عوىو 
 ذذ لر فذذا  الرنييذذه ال ذذم  عذذن البيا ذذاط والالمذذ  املراللذذق  انسر ذذالا  عذذن  الذذد مذذن  -23

 ج  منع ا ر ا اط ويون ان عذا   ثذرا  شذواغ  من .يذة و  هةيذة. فاللذى سذبي  املثذال، ميكذن 
 الروثيذذق عذذذن  الذذد، و الرذذذايل الرالذذرف علذذذى الذذر ض ال ئذذاط ال ذذذالي ة مذذن العذذذكا  للم ذذر  عذذذبه 

يف  رملذة عذد   ةذة وذانط   وجذدوعهو  على الذر،  .(30)هو ر   وحتد د  ما ن   و و اع  
 وعذذن انا واجيذذة،ان ريذذا ، يف ن الرحيذذز  ن ذذة عذذوصذذا   لبيا ذذاط ويذذون ان عذذا  انرحليذذ  ال

 . (31)طالبيا ا الريا والييو  امل رو ة على 
 الواجبة في المجال الرقمينحو العناية  -4 

     الذذد  ذذمنا  إىل وذذد  نذذع ا ر ا ذذاط ويذذون ان عذذا  فالذذان  مل  بيذذق املراةبذذة ةذذد  كذذو   -23
معذؤولية   بيي ذا. وةذد     ذا  راةبة علي ا امل ه  على انسر ا   من  الط لد  ا اليد   الدولعلى 

 لت  ج ز  الرصذو ر   عذرمد  يف مر بذاط ال ذرطة وغذرف انسذر.وا  ومذن املمكذن الر كذر يف 
وذذذ   املراةبذذذة  ثذذذر وةذذذا   ) العذذذ.و  علذذذى سذذذبي  العذذذياةاط األ ذذذرى الذذذط ميكذذذن     كذذذو  في ذذذا 

 املثال(،  هنا   الييو  الط   ر  ا احليون األ رى، مث  احلق يف اخلصوصية.
وميكذذذن للذذذدول     عذذذمتر انمكا يذذذاط األ ذذذرى لركنولوجيذذذاط املاللومذذذاط وان صذذذانط  -25

وعلذى سذبي  املثذال، هنذاك وذانط اسذرمدمت في ذا  .ي ةاحل و  الوةا ة  للوفا  مبعؤوليا ا املراللية

__________ 

 ./www.hatebase.org//ا ظر   (28)
(29) Sheldon Himelfarb, “Can big data stop wars before they happen?” (United States Institute of 

Peace, 25 April 2014), www.usip.org/publications/can-big-data-stop-wars-they-happen. 
 Harvard Humanitarian Initiative, “The Signal Program on Human Security ،علذى سذبي  املثذال ،ا ظذر (30)

and Technology” (2013), http://hhi.harvard.edu/programs-and-research/crisis-mapping-and-early-

warning/signal-program  . 
 ,Human Rights Data Analysis Groupا ظذذذر  عمذذذال ال ر ذذذق املالذذذد  رحليذذذ   يا ذذذاط ويذذذون ان عذذذا ،  (31)

https://hrdag.org/coreconcepts/. 
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 ج ذذز  و رذذي   .رحذذ  ر العذذكا  املذذد ي  ةبذذ  شذذن غذذا اط جو ذذة صذذية  و  ذذدا اط ل ول  سذذا   
لكذن هذ ا  ر لذه و مذن الرةا ذة،  مما سذة مز ذد الض األسلحة املريدممذة إمكا يذة    بة يفاملر ع.ي  الر

 . املز د من ال  افية
ل. إا  رالذذذ  الذذدو    ذذانولية الالنا ذذة الواجبذذذة  يذذد   ذذ ، يف ال  ذذا  الرةمذذذ ،  رالذذدى معذذؤ  -22

 منظمذاطو  وكوميذة  وليذة  ا ذت منظمذاط سوا    - ويون ان عا والة صد على منظماط   
 و مبذا .للماللومذاطعلذى اسذرمدام ا  و  امراسذه املرت بذة علذى  النرا جالر كر يف  - غر وكومية

  نب   إعا   النظر يف ال    الريليد  ل كر  "املوافية املعرنر ".

 الرصد وتقصي الحقائق -دال 
      مهيذة  اصة له ر ا اط ااط الصلة هب   الون ة اخل بيالة فا  ال ر  عه ،  ما ا   -27

 ةييذة نظمذاط ويذون ان عذا  من .يذاط . وةذد اسذرحدثت م ربى على معذةلة  يصذ  احليذا ق
وةذذد   ط  .امسالر ذذمحا ذة  مذذن م، و ر ذذامحا ذذة مصذداةية   لمذذن  جذ  يصذ  احليذذا ق، علذى األةذذ  لر

ى الذ    نر.ذ  املعذرالم لو  والذ    يذو  هذ   ريعذر  املاللوماط وان صذانط واحملرذو  ط كنولوجيا
متكذذذ  مذذذن  ذذذهل علي ذذذا  وإىل إ ذذذ ا  طذذذا ع  مييراطذذذ   ذذذان عمليذذذة  يصذذذ  احليذذذا ق ىل  وسذذذيع إ

هذ ا مذن   الذا  الذد    " سوا   ا ت ش ا     ليا ية  و  نا  على طله. و صاله "ال  و  املد ي 
   ك  معرمر، و مبذا  د جذة  علذى، العل ة واحلاجة إىل املواا ة    إ سا  الدمييراطيةهو الر و  

 .ق من األ لة الرةميةالرحيت إىل  لرايلو ا
 الشهود المدنيون واألدلة الفيديوية -1 

منذ  عذد  عيذو ، علذى األةذ  منذ  وذا ا  الن ذ ا  ريد ر   ةزا ا األ لة ال يد و وظيت م -24
الذذذذدوا ر  وجيذذذذ   عذذذذ.يهط  إعذذذذا   و صذذذذبحت .الال ذذذذر نط اليذذذذر  يف  وا ذذذذ   عذذذذالينا  ينذذذذ  و ين  

علذذى الصذذاليد الذذدويل، و  .(32)مةلوفذذا   الرحيييذذاط الالامذذة  مذذرا   اخلاصذذة إىل  غذذرااالرل ز و يذذة امل ليذذة 
   يذد و الرعذ.ي  ال ط ةبلت في ا احملكمذة، ال‘ وما  لو ا  ا‘ لذإ ا ة احملكمة اجلنا ية الدولية  فا 

إمكا يذة ةد شكلت  ليه  على ، ‘لو ا  ا‘ا الرا الة لذ يلي يا   هب  يف اململيا هط مع جنو   ط ال 
ال ذذذذ و   و  لذذذذيح  بيالذذذذة احلذذذذال، و  .(33)  يف انثبذذذذاط عذذذذ.يهط ال يذذذذد و لعذذذذد ف.ذذذذو  اسذذذذرمدا 

 . وف ذذه     ذذا   اجلنذذا   ذذحا ا ان ر ا ذذاط فيذذ  هذذ  َمذذن  نر.ذذو  هذذ   املاللومذذاط  ذذ األشذذماين 
املرالليذة رحيييذاط اللكذ   كذو  م يذد  يف  علنذا   املاللومذاطعن الر، فليح من ال رو    ياس  

 . ن عا يون ام
__________ 

 Daoud Kuttab, “Video technology exposing Isreali violations in the Westعلذى سذبي  املثذال، ،ا ظذر (32)

Bank”, Al-Monitor (8 July 2014), www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/07/israel-palestine-

cctv-camera-footage-occupation-settlers.html. 

(33) Matthew Shaer, “The media doesn’t care what happens here: can amateur journalism bring justice 
to Rio’s favelas?” The New York Times (18 February 2015), www.nytimes.com/2015/02/22/ 

magazine/the-media-doesnt-care-what-happens-here.html. 
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و.ذذر  ،منذذ  امذذن طو ذذ    ذذك ، مذذن ال ذذ و  املذذد ي اآل يذذة املاللومذذاط  لذذت  ويف وذذ  -24
هذذذ    مذذذع   جيجذذذرط الالذذذا   علذذذى ويذذذون ان عذذذا ،   ذذذة  احليذذذا ق   يصذذذ  الزاو ذذذة يف  عمذذذال

هبذذا علذذى ا صذذال هبذذ  موثذذون  ج ذذاط  و خمرصذذو إمذذا وحي ذذر . الهذذ ا اجملذذيف   و صذذرخم املاللومذذاط
، علذذى سذذبي  املثذذال. يا لذذةامل  ثنذذا احليذذا ق  مريصمذذ  إىل اهدمذذن ال ذذ  ذذااللومذذاط و يل ثنذذا  إ رذذا  امل

ذذن   ذذا علذذى إ رذذا  املاللومذذاط و يلمذذن  املاللومذذاط وان صذذانط ال ذذ و  املذذد ي  ط كنولوجيذذاومتكت
 .معري  حنو
وميكذذذذذذن ل ذذذذذذ ا   املذذذذذذد ي ، يف والر ذذذذذذا األ ثذذذذذذر  ليا يذذذذذذة،    جتذذذذذذر   اسذذذذذذرمدا    واط  -70

اووا ذذذف ال  يذذذة  رعذذذ.ي  ا ر ذذذا  املعذذذر لك   و منصذذذا   املراوذذذة علذذذى   ذذذان واسذذذع. و عذذذم  
وسذذا   الرواصذذ  مثذذ  منصذذاط  ةنذذواط  ةميذذة عذذرب عذذ ولة   يل ذذا، ميكذذن مساليذذةماللومذذاط  صذذر ة و 

.ياط ان را  والني  ه   ه   هنا ن  ر لذه     ذرب  فنيذة مالينذة   مذا وميز  اسرتا ي .انجرماع 
ن رذذا ( الذذط ااملصذذد  واملكذذا  ووةذذت عيب ذذا ف ذذو  هنذذا ميكذذن    حتذذد مذذن البيا ذذاط الوصذذ ية )مثذذ  

ممت ص ذ، انسذرتا ي.ياط   و و بد   .املاللوماطمن  رحيُّقيف ال  ساسيا   كو  عنصرا      ميكن 
مذن   صميما   د ا   (EyeWitness) ‘رنح و  آ ‘و (InformaCam) ‘ ا  إ ن و ما‘  بيياط مث  

ومذذن  جذذ  صذذو    ذذةال يد و  و   و وغرافيذذةاللومذذاط الامل يد مذذة مذذعية املوصذذ  الز ذذز البيا ذذاط ال جذذ  
 . (34)املاللوماطسلعلة و س 

 ال ذذ و  ن ملذذواطإىل ا و اط  د  بيذذة و يذذدم   ال الذذ  عذذد  مذذن املنظمذذاط غذذر احلكوميذذة  -72
و رذنح  ‘. و  ذ لع منظمذة ال ذاهد  ةذوى إثبذاط ييمذة   ذا     ة   ي ية إ را  املذوا  و يلواملد م 

WITNESS‘ ا ر َك    ذر‘، ومنظمة الال و الدولية، ومنظمة ( ‘Tactical Tech ومبذا    الالدالذة ،)
 الرذد  هيف اجملرمع امل روح  ة   ة من ه ا اليبي  على الصاليد الالامل   و انةليم . وةد   م  

معا   احلما ة ال مصية،  رلر املراللية  األمن الرةم ، الط  وة ذت  عذه ، وماللومذاط عمليذة 
 اط)مثذ  لووذة فيد و ذة  شذرط مذا  صذو   ال ذ و  مذنفي الذط  نب ذ  الرياط ذاصذي  ا ذو  الر    ة 
 . (35) ي ية  يامس ا  ة   (، و مالامل املكا  و    ةا  الز  املوود، و ، اطالعيا    ةا  

 االستعانة بالجمهور للحصول على المعلوماط -2 
إ رذذا  و  نلرمذذا  املاللومذذاط مذذن ال ذذ و  املذذد ي عنذذد  ي ذذة مذذا  ذذ  األسذذاليه الريليد ذذة  -76

انسذذذرالا ة  ذذذاجلم و   مما سذذذاط   يل ذذذ  وذذذا   ذذذك   ليذذذا  ،  وجذذذدو  ماللومذذذاطال ذذذ و  املذذذد ي  لل
 انسذذذرالا ة  ذذذاجلم و  مصذذذد  للماللومذذذاط وا ريذذذا  ةذذذاهر للحصذذذول علذذذى املاللومذذذاط. و ن ذذذو  

عذذن طر ذذق  عذذو     و  ذذف وغذذر  ذذد    ذذا  إىل جمموعذذة  بذذر املحتو ذذ   مصذذد  للماللومذذاط علذذى 
 ذا  ة ووذ ا   ال ذ  يف الذدعواط األسذبيية مل، متثيليذةااط صذ ة  ال ذرو    ليعت  الكنو م رووة، 

__________ 

 ,New Perimeterو   https://guardianproject.info/informa/ and  ذا  إ ن و مذاا ظذر املاللومذاط املرالليذة  ذذ  (34)

“eyeWitness to atrocities”, www.newperimeter.org/our-work/access-to-justice/eyeWitness.html. 
 Kelly Matheson, “Video as evidence: basic practices”, Witness blog (16 ا ظذر علذى سذبي  املثذال، (35)

February 2015), http://blog.witness.org/2015/02/video-as-evidence-basic-practices/. 
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ا ريذذا  اجلمذذاهر ف ذذو شذذك  مذذن   مذذا .والوةذذتمذذوا   مثذذ  الركنولوجيذذا واملذذال اجل ذذاط الذذط لذذد  ا 
 مصذذذذد  للماللومذذذذاط علذذذذى   ذذذذان  ذذذذد  ووفيذذذذا  لذذذذ  ميكذذذذن ا ريذذذذا    انسذذذذرالا ة  ذذذذاجلم و  شذذذذكال 

   الركنولوجيذذا واملذذوا   الهامذذة جلمذذع املاللومذذاط. امل ذذا    ع ذذوا يا   الينذذة  صذذ ة ممثلذذ  و زو ذذده
و ن ة عهةة على مر الوةت  ذ  ال ذ و  املمرذا  ن وامل ذرو ، مذع ا عذا  الذر  املصذداةية والثيذة 

 .(36)اللر   ر لب ما مث  ه   الالهةة
ذذع إو  -73 الالمذذ  املراللذذق    ذذان  .م ذذو ال ذذ و  املذذد ي    إشذذراكاا  ذذا  مذذن احملرمذذ      وست
ا ذا   عذن طر ذق ويذون ان عذا    ذة  الذدعو  ج و   ةثر     ا   ن ان عا ، فا   ةد  يوت ميو 

رحد ذد بفخمذاطر.  غذر   ذ   وجذد .(37)عذن طر ذق اورمذال الرة يذد الذوع  و ذ لرإا ا  امل ا  ة و 
    ذا  وميكذن  للم ذر. ال ئذاط ال ذالي ة مذن العذكا اجلم ذو  ا الذرم   ةذد ،علنذا   املاللومذاط ما ن 

"م ا  انسذرمبا اط الب ذر ة"  مثه   ة ا ويون ان عا ،  الرينياط  د جمرمعه   عرمد        
 .(38)هور.اجاطل و وغرافية لصو  ا الالوجو   م اها مث  

 األدلة الساتلية -3 
)الروا ع انص ناعية(  ةثر   ر طبيالة الالمذ   من املمكن     كو  لرع.يهط العوا   -73

املراللق ميون ان عا . و ذد   يف صذمي  األثذر الذرا   املرت ذه علذى العذوا   مالرفذة   ذ  يف وذال 
وةذذو  ا ر ذذاك، سذذييو  شذذمل مذذا  اسذذرمدا  الرعذذ.ي  العذذا ل  لك ذذف ان ر ذذاك. وعلذذى سذذبي  

يف وةذت  ،هيومن  ا ذرح وو ذذمنظمة ويف  املثال،  جرى مريصتو ويا ق يف منظمة الال و الدولية
د نر  يف ملذذ سذذا ليةصذذو  ل" الك ذذف عذذن الر يذذراط"  مذذن حتلذذيهطحتلذذيه  ، سذذا ق مذذن هذذ ا الالذذا 
وةو  ذذذذت  .احلرا ذذذذق عذذذذبه   ذذذذرا  واسذذذذالة الن ذذذذان  وذذذذدوا   ذذذذف عذذذذن  ،مشذذذذال شذذذذرن  ي.ر ذذذذا

 را ذذق  ا ذذت جذذز ا     احل نثبذذاطعيذذا    ىل هبذذا شذذ و  شذذ ا اط ، ل ذذرا الرحيتذذق، مذذع املاللومذذاط
الذذرغ  مذذن  مهيذذة هذذ ا الذذر    وعلذذى .األشذذماين مصذذرع   مئذذاط يذذا ل  ليذذ  في ذذامذذن ه.مذذاط م

 واخلعا ر، فا  ه   احلالة   رب ا مزا ا، وودها، ن  ك   نثباط وةو  اجلر  العا ليةالصو  لكو  
 .(39)ا صاله الوصول إلي الط ملناطق  النعبة إىل انسر الا  عن  الد ا

وميكذذذن اجلمذذذع  ذذذ  األ لذذذة العذذذا لية وعمليذذذاط  ةميذذذة   ذذذرى، مثذذذ  اخلذذذرا   الذذذط  و ذذذع  -75
 ، يا  ر وجد  إا . صو    ف   املاللوماط  ي انجرماع ، من  ج   اسرمدا  وسا   الرواص  

__________ 

(36) Patrick Meier, “From crowdsourcing crisis information to crowdseeding conflict zones (updated)”, 

iRevolutions (10 July 2012), http://irevolution.net/2012/07/10/crowdsourcing-to-crowdseeding/. 
(37) Molly Beutz Land, “Peer producing human rights”, Alberta Law Review, vol. 46, No. 4 (2009), 

p. 1115. 
(38) Jonathan Zittrain, “The Internet creates a new kind of sweatshop”, Newsweek (7 December 2009), 

www.newsweek.com/internet-creates-new-kind-sweatshop-75751. 
(39) Christoph Koettl, “The story behind the Boko Haram satellite images”, Amnesty International 

UK/Blogs (17 January 2015), www.amnesty.org.uk/blogs/ether/story-behind-boko-haram-satellite-

images. 



A/HRC/29/37 

21 GE.15-08232 

دفاليذذة  و  املاليذذ ا ف  و  ه.مذذاط  صذذا  م عذذن ، العذذوا   ال و ذذوغرايف علذذى الرصذذو راعرمذذدط 
 .(40) دو  طيا  ه.ماط   ا راطآثا  
ي ذذا يف علالعذذا لية املالرمذذد الصذذو  ويف الوةذذت احلذذايل، ميرلذذر م ذذ ملو  جتذذا  و   ثذذرا  مذذن  -72

كذو   مراوة، جيذه     العا ليةالصو  وه ا  الد     لك   كو   .يون ان عا م الالم  املراللق
عذذا   مذذا  كذذو   و ن  وجذذد غ ذذا  سذذحا    مذذا    الصذذو  هذذ ا اجملذذالهنذذاك مصذذلحة جتا  ذذة يف 

 ما الصو  امللري ة  عوا   ععكر ة ف    وسع    ية و على اسربا ة، ولكن   منم  ة انسربا ة.
يف جمذال عذر ة   عذ ا( مذع احملييذ  الالصو  وليح املاللوماط )  ياس و.ا  عن إ ثرا  ما  وجد 

 .من الوطديف األ إ  مل  كن ل لر     ةثرويون ان عا ، و  

 استمدا  تكنولوجياط المعلوماط واالتصاالطب المجمعةاألدلة  تقييم -ها  
إاا   علذى إمكا يذة انثبذذاط إندفق املاللومذاط مذذن ال ذ و  املذد ي  ن ميكذن     ن ذو   ذ -77

نظمذذذذاط ويذذذذون ولذذذذ لر فمذذذذن امل ذذذذ      كذذذذو  م .ةذذذذع املاللومذذذذاط و يييم ذذذذا مذذذذن املمكذذذذن ذذذذا  
 ن سذذيماو لبحذذا والرحليذذ ، لاليب ا الريليد ذذة ان عذذا  ةذذا    علذذى إ مذذا  هذذ   املاللومذذاط يف  سذذ

  و ال ذذ و  املذذد يالذذ    نر.ذذ   ييذذي  احملرذذوى الرةمذذ    يذذد    .الريذذا  رمصذذداةية  مهيذذة   ذذالنظر إىل
من ذذذا والرحيُّذذذق  ااط الصذذذلة، مبذذذا يف الذذذر مذذذا  راللذذذق  رحد ذذذد املاللومذذذاط حتذذذد ا   ذذذك  ميكذذذن     

ط، اللومذااملما ساط  ييي  املراللية مب املبا  اطه  و  الر و اط الركنولوجية،وةد  عاعد   ا.وختز ن
 .  الرحد اط الرصد  و  على 

 مشكلة الحجم -1 
   حتد ذد املاللومذاط  ال  و  املد يو   الذد ةميا  ط  نر. ا و نيل ا   املاللوماط الوا ر ا -74
 مصذد  ها لة. وميكن      ك  اسذرمدا  ال ذبكاط لهسذرالا ة  ذاجلم و   م مة  ةد  كو   اا 

رمذذ     لكذذذن و وسذذذي ة، ال ذذذواط اخلإوذذدى  للماللومذذاط يف عمليذذذة ال ذذذرا  ال ذذذرو   كذذذو  مذذذن حي 
مذذذن  جذذذ  مالاجلذذذة الرحليليذذذة لركنولوجيذذذاط املاللومذذذاط وان صذذذانط الرةميذذذة انمكا يذذذاط  عذذذمر 

وإوذذدى طذذرن حتييذذق الذذر هذذ   .   املاللومذذاط" اخلاصذذة هبذذال و ذذا شذذا   إىل  عذذبة انم ذذكلة "
وعلذى  .مرصذلة  املو ذو  بيا اط الط حيرم      كو ايت اآليل جملموعاط  بر  من الالرنظيف ال 

إىل ةذذذع   شذذذبكة وذذذ  األامذذذاط( CrisisNET‘ ) را عذذذيح  يذذذت‘سذذذبي  املثذذذال،  ذذذدف مبذذذا    
 وذذذ   رعذذذىصذذذا   املمذذذن آنف  اللذذذ  يف الوةذذذت الاملرالليذذذة  األامذذذاط  الرةميذذذة و وويذذذد البيا ذذذاط

   ذ  اخلذرب  حتذنط    لذآ   ن ميكذنعلذى الذرغ  مذن   ذو  .(41)و ك ذا  ة  عرع البحا لباوث ل
__________ 

(40) Bellingcat, “Origin of artillery attacks on Ukrainian military positions in Eastern Ukraine between 

14 July 2014 and 8 August 2014” (17 February 2015), www.bellingcat.com/news/uk-and-

europe/2015/02/17/origin-of-artillery-attacks/; and Forensic Architecture, “Drone strikes: 

investigating covert operations through spatial media”, www.forensic-architecture.org/case/drone-

strikes/. 
 ./http://crisis.net/aboutا ظر  (41)
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مذذدى  مهيذذة املاللومذذاط  د ر يذذ  أل - الب ذذر ة يف  ييذذي  املاللومذذاط املرالليذذة ميذذون ان عذذا ال نيذذة 
 ركنولوجيا     عاعد مذراةيب ويذون ان عذا للميكن  - م مة اا ية يف هنا ة امل افهو  لإلثباط

 .و لز  الييا  مبز د من البحا يف ه ا الصد  .ه الرت يز على املوا  األ يف
و مبذذا سذذروجد واجذذة  ا مذذا  إىل فذذرا احملرو ذذاط الرةميذذة ألغذذراا الرصذذد وانسذذرمدا  مذذن  -74

الالمليذذاط الرليا يذذة مذذن  ا  مزجيذذوسي ذذم  هذذ ا ال ذذرا  .جا ذذه ة ذذو  واسذذع مذذن األطذذراف امل رمذذة
و وذد النمذاا  الناجحذة لذ لر هذو  .قريص  احليا ق  و الرحيت املراللية   ة وامل ا اط الريليد اآللية

الرحيُّذذق  جذذرىمذذوا  (، الذذط  عذذرمد  WITNESSةنذذا  ويذذون ان عذذا  الرا الذذة ملنظمذذة ال ذذاهد )
 .(Storyful)‘ سرو   فول‘ انجرماع  رواص وسا   ال   با شرا ة مع و الة من ا يف إطا  

 مشكلة سرعة الزوال -2 
  رذاح نيذون ان عذا  ميكذن  م املرالليذةرحيييذاط لل امل مذة   الكثر مذن املذوا  إىل  ظرا   -40

 و  علذذى اجل ذذة الذذط محتلذذت هذذ   املذذوا مذذا إ ذذدو   ) عذذبه ال ذذ و  جذذد ل ذذرت   إن ذذبكة العلذذى 
 ييذ احمل        رذوافر لذدىمن امل كو   ،(42)من  و  مال (املنصة لكيه  عر يف  روى  على

إ ذذه   ولو ذذة و نب ذذ   .علذذى حنذذو آمذذن  ذذاختز نو ةيذذع املاللومذذاط الذذط ةذذد  لذذز  الريذذا     علذذىاليذذد  
  .(43)راةيب ويون ان عا   و  لر ملو ع مبا ئ  وجي ية للمحيي  الوطنيل

علذذى  يذذون ان عذذا    ذذرا  م املرالليذذةلرحيييذذاط ألغذذراا اختذذز ن املذذوا  وميكذذن     كذذو   -42
 ‘لذو ر نح دي  إ رت اشين  إ‘و )ال اهد(‘ رنح و  آ ‘  بيياط مث    من الن  ا . وةد ص ممت

(International Evidence Locker ))لذة األ مذن حتميذ ل ذ و  ا   يذة متكذ  ) زا ة األ لة الدوليذة 
 علذذذى النحذذذو الذذذ    ناسذذذه و وذذذ ف ا   اواسذذذرمدام ،العذذذحا ية احلوسذذذبة معذذذرو   ةذذذا   علذذذى يف

لماللومذذاط إىل اجلمذذاهر لآمذذن  هذذ   الر بييذذاط    ذذا   نيذذ . و عذذم  حنذذو  ف ذذ    علذذى  ذذروف
عذذن املاللومذذاط  ة للماللومذذاط، ف ذذه  وصذذ ي البيا ذذاط ال يف الوةذذت   عذذ  املعذذر دفة مذذع انور ذذا 

  .ويو ا   ي  وشر اط الركنولوجيا اعربا ا  ظ  الرالاو     احمليم يومع الر، س .  ع ا
 تحقُّقالمشكلة  -3 

 مذذذا     يعذذذيا   عا يذذذا   اعربا هذذذا يف  الذذذض األويذذذا   إثذذذا   معذذذةلة الرحيُّذذذقالذذذرغ  مذذذن علذذذى  -46
املؤسعذذية الريليد ذذة  احلاجذذةراللذذق  إا  عذذةلة جد ذذد   مبلذذيح  فذذا  الرحيُّذذق، الرةميذذة  لذذةاأل ذذ   األ
 عذمالةاختاا إجرا اط  و ةب  املماطر   الةب     ةة ماللوما مدى و ما مصداةية مصد   إىل إثباط

د   احملذرينيذاط الو هذ  طبيالة املاللوماط الط جير  الرحيُّق من ذا   ر رويف و    عبه ا عا  ما.
ا  سر الا     ،   لرحيُّذق ثا رذة ظذ   ساسذياط ا  ذو   كنولوجيذاط املاللومذاط وان صذانط، مذع    رت

 املاللوماط الوا    ومصد ها والرحيُّق من ما.حتد د  روى 
__________ 

(42) Madeleine Bair, “Navigating the ethics of citizen video: the case of a sexual assault in Egypt”, 
Arab Media & Society, vol. 19, (2014), http://arabmediasociety.com/?article=844. 

. /http://archiveguide.witness.org وجد موا   لروجي  الن  ا    ة  و س موا ه ، ا ظر على سبي  املثذال،  (43)
 .املدع  الالا  للمحكمة اجلنا ية الدولية مبا ئ  وجي ية للمحيي مكره  و عركم  واليا  
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لومذاط املالنيذة ومصذد ها وامن ذا ومكاهنذا، ف ذه  من ذة املال فحذلو  م  الرحيُّق عا    -43
 ال ذذرو   الوةذذت علذذى مريصمذذ  احليذذا ق     ة ذذ جيذذه و  املاللومذذاط.سلعذذلة و ذذس عذذن فحذذل 

ميا  ذذة املصذذد  ة، م وصذذ يمؤشذذراط البيا ذذاط الفيمذذا خيذذل لرحد ذذد هو ذذة املصذذد ، و ييذذي  امللذذف 
 ذذا  اللذذ  األ لذذة  ذذا  إليمذذا      ثذذرا    ،سذذاليهجمموعذذة جد ذذد  مذذن األو ظ ذذر واليذذا   .صذذا     ذذرىمب

  ذذذر ة فنيذذذة إىل  ذذذرب   ماجذذذةالالمليذذذة هذذذ     ثذذذر  مذذذن  زال عناصذذذر ذذذ، لكذذذن ن يذذذةاملاللوما اجلنا يذذذة 
 يياط الط فاط  واهنا.م نية، شبي ة  الرحي عملياط حتيُّقو 

 ذدن  مذن  يا لذة،  وامل  ثنذا  ذمو  املواملكذا  و زمذا  ماللوماط   ة  الوةد  يدم  ال اهد  -43
 رهة     من .يذةال  مهيةعلى  األسلو  األول  دو ؤ  .املاللوماط يف امللف ةد  د    ه  الر، 
 واملذذذدى الذذذ   ميكذذذن يف وذذذدو       الذذذزتاالثالذذذا لريصذذذ  احليذذذا ق من .يذذذة اجليذذذ  الثذذذاين و  اجليذذذ 

هل  ذذذ    ب ذذذق إمذذذا    يف وذذذ     األسذذذلو  الثذذذاين ميكذذذن، وذذذدمها و.يذذذة اجليذذذ  اآل ذذذر مصذذذا   
وةذذذذد  كذذذذو   .النيذذذذ  ذذذذهل عمليذذذذة  ،  واملكذذذذا  والزمذذذذا  ومذذذذن  مثلذذذذة الذذذذر ا ذذذذرعمليذذذذة ان رذذذذا ، 

 العذذذذذذماط و  يذذذذذذةال رة انشذذذذذذا اطاملالذذذذذذامل املا  ذذذذذذة )مثذذذذذذ   عذذذذذذن طر ذذذذذذق    ذذذذذذا  ة املاللومذذذذذذاط وا ذذذذذذح
امللذف الرةمذ ،  امللري ذة يفاألسذلحة  و الل .ذة  و امله ذح،  و األوذوال اجلو ذة،  و اجليولوجية(، 

وميكذن  .الوةذت  ذر دجمة  ليا يا  يف امللذف، مثذ  املة وص يالبيا اط ال عن طر ق    ا    د  حت   و ةد 
وميكذن  . ة يد ه   املاللوماط وميا  ر ا مع مل اط و  لة  ةمية   ذرى، مبذا في ذا الصذو  العذا لية

 رذذي  إطذذا ا  امنيذذا  فيذذد و ا       كذذو  عذذد   شذذرطة فيد و ذذة   ذذة  احلذذدا   عذذ  مرزامنذذة مبذذا جيالل ذذا
 .(44)مرالد  املنظو اط

و لمذا   .و رزا د إ  اك احلاجة إىل اخلرب  ال نية فيما  راللق  الرحيُّق مذن املاللومذاط الرةميذة -45
يذة،  املاللوما  ا ت لدى مريصم  احليا ق املراللية ميون ان عا  مالرفة   ذرب  اللذ  األ لذة اجلنا يذة 

 صو     عر و سر  على اسرمدا  املاللوماط الرةمية الوا    مذن ال ذ و   لما  ا  لد    اليد   
  الرحيُّذذذذذق( الذذذذذ      ذذذذذر يف ) ليذذذذذ The Verification Handbookوةذذذذذد  صذذذذذب   رذذذذذا   .املذذذذذد ي 

  .(45)مريصم  احليا ق   ة  ه   احليون، مرجالا  للن  ا  املالني  ميون ان عا  و 6023 عا 
رم      ذؤ   -42  .ةمليذ المليذة الرحيُّذق إىل  يعذر هذ   الالال ذ و  املذد ي   مالرفذةا ذا    وحي 

(  ليه   وجي يا    ذة   ذو  املاللومذاط الذط WITNESSوعلى سبي  املثال،  يدم  منظمة ال اهد )
  .(46)الط  وثق ا ر ا اط ويون ان عا  نب   إ  اج ا يف  شرطة ال يد و 

__________ 

-the Rashomon Project, http://rieff.ieor.berkeley.edu/rashomon/aboutا ظذذذذذذذذذذذر علذذذذذذذذذذذى سذذذذذذذذذذذبي  املثذذذذذذذذذذذال،  (44)

rashomon/. 
(45) Craig Silverman (ed.) Verification Handbook: An ultimate guideline on digital age sourcing for 

emergency coverage (European Journalism Centre, 2014), http://verificationhandbook.com/. 
 ,”A field guide to enhancing the evidentiary value of video for human rights“ا ظذذر  (46)

http://verificationhandbook.com/book/appendix.php. 
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 والذذذذر عذذذذن طر ذذذذق يعذذذذر الرحيُّذذذذق لراميذذذذة إىل ا ذذذذرى األ اطسذذذذرتا ي.يو  ب ذذذذق إوذذذذدى ان -47
و   ذذا  إىل  .املاللومذذاط هذذ  لرحيُّذذق  و  ييذذي   ذذرا ااملاللومذذاط ل إمذذا  يذذد املبذذا  اط الذذط  ذذدع  

  عذذذذ  الرحيُّذذذذق" وةذذذذد   ذذذذم  م ذذذذا  ة   ذذذذر ة  و  كنولوجيذذذذاطسذذذذب  "  وصذذذذ  ا هذذذذ   املبذذذذا  اط
يف  الرحيُّذذذق إشذذذا اط آيل  ليذذذا    ذذذك   ‘ ذذذا  إ ن و مذذذا‘  بييذذذاط مثذذذ  و  ذذذيف  .(47)مصذذذم مة

و بذذد    هذذ   انشذذا اط يف مرولذذة  يذذ  املاللومذذاط.إ  ا   حتذذا علذذى، و املاللومذذاط إ رذذا  مرولذذة
علذى سذبي   جيذر ،  مذا ةو  اجلم ذو   مصذد  للماللومذاطةثر  جال         عرمَد ل لر، ميكن 

(48 عرب موةعاملثال 
Veri.ly

ذر   سذر‘موةع  عم   و بد   عن الر،. (    ‘ Checkdesk ، وهذو
  ذذك   الذذاوين وشذذ اف مذذن املاللومذذاط يف صذذ وف رحيُّق  ذذالال ر  ذذة،  ل ذذرف األ بذذا   مصذذم  منذذرب 

  ع ا  ة و   د  الن ان.
و ينمذذا  نب ذذ  عذذد  املبال ذذة يف احلذذد ا عذذن الصذذالو ة الرينيذذة للرحيُّذذق، فذذا   ة يذذد  مهيذذة  -44

 يذذون ان عذذا حلإاا اسذذرمدمت منظمذذة الذذر   ذذ  الرحيُّذذق ن ميكذذن     كذذو  مذذن ةبيذذ  امل ذذان . 
ةذذذد  عذذذ ر لكذذذن و مصذذذداةية املنظمذذذة،   ذذذدهو إىل الذذذر ؤ   فيذذذد  ذذذ، مل  ذذذر  الرحيُّذذذق من ذذذا مذذذوا 

    ميكذذن ةميذذة"،  ورا ذذقمذذا  عذذمى "   شذذرالال، ةا لذذة لهوذذانط عذذن     ذذا   البهغذذاط الكاا ذذة
مثذ  د مذن ور ذة الرالبذر ألسذبا  ةذوا   حتذ  ثذر    ولو وجد  ال ال  لذدى  .(49) ؤ   إىل الالنف

  بيذذذق هذذذ    هذذذ   الذذذدول  واجذذذ  مال ذذذلة   ذذذة   ي يذذذة لكذذذنو ، ال ذذذز  و الرحذذذر ض علذذذى الالنذذذف 
    نظذي  يف هذ ا وسيبيى  .    ة على شبكة ان رت تعلى ما جير  من  اليوا     ك  فالال

هذذذ       عذذذد  ان رت ذذذت   عذذذ جمرمذذذع علذذذى       شذذر إىلوةذذذد   لل.ذذذدل ا  ومثذذذر  ا  ماليذذذد مذذذرا  اجملذذال 
وةذد  .(50)لل. ذاط الذط   ذ لع  ذال را وانشذراف يف هذ ا اجملرمذع امذةاو وا  األ يف   ال .و ، 

املير  اخلاين املالد  األشكال املالاصر  للالنصر ة والرمييز الالنصر  و ر  األجا ه ومذا  رصذ  ةا  
الذذذط د اط املاليذذذد  الرحذذذ  6023لذذذح ويذذذون ان عذذذا  يف عذذذا  جم ذذذا ه   ذذذ لر مذذذن  الصذذذه 

(. A/HRC/26/49الوثييذذذة ون رذذذ  ) مذذذا   انجرمذذذاع  ووسذذذا   الرواصذذذ شذذذبكة ان رت ذذذت   رو ذذذا 
سل   ،انجرماع  الر يعية للرواص واةع املإىل العياساط الط و الر ا  الض  إشا    وف ه عن

 على  مهية مبا  اط اجملرمع املدين.    ا  ال و  امليرت  اخلاين 

__________ 

(47) Ella McPherson, “Digital civilian witnesses of human rights violations: easing the tension between 

pluralism and verification at human rights organizations” in Lind (ed.), Producing Theory 2.0: The 

Intersection of Audiences and Production in a Digital World, vol. 2 (forthcoming 2015). 
 ,”Victor Naroditskiy, “Veri.ly – getting the facts straight during humanitarian disastersا ظذذر  (48)

(August 2014), www.software.ac.uk/blog/2014-08-13-verily-getting-facts-straight-during-humanitarian-

disasters. 
، )املمذاطر الالامليذة(، Global Risksصذا   الالذامل  الذ   حيمذ  عنذوا    ثرط هذ   املعذةلة يف  ير ذر املنرذد  انةر (49)

 .67-63(، الص حاط 6023ال بالة الثامنة )

(50) See Lee Howell, “Only you can prevent digital wildfires” (8 January 2013), www.nytimes.com/ 
2013/01/09/opinion/only-you-can-prevent-digital-wildfires.html. 
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 األدلة الرقميةاستمدا   -4 
هذ  مذن  رذدفياط الذوا   وصذ  ا  عذه ال عذن طر ذق الرياط ذامالظ  املاللوماط الط ميكن  -44
مذا يف حتييذق إىل  النعذبة  ا وان  ةيمر ليح من املمكن  ا ما   يد ر   يا اط امله مة"، لكن"  و 

ذذن  ميذذز  للصذذو   ذذالنظ . وف ذذه  ويذذون ان عذذا جمذذال  ر إىل   ذذ  ميكذذن عذذن الذذر، فمذذن امل ذذ   ن مت 
اسذذرمهين الكثذذر مذذن املذذدو اط  و مذذن املذذدو اط البال ذذة الصذذ ر، الذذط ميكذذن اسذذرمدام ا     ذذا  

 نثباط ما   يد    املصا   األ رى.
علذى إمكا يذة  عذر ع عمليذة الرحيُّذق، فذا  اسذرمدام ا   ع  الرحيُّذقسب  و ينما  ن و   -40

صمذذ  احليذذا ق   ذذة  ويذذون ان عذذا  ولذذدى ال ذذ و   ر لذذه إملامذذا   ةميذذا    ذذة  الرحيُّذذق لذذدى مري
ن سيما  ولئذر الذ  ن  رصذرفو  و ال  و  املد ي ،  لدىن ر ر  ومن غر الوا    يف ساملد ي . 

وآمذذذن و  هةذذذ     ذذذك  فالذذذال املاللومذذذاط و يل ذذذا املالذذذا ف املرالليذذذة  ا رذذذا  ،  ر يذذذة ع و ذذذة ويذذذا  
 إىل    ذي  ة لرذد  ه مذراةيب ويذون ان عذا سذرباةيوسذرؤ   انجذرا اط ان .نسرمدام ا  ة لذة

ميكذذذن   مذذذن  يذذذد  يف  ف ذذذ  و ذذذع   الصذذذدفةال ذذذ و    كذذذو مذذذا   ثذذذرا  لكذذذن  و ، ال ذذذ و  امل يئذذذ 
 .ويا   ماللوماط م يد 

الالذذا      ا انإىل ( WITNESSولذذ لر العذذبه،  ذذدعو منظمذذاط  منظمذذة ال ذذاهد ) -42
  بييذاط الصذو  وال يذد و ، يف ‘إ ن و مذا  ذا ‘ ةسلو   شبي ، " لي "عيا "  و شاهد " ألسلو 

و الذد إ  ا  هذذ    .(51)ومنصذاط وسذا   الرواصذ  انجرمذاع  علذى اووا ذف ال  يذة احملم لذة سذل ا  
  و ال ذذ و  املذذد ي وجذذو  اورمذذال   ذرب  ذذة    لذذع علي ذا الر يعذية يف الر بييذذاط والذذربامج العذماط

 و ة   عرمدموها  الرايل.

 تكنولوجياط المعلوماط واالتصاالطلحقوق اإلنسان  آلياط استمدا  -واو 
وذذذذذ  اآل ،   بييذذذذذاط  كنولوجيذذذذذاط املاللومذذذذذاط وان صذذذذذانط يف  ،هذذذذذ ا الرير ذذذذذر نذذذذذاول  -46

ما ذة حلاآللية الدولية   ا من جا هاسرمدام وليحاألعمال املراللية ميون ان عا   ص ة عامة، 
، وإن اجلد ذد  هذ   املن .يذاط ا  علذى رحنم من امل       كو  اجملرمع الدويل. و ويون ان عا 

 ام  من آلياط   ك    منظماط الدعو  وال  و  املد ي  انسر ا  فعيكو  من الصاله على 
 - الن ا ذذذةني ذذذة هذذذ  الاأل لذذذة الركنولوجيذذذة   الرذذذرَب ن   ذذذر  عذذذه ، جيذذذه ا  و مذذذا  .املعذذذا لة اليا مذذذة

من امل ذ      كذو  ول ا  - جال.الة  ه طحن  كو  ه   األ لة ه  جمر  اوا فةدو  املعا لة فب
 ا ص ذذ  هبذذم رووذذة ل  ريعذذر املعذذا لة عذذن ا ر ا ذذاط ويذذون ان عذذال املصذذم مةالينذذواط الرمسيذذة 
 .النو  من األ لة

يف  عذذذمر إمكا ذذذاط  كنولوجيذذذاط وةذذذد اسذذذرثمر جمرمذذذع األمذذذ  املرحذذذد  األوسذذذع   اةذذذا   -43
الوثييذذذذذذة ( األامذذذذذذاطيف وذذذذذذانط  ا   املاللومذذذذذذاطيف جمذذذذذذال إ  و اصذذذذذذةاملاللومذذذذذذاط وان صذذذذذذانط، 

__________ 

(51) Sam Gregory “How an Eyewitness mode helps activists (and others) be trusted”, WITNESS Blog 
(3 March 2014), http://blog.witness.org/2014/03/eyewitness-mode-helps-activists/. 
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A/69/517).   مكره  كنولوجيا املاللوماط وان صانط الرا ع لصمذ  املرحذد ،  انشذرتاك وةد ةا
 رنعذيق  عمذال ، ((ICT4Peace مؤسعذة  كنولوجيذا املاللومذاط وان صذانط مذن  جذ  العذه مع 

   صذذذب  منرذذذدى ملناة ذذذة  األامذذذاط، الذذذ يف وذذذانطاملاللومذذذاط ال ر ذذذق انسر ذذذا   املالذذذد  ذذذا ا   
 .(52)ان عذذذذذذا ية واألامذذذذذذاط املالو ذذذذذذة  املرالليذذذذذذة اللومذذذذذذاطاملإ ا   جمذذذذذذال الر ذذذذذذو اط الركنولوجيذذذذذذة يف 

املمكتنذذذة  ركنولوجيذذذاط املاللومذذذاط ال ذذذبكاط   ذذذةثر ل ذذذؤو  ان عذذذا يةامكرذذذه  نعذذذيق  واسذذذرالرا
مذن امل ذذا  ع  ا  منذ  الذر احلذذ ، عذد ،  جنذز املكرذذهانغاثذذة ان عذا ية و  عمذال  علذى وان صذانط

م ذرو    ذك  ويف الوةت   عذ ،  .(53)  ية انسر ا   من ةو   سلو  اجلم و  امل  و الرالاو ية 
  .(54)ان عاينعلى الالم    ممةلبيا اط الا  ةثر   ة  م ما   عمه  "النبض الالامل " 

ربا  املالذذذذذذذد فر ذذذذذذذق اخلذذذذذذذإىل ، طلبذذذذذذذت إ ا   عمليذذذذذذذاط و ذذذذذذذس العذذذذذذذه  6023يف عذذذذذذذا  و  -43
 ذرن ال ذة    اط وصذي    يذدم    الركنولوجيا وان ركا  يف عملياط األم  املرحد  حل س العذه 

الن ذا   يف  صذد  ال ر ذق  ير ذر  و  .الر ذ يلية ر اركنولوجيا وان ركا  فالاليميكن     الزا هبا الالط 
6025شبا /فربا ر عا  

جملذح األمذن   ن ذ   ذة ، ، من    ما  وصى  ذ ال    وصى في  ،(55)
العذمالية والبصذر ة  و الرينيذة  الرصذد واملراةبذة عمال اسرمدا   كنولوجياط مالنية   الثة  ينية  اصة 

  الناصر يف عملية صنع اليرا .
ومل  ر.اهذذ  آليذذاط األمذذ  املرحذذد  حليذذون ان عذذا  متامذذا   وجذذ  الريذذدت  يف  كنولوجيذذاط  -59

آليذذاط من ذذا و ذذو ا   اجحذذا  علذذى وسذذا   الرواصذذ  فيذذد وييذذت عذذد   .املاللومذذاط وان صذذانط
انجرمذذاع   .ذذز  مذذن اسذذرتا ي.يا ا ومحه ذذا الرتوجييذذة للم ذذا  ة الراميذذة إىل الوصذذول إىل مه ذذ  

وعلذذى الذذرغ  مذذن  مهيذذة انسذذرمداماط الرتوجييذذة لركنولوجيذذاط  .املعذذرالم ل  يف ةيذذع  حنذذا  الالذذامل
املير  اخلاين اآل  يف إشراك ش  آلياط ويون ان عذا   املاللوماط وان صانط الرةمية، سينظر

الدوليذذة وانةليميذذة الذذط  عذذرمد   كنولوجيذذاط املاللومذذاط وان صذذانط مذذن  جذذ   يصذذ  احليذذا ق 
 . واملعا لة

 مجلس حقوق اإلنسانغيرها من آلياط اإلجرا اط الماصة و  -1 
 ذذذا  الذذذدافع و ا  إعذذذدا  هذذذ ا الرير ذذذر  رمثذذذ  جز يذذذا  يف حتييذذذق امليذذذر  اخلذذذاين يف األ لذذذة  -42

 الوثييذة يف هنا ة احلر  األهلية يف سر  ن كذا )ا ظذر الط     ط انعدا  ال يد و ة على عملياط
A/HRC/17/28/Add.1 ويف  لذذذذر احلالذذذذة، اسذذذذر ا  امليذذذذر  اخلذذذذاين  يذذذذد  الذذذذز   إىل ، الرذذذذ  ي .)

واسذذع الن ذذان  ذذ   مذذن  جذذ  حتييذذق املعذذا لة عذذن طر ذذق البحذذا علذذى حنذذو معذذري  عذذن حتذذالف 
__________ 

 ./http://ict4peace.org/crisis-information-management-advisory-group-cimag-retreatا ظر الرا    (52)

(53) OCHA Policy and Studies Series, Humanitarianism in the Network Age: including world 

humanitarian data and trends 2012, (2013), https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/ 

WEB%20Humanitarianism%20in%20the%20Network%20Age%20vF%20single.pdf. 
 ./http://www.unglobalpulse.orgا ظر الرا     (54)

 .http://www.performancepeacekeeping.org/offline/download.pdfالرا     ا ظر (55)
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 ذذذربا   ينيذذذ  للرالليذذذق علذذذى البيا ذذذاط الوصذذذ ية الذذذط  ر ذذذمن ا  عذذذ.يهط ال يذذذد و، وامليذذذ وفاط 
امل َلَيذذذة مذذذن األسذذذلحة الذذذط  ظ ذذذر يف هذذذ   الرعذذذ.يهط وور ذذذة األجعذذذا . و ظذذذرا  إىل الر ذذذو اط 

،  كو  مذن املمكذن متامذا  الالثذو  علذى هذ   اخلذرب  اليذو    ذك   سذ  ،  يذد العر الة يف ه ا اجملال
وميكن للمكل    ون اط يف  .   ةد اط امل و ية العامية حليون ان عا  مل  ر ر إىل ود  بر

إطا  انجرا اط اخلاصذة     عذر يدوا مذن املالرفذة الرينيذة الدا ليذة مذن  جذ  ا ريذا   ف ذ  اخلذربا  
  .مل ا   د  

ا  ر  عه ،   ك  الرحيُّق من احملروى ال     نر.  املعرالم لو   مذرا   ساسذيا  جلذد و ما  -59
مثا   كنولوجياط املاللوماط وان صانط مذن ويذا ا ذا   إمكا يذة الوصذول إىل األعمذال املرالليذة 

ى   ذذ  غذذر    مذذن امل ذذ   ن  نظَذذر إىل الرحيُّذذق علذذ و وسذذيع   ذذان هذذ   األعمذذال.ويذذون ان عذذا  
إا  َباَل   ويا ا  يف احلد ا عن الصالو ة الرينية للرحيُّق الذط  .واجز  ما  اسرمدا  األ لة الرةمية

 و نب   إاالذة ال مذوا عذن  عمذال الرحيُّذق  ا ذ   عرمَد      الة لالد  الرالام  مع ه   األ لة.
األ لذذذة الرةميذذذة يح ذذذا    رعذذذى انسذذذر ا   مذذذن املزا ذذذا الذذذط  راآلليذذذة الدوليذذذة حليذذذون ان عذذذا ، وذذذ

 اسر ا    وىف.
مذن آليذاط جملذح   ثذرا  جتذد  انشذا   إىل     األمن الرةمذ ،  ذ خماطر اجل   النعبة إىل و  -44

،  و  غذر آمنذةو  عامذة  ر د ة إلكرتو يذة عناو ن عربان صال األفرا  على ع ويون ان عا    .
    ذذذذوفر يف وذذذ  و البذذذدا  .    ذذذة اةرتاوذذذاط    حتذذذ  راط   ذذذة  األمذذذذن  و      يذذذدم  وذذذ    

الوصذول إىل آليا ذ ،   رم  إىل ا ا   إمكا يذةالثنا    جد رهو ج د  ه   ان صال اجمللح لبيا اط
احلي ذة الذذ    يذذع علذى عا يذذ  أل ذذ  ن  نبذذ   يف   ا  واجذذه خي ذذقاجمللذذح فمذن املمكذذن اليذذول  ذة  

  الر و     ع   وا.الط ةد املماطر احملرملة إىل  مبا  ك  موعاط اجملفرا   و األ
لم.لذذذح الرا الذذذة لو  بيالذذذة احلذذذال، ن  نب ذذذ  إع ذذذا  ان  بذذذا   ذذذة  انجذذذرا اط اخلاصذذذة  -44

 ذذذ  ف .يف هذذذ ا الرير ذذذر  نذذذاَةذلبيا ذذذاط الذذذط اجلد ذذذد  لاملعذذذريا  مذذذن املصذذذا    يبذذذ  املاللومذذذاط  ن
انجرا اط اخلاصذة لي ا  سا   غر احلكومية الط  عرند إ املنظماطفا  الكثر من  يا  ر الواةع، 
 ه ا النو  من لرييي  و  اآل اجمللح   يد    عد  اسرالدا  .املاللوماط من ه   املصا   عرمد 

ويذذون ان عذذا   عذذن جمرمذذع، علذذى مذذدى العذذنواط امليبلذذة، الالزلذذة خل ذذر الر ذذ   ريذذا  راأل لذذة  و ال
 من  ج  إشرا   يف الالم .     ل اجمللح مال  ج دا   برا  فيما م ى ال  اةا  األوسع 

 الدوليةالوطنية و لجان التحقيق  -2 
ليذذذد اسذذذر ا ط حتيييذذذاط وطنيذذذة خمرل ذذذة مذذذن األ لذذذة الرةميذذذة. فا ر ذذذاف    وفذذذا  إ ذذذا   -200

علذى ةذد اعرمذد  ةةر  غذر ةا و يذعملية   ا ت 6004 وملينعو   ثنا  مظاهر  يف لند  يف عا  
ل.نة املعذريلة الإىل يف الرحييياط الصح ية وسلم   و اليب   ر   الم  هداشصو   شر   فيد و 

يف  يف وذوا ا إطذهن النذا اجلذا   الرحييذق   مذا  ليذى .ال ذرطةامليد مذة  ذد ل كاوى املالنية  ا
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جلنذة جنذو   فر ييذا على ما  بذدو، ةامذت  ثباط ليه  فيد و ا  صاحلا  لإلنو   فر ييا، م، ما  كا ا
 . (56)د على  د  بر  كنولوج   ب  ا عاة  الزمحليون ان عا  

لرب ذذامج ا مذذعشذذرا ة ،  ةامذذت امل و ذذية العذذامية حليذذون ان عذذا  وعلذذى الصذذاليد الذذدويل -202
علذذى  سذذا  مرنذذوع   ذذا جي   الر ذ يل  للر بييذذاط العذذا لية الرذذا ع لصمذذ  املرحذذد ، ومذع شذذر ا 

 ذذر ا   و مذا .(57)جلذذا  الرحييذق الدوليذذة  عمذاليف  ذذة ال يد و العذا لية و  لذذة األنسذرمدا   ،خمصذل
 صذد ويذون ان عذا ،األ ذرى لر رينيذاط ال ميكذن للصذو  العذا لية، عنذد اجلمذع  ين ذا و ذ   عذه ،

 إىل جملح ويون ان عا . املوج ة إ  اج ا يف الريا  رميكن ةيمة  جد ماللوماط  يدم    
ة و  ذذذذذة  و  ذذذذذا ال ذذذذذالبية  يذذذذذون ان عذذذذذا  يفم املالنيذذذذذةنذذذذذة الرحييذذذذذق فيذذذذذد اسذذذذذر ا ط جل -206

 ذذة والصذذو  ال و وغرافيذذة املعذذ. لة سذذرا  مذذن ال يد و  ومذذن املير  ذذاط العذذا لية الصذذو  مذذنالدمييراطيذذة 
(. A/HRC/25/63الوثييذذة  وجذذو  الالد ذذد مذذن مالعذذكراط انعريذذال العياسذذ  )ا ظذذر  جذذ  إثبذذاط
  ة يذذذذد اسذذذر اعت يذذذذد  مذذذا ال يذذذد و والصذذذو  ال و وغرافيذذذة   عذذذذ.يهطالل.نذذذة علذذذى واعرمذذذدط 

الل.نذة و شذا ط . جتا  ذا  العذا لية، علذى الرعذ.يهط املراوذة الصذو  فيمذا خيذل  ر ا و  لر،صح
األعلذذذذى اسذذذربا ة الذذذط  نر. ذذذذا  ول   ثذذذر  يذذذذدما  مذذذن الناويذذذذة  العذذذا ليةالصذذذذو  مذذذن شذذذة  إىل    

الصذذذو   مل  ذ ذذذَر  هذذذ   ولصسذذذف .  ذذذك  شذذذب  مؤ ذذذد مذذذن املاللومذذذاط ا  مز ذذذد الركنولوجيذذذة     يذذذدم 
 (.22و 20، ال ير ا  A/HRC/25/CRP.1لل.نة، على الرغ  من طلباط الل.نة )ا ظر الوثيية 

مذذن اجلم و  ذذة الالر يذذة العذذو  ة   املالنيذذة جلنذذة الرحييذذق الدوليذذة املعذذريلة    ذذا  واسذذر ا ط  -203
مذن   ثذر  زاعذا  رصذد  مذن هيئذة  ةذد ميكذن  وةتذع الذرالرةميذة،  مذا و  يةاملذوا  العذا ل ةد  مال  من

فالند ةيا  ه   الل.نة  ذاجرا  حتييي ذا اخلذاين على سبي  املثال، و  .(58)يف الرا  خالنزاعاط  وثييا 
اسذذرالراا مذذن  جذذ   فحصذذت الل.نذذة الصذذو  العذذا لية، وذذانط اليرذذ  الذذط وذذدثت يف احلولذذةيف 

هبذا سذرالراا البيا ذاط الذط   ىل ن عمذال اليرذ ، و ذ لر في ذا  يذا  الوصذول إىل من يذة وذدثت 
 سذذوتط  ذذاأل ا متامذذا   ة  احلكومذذة ةذذدان عذذا اط اليا لذذة  ذذرييذذي  ولجر ذذت مال ذذ  ميذذا هط، مذذن    

  ذة  لذة فيد و   ليذت  و وجذدط في ذاوا ذرط الل.نذة وذانط  .(59)مناطق مد ية يف  م ذق ومحذا 
لالمليذذذاط   عذذ.يهطاملالاملذذذة  و  إسذذا   ذذذر  مذذن  شذذذكال  الرالذذ  ه  و  راللذذذق  دع  ا عذذا اط  ذذ

و وجذد  .(60)الرحيُّق من  لر الرع.يهط ا  شا ط إىل احلانط الط مل  عر ع في ا نلكو ةر ، 
  الثة األم  املرحد  للمراةبة يف اجلم و  ة الالر يذة العذو  ة   ك  مباشر ةالر ا  ةموا  فيد و     ا  

__________ 

 the “Written submissions of the South African Human Rights Commission regarding ʻPhaseا ظذر  (56)

One” in the Marikana Commission of Inquiry (29 October 2014), www.sahrc.org.za/home/21/ 

files/SAHRC%20PHASE%20ONE%20FINAL%20WRITTEN%20SUBMISSIONS.pdf. 
 ./http://www.unitar.org/unosatا ظر الرا     (57)

 Marc Lynch, Deen Freelon and Sean Aday, Syria’s Socially Mediated Civil War (Unitedا ظذر  (58)

States Institute of Peace, 2014). 
 .24، املرفق الثالا ع ر، ال ير   A/HRC/22/59 ، املرفق الرا ع  والوثييةA/HRC/21/50ا ظر الوثيية  (59)

 .66، املرفق اخلامح، ال ير  A/HRC/22/59الوثيية   و 32، املرفق الثامن، ال ير  A/HRC/21/50 الوثيية (60)
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 حتلذيهط جذرط اسرالرا اط  ولية، و      ا  الل.نة وا  لالت  .(61)يف  يا  ر الل.نةو  ا  إلي ا 
 6022 ذذذ  عذذذام   ا    ذذذ ط هنذذذ صذذذو   فو وغرافيذذذة   ذذذد عى 62 434 ا  بلذذذ ملذذذ انثبذذذاط اجلنذذذا  

الذذد   اسر ذذ دط الل.نذذة ويف  يذذا  ر  وذذدا ع ذذدا ،  .(62)يف مرافذذق اور.ذذاا وكوميذذة 6023و
وواع ذذذذا  نظذذذذي  الدولذذذذة انسذذذذهمية يف الالذذذذران وال ذذذذا   ط   ر. ذذذذا الذذذذ  ذذذذةال يد و  الرعذذذذ.يهطمذذذذن 

  ذذةال يد و  الرعذذ.يهطاسذذرمدا  املرمثلذذة يف للمن .يذذة احلاليذذة  حتذذد ا   الرعذذ.يهطهذذ    وشذذكلت
لكذذن و شذذ و ،   وجذذد   ذذةهنا شذذ ا اط   ذذرى ميد مذذة مذذناألوذذداا الذذط فيذذ  مذذن  جذذ  إثبذذاط 

 . (63)اعرتافاط  ع ر ا وا ا   وص  االل.نة 
 المسا لة الجنائية الدولية -3 

حملذا    النعبة إىل ا ااط  مهية مرزا د رةمية الصا   املعرمد  من املاللوماط  صبحت امل -203
و ذذ لر ، الال ذذر ن ذذهل  عذذاليناط اليذذر       ذذئتمذذن  لذذر الذذط  في ذذا عذذد   ذذا  الدوليذذة، مبذذا 

 ا النذو  مذنمهيذة هذ وعند  ييي  ه   احملكمذة األ ذر  أل .احملكمة اجلنا ية الدولية  النعبة اآل  إىل
ميكذذن    و ذذع  سذذاليه عمذذ    يا  باةرسذذهن .ذذا  ااحملكمذذة  ا بالذذت،  إىل األمذذا عمل ذذا يف  فذذعاأل لذذة 

 بذذذا ل علذذذى  ذذذر ا  ال، شذذذ.الت احملكمذذذة 6023و 6026ويف عذذذام   .هذذذ   األ لذذذة  عذذذروعه
ةذذع علذذى ع  الالذذام  احملييذذ  واملذذدت   املرالليذذة  اسذذرتا ي.ياط حتعذذ  ةذذد     ال نيذذةاألفكذذا  واخلذذرب 

  .(64)وحتلي  ه   األ لة .ولية اخل ر املراللية  اجلرا   الدالرةمية األ لة 
املدع  الالا  وإودى الروصياط املنبثية عن ه   الالملية ه  الروصية الط  دعو مكره  -205
ةوذذدا   ا ذذة   او و  املريدمذذة للرحييذذق العذذيرباينرينيذذاط علذذى ال    و يذذف   صذذا ي  مذذد   إىل "

علذذ  لرحيييذذاط الرةميذذة، مبذا يف الذذر  راللذق  ا  ذذرب  وصذذهوياط"  كذذو  لذد   الركنولوجيذاط"، 
وختذذز ن اووا ذذف ال  يذذة، والرحيييذذاط علذذى شذذبكة ان رت ذذت، احلواسذذيه و األ لذذة اجلنذذا   املراللذذق  

شذذر    و  ".ألمن الرةمذذ  ذذاومالذذا ف عليذذا املر ذذو   للرحييذذق العذذيرباين، رينيذذاط وال،  ذذاالبيا ذذاط وإ ا  
فحذل علذى و ه  صو   نا  ةد    ا لية ةو ة ط ي ع شوطا   "ه   الالملية من شةهنا     إىل   

مكره املدع   لر امل و  ، ع   لىو نا   ع .(65)"واسرمرا    لة عالية اجلو  البيا اط الرةمية، 
فر ذذذق ال ذذذو يف "،   يذذذق سذذذيرباين"صذذذ ة لالمذذذ   لاملذذذوا  الرةميذذذة مذذذن يف الرحيُّذذذق  االالذذذا    صذذذا ي

 .إ  اا اليا و جمال ةا وين و اآل ر ن او   رباط يف اجملال من احمليي  املكره 

__________ 

 .23، املرفق اخلامح، ال ير  A/HRC/21/50الوثيية  (61)
 .62، ال ير  A/HRC/27/60الوثيية  (62)
 .65-62، املرفق الثاين، ال يراط Corr.1و A/HRC/28/69الوثيية  (63)
 Human Rights Center, University of California, Beyond Reasonable Doubt: Using scientificا ظذر  (64)

evidence to advance prosecutions at the International Criminal Court (Berkeley, 2012); and 

Digital fingerprints: Using electronic evidence to advance prosecutions at the International 

Criminal Court (Berkeley, 2014). 
 (.23، )ا ظر احلاشية Human Rights Center, Digital Fingerprints, p. 11ا ظر  (65)



A/HRC/29/37 

GE.15-08232 30 

 ال ذذذا ع الالذذذا ر ليذذذذد   بذذذر مذذذن املذذذذوا  ااط  و ظذذذرا  إىل    مكرذذذه املذذذدع  الالذذذذا   عذذذل  -202
 عنذد افررذاح عمليذاط ال حذل الرةميذة الذط  كذو  مراوذة األ لذة  اسذة  مما سذة فا   اعرمدالصلة، 

 ةف ذ   ليعذرمدم ا احملييذو ،  راللذقكمذة مبذا ئ  وجي يذة احملو ذالت و ما ا ر  عه ،  .األولية
الريذذا   رو ذذاط مبذذا يف الذذر  في ذذا،والرحييذذق   ذذاوختز ن  ذذة  اسذذرت ا  األ لذذة الرةميذذة املما سذذاط 

 . األةراين الصلبة واحل.ز على ال بكيةاملواةع 

 االستنتاجاط -ثالثاً  
األعمررررال  ترررر ثير عميررررق علررررى مفعررررولتكنولوجيرررراط المعلومرررراط واالتصرررراالط إن ل -207

العمليرة  عرد  الرذهاف فري هرذ من المهم فومع ذلك،  .وطبيعتها المتعلقة بحقوق اإلنسان
المعلومراط الشرحيحة، حيري سريكون  ذاط ال سيما في البيئراطو ، إلى حد أبعد مما ينبغي

قرررد تثيرررر ينمرررا وب .المرررواد الرقميرررةالميرررل إلرررى تف ررريل مرررن المهرررم بشررركل متزايرررد مقاومرررة 
إجررا اط  معلومراط، تجردر اإلررارة إلرى أنالعلى  توقّعاط بالحصولكنولوجيا الجديدة الت

، ال تن رو  علرى أ  ادعرا  بشرموليتها حقوق اإلنسران الرصد واإلبالغ التقليدية في مجال
الجديرردة المصررادر أال يوجررد أ  ادعررا  مررن هررذا القبيررل فيمررا يمرر  تحليررل  أي رراً  وينبغرري

أال يُنظررر إلرررى هرررذا  ينبغررريو  .المعلومررراط واالتصرراالط طلوجيررراتكنو القائمرررة علررى  لبيانرراطل
االسرتراتيجياط ترتال   مرع ، وإنمرا كجرز  مرن عمليرة تكميليرة  ريق ممتصرركالميار األ ير  

 .الجهاط الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان التي تستمدمهاقبل  من القائمة
 الواجرر ومررن المهررم األ ررذ بتكنولوجيرراط المعلومرراط واالتصرراالط مررع االعتررراف  -204

فرإن  أن تكرون وسريلة للتعدديرة، كثيررةوفي حين يمكن للتكنولوجيا في حراالط   .بمماطرها
لالستفادة مرن تردابير الحمايرة الرقميرة، و  .ةقائم ما زالت ةالفجوة الرقميبالمسائل المتعلقة 

لتعزيرز حقروق يمكرن و  .علرى علرم بهراأن يكونروا قوق اإلنسران لمدافعين عن حيتعين على ا
مرروارد تعزيررز  إذا كانررتلكررن و ثقافررة الرروعي، إيجرراد سررهم فرري يأن  المرردعو  رقميرراً اإلنسرران 

سيكون هذا فالقنواط التقليدية، قد ُحوِّلت من المبادراط  المرصودة لهذ حقوق اإلنسان 
  .ة اإلنترنتربك غير الحاضرة علىالفئاط ال عيفة حساف على 
تكنولوجيررررراط المعلومررررراط ة آليررررراط يررررركالتسرررررليم ب هميرررررة مل أي ررررراً مرررررن المهرررررم و  -204

علرى الرقميرة اسرتمدا  األدلرة مرا يعتمرد  فكثيرراً  .التحكم فيهاب همية ية و واالتصاالط الرقم
البحري عملياط وتيسير  هاوتمزينهذ  المعلوماط ست افة اللتكنولوجيا رركاط ا استعداد

منصرراط  إمكانيررة اسررتمدا منررع فيهررا الترري يُ  بعررا الرردول توجرردوعررالوة علررى ذلررك،  .هرراعن
 ،وفيسربو  ،ترويتر مواقرع مثرل ،التري تمتلكهرا جهراط  ارجيرة التجاريرة التواصل االجتماعي

ترررردفق مررررن أجررررل منررررع ررررربكاط لالتصررررال ب كملهررررا  تغلقررررأ ررررر ، أُ  دولوفرررري  .يوترررروفو 
  .المعلوماط
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الرقميررة،  الثقافررةمواكبررة وقررد يكررون مررن الصررع  علررى منظمرراط حقرروق اإلنسرران  -220
 أ صرررائييالتعرراون بررين أحررد الحلررول هررو  وربمررا يكرررون .لتكنولوجيررا الجديرردةثمررن اودفررع 

من الناحية األ ر   و برا  حقوق اإلنسان من ناحية المعلوماط واالتصاالط طتكنولوجيا
، هاتسرويقبرل وحترى  نفيرذهاوت وق اإلنسرانت بيقراط جديردة بشر ن حقر من أجل اسرتحدا 

منمف رررة التكلفرررة أو مجانيرررة السرررتمدا  الحلرررول  تررررا ي  التفررراوش بشررر نمرررن أجرررل أو 
 لكرنو التكنولروجي،  عملياط الت ويرالجهاط المانحة بتمويل اهتما  لد   ويوجد .القائمة

التررردري  علرررى  مرررن تركيزهررراأكثرررر التكنولوجيرررا تركرررز علرررى  يمكرررن أنهرررا ب ن تفيرررد التقرررارير
دون  ةأو حترى   يرر  ة الفائردةعديميمكن أن تكون تكنولوجيا ال بيد أن .هالنشر  الم لوف
 ،تكنولوجيررا مشرراكل تعلرريمالجميررع مشرراكل ستصررب  "ين، مررراقبقررال أحررد ال وكمررا .الترردري 

  .(66)"عاجاًل أ  أجالً 
مجموعررة  توجرردوفرري الواقررع،  .ومررن الممكررن زيررادة توسرريع ن رراق اإلطررار التعرراوني -222
االسرتفادة لمسراعدة الليراط الدوليرة لحقروق اإلنسران فري  المستعدةمن المنظماط  واسعة
لتنسريق فري لذلت جهود د بُ وق .من تكنولوجياط المعلوماط واالتصاالط بكثير ربأكبقدر 

الوكررراالط عرررن  حاليررراً كثيررررًا متررر  ر  لكرررن يبررردو أن مجتمرررع حقررروق اإلنسررران و هرررذا الصررردد، 
في االستفادة بصرورة كاملرة  - اطلألزم باالستجابةفيما يتعلق باأل    - األ ر  الدولية

  .(67)اإلمكانية من هذ 
مبارررة  تعامرلمن أجل دعم آلياط األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التي توما يلز   -226
الدا ليررة  ةالقردر أن تتروافر ألدلرة التري تجمعهرا فري كثيرر مرن األحيران أطرراف ثالثرة هرو مرع ا

لمصردر، ل المحتملرة لقيمرةلتقيريم أولري كالمرواد الرقميرة،  علرى  رربيهة برالفرز عمليةإلجرا  
  ررراعها إلامرررل أو منهرررا بشررركل ك تحقُّرررقللإلرررى  بررررا   رررارجيين  نقرررل تلرررك المررروادقبرررل 

دا ررل  التواصررلعلررى قرردرة الو هررو رأ  األولررى" الررهررذا "ومررن ررر ن  .لتقييمرراط تقنيررة أ ررر 
اسرررتمدا  علرررى زيرررادة اإلجررررا اط الماصرررة، أن يشرررجع هرررا أمانرررة الليررراط الدوليرررة، بمرررا في

 .قيمة تكون يمكن أنالتي  المعلوماط
فرري جمررع  ةالتكنولوجيرر ألوجررا التقررّد  ،فرري واقررع األمررر، ال يمكررنوب بيعررة الحررال  -223
، هرذ أوجرا التقرّد  سرهم فيهرا المسا لة التري تبقدر فعالية آلياط إال فعالة أن تكون األدلة 

 وبهررذا المعنررى تكررون .تكنولوجيرراعررن مجررال ال ارجررة جهرراط كبيررر   والترري تشرركل إلررى حررد
__________ 

(66) Christopher Neu, “Mobile applications for atrocity prevention require mobile students”, 
TechChange, (19 February 2013), http://techchange.org/2013/02/19/mobile-applications-for-

atrocity-prevention-require-mobile-students/.  
ن عذذذذذاين"  ير ذذذذذذر ن لالمذذذذذذ  اان عذذذذذاين،  صذذذذذذد ط "ال ذذذذذبكة الرةميذذذذذة ل نعربذذذذذذا اط الالمذذذذذ يف سذذذذذيان انسذذذذذر.ا ة  (67)

  الرا     ال را اط  ا ظر ه   مث  طريف إىل موج  
http://digitalhumanitarians.com/content/guidance-collaborating-formal-humanitarian-organizations، 

 .http://digitalhumanitarians.com/content/guidance-collaborating-volunteer-technical-communitiesو
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ررنة المعلومرراطمصررادر  مصررادر الترري توفرهررا تكنولوجيرراط المعلومرراط واالتصرراالط  المحسَّ
حماية أف ل لحقوق اإلنسران، بمرا فري ذلرك الحرق فري لتوفير لكنها غير كافية، و ضرورية، 

مجلس ها دولية لحقوق اإلنسان، بما فياللياط الأن تكون لد  أهمية ويؤكد هذا  .الحياة
 .مرررع هرررذ  المررروادالقررردرة علرررى التفاعرررل بشررركل ترررا  حقررروق اإلنسررران وإجرا اترررا الماصرررة، 

 - المسررماة "الجيررل الثرراني" - وتواكرر  بعررا المنظمرراط غيررر الحكوميررة لحقرروق اإلنسرران
  .أن يلحق "الجيل األول" بالرك  بصورة حيوية ومن المهم .ابتكاراط "الجيل الثالي"

 التوصياط -رابعاً  
 إلى األمم المتحدةالموجَّهة  -ألف 

وفرري أقرررف  علررى أسرراا أدا  عمررل استشررار ينبغرري للمفوضررية السررامية أن تعررين،  -223
شررر ن ب المشررورة إليهرررايسررد  كررري رقمرري لال  المحتررو مجرررال فرري وقررت ممكررن، أ صرررائي 

بمثابررة حلقررة وصررل مررع يكررون كرري لن، و و دنيمرررررهود  أو ينتجهررا يرسررلهاالترري المعلومرراط 
كحل األمر   هذاينبغي النظر إلى و  .في هذا المجال ذاط المبرة الفنيةالشبكاط المارجية 

وفري الوقرت نفسرا، ينبغري للمفوضرية أن  .الجبهرةالتحرر  بسررعة علرى هرذ  مؤقت ل مان 
 .المعيَّن ئيمن األ صال، وذلك بمساعدة قدرة على المد  ال وي تبدأ في بنا 

لجررران التحقيرررق الدوليرررة وبعثررراط تقصررري الحقرررائق هررري الهيئررراط أن برررالنظر إلرررى و  -225
إيرررال  مرررن األدلرررة الرقميرررة، ينبغررري  اً ومتزايرررد اً كبيرررر   قررردراً أن تتلقرررى  ُيحتمرررلالممصصرررة التررري 

هرذ  التوظيرف فري احتياجراط تدبير تحليل هذ  المواد في المتعلقة بالفنية لمبرة االعتبار ل
  .اللياط
  ررواط السررامية لحقرروق اإلنسرران مفوضررية العلررى ن رراق أوسررع، ينبغرري أن تتمررذ و  -222

 ،علررررى جميرررع المسررررتوياط هررراعملياتالعررراملين فرررري ، و هرررراموظفيولتعريرررف الرررروعي  لتحسرررين
لعناية الواجبة فيما حد أدنى من معايير اوين و  ذلك على وضع  .مت لباط األمن الرقميب

وضررع  ،بالتشرراور مررع الشررركا  ذو  الصررلة ،أي رراً وينبغرري  .لمصررادرليتعلررق برراألمن الرقمرري 
مرن الرواردة أ القيراط اسرتمدا  المعلومراط شر ن مبادئ توجيهية لموظفي األمم المتحدة ب
  .االجتماعيتواصل المصادر المفتوحة، وال سيما وسائط ال

 اللياط اإلقليمية لحقوق اإلنسانإلى الموجَّهة  -با  
لياط اإلقليمية لحقوق اإلنسان أن تقيم قدرتها على تلقي المواد الرقمية ينبغي لآل -227

، عنررد كمررا ينبغرري لهررا  .أف ررل الممارسرراط فرري مجررال األمررن الرقمرري أن تعررززو  هاواسررتمدام
  .ةالقدر  هذ زيادة بغية حقوق اإلنسان ل السامية مفوضيةال مع أن تنّسق ،االقت ا 
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 دولالإلى الموجَّهة  -جيم 
عرررا ، بمرررا فررري ذلرررك  حرررد  د فررري تسرررجيلأ  فرررر حرررق الررردول أن تحترررر  ينبغررري  -224

يسجَّلا فيا موظرف " تفاعل معاودة تسجيلإنفاذ القانون، و"ب ن المكلفينموظفيال تصرفاط
  .لدول هذا الحقأن تحمي ا حكومي، كما ينبغي عند االقت ا 

سرتمدا  ابتكار  البشكل ذها اتمافي التدابير التي يمكن لدول اتنظر أن وينبغي  -224
نتهاكراط للحرق فري ال ارتكاف موظفيهرا منع من أجلتكنولوجياط المعلوماط واالتصاالط 

إنفراذ القرانون، المروظفين المكلفرين بمرن جانر  ة لقروة المفرطراال سريما اسرتمدا  و الحياة، 
 علرررررى سررررربيل المثرررررال، ذلرررررك شرررررمليأن يمكرررررن و  .فررررري أمررررراكن االحتجررررراز اسرررررتمدامهاأو 
، مرررع إيرررال  االعتبرررار علرررى الجسرررم مرترررداةال أجهرررزة التصررروير مثرررلالحصرررر، ابتكررراراط  ال

  .لحق في المصوصيةفيما يتعلق باالواج  لل ماناط الالزمة 
فري  ية أن تنظررتلاالسرر التقرا  الصرو  علرى متقّدمرة ةالتري لرديها قردر للردول ينبغي و  -260
تحترا  إلرى على األقرل لآلليراط الدوليرة لحقروق اإلنسران التري منها معلوماط مشتقة إتاحة 

  .إلى المْصدر السرية وعد  اإلسناد، على أساا ، عند االقت ا وذلك هذ  المعلوماط

 المجتمع المدني والمؤسساط األكاديميةإلى منظماط الموجَّهة  -دال 
لت وراط ا عافمستعدة الستيالمجتمع المدني في الوقت الذ  تظل فيا منظماط  -262

لهرررذ  ، ينبغررري ال رررذ فررري الت رررور بشررركل سرررريع التكنولررروجيالتيرررة مرررن مجرررال االبتكرررار 
الممّكنرررررة الليررررراط الجديررررردة ى األدلرررررة لفوائرررررد يقرررررو  علررررر اً تقييمررررر أن تعتمرررررد المنظمررررراط
بالتعراون مرع األوسرا  األكاديميرة، أن وينبغري لهرا،  .المعلوماط واالتصراالط طبتكنولوجيا

 فيها تكنولوجيراط المعلومراط واالتصراالط قردراط تتي التي تركز الموارد على المجاالط 
 ررر  األ األسررالي اسررتمدا  ب تؤديرراالررذ  علررى العمررل الحيررو  اإلبقررا  ، مررع بالفعررل أكبررر

نسرران أن تتعرراون منظمرراط حقرروق اإللو  ةكاديميررلألوسررا  األ أي رراً وينبغرري  .تقليديررة كثررراأل
تحررد  المعالجررة "مثررل ، األمررس حاجررة إليرراعلررى تحديررد أولويرراط البحرري فرري المجرراالط 

  .الحجم" على سبيل المثالالمتعلق ب
 يرررةبررررامج التدريبالو وينبغررري أن تنظرررر الجهررراط المسرررؤولة عرررن المنررراهج الدراسرررية  -266

وحررداط بشرر ن االسررتمدا   ت ررمين هررذ  المنرراهج والبرررامجحقرروق اإلنسرران فرري المتعلقررة ب
وينبغري أن  .ضرمان حقروق اإلنسرانمرن أجرل واالتصاالط  الفعال لتكنولوجياط المعلوماط

  .نظماط ذاط الموارد الرقمية األقلتواصل المنظماط الكبيرة السعي إلى مساعدة الم

 إلى الجهاط المانحةالموجَّهة  -ها  
لتكنولوجيررررة لمشرررراكل حقرررروق جهرررراط المانحررررة برررر ن الحلررررول الاسررررلم تأن ينبغرررري  -263

ضرافة إلرى باإلو  .تدري  المصاح  لهابقدر نجاح ال إال تكون ناجحةيمكن أن ال اإلنسان 
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أو ت بيقراط الوتر ثير فائدة مد  ل وأمينة ةدقيق اطتقييمبإجرا  لجهاط المانحة قيا  اتوقع 
دعم الجهرود الراميرة إلرى تحسرين ترو  أن تعّمرم هرذ  الجهراط أي اً الجديدة، ينبغي  األجهزة
  .ى ذلكاألرد حاجة إل طالمجموعا لد األمن الرقمي الوعي بالرقمية و  الثقافة

 رركاط التكنولوجيا والبرمجياطإلى الموجَّهة  -واو 
هد ا"رروظيفرة نظرر بشركل إيجرابي فري إدرا  لم ور  هذ  التكنولوجيراط ال ينبغي -263

 يار إدرا   للمستعِملين الشائعة تتي  أجهزة التصويرفي ت بيقاط " إثباط دليلعيان" أو "
، دون  فيرررديو الالررردليل إضرررفا  قيمرررة علرررى بغيرررة سرررالمة الملرررف،  ت كيررردو  وصرررفيةبيانررراط 

  .تنزيل ت بيق متمص القيا  مسبقاً ب الحاجة إلى
تسرم  بر ن يظرل عمليرة  أن تسرتنبط لمنصراط وسرائط التواصرل االجتمراعيوينبغي  -265

 يمكرن أن يكرون ذا المسرتعِملينالحقائق الحصول على محترو  مرن إنترا   متقصِّيبإمكان 
 منصاطالزيل من أُ ا لكنو حقوق اإلنسان، متعلقة بالتحقيقاط إلى الأهمية محتملة بالنسبة 
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