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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخمسون 

 2022تموز/يوليه   8  -حزيران/يونيه   13
 من جدول األعمال 3و 2البندان  

المتحدة السننننامح  لحقوق اإلنسننننان  التقرير السننننلوف لم وألنننن  ا م   
 وتقارير الم وألح  السامح  وا مين العام

المدنح  والسحاسح  واالقتصادي     ،تعزيز وحماي  جمحع حقوق اإلنسان
 بما في ذلك الحق في التلمح  ،واالجتماعح  والثقافح 

موجز حلق  اللقاش المتعلق  بتعزيز حقوق اإلنسنننننننان وحما تيا في سنننننننحاق   
 مع التركيز بوجه خاص على اإلنجازات والتحديات المعاصرة   ، السلمح    االحتجاجات 

 تقرير م وألح  ا م  المتحدة السامح  لحقوق اإلنسان  

 موجز  
الد   ررم ييده  ن يدقدد  ءندا     ،44/20ُيقددم  ذد ا الرقرير عم ب رقرام مس ح حقوا اسننددددددددددددددان   

اسننددددددددددددان وحمايرالا جا اددددددددددددياا ا حرساجا     دومته الثامنة واألمبدين ح قة نقاش رشددددددددددددقن تدزيز حقوا 
مع الرركيز بوجه خاص ع ى اسنسازا  والرحديا  المداصرة. وط ب المس ح  يضاب جا القرام  ،الن مية

إلى مفوضدددية األمل المرحدة الندددامية لحقوا اسنندددان  ن تقد  إليه جا دومته اليمندددين تقريراب موجزاب عن  
 .2021 ي ول/ابرمبر  29قة النقاش الرا عقد  جا ح قة النقاش. وي يص ذ ا الرقرير ح 
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 مقدم  -أوالا  

نظمت مفوضددددددددددية األمل المرحدة النددددددددددامية لحقوا  ،44/20رقرام مس ح حقوا اسننددددددددددان  عم ب  -1
قد  خ ل الدومة الثامنة واألمبدين ل مس ح رشدقن تدزيز حقوا اسنندان وحمايرالا جا  عُ  اسنندان ح قة نقاش

 .( 1) مع الرركيز بوجه خاص ع ى اسنسازا  والرحديا  المداصرة ،ا حرساجا  الن ميةاياا 

وتولى مئااددددة ح قة النقاش وتدامتالا نائب مئيح مس ح حقوا اسننددددان يوم  بومينددددو  اددددرير .   -2
مت ح قة النقاش حول    ،وعقب بيان اجرراحا  دلت ره مفوضددددددة األمل المرحدة النددددددامية لحقوا اسننددددددان ُنظ ِّ

  حظا   مبدة من  عضا  ح قة النقاش.م

وكان  عضا  ح قة النقاش ذل المقرم الياص المدنا رالحق جا حرية الرسمع الن ما والحق جا  -3
ك يمون نيالرنددددددددددددواددددددددددددا جولاق وكراددددددددددددا ذيرش لوترباخت ل قانون الدولا الدا  جا   ،حرية تكوين جمعيا 

يوجال شددددددداناق واألمينة الدامة ل رحال    ،اسنندددددددان السامدة الدبرية جا القدس الرئيح الندددددددابق ل سنة حقوا 
ليزا جونق ومندددرشدددام شدددرطة األمل المرحدة مدير شدددع ة الشدددرطة جا    ،الدالما من  جل مشدددامكة المواطنين

لويح كامي و. وخ ل ح قة النقاش الرا  ،إدامة عم يا  الندددد   ،مكرب ادددديادة القانون والمتاددددنددددا  األمنية
دولة وا تحاد األوموبا ومتاددنددة وطنية واحدة من متاددنددا  حقوا   20ث و  دلى رمندداذما  مم ،ت ت ذلك

 اسننان وء ءة كيانا  تاردة لألمل المرحدة وخمح منظما  غير حكومية.

و تاحت ح قة النقاش جرصددددددددة ل دول والمنظما  الدولية وغيرذا من السالا  المدنية ذا  ال دددددددد ة  -4
مع إي   اذرما     ،حقوا اسننددددددان وضددددددمانالا جا اددددددياا السمعيا لرقييل الرقد  المحرز ييما يرد ق راحررا  

مثل تقءير الركنولوجيا  السديدة   ،خاص لألدوا  القائمة وتنفي ذاق ومنارشددددددددددددة الرحديا  والفرص الناشدددددددددددد ة
والفضددددددددددددددا  الررما ع ى الحقوا المرد قدة رحرية الرسمع الندددددددددددددد ما وحرية الردبير وحرية تكوين السمعيدا ق  

الرا رد تحراج إلى مزيد من الروجيه والرداون. و تيحت لألشدددددددياص ذو  اسعارة إمكانية وتحديد المسا    
 المشامكة جا ح قة النقاش من خ ل توجير الررجمة الفومية ب غة اسشامة الدولية والدرض الن ا الفوم .

 الجلس  االفتتاحح  -ثانحاا  

القدمة ع ى ا جرماع ل ردبير عن اآلما   ذكر  المفوضددة النددامية جا مدرض اجرراحالا ل نقاش  ن  -5
رحريدة والمشددددددددددددددامكدة جا القراما  الرا تتءر ع ى النداس والكوكدب م  دة إننددددددددددددددانيدة عدالميدة وحق من حقوا  
اسنندددان. ورالت إن الحق جا الرسمع النددد ما يكمن جا صدددميل الديمقراطية وذو  مر حاادددل سعمال حقوا  

خاصة جا ورت    ،دود جدل صادرة رشقن الردابير الرا تري ذااسننان األخرى. وتن الحكوما  تحراج إلى م 
( واآلءام المرنددددددددددددامعة لرغير المناأ إلى تفارل  وجه عد  19- دى ييه كل من مرض جيروس كومونا )كوجيد

المندددددددددددداواة وتالديد حقوا الناس وحياتالل واددددددددددددبل جيشددددددددددددالل جا كل ب د. وا حرساجا  الندددددددددددد مية تقد  م ى 
يدا  وا حريداجدا  الحييييدة ل نداس. والرفداعدل الددا  بين المادال دا  واآلما   ومد ومدا  مئيندددددددددددددديدة حول الرحدد

الردقي ا  بين الناس وممث يالل  مر  اددددداادددددا لوضدددددع ادددددياادددددا  ادددددريدة وجدالة تندددددرسيب لرا دا  األجراد  و 
 والمسرمدا  المح ية والمسرمدا  ككل. 

امية ع ى  ن الدديد من شددد  المفوضدة الند  ،44/20وباسشدامة إلى ررام مس ح حقوا اسنندان  -6
انرالاكا  حقوا اسنندددان غال اب ما تحدي جا ادددياا ا حرساجا  النددد مية. وتشدددمل ذ ح ا نرالاكا  حا    

 ،وا خرفا  القندددددددددر   ،وا عرقال وا حرساز الردندددددددددفيين ،اسعدا  خامج نااا القضدددددددددا   و روجرا ا  موجزة

  

  .https://media.un.org/en/asset/k1n/k1nvjg64td :شريط الفيديو الكامل لح قة النقاش مراح جا ع ى الرارط الرالا (1)

https://media.un.org/en/asset/k1n/k1nvjg64td
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ة  و ال إننددددددانية  و المالينة. و شددددددام المس ح جا  والرد يب وغيرح من ضددددددروا المدام ة  و الدقوبة القااددددددي 
إلى تسريل األجراد والسماعا  لمسرد  نالل نظموا احرساجا  ادددددد مية  و شددددددامكوا جيالا  و ألنالل  44/20 ررامح

تل تحديد ذت   األشياص ع ى  نالل يشك ون تالديداب    ،تاردوذا  و مصودذا  و اس وذا. وجا ردض الحا  
مثل المراق ة غير القانونية  و  ،مس ح  يضدددددددددددداب إلى الرحديا  السديدة والناشدددددددددددد ةلألمن القوما. و شددددددددددددام ال

رما جا ذلك من خ ل اادددريدا   دوا     ،ادددوا  جا األماكن المادية  و عبر اسنررنت  ،الردنددد ية ل مرظاذرين
جا  الرر ع الررمية. ورد حالت إاددددددا ة ااددددددريدا  الركنولوجيا  السديدة دون ح ددددددول الناس ع ى المد وما  

 مما  ءر ع ى ردمتالل ع ى تنظيل الرسمدا  وتنفي ذا.   ،ال حظا  النيااية الرئينية

 ،و  تزال حماية حقوا اسننددان جا اددياا ا حرساجا  الندد مية تشددكل  ولوية رالنندد ة ل مفوضددية -7
الرا ما جر ت تنددددددددداعد الدول جا تنفي  الرزاماتالا جا مسال حقوا اسنندددددددددان ووضددددددددددت عدة مسموعا  من 

م ادئ الروجيالية ل ندددددديااددددددا  الدامة جا ذ ا ال دددددددد. وتشددددددمل ذ ح المسموعا  الم ادئ الروجيالية لألمل ال
والم ادئ الروجيالية ل دول رشددقن اسعمال الفدال  ،جا مسال إنفاذ القانون  المرحدة رشددقن األادد حة األرل جركاب 

جيا  السديدة ع ى تدزيز وحماية  والرقرير المرد ق رقءر الركنولو  ،ل حق جا المشددددددددددامكة جا الشددددددددددتون الدامة
. ورد  صددددم  ذي ا  مصدددد حقوا  ( 2) رما جا ذلك الرسمدا  النددد مية ،حقوا اسنندددان جا ادددياا الرسمدا 

كبيراب من القراما  والروصدددددديا  والرد يقا  الرا يمكن  ن تندددددداعد الدول ع ى تنفي  الرزاماتالا  اسننددددددان عددا ب
اسننددددددان. و شددددددام  المفوضددددددة النددددددامية إلى الرقريرين المواضدددددديديين ل مقرم رموجب القانون الدولا لحقوا  

جضدددددددددد ب عن الرد يقين  ،الياص المدنا رالحق جا حرية الرسمع الندددددددددد ما والحق جا حرية تكوين جمعيا 
(. وتضدددمنت ذ ح الرد يقا  الدامة 2020)37( ومرل  2018)36الدامين ل سنة المدنية رحقوا اسنندددان مرل 

 را  موءورة من ال سنة ل قواعد والمدايير الدولية المنا قة ع ى ا حرساجا  الن مية.مسرمدة تفني 

و شاد  المفوضة النامية ردمل ال حفيين وغيرذل من  عضا  المسرمع المدنا ال ين يضا دون   -8
 رالت إنالل جا كثير منو بدوم  اداادا جا حماية حقوا اسنندان وتدزيزذا جا ادياا ا حرساجا  الند مية. 

وينددداعدون  ،الرادددائل  صدددو  ويضددديمون   ،جيراربون ا حرساجا  ،األحيان يدرضدددون  نفندددالل لمياطر كبيرة
 يدب ون الناس جا ايارا  تق ص الحيز المدنا. و   ،جا حماية المرظاذرين

 ذابت المفوضدددددة الندددددامية رالمشدددددامكين جا ح قة النقاش إلى تقديل توصددددديا  رشدددددقن  ،وجا اليرا  -9
 ن تردالددد ردداحررا  حقوا    ،جرادى ومن خ ل الرددداون   ،وا . وم    ن رددومكددان الدددولاتيدداذ مزيددد من اليا

 اسننان وحمايرالا وتدزيزذا ع ى نحو  جضل جا اياا ا حرساجا  الن مية.

 موجز حلق  اللقاش -ثالثاا  

 ل. اجررح نائب مئيح مس ح حقوا اسننان ح قة النقاش ودعا المشامكين جيالا إلى اسد   ببياناتال  -10

 مساهمات المشاركين في حلق  اللقاش -ألف 

ردا  المقرم اليداص المدنا ردالحق جا حريدة الرسمع الندددددددددددددد ما والحق جا حريدة تكوين جمعيدا    -11
تنفي  الو ية  االل جر ى  ن  برقييل ل رقد  المحرز جا حماية ت ك الحقوا من  إنشا  الو ية ربل عشر انوا . 

تداون المقرم  جا تدزيز اسطام المعيام  لحماية حقوا اسنندددددددددان جا ادددددددددياا ا حرساجا  النددددددددد مية. ورد
 23المتمأ   19/35مثل القرام   ،الياص تداوناب وءيقاب مع مس ح حقوا اسننددددددددددددددان  تياذ عدد من القراما 

وذو  ول ررام لمس ح األمن رشدددددددددددددددقن تدزيز وحمددايددة حقوا اسنندددددددددددددددان جا ادددددددددددددديدداا   ،2012آذام/مددامس  
  

(2) A/HRC/44/24. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/44/24
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 ، سنة المدنية رحقوا اسننان( ل2020)37مثل الرد يق الدا  مرل  ،ا حرساجا  الن مية. وتقد  عدة  دوا 
وضدددددع لإمشدددددادا  رشدددددقن كي ية حماية حقوا اسنندددددان واحررامالا جا ادددددياا الرسمدا . وكرم دعوته ل دول  

 خاة عمل وطنية رشقن إدامة الرسمدا .

و  اددددددددديما  ،  يزال ذنا  نقص جا تنفي  المدايير القانونية الواج ة الرابيق  ،ومن الناحية الدم ية -12
إزا    قة راادددددددريدا  القوة جا إدامة الرسمدا . و عرا المقرم الياص عن ر قه إزا  ا تساح المرزايد ت ك المرد

مما يتد    ،ااددددددريدا  القوة غير الضددددددرومية  و غير المرناادددددد ة من جانب الموافين المك فين رونفاذ القوانين
لى مصددددددددد ت ك األحداي  إلى امتكاا انرالاكا  لحقوا اسننددددددددان ضددددددددد المرظاذرين و ول ك ال ين يندددددددددون إ

واسب غ عنالا. وتميل الدول إلى اعر ام الرسمدا  الندد مية تالديداب  منياب وتلى جرض ريود رانونية وغيرذا من 
القيود الرا   داعا لالدا لمنع حددوءالدا. وردال إن الركنولوجيدا  الررميدة تريح جرصددددددددددددددة لرددجيل الحيز المددنا 

يا  ااددددددددرغ رالا الدول والسالا  الفاع ة اليبيثة من غير الدول  ولكن ذ ح الركنولوج  ،وتدزيز حقوا اسننددددددددان
كما ذو الحال جا اددياا ا حرساجا  الندد مية. وااددُريدِّمت الركنولوجيا  يضدداب   ، يضدداب لرقييد حقوا اسننددان

مما كان له  ءر اد با ع ى الحيز المدنا ع ى  ،سجرا  مراق ة جماجية ونشدر المد وما  المضد  ة والكراةية
إلى مس ح حقوا    2019جا تقريرح المواضدددددددددددديدا لدا    ،الدالما. ورد  وضددددددددددددح المقرم الياصال ددددددددددددديد 

الركنولوجيا ساددددددكا  المحرسين  ،الماضددددددية 10 الع ى مدى النددددددنوا    ،كيف ااددددددريدمت الدول  ،اسننددددددان
 .( 3) ولسق  إلى إغ ا اسنررنت وحسب الموارع اسلكررونية ربل المظاذرا   ،ومراربرالل ومضايقرالل

جرضدددت   ،وغيرذا من األزما  المر ددداعدة جا جميع  نحا  الدالل 19-وجا مواجالة جائحة كوجيد -13
وعزز  الندديارة ع ى ا حرساجا  الندد مية ورمدالا. وع ى  ،الدول مزيداب من القيود ع ى الرسمدا  الندد مية

لمرناادددددددد ة لرفريق الدول    تنددددددددريد  السائحة لربرير ال سو  إلى ااددددددددريدا  القوة غير الضددددددددرومية  و غير ا
ا حرساجا  الندد مية  و لفرض عقوبا  غير مرناادد ة ع ى المحرسين. و شددام المقرم الياص إلى الم ادئ 

راريقة تمرثل  لرزاماتالا  19-لسائحة كوجيد ت دديالالمنداعدة الدول جا  2020الدشدرة الرا نشدر  جا عا  
ندير الردندفا المرزايد ألاد اا القيود المفروضة  . و عرا  يضداب عن ر قه إزا  الرف( 4) جا مسال حقوا اسنندان

ع ى الحق جا الرسمع الن ما الرا ينمح بالا القانون الدولا لحقوا اسننان. ورال إن من المالل  ن نر كر 
  ن ا حرساجا  الن مية محمية خ ل األزما  و ن    ريود يسب  ن تكون مرناا ة واارثنائية.

الرد كير ردقن المظداذرا  الندددددددددددددد ميدة شددددددددددددددكدل من  شددددددددددددددكدال الردبير  واخررل المقرم اليداص ك مرده رد  -14
الديمقراطا ال   يندددددددمح ل ناس رواالام اادددددددريائالل ع ناب وحخ الدول ع ى اتياذ تدابير اادددددددرسارة ل ماالب.  

ورد يتد   ،جون ذلك يكون ع مة ع ى وجود نظا  ااددددددربداد  ،ح رالمظاذرا   و يرل رمدالانددددددم  وعندما   يُ 
مدالا إلى  زمة عميقة الس وم وحرى إلى نزاع مندددد ح. ول لك من المالل لمس ح حقوا  حظر المظاذرا   و ر

اسننددان  ن يدمج جا جدول األعمال منددقلة رمع المظاذرا  جا جميع  نحا  الدالل بوصددفالا بنداب من البنود 
 ذا  األولوية.

ن جوانب و شددددددام الندددددديد شددددددانا إلى  ن الحق جا المشددددددامكة جا احرساجا  ادددددد مية جانب ذا  م -15
وذو  مر ضددددروم  ل نالوض رالمسرمدا    ،المشددددامكة جا الشددددتون الدامة ولبنة ذامة جا بنا  الحيز المدنا

ين غا اعر ام منظما  ،الديمقراطية. وعندما ترمحوم ا حرساجا  الندددد مية حول الدجاع عن حقوا اسننددددان
 الياصة المرت اة بال ا الوضع. ا حرساجا  مداجدين عن حقوا اسننان و ن يرمردوا رالحماية الدولية 

و شدام النديد شدانا إلى الرد يقا  الدامة الث ءة ل سنة المدنية رحقوا اسنندان رشدقن  حكا  الدالد  -16
وذا الرد يق الدا   ،الدولا الياص رالحقوا المدنية والندديااددية ذا  ال دد ة الم اشددرة را حرساجا  الندد مية

  

(3) A/HRC/41/41. 
  . https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/Covid19freedomAssembly.aspxانظر   (4)

http://undocs.org/ar/A/HRC/41/41
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/Covid19freedomAssembly.aspx
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(. وتشددددددددددددددددد ال سندة المدنيدة 2020)37( والرد يق الددا  مرل  2018)36( والرد يق الددا  مرل  2011)34مرل  
ع ى األذمية المحومية لحرية الردبير رالنندددددددد ة لرنمية    ،(2011)34جا تد يقالا الدا  مرل  ،رحقوا اسننددددددددان

مبرزة بوجه خاص منددداذمة اليااا الندددياادددا جا   ،الشددديص و ذميرالا األاددداادددية لمسرمع حر وديمقراطا
جا جم ة    ،(2018)36جا تد يقالا الدا  مرل  ،الشدددددفايية والمندددددا لة وتدزيز حقوا اسنندددددان. وترناول ال سنة

رة جا حا   النددددددددديارة ع ى الحشدددددددددود. وذا تا ب من الدول  ن توجر حماية  اادددددددددريدا  القوة الممي  ، موم
وتقد   ،رما جا ذلك الحق جا الرسمع الندد ما ،إضددايية لألجراد ال ين يماماددون حقوا اسننددان الياصددة بالل

وتقمر الدول را مرناع عن اادددريدامالا جا حا   النددديارة    ،إمشدددادا  رشدددقن اادددريدا  األاددد حة األرل جركاب 
الحشددود الرا تروجر جيالا واددائل  رل ضددرماب. وترا ب  يضدداب من الدول  ن تحما  مواح األجراد المدرضددين  ع ى 

 ن    ، ( 2020) 37 جا تد يقالددا الدددا  مرل   ، رمن جيالل المددداجدون عن حقوا اسنندددددددددددددددان. وذكر  ال سنددة   ، ل رالددديددد 
 ذدا  تا عية جا المسال الدا  الرسمدا  الندددد مية تتد  دوماب حااددددماب جا تمكين المشددددامكين من تقديل  جكام و 

ولرحديد مندددروى الدعل  و المدامضدددة ال   تحظى ره ت ك األجكام  و األذدا . و حظت  يضددداب  ن الرسمدا  
 الرا تناو  ع ى ماالة ايااية ين غا  ن ترمرع رمنروى عال من الررتي ا  والحماية. 

الرا ُتدرم    ،الرسمدا  الدنيفة وشدددددد الندددديد شددددانا ع ى  ن الحق جا الرسمع الندددد ما   يشددددمل -17
صددددددددارة  و اسرقنالا ت ك الرا تناو  ع ى ااددددددددريدا  القوة البدنية ضددددددددد اآلخرين والرا يحرمل  ن تتد  إلى 

وجاة  و إلحاا  ضددددددرام جندددددديمة رالممر كا . و  تكفا حا   الدن  المدزولة لوصدددددد  تسمع رقكم ه رقنه ال
 ،يا دب من الددول  ن تينددددددددددددددر الرسمددا  الندددددددددددددد ميدة ،(2020)37عنيف رابيدرده. ووجقداب ل رد يق الددا  مرل 

وتاليئ بي ة مواتية  ،وتحما المشدددددددددامكين من الدن   و ادددددددددو  المدام ة من جانب  جراد آخرين من السمالوم
رااددرثنا   -سمدا  المقب ة بد ب من ط ب اسذن ر تروخى ال سنة نظا  إخاام رال ،ل رسمع. وجا الرد يق الدا 

 ح جيالا اسذن ر ومة موتينية.الحا   الرا يمن 

رما جا  ،(2020)37وادد ط الندديد شددانا الضددو  ع ى عناصددر  خرى وامدة جا الرد يق الدا  مرل  -18
ذلك حماية ال دحفيين والمداجدين عن حقوا اسنندان المشدامكين جا مصدد الرسمدا  واسب غ عنالاق وعد  

نت ذنا   اددد اا مبرمةق وكون المنظمين مندددتولين إ  إذا كا  ،وجود حدود لمدة الرسمع  و لددد المشدددامكين
جقط عن  جدالالل  و إغفا تالل وليح عن  جدال المشددددامكين اآلخرين. و وضددددح  ن الحق جا الرسمع الندددد ما  

تمثل حاجة اجرماجية م حة ترد ق رقحد  ،ليح ما قابق ويمكن الحد منه من خ ل تشريدا  وارو  محددة
مثدل   ،من الدالدد الددولا اليداص ردالحقوا المددنيدة والندددددددددددددديداادددددددددددددديدة  21لمدادة  المبرما  المحرم دة الوامدة جا ا

ويسب  ن يكون    تقييد ضدرومياب ومرنااد اب جا طبيدره. ورال إن ال سنة   ،الند مة الدامة  و ال دحة الدامة
المدنية رحقوا اسننددددددان ردمت جا الرد يق الدا   يضدددددداب توجيالا  محددة رشددددددقن حف  األمن جا الرسمدا   
رغية تحقيق توازن بين حقوا المشدددددددددددددامكين والرحديا  المدقدة الرا تواجه حف  األمن جا الرسمدا . جد ى  

إذا واجق ذت   ع ى إجرا  مثل   ،تدعو روا  الشددددرطة إلى ا ت ددددال مندددد قاب رمنظما الرسمع ،المثالاددددبيل 
ذ ا ا ت ددددالق والريايط ألعمال الشددددرطة المقب ةق وتوجير الردميب ل قوا  المشددددامكة ع ى المدايير الدولية 

ن  ي ان و ين المك فين رونفاذ القمثل الم ادئ األاددداادددية رشدددقن اادددريدا  القوة واألاددد حة النامية من جانب المواف
والروجيالا  المرد قة رحقوا اسنندددددان ال دددددادمة عن األمل المرحدة رشدددددقن اادددددريدا  األاددددد حة األرل جركاب جا  
ادددددددددياا إنفاذ القانونق والنددددددددددا إلى تالدئة الحا   المروترةق واادددددددددريدا  القوة جقط عند الضدددددددددرومة وضدددددددددد 

مع م حظة  نه    ،جركاب واألا حة الفراكة جقط كم ذ  خيرالمرومطين جا الدن ق وااريدا  األا حة األرل  
يمكن ااددريدا  األادد حة الفراكة إ  مداب ع ى خار وشدديك رالوجاة  و اسصددارة اليايرة. وين غا الرحقيق جا  

 الحوادي الرا تناو  ع ى ااريدا  القوة جا الرسمدا .

الركنولوجيا ك دد من األرداد الالامة ل رد يق واخررل النيد شانا بيانه برن يط الضو  ع ى ااريدا    -19
ال   ينابق ع ى ااددددددددددريدامالا من ربل المنظمين والمشددددددددددامكين  نفنددددددددددالل ومن ربل   ،(2020)37الدا  مرل 
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الندددددد اا  الحكومية. ورال إن الحماية الممنوحة ل رسمدا  الندددددد مية تمرد لرشددددددمل الرسمدا  عبر اسنررنت 
وبخ الرسمدا     ،مثل نشددددددر ماددددددائل عن عقد تسمع ما  ، ى اسنررنتع   سر ت واألنشدددددداة المرت اة بالا الرا  

جون الردابير الرا ترداخل مع ذ ح الحقوا الررمية   ،والنددددددددماح رالمشددددددددامكة عن ردد. وبالرالا  ،عبر اسنررنت
ما لل يكن من   ،اددددركون غير رانونية ،مثل إغ ا اسنررنت بالد  منع ا حرساجا  الندددد مية ،ذا  ال دددد ة
ذا رشدددددكل صدددددام  رموجب الدالد الدولا الياص رالحقوا المدنية والندددددياادددددية. وين غا    ت سق الممكن تبرير 

الدول إلى الركنولوجيا الرا تردخل جا حق المشدددددددامكين جا ا حرساجا  النددددددد مية جا الي دددددددوصدددددددية وجا 
كشد  عن   ين غا اادريدا  تقنية الردر  ع ى الوجه الرا يمكن  ن ت   ،حقورالل الندياادية األخرى. وبالرالا

د لمراق ة المشددامكين. ويسب    تنددريد  جا الرسمدا  الندد مية األادد حة الفراكة و الحشدد   ضددمنذوية الوجوح  
 ال اتية الرشغيل رالكامل.

وذكر  النددددديدة جون  ن الرحال  الدالما من  جل مشدددددامكة المواطنين رد وءق عدداب   يح دددددى   -20
 ،ن خ ل ريود تدنددددددددد ية تحول دون عقد الرسمدا من حا   انرالاكا  حق الناس جا الرسمع النددددددددد ما م

ومن خ ل لوائح بيرورراطية تييل   ،جا ا حرساجا  لضد ط األمن  ومن خ ل  عمال عنيفة  و غير مرنااد ة
اددددددس ت منظمرالا ااددددددريداماب مفرطاب ل قوة  ،19-حواجز  ما  عمل المسرمع المدنا. ومن  بداية جائحة كوجيد

رما جا ذلك ااريدا  القوة المميرة الرا  د  إلى ررل المرظاذرين   ، ى األرلب داب ع 79ضد المرظاذرين جا 
غال اب ع ى  ،ن راحرساز المحرسيني ان و را  ضددددد اا إنفاذ الق  ،ب د 100ب داب ع ى األرل. وجا  كثر من   28جا 

  و غيرذا من القوانين المرد قة رالرسمدا  الن مية. 19- ااس عد  ا لرزا  بردابير كوجيد

ل رد يق الدا   وجقاب جو شام  النيدة جون إلى منتوليا  الدول جا دعل الحق جا الرسمع الن ما.  -21
تقع ع ى عاتق الدول الرزاما  إيسابية وادددد بية ييما يرد ق رالرسمدا  الندددد مية. وجا ذ ا  ،(2020)37مرل 

ا ع ى وجه الندددرعة   شدددام  إلى  مبدة تحديا  مئيندددية يسب ع ى المسرمع الدولا  ن ير ددددى لال ،الندددياا
 . حوتدزيز  وبشكل جماعا لحماية الحق جا الرسمع الن ما

  ،19- ويرمثل الرحد  األول جا ااددددددددريدا  روانين الاوامئ لينق ا حرساجا . جي ل جائحة كوجيد  - 22
تل جرض حا   حظر شدددددام ة ع ى ا حرساجا  راادددددل ال دددددحة الدامة. ويشدددددمل ذلك خنق السمعيا  جا  

ا نريارا  تحت ادددرام ريود ال دددحة الدامة. وواصددد ت الدول تقييد الحريا  المدنية دون  الفررة الرا تندددبق
 المواجقة ع ى شروا ا نقضا  الردميسا الرا تكفل نالاية ذ ح ال  حيا  ا ارثنائية.

ويشددددكل ااددددريدا  راع اسنررنت وغيرح من الردابير الرامية إلى تقييد الوصددددول إلى الركنولوجيا تحدياب   - 23
انرقل مزيد من الرسمدا  إلى اسنررنت. غير   ، 19- خر ل حق جا الرسمع النددددد ما. جفا ادددددياا جائحة كوجيد آ 

 ن عم يا  راع اسنررنت  و غيرذا من القيود المفروضدددة ع ى ا ت دددال راسنررنت رد اادددريدمت لمنع تنظيل 
ا رشدددددكل خاص  ادددددرالدا   الرسمدا   و تينددددديرذا  و إجرائالا عبر اسنررنت. ورد اادددددريدمت عم يا  اسغ  

وكثيراب ما نف   جن اب إلى جنب مع تكريكا  رمعية  خرى ضدددددددددد    ، النددددددددددكان المالمشددددددددددين والمدرضددددددددددين ل يار 
 مما االل انرالاكا  حقوا اسننان المرتك ة جا اياا ا حرساجا  الن مية.    ، المحرسين 

لمحرسين. ومع نمو عدد ويرد ق الرحد  الثالخ رااددددددريدا  ال كا  ا صدددددداناعا والمراق ة لرالديد ا -24
شدددالد الرحال  الدالما من  جل مشدددامكة المواطنين زيادة جا   ،ونوع تكنولوجيا  المراق ة المراحة ل حكوما 

نة مرمياب لرحديد ذوية المحرسين ومضدددايقرالل وترذيبالل. ولدوم شدددركا  الركنولوجيا  اادددريدا  الركريكا  الممكم
ينه  يضددددددددددداب آءام ع ى الررارة الرا ين غا ممامادددددددددددرالا ع ى جا الحد من الحق جا الرسمع النددددددددددد ما  و تمك

 األعمال الرسامية وامرثالالا لحقوا اسننان. 

قد جويشدددكل اادددريدا  القيود المالية تحدياب مارداب من الرحديا  الحاادددمة ل حق جا الرسمع النددد ما.  -25
ت ع ى السالا  الفاع ة المدنية جا جميع الب دان ريود  ،ع ى ال دديدين المح ا والدولا ع ى الندوا  ،ُجرِّضد 
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ا  الم ددريية وغير ذلك من ع ى حشددد الدعل الدا  من خ ل القوانين والمندداذما  المالية وتغ ا الحنددار 
  شكال ا نرقا   و المداق ة. 

 وصدددددددددددددت رقن تكفل  ،وارررحت النددددددددددددديدة جون ردض اسجرا ا  ل ر دددددددددددددد  لال ح الرحديا .  و ب  -26
الحكوما   ن جميع القوانين وال وائح الرا تقيد الرسمدا  الدامة اادددددددددددددرناداب إلى شدددددددددددددواغل ال دددددددددددددحة الدامة 

يسب    ُتنددددددددريد    19-ال ددددددددحية الدامة الناجمة عن جائحة كوجيد  ضددددددددرومية ومرناادددددددد ة. جحالة الاوامئ 
ك ميدة لقمع حقوا اسننددددان. ودعت الدول   يضدددداب إلى ضددددمان ا مرثال لألطر الدولية الرا تحكل الحريا  
ع ى اسنررندت من خ ل ا مرنداع عن جرض ريود ع ى اسنررندت والنددددددددددددددمداح ل مرظداذرين ردالوصددددددددددددددول إلى 

األورا . ويسب ع ى الدول  يضدددددددداب  ن تنددددددددقط الرالل و ن تفرج عن جميع المرظاذرين  المد وما  جا جميع 
والمداجدين عن حقوا اسنندددان ال ين حوكموا رندددبب ممامادددة حقالل جا الرسمع النددد ما ومراجدة رضددداياذل 
لمنع مزيد من المضدددددددايقا . وجا حا   الحرمان غير القانونا من الحق جا الرسمع النددددددد ما واادددددددريدا  

 رما جا ذلك الردويض.  ، وصت رال سو  إلى المراجدة القضائية وا نر ا  الفدال ،المفرطة القوة

ويسب ع ى المسرمع الدولا  ن يدمل مداب لرشدددددددسيع مزيد من ا تنددددددداا جا تابيق مدايير حقوا   -27
وااددددددددريدا  القوة اسننددددددددان. ويسب  ن ُتدان ع ناب ع ى  ع ى المنددددددددرويا  جميع حا   ا عرقال الردنددددددددفا  

المفرطدة مداب ع ى ا حرسداجدا . ودعدت الندددددددددددددديددة جون إلى إجرا  تحييقدا  جوميدة ونزيالدة جا ذد ح الحدا    
رمنددددددداعدة خبرا  دوليين ومنظما  مسرمع مدنا مندددددددرق ة. ودعت  خيراب إلى مزيد من المندددددددا لة من جانب  

ما وحماية من يمامادددددددددون حقالل جا  الدول والسالا  الفاع ة من غير الدول لرمكين الحق جا الرسمع النددددددددد 
 ا حرساج وتنظيل الرسمدا .

ر منددرشددام شددرطة األمل المرحدة مدير شددع ة الشددرطة جا مكرب ادديادة القانون والمتاددنددا   -28 وذك 
األمنية رقن شددددددرطة األمل المرحدة نمت نمواب كبيراب من حيخ الددد والو يا  والمنددددددتوليا  من  نشددددددرذا ألول  

عاماب. ورال إن مالمة شددددرطة األمل المرحدة ترمثل حالياب جا تدزيز الندددد ل   60 كثر من    مرة جا الكونغو ربل
واألمن الدوليين عن طريق دعل الدول األعضددددددددا  جا حا   النزاع وما ردد النزاع واألزما . ويرمثل ذدجالا 

مندددا لة وخدمة  والرمثي ية وادددرعة ا ادددرسارة واليضدددوع ل   والكفا ةجا تحقيق خدما  شدددرطة ترندددل رالفدالية 
النددددددددددكان وحمايرالل. وتن شددددددددددرطة األمل المرحدة تقو  ببنا  ودعل ردمة الشددددددددددرطة الوطنية ع ى منع السريمة 

وجقاب لنددديادة القانون والم ادئ الدولية  ،والحفاظ ع ى النظا  والنددد مة ،وحماية األمواح والممر كا   ،وكشدددفالا
شدددد ع ى  ن كل ضددارط شددرطة تارع لألمل المرحدة عند ا ررضددا . و  ، و تدمل كبديل لالا  ،لحقوا اسننددان

 ذو موا  لشتون حقوا اسننان.

رما جا ذلك مفوضددددية   ،وتن شددددرطة األمل المرحدة ترداون مع الدول األعضددددا  والشددددركا  اآلخرين -29
ورد وضددت اسطام الروجيالا ا ادرراتيسا ل دمل الشدرطا الدولا.   ،األمل المرحدة الندامية لحقوا اسنندان

د  اسطام إلى تدزيز جدالية  عمال الشددددددددددددرطة جا األمل المرحدة من خ ل نالا  كثر اتندددددددددددداراب وتناغماب  ويال
ودعل خدما  الشدددددددرطة جا الدولة المضددددددديفة. وكان   ،وتصددددددد ح الشدددددددرطة ،لروجير خدما  النددددددد مة الدامة

اماة النكان لحقورالل  ذو تينير مم ،عند نشرذا سدامة النظا  الدا  ،الرركيز األاااا لشرطة األمل المرحدة
األاددداادددية دون إزعاج  و عائق   مبرم له. وين غا ل حوام والواددداطة والنددديارة ع ى الحشدددود القائمة ع ى 
ا ت دددددال وا ادددددرراتيسيا  ا ادددددر اقية ليفض الر دددددديد  ن تدعل    إدامة ادددددياادددددية ل مظاذرا . ويرا ب  

ا إ  متاددنددا  تدميب الشددرطة المري دد ددة. تابيق ذ ح ا اددرراتيسيا  مالاما  محددة   يمكن  ن تقدمال
ول لك جمن الضدددددددروم   ن يقو  رضددددددد ط األمن جا الرسمدا  وغيرذا من الحشدددددددود الدامة ضددددددد اا شدددددددرطة  

 مدمبون ومسالزون ع ى نحو منااب.
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واخررل منددرشددام شددرطة األمل المرحدة مدير شددع ة الشددرطة جا مكرب ادديادة القانون والمتاددنددا   -30
  ، د ع ى  ذمية المنارشدددددة الحالية ل نالوض رقعمال شدددددرطة رائمة ع ى حقوا اسننددددداناألمنية ك مره رالرشددددددي 
 ومحررمة ل رنوع. ،ومراجية ل منظوم السننانا ،ومرمحومة حول الناس

 الملاقش  التحاوري  -باء 

 ، وتوغو  ،وبولندا  ،وتندونينددددددددددديا  ،وتادددددددددددرائيل  ، دلى ببيانا  ممث و  ممينيا ،خ ل المنارشدددددددددددة الدامة -31
  ، وكوبا ،وجانواتو  ،والدراا  ،( 5) وادددددددددويندددددددددرا )راادددددددددل مسموعة من الب دان(  ،وجنوا  جريييا  ،ل األادددددددددودوالسب 

  ، (6) وليروانيا )راادددددددددل ب دان رحر الب ايق وب دان الشدددددددددمال األوموبا(  ،ولكندددددددددمبرغ  ،وكولومبيا  ،وكوادددددددددراميكا
والو يددا  المرحدددة    ،والالنددد  ،وموميرددانيددا  ،والمم كددة المرحدددة لبرياددانيددا الدظمى و يرلندددا الشددددددددددددددمدداليددة  ،وم و  

 وا تحاد األوموبا )راال مسموعة من الدول(.  ،األمريكية

وتحدي  يضدداب ممث و المس ح الوطنا لحقوا اسننددان )المغرا( وكيانا  األمل المرحدة والمنظما    - 32
ومنظمة    ، وبرناما األمل المرحدة اسنمائا   ، : منظمة األمل المرحدة ل افولة )اليونينددددددديف( غير الحكومية الرالية 

ومركز القاذرة لدمااددددددددا  حقوا   ، ومنظمة المداجدين عن حقوا اسننددددددددان  ، األمل المرحدة ل رربية والد ل والثقاجة 
وشددددد كة حقوا الافل    ، ومركز الدماادددددا  القانونية وا جرماجية )راادددددل عدة منظما  غير حكومية(   ، اسنندددددان 

 . ( 7) والمدالد الدالما ل مياح والبي ة وال حة  ، )نيارة عن عدة منظما  غير حكومية( 

ممث و الدول األعضدددا  الرالية ببياناتالل رندددبب ضددديق الورت: ا تحاد الروادددا وباكندددران   لِّ د  ولل يُ  -33
لل يدل المس ح    ،وتشدددددددديكيا وتونح وال ددددددددين والف بين وجييت نا  وم ددددددددر وني ال وذايرا. ول نددددددددبب نفندددددددده

 ببيانيالما. ( 8) ا تحاد  لنقارة المحامين جا البرازيل  و منظمة الدول األمريكية

 ت ديمقراطح  وشامل  للجمحع من خالل ممارس  الحق في التجمع السلميألمان مجتمعا  

 مر   غنى   ، اددوا  ع ى شدد كة اسنررنت  و خامجالا   ، ادد ل المرحدءون رقن الحق جا الرسمع الندد ما  - 34
عنه ل حوكمة الديمقراطية والمسرمدا  الشددددددددددام ة. و كدوا  ن ا حرساجا  الندددددددددد مية تنددددددددددالل جا الرمرع الكامل 
رالحقوا المدنية والندددديااددددية وا رر ددددادية وا جرماجية والثقايية. و وضددددحوا  ن الحق جا الرسمع الندددد ما حق  

عن آمائالل وبالرالا المنداذمة جا تحندين المسرمع  اداادا من حقوا اسنندان يندمح لألجراد رالردبير السماعا 
ع ى الند اا   ن تندرمع  ، وذو  مر ضدروم  لرالي ة بي ة تكفل مسرمداب مدنياب نشدااب. ول لك  ، ال   يعيشدون ييه 

لمظالل المحرسين. و  يمكن مماماددددددددة الحق جا الرسمع الندددددددد ما مماماددددددددة كام ة إ  إذا تمت حماية الحقوا  
 ل الحق جا حرية الر   والردبير والحق جا حرية تكوين السمعيا . مث  ، األخرى ذا  ال  ة 

والحق جا الرسمع النددددددد ما حق مرقصدددددددل جا الابيدة ال شدددددددرية ووادددددددي ة حيوية ل ناس لممامادددددددة  -35
حرياتالل ومنارشدددة القضدددايا وا حرساج ع ى الردابير الحكومية والمشدددامكة جا صدددياغة الندددياادددا . وينددداذل  

وجا منددددددا لة الحكوما  عن   ،وجا المشددددددامكة الدامة الشددددددام ة ،يمقراطا ادددددد يلالمحرسون جا حفز نقاش د
 جدالالا  و إغفا تالا. وُينددددددددددريد   الحق جا الرسمع الندددددددددد ما ل ماال ة راحررا  الحقوا المدنية والندددددددددديااددددددددددية  

  

وتيااليا وباماغوا  والبرتغال وب سيكا وب غاميا وبنما والبوادددنة والالرادددك  إاددد انيا و ادددرراليا وتادددرونيا وتكوادوم و ل انيا و يرلندا وآينددد ندا  (5)
وبولندا وتشدددددديكيا والسبل األاددددددود والدانمر  ومومانيا وادددددد وجاكيا وادددددد وجينيا واددددددوينددددددرا وجن ندا وربرص وكرواتيا وكواددددددراميكا و ت يا  

 ولندا واليونان.ولكنمبرغ وليروانيا ولييرنشراين ومالاة والنرويا والنمنا ونيوزي ندا وذ
 إارونيا وآين ندا والدانمر  والنويد وجن ندا و ت يا وليروانيا والنرويا. (6)
 البيانا  الرا ت قرالا األمانة مراحة ع ى المورع الش كا اليامجا لمس ح حقوا اسننان. (7)
 نان.البيانا  الرا ت قرالا األمانة مراحة ع ى المورع الش كا اليامجا لمس ح حقوا اسن (8)
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من  وضاع والحقوا البي ية رشكل مرزايد. وبالنن ة لألجراد ال ين يدانون   ،وا رر ادية وا جرماجية والثقايية
مماماددة الحق جا    رد تكون ا حرساجا  ذا الاريقة الوحيدة المراحة لنددماع ماالبالل. ويسب دائماب  ،ذشددة

الرسمع الندد ما ر ددومة ادد مية. و ءير  شددواغل رشددقن ا حرساجا  الرا تحد من حركة األشددياص  و تالدد 
ويمكن  ن ييضددددددع لقيود مدينة الحق جا الحياة وال ددددددحة والغ ا . والحق جا الرسمع الندددددد ما ليح ما قاب 

 رموجب القانون الدولا. 

والحق جا الرسمع الندددددد ما مالل لألطفال ألنه كثيراب ما يكون إحدى الواددددددائل الرا تمكن األطفال   -36
من المشددددامكة جا الحياة الدامة. وجرى ت كير الدول رالوجا  رالرزاماتالا برينددددير مماماددددة األطفال لال ا الحق  

مادددددرالل له. ويشدددددمل ذلك تزويد األطفال رالمد وما  المرد قة رحقالل جا الرسمع النددددد ما  وحمايرالل  ءنا  مما
شددمل  يضدداب مراعاة الوضددع الياص لألطفال  ي وبقجضددل النددبل لحماية  نفنددالل وط ب الحماية عند الحاجة. و 

وغيرذل من   عند تيايط وتنفي  تقنيا  النديارة ع ى الحشدود وبنا  ردما  الموافين المك فين رونفاذ القوانين
المندددتولين المدنيين رشدددقن  جضدددل الندددبل لر دددميل وتنفي  خاط سدامة وجود األطفال جا الرسمدا . وذنا  

 حاجة إلى مزيد من الروجيه رشقن ذ ح المنقلة.

 10ورد كانت ا حرساجا  النددددددد مية مدمجة جا جدول  عمال مس ح حقوا اسنندددددددان ألكثر من  -37
ز تقد  كبير خ  ل ت ك الفررة. واضددددا ع مير    صددددحاا الم دددد حة ردمل مكث  لمواصدددد ة  اددددنوا . وُ حرِّ

رما جا ذلك وضددع    ،تاوير اسطام الدولا لحماية حقوا اسننددان وتدزيزذا جا اددياا ا حرساجا  الندد مية
م ادئ توجيالية و دوا  شددام ة لمندداعدة الدول ع ى الوجا  رالرزاماتالا. وبولقا  نظرة إلى الوما  ع ى عقد من 

يربين  ن ذنا   دلة ع ى  ،ازا  الرا تحققت جا مسال حقوا اسنندان جا ادياا ا حرساجا  الند ميةاسنس
إحراز تقدد  كبير. و  يمكن إنكدام مندددددددددددددداذمدة ا حرسداجدا  الندددددددددددددد ميدة جا تاوير وتدزيز النظل والدم يدا  

 الديمقراطية جا جميع  نحا  الدالل.

 ل للحق في التجمع السلميالتحديات المستمرة التي تواجه التل يذ ال عا  

 رر المرحدءون رقن الرسمدا  الندددددددددد مية كثيراب ما يرل تفريقالا رااددددددددددريدا  القوة غير القانونية وغير  -38
وبقن المرظاذرين الندددددددد ميين ُيسرممون. ويردرض المرظاذرون رشددددددددكل مرزايد   ،الضددددددددرومية وغير المرناادددددددد ة

رما جا ذلك ا اددددددريدا  المفرا ل قوة وا حرساز الردنددددددفا والرد يب وا خرفا . و دانوا كون   ،ألشددددددكال القمع
رما جا ذلك المضددددددددايقة   ،المرظاذرين والمداجدين عن حقوا اسننددددددددان وال ددددددددحفيين يواجالون المضددددددددايقا 

تمثل المشامكة جا الرسمع الن ما مياطر   ،ائية وا عردا ا  واألعمال ا نرقامية. وجا ايارا  مدينةالقض
مثل األطفال والمنحدمين    ،رما جا ذلك رالنندددد ة ل ننددددا  واألجراد ال ين رد يكونون جا وضددددع ضددددعيف  ،كبيرة

 ،فيون لضغوا منرمرةيردرض المداجدون عن حقوا اسننان وال ح  ،من  صل  جريقا. وخ ل المظاذرا 
وتقع ع ى عاتق الدولة منددددددددتولية حمايرالل. ورد تدرض م ا  ال ددددددددحفيين جا جميع  نحا  الدالل ل عردا  

صددحفيين  10ُررِّل  كثر من   ،والررذيب وا عرقال ووضدددوا تحت المراق ة. وخ ل النددنوا  اليمح الماضددية
س ِّل   جت ال ددح يا  عمداب واعُردِّ     65اعردا  ع ى ال ددحفيين جا    125خ ل المظاذرا  واددُ ب داب. ورد ااددُرالدِّ

 ع يالن رنبب نوعالن ا جرماعا. ومما يتا  له  ن اسج   من الدقاا ذو القاعدة جا مدظل الحا  . 

غير المنددبورة تحدياب لحقوا اسننددان رارا عديدة. جقد  ءر  السائحة  19-وتشددكل جائحة كوجيد -39
الرا يمكن   ،كشدفت  يضداب عن إمكانية المشدامكة المدنية القوية والشدام ة  لكنالا  ،اد  اب ع ى الحريا  األاداادية

ترجمرالدا مرميداب ع ى  نالدا تدب دة اددددددددددددددكدانيدة عبر اسنررندت. غير  ن المرحددءين  عربوا عن ر قالل الدميق إزا   
واعرمدادذدا روانين تقيدد الرسمددا    19-إاددددددددددددددا ة ااددددددددددددددريددا  ردض الحكومدا  ل مريدازا   ءندا  جدائحدة كوجيدد

مما  دى إلى زيادة تق يص الحيز المدنا. وعندما تكون الرسمدا  المادية مقيدة رندبب   ، مية دون مبرمالند 
يكون من الضدروم   كثر ضدمان وصدول السميع إلى اسنررنت دون عوائق. وجا حين  ن  ،حا   الاوامئ 
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 جل حماية ال حة   القانون الدولا ينمح رفرض ريود ع ى الحق جا الرسمع الن ما وع ى حرية الرنقل من
و ن   ،و ن تكون ضددددددددرومية ومرناادددددددد ة ومحدودة زمنياب   ،جون ذ ح القيود يسب  ن ينص ع يالا القانون  ،الدامة

 تيضع  اردراض منرظل لضمان  نالا   تزال ضرومية.

 التكلولوجحات الجد دة واالحتجاجات السلمح   

اس من ا حرساج النددددددددددد ما من خ ل   شدددددددددددام المرحدءون إلى  ن الركنولوجيا  السديدة تمكن الن  -40
الردب ة الفدالة والربط الشدددددددددد كا وت ادل المد وما . وترمرع واددددددددددائل الرواصددددددددددل ا جرماعا رومكانا  ذائ ة 

جا   ،رما جا ذلك خ ل الرسمدا  النددد مية ،ل ردب ة الدامة ويمكن  ن تكشددد  عن انرالاكا  حقوا اسنندددان
الورت الفد ا. ورد  صدددد حت الشدددد كا  ا جرماجية منابر ل رشدددداوم والدمل حيخ تنارل الندددديااددددا  الدامة. 

جون الركنولوجيا  الررمية نفندالا الرا تندمح ل مسرمع المدنا برنظيل ا حرساجا  وت ادل  ،وجا الورت نفنده
مث ب من خ ل المراق ة غير  ،ديدةالمد وما  ُتندددددددريد    يضددددددداب ل قمع. وسادددددددا ة اادددددددريدا  الركنولوجيا  الس

 ُعرا عن الق ق إزا  ااددددددددددريدا  رد  ءر مييف ع ى مماماددددددددددة الحق جا الرسمع الندددددددددد ما. و  ،المشددددددددددروعة
 تكنولوجيا  الردر  ع ى الوجه ضد المرظاذرين.

ومن دواعا الق ق رشدددكل خاص ا تساح المرزايد سغ ا اسنررنت وتادددا ة اادددريدا  الركنولوجيا    -41
مثدل ا نريداردا  وا حرسداجدا . ويكرنددددددددددددددا وجود شدددددددددددددد كدة إنررندت حرة    ،ل حظدا  الدديمقراطيدة الحرجدةربدل ا

ومفروحة وآمنة  ذمية  اددددددداادددددددية لردزيز حقوا اسنندددددددان. ومدد المرحدءون ر ق مس ح حقوا اسنندددددددان إزا   
مدا  وتينددددددددددديرذا  والردابير الرامية إلى الحد من القدمة ع ى تنظيل الرس  ( 9) اادددددددددددريدا  عم يا  راع اسنررنت

 وتجرائالا ومنع األجراد من الوصول إلى المد وما   و ت ادلالا خ ل ال حظا  النيااية الرئينية. 

ومن الضدددددددددروم  حماية اادددددددددريدا  ذ ح الركنولوجيا  نظراب ل دوم المركز  ال   تضدددددددددا ع ره جا   -42
ا جرماعا  ن تكون واددددائل لحرية تينددددير مماماددددة حقوا اسننددددان. ويمكن ل ركنولوجيا وواددددائل الرواصددددل 

ولكن يمكن اادددددددريدامالا  يضددددددداب لنشدددددددر الكراةية والمد وما  المضددددددد  ة. و شدددددددام   ،الردبير وتكوين السمعيا 
 المرحدءون إلى زيادة انرشام الرحريض ع ى الرمييز  و الدداوة  و الدن .

 مالحظات ختامح  -رابعاا  

مس ح حقوا اسننددددددددان ل مشددددددددامكين جا ح قة النقاش مئيح  نائب  تاح  ،ردد المنارشددددددددة الرحاومية -43
 جرصة اسد   رم حظا  خرامية.

 ح  المقرم الياص المدنا رالحق جا حرية الرسمع الن ما وتكوين السمعيا   ن ذنا  اتفاراب ج -44
عاماب ع ى  ن الحق جا الرسمع الندددددد ما حق  اددددددااددددددا يسب احررامه وحمايره. غير  ن الرحد  الرئينددددددا 

جا إعمال ذ ا الحق ع ى ال ددديد الوطنا. وم ى  ن من الضددروم   ن تددل الدول الرشددريدا  الرا يرمثل  
تمنع المداجدين عن حقوا اسننددددددان من ااددددددريدا  تكنولوجيا المد وما  وا ت ددددددا   والرا تينددددددر المراق ة  

سرمع المدنا. ألن ذ ح الرشددددريدا  تدوا عمل المداجدين عن حقوا اسننددددان ومنظما  الم  ،ع ى اسنررنت
ين غا تدديل القوانين المرد قة رالمراق ة والردر  ع ى الوجه ألنالا تشدددددددددكل انرالاكاب    ،وع ى وجه الي دددددددددوص

 19-كوجيدسائحة  لحق المرظاذرين جا الي وصية. و حال المشامكين إلى الم ادئ الدشرة ل دمل المرد ق ر 
ك ميدة لرقييد  19-كوجيد جائحة الرا تشدددددددد ع ى ضددددددرومة    تنددددددريد  الدول ،والحق جا الرسمع الندددددد ما
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الحيز المدنا. و شددددام إلى األذمية الحااددددمة ل منددددا لة عن انرالاكا  حقوا اسننددددان جا اددددياا الرسمدا   
 و شام إلى  نه يدرز  مواص ة الدمل رشقن ذ ا الموضوع.  ،الن مية لمنع وروع مزيد من ا نرالاكا 

بل اددددمة  اددددااددددية من اددددما     ،الندددديد شددددانا  ن ع ى الحكوما     تدربر الرسمدا  ترجاب وذكر  -45
ك ميدة ل حد رشددكل مفرا وغير  19-ين غا    ُتنددريد   جائحة كوجيد ،الحياة الديمقراطية. وجا ذ ا ال دددد

ضددددددروم  من الحق جا الرسمع. ورد وضدددددددت ردض المماماددددددا  السيدة جا جميع  نحا  الدالل ل حكوما   
الرا تمكنت من اعرماد تدابير م ددددممة رشددددكل وءيق لرينددددير الحق جا الرسمع الندددد ما جا  ورا  السائحة  

 دون تحمل مياطر صحية مفرطة  و غير ضرومية.

من ال دددددددددب رشددددددددكل مرزايد الرمييز بين الرسمدا  عبر   ،وييما يرد ق رالرسميدا  عبر اسنررنت -46
اية الممنوحة ل رسمددا  خامج اسنررنت  يضدددددددددددددداب ع ى الرسمددا   وين غا  ن تنابق الحمد   ،اسنررنت وخامجالدا

يسب  ن يكون نالا النددددددد اا  إزا  الرسمدا  النددددددد مية و     ،عبر اسنررنت. وييما يرد ق ريااا الكراةية
  جا  ،نص ال سنة المدنية رحقوا اسنندددددددانت  ،ريود مفروضدددددددة محايداب من حيخ المحروى. وجا الورت نفنددددددده

ع ى عددد  جواز ااددددددددددددددريدددا  الرسمدددا  ل دددعوة إلى الكراةيددة    ،(2020)37الدددا  مرل    تد يقالددا  من  50الفقرة  
 القومية  و الدرقية  و الدينية الرا تشكل تحريضاب ع ى الرمييز  و الددا   و الدن . 

وشدددددددددد  الندددددددديدة جون ع ى  ذمية  ن ُتنفم  ع ى  مض الوارع المدايير الدولية القائمة الرا تحكل  -47
مثل الم ادئ األاددددددااددددددية المرد قة رااددددددريدا  القوة واألادددددد حة النامية من جانب   ،مع الندددددد ماالحق جا الرس

الموافين المك فين رونفاذ القوانين. ودعت إلى مجع القيود المفروضدددة ع ى الحق جا الرسمع النددد ما رندددبب  
ياص جا  رمسرد انرالا  حالة الاوامئ ال ددددددددددددددحية الدامة. و شددددددددددددددام  إلى دوم القااع ال 19-جائحة كوجيد

ا حرساجا  الندددد مية وضددددرومة  ن يمامس مس ح حقوا اسننددددان الررارة المرد قة رمنددددتوليا  متاددددنددددا   
 األعمال جا مسال حقوا اسننان.

و شام  النيدة جون إلى الحاجة الم حة إلى إجرا  تحقيق جوم  ونزيه جا جميع حا   ا عرقال  -48
و حظت  ن عدداب كبيراب   ،  األمن جا ادددددياا ا حرساجا الردندددددفا واادددددريدا  القوة المفرطة من جانب روا

جا الحركا     ن شددددددددددددامكو ي من المحرسين جا جميع  نحا  الدالل ذل من الننددددددددددددا  واألطفال والشدددددددددددد اا ال ين  
 مرظاذرين المحرسزين لالرالل الموجالة     ن تنددددقطالا. ويسب ع ى الدول ن دو و قي ا جرماجية القائمة والناشدددد ة و 

السزا ا  المالية    ن ُترج عط بت   ،عنالل. وجا اليرا  و ن تفرجا الرسمع الندددد ما  رنددددبب مماماددددرالل حقالل ج
ط بت إلى الدول  ن تضددددا ع بدوم جا دعل الحركا   كما   ،والبيرورراطية المفروضددددة ع ى المسرمع المدنا

 المدنية.الشدبية وتوجير الموامد لالا كسز  من دومذا كدوامل تمكينية ل مشامكة الدامة والحريا  

و شددام منددرشددام شددرطة األمل المرحدة مدير شددع ة الشددرطة جا مكرب ادديادة القانون والمتاددنددا   -49
األمنية إلى  ن ع ى الشدددرطة  ن تتد  دوماب ذاماب جا تدزيز وحماية حقوا اسنندددان جا ادددياا ا حرساجا   

من  جل تدزيز حقوا      ضددددددددددددارط شددددددددددددرطة  ن يكون طرجاب جاع ب جا الرغيير  وم ى  ن رومكانالندددددددددددد مية. 
وتراعا  ،وترمحوم حول الناس ،اسنندددان وحمايرالا. جقعمال الشدددرطة السيدة تقو  دائماب ع ى حقوا اسنندددان

ين غا مراق ة    ،وتضع جا اعر امذا احرياجا   شد الف ا  ضدفاب. وييما يرد ق رالمنا لة ،المنظوم السننانا
 شمل واائط اسع   ومنظما  المسرمع المدنا.ض اا الشرطة من خ ل آليا  مامية وغير مامية ت 
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