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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية والثالثون
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  1تموز/يوليه 2016
 -13/32تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على اإلنترنت والتمتع بها
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة،
املررسي ا اإلعيان اليياملو حلقيوق
وإذ يؤكد من جديد حقوق اإلنسان واحلريات األساسيي س
اإلنس ييان وا املياهي يدات الدوليي ي ذات الحب ييل سق ييوق اإلنس ييان ،مب ييا ا ذلي ي الي ييد ال ييدوي اخل ييا
باحلقوق املدني والسياسي والي د الدوي اخلا باحلقوق االقتحبادي واالجتماعي والثقافي ،
وإذ يذ سكر جبميع القرارات ذات الحبل الحبادرة عن جلن حقوق اإلنسيان وجمليس حقيوق
اإلنس ييان ب ي ن احل ييا ا حري ي ال يرسي والتيب ي  ،وال س يييما ق يراري اجملل ييس  8/20امل ييؤر  5مت ييو /
يوليه  ،2012و 13/26امليؤر  26حزيران/يونييه  ،2014ب ي ن عيزييز ويايي حقيوق اإلنسيان
عل ييإل اإلنرتن ييم والتمت ييع ييا ،والق يرارات  16/12امل ييؤر  2ع يرين األول/سكت ييوبر  2009ب ي ن
حري ي ال يرسي والتيب ي  ،و 16/28امل ييؤر  24آذار/م ييار  2015ب ي ن احل ييا ا اخلحبوص ييي ا
اليحب يير الرقم ييو ،و 2/23امل ييؤر  13حزيران/يوني ييه  2013ب ي ي ن دور حريي ي الي يرسي والتيبي ي ا
متر يير امل ي يرسة ،و 7/31املي ييؤر  23آذار/مي ييار  ،2016ب ي ي ن حقي ييوق الولي ييت عرنولوجيي ييات
امليلوم ي ييات واالعحب ي يياالت واالس ي ييتلال اجلنس ي ييو ل ل ي ييال ،وإذ ي ي ييذ ضكر سيق ي ييا بقي ي يرارات اجلمييي ي ي
اليامي ي ي  167/68امل ي ييؤر  18ك ي ييانون األول/ديس ي ييم  2013و 166/69امل ي ييؤر  18ك ي ييانون
األول/ديس ييم  2014ب ي ي ن احل ييا ا اخلحبوص ييي ا اليحب يير الرقم ييو ،و 184/70امل ييؤر 22
ك ييانون األول/ديس ييم  2015ب ي ي ن عس ييو عرنولوجي ييات امليلوم ييات واالعحب يياالت أل ي يرا
التنمي ي  ،و 125/70امل ييؤر  16ك ييانون األول/ديس ييم  2015ال ييذي يتق ييمن الوخليق ي اخلتامي ي
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لاجتمييال الرفيييع املسييتو للاميي ي اليام ي ب ي ن االسييتيرا
جملتمع امليلومات،

اليييات لتنليييذ نتيياال القم ي الياملي ي

وإذ يرحي ي ي باعتم ي يياد لوي ي ي التنميي ي ي املس ي ييتدام لي ي ييات  )1(2030وي ي ييدرل م ي ييا النت ي ييار
عرنولوجيا امليلومات واالعحباالت والرتابط الياملو من إمرانات كب ة لدفع عال التقدت الب يري
وسد اللاوة الرقمي وهتيئ جمتميات عقوت علإل امليرف ،
وإذ حييييط علمييا باجتمييال سصييحاص املحبييلح املتيييددين امليييب مبسييتقبت إدارة اإلنرتنييم،
امليقيود ا سيياو بياولو يييومو  23و 24نيسيان/سبريت  ،2014الييذي سيلسم ا للي سميور باحلاجي
إىل ارعر ييا إدارة اإلنرتن ييم عل ييإل حق ييوق اإلنس ييان ووج ييوص ع ييوف احلمايي ي سيق ييا عل ييإل اإلنرتن ييم
للحقوق اليت يتمتع ا األشوا لارج اإلنرتنم،
وإذ حييييط علمييا سيقييا بالييدورات السييابق ملنتييد إدارة اإلنرتنييم ،مبييا ا ذل ي اجتماعييه
األل ا جواو بيسوا ا اللرتة من  10إىل  13ع رين الثاين/نوفم ،2015
وإذ ي إىل سن ممارس حقوق اإلنسان ،وخباصي احليا ا حريي التيبي  ،عليإل اإلنرتنيم
مس ل حتظإل باهتمات وسمهي متزايدين ألن الوع ة املتسيارع للتويور الترنوليوجو مت سرين األشيوا
ا ليع سحنا اليا م من استودات عرنولوجيا امليلومات واالعحباالت اجلديدة،
وإذ ي ي سيقييا إىل سمهي ي بنييا الثق ي ا اإلنرتنييم ،علييإل األقييت فيمييا يتحبييت سري ي التيب ي
واحل ييا ا اخلحبوص ييي و ي ي ذلي ي م يين حق ييوق اإلنس ييان ،م يين سج ييت حتقي ييا إمران ييات اإلنرتن ييم
بوصل ا ،ا لل سمور ،سداة مت سرن من حتقيا التنمي واالبترار ،بالتياون الرامت بير احلروميات
واجملتمع املدين والقوال اخلا واجملتمع التقب واألوساط األكادميي ،
وإذ يسلم ب مهي اخلحبوصي علإل اإلنرتنم إلعمال احلا ا حريي التيبي واالعتقياد دون
عدلت واحلا ا حري التامع السلمو وعروين اجلمييات،
وإذ يؤكد سن إمراني احلحبيول عليإل امليلوميات عليإل اإلنرتنيم عتيي فرصيا واسيي للتيلييم
امليسييور الترلل ي وال ييامت للامي يع علييإل الحبييييد الييياملو ،مييا يييت اإلنرتنييم سداة هام ي لتيس ي
الن و باحلا ا التيليم ،مؤكدا ا الوقم نلسه ضرورة التحبدي ل مي الرقمي واللايوة الرقميي
ملا هلما من سخلر سليب علإل التمتع باحلا ا التيليم،
وإذ ييييرص عيين قلقييه ألن اليديييد ميين سشييرال اللاييوة الرقميي ال ييزال قاامييا بيير البلييدان
ودالل ا وبر الرجال والنسا واللتيان واللتيات ،ويسلسم باحلاج إىل سد هذه اللاوات،
وإذ ي ييدد عل ييإل سمهي ي ي متر يير النسي ييا واللتي ييات كاف ي ي ع يين ريي ييا عيزي ييز وصي ييوهلن إىل
عرنولوجيا امليلومات واالعحباالت ،وعيزيز حمو األمي الرقمي وم ارك النسا واللتيات ا ال امل
__________
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التيليمي ي والتدريبي ي ب ي ن عرنولوجيييا امليلومييات واالعحبيياالت ،وع ييايع النسييا واللتيييات علييإل
سلول مسارات م ني ا اجملاالت اليلمي واملتحبل بترنولوجيا امليلومات واالعحباالت،
وإذ ي ي ي إىل املي ييادعر  9و 21مي يين اعلاقي ي ي حقي ييوق األشي ييوا ذوي اإلعاق ي ي اللتي يير
عدعوان الدول األ راف ،ا لل سمور ،إىل اختاذ التداب املاام لتيزيز وصيول األشيوا ذوي
اإلعاق إىل نُظم وعرنولوجيات امليلومات واالعحباالت اجلديدة ،مبا ا ذل اإلنرتنم،

وإذ يسلم ب نه ،لرو عبقإل اإلنرتنم عاملي وملتوح وجاهزة للت ليت امل رتل ،ال ب سد سن
عتحبد الدول لل وا ت األمنيي عليإل حنيو يتوافيا ميع التزاماهتيا الدوليي ا جميال حقيوق اإلنسيان،
وال سيما فيما خيص حري التيب وحري عروين اجلمييات واحلا ا اخلحبوصي ،
وإذ ييرص عن ان يلاله البيال إ ا لييع انت اكيات حقيوق اإلنسيان والتاياو ات املرعربي
سا سشوا بسب ممارست م حقوق اإلنسان واحلريات األساسي املرلولي هليم عليإل اإلنرتنيم،
وإ ا اإلفات من اليقاص علإل هذه االنت اكات والتااو ات،
وإذ ييييرص عيين ان ييلاله البييال سيقييا إ ا التييداب الراميي إىل منييع سو عيويييت الوصييول إىل
امليلومات سو ن يرها عليإل اإلنرتنيم سو التيداب الييت عُنليذ يذا القحبيد ،ا انت يال للقيانون اليدوي
حلقوق اإلنسان،
هنل شامت قاام علإل حقيوق اإلنسيان ليد عيوف ليدمات
وإذ ي دد علإل سمهي عوبيا ٍ
الوصول إىل اإلنرتنم سو عوسيع نواق يا وسمهيي سن عريون شيبر اإلنرتنيم ملتوحي والوصيول إلي يا
ميسرا وي ارل ا علذيت ا سصحاص محبلح متيددون،
وإذ حييط علما مع التقدير بتقارير املقرر اخلا امليب بتيزيز وياي احلا ا حري الرسي
والتيبي ي  ،ال يييت قُي يدمم إىل جمل ييس حق ييوق اإلنس ييان ا دوراع ييه الس ييابي ع ييرة والثالثي ي والي ي يرين
والتاسيي والي يرين والثانيي والثاخلير( ،)2وإىل اجلمييي اليامي ا دورهتيا السادسي والسيتر ،ب ي ن
حري ي التيب ي علييإل اإلنرتنييم( ،)3وحييييط علمييا بتقرييير املقييرر اخلييا امليييب بيياحلا ا اخلحبوصييي ،
املقدت إىل جملس حقوق اإلنسان ا دورعه احلادي والثاخلر(،)4
وإذ ييير األمهي ي املركزي ي الرخنيراط احلروم ي مييع ليييع سصييحاص املحبييلح املينييير ،مبييا ا
ذلي اجملتميع املييدين والقويال اخلييا واجملتميع التقيب والوسييط األكيادميو ،ا يايي وعيزييز حقييوق
اإلنسان واحلريات األساسي علإل اإلنرتنم،
 -1يؤك ييد سن احلق ييوق ذاهت ييا ال يييت يتمت ييع ييا األش ييوا ل ييارج اإلنرتن ييم ي سن
حتظييإل باحلماي ي سيقييا علييإل اإلنرتنييم ،وال سيييما حري ي التيب ي  ،اليييت عنوبييا دومنييا اعتبييار للحييدود
__________
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وعلإل سي واسو من وسااط اإلعات خيتارها اللرد ،وفقا للمادة  19من اإلعان اليياملو حلقيوق
اإلنسان ،واملادة  19من الي د الدوي اخلا باحلقوق املدني والسياسي ؛
 -2يُسيلسم بالوبييي اليامليي وامللتوحي لبنرتنييم بحبييلت ا قييوة دافيي ا حييع عال ي
التقدت علإل درص التنمي مبوتلف سشراهلا ،مبا ا ذل ا بلوغ سهداف التنمي املستدام ؛
 -3يدعو ليع اليدول إىل عيزييز وعيسي التيياون الراميو إىل عويوير وسيااط اإلعيات
ومرافا وعرنولوجيات امليلومات واالعحباالت ا ليع البلدان؛
 -4يؤك ييد سن للتيل يييم اجلي ييد دورا حامس ييا ا التنمي ي  ،ول ييذل ي ي ي جبمي ييع ال ييدول
ع يايع حمييو األميي الرقميي وعيسي الوصييول إىل امليلوميات علييإل اإلنرتنييم ،األميير الييذي ميريين سن
يرون سداة م م ا عيس الن و باحلا ا التيليم؛
 -5يؤك ييد سيق ييا سمهي ي ي عوبي ييا هن ييل ش ييامت ق يياام عل ييإل حق ييوق اإلنس ييان ا ع ييوف
لدمات الوصول إىل اإلنرتنم وعوسيع نواق ا ويول إىل ليع الدول بذل اجل ود الا مي لسيد
اللاوة الرقمي مبوتلف سشراهلا؛
 -6ي ييدعو لي ييع ال ييدول إىل س ييد اللا ييوة الرقميي ي ب يير اجلنس يير وعيزي ييز اس ييتودات
الترنولوجي ييات التمريني ي ي  ،وال س يييما عرنولوجي ييا امليلوم ييات واالعحب يياالت ،لتيزي ييز متر يير لي ييع
النسا واللتيات؛
 -7ي يياع لي ييع ال ييدول عل ييإل اخت يياذ الت ييداب املناس ييب  ،مب ييارك األش ييوا ذوي
اإلعاق ي  ،لتيزيييز عحبييميم وعوييوير وإنتيياج وعو يييع نُظييم وعرنولوجيييات ميلومييات واعحبيياالت ميسييرة
ِ
املساعدة واملتريل ؛
الستودات األشوا ذوي اإلعاق  ،مبا ا ذل الترنولوجيات
 -8يدعو ليع الدول إىل التحبدي لل وا ت األمني علإل اإلنرتنيم وفقيا اللتزاماهتيا
الدولي ا جمال حقيوق اإلنسيان مين سجيت ضيمان يايي حريي التيبي  ،وحريي عريوين اجلميييات،
واحلييا ا اخلحبوصييي و ي ذل ي ميين حقييوق اإلنسييان علييإل اإلنرتنييم ،مبييا ا ذل ي عيين ريييا
مؤسسييات و نيي دميقرا يي وشييلاف وعلييإل سسييا سيييادة القييانون ،وبوريقي عرلييت احلريي واألميين
علييإل شييبر اإلنرتنييم لرييو يتسييى هلييذه ال ييبر سن عظييت قييوة حيوي ي عولس يد التنمي ي االقتحب ييادي
واالجتماعي والثقافي ؛
 -9يييدين ب ييرت قييا ع ليييع التايياو ات وانت اكييات حقييوق اإلنسييان ،ميين قبيييت
التي ييذي والقت ييت لي ييارج القق ييا وااللتلي ييا القس ييري واالحتا ييا التيس ي يلو واإلبي يياد والتنريي ييت
والتحيير  ،فقييا عيين الينييف القيياام علييإل نييول اجليينس ،املرعربي سييا سشييوا بسييب ممارسييت م
حق ييوق اإلنس ييان واحلري ييات األساس ييي املرلولي ي هل ييم عل ييإل اإلنرتن ييم ،وي ييدعو ال ييدول إىل ض ييمان
املسا ل ا هذا الحبدد؛

4

GE.16-12327

A/HRC/RES/32/13

 -10يييدين ب ييرت قييا ع سيقييا التييداب املتوييذة قحبييد منييع سو عيويييت الوصييول إىل
امليلومات سو ن رها علإل اإلنرتنم ،ا انت ال للقانون الدوي حلقوق اإلنسان ،ويدعو الدول إىل
االمتنال عن هذه التداب ووقل ا؛
 -11يؤك ييد سمهيي ي مرافحي ي ال ييدعوة إىل الرراهيي ي ال يييت ع ييرت حتريق ييا عل ييإل التميي ييز
سو الينف علإل اإلنرتنم ،وذل بوساات من ا ع ايع التسام واحلوار؛
 -12ي يي ي جبمي ييع ال ييدول سن عنظ يير ،عي ي عملي ييات ش ييلاف عق ييم لي ييع سص ييحاص
املحبييلح  ،ا صيييا واعتميياد سياسييات عامي و نيي عتيلييا باإلنرتنييم وعُييدرج ا صييميم سهييداف ا
عيميم الوصول إىل اإلنرتنم والتمتع سقوق اإلنسان؛
 -13يولي إىل ملييو األمييم املتحييدة السييامو حلقييوق اإلنسييان سن ييييد عقرييرا عيين
السبت الرليل بسد اللاوة الرقمي بر اجلنسر من منظور حقوق اإلنسان ،بالت اور مع اليدول
واإلجي يرا ات اخلاصي ي جملل ييس حق ييوق اإلنس ييان واملنظم ييات الدوليي ي واملؤسس ييات الو نيي ي حلق ييوق
اإلنسييان واجملتمييع املييدين والقوييال امليييب واجملتمييع التقييب والوسييط األكييادميو وسصييحاص املحبييلح
اآللرين ،وسن يق سدت هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان ا دورعه اخلامس والثاخلر؛
 -14ي اع املرللر بواليات ا إ يار اإلجيرا ات اخلاصي عليإل سليذ هيذه الققيايا
ا االعتبار ضمن والياهتم ،حس االقتقا ؛
 -15يقييرر سن يواصييت ،وفقييا ل نييامل عملييه ،النظيير ا مس ي ل عيزيييز وياي ي حقييوق
اإلنسان والتمتع ا ،مبيا ا ذلي احليا ا حريي التيبي  ،عليإل اإلنرتنيم وعرنولوجييات امليلوميات
واالعحب يياالت األل يير  ،وك ييذل النظ يير ا الس ييبت الرليلي ي جبي ييت اإلنرتن ييم سداة هامي ي ا عيزي ييز
م ييارك املي يوا نر واجملتم ييع امل ييدين وا حتقي ييا التنميي ي ا ك ييت جمتم ييع م يين اجملتمي ييات وا ممارسي ي
حقوق اإلنسان.

اجللس الثالث واألربيون
 1متو /يوليه 2016
[اعتُمد دون عحبويم].
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