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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثانية والثالثونالدورة 

 من جدول األعمال 3البند 

 2016تموز/يوليه  1مجلس حقوق اإلنسان في قرار اعتمده   
 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على اإلنترنت والتمتع بها -32/13  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

 مبيثاق األمم املتحدة، إذ يسرتشد 

حقوق اإلنسان واحلريات األساسيي  املررسسي  ا اإلعيان اليياملو حلقيوق  وإذ يؤكد من جديد 
اخلييييا   دات الدولييييي  ذات الحبييييل  سقييييوق اإلنسييييان، مبييييا ا ذليييي  الي ييييد الييييدوياملياهييييا اإلنسييييان و 

 والثقافي ، باحلقوق املدني  والسياسي  والي د الدوي اخلا  باحلقوق االقتحبادي  واالجتماعي 

جبميع القرارات ذات الحبل  الحبادرة عن جلن  حقوق اإلنسيان وجمليس حقيوق  وإذ يذكسر 
 متيييو / 5امليييؤر   20/8اجملليييس  ياإلنسيييان ب ييي ن احليييا ا حريييي  اليييرسي والتيبييي ، وال سييييما قيييرار 

، ب ي ن عيزييز ويايي  حقيوق اإلنسيان 2014حزيران/يونييه  26امليؤر   26/13، و2012 يوليه
ب ييي ن  2009ع يييرين األول/سكتيييوبر  2امليييؤر   12/16 القيييراراتو  عليييإل اإلنرتنيييم والتمتيييع  يييا،

ا اخلحبوصيييي  ا ب ييي ن احليييا  2015آذار/ميييار   24امليييؤر   28/16وحريييي  اليييرسي والتيبييي ، 
ب يييي ن دور حرييييي  الييييرسي والتيبيييي  ا  2013حزيران/يونيييييه  13املييييؤر   23/2اليحبيييير الرقمييييو، و
ب يييي ن حقييييوق الولييييت  عرنولوجيييييات  ،2016آذار/مييييار   23املييييؤر   31/7ومتريييير املييييرسة، 

اجلمييييييي   اتوإذ ييييييذكضر سيقيييييا  بقيييييرار  امليلوميييييات واالعحبييييياالت واالسيييييتلال اجلنسيييييو ل  ليييييال،
كييييييانون   18املييييييؤر   69/166و 2013كييييييانون األول/ديسييييييم    18املييييييؤر   68/167 الياميييييي 

  22امليييؤر   70/184وب ييي ن احليييا ا اخلحبوصيييي  ا اليحبييير الرقميييو،  2014األول/ديسيييم  
ب يييي ن عسييييو  عرنولوجيييييات امليلومييييات واالعحبيييياالت أل ييييرا   2015 ديسييييم /كييييانون األول

اليييذي يتقيييمن الوخليقييي  اخلتاميييي   2015كيييانون األول/ديسيييم    16امليييؤر   70/125و التنميييي ،
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الييييات لتنلييييذ نتييياال القمييي  اليامليييي  لاجتميييال الرفييييع املسيييتو  للامييييي  اليامييي  ب ييي ن االسيييتيرا  
 ،اتجملتمع امليلوم
نت ييييييار وييييييدرل ميييييا ال (1)2030باعتمييييياد لويييييي  التنميييييي  املسيييييتدام  ليييييييات إذ يرحييييي  و  

التقدت الب يري لدفع عال  إمرانات كب ة من عرنولوجيا امليلومات واالعحباالت والرتابط الياملو 
 جمتميات عقوت علإل امليرف ، وهتيئ وسد اللاوة الرقمي  

 ،سييتقبت إدارة اإلنرتنييمامليييب مبباجتمييال سصييحاص املحبييلح  املتيييددين  إذ حييييط علمييا  و  
سيلسم ا لليي  سميور باحلاجيي  ، الييذي 2014نيسيان/سبريت  24و 23امليقيود ا سيياو بياولو يييومو 

عليييإل اإلنرتنيييم  سيقيييا   مايييي ووجيييوص عيييوف  احلحقيييوق اإلنسيييان عليييإل إدارة اإلنرتنيييم إىل ارعريييا  
 ،  لارج اإلنرتنميتمتع  ا األشوالحقوق اليت ل

بالييدورات السييابق  ملنتييد  إدارة اإلنرتنييم، مبييا ا ذليي  اجتماعييه وإذ حييييط علمييا  سيقييا   
 ، 2015ع رين الثاين/نوفم   13إىل  10األل  ا جواو بيسوا ا اللرتة من 

إىل سن ممارس  حقوق اإلنسان، وخباصي  احليا ا حريي  التيبي ، عليإل اإلنرتنيم  وإذ ي   
رسين األشيوا  متلتويور الترنوليوجو ل الوع ة املتسيارع حتظإل باهتمات وسمهي  متزايدين ألن  مس ل   

 امليلومات واالعحباالت اجلديدة، ا  اليا م من استودات عرنولوجياا ليع سحن

فيمييا يتحبييت سرييي  التيبيي  علييإل األقييت اإلنرتنييم، ا إىل سمهييي  بنييا  الثقيي   وإذ ي يي  سيقييا   
ميييين حقييييوق اإلنسيييان، ميييين سجييييت حتقيييييا إمرانييييات اإلنرتنييييم  ذليييي  و يييي  واحليييا ا اخلحبوصييييي 

بالتياون الرامت بير احلروميات  لتنمي  واالبترار،مترسن من حتقيا اسداة  ا، ا لل  سمور،بوصل 
 واجملتمع املدين والقوال اخلا  واجملتمع التقب واألوساط األكادميي ،

دون واالعتقياد مال احلا ا حريي  التيبي  إلع ب مهي  اخلحبوصي  علإل اإلنرتنم وإذ يسلم 
 واحلا ا حري  التامع السلمو وعروين اجلمييات،عدلت 

لتيلييم لواسيي   تيي  فرصيا  عاإلنرتنيم  عليإلاحلحبيول عليإل امليلوميات إمراني  سن يؤكد وإذ  
سداة هامييي  لتيسييي   اإلنرتنيييم ع عليييإل الحبيييييد اليييياملو، ميييا  ييييت يييامت للامييييامليسيييور الترللييي  وال

الرقميي   واللايوةا الوقم نلسه ضرورة التحبدي ل مي  الرقمي   مؤكدا  الن و  باحلا ا التيليم، 
 علإل التمتع باحلا ا التيليم،سليب  ملا هلما من سخلر

ألن اليديييد ميين سشييرال اللاييوة الرقمييي  ال يييزال قاامييا  بيير البلييدان ييييرص عيين قلقييه  وإذ 
 ل والنسا  واللتيان واللتيات، ويسلسم باحلاج  إىل سد هذه اللاوات،ودالل ا وبر الرجا

سمهييييي  متريييير النسييييا  واللتيييييات كافيييي  عيييين  ريييييا عيزيييييز وصييييوهلن إىل  علييييإلوإذ ي ييييدد  
عرنولوجيا امليلومات واالعحباالت، وعيزيز حمو األمي  الرقمي  وم ارك  النسا  واللتيات ا ال امل 

__________ 

   .70/1قرار اجلميي  اليام   (1)
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رنولوجييييا امليلوميييات واالعحبييياالت، وع يييايع النسيييا  واللتييييات عليييإل التيليميييي  والتدريبيييي  ب ييي ن ع
 سلول مسارات م ني  ا اجملاالت اليلمي  واملتحبل  بترنولوجيا امليلومات واالعحباالت،

مييييين اعلاقيييييي  حقيييييوق األشيييييوا  ذوي اإلعاقييييي  اللتييييير  21و 9امليييييادعر  إىلوإذ ي ييييي   
التداب  املاام  لتيزيز وصيول األشيوا  ذوي عدعوان الدول األ راف، ا لل  سمور، إىل اختاذ 

 اإلعاق  إىل نُظم وعرنولوجيات امليلومات واالعحباالت اجلديدة، مبا ا ذل  اإلنرتنم،
ال بدس سن للت ليت امل رتل،  ةوجاهز   وملتوح  إل اإلنرتنم عامليبقعب نه، لرو  يسلم وإذ 

ماهتيا الدوليي  ا جميال حقيوق اإلنسيان، التزاعليإل حنيو يتوافيا ميع األمنيي   عتحبد  الدول لل وا ت
 ،روين اجلمييات واحلا ا اخلحبوصي حري  التيب  وحري  عفيما خيص سيما  وال

إ ا  لييع انت اكيات حقيوق اإلنسيان والتاياو ات املرعربي  وإذ ييرص عن ان يلاله البيال   
ليإل اإلنرتنيم، سا سشوا  بسب  ممارست م حقوق اإلنسان واحلريات األساسي  املرلولي  هليم ع

 وإ ا  اإلفات من اليقاص علإل هذه االنت اكات والتااو ات،
إ ا  التييداب  الرامييي  إىل منييع سو عيويييت الوصييول إىل وإذ ييييرص عيين ان ييلاله البييال  سيقييا   

امليلومات سو ن يرها عليإل اإلنرتنيم سو التيداب  الييت عُنليذ  يذا القحبيد، ا انت يال للقيانون اليدوي 
 ن،حلقوق اإلنسا

سمهي  عوبيا هنٍل شامت قاام علإل حقيوق اإلنسيان ليد  عيوف  ليدمات  علإلوإذ ي دد  
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،

بتقارير املقرر اخلا  امليب بتيزيز وياي  احلا ا حري  الرسي  مع التقدير وإذ حييط علما   
 الي ييييرينالثالثيييي  و السييييابي  ع ييييرة و  دوراعييييهدمم إىل جملييييس حقييييوق اإلنسييييان ا اليييييت قُيييي ،والتيبييي 

، وإىل اجلمييي  اليامي  ا دورهتيا السادسي  والسيتر، ب يي ن (2)والتاسيي  والي يرين والثانيي  والثاخلير
، وحيييييط علميييا  بتقريييير املقيييرر اخليييا  املييييب بييياحلا ا اخلحبوصيييي ، (3)اإلنرتنيييم حرييي  التيبييي  عليييإل

 ،(4)املقدت إىل جملس حقوق اإلنسان ا دورعه احلادي  والثاخلر

ا رخنييراط احلروميي  مييع ليييع سصييحاص املحبييلح  املينييير، مبييا ال املركزييي األمهييي   وإذ ييير  
تقيب والوسييط األكيادميو، ا ياييي  وعيزييز حقييوق اجملتميع املييدين والقويال اخلييا  واجملتميع ال ذلي 

 اإلنسان واحلريات األساسي  علإل اإلنرتنم،

الييييت يتمتيييع  يييا األشيييوا  ليييارج اإلنرتنيييم  ييي  سن ذاهتيييا سن احلقيييوق  يؤكيييد -1 
دومنييا اعتبييار للحييدود  اليييت عنوبيياحتظييإل باحلماييي  سيقييا  علييإل اإلنرتنييم، وال سيييما حرييي  التيبيي ، 

__________ 

(2) A/HRC/17/27و ،A/HRC/23/40 وCorr.1و ،A/HRC/29/32و ،A/HRC/32/38.  

(3) A/66/290.  

(4) A/HRC/31/64.  
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من اإلعان اليياملو حلقيوق  19من وسااط اإلعات خيتارها اللرد، وفقا  للمادة سي واسو  علإل و 
 من الي د الدوي اخلا  باحلقوق املدني  والسياسي ؛ 19، واملادة اإلنسان

ا حييع عاليي  بالوبيييي  الياملييي  وامللتوحيي  لبنرتنييم بحبييلت ا قييوة دافييي   مسييلس يُ  -2 
 ؛مبا ا ذل  ا بلوغ سهداف التنمي  املستدام  ،التنمي  مبوتلف سشراهلا درصالتقدت علإل 

الراميو إىل عويوير وسيااط اإلعيات التيياون  ليع اليدول إىل عيزييز وعيسي  يدعو -3 
 امليلومات واالعحباالت ا ليع البلدان؛وعرنولوجيات ومرافا 

ا التنميييي ، وليييذل  ي يييي  جبمييييع اليييدول  حامسيييا   لتيلييييم اجلييييد دورا  لسن  يؤكيييد -4 
ميريين سن األميير الييذي اإلنرتنييم،  علييإلامليلوميات الوصييول إىل ع حمييو األمييي  الرقمييي  وعيسيي  ع ياي

 رون سداة م م  ا عيس  الن و  باحلا ا التيليم؛ي

سمهييييي  عوبيييييا هنييييل شييييامت قيييياام علييييإل حقييييوق اإلنسييييان ا عييييوف  يؤكييييد سيقييييا   -5 
ول بذل اجل ود الا مي  لسيد لدمات الوصول إىل اإلنرتنم وعوسيع نواق ا ويول  إىل ليع الد

 اللاوة الرقمي  مبوتلف سشراهلا؛
ليييييع الييييدول إىل سييييد اللاييييوة الرقمييييي  بيييير اجلنسيييير وعيزيييييز اسييييتودات يييييدعو  -6 

الترنولوجيييييات التمرينييييي ، وال سيييييما عرنولوجيييييا امليلومييييات واالعحبيييياالت، لتيزيييييز متريييير ليييييع 
 واللتيات؛ النسا 

لييييع اليييدول عليييإل اختييياذ التيييداب  املناسيييب ، مب يييارك  األشيييوا  ذوي ي ييياع  -7 
ميسييرة عرنولوجيييات ميلومييات واعحبيياالت نُظييم و  عحبييميم وعوييوير وإنتيياج وعو يييعاإلعاقيي ، لتيزيييز 

 الستودات األشوا  ذوي اإلعاق ، مبا ا ذل  الترنولوجيات املساِعدة واملتريل ؛ 
اللتزاماهتيا  ت األمني  علإل اإلنرتنيم وفقيا  التحبدي لل وا  إىل ليع الدول يدعو -8 

الدولي  ا جمال حقيوق اإلنسيان مين سجيت ضيمان يايي  حريي  التيبي ، وحريي  عريوين اجلميييات، 
مييين حقيييوق اإلنسيييان عليييإل اإلنرتنيييم، مبيييا ا ذلييي  عييين  رييييا  ذلييي  واحليييا ا اخلحبوصيييي  و ييي 

بوريقيي  عرلييت احلرييي  واألميين سيييادة القييانون، و  وعلييإل سسييا مؤسسييات و نييي  دميقرا ييي  وشييلاف  
د التنميييي  االقتحبيييادي  عولسييي حيويييي قيييوة هليييذه ال يييبر  سن عظيييت  يتسيييىاإلنرتنيييم لريييو شيييبر  عليييإل 

 واالجتماعي  والثقافي ؛
ليييع التايياو ات وانت اكييات حقييوق اإلنسييان، ميين قبيييت يييدين ب ييرت قييا ع  -9 

لو واإلبييييياد والتنريييييت التيييييذي  والقتييييت لييييارج الققييييا  وااللتلييييا  القسييييري واالحتاييييا  التيسيييي
والتحيير ، فقييا  عيين الينييف القيياام علييإل نييول اجليينس، املرعربيي  سييا سشييوا  بسييب  ممارسييت م 
حقيييوق اإلنسيييان واحلرييييات األساسيييي  املرلولييي  هليييم عليييإل اإلنرتنيييم، وييييدعو اليييدول إىل ضييييمان 

 املسا ل  ا هذا الحبدد؛
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عيوييييت الوصيييول إىل التيييداب  املتويييذة قحبييد منيييع سو سيقييا  يييدين ب يييرت قيييا ع  -10 
امليلومات سو ن رها علإل اإلنرتنم، ا انت ال للقانون الدوي حلقوق اإلنسان، ويدعو الدول إىل 

 االمتنال عن هذه التداب  ووقل ا؛
سمهيييي  مرافحييي  اليييدعوة إىل الرراهيييي  الييييت ع يييرت حتريقيييا  عليييإل التميييييز  يؤكيييد -11 

 ع التسام  واحلوار؛الينف علإل اإلنرتنم، وذل  بوساات من ا ع اي سو
ليييييع سصييييحاص ، عيييي  عملييييات شييييلاف  عقيييم اليييدول سن عنظييييرجبميييييع ي يييي   -12 
ا صييميم سهييداف ا  وعُييدرجاإلنرتنييم عتيلييا بواعتميياد سياسييات عاميي  و نييي   ا صيييا  ، املحبييلح 

 والتمتع سقوق اإلنسان؛إىل اإلنرتنم عيميم الوصول 
حلقييوق اإلنسييان سن ييييد عقريييرا  عيين إىل ملييو  األمييم املتحييدة السييامو يوليي   -13 

السبت الرليل  بسد اللاوة الرقمي  بر اجلنسر من منظور حقوق اإلنسان، بالت اور مع اليدول 
واإلجييييرا ات اخلاصيييي  جمللييييس حقييييوق اإلنسييييان واملنظمييييات الدولييييي  واملؤسسييييات الو نييييي  حلقييييوق 

سييط األكييادميو وسصييحاص املحبيييلح  اإلنسييان واجملتمييع املييدين والقوييال امليييب واجملتمييع التقييب والو 
 اآللرين، وسن يقدست هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان ا دورعه اخلامس  والثاخلر؛

اإلجيرا ات اخلاصي  عليإل سليذ هيذه الققيايا املرللر بواليات ا إ يار  ي اع -14 
 ؛حس  االقتقا ، ما االعتبار ضمن والياهت

عيزييييز ويايييي  حقيييوق مسييي ل  النظييير ا  مليييه،سن يواصيييت، وفقيييا  ل نيييامل ع يقيييرر -15 
وعرنولوجييات امليلوميات حريي  التيبي ، عليإل اإلنرتنيم احليا ا اإلنسان والتمتع  ا، مبيا ا ذلي  

ا عيزيييييز  سداة هاميييي ا السييييبت الرليليييي  جبيييييت اإلنرتنييييم النظيييير كييييذل  األليييير ، و  واالعحبيييياالت
يييي  ا كيييت جمتميييع مييين اجملتمييييات وا ممارسييي  م يييارك  امليييوا نر واجملتميييع امليييدين وا حتقييييا التنم

  حقوق اإلنسان.
 اجللس  الثالث  واألربيون

 2016متو /يوليه  1
 ]اعُتمد دون عحبويم.[

    


