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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة الخمسون 

 من جدول األعمال 3و 2البندان  

التقرير السننننلوف لم وألننننل احمة المتمدة السننننامسل لمقوق اإلنسننننان  
 مالم وألسل السامسل واحمين العاوتقارير 

تعزيز وحمايل جمسع حقوق اإلنسنان المدنسل والسنساةنسل واصاتينا يل  
 بما في ذلك المق في التلمسل ،واصجتماعسل والثقافسل

  حجب اإلنترنت: اصتجاهات واحةناا  والتداعسات القانونسل والتثييرات التي تمس   
 بمجموعل من حقوق اإلنسان

 *اإلنساناحمة المتمدة السامسل لمقوق    تقرير م وألسل  

 موجز  
تعرض مفوضاااااااا   األم   ،47/16بقرار مجلس حقوق اإلنسااااااااان                المقد م عمل    ،في هذا التقرير 

                                                                                       المتحدة الساااااااام   لحقوق اإلنساااااااان لمح  عام  عن اتجاها  حجض اإلنترنري ويتلااااااامن التقرير تحل ل  
 ، ذا الصاااااددشاااااريا  في هوأدوار ال ،ألساااااذا  هذا الحجض وتدا  اتا القانون   وت ف رح في حقوق اإلنساااااان

وأهم ا  هاذح   ،ر وتقادم  المعونا  اإلنماا  ا من أجا  تعزيز الرط  الشااااااااااااااذ ي بااإلنترنا     ا   والجهود المباذولا  حاال ا 
عن مجموع  من التداب ر         فلااااااااااال    ،الجهود في يشاااااااااااح عمل ا  الحجض وتفادل حدوفها والتعام  معها

 ى أدنى حديالموصى بها لوضح حد لعمل ا  الحجض والتقل   من ت ف رها إل
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 مقدمل -     أوص   

الساااااالل   واللساااااالل   في مساااااااو   ااااااتى يتلبدها  يتساااااابض حجض خدما  اإلنترنر وا تصااااااا     -1
في أمور م   عدم تم ن المسااااااتشااااااا ا  من ا تصااااااال                                وقد يتجسااااااد جز  بساااااا   منها م ل   ،المساااااات دمون 

وعزل صااااناح الحرف    ،ق  بالمر ااااح نوحرمان الناخب ن من المعلوما  المتعل ،ب طذا ها في حا   الطوار  
وعدم قدرة المتظاهرين الساااااااالم  ن الذين   ،   ا  و اااااااا      ا   اقتصااااااااادم     ا   ساااااااا ورطما مواجهته  إفل ،ال دوي  عن العمل 

وعدم تم ن الطل  من المشاااااري  في امتحانا  ا لتحاق    ،يتعرضااااون لهجوم عن ى على طلض المساااااعدة
الوصااااااااااااااول إلى المعلومااا  المتعلقاا  بااالم اااطر التي قااد  ى  عل  وعاادم قاادرة اللج  ن  ،بااالبراما األدااادمم اا 

ب د أن العديد من الح وما  ت مر بتنف ذ  (ي  19-ح  مرض ف روس يورونا )دوف ديتعرضااااون لها بساااابض جا  
غافل  عنها أو معتبرة أن يف    غ ر مدري  للت ف را  القاساا   التي مم ن أن تسااببها أو ،عمل ا  الحجض هذح

  ،لحجض ر الم ساااااااوي  لعمل ا  احجض ترجح على يف  األضاااااارار الناجم  عناي وتظ  ا فا                     العوام  المبر  رة لل
مفتقر      ا   أمر   ،التي يتلبدها على أرض الواقع ملي ن األ ااااا اس وتمس بح اته  وحقوق اإلنساااااان الواجذ  له 

ا  األعمال أدبر ب   ر من جانض الدول والمنظما  الدول   ومؤساااسااا     ا   للتقدير اللافي ويساااتحق اهتمام    ا  د  ر 
 التجاري  والمجتمع المدنيي

لحاج  الماسااااااا  إلى تسااااااال   اللاااااااو  على  اهرة حجض اإلنترنري ويهدف هذا التقرير إلى تلب   ا -2
وهو يتلاااااااامن معلوما  بشاااااااا ن الظروف التي ينفذ ف ها هذا الحجض وعواثذا المقلق  في ي  ر من األح اني 

بااالنظر إلى   ،نحو تزايااد عمل ااا  الحجااض في بعا المناااطقويورد التقرير اقتراحااا  للذح ا تجاااح الحااالي  
عدم التوافق من ح ث المبدأ ب ن عمل ا  الحجض وا لتزاما  الدول   المتعلق  بلاااامان وصااااول الجم ع إلى 

بما في ذلك المذاد  الر  سااا    ،يما يتلااامن توصااا ا  تساااتند إلى قانون حقوق اإلنساااان المنطبق  ،اإلنترنر
 وعدم التم  زي   ،والتناسض ،واللرورة ،المتعلق  بالمشرو   

الذل طلض ف ا المجلس إلى مفوضاااااا    47/16بقرار مجلس حقوق اإلنسااااااان                      ويقد م التقرير عمل   -3
وأن تحل     ،األم  المتحدة السااااااااام   لحقوق اإلنسااااااااان أن تدرس ا تجاح السااااااااا د في حا   حجض اإلنترنر

ا قتصااااااااااااااادما   بماا ف هاا الحقوق    ،ا فا  من حقوق اإلنسااااااااااااااانأسااااااااااااااذاابهاا وتادا  ااتهاا القاانون ا  وتا ف رهاا في طا 
با ساااااتناد إلى مشااااااورا  قوي  مع أصاااااحا  المصااااالح ي ويساااااتند التقرير إلى أعمال   ،وا جتما    وال قاف  

ورق    80ويراعي الرؤى المساتقاة من سالسال  من المشااورا  ا فتراضا   مع أصاحا  المصالح  ومن   ،ساابق 
ي  ( 1) لااادعوة إلى تقااادم  مااادخل ني تلب ااا   الااادول ااا  ومنظماااا  المجتمع الماااد  ورد  من الااادول والمنظماااا 

                                                                    إلى اإلسااااااااااااهام في تنف ذ نقا  العم  التي حد دها األم ن العام بشاااااااااااا ن وضااااااااااااع حد        أملااااااااااااا  التقرير   ويرمي
  (2)وفق مااا ورد في تقريرح بشااااااااااااااا ن خااارطاا  طريق التعاااون الرقمي وفي تقريرح   ، حجااض اإلنترناار  لعمل ااا  

 ي (3)المشتري "   المعنون "خطتنا 

  

-www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-comments-report-internet-shutdowns-andانااااااظاااااار   (1)

human-rights-fiftieth  باساات نا  الورقا  التي طلض أصااحابها عدم    ،                                                للطلح على طلض تقدم  م دخل  وعلى الورقا  الواردة
 ي اإلفصاح عن أسما ه 

(2) A/74/821 ي 

(3) A/75/982 ي 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-comments-report-internet-shutdowns-and-human-rights-fiftieth
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/calls-for-input/calls-input/call-comments-report-internet-shutdowns-and-human-rights-fiftieth
https://undocs.org/ar/A/74/821
https://undocs.org/ar/A/75/982
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 تعريف حجب اإلنترنت -       يانسا   

ويتجسااااااااد في التعط   المتعمد   ،                    أو ي ت ذ باساااااااا  ح وم   ،حجض اإلنترنر هو تدب ر تت ذح ح وم  -4
للوصاول إلى أنظم  المعلوما  وا تصاا   المرطوط  باإلنترنر واسات دامهاي وهو مشام  إجرا ا  تحد من 

إما عن طريق تق  د الرط    ،م أدوا  ا تصاااااااال عبر اإلنترنرقدرة عدد يب ر من األ ااااااا اس على اسااااااات دا
ن   الوصاااااول إلى ال دما  اللاااااروري  للتصاااااا    الشاااااذ ي باإلنترنر بوجا عام أو عن طريق إعاق  إم ا

وتؤفر عمل ا  الحجض  ي  ( 4) م   وسا   التواص  ا جتماعي وخدما  المراسل  ،التفاعل   وسهول  است دامها
األمر الذل يؤدل إلى أضارار عرضا    ،مسات دم ن ممن لديه  أهداف مشاروع يد من العلى العد   ا  هذح حتم

  لمقصودة من الحجضيها ل  تتجاوز نطاق األغراض ا

ما تسرل عمل ا  الحجض على يت  يامل  من الرط  الشذ ي باإلنترنر أو إم ان   الوصول إلى     ا   وغالذ  -5
خنق عرض النطاااق الترددل أو الحااد من ى نحو متزايااد إلى  تلجاا  الح ومااا  عل   ، ال اادمااا  المتاا فرةي ومع ذلااك 

األمر الذل مجع  من الصااااااعض لل ام   (،  2Gخدم  الهاتح المحمول وخفلااااااا إلى مسااااااتوى دفق الج   ال اني ) 
ا ساااااااااتفادة من اإلنترنر بصاااااااااورة مجدم  حتى وون حافي ذلك على وصاااااااااول  ااااااااا لي إلى الشاااااااااذ  ي وعلى وجا  

قاس  ومشاهدة لقطا  الف ديو والبث المذا ري ويتم   تدخ  رددل القدرة على ت ق  خنق النطاق الت معر   ، ال صوس 
وتق  د الوصاااول إلى قنوا  اتصاااال مع ن  بموازاة    ، آخر في الحد من إتاح  بعا مواقع وخدما   اااذ   اإلنترنر 

سااااااات دام الشاااااااذ ا  مع ا ساااااااتمرار في حجض الوصاااااااول إلى بن    اااااااذ   اإلنترنري وحظر  بعا الح وما  ا 
مقترن حجض  ذ ا    ، الحا   وفي بعا ي  ( 5) منع الناس من ا لتفاف على تداب ر الحجض  اص  ا فتراض   ل ال 

 اإلللتروني المذا ري  األمر الذل   يترك أل قناة للتصال   ، هاتا   ب دملها بعمل ا  حجض لإلنترنر 

    ا   للنا غالذ  ، أو منطق  باإلنترنر في بلد  ويم ن أن يؤفر حجض اإلنترنر على جم ع عمل ا  ا تصاااال  - 6
  سااا ما عبر  اااذ ا  الهاتح المحمولي وفي البلدان    ، ما مقتصااار على أ ااا ال مع ن  من الوصاااول إلى اإلنترنر 

ب نما   مط ق تللف     ، التي تعتمد ف ها األد ري  السااااحق  من الناس على األجهزة المحمول  للوصاااول إلى اإلنترنر 
ل دم         يامل      ا   قد معني الحجض السااااالح الذير وقف   ،   الطذق  الم سااااورة الوصااااول إلى اإلنترنر العريا النطاق إ 

ساااااااااتتطور طرا ق تعط   الوصاااااااااول إلى الفلاااااااااا    ، اإلنترنر بالنساااااااااذ  ألد ري  السااااااااا اني ومع تطور التلنولوج ا 
  ر تعريى عمل ا  الحجض وما تستد  ا من أوجا التعام  معاي ت          أملا   ومن ف  مجض    ، اإلللتروني واست داما 

 اإلطار القانوني -       يالثا   

 القانون الدولي لمقوق اإلنسان -ألف 

من المساااال  با على نطاق واسااااع أن الوصااااول إلى اإلنترنر عام  تم  ن   غنى عنا لمجموع    -7
 ،في    تطور الرقمن  ،ب  مشاا    ،التعب ر فحسااضلحري      ا   فهو ل س ضااروري   ي( 6) واسااع  من حقوق اإلنسااان

وللمشاااااااري  في الح اة   ،وحري  تلوين الجمع ا  والتجمع  ،ال الحق في التعل  عمإل       أملااااااا       ا   أساااااااساااااا          عامل  
والتنم   ا جتما      ،وللعم  ،ولتحق ق مسااااتوى مع شااااي   ق  ،وللصااااح   ،ا جتما    وال قاف   والساااا اساااا  

 م ال   الحصري على سب   ال ،وا قتصادم 

  

(4) A/HRC/35/22،  و ؛8الفقرةA/HRC/47/24/Add.2،  ي 7الفقرة 

 ،حظر  اااذ ا  خاصااا  افتراضااا  مقلاااي ب ،مقدمي خدما  اإلنترنرإلى  من لجن  ا تصاااا   األوغندم   موجا على أمر    للطلح (5)
-www.ugstandard.com/ucc-lists-over-100-vpns-directs-Internet-service-providers-to-block:  انااااااااظاااااااار

them/انظر أملاااااا   ي            :Supreme Court of India, Foundation of Media Professionals v. Union Territory 

of Jammu and Kashmir & Anr, judgment of 11 May 2020 ي 

 ي 12الفقرة  ،A/66/290و ؛47/16قرار مجلس حقوق اإلنسان  (6)

https://undocs.org/ar/HRC/35/22
https://undocs.org/ar/HRC/47/24/Add.2
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ugstandard.com/ucc-lists-over-100-vpns-directs-Internet-service-providers-to-block-them/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ugstandard.com/ucc-lists-over-100-vpns-directs-Internet-service-providers-to-block-them/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ugstandard.com/ucc-lists-over-100-vpns-directs-Internet-service-providers-to-block-them/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ugstandard.com/ucc-lists-over-100-vpns-directs-Internet-service-providers-to-block-them/
https://undocs.org/ar/A/66/290
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 ، ل إزا  تعزيز وت ساااااا ر التمتع بحقوق اإلنسااااااانوطالنظر إلى ا لتزام اإلمجابي الذل مقع على الدو  -8
فهي مطالذ  ب ن تت ذ جم ع ال طوا  اللزم  للااامان وصاااول جم ع األفراد بصاااورة مجدم  إلى اإلنترنري 

لوصاول إلى اإلنترنر ومنصاا  ا تصاا    ينذ ي للدول أن تمتنع عن عرقل  ا  ،إلى نفس األسااس   ا  واساتناد
 لمتطلذا  ص وك حقوق اإلنسان المنطذق ي   ا  تام                 ممت ل  امت ا   الرقم   ما ل  تلن هذح العرقل  

فهو يؤفر بصورة   ،على العديد من حقوق اإلنسان    ا   عم ق   ا  وفي ح ن أن حجض اإلنترنر يؤفر ت ف ر  -9
التي تم   أحد أسااس المجتمعا  الحرة والدممقراط     –مذا اارة على حري  التعب ر والوصااول إلى المعلوما  

فهي محك لجم ع الحقوق األخرى الم فول  في العهد ي ( 7) للتنم   اللامل  للشاااااااااااا   ى عنا  غن    ا  و اااااااااااارط
                      ويشاااا    أل تق  د لحري  ي ( 8) قوق اإلنسااااانالدولي ال اس بالحقوق المدن   والساااا اساااا   وغ رح من صاااا وك ح

 ي( 9) لحقوق اإلنسان   ا  خط ر     ا   التعب ر تق  د

 ، من اإلعلن العاالمي لحقوق اإلنسااااااااااااااان 19ماادة التي تلرر ال  ،من العهاد( 2)19وتحمي الماادة  -10
الاذل مشااااااااااااااما  حريا  التمااس المعلوماا  بجم ع أنواعهاا وتلق هاا ونقلهاا دونماا   ،حق يا  فرد في حريا  التعب ر

 دون تم  ز من أل نوحي   ،اعتذار للحدودي ويقع على الدول التزام باحترام وضمان الحق في حري  التعب ر

                                       إ  إذا اسااتوفر الشاارو   المنصااوس عل ها في  الحق في حري  التعب ر و  مجوز فرض ق ود على -11
  ،                                                                               من العهدي وي  ق ود ت فرض مجض أن تلون خاضع  للقانوني ويجض أن م صاغ القانون بدق  (  3)19 المادة

ويجض إتاحتا للجمهوري وعندما تلج  الدول إلى فرض   ،لتم  ن الفرد من تنظ   سااااااالويا على هذا األسااااااااس
ي  قانوني إلجرا اتها ما   تذير األسااس ال    ا  ف الذ  ،   الوصاول إلى منصاا  ا تصاا   نر أو تعط  حجض لإلنتر 

  مما   مفي بمتطلذا  ، فقد تلون التشاااريعا  المنطذق  غاملااا  أو فلااافاضااا  لل ام    ،                           أما عندما تعتد  بالقوان ن 
 ،ام العام أو األمن القوميمن المرجح في قانون مشاا ر إلى مساا ل  النظ ،وعلى سااب   الم ال(ي 3)19المادة 

   ا  أن م ون مفتقر   ، ااا  المح طاا  بعمل اا  حجااض اإلنترنااردون أن معااالا على وجااا التحااديااد الظروف والح   
 للدق  اللاف  ي 

إلى        أملااااااااا   وأل تق  د لحري  التعب ر وغ رها من الحقوق المحم   بموجض العهد مجض أن مسااااااااعى  -12
لتحق ق     ا   ومتناساااذ     ا   وأن م ون ضاااروري ( 3)19ددة في المادة تحق ق هدف مشاااروح يتما اااى مع األساااس المح

ويجااض أ  ممس بجوهر الحقي      ا   أقا  ال  ااارا  المتاااحا  اقتحاااماا        أملااااااااااااااا   هاذا الهاادفي ويجااض أن م ون التق  ااد  
ويجض أ  تلون  ي  ( 10) وتنطبق هذح الشااااارو  على جم ع الق ود المفروضااااا  على الحقوق المحم   بموجض العهد 

 ك الشرو  على الدول  التي تسعى إلى تق  د الحقوقي يقع عض  إفذا  امت ال الق ود لتل الق ود تم  زي ي و 

إلى الت ف را       ا     تفي عمل ا  حجض اإلنترنر بهذح المتطلذا  بوجا عامي ونظر   ، ويما ساااا فصاااا  أدناح  - 13
أ اا ال حجض     من  اا   وأل ي  ( 11) ما مفي بمع ار التناسااض      ا  فهو نادر   ، العشااوا    والواسااع  النطاق لحجض اإلنترنر 

       أملااااا                                                                                        اإلنترنر يؤدل إلى تقويا عدد   محصااااى من األنشااااط  المشااااروع  والمف دةي وتعر  ض عمل ا  الحجض  
عندما تجع  من المستح   تحذير الناس من خطر                ومن ذلك م ل   ، سلم  الناس ورفاهه  لل طر بصورة مذا رة 

مم ن  عمل ا  الحجض الشاااااام  عواقض وخ م       الناس من طلض خدما  ح وي ي ويترتض على و ااااا ك أو تم ن 
  ، أن م ون لأل ا ال األخرى من تعط   الشاذ ا  وا تصاا   آفار ضاارة عشاوا           أملاا   ومن المرجح    ،    ا  تبريرها أبد 

  

 ي 44/12؛ وقرار مجلس حقوق اإلنسان 2الفقرة (، 2011)34التعل ق العام رق   ،اللجن  المعن   بحقوق اإلنسان (7)

(8) de nd2y, CCPR Commentars: Covenant on Civil and Political RightN. U.k, Manfred Nowaي  

(N.P. Engel Publishers, 2005) ي 

 ي 24الفقرة (، 2011)34التعل ق العام رق   ،المعن   بحقوق اإلنساناللجن   (9)

  ،A/HRC/39/29و  ؛22الفقرة    ،A/HRC/27/37و  ؛6الفقرة  (،  2004)31التعل ق العاام رق    ،اللجنا  المعن ا  بحقوق اإلنسااااااااااااااان (10)
 ي 8الفقرة  ،A/HRC/48/31و ؛10الفقرة 

(11) A/HRC/44/24،  ي 21الفقرة 

https://undocs.org/ar/HRC/27/37
https://undocs.org/ar/HRC/39/29
https://undocs.org/ar/HRC/48/31
https://undocs.org/ar/HRC/44/24
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مقدم  عن طريق                                                                              مما مجعلها غ ر متناسااااااااااذ ي و  مم ن اعتذار عمل ا  الحجض المسااااااااااتهد ف  ل دم  اتصااااااااااا   
وفق    ، ويملذ أخ ر عند اللارورة لتحق ق هدف مشاروح   ، رة إ  في  روف اسات نا    لل ام  اإلنترنر متناساذ  ومبر 

تلون هناااك   وعناادمااا     ، م اا  دواعي األمن القومي أو النظااام العااام   ، من العهااد (  3) 19مااا هو محاادد في المااادة  
 (ي ح أدنا  67- 66من حدتهاي )انظر الفقرت ن   الت ا ى  وس ل  أخرى فعال  لمنع تلك األضرار أو 

ويترتض على حجض اإلنترنر بطب عتا ت ف ر سااالبي على التمتع بالحقوق ا قتصاااادم  وا جتما      -14
  مجوز  ،من العهد الدولي ال اس بالحقوق ا قتصاااادم  وا جتما    وال قاف   4وال قاف  ي وطموجض المادة 

الحقوق ول رض وح اد    ب عاا  تلااكفرض أل ق ود على التمتع بهااذح الحقوق إ  بقاادر ماا تلون متوافقاا  مع ط
 هو تعزيز الرفاح العام في مجتمع دممقراطيي 

إلى أن الوقر قد حان لتعزيز إم ان     ،في تقريرح المعنون "خطتنا المشااتري " ،وأ ااار األم ن العام -15
وصااااااول الجم ع إلى اإلنترنر يحق من حقوق اإلنساااااااني ووضاااااااف  إلى الدعوة إلى التعج   بالجهود الرام    

 اادد األم ن العام على أن األم  المتحدة  ،   الرط  الشااذ ي باإلنترنر لمن   مسااتط عون الوصااول إل ا إلى إتاح 
 من أج  الحد من تعط   خدما  اإلنترنري   ( 12) ستعم  مع الح وما  وقطاح األعمال والمجتمع المدني 

                                                         آراء اآللسات والخبراء الدولي ين واإلالسمي ين لمقوق اإلنسان -باء 

                                                 ندد خبرا   وه  ا   حقوق اإلنسااان بهذا الحجض بحلحاح   ،منذ  هور أولى عمل ا  حجض اإلنترنر -16
أدان مجلس حقوق اإلنسااااااان على نحو   لذس ف ا وطقوة    ،2016ما فتئ يتزايد باسااااااتمراري وابتدا  من عام  

                  نترنر وح  ر الدول إلاعن قلقها إزا  حجض      ا   وتلرار     ا   وأعرطر المفوضااااااااا  الساااااااااام   مرار   ي( 13) حجض اإلنترنر
   ا  وات ذ  اللجن  المعن   بحقوق اإلنساااااان موقف  ي( 14)   سااااا ما أفنا  التجمعا   ،                             على تجن ض تنف ذ هذح التداب ر

إلى أن الحظر العام ( 2011)34 اااديد ا نتقاد إزا  عمل ا  الحجض؛ وأ اااار  اللجن  في تعل قها العام رق   
من العهااد الاادولي ال اااس بااالحقوق الماادن اا  (  3)19دة  اماا لتشاااااااااااااا  اا  بعا المواقع والنظ    يتفق مع ال

على أن الدول األطراف في العهد مجض أن تمتنع عن وقح أو عرقل        أملاااااااااا  و ااااااااادد   ي  ( 15) والسااااااااا اسااااااااا  
الم لف ن بو ما  في إطار  وحث م تلح ي  ( 16) ا تصااااااااال بشااااااااذ   اإلنترنر في ساااااااا اق التجمعا  الساااااااالم  

مؤيدين  ،اإلقل م   الدول على ا متناح عن حجض اإلنترنر  ااإلجرا ا  ال اصااااااااااااا  ونظراؤه  من المنظم
ودعر اللجن  األفرين   لحقوق اإلنسااان والشااعو  الدول إلى عدم ي  ( 17) عدم توافقا مع قانون حقوق اإلنسااان

التلنولوج ا  الرقم   األخرى أو الت اضاااااااي عنا ساااااااوا  اإلقدام على أل تعط   للوصاااااااول إلى اإلنترنر أو  
 ي( 18)  ح من الجمهور أو بجم ع الس انار تعلق األمر بش

  

(12) A/75/982، ي 35 الفقرة 

 ، اااااذ   اإلنترنر فيقرارا  مجلس حقوق اإلنساااااان بشااااا ن تعزيز حقوق اإلنساااااان وحمايتها والتمتع بها   ،على ساااااب   الم ال  ،انظر (13)
 ي بش ن حري  الرأل والتعب ر 44/12وقرار المجلس  ،47/16و 38/7و 32/13

 ي A/HRC/44/24 انظر (14)

 ي 43الفقرة (، 2011)34التعل ق العام رق   ،اللجن  المعن   بحقوق اإلنسان (15)

 ي 34الفقرة (، 2020)37التعل ق العام رق   ،اللجن  المعن   بحقوق اإلنسان (16)

   ا  تشاااا   انتهاد  الحجضعمل ا    أنتلوين الجمع ا   ي حري  الحق فذير المقرر ال اس المعني بالحق في حري  التجمع الساااالمي و  (17)
 أصاحا  و م             صار ح فلف و (ي  52الفقرة    ،A/HRC/41/41مم ن تبريرها في أل  رف من الظروفي )للقانون الدولي و      ا  واضاح

  الحجاااض   مم ن تبريرهاااا عمل اااا     حماااامااا  الحق في حريااا  الرأل والتعب ر أن المقرر ال ااااس المعني بتعزيز و   ممن اضاااااااااااااطلعوا بااادور 
العهااااد الاااادولي ال اااااس بااااالحقوق الماااادن اااا  والساااااااااااااا اااااساااااااااااااا اااا ي  (  3)19المااااادة   بموجااااض    ؛78الفقرة    ،A/HRC/17/27  انظرمن 

يشااااااااااااااااطر خبرا  المنظماا  اإلقل م ا  هاذا الرألي انظر  و ي 51الفقرة  ،A/HRC/47/25و  ؛15–14  الفقرتاان  ،A/HRC/35/22و
 ي www.achpr.org/pressrelease/detail?id=8و www.osce.org/files/f/documents/a/0/154846.pdf:      م ل  

 (ي 2)38المبدأ  ،إعلن المذاد  بش ن حري  التعب ر والوصول إلى المعلوما  في أفرين ا  ،اللجن  األفرين   لحقوق اإلنسان والشعو  (18)

https://undocs.org/ar/A/75/982
https://undocs.org/ar/HRC/44/24
https://undocs.org/ar/HRC/41/41
https://undocs.org/ar/HRC/17/27
https://undocs.org/ar/HRC/35/22
https://undocs.org/ar/HRC/47/25
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.osce.org/files/f/documents/a/0/154846.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.achpr.org/pressrelease/detail%3fid=8
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التي تشااام  العم  من   ،تعزز أهداف التنم   المساااتدام  التزاما  الدول في مجال حقوق اإلنساااان -17
)ج( 9أج   ذ   إنترنر متاح  للعموم ويم ن للجم ع الوصول إل ها دون أل ق ود غ ر مبررةي وفي الهدف  

التزمر الدول بزيادة فرس الوصااااول إلى تلنولوج ا المعلوما  وا تصااااا      ،اف التنم   المسااااتدام أهد نم
    ا     والم سااور التللف  إلى اإلنترنر في أق  البلدان نمو زيادة يب رة والسااعي إلى توف ر إم ان   الوصااول الشااام

    ساااا ما  ، وج ا التم  ن   م التلنول ا د بتوط د اساااات         أملااااا   تعهد  الدول  (، )  5وفي الهدف  ي  2020بحلول عام 
 من أج  تعزيز تم  ن المرأةي  ،تلنولوج ا المعلوما  وا تصا  

على  ،الذل أنشاائ لت ساا ر الرط  الدولي بشااذ ا  ا تصااا   ،ويعم  ا تحاد الدولي للتصااا   -18
نترنري  ول إلى اإلصاااااا و إلى تحساااااا ن ال   ا  ويسااااااعى جاهد ،اعتماد معاي ر تلف  تراب  الشااااااذ ا  والتلنولوج ا 

وعلى غرار ما أ ااااااار إل ا المقرر ال اس المعني بالحق في حري  التجمع الساااااالمي والحق في حري  تلوين 
من دسااااااااتور ا تحاد ت ولها ساااااااالط  قانون     35و 34الدول ب ن أح ام المادت ن  احتجر بعا    ،الجمع ا 

ي ب د أن تطب ق تلك األح ام مجض  رن بما مشاااااام  تنف ذ عمل ا  حجض لإلنتر  ،إزا  وقح خدم  ا تصااااااا  
أن يتما اااى مع ا لتزاما  اإلضااااف   التي تعهد  بها الدول بموجض القانون الدولي لحقوق اإلنساااان بشااا ن 

  ،ومن ف  ي  ( 19) بها    ا  وأن م ون مرهون   ، رام الحق في حري  التعب ر وغ رح من حقوق اإلنسااااااااان الواجذ  التطب ق احت 
تنن ح تلك األح ام من أج  موا متها دولي للتصااااااا   تود النظر في لالع  الدول األعلااااااا  في ا تحاد 

ب ن مصاادر ا تحاد توج ها          أملااا  صااراح  مع المعاي ر الدول   لحقوق اإلنساااني وأوصااى المقرر ال اس 
 ي( 20) على أنها ت ذن بحجض اإلنترنر   ا                                        توضح أن تلك األح ام ينذ ي أ  ت فه  أبد

 لوتثييراته الرئسسس تناتجاهات حجب اإلنتر  -       رابعا   
تواصا  الح وما  إصادار أوامر   ،على الرغ  من ا لتزام العالمي بتعزيز الرط  الشاذ ي باإلنترنر -19

  ،2021و 2016ويحدث ذلك بصااااااااورة متلررة في بعا الحا  ي وط ن عامي   ،تقلااااااااي بحجض اإلنترنر
ومن الجاادير ي  ( 21) دولاا   74  حااالاا  حجااض لإلنترناار في  931  )اتريااا معماا ( ب   KeepItOnأبلغ تحااالح  

  ، التوالي خلل تلك الفترةي وعلى الصاااااع د العالمي نفذ  أد ر من عشااااار عمل ا  حجض على    ا  بلد   12بالذير أن  
 للن أد ر الحا   المبلغ عنها حدفر في آس ا وأفرين اي  ، هد  جم ع المناطق عمل ا  حجض متعددة

حجض والحصااااااول على معلوما  بشاااااا نها إلى لا                                          وتؤدل التحدما  التي تواج ا في يشااااااح عمل ا    -20
ما   تنشاااااااااار الساااااااااالطا  معلوما  عن عمل ا      ا   قها وت ف رهاي وغالذ تقار إلى معرف  ياف   بتواترها ونطاا ف

ا عتراف بحاا   التعط ا  أو تنفي أنهاا أمر  بالتادخ ي ويتطلاض ت د اد وجود     ا  يماا قد ترفا تمااما   ،الحجاض
توف ق اضااطرابا  ا تصااا   وتوضاا ح الظروف الدث ق     ،ا بدق نطاق دوتحدي  ،أمر حجض صااادر عن دول 

 لما حدثي 

  

(19) A/HRC/47/24/Add.2،  ي 66-65 تانالفقر 

 ي 67الفقرة  ،المرجع نفسا (20)

رصااااااد حا   حجض     منهج   بصااااااورة  تولرمنظم  من منظما  المجتمع المدني    244من أد ر من   KeepItOn  تحالحيت لح  (21)
ي  هذا التقرير صاااااااااااااابر في قدم العديد من أعلااااااااااااااا  التحالح معلوما   و ي  هافي قاعدة ب انا  عام  بعد إفذاتوتسااااااااااااااج لها إلنترنر ا
المعروض                      الب انا  المجم ع   التقرير مع   فيالمبلغ عنها والس اقا  المرتذط  باألحداث المقدم  ي م ل     الحجضعدد حوادث   يتوافقو 

ي  2022أبري   ن سااااااااااااااان/في ع عل هاا بصاااااااااااااا  تهاا المطل  ،2021و  2016في قاعدة الب اانا  العاام  للتحاالح للساااااااااااااانوا  ب ن عامي  
 ي www.accessnow.org/keepiton/#coalition :انظر

https://undocs.org/ar/HRC/47/24/Add.2
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/keepiton/
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في أعقا  تزايد ت ل       ا                                                                 وتطور  طرا ق عمل ا  الحجض من تدخل   اامل  إلى نه ا أد ر اساتهداف  -21
                                                                                   منصاااااااااااا  ا تصاااااااااااا   و هور أدوا  جديدة تم  ن من تفع   تعط   مساااااااااااتهد في وتتم   التدخل  األد ر 

في تعل ق  ، بعد التعط   الشااااااام  للشااااااذ ا  ذا  النطاق العريا والرط  الشااااااذ ي لألجهزة المحمول    ،    ا   اااااا وع 
وخنق النطااق الترددلي ومن  ، والتعط ا  المساااااااااااااتهادف لذعا ال ادما    ، ( 22)                              خدما  موج ها  لألجهزة المحمول  

                     تم  ن من تفع   تعل ق  ي أن تؤدل القدرة المتزايدة على تحم  تلال ى تلنولوج ا  المراثذ  الت       أملااااااااااااا  المرجح 
(، 5Gومع تنامي اعتماد  اذ ا  الج   ال امس )       ا ي خفي لذعا المنصاا  إلى عمل ا  تعط   أد ر اساتهداف 

ي  ( 23) فما  م ااطر من  هور عمل اا  حجاض جاديادة محاددة ج راف اا   ، التي تت ح زياادة تجز ا  الشاااااااااااااذ ا  وتماايزهاا 
  ساا ما   ، التي تح   قطاح ا تصااا   قانون    ل ا المؤسااساا   و                                        ومن عوام  خطر حدوث تدخل  متلررة األطر   

 اتفاقا  الترخ   واألطر القانون   الوطن   التي تحدد نطاق سلط  إصدار أوامر التدخ ي 

إذ تساااااااااااااتمر بعا التدخل  لفترا  طويل    ،   ا  يب ر     ا   ويم ن أن يتفاو  نطاق التعط   ومدتا تفاوت  -22
بلاااادان  ح ن أن    يفم تلفاااا ي و   من الزمن وتجمع ب ن طرا ق تعط اااا  بعا عمل ااااا  الحجااااض تؤفر على 

                                                                                      فالعديد منها مساااااااااااااتهدف مناطق أو بلدا  أو حتى أح ا  مع  ن ي وتتراوح مدة عمل ا  الحجض ب ن    ،ب دملها
ويترتض على عمل ا  الحجض المطول  أو الفترا  الممتدة ي ( 24) وحتى سااانوا  -بلاااع سااااعا  وعدة أ اااهر 
  ، تدا  ا  وخ م  لل ام  ،  ( 25) "الحصاااااار الرقمي"     ا   التي مطلق عل ها أح ان   ، ر والمتلررة من عمل ا  الحجض األقصااااا 

  ، واألعمال التجاري   ، وجدوى خدما  الرعام  الصح   وال دما  العام    ، بما في ذلك ف ما يتعلق باإلبلغ المستق  
إلى                                                               يبدو أن التعط   المؤقر لذعا منصااااااا  التواصاااااا  ا جتماعي قد تحو ل  ،والعمال ي وفي عدة حا  

 ي( 26)                                   تداب ر حظر ن فذ  إلى أج  غ ر مسمى

مم ن للبلدان التي تملك قدرا  تلنولوج   وقانون   ومؤساااسااا    اااامل  تت ح لها مراثذ   ، وطموازاة مع ذلك  - 23
            أ  م سااااااااات دم   ينذ ي  ، ه ادلها المعلومات   ب فا ة أن تمارس رقاب  منهج   دون اللجو  إلى تعط   مؤقري ومن ف  

 في م ان مع ني  في حد ذاتا يمع ار لتحديد نطاق حريا  اإلنترنر     ا  اإلنترنر أبد ض  حج نطاق حا    

 ةساق عملسات المجب -ألف 

                                                      يدل على تدهور أوضاح حقوق اإلنساني وتم    ا تجاح السا د    ا  قوي     ا   تش   عمل ا  الحجض مؤ ر  -24
 ترا  النزاح أو في ساا اق لل ف خ  لك بما في ذ   ،                                                     على مدى العقد الماضااي في حدوث الحجض في ساا اقا  مع  ن  

 فترا  المح ط  با نت ابا  أو فترا  ا حتجاجا  الواسع  النطاقي م   ال ،ا تداد التوترا  الس اس  

  

(22) Jan Rydzak, “Disconnected: a human rights-based approach to network disruptions”, Global 

Network Initiative, 2018 ي 

-www.ericsson.com/49295a/assets/local/about-ericsson/sustainability-and-corporate:  انظر  ( 23) 

responsibility/documents/2021/5g-human-rights-assessment---final.pdf  ي 

منذ ا نقل  العساا رل في  ااذا /فبراير   ،متعددة من تعط   خدما  ا تصااا           أ اا ا     ،على سااب   الم ال ، ااعض م انمار واجا (24)
أل  اا   من أ اا ال   لر محروم  من  طالعنحو بلدة في المناطق المت فرة بالنزاح   25ما   مق  عن  أن ويم ال على ذلك  ،2021
(ي  49-48الفقرا     ،A/HRC/49/72خطو  الهااتح ال اابار أو المحمول )          ح رمار من   ،أو في بعا الحاا    ،اإلنترنارالرط  با

اساتمر  عدة    حجض اضاع  لإلدارة الهندم  عمل ا   يشام ر السا ان اللام رون و  فيبالل   اإلنجل زي      الناطق  المنطق د سا ان  اهو 
-www.ohchr.org/en/press-releases/2017/02/un-expertو   ؛41الفقرة    ،CCPR/C/CMR/CO/5  انظر  أ ااااااااااااااهري

urges-cameroon-restore-internet-services-cut-rights-violationt  وwww.ohchr.org/en/press-releases/ 

2019/08/un-rights-experts-urge-india-end-communications-shutdown-kashmir ي 

(25) Jan Rydzak, “Of blackouts and bandhs: the strategy and structure of disconnected protest in India”, 

Stanford Digital Policy Incubator, 2019أملا  انظر  ؛       :Error! Hyperlink reference not valid. ي 

(26) Steven Feldstein, Government Internet Shutdowns are Changing. How Should Citizens and 

Democracies Respond? (Carnegie Endowment for International Peace, 2022), p. 8 ي 

http://www.ericsson.com/49295a/assets/local/about-ericsson/sustainability-and-corporate-responsibility/documents/2021/5g-human-rights-assessment---final.pdf
http://www.ericsson.com/49295a/assets/local/about-ericsson/sustainability-and-corporate-responsibility/documents/2021/5g-human-rights-assessment---final.pdf
https://undocs.org/ar/HRC/49/72
https://undocs.org/ar/CCPR/C/CMR/CO/5
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/press-releases/2017/02/un-expert-urges-cameroon-restore-internet-services-cut-rights-violationt
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/press-releases/2017/02/un-expert-urges-cameroon-restore-internet-services-cut-rights-violationt
http://www.ohchr.org/en/press-releases/%0b2019/08/un-rights-experts-urge-india-end-communications-shutdown-kashmir
http://www.ohchr.org/en/press-releases/%0b2019/08/un-rights-experts-urge-india-end-communications-shutdown-kashmir
http://www.ohchr.org/en/press-releases/%0b2019/08/un-rights-experts-urge-india-end-communications-shutdown-kashmir
http://www.ohchr.org/en/press-releases/%0b2019/08/un-rights-experts-urge-india-end-communications-shutdown-kashmir
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ب ن    ( 27)                                                                           ون ف ذ ما مقر  من نصااااح جم ع عمل ا  الحجض التي سااااجلتها جماعا  المجتمع المدني -25
ج لر   ،اساااااا  ساااااا  الفي ساااااا اق ا حتجاجا  واألزما    2021و 2016عامي  حال  حجض خلل    225           إذ ساااااا 

يبادو أن عمل اا  الحجاض تلاك ياانار ترمي إلى إخمااد المظااهرا  المتعلقا  بطاا فا     ،    ا  وعموما المظااهرا  العااما ي  
                                       ما يانر هذح ا حتجاجا  ت واد ض بتداب ر      ا   واسااااااع  من المظال  ا جتما    أو الساااااا اساااااا   أو ا قتصااااااادم ي وغالذ 

والتلاا  ق    ، على نحو فعال وساريع خلل تقويا إم ان   تعب   مجموعا  يب رة من الناس  ن م و ي  ( 28) قمع   إضااف   
تؤدل عمل ا  الحجض هذح إلى عرقل  الحق في التجمع الساااااااااااالميي    ، بشاااااااااااادة على إم ان   بروز ا حتجاجا  للعلن 

         ون ف  ذ    ، 2011ووقعر واحدة من أولى عمل ا  الحجض التي اسااااتحوذ  على ا هتمام العالمي في مصاااار في عام  
لقمع ا حتجاجا  ب مر من قادة        أملاااااا                       ون فذ  عمل ا  الحجض  ي  ( 29) ت  إلى جانض م ا  ا عتقا   وعمل ا  الق 

 ي ( 30) عس ري ن استولوا على السلط  عن طريق عمل ا  انقل  على ث ادا  منت ذ  

ي ( 31) 2021و  2016عمل ا  انت ااب ا  ب ن عاامي    52                                     وأف ر  عمل اا  الحجاض على ماا   مقا  عن   -26
وأقدمر    ،دول  أفرين   الوصااااااااول إلى اإلنترنر خلل الفترا  ا نت اب    14       عط لر   ،وحدح  2019وفي عام 

وتقوض عمل اا  ي  ( 32) بعا البلادان على تق  اد الوصااااااااااااااول إلى اإلنترنار في عمل ت ن انت ااب ت ن م تلفت ن
وتعزيز النقاش  ،ا نت اب    ملالتعط   هذح أو تل ي الوصاااااااول إلى أدوا  رقم   ذا  أهم   حاسااااااام  للح

                     تتساب ض عمل ا  الحجض    ،واإل اراف على العمل ا  ا نت اب  ي وفي نهام  المطاف  ،ووجرا  التصاوير ،العام
مما قد يؤدل بدورح إلى  ،                                                                           في عنذا  يب رة تلااااااار  بالعمل ا  ا نت اب   الدممقراط   والتدفق الحر للمعلوما 

نحي وتطرح عمل ااا  التعط اا  تزايااد احتمااال وقوح أعمااال عاادا  اا  وعو    اا تاالداا  ال قاا  في العمل ااا  ا نت اااب 
التي قد تعتمد بصااف  خاصاا  على   ،إ اا ا   خاصاا  تتحم  تذعاتها جماعا  المعارضاا  ذا  الموارد األق 

قنوا  اإلنترنر لتنظ   حملتها وحشاااد الناخب ني وتعوق عمل ا  التعط   بشااادة ما ملاااطلع با الصاااحف ون 
على   ،  في إجرا  انت ابا  نزيه ي ففي أوغنداصااف  عام  من دور م تسااي أهم   أساااساا  ب  مووسااا   اإلعل
في    تقارير  ،2021قوضاااااااااااار عمل ا  الحجض الت ط   اإلعلم   للنت ابا  في عام  ،سااااااااااااب   الم ال

                                                   وأ بلغ عن عمل ااا  حجااض حاادفاار في أعقااا  احتجاااجااا  وادباار  ي  ( 33) أفاااد  بوقوح تااداب ر قمع اا  عن فاا 
 ي( 35) والن جر  ( 34) ب لروس ات اب   في بلدان م   ان   عمل ا

  

 ي www.accessnow.org/keepiton/#coalition انظر: (27)

-www.ohchr.org/en/press-releases/2019/10/ecuador-un-experts-concerned-security-response :انظر (28)

protests (Ecuador), www.ohchr.org/en/2021/07/cuba-bachelet-urges-dialogue-calls-release-

detained-protesters?LangID=E&NewsID=27316 (Cuba), www.ohchr.org/en/press-

releases/2019/09/indonesia-must-protect-rights-veronica-koman-and-others-reporting-papua-and 

(Indonesia), www.ohchr.org/en/press-releases/2019/11/iran-experts-raise-alarm-arrests-and-

reported-killings-internet-shutdown?LangID=E&NewsID=25338 (Islamic Republic of Iran), 

https://previous.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28016&LangID=E 

(Kazakhstan), www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/tajikistan-un-experts-sound-alarm-about-

tensions-gbao-urge-protection-pamiri (Tajikistan) and www.ohchr.org/en/press-

releases/2022/04/sri-lanka-un-experts-condemn-crackdown-protests (Sri Lanka)  ي 
 ي https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments المتاح في:ي EGY 4/2011 البلغانظر  (29)

-https://www.ohchr.org/en/statements/2021/10/statement-coup:  السااااااااااااودان وم انماري انظر  ، على سااااااااااااب   الم ال  (30)

detat-sudanو ؛A/HRC/49/72 ي 

  يwww.accessnow.org/keepiton/#coalitionwww.accessnow.org/keepiton/#coalition :انظر (31)

فااااااااي  ي”Africa Internet Rights Alliance, “Study on Internet shutdowns in Africaانااااااااظاااااااار:   (32)  مااااااااتاااااااااح 
https://aira.africa/wp-content/uploads/2022/04/study-on-internet-shutdowns-in-africa-2021.pdf ي 

-www.ohchr.org/en/press-releases/2021/04/uganda-un-experts-extremely-concerned-serious  :انااااظاااار (33)

rights-violations-linked?LangID=E&NewsID=26988%20and ؛  
 ي www.unwantedwitness.org/download/uploads/Journalism-Blocked-Information-Seized.pdfو 

 ي https://news.un.org/en/story/2020/08/1070112 :انظر (34)

 ي /www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/niger-post-election-period-marred-by-violence :انظر (35)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/keepiton/%23coalition
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/press-releases/2019/10/ecuador-un-experts-concerned-security-response-protests
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/press-releases/2019/10/ecuador-un-experts-concerned-security-response-protests
http://www.ohchr.org/en/2021/07/cuba-bachelet-urges-dialogue-calls-release-detained-protesters?LangID=E&NewsID=27316
http://www.ohchr.org/en/2021/07/cuba-bachelet-urges-dialogue-calls-release-detained-protesters?LangID=E&NewsID=27316
http://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/09/indonesia-must-protect-rights-veronica-koman-and-others-reporting-papua-and
http://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/09/indonesia-must-protect-rights-veronica-koman-and-others-reporting-papua-and
http://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/11/iran-experts-raise-alarm-arrests-and-reported-killings-internet-shutdown?LangID=E&NewsID=25338
http://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/11/iran-experts-raise-alarm-arrests-and-reported-killings-internet-shutdown?LangID=E&NewsID=25338
https://previous.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28016&LangID=E
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/tajikistan-un-experts-sound-alarm-about-tensions-gbao-urge-protection-pamiri
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/tajikistan-un-experts-sound-alarm-about-tensions-gbao-urge-protection-pamiri
http://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/sri-lanka-un-experts-condemn-crackdown-protests
http://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/sri-lanka-un-experts-condemn-crackdown-protests
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
https://www.ohchr.org/en/statements/2021/10/statement-coup-detat-sudan
https://www.ohchr.org/en/statements/2021/10/statement-coup-detat-sudan
https://undocs.org/ar/HRC/49/72
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/keepiton/%23coalitionwww.accessnow.org/keepiton/%23coalition
https://aira.africa/wp-content/uploads/2022/04/study-on-internet-shutdowns-in-africa-2021.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/press-releases/2021/04/uganda-un-experts-extremely-concerned-serious-rights-violations-linked%3fLangID=E&NewsID=26988%20and
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/press-releases/2021/04/uganda-un-experts-extremely-concerned-serious-rights-violations-linked%3fLangID=E&NewsID=26988%20and
http://www.unwantedwitness.org/download/uploads/Journalism-Blocked-Information-Seized.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/08/1070112
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/niger-post-election-period-marred-by-violence/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/niger-post-election-period-marred-by-violence/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/niger-post-election-period-marred-by-violence/
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وفرض ق ود  ( 36) عن عمل ا  حجض وادبر تنف ذ الح وما  لعمل ا  مساالح        أملااا            ما أ بلغ     ا   وي  ر  -27
يبدو أن  ،مشااااددة على اإلبلغ ورصااااد حقوق اإلنساااااني وسااااوا  تعلق األمر بنزاح مساااالح أو بظروف أخرى 

نتهادا  واإلبلغ عنها بسرع  مسه  في المزيد من اللزم  لتوف ق ا    واعدم القدرة على الوصول إلى األد
                                                                                    وفي حدوث أعمال  اااااااااان ع ي وقد ت نف ذ بعا عمل ا  الحجض بن    التسااااااااااتر المتعمد على انتهادا   ،العنح

وأف د ب ن عمل ا  حجض قد عرقلر تدفق المعلوما  بشا ن انتهادا  جسا م  وقعر في ي  ( 37) حقوق اإلنساان
 على سب   الم الي، ( 40) وأفنا  قمع ا حتجاجا  في جمهوري  إيران اإلسلم    ( 39) والسودان  ( 38) م انمار

  متذرع  بهدف ردح ال ش المحتم    ،                                                     وعط لر عدة دول ا تصااا   خلل فترا  ا متحانا  المدرساا    -28
  ب ن القب   ا هذ حادف  من  38وأبل ر منظما  المجتمع المدني عن ي  ( 41) من خلل اسااااااااات دام األجهزة الرقم   

                     وم د  د العديد منها    ،جم ع أنحا  البلد    ا   و ااااااملر ي  حا   التعط   المسااااااجل  تقريذ ي  2021و 2016عامي 
                                                           وهو ما قوض األنشاط  السا اسا   وا قتصاادم ي وأ بلغ عن هذا النوح   ،لفترا  تجاوز  فترة ا متحانا  ب   ر

 ي( 42) ل أفرين اماو من التعط   في أغلض األح ان في منطق  الشرق األوس  

 ش افسل ممدو ة -باء 

إلى عادم ا عتراف بااإلجرا  المت اذ أو إلى  ،جاضعناد تنف اذ عمل اا  الح ،ماا تلجا  الح وماا     ا   د  ر  -29
بما في ذلك توضا ح األسااس لقانوني لإلجرا    ،توضا حا ب دنى قدر من المعلوما  أو عدم توضا حا بالمرة

حال  ساجلتها منظما     228ي لعمل ا  الحجض غ ر معروف في ساملر واألساذا  التي تبررحي و   المبرر ا
                       ل  ت عرف الساااااااااااااالطاا  التي    ،حاالا  138وفي ي ( 43) 2021و 2016دولا  ب ن عاامي  55المجتمع المادني في 

 أمر  بالتعط  ي 

    ا                                                                  ت نشاااار أوامر الحجض بعد مرور ي  ر من الوقر أو تمارس الح وما  ضاااا وط  ، وفي حا   أخرى  -30
تعط ا  وأ  تتقااسااااااااااااا  مع العموم المعلوماا  المتعلقا  على أن تمت ا  ألوامر ال     لحملهاا ياا شااااااااااااار دب رة على ال 

                                                            قد ي تذر ح بالقوان ن الوطن   وطاتفاقا  الترخ   لمنع الشريا    ،وفي م   هذح الحا  ي  ( 44) المت ذة  بالتداب ر 
هديدا  تسااتهدف ت  قرتلب نها         أملااا   من اللشااح عن المعلوما  المتعلق  بعمل ا  الحجضي وأبل ر  ااريا  

 إذا ل  تمت   لتلك الطلذا ي ،ها األساس  مو ف ها وه ادل

  

ا ي  www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf  اناااظااار: (36) تاااحااااااااد  ماااناااع 
الحااااااالي   المسااااااااااااالح  النزاح  خلل  ا جتماااااااعي  التواصااااااااااااااااااا   وساااااااااااااااااااا اااااا   خاااااادمااااااا   إلى  الوصاااااااااااااول  أويران اااااااي  الروساااااااااااااي  انظر:  في 

www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/russia-un-experts-alarmed-choking-information-

clampdown ي 

 ي A/HRC/35/22 انظر: (37)

لتفصااااا ل   للذع   الدول   المساااااتقل  لتقصاااااي ورق  غرف  ا جتماعا  التي تتلااااامن النتا ا ا       أملاااااا     انظري  A/HRC/42/50  انظر: (38)
 ي www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/report-hr-c42th-session متاح في:م انماري  فيالحقا ق 

 ي ام   لحقوق اإلنسان في السودانتقرير مقدم من م تض المفوض   الس (39)

الابالغ   (40) فاي:  ي  IRN 16/2019اناظار  اناظار  ي  https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocumentsماتااااااااح 
 ي www.ohchr.org/en/2021/03/press-briefing-notes-iran?LangID=E&NewsID=26852  :       أملا  

 ي www.accessnow.org/keepiton/#coalition :انظر (41)

 ي /www.accessnow.org/mena-Internet-shutdowns-during-exams :انظر (42)

 ي www.accessnow.org/keepiton/#coalition :انظر (43)

(44) A/HRC/35/22،  ي 31الفقرة 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
http://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/russia-un-experts-alarmed-choking-information-clampdown
http://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/russia-un-experts-alarmed-choking-information-clampdown
https://undocs.org/ar/HRC/35/22
https://undocs.org/ar/HRC/42/50
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/report-hr-c42th-session
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ohchr.org/en/2021/03/press-briefing-notes-iran%3fLangID=E&NewsID=26852
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/keepiton/%23coalition
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/mena-Internet-shutdowns-during-exams/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/mena-Internet-shutdowns-during-exams/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/mena-Internet-shutdowns-during-exams/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/keepiton/%23coalition
https://undocs.org/ar/HRC/35/22
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 المبررات الرةمسل -جسة 

على قوان ن غاملااا  الصااا اغ      ا   فهي تعتمد عموم   ، عندما تساااتند عمل ا  الحجض إلى أوامر قانون    -31
عمل ا  معتد بها في أد ري   ال   من السااااالط  التقديري ي وريز  المبررا  الرسااااام     ا  واساااااع    ا  تت ح للسااااالطا  نطاق 

على الساااااااااااااالماا  العاااماا  واألمن القومي أو الحاااجاا  إلى تق  ااد تااداول معلومااا  تعتبر غ ر قااانون اا    الحجااض 
                      ب ر  ر  عمل ا  الحجض ،  ( 45) للب انا  التي جمعتها منظما  المجتمع المدني    ا  ووفق       ا ي محتم  أن تسابض ضارر  أو 
  150في ح ن اسااااااتند   ،بم اوف تتعلق بالساااااالم  العام   2021و  2016التي وقعر ب ن عامي   189 ال

 ،عمل   حجض أخرى ألسااذا  تتعلق باألمن القوميي وأعقض العديد من عمل ا  الحجض هذح تصاااعد للعنح
المتعلق      ا   ما تفشاا  في تحق ق أهدافها المعلن  رساام      ا   األمر الذل يدل ف ما يبدو على أن تلك التدخل  غالذ 

اساات دام األمن   مم ن    ،ويما  حظر اللجن  المعن   بحقوق اإلنسااان ،لوة على ذلكعو   بالساالم  واألمني
 ي( 46) القومي يمبرر عندما م ون السبض الحن قي لتدهور األمن القومي هو قمع حقوق اإلنسان 

  (47)من عمل ا  الحجض التي ساااااااجلتها جماعا  من  132        ب ر  ر    ، 2021و  2016وط ن عامي   -32
بالحاج  إلى السا طرة على انتشاار خطا  اللراه   أو المعلوما  الملالل  أو غ رها    ا  م  رسا المدني    المجتمع 

ما اساااات دمر م افح  المعلوما  الملاااالل      ا  من أ اااا ال المحتوى التي تعتبر غ ر قانون   أو ضااااارةي وي  ر 
في      ا   ع و  اااا  في ح ن أف ر   ااااواغ  خطا  اللراه   بصااااورة أد ر ،ب  ا نت ابا دمبرر لتعط   اإلنترنر ق

أوامر الحجض التي تهدف إلى تعزيز السااااااالم  العام  واألمن القوميي ويت ح غموض العديد من الصااااااا وك 
مسااااااامح ب ن تلون هذح التدخل      ا  واساااااااع    ا   القانون   المتعلق  ب طا  اللراه   والمعلوما  الملااااااالل  هامشااااااا 

م ي ووضاااااااااف  إلى أن هذح   مل                                                          ا   أو أن ت ساااااااات دم ألغراض ساااااااا اساااااااا   أو غ رها من ال اما  غ ر التعساااااااا 
فهي قد تساه  في واقع األمر في انتشاار المعلوما  الملالل     ،اإلنساانالتدخل    تتفق مع معاي ر حقوق  

 ي( 48) بسبض اللمق ن والقلق اللذين ت  رهما ،وخطا  اللراه  

 احنشطل اصاتيا يلالتثيير على   - ال 

يؤدل تعط اا    ،التجااارة على التلنولوج ااا  الرقم اا و   ياا بااالنظر إلى تزايااد اعتماااد األعمااال التجااار  -33
خدما  ا تصااااا   بنا  على أمر صااااادر إلى عواقض وخ م  تؤفر في جم ع القطاعا  ا قتصااااادم ي وقد  

صاااناع  وأساااواق العم  وا ااات ال منصاااا   تؤدل عمل ا  الحجض إلى تعط   المعامل  المال   والتجارة وال
األمر  ،تتسبض عمل ا  الحجض في مناخ من اللمق ن إزا  ا ست مار ،لكذ وعلوة علىي ( 49) تقدم  ال دما 

ي ( 50) على الشااااااااريا  وعلى ب    األعمال النا اااااااا   على وجا ال صااااااااوس    ا   الذل مم ن أن م ون وقعا يارف  
ق التحويل  المال   إلى البلدان المن فلااااااااا  الدخ  والبلدان               أن تقو ض تدف      أملاااااااااا  ويم ن لعمل ا  الحجض  

ويسااااتمر أفر الصاااادما  ا قتصااااادم  الناجم  عن عمل ا  الحجض لفترا  طويل  من ي  ( 51) دخ ال   المتوسااااط
 ي                                                                     مما يؤدل إلى تفاق  يب ر للتفاوتا  ا جتما    وا قتصادم  الموجودة أصل    ،الزمن

  

 ي www.accessnow.org/keepiton/#coalition :انظر (45)

 ي 42 الفقرة(، 2020)37التعل ق العام رق   ،اللجن  المعن   بحقوق اإلنسان (46)

 ي www.accessnow.org/keepiton/#coalition :انظر (47)

(48) A/HRC/47/25،  ي 51الفقرة 

(49) Jan Rydzak, “Disconnected”, p. 15 ي 

 ي المرجع نفسا (50)

 ي 16الصفح   ،المرجع نفسا (51)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/keepiton/%23coalition
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/keepiton/%23coalition
https://undocs.org/ar/HRC/47/25
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  تزال  ، ومع ذلك  ، وقدر  عدة دراسااا  الت ف را  ا قتصااادم  لعمل ا  الحجض في ساا اقا  م تلف   -34
واف     وأقر  الدراساااا  المتاح  صاااراح  ب ن نتا جها ل  تح  بصاااورة ، رة يب رة في الب انا  الموفوق ف ك  هنا

دول    19قدر  مؤساسا  بروي ن ز أن عمل ا  الحجض في ،  ( 52) ب   الت ف را  ا قتصاادم ي وفي تق    حديث
ن دو ري وفي دراسااااا    و بل 2,4بما   مق  عن   2016قلصااااار الناتا المحلي اإلجمالي لتلك الدول في عام  

قد م ون ورا  خسااااااااااااا ر    2021و 2019دول  ب ن عامي   46                               اساااااااااااات نتا أن تنف ذ عمل ا  حجض في  ،أخرى 
با ن حجاض اإلنترنار في م اانماار     ا  للبناك الادولي صااااااااااااادر  مؤخر   ( 54) وتف اد تقاديرا  ي  ( 53) بل ون دو ر   54,20بل ار  

وهو ما تسابض في قلض   ، 2021نون األول/دمسامبر  يا و   بل ون دو ر ب ن  اذا /فبراير   2,8وحدها يلح ما مقر  من  
اتجاح مساااار التقدم ا قتصاااادل المحرز خلل العقد الماضااايي وأ اااار أد ر من فلث الشاااريا  التي  اااملتها الدراسااا  

 ا ستقصا    المنجزة ألغراض التقرير إلى أن محدودم  الوصول إلى اإلنترنر قد ق د  بشدة عمل اتها التجاري ي 

 الوصول إلى التعلسة واليمل والمساعدة اإلنسانسليير على إمكانسل  تثال -هاء 

   ا  تعتمد ال دما  األسااااااااسااااااا   التي تت ح التعل   والرعام  الصاااااااح   والمسااااااااعدة ا جتما    اعتماد -35
تؤفر اإلجرا ا  الصااااااااااارم  القا م  على تعط    ،على األدوا  وا تصااااااااااا   الرقم  ي ونت ج  لذلك   ا  متزايد

  يما تنطول   ، على التمتع بالحقوق ا قتصاااادم  وا جتما    وال قاف      ا  سااالب      ا   ت ف ر  خدما  ا تصاااا    ا  إبط  أو 
 على عواقض فوري  وأخرى طويل  األج ي 

إلى أنها تقوض النتا ا      ا   نظر  ،ورصاااااااااااااد باح ون الت ف ر السااااااااااااالبي لعمل ا  الحجض على المدارس -36
ففي إقل   يشااااام ر  ي  ( 55) يرل المدارس واألسااااارن المدرسااااا ن ومدب    الترطوي  وتعرق  ت ط   التعل   والتواصااااا 

قوضاار الق ود المفروضاا  منذ فترة طويل  على الرط  الشااذ ي   ،على سااب   الم ال ،ال اضااع لإلدارة الهندم 
بساااااااابض تق  د الوصااااااااول إلى المواد الترطوي  والفصااااااااول    ،تعل   الطل  الذين معتمدون على التعل   عن بعد

 ي( 57)                                            وأ بلغ عن  واغ  ممافل  في بن لدمش وم انماري  ( 56) نترنرإلا الدراس   عبر

  الناجم  عن عمل ا  الحجض إلى اإلضاارار بفعال   ساا اسااا  ويؤدل ت خ ر ا تصااا   والعنذا -37
ويتسااااابض في ت ف را  تتراد  بمرور الوقري وقد ب نر دراساااااا  الت ف را   ،الرعام  الصاااااح   والصاااااح  العام 

وتسااااببها   ،بما في ذلك على تعب   الرعام  الطب   المسااااتعجل   ،حجض على النظ  الصااااح  ال  اللب رة لعمل ا
والحد من تذادل المعلوما  الصااح   ب ن العامل ن  ،األدوي  األساااساا   وصاا ان  المعدا  في تعط   إمصااال
ل ا  عمض وورد أن فر ي ( 58)                                                   و ااا   تقدم  المسااااعدة األسااااسااا   في مجال الصاااح  العقل   ،في المجال الطبي

 ح   لحجض في بعا األمادن منع ف ا  مجتمع   من الوصااول إلى اإلر ااادا  األساااساا   لحمايتها من جاا
 ي( 59) وساه  في انتشار المعلوما  المللل (  91-مرض ف روس يورونا )دوف د

  

أملاااااااااااااااااااااا  ي  www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/intenet-shutdowns-v-3.pdf  :اناااظااار (52)  :           اناااظااار 
www.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/the-

economic-impact-of-disruptions-to-Internet-connectivity-report-for-facebook.html ي 

 ي /https://top10vpn.com/research/cost-of-Internet-shutdowns :انظر (53)

 /https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c3299fac4f879379513b05eaf0e2b084-0070012022  :اناااااااااظااااااااار (54)

original/World-Bank-Myanmar-Economic-Monitor-Jan-22.pdf ي 

 ي https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hbe2.230 :انظر (55)

 ي www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8083513/#tcab019-B7 انظر: (56)

 ي http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2021/01/Lockdowns-and-Shutdowns-1.pdf :انظر (57)

 https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/kashmirs-Internet-siege/; Institute for Human  :انظر (58)

Rights and Business, “Security v. access: the impact of mobile network shutdowns – case study: Telenor, 

Pakistan”, pp. 32–33  فاااااااااي:  ي ي  www.ihrb.org/pdf/2015-09-Telenor-Pakistan-Case-Study.pdfماااااااااتااااااااااح 
 ي التقرير المقدم من م تض المفوض   السام   لحقوق اإلنسان في السودان      أملا   انظر

حجاض  عمل اا  ب ز وحمااما  الحق في حريا  الرأل والتعب ر  نادد المقرر ال ااس المعني بتعزي   ي aBurm-ALTSEANمن   ورقا  مقادما   ( 59) 
 (ي  28الفقرة    ، A/HRC/44/49في الوصول إلى المعلوما  الصح   )   ي      لحق     ا  هلم   باعتذارها   الجا ح  أفنا   اإلنترنر 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/10/intenet-shutdowns-v-3.pdf
http://www.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/the-economic-impact-of-disruptions-to-Internet-connectivity-report-for-facebook.html
http://www.deloitte.com/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/the-economic-impact-of-disruptions-to-Internet-connectivity-report-for-facebook.html
https://top10vpn.com/research/cost-of-Internet-shutdowns/
https://top10vpn.com/research/cost-of-Internet-shutdowns/
https://top10vpn.com/research/cost-of-Internet-shutdowns/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c3299fac4f879379513b05eaf0e2b084-0070012022/%0boriginal/World-Bank-Myanmar-Economic-Monitor-Jan-22.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c3299fac4f879379513b05eaf0e2b084-0070012022/%0boriginal/World-Bank-Myanmar-Economic-Monitor-Jan-22.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c3299fac4f879379513b05eaf0e2b084-0070012022/%0boriginal/World-Bank-Myanmar-Economic-Monitor-Jan-22.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c3299fac4f879379513b05eaf0e2b084-0070012022/%0boriginal/World-Bank-Myanmar-Economic-Monitor-Jan-22.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hbe2.230
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8083513/%23tcab019-B7
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2021/01/Lockdowns-and-Shutdowns-1.pdf
https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/kashmirs-Internet-siege/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.ihrb.org/pdf/2015-09-Telenor-Pakistan-Case-Study.pdf
https://undocs.org/ar/HRC/44/49
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 ،إم ان   حصااول النسااا  والفت ا  على الدع  والحمام  الحاساام ن      أملااا  وتقوض عمل ا  الحجض   -38
مم ن لعمل ا  الحجض أن تع ق الوصااول    ،فعلى سااب   الم الي  ( 60) ى تفاق  الفجوة ب ن الجنساا نإلل  ؤدمما ي 

وقاد تب ن أن نق  الرط  ي  ( 61) إلى الادع  الصااااااااااااااحي الطاار  وولى المعلوماا  المتعلقا  باالصااااااااااااااحا  اإلنجااب ا 
نح الجنساني لعا  لا صل  بتفاق  م اطر  19-باإلنترنر خلل إجرا ا  اإلغلق التي فرضتها جا ح  يوف د

 ي( 62) تعرضر لا النسا  الذل

على قادرة الجهاا  الفااعلا  في المجاال اإلنساااااااااااااااني على تقادم     ا  عم قا     ا   جاض اإلنترنار تا ف ر ويؤفر ح -39
ويم ن أن تتوقح ساااااااالساااااااا  التوريد وتدفق المعلوما  الحاساااااااام  المتعلق  بتساااااااال   الساااااااالع ي  ( 63) المساااااااااعدة

أفاد العاملون في مجال اإلغاف  ب ن عمل ا  الحجض أفر    ،العلى سااااب   الم   ،وال دما ي ففي الصااااومال
أفاد  التقارير ب ن حجض اإلنترنر معرض    ،وفي م انماري  ( 64) على جمع الب انا  ورصاااااااد تقدم  المسااااااااعدة

 ي( 65) ألسذا  منها أن الحجض ممنعها من التماس التموي  وتلن ا ،منظما  اإلغاف  المحل   لل طر

 وت ا ف حدويها والتعامل معها  بجمكشف عملسات ال –       خامسا   

 المعونل الدولسل في مجال الربط الشاكي -ألف 

يرمي إلى تعزيز الرط    2030على الرغ  وجود التزام بموجااض خطاا  التنم اا  المسااااااااااااااتااداماا  لعااام   -40
ل  يتم ن من تحق ق هدف الوصااااااول الشااااااام  والم سااااااور التللف  إلى اإلنترنر    ،2021ففي عام    ،الشااااااذ ي

ما تع س أوجا عدم المساااااواة في الوصااااول      ا   وغالذ ي  ( 66)                      من أق  البلدان نموا      ا   بلد 46أصاااا     منن  سااااوى بلدي 
 ،الم الإلى اإلنترنر أوجا عدم المسااااااااواة األخرى داخ  المجتمعا  وعلى الصاااااااع د العالميي فعلى ساااااااب   

مقارن    ،   ا  بلدان نمو ال   في الما   من السا ان في أق 19,1تتوفر إم ان   الوصاول إلى اإلنترنر إ  بنساذ    
في الما   من الس ان في البلدان المتقدم  النموي ويتطلض توس ع نطاق الوصول إلى اإلنترنر   86,6بنسذ  

                                                                                                  اساات مارا  يب رة في اله اد  األساااساا   للتصااا  ي وقد ر  لجن  النطاق العريا المعن   بالتنم   المسااتدام   
بلوغ أهاادافهااا المتعلقاا  بااالرط   ن البلاادان األفرين اا  من  لي تتم ل   ر بل ون دو    100أن هناااك حاااجاا  إلى حوالي  

 الشذ ي باإلنترنري 

  

 ي A/HRC/35/9 انظر: (60)

(61) Institute for Human Rights and Business, “Security v. access”; Tomiwa Ilori, “Life Interrupted. 

Centering the Social Impacts of Network Disruptions in Advocacy in Africa”, and Global Network 

Initiative, p. 22 أملا  انظر ي      A/HRC/35/9،  ي 22الفقرة 

 ي https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/e006564.full_.pdf :انظر (62)

-https://myanmar.un.org/en/19050-united-nations-myanmar-calls-Internet-resumption-areas  :اناااااظااااار (63)

under-shutdown-rakhine-state ي 

-www.devex.com/news/some-aid-groups-affected-by-mobile-Internet-shutdown-in-somalia  :انااااااظاااااار (64)

 ي 82875

 ي 461-459الفقرا   ،م انمار فيذع   تقصي الحقا ق ل  انظر ورق  غرف  ا جتماعا  التي تتلمن النتا ا التفص ل  (65)

-www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/09/17/11/46/Connectivity-in-the-Least-Developed  :انااااظاااار (66)

Countries-Status-report-2021 ي 

https://undocs.org/ar/HRC/35/9
https://undocs.org/ar/HRC/35/9
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/e006564.full_.pdf
https://myanmar.un.org/en/19050-united-nations-myanmar-calls-Internet-resumption-areas-under-shutdown-rakhine-state
https://myanmar.un.org/en/19050-united-nations-myanmar-calls-Internet-resumption-areas-under-shutdown-rakhine-state
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.devex.com/news/some-aid-groups-affected-by-mobile-Internet-shutdown-in-somalia-82875
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.devex.com/news/some-aid-groups-affected-by-mobile-Internet-shutdown-in-somalia-82875
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/09/17/11/46/Connectivity-in-the-Least-Developed-Countries-Status-report-2021
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/09/17/11/46/Connectivity-in-the-Least-Developed-Countries-Status-report-2021
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اساااترات ج   لتحسااا ن اله اد  األسااااسااا       ا   خطط    ا   واعتمد  م تلح مؤساااساااا  تموي  التنم   مؤخر  -41
  زن واوفم  حلااااور ،  ( 68) بعا الم ونا  الرقم      ا   وتشاااام  جم ع هذح المشاااااريع تقريذ   ي( 67) وال دما  الرقم  

  ريع اله اد  األساااااساااا   والصااااح  والتعل   والمال   واإلدارة العام ي ب د أن ضاااامانا  ولوج ا  الرقم   في مشااااا للتلن 
مؤساساا  تموي  التنم   قد   تلون ياف   للتصادل لم اطر المسااس     ا  حقوق اإلنساان التي تساتند إل ها حال  

 ي( 69) بحقوق اإلنسان المتصل  بالفلا  الرقمي

الشااااذ ي باإلنترنر إقام   اااارادا  ب ن ويا   التموي  والدول وقطاح  ما يتطلض تعزيز الرط       ا  وي  ر  - 42
في إنشا  ووصلح نظ  ا تصا       ا  هام     ا   ا تصا  ي وتؤدل الجها  الفاعل  في مجال المعون  اإلنما    دور 

    ا   تماما ن اه  الجها  حتى  ذح ه  ومع ذلك ل  تول   ، السالل   واللسالل   واألطر القانون   والمؤساسا   ذا  الصال  
 للم اطر والت ف را  المحتمل  لعمل ا  الحجض في س اق تصم   وتق    اتفاقا  التعاوني    ا  داف  

بالنظر إلى أن  ،ويطرح هذا ا ن را  المحدود من جانض الجها  الفاعل  اإلنما    إ اااااا ال   أدبر -43
ما تلج  هي نفسااااها    ا  ذ ي ي  ر   في مجال الرط  الشاااا ل  دو البلدان التي تحظى باألولوي  في تلقي المساااااعدة ال

ج لر عمل ا  حجض في   ،2016إلى عمل ا  الحجضي ومنذ عام  من أق       ا   بلد  46من أصااااااااا      ا  بلد 27                      سااااااااا 
 10                                                                           ونف ذ بعا تلك البلدان عمل ا  حجض متلررةي ونفذ  خمسااااااااا  بلدان منها ما   مق  عن   ،   ا  البلدان نمو 

من البنك الدولي لتوساااااااااااا ع نطاق     ا    فمان   بلدان على األق  تتلقى دعمذفن و ي  ( 70) عمل ا  حجض لل  منها
 ي( 71) بما في ذلك خلل فترا  انت اب   ،الرط  الشذ ي عمل ا  حجض

 اإلنترنت  قساس الوصول إلى -باء 

تشااااا ر عدة دراساااااا  بشااااا ن الفجوة الرقم   إلى أن ث اساااااا  الرط  الشاااااذ ي تم   إلى المذال   في   -44
الوصااااااول وتهم  مع ار انفتاح هذا الرط  وجودتاي وتريز المؤ اااااارا  التقل دم  للرط  على  ا وي تقدير مساااااات 

من خلل الب انا  اإلداري  الواردة من ألسااسا   ونساذ  وصاول األسار المع شا   واألفراد التي تقاس اله اد  ا
بوت رة   المتعلق  نا ابما في ذلك الب  ،مقدمي خدما  اإلنترنر والدراسااااا  ا سااااتقصااااا    لألساااار المع شاااا  

 ي( 72) است دام األفراد لإلنترنر

وينطول اسااااااتعمال وسااااااا   الن اس هذح على قصااااااور في التقا  تجرط  الرط  الشااااااذ ي في الواقع  -45
                           ي رو ج لمذادرا  ث اس جديدة  ،ذا األسااااااالو  ت ف ر الق ود المفروضااااااا ي ولمعالج  هذين الشااااااااغل نم ف  ه دما

وتدرج منظم  األم  المتحدة للترط   والعل   حسااااااااااا ن فه  الفجوة الرقم  يوت   لتوسااااااااااا ع وتنويع جمع المعلوما
أو الق ود  ،وأساااااسااااها وال قاف  )ال ونساااا و( صااااراح  في مؤ ااااراتها لعالم   اإلنترنر حا   الحجض وطب عتها

يجز  من ث اساااااااااااااتهاي ويفسااااااااااااح مقترح ث اس الرط    ،األخرى المفروضاااااااااااا  على الرط  الشااااااااااااذ ي باإلنترنر
 بش ن نو    الوصول على أساس يوميي                                للحصول على معلوما  أد ر تفص ل                المجدل مجا     ( 73) الشذ ي

  

-www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/infrastructure-for ،على سب   الم ال ،انظر (67)

tomorrow/technology-enabled-infrastructure/index.html  ي 

 /www.worldbank.org/en/topicمتااح في:  ي  the Digital Development Overview، على سااااااااااااااب ا  الم اال ،انظر (68)

digitaldevelopment/overview#1 ي 

 ي لس اسا  الوقا    لمؤسسا  تموي  التنم  بش ن ادراس  المفوض   السام   لحقوق اإلنسان  (69)

 ي www.accessnow.org/keepiton/#coalition :انظر (70)

 ي اإلنسان لدراس  داخل   للمفوض   السام   لحقوق        وفقا   (71)

 ي www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx انظر: (72)

 ي /https://a4ai.org/meaningful-connectivity :انظر (73)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/infrastructure-for-tomorrow/technology-enabled-infrastructure/index.html
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/infrastructure-for-tomorrow/technology-enabled-infrastructure/index.html
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.worldbank.org/en/topic/%0bdigitaldevelopment/overview%231
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.worldbank.org/en/topic/%0bdigitaldevelopment/overview%231
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.worldbank.org/en/topic/%0bdigitaldevelopment/overview%231
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.worldbank.org/en/topic/%0bdigitaldevelopment/overview%231
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.accessnow.org/keepiton/%23coalition
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx
https://a4ai.org/meaningful-connectivity/
https://a4ai.org/meaningful-connectivity/
https://a4ai.org/meaningful-connectivity/
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في السااانوا  األخ رة من     ا   يب ر     ا   وت ف رها تطور وتطور  الذحوث المتعلق  بانتشاااار عمل ا  الحجض   -46
  ،لاااااا  ج راف   أف   دقبتواتر أدبر و  ،تتاح ال وم ،إلى تلك الجهود    ا   واسااااااتنادي  ( 74) خلل جهود تعاون   متعددة

اتساااااع نطاق فه  عمل ا    ،معرف  نو    الرط  الشاااااذ ي باإلنترنر من منظورا  متعددةي ووضااااااف  إلى ذلك
بما في ذلك الب انا  المتعلق  باضاطرابا  الوصاول إلى منصاا  وخدما     ،الب انا الحجض مع تزايد توافر 

الدول  وعزوها إلى الجه  المساؤول  عنها  ن  م محددةي ب د أن ت د د حا   حجض اإلنترنر الصاادر بها أمر
متنوع ي    ب ن ي انا     ا   ويتطلض ذلك تعاون  ،ما يلتقطا ث اس واحد أو ترصاااااااااااااادح منظم  واحدة   ا  نادر     ا   مظ  أمر 

  الت دد من أن أسااااااال ض تسااااااج   وتجم ع الب انا  المتعلق  بعمل ا  الحجض   تعرض       أملااااااا  ومن األهم   بم ان  
 احتمال تحديد هويته  واستهدافه ي إضاف   قد تنج  عنر اطمست دمي اإلنترنر لم 

 مسؤولسات الشركات في ت ا ف حدوث عملسات المجب والتعامل معها  -جسة 

ما يتولون تشاا        ا   بالنظر إلى أن مقدمي خدما  ا تصااا   الساالل   واللساالل   واإلنترنر ي  ر  -47
  من خلل إصاااااااادار أوامر أو ممارساااااااا    ، ف ذ تعط   اإلنترنر تن ل   ما تلج  الح وما  إل ه     ا  فل  ر  ، قنوا  ا تصااااااااال 

  ارج نطاق القانونيض و  خ

                                                                                   وتحد د المذاد  التوج ه   بشااا ن األعمال التجاري  وحقوق اإلنساااان مساااؤول ا  الشاااريا  عندما   - 48
سااااااوا  تعلق األمر بمنع انتهادا  حقوق اإلنسااااااان أو بمعالج    ، تجد نفسااااااها في مواجه  طلذا  التعط   

حجض لها ت ف ر مذا ار على حقوق اإلنساان ف را  اللاارة التي تمس بحقوق اإلنسااني وألن عمل ا  ال ت  ال 
فمن األهم   بم ان أن تتناول سا اساا  الشاريا   ،                                                الواجذ  لجم ع من م منع وصاوله  إلى قنوا  ا تصاال 

قبا  دخول    جذا ساااااااااااااااان عمل اا  الحجاض من خلل توقع الم ااطر وطاذل العنااما  الوا في مجاال حقوق اإلن
لشااافاف  ي وينذ ي للشاااريا  أن تساااتلشاااح جم ع التداب ر األساااواق واعتماد تداب ر على صاااع د الت ا ى وا 

بالغ األهم   من منظور وضاااااااااااااع حد    ا                                                               القانون   للطعن في تنف ذ عمل ا  التعط  ي وتم    الشااااااااااااافاف   أمر 
ق ود أو المت فرة بها هي             منف  ذة لل ال    ما تلون الشاااااريا    ا  وغالذ    الحجض والحد من عواقبها اللاااااارةي لعمل ا 

القادرة على تقدم  معلوما  دث ق  بشااااا ن طب ع  الحجض ونطاقاي ومن ف     ، الوح دة    ا  وأح ان ، الجه  األولى 
المساااااؤول  داخ  الشاااااريا  تم   الممارساااااا  الم رسااااا  بوضاااااوح إزا  توف ق الطلذا  ووحالتها إلى الجه   

  ، المؤساساا  المملوي  للدول  ملزم  بمعاي ر أعلى سارع  وفعال  ي و ب  ا  للامان تق    المعلوم    ا  ح وي        عامل  
ينذ ي للشااااريا  أن تتعاون مع أصااااحا  المصاااالح     ، وح  ما أم ن ي  (75) لتزامها المذا اااار بالحمام      ا   نظر 

 ي (76)المحل  ن والدول  ن للت ا ى من األضرار 

  أنشا   الشاريا  ، ا تصاا       عط وفي مواجه  ما يرد بصاورة متلررة من طلذا  لتنف ذ عمل ا  ت  -49
ال اصا  مذادرا  طو    تهدف إلى تحسا ن تعاملها مع هذا اللا  ي ومن األم ل  على ذلك مذادرة الشاذ    

  تدعو إلى  اافاف   أدبر ب   ر من جانض الح وما   2020و  2016التي أصاادر  ب انا  في عامي   ، العالم   
الحجض وتعزيز الحوار    إلبلغ المسااااات دم ن بعمل ا   ري التي ت مر بعمل ا  الحجض وولى ات اذ خطوا  فو 

 ي( 77) ب ن الشريا  والح وما  والمجتمع المدني واألوسا  األدادمم  

  

ال  ( 74)  يلي  ال ف ماااااا  التعط ااااا   جمع  باااااانتظاااااام  تي تتولى  منظماااااا  والمذاااااادرا   حاااااا    أمر معلوماااااا  عن  على  بناااااا    Open  : المنفاااااذة 

Observatory of Network Interference, Internet Outage and Detection Analysis project of the Georgia 

Institute of Technology Internet Intelligence Lab, NetBlocks, Kentik, Monash IP Observatory, Access 

Now and #KeepItOn coalition ي ب انا  مهم  ف ما تصدرح من تقارير   ، م   م تا وغوغ        ا ، يقدم عدد من المنظما  أمل و   ي 

(75) A/HRC/17/31، ي 4لفقرة ا 

 ي Global Network Initiativeورق  مقدم  من  (76)

 ي المرجع نفسا (77)

https://undocs.org/ar/HRC/17/31
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                                                                                غ ر أن العديد من  اااريا  ا تصاااا   السااالل   واللسااالل     تقد م بصاااورة فاعل  معلوما  عن  -50
د على دراسااا   ي ول  تر جه  نحو الوقام مو   و  تشاااارك في تحالفا، ( 78) ممارسااااتها المتعلق  بعمل ا  الحجض

 ري    15بش ن الممارسا  المتعلق  بعمل ا  الحجض سوى  ريت ن من أص       ا   أجرير مؤخر   ( 79) استقصا   
وأفاد  التقارير ب ن معظ   ااااريا  ا تصااااا   الساااالل   واللساااالل   المشاااااري  في تق      ،تعم  في أفرين ا

 ي( 80) معلوما  المتعلق  بعمل ا  الحجضالن آخر تفتقر إلى بروتويو   لللشح ع

  ساااااااا ما في حا   التعل ق الذل مسااااااااتهدف الوصااااااااول إلى   ،ما تتطلض عمل ا  التعط      ا   وي  ر  -51
ولوج ا إضااااااف   لرصاااااد حري  المرور وتعط   الوصاااااول إلى قنوا  محددةي وعلى اسااااات دام تلن   ،المنصاااااا 

ومات   ألغراض  ج ا التفت ش العم ق للرزم المعللو نو                                  وف ق باح ون ا ساااااااات دام المتلرر لتل ،وجا ال صااااااااوس
ت دم     ت سا  لتداب ر قمع  ي ومع أن هذح األدوا  مم ن أن    ا  المراثذ  ولمنع الوصاول إلى قنوا  اتصاال بع نها دعم 

                               فقد و ف  قر على نحو ج د إسااااااااااااا ة    ،م   تق  د الوصااااااااااااول إلى المحتوى غ ر القانوني ،ألغراض مشااااااااااااروع 
أن بعا        علما  ، (81)في المراثذ  وفي تنف ذ عمل ا  الحجض   رزم المعلومات   لل ق اساااااااااااات دام الفح  العم 

ا نتقا ي للوصاااااول إلى تطب قا  م                                                            األدوا  ت ساااااو ق صاااااراح  بمؤ ااااارا  تدل على فعال تها في التعل ق  
الشااااذ ا  ال اصاااا  ا فتراضاااا   أو وسااااا   التواصاااا  ا جتماعيي وينذ ي لشااااريا  التلنولوج ا أن تتناول  

 ي (82)اغ  في س اساتها المتعلق  بحقوق اإلنسان وغ رها من الس اسا  شو ال هذح  

 تعزيز القدرة على اليمو  في وجه عملسات المجب - ال 

وتحديد علما   ،ومحل   وطاح ون و ااااريا  تحالفا  لجرد عوام  ال طرظما  دول   أقامر من  -52
ا  الرام   إلى تقدم  الدع   ساااااااترات ج  وا   وتعزيز األدوا  ،ووضاااااااع اساااااااترات ج ا  للت ا ى  ،لإلنذار المذ ر

وهذح تحالفا  ينذ ي  ي  ( 83) المذا ااااااااااار للف ا  المتلاااااااااااررة من عمل ا  الحجض لزيادة قدرتها على الصااااااااااامود
 يما ينذ ي إرسا  جهود جديدة لدع  الف ا  المتلررة ودعمها باستمراري   ،تعزيزها

ن تتلااااااارر بعمل ا  الحجض              تي م حتم  أ ال    تنسااااااا ق ب ن الف ا وينذ ي أن مشااااااام  هذا الدع  تحسااااااا ن ال  - 53
ومنظما  المجتمع المدني والشاريا  قب  فترا  ارتفاح الم اطر وأفنا ها للامان التذادل الفورل للمعلوما  وتنف ذ  

   م   الشاااااذ ا   ، مسااااات دمو اإلنترنر بما يلزم من اساااااترات ج ا  وأدوا  ا لتفاف                                  تداب ر الت ا ىي وينذ ي أن ي زود  
ي  ( 84) التي ينذ ي أن تلون متاح  بساااهول  وم ساااورة التللف  وم مون   ، المتداخل   والشاااذ ا      اضااا ال اصااا  ا فتر 

يما ينذ ي للشااريا  الدول  ن أن مساات مروا  ،  ( 85) توساا ع نطاق الجهود الرام   إلى تحساا ن الدرام  الرقم    وينذ ي 
سااااااه  النماذج اللمريزي   ت   قد بما في ذلك الوصااااااول إلى مهارا  األمن الرقمي األساااااااساااااا  ي و  ، في هذح الدرام  

 في تقل   التعرض لحجض اإلنترنر إلى أدنى حدي   ، م   الشذ ا  المجتمع     ، للتصا   عبر اإلنترنر 

  

 ي Ranking Digital Rights ورق  مقدم  من (78)

-www.business:  انظر  ( 79) 

humanrights.org/documents/37471/2022_Africa_Internet_Shutdowns_Briefing_EN_v3.pdf  ي 

 ي www.rankingdigitalrights.org/index2020/indicators/F10 :انظر (80)

-https://citizenlab.ca/2018/03/bad-traffic-sandvines-packetlogic-devices-deploy-government  :انااااظاااار (81)

spyware-turkey-syria/ ي 

 ي /www.top10vpn.com/research/Internet-shutdown-tech-allot :انظر (82)

ياااااناااار متاااااحاااا بمااااا في ذلااااك تجم ع لموارد جاااادياااادة    ،مجموعاااا  ث ماااا  من الموارد واألدوا   Internewsتت ح   (83)   ،دلاااا  وأ  ،وموارد 
قااااااابااااااا    لااااااامسااااااااااااااااااااااعااااااادة وماااااااناااااااهاااااااجااااااا اااااااا  والاااااااناااااااا ااااااااااااااااااااطااااااا ااااااان  وطاااااااعااااااادح  تااااااارناااااااراإلناااااااحاااااااجاااااااض  األفاااااااراد  اناااااااظااااااار وخاااااااللاااااااا  :  ي 

https://internews.org/resource/optimashutdownworkflow/  ي 

-.https://carnegieendowment.org/2022/03/31/government-Internet-shutdowns-are-changing  اناااااااظااااااار: (84)

how-should-citizens-and-democracies-respond-pub-86687 ي 

 ي   وال قاف العلتقرير مقدم من منظم  األم  المتحدة للترط   و  (85)

http://www.business-humanrights.org/documents/37471/2022_Africa_Internet_Shutdowns_Briefing_EN_v3.pdf
http://www.business-humanrights.org/documents/37471/2022_Africa_Internet_Shutdowns_Briefing_EN_v3.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.rankingdigitalrights.org/index2020/indicators/F10
https://citizenlab.ca/2018/03/bad-traffic-sandvines-packetlogic-devices-deploy-government-spyware-turkey-syria/
https://citizenlab.ca/2018/03/bad-traffic-sandvines-packetlogic-devices-deploy-government-spyware-turkey-syria/
https://citizenlab.ca/2018/03/bad-traffic-sandvines-packetlogic-devices-deploy-government-spyware-turkey-syria/
https://citizenlab.ca/2018/03/bad-traffic-sandvines-packetlogic-devices-deploy-government-spyware-turkey-syria/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.top10vpn.com/research/Internet-shutdown-tech-allot/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.top10vpn.com/research/Internet-shutdown-tech-allot/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.top10vpn.com/research/Internet-shutdown-tech-allot/
https://internews.org/resource/optimashutdownworkflow/
https://internews.org/resource/optimashutdownworkflow/
https://internews.org/resource/optimashutdownworkflow/
https://carnegieendowment.org/2022/03/31/government-Internet-shutdowns-are-changing.-how-should-citizens-and-democracies-respond-pub-86687
https://carnegieendowment.org/2022/03/31/government-Internet-shutdowns-are-changing.-how-should-citizens-and-democracies-respond-pub-86687
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 الجبر القضائي -هاء 

اللااحاما والمجتمع المدني من السااعي إلى بالغ األهم   لتم  ن      ا   مم   وجود جهاز قلااا ي مسااتق  أمر  - 54
             أ ف ر  قلااما  ، وق اإلنساان الناجم  عن عمل ا  الحجضي وفي السانوا  األخ رة حق    إعمال المساا ل  عن انتهادا 

 ، على العديد من المحاد  الوطن   واإلقل م   ضاااااااد ويا   ح وم   ومساااااااؤول ن و اااااااريا  نفذوا عمل ا  الحجض 
     اا مل د  التي أعرطار عن قلقهاا إزا  عمل اا  الحجاضي وخلصااااااااااااار محااد  إلى أن ع وواداض ذلاك تزاياد لعادد المحاا 

وأمر  بحعادة تفع   الرط  الشااذ ي باإلنترنر في حا   حجض يانر ،  ( 86) حجض سااابق  يانر غ ر قانون  
وقلاااار بمنح  ،بعدم فرض حجض في المسااااتقب   ( 88) يما أمر  في إحدى القلاااااما ساااالط  معن  ،  ( 87) جاري 

 ي( 90) وطالبر المح م  العل ا في الهند بنشر جم ع أوامر الحجض وأنش   آل ا  للمراجع ي  ( 89) تعويا

ي وأصادر  مح م  العدل التابع  للجماع  ا قتصاادم  لدول غر  أفرين ا ح مي إدان  لعمل ا  الحجض  -55
  2017بر  خلصاااااار المح م  إلى أن حجض اإلنترنر لمدة فلف  أمام في توغو في أيلول/ساااااابتم   ، 2020ففي عام 

 ،2021وفي عااام    ي( 91) وأمر  الح وماا  باادفع تعويا لمقاادم ا لتماااس  ،قااد انتهااك الحق في حرياا  التعب ر
بااحنهااا  الحظر المفروض على     ا   أقاااماار منظمااا  م تلفاا  دعوى قلاااااااااااااااا  اا  أمااام المح ماا  تطلااض ف هااا أمر 

الحظري ويااااحجرا  مؤقاااار قااااانون اااا   والباااار في  في    ،مح ماااا أمر  ال  ،الوصااااااااااااااول إلى تويتر في ن ج ريااااا 
  ،   مساات دم تويترب ن تمتنع الساالطا  عن مقاضاااة أو ملااامق  أو معاثذ  أل  اا  ،2021  احزيران/يون  

  إلى أن أل عرقل   ساات دام منصاا  تويتر       أملااا   مشاا رة  ، بما في ذلك من خلل الشااذ ا  ال اصاا  ا فتراضاا   
 ي( 92)                           م عتبر عرقل  لحقوق اإلنسان

  

 Economic Community of West African States Community Court of Justice, Amnesty  انااااااااظاااااااار: (86)

International et al. v. Togolese Republic, judgment of 25 June 2020; Islamabad High Court of 

Pakistan, CM Pak Limited v. Pakistan Telecommunication Authority, case No. 42/2016, judgment 

of 26 February 2018 (overturned by the Supreme Court of Pakistan, M/O Information Technology 

and Telecommunications, Islamabad, and The Pakistan Telecommunications Authority, Islamabad 

v. Pakistan (case Nos. C.A 977–978/2018, judgment of 22 April 2020); State Administrative Court 

of Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) and Others v. The Ministry of Communication and 

Information (Kominfo) and The President of the Republic of Indonesia, case No. 

230/G/TF/2019/PTUN-JKT, judgment of 3 June 2020 (overturned by the Constitutional Court of 

Indonesia (case No. 81/PUU/XVIII/2020) on 27 October 2021) ي 

-www.jurist.org/news/2021/11/sudan-court ؛ انظر:مح ماا  ال رطوم المحل اا  في السااااااااااااااودان ،سااااااااااااااب اا  الم ااال  على (87)

orders-end-to-Internet-shutdown/و  ؛High Court of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human 

Rights and Media Institute for Southern Africa v. The Minister of State in the President’s Office 

Responsible for National Security and others, case No. HC 265/19, judgment of 21 January 2019 ي 

 (88 ) High Court for Zambia, Chapter One Foundation Limited v. Zambia Information and Communications 

Technology Authority, case No. 2021/HP/0955, consent judgment of 21 March 2022  ي 

 Economic Community of West African States Community Court of Justice, Amnesty  انااااااااظاااااااار: (89)

International et al. v. Togolese Republic ي 
ي  0202January  10judgment of  ,aUnion of Indiv. Anuradha Bhasin a, Supreme Court of Indi  :انظر (90)

؛  الح ومي التنف ذل   الجهازرة إلى أن آل   ا سااااااااتعراض تتعرض للنتقاد بساااااااابض افتقارها إلى ا سااااااااتقلل عن  إل اااااااااأنا تجدر ا ب د
 ي the Software Freedom Law Centerو the Internet Freedom Foundationالورق  المقدم  من  انظر

(91) Economic Community of West African States Community Court of Justice, Amnesty International 

et al. v. Togolese Republic ي 

-www.vanguardngr.com/2021/06/twitter-ban-fg-defiant-as-ecowas-court-stops-nigeria-from  انااااظاااار: (92)

prosecuting-users ي 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.jurist.org/news/2021/11/sudan-court-orders-end-to-Internet-shutdown/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.jurist.org/news/2021/11/sudan-court-orders-end-to-Internet-shutdown/
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.vanguardngr.com/2021/06/twitter-ban-fg-defiant-as-ecowas-court-stops-nigeria-from-prosecuting-users
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.vanguardngr.com/2021/06/twitter-ban-fg-defiant-as-ecowas-court-stops-nigeria-from-prosecuting-users
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اإلنسااان إلى حدوث انتهاك لحري  التعب ر في قلاا   أصااذح   وخلصاار المح م  األوروط   لحقوق  -56
بساابض أفر جانبي نج  عن تعل ق موقع غ ر                           ر بصااورة قانون   مسااتح ل  ف ها الوصااول إلى موقع  ااذ ي يدا

قاانوني في  ااااااااااااااذ ا  اإلنترناري و حظار المح ما  ماا يلي: "في حاالا  وجود  روف اساااااااااااااات ناا  ا  تبرر حجض  
لويال  الح وم   التي تصااااااااادر أمر الحجض أن تلف  اساااااااااتهداف المحتوى مجض على ا ،محتوى غ ر قانوني

بصاااااااارف النظر عن طريق  تنف ذ الحجضي    ،غ ر القانوني بدق  وعدم التساااااااابض في آفار تعسااااااااا   أو مفرط 
أو مواقع إللترون   قانون   ي فر جانبي لتدب ر مساااااااااتهدف      ا   إجرا  حجض عشاااااااااوا ي معرق  محتوى قانون   وأل

 ي( 93) إللترون   غ ر قانون  ن فهو معادل عرقل  تعسا   لحقوق ماللي هذح المواقع" ى أو مواقعمحتو 

ب د أن العديد من مقدمي ا لتماسااااا  يواجهون مشاااااد  عمل   في التماس مراجع  قلااااا    فعال   -57
نمط ا  في  لعمل اا  الحجاضي ويم ا  تا خ ر إجرا ا  المحااد  وططؤ وت رتهاا في ي  ر من األح اان مشاااااااااااااا لا  

األمر الذل مسااتنزف الموارد ويحد من ت ف ر قرارا  المحاد ي   ،إذ تطول بعا القلاااما لساان ن ،ا الصااددهذ
قد معتبر بعا القلاااة أن القلاااما تصااذح موضااع عن م  بمجرد انتها  الحجض ويمتنعون   ، ووضاااف  إلى ذلك 

إلى تقويا        أملاااا   قلاااا      السااالط  ال وقد تؤدل ال برة الرقم   المحدودة ألعلاااا   ، عن إصااادار قرارا  نها    
بعا القلاااماي ويم ن أن تشاا   الساالط  التقديري  الواسااع  الممنوح  للساالط  التنف ذم  في العديد من الو ما  

 القلا    في مسا   األمن القومي عنذ  أخرى أمام نجاح الطعن القلا ي في عمل ا  الحجضي  

 اصةتلتاجات والتوصسات -       ةا ةا   

  ،                                                               ت ا ط ث أو ت عل ق الوات اصتينننننال الرئسسنننننسل أو شننننناكات اتينننننال بثكملها   ،سانكثير من اححفي  -58
احمر النن ف يمرم اآلصف أو حتى المينين من   ، ون اعتراف أو مبرر رةنننننننننميين    ا   ويكون ذلننك أحسنناننن

و في وةنيلتهة الوحيدة للوصنول إلى أحاائهة أو مواصنلل عملهة أو المشناركل في الملااشنات السنساةنسل أ
 رار. صلع الق

    ا   فهي نا ر  ،وباللظر إلى ما تتسنننننة به عملسات حجب اإلنترنت من بعد عشنننننوائي وتثيير واةنننننع -59
ما يمتد تثييرها السننننلبي على      ا   ت ي بالمتطلاات احةنننناةننننسل المتمثلل في الضننننرورة والتلاةننننب. و الا ما

  ،يجعلها  ير متلاةنننال  وهو ما  ،ي هاالتمتع بالعدند من المقوق إلى ما هو أبعد من ملاطق أو فترات تل 
حتى وإن كان المقينننننننو  ملها اصةنننننننتجابل لتهدندات ح س سل. وةنننننننيز ا  تثيير عملسات المجب بموا اة  

     ا .كلما كان تثيير تعطيلها كبير  ،   ا  فكلما كانت مدة اةتخدام القلاة طويلل وانتشارها واةع ،تقدم الراملل مع

ومع  ،و  الرامسل إلى ةننننند ال جوة الرامسلبينننننورة مااشنننننرة مع الجهوتتعارض عملسات المجب   -60
وهو ما نهد     ،                                                                                  آفاق التلمسل اصاتيا يل واصجتماعسل المسر عل التي ي عو ل على جليها من ةد ه ه ال جوة

تمقيق أهداف التلمسل المسنننتدامل. ويقوض المجب ادرة اللاس على المشننناركل في الملااشنننات والقرارات  
وتؤ ف عملسنات المجنب في .  ( 94) ي بلناء مجتمعنات آملنل ومز هرةسناتهة وعلى اإلةنننننننننهنام فالتي تمكة ح

 الوااع إلى تعميق ال جوات الرامسل بين البلدان و اخلها. 

  

(93) European Court of Human Rights, Vladimir Kharitonov v. Russia (application No. 10795/14), 

judgment of 23 June 2020, para. 46. See also Cengiz and others v. Turkey (applications No. 48226/10 

and No. 14027/11), judgment of 1 December 2015; and Ahmet Yikdirim v. Turkey (application 

No. 3111/10), judgment of 18 December 2012 ي 
  ،2003في جن ى في عام    منعقدةال  ،المرحل  األولى من القم  العالم   لمجتمع المعلوما  مم لو الجها  التي  ااااااارير فياعتمد   (94)

ويقوم على  ،اإلنسان وعمادح التنم  محورح معلوما  جامع بنا  مجتمع  ور هذح الجها  لمس ل   تص    بالتفص   يوضحإعلن مذاد  
  ،أعاد  الجمع   العام  قد و ي  وي رسااااااا ن العالمي لحقوق اإلنساااااااناإلعل   ا  تام   ا  ويحترم احترام  ،ومذاد  م  اق األم  المتحدة أهداف

 ي ذيورالم ت د د التزامها بحعلن المذاد  ،70/125في قرارها 
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ويجب اللظر إلى ظهور وانتشننننار حاصت حجب اإلنترنت في ةننننساق مشننننهد رامي مت ير يطر   -61
                         سع ملاطق العالة. وتكم ل  التراجع الديمقراطي في جمتمديات هائلل في مجال حقوق اإلنسننان ويسننهة في 

وتيننن سل الممتوى    ،مثل الراابل المشننند ة  ،                                                       عملسات  المجب تدابير  رامسل أخرى ت سنننتخدم لقمع المعارألنننل
  ، عن اةنتخدام جمافل الدعايل اإللكترونسل التي ترعاها المكومل        فضني    ، والمراقال الجماعسل  ، على نمو ملهجي 
 ل لليم يين والمدافعين عن حقوق اإلنسان.                     والمراقال المستهد ف ،نسلوالهجمات اإللكترو 

أصننامت  ول كثيرة   ،بالتثييرات السننلبسل العمسقل لعملسات المجب على حقوق اإلنسننان    ا   واعتراف -62
في إ انتها له ه التدابير. وشننننناركت ملظمات  ولسل وشنننننركات ومؤةنننننسنننننات وطلسل لمقوق      ا   أكثر إلماح

. ت لملع عملسنات المجنب وتخ سف حندة واعهنا علند حندويهنا المجتمع المندني في مانا را اإلنسنننننننننان وجهنات من  
فمن المرجح أن تتوةنع أةناليب العرالل   ،   ا  فمتى لو أصنامت عملسات المجب الشناملل أال تواتر   ،ومع ذلك
اد يكون لمثل ه ا المظر تثييرات    ،مثل حظر ملينات أو الوات معيلل. وفي بع  الظروف  ،           المسنتهد فل

 إلى الايمل الرامسل لاع  المليات.   ا  نظر  ،يير المجب الشاملواةعل اللطاق تكا  تضاهي تث

إلى تقييد حقوق اإلنسنننننننننان. وعلى الر ة من أن اانون   ،بمكة طبسعته ،ويؤ ف حجب اإلنترنت -63
  ،إمكانسل فرض ايو  على اصتيننناصت بلاء على أمر صنننا ر عن الدولل     ا   ن ص يسنننتاعد تمامحقوق اإلنسنننا
وجوهريل لممارةننل ه ه السننلطل. واد بيلت نتائس اصةننتعراض ال ف أجرف      ا  واألننمل جد    ا   فهو يضننع حدو 

 علد فرض عملسات المجب.   ا                                                            في ةساق إعدا  ه ا التقرير أن ه ه المدو  تكا  ت تجاو   ائم

                                                                               تممل الدول المسنؤولسل الرئسسنسل عن ألنمان اتااه نه س تمتثل لمقوق اإلنسنان في عملسات  وت -64
وأن تعز  الوصول إلى اإلنترنت    ،لها أن تمتلع عن فرض عملسات المجبنلا ي   ،المجب. وفي احةاس
  وتزيل الع اات المتعد ة التي تعيق اصتينننننال. ويقع على الشنننننركات والملظمات الدولسل  ،إلى أاينننننى حد

ووكناصت التلمسنل والمجتمع المندني  ور يمكن أن تؤ ينه في إنهناء عملسنات المجنب والتقلينل من تنثييرهنا. 
ركات أن تت ا ى التعطيل إلى أاينى حد ممكن وأن تب ل العلايل الواجال لتقيسة المخاطر التي  ويلا ي للشن

                       احهمسل بمكان أن ت دمس  نتسنبب فيها المجب في مجال حقوق اإلنسنان وأن تتخ  إجراءات بشنثنها. ومن  
ل جوة  في ةننننساق ةننننعيها إلى توةننننسع شنننناكات اصتينننناصت وةنننند ا  ،الوكاصت اإلنمائسل والجهات المانمل

وأن تضننع في اعتاارها إمكانسل تعطيل الخدمات    ،اعتاارات حقوق اإلنسننان في جهو ها  ،الرامسل العالمسل
لمدني والمؤةنسنات الوطلسل لمقوق اإلنسنان  الرامسل بلاء على أمر صنا ر عن الدولل. ويلا ي للمجتمع ا

 مجب.واحوةاط احكا يمسل أن تواصل جهو ها في الدعوة إلى ملاهضل عملسات ال

وتتمثل إحدى أكبر الع اات التي تمول  ون كاح تزاند عملسات حجب اإلنترنت في عدم تسنلسط  -65
يمكن إحداث فرق   ،ن ه ا الملطلقالضننننننوء الكافي على التدابير المتخ ة في ه ا الينننننند  وتثييراتها. وم

ل المل  ة بلاء  شننناةنننع بآنشننناء آلسل تعاونسل تتولى بينننورة ملهجسل جمع المعلومات عن عملسات التعطي
على    ،على أمر صنننا ر وتسنننهة فيها الدول والمجتمع المدني والشنننركات. ويمكن أن تشنننمل ه ه الخطوة

                                       احل للجمهور ت درج فيها احوامر القاألنننننسل  العمل على إنشننننناء ااعدة بسانات شننننناملل ومت  ،ةنننننبيل المثال
  ةناةنسل ونطااها. وتظل الم وألنسل بتقلسص الوصنول إلى اإلنترنت أو ملينات اصتيناصت الرامسل وأةناابها اح 

 على اةتعدا  لدعة الملااشات المتعلقل ببلورة ه ه اآللسل.

 التوصسات المقدمل إلى الدول   -ألف 

لتنثييراتهنا      ا   إعمنال الطسف الكنامنل من عملسنات حجنب اإلنترننت نظر نلا ي للندول أن تمتلع عن   -66
ت رض عملسات المجب الشنننناملل على وجه  العشننننوائسل و ير المتلاةننننال التي تمس بمقوق اإلنسننننان. و 

     ا .الخيوص بطبسعتها عوااب  ير مقبولل تمس بمقوق اإلنسان وص نلا ي فرألها أبد
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نلا ي لهنا    ،ين  عملسنات حجنب أو أاندمنت على تل ين هناف ي حنال نظرت الندول في تل  ،ومع ذلنك -67
 ل التالسل. ويجب أن تمتثل أف عملسات بالمتطلاات احةننناةنننسل السنننت     ا   صنننارم     ا   في جمسع الماصت أن تتقيد تقيد 
 حجب لإلنترنت إلى ما نلي: 

 أن تستلد بوألو  إلى اانون ص لاس فسه ومتا  للجمهور؛ )أ( 

 وفق ما هو ممد  في اانون حقوق اإلنسان؛  ، لتمقيق هدف مشروه أن تكون ألروريل   ) ( 

  اق السنعي إلى تمقيق في ةنس                                                       أن تكون متلاةنال مع الهدف المشنروه وأال الوةنائل تدخي   )ج( 
من حيث المدة واللطاق   ،إلى أاينننى حد ممكن    ا   نلا ي أن يكون نطااها ألنننسق  ،ال ايل المتوخاة؛ ومن ية

 المتثيرة؛الج رافي والشاكات والخدمات 

لتجلب   ،أن تكون مرهونل بآذن مسننننبق من ممكمل أو هيضل اضننننائسل مسننننتقلل أخرى  )د( 
 ن أوجه الض ط  ير المبررة؛ أف تثيير ةساةي أو تجارف أو  ير ذلك م

مشنن وعل بشننر     ، إلى الجمهور ومقدمي خدمات اصتينناصت أو اإلنترنت     ا                 أن تبل غ مسنناق  )ها( 
 الت اصيل المتعلقل بلطااه ومدته؛ القانوني للمجب و  واألح لألةاس 

أن تكون مرهونل بآلسات انتينننننناف مجديل يمكن أن ييننننننل إليها من تثيرت حقواهة   )و( 
في ذلك من خيل إجراءات اضنننننائسل في مماكة مسنننننتقلل ومماندة؛ ويلا ي تل ي  إجراءات  بما    ،بالمجب

                                                                                            الممكمل في الموعد الملاةنننب وإتاحل إمكانسل اةنننتيننندار حكة بعدم اانونسل عملسات المجب التي ن لتهك  
 ولو بعد انتهاء المجب موألع الشكوى. ،فيها القانون المعمول به

بشننننننثن    ،في الوات الملاةننننننب  ،                            أن تقد م معلومات عامل شنننننناملل  حوالويلا ي للدول في كل اح -68
أو المد من الوصنول    ،بما في ذلك خلق عرض اللطاق التر  ف  ،عملسات حجب لإلنترنت اد ت رألنها أف

  ،إلى بع  خدمات اصتينناصت أو المليننات أو تعليق الشنناكات الخاصننل اصفتراألننسل. وإألننافل إلى ذلك 
 ،أو تجرم اةنننتخدام أ وات التشننن ير أو اصلت اف أو الوات اتينننال معيلل       تعل قنلا ي للدول أص تمظر أو  

 من ذلك أن تتسح الوصول إلى تلك اح وات.                 ويلا ي لها بدص   ،مثل الشاكات الخاصل اصفتراألسل

 التوصسات المقدمل إلى الشركات   -باء 

اصألنطيه بما نلي   ةنلكسلنلا ي لمؤةنسنات خدمات اإلنترنت وشنركات اصتيناصت السنلكسل والي -69
 مع مسؤولساتها المتعلقل باحترام حقوق اإلنسان:    ا  تماشس

  ،                                                                             اتخناذ جمسع التندابير القنانونسنل الممكلنل لملع ت عينل المجنب الن ف ط لنب ملهنا تل ين ه  )أ( 
فعليها ت ا ف التثييرات الماةنننل بمقوق    ،في ت عيل المجب    ا   وإذا كان مع ذلك ص ملاص من المضننني ادم

ى أاينننى حد ممكن أو التخ سف ملها؛ واةنننتل ا  ةنننبل اصنتيننناف المملسل للطعن في طلاات  اإلنسنننان إل
بهدف إبقاء    ،على حقوق اإلنسننننان    ا   وبثكثر الطرق ح اظ ،المجب وتل ي  طلاات المجب بيننننورة ألننننسقل

التندابير القنانونسنل إلتناحنل الكشنننننننننف الكنامنل عن  الوات اصتيننننننننننال م توحنل اندر اإلمكنان؛ واتخناذ جمسع  
 ومات المتعلقل بالعراايل؛المعل

بن ل العلناينل الواجانل الكنافسنل في مجنال حقوق اإلنسننننننننننان من أجنل تمندنند التنثييرات   ) ( 
بما في ذلك    ،السنننننلبسل الماةنننننل بمقوق اإلنسنننننان وت ا نها والتخ سف ملها والخضنننننوه للمسننننناءلل علها

  ، ي  أوامر حجب اإلنترنت ص ةننسما عن طريق إجراء تقيسة شننامل لمخاطر تل  ،رنتنتعلق بمجب اإلنت فسما
 علد  خولها احةواق وخروجها ملها؛
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بملع وتخ سف التثييرات      ا   تضننننننمين بسان السننننننساةننننننل العامل لمقوق اإلنسننننننان التزام )ج( 
لسل من أجل  السنلبسل الماةنل بمقوق اإلنسنان في ةنساق حجب اإلنترنت؛ ووألنع ةنساةنات وإجراءات تشن ي

 ات المجب حتى في حاصت التعرض لض ط اوف؛اصةتعدا  بيورة كافسل للتعامل مع طلا

تعزيز المشنننناركل والتعاون مع جمسع أصننننما  الميننننلمل ال نن يعملون على ت ا ف   )د( 
بسنننبل ملها خاصنننل العمل في   ،ص ةنننسما ال ضات المتضنننررة والمجتمع المدني  ،تعطيل اصتيننناصت وكامه

لل المتعلقل باألنننطرابات اصتيننناصت  ملاةنننب وبينننورة ملهجسل على تقاةنننة المعلومات ذات الينننالوات ال
 وحاصت التعطيل اليا ر بها أمر.

 التوصسات المقدمل إلى الوكاصت اإلنمائسل والملظمات اإلالسمسل والملظمات الدولسل -جسة 

التقرير بالماجل إلى إيجا  حلقل وصنل بين تتعلق إحدى اصةنتلتاجات الرئسسنسل الوار ة في ه ا   -70
نلا ي   ،ط الشننننناكي الرامي والجهو  المتعلقل بمسنننننثلل حجب اإلنترنت. ومراعاة ل لكالعمل المتعلق بالرب

للوكاصت اإلنمائسل والملظمات اإلالسمسل والملظمات الدولسل أن تساعد على إاامل حلقات الوصل الم كورة  
 باتخاذ الخطوات التالسل: 

التعناون المتعلقنل بالربط  ك نالل مراعاة مخناطر حجنب اإلنترنت علند تيننننننننمسة وتل ين  برامس  أ() 
 الشاكي باإلنترنت؛ 

إ راج إشننننارة إلى معانير حقوق اإلنسننننان علد  عة وألننننع أطر اانونسل ومؤةننننسننننسل   ) ( 
 مات؛والسعي للميول على التزامات للمد من عرالل اصتياصت الرامسل بما نت ق مع تلك اصلتزا

  ،و يره من أ وات اصلت اف   اللظر في إ راج ماا رات إلتاحل الوصننننننول إلى التشنننننن ير )ج( 
 وتعزيز الدرايل الرامسل في الجهو  الرامسل إلى توةسع نطاق إتاحل الربط الشاكي؛ 

بما في ذلك    ،اةنتعراض اللظة القائمل لجمع البسانات المتعلقل بالوصنول إلى اإلنترنت )د( 
عن    من أنها تتضنمن معلومات   للتثكد   ، )ج( من أهداف التلمسل المسنتدامل 9ا برصند تل ي  الهدف  ما نتعلق مله 

 حاصت حدوث تعطيل بثمر من الدولل وأيرها على تمقيق ربط شاكي ذف جدوى.

 التوصسات المقدمل إلى المجتمع المدني   - ال 

  التيننننندف لماصت حجب اإلنترنت نلا ي التشننننندند على  ور المجتمع المدني ال ف ص  لى عله في   -71
عن    في جمع المعلومات    ا  حاةنم     ا   ويؤ ف المجتمع المدني بال عل  ور      ا . إألنافس     ا   ومالس     ا   تقلس     ا   وال ف يسنتمق  عم 
والنندعوة إلى إنهنناء حنناصت حجننب اإلنترنننت.    ،والطعن في أوامر التعطيننل أمننام الممنناكة  ،هنن ه التنندابير
 ى ما نلي:يشجع المجتمع المدني عل ،   ا  وللمضي ادم

 رنت وكش ها و راةتها والتيدف لها؛ تعزيز الجهو  التعاونسل لت ا ف حاصت حجب اإلنت  )أ(  

  مواصننننننلل تطوير وتعزيز اصةننننننتراتسجسات الواائسل ابل اححداث التي يمتمل أن تؤ ف إلى  ) ( 
 تعطيل خدمات اصتياصت؛ 

  وإنيء اصهتمام الواجب   ، أ وات اصلت اف  عة توطيد الدرايل الرامسل وتعزيز الوصنننننول إلى   )ج( 
 الوصول إليها والقدرة على تممل تكالس ها.بسيمل ه ه اح وات وإمكانسل 
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