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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2017حزيران/يونيه  6-23
 من جدول األعمال 3و 2البندان 

التقريررر السررلوف ل اررروا اتمرر  ال تيرردة السرررام  ليقرروق اإلنسررران 
 وتقارير ال اوضية السامية واتمين العام

تعزيز وح اية ج يع حقوق اإلنسان، ال دنية والسياسرية واقتتاراةية 
 واقجت اعية والثقافية، ب ا ف  ذلك اليق ف  التل ية

اإلنترنت والت تع بها: السبل الكايلة تعزيز وح اية حقوق اإلنسان على   
 بسد الاجوة الرت ية بين الجلسين من ملظور حقوق اإلنسان

 تقرير ماوا اتم  ال تيدة السام  ليقوق اإلنسان   

 موجز  
، الدددقل   ددد   يددده 32/13يقددددذ  دددقا العقريدددر عمددد ح وقدددراا   ددد  حقدددو  ا ن دددان  

اجمل دد   م مضددوم األمددد ااعسددد  ال ددامس نقددو  ا ن ددان ًن ي اددد  قريددراح عددن ال ددب  ال ضي دد  
و دددد الض دددو  الرنيميددد  ودددن ارن دددن مدددن منأدددوا حقدددو  ا ن دددان، ًون يقددددذ  دددقا العقريدددر  م 

 لث ثن. اجمل   يف دوا ه اخلام   وا
ويف  دددقا العقريدددر، ي نأدددر  م الض دددو  الرنيميددد  واععباا دددا يف الونيددد   ا ددده نعي ددد  و دددبباح  

النعهاكات حقو  ا ن ان. ويعناول العقرير واض الاوام  اااقد  الد   قدح ح در عثدر  ًمداذ 
ن نضدددا  اادددًر   م ا نشنددد  وم دددااكعها يف الضوددداش ا ل دددشويت وينددداني  األ دددبا  الددد   اددد  مددد

العغ دد  ع دده  ددقج انددواجز م ددتل   امدد  لعمعددإل ااددًر  وقددو  ا ن ددان اا ضولدد   ددا. ويعوددمن 
العوصددديات ااقشحددد  راددد    نولوجيدددات وااا ومدددات واال  ددداالت يف العقريدددر ًيوددداح  موعددد  مدددن 

لد  وا اد د  معناول ااًر  ع ه نيدذ اا اوا  مإل الرج  دون متييز، ولعازيز م دااك  اادًر  ااع داوي  والضاا
 يف  واش ا نشن .
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 مقدمة -أوقا  
الدقل   دد   يده اجمل دد   32/13يقددذ  ددقا العقريدر عمدد ح وقدراا   دد  حقدو  ا ن ددان  -1

 م مضوم األمد ااعسد  ال امس نقو  ا ن ان ًن ياد  قريراح عن ال ب  ال ضي   و دد الض دو  
 الرنيمي  ون ارن ن من منأوا حقو  ا ن ان. 

، العم دددد  مضواددددي  األمددددد ااعسددددد  ال ددددامي  32/13مددددن القددددراا  13وعمدددد ح وددددالضقر   -2
نقدددو  ا ن دددان يااضوادددي  ال دددامي ا م ددداإلات مدددن الددددول وا جدددراشات اخلاصددد  العاواددد  جمل ددد  
حقدددو  ا ن دددان ومنأمدددات دوليددد  ومحل  دددات و نيددد  نقدددو  ا ن دددان واجملعمدددإل اادددديت وني دددا  

. ا1يواجملعمدددإل األكددداد س و دددا  لدددا مدددن ارهدددات صددداحب  اا ددد س ال دددناع  واألو دددان العقنيددد  
 وي عند العقرير كقلا  م  موع  معنوع  من اا ادا الاام . 

 فه  الاجوة الرت ية بين الجلسين -ثانياا  
 تعاريف -ألف 

ي دددددا م ددددد  ا رالض دددددو  الرنيميددددد ر  م الضددددداا  القدددددا د ودددددن األ دددددراد واأل دددددر اااي دددددي   -3
االنيع دادي   يمدا يعا دق  -مال واانا ق ارغرا ي  مبخع ح اا عويات االجعماعي  ومحل  ات األع

وددددالضرت ااعاحدددد  ًمدددداذ ئع ددددح  ددددقج الضجددددات ل نضددددا   م   نولوجيددددات ااا ومددددات واال  دددداالت 

__________ 

 دددوال وليرلنددددا و ي اليدددا وودددااا وال و وادت م ددداإلات مدددن ارهدددات العاليددد أ ً اوي دددان ًو دددشاليا ًولبانيدددا ًواانيدددا ًووا  ا1ي
والرب غدددال وونمدددا و ركيدددا و  دددي يا و و دددو واربددد  األ دددود وجواجيدددا وال ددد ضادوا و ددد و ينيا وال دددويد و وي دددرا و دددي س 

البوليضاايدد ا و ن ندددا وني ددر ونيا يز ددعان وكندددا وكووددا وكو ددعااي ا وكولومبيددا وال ضيدددا  -و وا يمدداال و نددزوي  ييهوايدد  
 ومد  قر واا  يا واام  د  الارويد  ال داودي  واام  د  ااعسدد  لربي انيدا الاأمده وليرلنددا ال دمالي  ومال   ومايل

والندددروين وني دددااا وا واليوندددانا ووكالددد  االلددداد األواوة ل سقدددو  األ ا دددي ، وااللددداد الددددويل ل   ددداالت، وال  نددد  
ا ددد والثقا دد  ياليون دد واا وال  ندد  الو نيدد  نقددو  ا ن ددان ااانيدد  وقددو  ال ضدد ، ومنأمدد  األمددد ااعسددد  ل شويدد  وال

يف اا  ددديا ورنددد  حقدددو  ا ن دددان يف الض بدددن وماهدددد حقدددو  ا ن دددان يف الددددا ر  وم عددد   دددامس ال دددا  يف 
يهوايددد   نددددزوي  البوليضاايدددد  ورنددد  حقددددو  ا ن ددددان يف يهوايددد   يددددران ا  دددد مي  وم عددد  ًمددددن حقددددو  ا ن ددددان 

لي د  وال  ند  الو نيد  نقدو  ا ن دان يف اوانددا وااركدز الدو إل نقدو  ا ن دان يف  د و اكياا  -  يموا والادال  يف
ر، وااو ددددد  اال  ددددداالت 19ل ن ددددداش والع نولوجيدددددا، ومنأمددددد  رااددددداد   ، وماهدددددد ًنيعدددددا ودددددوا Access Nowومنأمددددد  

العقدمي ، ومحل    ً شيا من ًج  لقيق الادال  ل مث يدات، ومركدز ال ضداشات روااودااا  دوااتر ل ع نولوجيدا والعندو  
مادد   و  ددا حل الضددرت يف ماهددد ًو ددناورو ، ومركددز انوكمدد  الر دديد  وحقددو  ا ن ان/محل  دد  صددوت ً ريقيددا يف جا

ر Due Diligence، وم ددددددددرو  رEricssonكامربيددددددددد ، وماهددددددددد الريدددددددداد  الرنيميدددددددد ، ومحل  دددددددد  انقددددددددو  الرنيميدددددددد ، و
م ع ددددداا  مدينددددد  اومدددددا يف  دددددال االوع دددددااات،  -، وانركددددد  الن دددددا ي  يف ا ندددددد، و   يدددددا مددددداا انو Every1Mobileو
، وماايددددددددا IT for Change، وHollaback، وGSMو و دددددددد ، وااو دددددددد  ، وال ددددددددندو  الاددددددددااس ل مددددددددًر ، GirlZtalkو

 ، NetHopeًوددددددا، ومحل  دددددد  مددددددو ي ، و دددددداووليانو،  دددددداب  الا ددددددوذ انا ددددددووي  يف جامادددددد  كددددددا  و دددددد اال، ومايددددددا 
، و موعد  مددن البداحثن يف جاماد  كدااوس مي ددون واااهدد الددويل لا ددوذ Project Include، وPlan Internationalو

، العددداوإل ل مبدددادا  ا ن ددداني  يف Signal ددداب  ا ند ددد  يف جاماددد  كامربيدددد ، وورندددامن  -ال مبيدددو ر، و ددداونا  دددو  
 the Human، وBachchao، وم ددددددددددددددددددرو  Tech Ladies، وTearfund، وSilicon Valley Robotics اا ددددددددددددددددددااد، و

Rights  وم ددرو  البيانددات الوددخم  والع نولوجيددا  امادد ،Essexويايدد  ا نشندد ، و ،Together for Girls  يمادداح
 World Wide، ومحل  دددد  World Pulse، وWomanity، وTwitter، وTurkey Blocks، ومددددن ًجدددد  البندددداتا

Webو ،VITO و  ن اال    ع ه ييإل اا اإلات ع ه الراوط العايلأ .  
www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WaystoBridgetheGen derDigital.aspx. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/ACCESS-NOW.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/Ericsson.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/Every1Mobile.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/GirlZtalk.pdf
https://www.ihollaback.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/IT_for_Change.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/OHCHR_NetHope_Gender.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/PlanInternational.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/AndraDeay.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/Tearfund.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/TechLadies.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/TogetherForGirls.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/TurkeyBlocks.pdf
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. وأل رام  قا العقرير،   دا ا2يوا عخداذ ا نشن  من ًج   ا ض  وا ا  من األن    ااخع ض 
والرجدددددال  ا3يالرنيميددددد  ودددددن ارن دددددنر  م الضددددداا  القاوددددد  ل قيدددددات ودددددن الن ددددداش عبددددااات رالض دددددو 

يعا ق والنضا   م   نولوجيات ااا ومات واال  االت وا عخدامها والقدا  ع ه العتثا  يها   يما
 .ا4يواا اإل   يها واال عضاد  منها

واقتاررراق  الاررروارق برررين الجلسرررين فررر  اللاررراذ الرررى تكلولوجيرررا  ال علومرررا   -باء 
 واستخدامها

يعزايد يوماح واد يوذ  تثا   نولوجيات ااا ومات واال  داالت، مبدا ي دم  ا نشند ، يف  -4
ييددددإل مندددداحس انيددددا . ومددددإل  لددددا،  ا دددده الددددر د مددددن ًن   نولوجيددددات ااا ومددددات واال  دددداالت 

 دددو    و ياددداح  ددداإل ، يف ال ثدددا مدددن انددداالت، يف  ازيدددز النمدددو و يددداد  الضدددرت،  ددد ن لثاا دددا ال 
. واليدددددوذ، ع ددددده الدددددر د مدددددن الزيددددداد  الوا دددددا  الن دددددا  يف  دددددوا ر اخلددددددمات األ ا دددددي  ا5يمع ا جددددداح 

. ا6ييف ااا ددد  مدددن  ددد ان الادددام 47 ددد ن ماددددل الدددروط و دددب   ا نشنددد  ال يع ددداو   لإلنشنددد ،
وماأدددددد الندددددات الددددددقين ال ي دددددعخدمون ا نشنددددد   ددددددد مدددددن الضقدددددراش و دددددد ان الريدددددح واا ددددددنن 

وما انضاَّ الضاا  القل يض   وينهد وون الضجات الد    دعخدذ ا نشند  يدزداد ا  داعاح   اش،والن
 يوماح واد يوذ. 

ونيد ا  د ا نيبال ع ه ا نشن  وادذ الع ا حل وو رعات معضاو  ، ما عّمق الضواا  ودن  -5
 م ًن عدددد   جددات عديددد ، و اصدد  وددن الن دداش والرجددال. وع دده صددايد الاددام،   ددا العقددديرات

. و ضيدد األانيداذ ا7يم يون  رد 250الن اش ال يت ي عخدمن ا نشن  يق  عن عدد الرجال ونسو 
يف ااا دد   11األخددا  وددتن الضدداا  يف ا ددعخداذ ا نشندد  وددن ارن ددن ع دده صددايد الاددام  اد مددن 

ا . وع دددددده الددددددر د مددددددن ًن مادددددددالت انع ددددددا2016يف ااا دددددد  يف عدددددداذ  12 م  2013عدددددداذ  يف
ا نشندد   ددس ًع دده يف صددضو  الرجددال مقااندد  والن دداش يف ييددإل اانددا ق،  دد ن الضدداا   ا ددعخداذ
__________ 

. 5ا، صدضس  2001، يUnderstanding the Digital Divideمنأمد  العاداون والعنميد  يف اايددان االنيع دادل،  ا2ي
 .43 م  31، الضقرات A/HRC/32/37و ،61، الضقر  A/HRC/17/27انأر ًيواح 

ًر /ن اشر ال   رد يف  قا العقريدر ينبغدس ًن   ضهدد ع ده ًشدا   دم  الضعيدات ًول  دخ  ييإل ا  ااات  م رام ا3ي
 ياّر  نض ه ع ه ًنه امًر .

مث  ًيواح من ي ح الض و  الرنيمي  ودن ارن دن ع ده ًشدا اخدع ل يف العدوا ن ودن ارن دن مدن حيدىل النضدا   م  ا4ي
لوجيددا ااا ومددات واال  دداالت ومادددل االلعسددا  والداا ددات   نولوجيددات ااا ومددات واال  دداالت وا ادداذ وع نو 

 The genderااعخ  دددد  يف الا ددددوذ والع نولوجيددددا وا ند دددد  والرياادددديات يانأددددر االلدددداد الدددددويل ل   دددداالت، ر

digital inclusion map: research methodologyاا.2016ر ي 

و عا  ًخرى و دب   ا نشند   ديحلدل  م  يداد  يف  م يون امًر  600وتن اوط  2013يضيد  قرير صدا يف عاذ  ا5ي
 Broadband Commission, Doubling Digitalم يداا دوالا يانأدر  18النا ن ا يدايل ال دس الادااس مبدا نيدداج 

Opportunities: Enhancing the Inclusion of Women & Girls in the Information Society  يااللداد
اا. ومثدد  داا ددات ًخددرى   دد ا يف م ا دد  ا نعاجيدد  الدد    ددن ًن 2013الدددويل ل   دداالت واليون دد و، 

 أ الاوا ددد الرنيميدد 2016 قريددر العنميدد  الاددااس  عسقددق وضودد  ا نشندد  يانأددر ع دده  ددبي  ااثددال، البنددا الدددويل، 
 ا.2وال ضس   xiiiا، ال ضس  2016ي

 .ITU Facts and Figures 2016, fourth page ا6ي

 Imme Philbeck “Connecting the unconnected: working together to achieve Connect 2020 Agenda ا7ي

targets” وانيددد  ما ومدددات ً ا دددي  نيددددم   م الددددوا  اال دددعثنا ي  ل  نددد  الن دددا  الادددريض والضددد  االنيع دددادل ،
 . 7، صضس  2017الاااس يف اجعما  دا وت ال نول اااقود يف 
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ع دددده و ثددددا 2016يف ااا دددد  يف  2.8وددددن ارن ددددن ًدن مددددا ي ددددون يف الب دددددان ااعقدمدددد  ي ا، ًو
ع ده مددا ي دون يف ًنيدد  الب ددان  قدددماح ي2016يف ااا دد  يف  16.8الب ددان الناميد  ي يف  30.9ا ًو
و  دددددد   ًع دددددده الضددددددواا  يف ً ريقيددددددا والدددددددول الارويدددددد  ومن قدددددد  ل دددددديا  ا8يا2016ااا دددددد  يف يف 

 . ا9يا ادئ واليط
ومدددإل  لدددا، ال   ددد   ماددددالت انع ددداا ا نشنددد   دددوى عن دددراح مدددن عناصدددر الض دددو   -6

الرنيمي  ون ارن ن. ووينما ال يزال الروط و ب   ا نشن  ي    واحدداح مدن العسدديات القا مد  
ع دده صددايدل االنيع دداد والبنيدد  األ ا ددي ، مثدد   ضاو ددات ًخددرى يف ً ددان ا ددعخداذ ا نشندد  ويف 
ااهدددددااات وااندددددا إل  ات ال ددددد   وا دددددعخداذ ال دددددب  .  دددددالبسو   بدددددن ًن احعمددددداالت ا دددددعخداذ 
ا نشن   ق  و ثا لدى الن اش مقاان  والرجال من نض  الضج  الامري  ونضد  اا دعوى العا يمدس 

. وجدداش يف  قريددر لخددر، ةدد  ع ددر  و دددان، ًن احعمددال ا ددعخداذ ا نشندد  ا10يالدددخ  وم ددعوى
ل  دد  ااهددااات االنيع ددادي  وال يا ددي ، عندددما  عدداة ل مددًر   رصدد  النضددا   م ال ددب  ، يقدد  يف 

 . ا11ييف ااا   مقاان  والرجال 50 م  30صضو  الن اش ون ب  
نمو ال ريإل يف امع   ا وا ح المول  الد   ادد و عخ ح ااًر  عن الرك  ًيواح نعي   ال -7

. وع ده ال دايد الادااس، ا12ييف الوني  الرا ن ً يإل و ا   النضدا   م ا نشند  يف الب ددان الناميد 
. ا13ييف ااا دد  مقااندد  والرجدد  14يقدد  احعمددال امددع   ااددًر   ددا ح  مددول، يف ااعو ددط، ون ددب  

الح يق  احعمال ا عضادهتا مدن البياندات المولد  و  بيقدات و دا ط وعندما متع ا ااًر   ا ضاح  مو 
 . ا14يالعواص  االجعماعس ًو نأاذ الر ا   الق ا  مقاان  والرج  ًيواح 

و   ددح ااا ومددات الددوااد  عددن  ضاو ددات  ا ددا  وددن الدددول  يمددا يعا ددق ونضددا  ااددًر   م  -8
 ددا.  ددا ًن البيانددات ااعاحدد  يف  ددقا اجملددال،   نولوجيددات ااا ومددات واال  دداالت وا ددعخدامها  يا

واا دددنض  ح ددد  اردددن  وع ددده ً دددات الضدددواا  ودددن ارن دددن،  ددددود . لدددقا، لعدددا  ييدددإل الددددول 
و ددد   واادددا  م ودددقل جهدددود منعأمددد  رمدددإل وياندددات   دددون م دددنض  ح ددد  اردددن  و  دددعند  م 

__________ 

. ل  د   ع ده وياندات  ح دا ي  و نيد ، انأدر اا داإلات الدوااد  ITU Facts and Figures 2016, third page ا8ي
  من الدول،   ن اال    ع يها ع ه الراوط العايلأ 

www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WaystoBridgetheGenderDigital.aspx  . 

 ,The Economist Intelligence Unit, “The inclusive Internet index: bridging digital divides” (2017) ا9ي

pp. 3 and 13 . 
 . Philbeck, “Connecting the unconnected”, p. 7 ا10ي

-World Wide Web Foundation, http://webfoundation.org/about/research/womens-rightsانأدددر  ا11ي

online-2015/انأدر كدقلا .Women’s Rights Online: Translating Access Into Empowerment (2015), 

pp. 13 and 31 . 
. انأدر ًيوداح Measuring the Information Society Report 2016, pp. 167-175االلداد الددويل ل   داالت  ا12ي

 The Engine Room and Block Party, Humanitarian Futures forال  ند  الدوليدد  ل  دد ي  األ ددر، 

Messaging Apps (2017), p. 26 . 
 -GSMA, Connected Women 2015: Bridging the Gender Gap — Mobile Access and Usage in Low ا13ي

and Middle-Income Countries, p. 8.  انأدر ًيوداح اا داإلات ااقدمد  مدنSignal Program on Human 

Security and Technology, Harvard Humanitarian Initiative on the gender divide in mobile 

telephone ownership among refugees in Greece  . 

 . GSMA, Connected Women 2015, pp. 26-30 ا14ي

http://webfoundation.org/about/research/womens-rights-online-2015/
http://webfoundation.org/about/research/womens-rights-online-2015/
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ا ومدات واال  داالت وا دعخدامها، الضواا  ون ارن ن لادرم الضدواا  يف النضدا   م   نولوجيدا اا
 .  ا15يولدعد صّنا  ال يا ات يف  جياد ًن   ان ول ال ضي   و د الض و  الرنيمي  ون ارن ن

 الجلسين بين الرت ية للاجوة ال سببة العوامل -جي  
الض دو  الرنيميدد  وددن ارن ددن  ددس  ددا ر   ات ًوادداد معادددد   عددداخ   يهددا نيوددايا  عا ددق  -9

وان ول ع ه ااادات يااادات انا ووي ا وان دول يالرب يدات ًو الع بيقداتا وو م انيد  الدروط 
والبيانات،  و ح عن ااهااات واااداا  والضدرت الرنيميد  ال  مد  لع دوير   نولوجيدات ااا ومدات 

 اال  االت واال عضاد  منها وا عخدامها ا عخداماح  اد اح وا شا ي ياح. و 
و عضددانيد الاقبددات الدد   اددشم ااددًر  يف النضددا   م   نولوجيددات ااا ومددات واال  دداالت  -10

والدد  نيددد لددد مددن م ددااكعها يف انيددا  الرنيميدد ، نعي دد  مددا  واجهدده ااددًر  مددن عدددذ م دداوا  خدداا  
عارم  ا ح ل عمييز والعهمي  و ب  جن ها،  اا    م عوام  ًخرى من نيبي  ال ب  .  ااًر   

االنعماش الارنيس ًو ا ثإل ًو الددين ًو اااعقدد ًو ال دس  ًو ااركدز ًو الامدر ًو ال بقد  ًو ال ا ضد  
، ووالعايل يق  احعمال نضا  ا  م   نولوجيات ااا ومات ا16يًو ااي  ارن س ًو ا وي  ارن اني 

واال  االت وا عخدامها  يا ا واال عضاد  منها. وع و  ع ده  لدا، نيدد  واجده اادًر  عقبدات يف 
النضددا   م   نولوجيددات ااا ومددات واال  دداالت وا ددعخدامها و دد    دداد  و ددد ياددود ع يهددا 

 . ا17يواانضا  يف حياهتا اليومي 
ا ومددددددات واال  دددددداالت ومددددددن الاوامدددددد  الدددددد   ددددددحلثر يف نضددددددا  ااددددددًر   م   نولوجيددددددات اا -11

 أ ا18يوا عخدامها  يا ا ًو ال  نيد متناها من  لا ًو  ثنيها عنه، ما ي س
مدددى العددوا رأ مددث ح، حالدد  وداجدد  ن ددر البددع األ ا ددي ، والاقبددات الدد   ايددق  يًا 

النضددا   م الن ددا  الاددريض، والقيددود ااضروادد  ع دده نضددا  ااددًر   م األمدداكن الاامدد  الدد   عدداة  يهددا 
 خدم  ا نشن ا

القدددا  ع دده لمدد  الع دداليحأ  اددايت ااددًر  ًكثددر مددن  ا ددا مددن  دوديدد  ااددوااد  ي ا 
 اا19يااالي 

انواجز االجعماعي  والثقا ي أ منهدا، ع ده  دبي  ااثدال، الونيد  والعنقد  و و يدإل  ي ا 
 األدواا ح   نو  ارن  والقواعد االجعماعي  والقوال  النم ي ا 

__________ 

 Broadband. انأدددر ًيوددداح Measuring the Information Society, p. 203االلددداد الددددويل ل   ددداالت،  ا15ي

Commission Working Group on the Digital Gender Divide, Recommendations for Action: Bridging 

the Gender Gap in Internet and Broadband Access and Use (2017), p. 18 . 

ا و ددتن االلعزامددات األ ا ددي  2010ي28ال  ندد  ااانيدد  والقودداش ع دده العمييددز اددد ااددًر ، العوصددي  الاامدد  انيددد  ا16ي
 .  18من اال ضانيي ، الضقر   2ل دول األ را  مبوج  اااد  

 Paul DiMaggio and others, “From unequal access to differential use: a literature review and ا17ي

agenda for research on digital inequality” (2001) . 
 ,World Wide Web Foundation, Women’s Rights Onlineل  عضاا  يف ل ي  وادض  دقج الاوامد ، انأدر  ا18ي

pp. 18-23 . 
 . Alliance for Affordable Internet, Affordability Report 2015/16, pp. 32-33انأر، ع ه  بي  ااثال،  ا19ي
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ات ًو ال يا ددددات ًو ااماا دددداتأ منهددددا، ع دددده  ددددبي  ااثددددال،  نأدددديد الع ددددريا يدا 
 دددراخي    نولوجيدددات ااا ومدددات واال  ددداالت، وخددددمات اال دددشا ، وال يا دددات وااماا دددات 

 العمييزي  ال   حلثر يف ااًر ا
العا دديد، و  ددوير القددداات وااهدداااتأ األميدد  واناددداذ ااهددااات والثقدد  الرنيميدد ،  يها 

 ااثالاع ه  بي  
اخل وصددي ، واألمددن، والثقدد ، وااخددا ر الدد  هتدددد ال دد م أ منهددا، ع دده  ددبي   يوا 

 ااثال، العسر  والانح وااًر  ع ه ا نشن ا 
مددددى مراعدددا  ااودددمون والع بيقدددات واخلددددمات خل وصدددي  اادددًر أ ومدددن  لدددا،  ي ا 

عندو  ًو الد   دوحس ودتن  ندا  منضاد ، ع ه  بي  ااثال، اناداذ ااوامن ال   عناول وانيإل اادًر  اا
 ا ا20يًو الرنياو  ًو القيود ااضروا  ع ه ااوامن ال   عناول خ وصي  ااًر 

  دددوير   نولوجيدددا ااا ومدددات واال  ددداالت وال يا دددات  ات ال ددد   وانوكمددد   يةا 
ع نولوجيدا ويف الر يد  يف  قا اجملالأ من األمث   ع ه  لا،  يا  ااًر  يف الو دا ح ااع د   وال

مناصد  القيدداد  يف اجملدداالت ااع د   وع نولوجيددا ااا ومددات واال  داالت ويف  ياكدد  ا ددا  القددراا 
 . ا21يالر ي ي  ااعا ق  و داا  ا نشن 

 الجلسين بين الرت ية الاجوة سد أجل من اإلنسان ليقوق اطار -ثالثاا  
 اإلنسان حقوق على تائ  نهج تطبيق -ألف 

ًإلي    بيق شن  ام  نيدا د ع ده حقدو   32/13ًكد     حقو  ا ن ان يف نيرااج  -12
ا ن ددان يف  ددو ا خدددمات الوصددول  م ا نشندد  و و دديإل ن انيهددا، و  دد   م ييددإل الدددول ًن 
 بددددقل ارهددددود ال  مدددد  ل ددددد الض ددددو  الرنيميدددد  مبخع ددددح ً دددد ا ا، و اصدددد  الض ددددو  الرنيميدددد  وددددن 

يدددإل الدددددول  م  ازيدددز ا دددعخداذ الع نولوجيددددات العم ينيددد ، وال  دددديما ارن دددن. ودعدددا اجمل دددد  ي
  نولوجيددا ااا ومددات واال  دداالت، مددن ًجدد   ازيددز مت ددن ييددإل الن دداش والضعيددات. ونيددال ااقددرا 
اخلددات اااددإل وعازيددز و ايدد  انددق يف حريدد  الددًرل والعابددا  ندده ودددون الوصددول  م ا نشندد ، الددقل 

دي  والعمعددإل و ا ضدد  وا ددا  مددن حقددو  ا ن ددان،  دد ن الضجددات ااهم دد  نيددد يي ددر العنميدد  االنيع ددا
، م حأداح ًن  دقج ا22ي بقه حبي   حال  من انرمان، و و ما مدن  دتنه ًن يددن انادداذ اا داوا 

 الضجات نيد  ود ن اش. 
واألخق ونهن ممنهٍن را  حقو  ا ن ان جزشاح من ارهود الرامي   م الع ددل ل ض دو   -13
رنيميدددد  وددددن ارن ددددن، ي ددددع زذ مااردددد  ال ا ضدددد  ال ام دددد  مددددن حقددددو  ا ن ددددان الدددد   ددددحلثر  يهددددا ال

__________ 

 ,Measuring the Information Society، وااللداد الددويل ل   داالت، 32-29، الضقدرات A/HRC/17/27انأدر  ا20ي

chap. 6  . 
 Avri Doria, “Internet governance and gender issues”, in. انأدر ًيوداح 80، الضقدر  A/HRC/32/38انأدر  ا21ي

Association for Progressive Communications, Critically Absent: Women’s Rights in Internet 

Governance (2012) . 
 .62، الضقر  A/HRC/17/27انأر  ا22ي
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  نولوجيات ااا ومات واال  االت. وينبغس  قا النهن ًيواح ًن يراعس ال يا  القل  اي   يده 
ااددًر ، والددقل ين ددول ع دده عقبددات معادددد  ومع دداو    اددشم مماا دد  حقددو  ا ن ددان اا ضولدد  

وينبغددددس الع دددددل ل اوامدددد  ااثب دددد  لنضددددا  ااددددًر   م   نولوجيددددا ااا ومددددات واال  دددداالت ل مددددًر . 
وا دددعخدامها  يا دددا ك دددزش مدددن العدددزاذ الدولددد  وددداحشاذ ييدددإل حقدددو  ا ن دددان و ايعهدددا و عما دددا. 
وي م   قا االلعزاذ هتيج  ويج   ل شوني  مت يني    ون لمن  و ضوس  م اخنران ارميدإل، دون متييدز 

مإل  ي ش ا عماذ خات واحعياجات الضجات ال   واجه  ضاو ات  ي  ي ، و اص  الن داش ادمن و 
 قج الضجات، وا وقداش ع ده مثد   دقج البيجد . وكمدا ًكد ده نيدرااات مععاليد  جمل د  حقدو  ا ن دان 

،   ن نض  انقو  ال  يعمعإل هبا النات خاا  ا نشن  جي  ًن 71/199ونيراا ارماي  الاام  
 . ا23يأه وانماي  ع ه ا نشن ل
وي اا  م ًن ش اح نيا ماح ع ه حقدو  ا ن دان مدن  دتنه ًن ي بدق مادايا ونيواعدد حقدو   -14

ا ن ان ع ه ال يا ات والربامن  ات ال   . وي م   لا وادإل مبدادئ ا ي دي  وانضداي ع يهدا، 
. و اددا    م  لددا، ا24يال ددعدام مددن نيبيدد  اا دداشل  واا دداوا  وعدددذ العمييددز واا ددااك  والعم ددن وا

ينبغددس  ن دداش  ي دد   داا  ا نشندد  ير  ددز ع دده حقددو  ا ن ددان وي ضدد  لم ددراد حقهددد يف الددعأ د 
 .  ا25يمن انعهاكات حقونيهد ويعيا  د  ب  انع ا    ون  اال  ويف ااعناول

مربا من وع ه الدول العزاذ وتن لمس األ خات اخلااان لواليعها من ًل  دخ   ا  -15
. ا26يجاند  ً درا  ثالثدد ، مبدا ي دم  محل  ددات األعمدال، يف مددا يعمعادون وده مددن حقدو   ن ددان

و عسمددد  محل  دددات األعمدددال، مبدددا  يهدددا ااحل  دددات الددد   ن دددط يف ني دددا    نولوجيدددا ااا ومدددات 
واال  ددداالت، م دددحلولي  عدددن  ايددد  حقدددو  ا ن دددان. و دددن  اابدددادئ العوجيهيددد  و دددتن األعمدددال 

و  ا ن ددددان ع دددده ًندددده ينبغددددس ل محل  ددددات الع اايدددد  ًن  ع ندددد  انعهددددا  حقددددو  الع اايدددد  وحقدددد
ا ن ان و عخق ما ي زذ من  داوا لعسديد ومنإل و ضيح ًل ًثر   يب   ببه ًن  عها ًو   ا د 

 .ا27ي يه ًو  ر بط وه اا با اح مبا راح، كما  ن  ع ه واج  م اشل  ااحل  ات ال  ال متعث 
ي  اا عدام  ًدا   ام  لعدعيد العزامات حقو  ا ن ان ال   قدإل حاليداح و عيا ً دا  العنم -16

.  قدد العزمد  الددول ودتن  بدقل ني دااا ا مدن ًجد  ا28يع ه الدول ل د الض و  الرنيمي  ون ارن ن
 2020  احدددد  الوصددددول  م ا نشندددد  ل  ميددددإل وو  ضدددد  مي ددددوا  يف ًنيدددد  الب دددددان  ددددواح و ددددول عدددداذ 

 دددا ا، ًون  وددمن متعددإل ييددإل الرجددال والن دداش وقددو  مع دداوي  يف الوصددول ي ا مددن األ9 يالغايدد 
ا. 4-1يالغايدددد   2030 م اخلدددددمات األ ا ددددي ، مبددددا ي ددددم  الع نولوجيددددا ارديددددد ، و ددددول عدددداذ 

و اهدددددت الدددددول ًيودددداح وعازيددددز ا ددددعخداذ الع نولوجيددددا العم ينيدددد ، و اصدددد    نولوجيددددا ااا ومددددات 

__________ 

 .26/13و 20/8انأر نيراال اجمل    ا23ي

 A Human Rights-Based Approach، وااضوادي  ال دامي  نقدو  ا ن دان، 32، الضقر  A/HRC/14/39انأر  ا24ي

to Data: Leaving No One Behind in the 2030 Development Agenda ا.2016ي 

 .41و 40، الضقر ان A/HRC/27/37انأر  ا25ي

ا و تن  بيا  االلعدزاذ القدانويت الاداذ ااضدروم 2004ي31انأر ال  ن  اااني  وقو  ا ن ان، العا يق الااذ انيد  ا26ي
 .8ع ه الدول األ را  يف الاهد، الضقر  

 .17/4انأر ًيواح نيراا     حقو  ا ن ان  ، اار ق.A/HRC/17/31 ا27ي
 Action Plan to Close. انأدر ًيوداح االلداد الددويل ل   داالت، 15، الضقدر  70/1انأدر نيدراا ارمايد  الاامد   ا28ي

the Digital Gender Gap (2015), second page. 
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. وعدد و  ع دده  لددا، ي دداا  م ًن ا29يي اا5 ددن ااددًر  يالغايدد  واال  دداالت، مددن ًجدد   ازيددز مت
 و يإل ن ا  وصول ااًر   م   نولوجيا ااا ومدات واال  داالت ع ده نيددذ اا داوا  مدإل الرجد ، مدن 
 دددتنه ًن يددددعد لقيدددق ً ددددا  عديدددد  ًخدددرى مدددن ً ددددا  العنميددد  اا دددعدام ، مبدددا  يهدددا األ ددددا  

 ددددا ح والنمددددو االنيع ددددادل واالوع دددداا وا ياكدددد  األ ا ددددي  واادددددن ااعا قدددد  وددددالعا يد وال ددددس  والو 
 واجملعماات ال ي  اا عدام . 

 اإلنسان حقوق على الجلسين بين الرت ية الاجوة تداعيا  -باء 
الض دددو  الرنيميددد  ودددن ارن دددن  دددس يف الونيددد   ا ددده نعي ددد  و دددب  النعهاكدددات حقدددو   -17

ن الضواا  يف النضا   م   نولوجيا ااا ومات واال  االت ا ن ان اا ضول  ل مًر .  هس نعي   أل
وا ددعخدامها  ا دد  العمييددز الددقل  واجهدده ااددًر  يف اجملعمددإل،  ددواش ًكددان  لددا و ددب  ااونيددإل ًذ 
ااركدددز االنيع دددادل ًو الامدددر ًو ندددو  اردددن  ًو األصددد  الارنيدددس ًو ا ثدددإل ًو ااادددايا االجعماعيددد  

 ددبا  ًخدددرى. والض ددو  الرنيميدد  وددن ارن دددن  ددس ًيودداح  ددب  مدددن والثقا يدد  ًو العا دديد ًذ ًل ً
ً ددبا  انعهاكددات حقددو  ا ن ددان اا ضولدد  ل مددًر أ  ددااًر  الدد  ال يع ددع  ددا النضددا  ا دداد   م 
  نولوجيدددا ااا ومددددات واال  ددداالت  ددددس ًنيدددد  ا دددعاداداح مددددن  ا ددددا اماا ددد  حقونيهددددا ا ن دددداني  

. ونيد   دد يف  قدااير عديدد  صددات عدن ا30ياالنيع اد ويف اجملعمإل واا ااك  يف انيا  الاام  ويف
ااقددرا اخلددات اااددإل وعازيددز و ايدد  انددق يف حريدد  الددًرل والعابددا ع دده دوا النضددا   م ا نشندد  يف 

. ويف الونيدد   ا دده،  ن ااددًر  الدد   عدداة  ددا  رصدد  النضددا   م   نولوجيددا ا31يالعمعددإل وقددو  ا ن ددان
  داالت ًو ا دعخدامها نيدد  واجده انعهاكدات مم ند  نقدو  ا ن دان اا ضولد   دا، ااا ومات واال

و و ما من  تنه ًن يثنيها عن ا عخداذ   ا الع نولوجيا وحيد  ا ح من  درت وصدو ا  م   دا 
 الع نولوجيا ويامق والعايل الض و  الرنيمي  ون ارن ن. 

 اليق ف  الخاوصية  
ومضوم األمد ااعسد  ال امس نقدو  ا ن دان ومقدراون خاصدون ًنيرت ارماي  الاام   -18

عد  اخل وصي  ووصضها  ر اح ً ا ياح ل مماا د  ال ام د  نقدو  ًخدرى، و اصد  اندق يف حريد  
. وي ععبإل حق اادًر  يف اخل وصدي  يف  ديا  النضدا   م   نولوجيدات ااا ومدات ا32يالًرل والعابا

إل الرجدد ، القدددا ى ع دده اال ددعضاد  مددن الع ددضا ًو  خضدداش ا ويدد  واال  دداالت ع دده نيدددذ اا دداوا  مدد
ا دددعخداذ األ ددداش اا دددعااا  يف و دددا ط العواصددد  االجعمددداعس وغيددد   ق يددد  خ دددر العدددددخ  يف  ًو

اخل وصي   م ًدن حد، ويع د  قا األمر وتإلي  خاص  يف حال  اادا اات عن حقو  ا ن ان 

__________ 

رن دب  األ دراد اندا زين ع ده  2016عداذ  ي م    اا ااحل رات الاااي  القل وا ق  ع يه ال  ند  ا ح دا ي  يف ا29ي
 من ً دا  العنمي  اا عدام .  5 وا ح نقال  خ وي ، و   ارن ر من ًج  اصد ا د  انيد 

، انأددددر ًيودددداح 66 م  60، الضقددددرات A/HRC/17/27و ،13، الضقددددر  A/HRC/30/26انأددددر، يف  ددددقا ال دددددد،  ا30ي
Association for Progressive Communications, “How technology issues impact women’s rights: 10 

points on Section J” (2015) . 
، الضقر دددددددددددان A/HRC/14/23ا وA/HRC/32/38ا A/HRC/29/32ا و66 م  60، الضقدددددددددددرات A/HRC/17/27انأدددددددددددر  ا31ي

 .112و 111
. انأددراح ًيودداح نيددراا   دد  حقددو  ا ن ددان A/HRC/29/32ا وA/HRC/13/37ا و68/167نيددراا ارمايدد  الاامدد   ا32ي

20/8  . 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/a-hrc-13-37.pdf
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 ددده ما ومدددات ي دددعسي  النضدددا   ليهدددا وو دددا   ًخدددرى ألن والن ددداش الددد يت ي دددان  م ان دددول ع
 . ا33ي عمااهتن   نضها امن الرمات

ويف الونيددد   ا ددده،   دددن ًن يدددحلدل ا دددعخداذ   نولوجيدددات ااا ومدددات واال  ددداالت  م  -19
 دخ   ا ضس ًو  ا نيانويت يف خ وصي  ااًر ، و لدا مدث ح مدن خد ل مرانيبد  واصدد مرا د هتا 

من خ ل   مات   عهد  خ وصي  ااًر  عدن  ريدق ن در وياندات وما ومدات ًون  عها، ًو 
ًيودداح  ا34ي خ ددي  ع دده ا نشندد  يراخددشا  ااا ومددات ال خ ددي را. و  ددرة البيانددات الوددخم 

لددديات خاصدد   يمددا يعا ددق وددق ااددًر  يف اخل وصددي ، و لددا مددث ح خدد ل يددإل و ددزين و قا ددد 
لديد ً رااها، و و مدا ين دول ع ده  م انيد   عداد  لديدد   موعات كبا  من البيانات و عاد 

. ومما ي د   م ددااح خاصداح ا35يا وي  وك ضها من جديد واد  خضا ها و ميإل كٍد من ااا ومات
ل ق دددق، اخل دددر الدددقل   دددن ًن يهددددد خ وصدددي  الن ددداش ااهم دددات عنددددما    دددعخدذ البياندددات 

ر د مدددن ًن البياندددات الودددخم    دددن ًن  ادددود الودددخم  أل دددرام   ا يددد  ًو  ن ددداني . وع ددده الددد
 .ا36يواانضا  ع ه ااباداات ا  ا ي ،   شا   رة ًيواح ئا ر جدي ، كثااح ما يعد  ا  ها

 اليق ف  حرية الرأف والتعبير واليق ف  حرية التج ع السل   وتكوين الج عيا   
. ا37يد يف حريددد  الدددًرل والعابددداا نشنددد   دددس ًدا  ا ي دددي  مت دددن األ دددراد مدددن مماا ددد  حقهددد -20

وي دم   دقا اندق حريد  العمدات و  قدس و قا ددد ااا ومدات واأل  داا  ميدإل ًنواعهدا، و در  النأددر 
. ويددددقكر ووجدددده خددددات ًن ا نشندددد  ا38يعددددن اندددددود ووا ددددعخداذ ًل و ددددي   مددددن و ددددا   ا عدددد ذ

 ي  ارماعدات ال يا دي  ًصبس   ع د وتإلي  والغ  يف  ال  و ا ااا ومات وان ول ع يها و  
. وع دده  ددبي  ااثددال، ً دداات ااقددرا  اخلاصدد  يف ا39يومددا يددر بط وددقلا مددن م ددا    عا ددق واا ددااك 

 ددال انقددو  الثقا يدد   م ًن   نولوجيددات ااا ومددات واال  دداالت، مبددا يف  لددا ا نشندد ،  ع ددد 
 ول لااش مماث د  و  وير دا وتإلي  خاص  يف اال    ع ه ااا ومات و نيام  ا  داالت مدإل ً دخات 

 .ا40ي يما يع او  اجملعماات األ ا ي ، والعابا عن القات وا  هاذ وااار   واأل  اا
مث  ن ااقرا اخلات اااإل وعازيز و اي  انق يف حري  الدًرل والعابدا ً داا  م ًن الددول  -21

وعي ددا العمعددإل ودده و ددو ا الو ددا   يقددإل ع دده عا قهددا العددزاذ  جيدداة وعازيددز انددق يف حريدد  العابددا ًو 
الوددرواي  اماا دد   ددقا انددق، مبددا ي ددم  ا نشندد . ًو دداا ًيودداح  م ًندده ينبغددس ل دددول ًن  اعمددد 

__________ 

 .23، الضقر  Corr.1و A/HRC/23/40انأر  ا33ي

 Global Pulse, Integrating Big Data into the Monitoring and Evaluation of Developmentانأدر  ا34ي

Programmes, pp. 34-35. 

 Nicole Shephard, “Big data and sexual surveillance”, Association for Progressive Communications ا35ي

issue paper (2016). 

 generally, Global Pulse (2016), “Big data for development and humanitarian action: towardsانأدر  ا36ي

responsible governance — Global Pulse privacy advisory group meetings 2015-2016” (2016). 

 .20، الضقر  A/HRC/17/27انأر  ا37ي
انأدر ًيوداح العا يدق الاداذ ل  ند  ااانيد  . 19مدن ااداد   2الاهد الدويل اخلات وانقو  اادني  وال يا ي ، الضقر   ا38ي

 .18ا و تن حري  الًرل وحري  العابا، الضقر  2011ي34وقو  ا ن ان انيد 

 .15، الضقر  A/HRC/23/50ا و19و 2، الضقر ان A/HRC/17/27انأر  ا39ي

 .32، الضقر  A/67/287انأر  ا40ي
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 وادإل والع داوا مدإل األ دراد مدن ئع دح  درا ا اجملعمدإل،  - يا ات وا دشا ي يات  االد  ووانيايد  
وغدرم   احد  اال  دال وا نشند  ع ده  -مبا يف  لدا الق دا  اخلدات والدو ااات ان وميد  ااانيد  

 .ا41ين ا  وا إل وو  ض  مي وا  ل  ميإل
و ع د جوان  عد  من مماا   انق يف حري  الًرل والعابا ع ه ا نشن  وتإلي  خاص   -22

 عمددال حقددو  ا ن ددان اا ضولدد  ل مددًر .  قددد ً دداا ااقددرا اخلددات اااددإل وعازيددز و ايدد  انددق يف 
با  م ًن ااًر  ال  لدرذ مدن  م انيد  مماا د   دقا اندق مماا د  كام د ،  دس امدًر  حري  الًرل والعا

 يودديق ًيودداح  ددام  مماا ددعها نقددو  ً ا ددي  ًخددرى، مثدد  انددق يف العنميدد  والعا دديد وال ددس  
. و  دددن ًن   ددد   ا نشنددد  و دددي   مهمددد ، ا42يواا دددااك  ال يا دددي  واندددق يف حيدددا  دون عندددح

يدد  يف وادض األونيدات، لوصدول اادًر   م ااا ومدات والعابدا عدن لاا هدا و دتن وحىت الو ي   الوح
القوايا ال  هتمها وهتد خياااهتدا انيا يد ، و دو مدا لدن  دد  ليده  دبي ح لدوال نضا  دا  م ا نشند ، 
و لا أل با  عديد  منها القوال  النم ي  الواا  القا م  ع ده ندو  اردن  وااادايا والرمدات 

جعماعيدد . ومددن وددن  ددقج ااا ومددات، مددا يعا ددق واا دداوا  وددن ارن ددن وحقددو  ااددًر  ااع دد   اال
 وال س  ارن ي  وا واوي . 

و اعمد الن اش النا  ات، مبن  يهن اادا اات عن حقو  ا ن ان، اععمداداح معزايدداح ع ده  -23
والعابجد  وانمايدد  وان ددول ع دده   نولوجيدات ااا ومددات واال  دداالت يف ًن د   الدددعو  واال  ددال 

ااا ومددات والددربو  و دد   عدداذ.  ددا ًن   نولوجيددات ااا ومددات واال  دداالت نيددد  و ددإل يف الونيدد  
. ونيدد ً داا ااقدرا اخلدات ا43ي ا ه ن ا  ً د ال اارانيبد  وااودايق  والرنياود  الد  نيدد  عادرم  دا اادًر 

والعابدددا  م العدددتثا  دددا ااعنا ددد  الدددقل   دددببه الرنياوددد  ااادددإل وعازيدددز و ايددد  اندددق يف حريددد  الدددًرل 
ا ل شونيددد  ع ددده حريددد  العابدددا ل ا ضددد  وا دددا  مدددن الضجدددات، مثددد  ااث يدددات وااث يدددن ومزدوجدددس اايددد  
ارن دددس ومغدددايرل ا ويددد  ارن ددداني ، واجملعمدددإل اادددديت وااددددا ان عدددن حقدددو  ا ن دددان وال دددسضين 

ًكدددددد ًن الن ددددداش اانعميدددددات  م  دددددقج الضجدددددات يدددددواجهن ئدددددا ر وادددددسايا الاندددددح واالععدددددداشاتا و 
. والحأد  ااقددرا  اخلاصد  ااانيد  والد  ااددا ان عدن حقددو  ا44يوهتديددات نيا مد  ع ده ندو  اردن 

ا ن ددان ًن مدددا اات عددن حقددو  ا ن ددان  اراددن أل دد ال جديددد  مددن الانددح ع دده ا نشندد ، 
ًون  ددقج العهديدددات   ددن ًن  نقدد  عددرب ا وا ددح  ة دد  هتديدددات، مبددا يف  لددا العهديددد والقعدد ،

ددد ا45يالر دا   الن ددي  ًو الر ددا   ا ل شونيدد  ًو . ووجهدد  ااقدرا  اخلاصدد  النأددر ًيودداح  م نيوددايا اهت 
 يهددا مدددا اون عددن حقددو  ا ن ددان والث دد ، ودد  ووالع ددديح يف واددض اندداالت، لن ددر د مقدداالت 

. ًوكددددت ااقدددرا  اخلاصددد   ا46ي دددا   ع ددده مونيدددإل ر دددو ارع ددده ا نشنددد  ًو مددددونات  ل شونيددد  ًو ا 
كقلا ع ه اناج   م ا ا   داوا ل سماي   راعس خ وصي  اادًر  ًو دادت ودتن ال د م  ار ددي  

. ا47يل مدددا ان عددن حقددو  ا ن ددان ينبغددس ًن   ددون مر ب دد  وددتمنهد الرنيمددس ًون   دد   جددزشاح مندده
__________ 

 .66، الضقر  A/HRC/17/27انأر  ا41ي

 .62، الضقر  A/HRC/17/27ا انأر ًيواح 112الضقر  ، A/HRC/14/23انأر  ا42ي

 Front Line Defenders, “Living under digital surveillance: human rights defender perceptions and ا43ي
experiences” (2016) . 

 .  57، الضقر  A/HRC/32/38انأر  ا44ي

 . 56، الضقر  Corr.1و A/HRC/16/44انأر  ا45ي

 . 56، الضقر  A/67/292انأر  ا46ي

 .  48و 44و 39، الضقرات A/HRC/31/5انأر  ا47ي
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 لددن ي دا سن مدن ًجدد   اددا اات عددن حقدو  ا ن دان مداووا ادا    م  لدا، مبدا ًن الاديددد مدن ا
النضددددا   م الضودددداشات ا ل شونيدددد ،  دددد ن اناجدددد   م  قا ددددد األجهددددز  وكددددقلا ا ددددعخداذ ااقددددا س 
ا ل شونيد  واالععمداد ع ده  وا دح  مولد  نيد د  ًو رو دي  ر مدن الاوامد  الد  نيدد  ايدق حقهدن يف 

 .ا48يل  اناداذ ًمنهن الرنيمسحري  الًرل والعابا و  ا د يف  ضانيد حا
ويع د انق يف حري  الع مإل ال د مس واندق يف   دوين ارمايدات وتإليد  والغد  يف هتيجد   -24

الأددرو  اانا ددب  اماا دد  الاديددد مددن انقددو  األخددرى، اادنيدد  والثقا يدد  واالنيع ددادي  وال يا ددي  
الع مإل ال د مس واندق يف   دوين واالجعماعي . ونيد د عي  الدول  م ًن  قر وتن انق يف حري  

ارمايدددددات   دددددن مماا دددددعهما مددددددن خددددد ل الع نولوجيدددددات ارديدددددد ، مبددددددا يف  لدددددا عدددددن  ريددددددق 
.  ا نشندد   عدديا ل نا دد ات  م انيدد  العواصدد  و بددادل اال ددشا ي يات، مبددا يف  لددا ا49يا نشندد 

 عرب اندود، ل نها نيد  ا  ًيواح ااًر  ًكثر عرا  ل عهديدات الرنيمي .

 اليق ف  الع ل وف  الت تع بشروط ع ل عاةلة ومواتية  
.  ا ًن ااًر  نيد ا50يانق يف الام ،  و حق ً ا س  عمال حقو  ا ن ان األخرى -25

 ضوت ع ه نض ها  رص  ان ول ع ه و يض  و ب  نق  مهاااهتا الرنيمي . ويق  متثي  اادًر  يف 
ت واال  ددداالت ويف األدواا ااع ددد   هبدددقج  دددركات عديدددد  معخ  ددد  يف   نولوجيدددات ااا ومدددا

يف ااا د   23الع نولوجيات، حيىل   ا  ح اشات  م ًن ن ب  الن اش من ااو ضن ال  عاددى 
. و دقا مدن  دتنه ا51ياألدواا العقنيد  دون  دقج الن دب  و م ًن عدد الن اش يف مناصد  القيداد  ًو

. و  دددرة ااا ومدددات الدددوااد  كيدددح ًن ا52ينددد ًن يددددن اا دددااك  الودددايض  ل مدددًر  يف عم يدددات الرنيم
الدول ومحل  ات األعمال وكيانات ًخرى و دد اععماد  داوا ن د   ل دد الض دو  الرنيميد  ودن 
ارن ن يف  دو  الامد  الرنيمدس عدن  ريدق  ازيدز  درت العا ديد والعدداي  والامالد  ااعاحد  ل مدًر  

 .ا53ييف اجملاالت ااع    والا د والع نولوجيا
  نولوجيددات ااا ومددات واال  دداالت يف ل ددن  ددرون عمدد  ااددًر     ددن ًن   دداعدو  -26

ًن   دداعد ااددًر   . و  نهددا ًيودداح ا54يعددن  ريددق  ق ددي  مددد  الامدد  و ي ددا  ر يبددات الامدد  اارندد 
الاام  ، و اص  ااًر  الاام   يف البي  ًو يف اخلدم  اانزلي  ًو ااًر  ااهاجر ، يف اا الب  وقونيهدا 

__________ 

 Association for Progressive Communications/Connect Your Rights!, “What are the digitalانأدر  ا48ي

security concerns and threats facing women human rights defenders?” (2012) انأددر ًيودداح .
Association for Women’s Rights in Development, “Our right to safety: women human rights 

defenders’ holistic approach to protection”, p. 19. 
 ي ا.84، الضقر  A/HRC/20/27انأر ا49ي
و ددتن انددق يف ا 2005ي18انأددر العا يددق الادداذ ل  ندد  ااانيدد  وددانقو  االنيع ددادي  واالجعماعيدد  والثقا يدد  انيددد  ا50ي

 .1الام ، الضقر  
 :World Economic Forum, The Industry Gender Gap. انأدر ًيوداح 58 الضقدر ، A/HRC/26/39انأدر  ا51ي

Women and Work in the Fourth Industrial Revolution (2016) and European Commission, Women 

Active in the ICT Sector (2013). 
 .3دم  من ال ويد، صضس  م اإل  مق ا52ي
 .العقرير  قا  عداد   اا يف ااقدم  اا اإلاتانأر  ا53ي
ا و دتن 2016ي34انأر، ع ه  بي  ااثدال، العوصدي  الاامد  ل  ند  ااانيد  والقوداش ع ده العمييدز ادد اادًر  انيدد  ا54ي

 .74و 73حقو  ااًر  الريضي ، ال ضسعان 
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ااع    والام  من خ ل  و ا ااا ومات ع ه ا نشن  و  اح   رت ل عنأديد ع ده ال دب   مدن 
وي  ددددددعاان  .ا55يخدددددد التًجدددددد  ل ددددددن القددددددوانن واألجددددددوا و ددددددرون الامدددددد  وا ودددددد   عددددددن ا 

واالوع دددااات الع نولوجيددد  ًيوددداح ل م ددداعد  يف  اقددد  ًن ددد   اال ددداا والب دددر ومماا دددات الامددد  
. وعدد و  ع دده  لددا،  بددن األدلدد  ًن الاام دد  ااهدداجر  ا56يالق ددرل يف    دد  ا مددداد و شا هددا

 .ا57ي اا واال عغ لااازول  عن الع نولوجيا وال ب ات االجعماعي  مارا  ًكثر من  ا ا ل 

 اليق ف  الاية  
اا ددداوا  ودددن الرجددد  واادددًر  يف  دددرت ان دددول ع ددده خددددمات  يقعودددس اندددق يف ال دددس  -27

. ا58يعددن اددمان ح ددول ااددًر  ع دده اخلدددمات الدد  لعاجهددا دون  ا ددا الرعايدد  ال ددسي ،  ودد ح 
يف ال دس  و ع د  وقدو   من جوان  حق ااًر اح ا ي ياح و     ال س  ارن ي  وا واوي  جانب

ويف عدددذ العاددرم  حددق الضددرد يف انيددا  وانريدد  واألمددان ع دده  خ ددها ن ددان األخددرى، مبددا  يهددا 
وي ددم  انددق يف . ا59يويف العا ديد وانمايدد  مددن العمييددزعددن انددق يف اخل وصددي   ل عادقي ،  ودد ح 

وم ددحلولي  عدددد ً ضا ددا كددتن  قددرا وريدد  ع دده ا ددا  نيددرااات  عا ددق و ددسعها،  ال ددس  نيدددا  ااددًر  
وااباعدددد  ودددن والداهتدددا، ويف ان دددول ع ددده ااا ومدددات والعا ددديد والو دددا   ال  مددد  اماا ددد   دددقا 

. و  دددن لع نولوجيدددات ااا ومدددات واال  دددداالت ًن  عددديا  م انيددد  الوصدددول  م ااوانيددددإل ا60ياندددق
 ي  وا واوي  و س ع ه ويند  ال ب ي  وااوااد ال  مت ن ااًر  من ا ا  نيرااات و تن صسعها ارن

 .ا61يااع    والوصد من ًمر ا مإل احشاذ ال ري  و  ال  الاوا ق
__________ 

 Leith Dunn and Hopeton Dunn, “Women’s rights, gender and ICTs: empowering household ا55ي

workers in Jamaica”, in Association for Progressive Communications and Humanist Institute for 

Cooperation with Developing Countries, Global Information Society Watch (2013) معداة ع ده .
 .www.giswatch.org/sites/default/files/jamaica_gisw13.pdfالراوط العايلأ 

 ”Samir Goswami, “Technology to address human trafficking & forced labour in supply chains ا56ي

(Issara Institute, 2016) معاة ع ه الراوط العايلأ .www.projectissara.org/publications. 
 Mark Latonero and others, Technology and Labor Trafficking in a Network Society (University of ا57ي

Southern California Annenberg, Center for Communication Leadership & Policy, 2015) ونيدد جداش .
ن ااضواددددي  ً 2016-2012يف ا ددددشا ي ي  االلدددداد األواوة مددددن ًجدددد  القودددداش ع دددده اال دددداا والب ددددر ل ضددددش  

األواوويدددد   ع ددددعان وا نشندددد  وال ددددب ات االجعماعيدددد  يف   دددداا ًن دددد   العوعيدددد  ااوجهدددد   م الضجددددات مواددددإل 
 اال عماذ، مبن يف  لا الن اش واأل ضال والاام ون يف اخلدم  اانزلي .

، وال  ند  ااانيد  والقوداش ع ده العمييدز ادد 12ادد اادًر ، ااداد   العمييزانأر ا ضانيي  القواش ع ه ييإل ً  ال   ا58ي
ال  ند  ااانيد  ودانقو  االنيع دادي  واالجعماعيد   ا و دتن اادًر  وال دس ، و1999ي24، العوصدي  الاامد  انيدد   ااًر 

                               ه.من ال س    ن و و تن انق يف العمعإل وتع ه م عوى ا و 2000ي14والثقا ي ، العا يق الااذ انيد 
ا و دتن اندق يف ال دس  2016ي22والثقا ي ، العا يق الااذ انيد  واالجعماعي ال  ن  اااني  وانقو  االنيع ادي   ا59ي

 .A/61/338 الوثيق  ًيواح  انأر ارن ي  وا واوي .
 .16و 10اد ااًر ، اااد ان  العمييزانأر ا ضانيي  القواش ع ه ييإل ً  ال  ا60ي
  م غ س ا ا ح المول ل ام  اخلات واألموم  يانأر  لالحمن األمث   ع ه  لا  ا61ي

www.mobilemamaalliance.org/)ا وTriGivia  يانأددددددددددددددددددددرhttp://esaro.unfpa.org/news/creating-youth-app-

sexual-health#sthash.zSNKrA5G.dpufو ،اGetIN  يانأددددددددددرwww.text4baby.org/و ،اTeam GetIN  يانأددددددددددر
www.unfpa.org/news/new-mobile-app-brings-digital-revolution-adolescent-maternal-care-

uganda#sthash.KQOU8Adn.dpufا وIbis Reproductive Health website  
(www.medicationabortion.com) اا اإل  ااقدم  من مايا لوا ي . انأر ًيواحMaya Apaا  . 

http://medicationabortion.com/
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و  ن ًن يضوس اععمداد ال دس  ا ل شونيد  وا دعخداذ العقنيدات ااعنق د  يف  دال ال دس   -28
يعهدددا يا ددا ح المددولا  م  يددداد   االيدد  ان ددول ع ددده الرعايدد  ال ددسي  والقيدددات  م    ضعهددا و غ 

ل  ميددإل يف الونيدد  الددقل   ددن ًن  ضيددد  يدده الداا ددات العس ي يدد  ل بيانددات والددقكاش االصدد ناعس يف 
ولددددقلا،  نددددا  . ا62يلديددددد الا جددددات اانا ددددب  و ي ددددا الع ددددخي  والعدددددخ  يف مرح دددد  مب ددددر 

 م اندات كبدا  لع دخا   نولوجيدات ااا ومدات واال  داالت أل درام صدس  اادًر . ويدد ًن   ددوير 
ل س  ا ل شوني  وا عخداذ العقنيات ااعنق   يف  دال ال دس  ي درة وادض العسدديات ا امد ، مدن ا

وينها الرنياو  ع ه ااا ومات وا عخداذ ااا ومدات و دوا  مود    و ايد  خ وصدي  البياندات وحددود 
 دد   ويوددا   م  لددا ًن ال ثددا مددن ااا ومددات ااع. ا63يااا ومددات ال ددسي   ات اال دداج الواحددد

وال س  ااعاح  ع ده  دب   ا نشند   ركدز ع ده األمومد  والدوالد ، و دويل ا عمامداح ًنيد  اوااديإل مثد  
 .  ا64يا جهام ااتمون ومنإل انم  يف   اا ال س  وانقو  ارن ي  وا واوي 

 اليق ف  التعلي  وف  ال شاركة ف  اليياة الثقافية  
  نولوجيات ااا ومات واال  االت  م اني  ًكدرب ل مدًر  ل س دول ع ده   ن ًن  و ر  -29

 رت  ا يمي  مي وا  الع  ض  و ام   ل  ميإل مإل ما  ن ول ع يه األجهز  الرنيمي  من نيددا  ع ده 
مواعض  م ااات العا يد و نويإل شن الدعا د. ًووادس  رند  حقدو  ال ضد  كيدح   دن ل دب   

و د ط ااقدرا اخلددات . ا65ي ضدال مدن خدد ل الدربامن اادا دي  ااعنق د ا نشند  ًن  دو ر العا ديد لم
اااددإل وعازيددز و ايدد  انددق يف حريددد  الددًرل والعابددا ًيودداح الوددوش ع ددده واددض اازايددا العا يميدد  الددد  

ويدد . ا66ييعيسها ا عخداذ  ب   ا نشن  وكيح   نهدا ًن   دهد مبا در  يف ًات اادال الب درل
اإل وانق يف العا يد ً داا  م ًن  دو ا العا ديد عدن  ريدق الع نولوجيدا الرنيميد  ًن ااقرا اخلات اا

  ددن ًن ي ددون لدده  وا ددد يدد  ل ددن يعاددن  وجيدده ا عمدداذ خددات  م م ددتل  ااهددااات و م انيدد  
 . ا67يالوصول، مبا يف  لا ما خي  ااًر ، لعضادل اا اإل  يف  حدا   ضاو ات ون ارن ن

نشندددد  كمنددددرب ً ا ددددس الن دددديا  ااا ومددددات الا ميدددد  والثقا يدددد  ا ب   ومددددإل  هددددوا  دددد  -30
و باد دددا، صددداا نريددد  الوصدددول  م  دددقا ااندددرب وانضددداي ع ددده ونيعددده مضعوحددد ح ًإليددد  يف دعدددد حدددق 

  ددددب   . ا68ياأل ددددخات يف اا ددددااك  يف انيددددا  الثقا يدددد  وجددددإل  وا ددددد العقدددددذ الا مددددس و  بيقا دددده
انيددد  ح دددول اادددًر  ع ددده الا دددد والثقا ددد  وم دددااكعها  يهمدددا و  احددد  ر  م ّ دددا نشنددد    دددن ًن  ي

و  دددّه   دددا العاامددد  وريددد  مدددإل ادددايت ودي ددد  ماوايدددات و الضرصددد   دددا ل دددس  ادددرب عدددن نض دددها و قددددذ 
__________ 

ال دددس  ا ل شونيددد  واالوع ددداا يف صدددس  اادددًر  وال ضددد ، منأمددد  ال دددس  الااايددد  وااللددداد الددددويل ل   ددداالت،  ا62ي
 ا.2014ي مراجا  خلط األ ات

 Association for Progressive Communications, “Internet governance (issues on sexuality and  ا63ي

women’s rights” (2010. 
 L. Waldman and M. Stevens, “Sexual and reproductive health rights and information and ا64ي

communications technologies: a policy review and case study from South Africa”, Institute of 

Development Studies Evidence Report No. 113 (2015). 
 .  61ال او  األص ي  وحقونيهد مبوج  اال ضانيي ، الضقر   ً ضالا و تن 2009ي11العا يق الااذ انيد  ا65ي
  .62، الضقر  A/HRC/17/27و 66 ، الضقر A/69/335انأر  ا66ي
 .  41و 40 الضقر ان، A/HRC/32/37 انأر ا67ي
اخلدددات وددانقو  االنيع دددادي   يلالدددو الاهدددد   ا39، الضقددر  A/HRC/23/34و ،36، الضقدددر  A/HRC/20/26انأددر  ا68ي

                ايًا وي ا.1ي15واالجعماعي  والثقا ي ، اااد  

http://www.ids.ac.uk/publication/sexual-and-reproductive-health-rights-and-information-and-communications-technologies-a-policy-review-and-case-study-from-south-africa
http://www.ids.ac.uk/publication/sexual-and-reproductive-health-rights-and-information-and-communications-technologies-a-policy-review-and-case-study-from-south-africa
http://www.ids.ac.uk/publication/sexual-and-reproductive-health-rights-and-information-and-communications-technologies-a-policy-review-and-case-study-from-south-africa
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األ دددخات واأل  ددداا واألحددددا  عدددرب انددددود الثقا يددد  والو نيددد . ونعي ددد  لدددقلا،   دددن ًن يدددحلثر 
 ا ل دشويت يف حقهدا يف اا دااك  يف انيدا  الثقا يد  ع ده نيددذ اناداذ  رت وصدول اادًر   م الادام

اا اوا  مإل اآلخرين، وال ود من  د الض و  الرنيمي   عمال  قا انق  عماالح كام ح ع ده النسدو 
   . ا69يا اخلات يف  ال انقو  الثقا ي القل ً اا  ليه ااقر 

 حقوق اللساء ذوا  اإلعاتة  
اال دعضاد  مدن   نولوجيدات ااا ومدات واال  داالت   دن ًن   داعد   ن  ياد   م انيد  -31

األ خات  ول ا عاني  ع ه الاي  وقددا ًكدرب مدن انريد  القا يد  واال دعق لي  و عديا  دمداجهد 
االجعمدددداعس واالنيع ددددادل وال يا ددددس و  ددددرّ  ع  عدددده. و  ددددن ًن  ي ددددر ح ددددو د ع دددده العا دددديد 

ويددد ًن احعمددال . ا70ي ، واخلدددمات ال ددسي  و ددرت الامدد ق وااا ومدات ًو ددالي  اال  ددال اا ددع
ا دددددعضاد  األ دددددخات  ول ا عانيددددد ، وال  ددددديما الن ددددداش  وات ا عانيددددد ، مدددددن  دددددب   ا نشنددددد  

 و  نولوجيات ااا ومات واال  االت  و ًني  و ثا من احعمال   احعها لغا د. 
نيدد ،   الىدد  الدددول مددن ا ضانييدد  حقددو  األ ددخات  ول ا عا 21و 9ومبوجدد  اادداد ن  -32

األ را  وتن  عخق العداوا اانا ب  ل س   ضد  لم دخات  ول ا عانيد   م انيد  ان دول ع ده 
  نولوجيددددات ااا ومددددات واال  دددداالت ومماا دددد  انددددق يف حريدددد  العابددددا والددددًرل، وان ددددول ع دددده 

. ا71يااوشدااال  دال الد  خيع ااا ومات ع ه نيدذ اا داوا  مدإل اآلخدرين، وعدن  ريدق ييدإل ً د ال
ًن لددىل مقدددمس ااا ومددات واخلدددمات عددرب  ددب   ا نشندد ، مبددن  وع دده الدددول األ ددرا  ًيودداح 

 ددديهد ال ياندددات اخلاصددد ، ع ددده جاددد  خددددماهتد يف معنددداول األ دددخات  ول ا عانيددد . و كدددرت 
ال  ندد  ااانيدد  وقددو  األ ددخات  ول ا عانيدد  ًن عدددذ مراعددا  ارواندد  ارن دداني  و/ًو ارواندد  

وع نولوجيددات ونأددد ااا ومدددات واال  دداالت  ندددإل  ااعا قدد  مدددث ح ال يا دددات ا قدد  وا عانيدد  يف ااع
يددا  ع دده نيدددذ الن دداش  وات ا عانيدد  مددن الاددي  اا ددعق  واا ددااك  ال ام دد  يف ييددإل  دداالت ان

ًوعروددد  ال  نددد  عدددن ني قهدددا كدددقلا ألن الن ددداش  وات ا عانيددد  عنددددما . ا72ياا ددداوا  مدددإل اآلخدددرين
ن ل انح ًو اال دعغ ل ًو ا  داش ، وال  ديما يف حداالت اخل در وال دواائ ا ن داني ، نيدد يعارا

يعاقا ع يهن ان ول ع ه ااا ومات وا عخداذ خ ون اال  ال ل م اعد  واخل دون ال داخن  
 . ا73يااا ومات واال  االت و ب  عدذ مت نهن من الوصول  م   نولوجيات

  حقوق الطال، وق سي ا الاتيا  
ًإليددد  الع نولوجيدددا الرنيميددد  يف حيدددا  األ ضدددال  ددد    رنددد  حقدددو  ال ضددد  الودددوش ع ددده  -33

وحث  الدول األ را  يف  قا ال دد ع ه  اي  حقو  ال ض  و ازيز ا، دون متييدز ودن الضعيدان 

__________ 

 .32و 31 الضقر ان، A/67/287ا انأر ًيواح 61، الضقر  A/HRC/17/38/Add.1انأر  ا69ي
 Broadband Commission for Digital Development and others, joint report, The ICT Opportunity for ا70ي

a Disability-Inclusive Development Framework (2013). 
ا و ددددتن  م انيدددد  2014ي2انأددددر ًيودددداح ال  ندددد  ااانيدددد  وقددددو  األ ددددخات  ول ا عانيدددد ، العا يددددق الادددداذ انيددددد   ا71ي

               الوصول.
       .         48 الضقر  ، وات ا عاني  والضعياتا و تن الن اش 2016ي3العا يق الااذ انيد   ا72ي
 .  50 الضقر اارجإل نض ه،  ا73ي
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يددوذ مناني دد  عامدد  و ددتن و ددا ط ا عدد ذ الرنيميدد   2014ونأمدد  ال  ندد  يف عدداذ . ا74يوالضعيددات
ال. و كددر اا ددااكون واددض الضددرت ا جياويدد  الدد   عيسهددا   نولوجيددات ااا ومددات وحقددو  األ ضدد

االنعبددداج  م الض دددو  الرنيميددد ، اح واال  ددداالت يف  دددال مت دددن األ ضدددال وم دددااكعهد ل دددنهد وجهدددو 
كدددددوا ًن األ ضددددال، وال  دددديما  وال  دددديما  يمددددا خيدددد  األ ضددددال ااهم ددددن وادددداا  انددددال، ًو

جديدددد  مدددن انعهاكدددات حقدددو  ا ن دددان النا دددج  عدددن   نولوجيدددات  الضعيدددات، يواجهدددون ً ددد االح 
ااا ومددددات واال  دددداالت، مددددن وينهددددا اال ددددعغ ل ارن ددددس و و يددددإل صددددوا االععددددداش ارن ددددس ع دددده 
األ ضال. ًووص  ال  ن  الدول ودتن  ادش  وتإليد    احد  الضرصد  لم ضدال ل وصدول  م و دا ط 

اال  ددددداالت وا دددددعخدامها ومبدددددا  ن دددددول ع يددددده مدددددن ا عدددد ذ الرنيميددددد  و  نولوجيدددددات ااا ومدددددات و 
 م انات لعازيز ييإل حقدو  ال ضد ، وودتن  اعمدد و نضدق وضااليد  نيدوانن و يا دات  دام   نيا مد  
ع ددده حقدددو  ا ن دددان  عودددمن   احددد  ا م انيددد  لم ضدددال ل وصدددول  م و دددا ط ا عددد ذ الرنيميددد  

امدد  مبوجدد  ا ضانييدد  حقددو  ال ضدد  و  نولوجيددات ااا ومددات واال  دداالت، و  ضدد   ددايعهد وال 
 والربو وكددددوالت االخعياايدددد  اا سقدددد  هبددددا لدددددى ا ددددعخداذ و ددددا ط ا عدددد ذ الرنيميدددد  و  نولوجيددددات

 . ا75يااا ومات واال  االت

 على شبكة اإلنترنت ضد ال رأة العلف -جي  
 ً ددهد ا ددعخداذ   نولوجيددات ااا ومددات واال  دداالت يف مت ددن ااددًر  و عمددال حقونيهددا -34

اندح ادد اادًر  ع ده  دب   ا ن اني  ع ده النسدو األكمد ،  دا ًنده يّ در ًيوداح   دوا ً دالي  ال
مدن ا عد ن و دتن القوداش ع ده الاندح ادد  1يف ااداد  ويار  الانح اد ااًر  . ا76يا نشن 

ااًر  وتنه ًل  ا  عنيح  د إل  ليه ع بي  اردن  ويش د  ع يده، ًو يدرجا ًن يش د  ع يده، ً ى 
ماانا  ل مًر ،  واش من الناحي  ار ماني  ًو ارن ي  ًو النض دي  مبدا يف  لدا العهديدد وت ادال  ًو

ودتن االنعهاكدات واالععدداشات  68/181و دّ م  ارمايد  الاامد  يف نيراا دا . ا77يمن  قا القبيد 
ًوعمال الانح اد ااًر   ات ال    وع نولوجيات ااا ومدات   د   م ددا ني دق معزايدد و  دن 

مددن مأددا ر العمييددز ارن ددايت اانه ددس، و ددو مددا ي ددع زذ ادوداح  االدد  معوا قدد  مددإل اح ًن   ددون مأهددر 
 حقو  ا ن ان. 

وي دددم  الاندددح ادددد اادددًر  ع ددده  دددب   ا نشنددد  ًعمدددال الاندددح ارن دددايت الددد  ي دددون  -35
  اهبددددا عددددام ح مي ددددراح الا يف اا  اهبددددا ًو   ددددبباح  ااا ومددددات واال  دددداالتا ددددعخداذ   نولوجيددددات 

مضانيمدددداح  ددددا، مبددددا يف  لددددا كدددد  مددددا جيددددرل ع دددده  ددددب   ا نشندددد  مددددن هتديدددددات وموددددايقات  ًو
. ا78يل خ وصددددددي ، مثدددددد  رال ددددددوا ا واحيدددددد  أل ددددددرام االنعقدددددداذر هيندددددد وموانعهاكددددددات ج دددددديم  

__________ 

  عمال حقو  ال ض  ًثناش اارا ق .  و تنا 2016ي20العا يق الااذ انيد  ا74ي
، معددداة ع ددده الاندددوان العدددايلأ 86و 85ااناني ددد  الاامددد ، الضقر دددان انأدددر  قريدددر رنددد  حقدددو  ال ضددد  و دددتن يدددوذ  ا75ي

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdfنيدددددراا  انأدددددر ًيوددددداح  . و
               .78 م  65، الضقرات A/69/335ا و54الضقر   A/HRC/31/58 و ،31/7    حقو  ا ن ان 

             .70 الضقر ، Corr.1و A/HRC/32/42 انأر ا76ي
ا و دتن الاندح ادد 1992ي19الاامد  انيدد  العوصدي انأر ًيوداح ال  ند  ااانيد  والقوداش ع ده العمييدز ادد اادًر ،   ا77ي

                .6ااًر ، الضقر  
 .66 الضقر ، A/HRC/23/50انأر  ا78ي
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خددددد ل ال دددددنوات الق ي ددددد   حددددداداح  اا ضاددددد  ًعمدددددال الاندددددح ع ددددده  دددددب   ا نشنددددد  اا ضاعددددداح  ونيدددددد
 .ا80يم ااكعها يف ااناور ا ل شوني د إل وااًر   م اند من ، و  ن ًن  ا79يااااي 
و نا   جات  دد  من الن اش حيعم  ًن يعاران وقدا ًكرب خل ر الاندح ًون يدواجهن  -36

والن داش اانعميدات  م  ا81يً  ال عنح  ديد  ل غاي  ع ه  ب   ا نشن ، وال  ديما ال داوات
وااث يددات ومزدوجددات اايدد  ارن ددس ومغددايرات ا ويدد   ا82يًني يددات  ثنيدد  ون دداش ال دداو  األصدد ي 

والن ددداش  وات ا عانيددد  والن ددداش مدددن الضجدددات ااهم ددد . ونيدددد  واجددده ااددددا اات عدددن  ا83يارن ددداني 
والن دددداش ال ددددوايت ينعقدددددن ااماا ددددات ااعسيددددز   ا85يواادددددونات ا84يحقددددو  ا ن ددددان وال ددددسضيات

شن  ًيواح موايقات ًو هتديدات ماين  ع ه  ب   يف و ا ط ا ع ذ ع ه  ب   ا ناح جن اني
ا نشندد ، مثدد  العدددخ  يف خدددمات ا نشندد  وم ددادا  انا ددو ، وا  ددوذ وددالضاوت انا ددوة 
وودددرامن الع  ددد  انا دددوة و ددد ت الع دددها ع ددده  دددب   ا نشنددد  الراميددد   م   دددويه  ادددعهن 

 . ا86يض ع ه اا  ا  انعهاكات ًخرى اد نالعسري ًو
و قددإل ع دده عددا ق الدددول العزامددات مب ا سدد  الانددح اددد ااددًر  ع دده  ددب   ا نشندد  مددإل  -37

 ايدد  حريددد  الددًرل والعابدددا و عمددال حقدددو  ًخددرى، مثددد  انددق يف ان دددول ع دده ما ومدددات عدددن 
و ود  إل ااحل  دات الع اايد  مب دحلوليات مماث د . وينبغدس . ا87يارن ي  وا واويد  ال س  وانقو 

ات الواجددد  ا ا  دددا نمايددد  اادددًر  مدددن ًعمدددال الاندددح ع ددده  دددب   ا نشنددد  ًن   دددون ا جدددراش
، ا88يونيا ي ، مثد   د ت العثقيدح ًو  دو ا  دات  قنيد  مت دن اا دعخدمات مدن ح د  العدوى

ًون   دددون  ضاع يددد ، مثددد    الددد  العدددوى  دددا القدددانويت و دددوا  عاج ددد  والعسقيدددق مدددإل ارندددا  وا دددا  
  االنع دا  واردرب ل ودسايا. وينبغدس ًن  عثد  ًل  ددوا مدن  دقج  جدراشات ادد د، و دو ا  دب

__________ 

 . /www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassmentانأر  ا79ي
 UN experts urge States and companies to address online gender-based abuse but warn against“ ا80ي

censorship”, press release dated 8 March 2017 . انأدر ًيوداح Software Freedom Law Centre, India 

(2016), “Online harassment: a form of censorship”. 
 . 23، الضقر  A/HRC/29/27/Add.2انأر  ا81ي
 Jane Bailey and Sara Shayan, “Missing and murdered indigenous women crisis: technological ا82ي

dimensions”, Canadian Journal of Women and the Law, vol. 28, No. 2 (2016). 
 Witness Media Lab, Capturing Hate: Eyewitness Videos Provide New Source of Data on ا83ي

Prevalence of Transphobic Violence (2016). 
 حددى  ًن ال دسضيات  دث ن ع ده األاجدا  ويش يف اام    ااعسدد   م و تن 2014خ    داا   ًجري  يف عاذ  ا84ي

 .اwww.demos.co.uk/files/Demos twittercelebrities data.xlsxالضجات ال   اايت من ا  مات يانأر 

 OSCE, New Challenges to Freedom of Expression: Countering Online Abuse of Female ا85ي

Journalists (2016), p. 5. 
الددد  ا دددعهد   و دددات اارودددإل  ا دددعا   2015ع ددده  دددب   ا نشنددد  يف عددداذ  ا  مددداتوع ددده  دددبي  ااثدددال،  ا86ي

#TakeBacktheTech and #ImagineAFeministInternet hashtags  يانأددرwww.apc.org/en/pubs/take-

action-takebackthetech-and-imagineafeministinا. 
 .ي   ا34الضقر  ، E/2013/27-E/CN.6/2013/11ااثال،   بي انأر، ع ه  ا87ي
 .52، الضقر  A/HRC/32/38انأر  ا88ي
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العداوا ل قواعد واااايا الدولي  نقو  ا ن ان، وع ه وجه اخل دوت، ال جيدو  ا دا  ًل  جدراش 
 . ا89يود ال مربا  ا ع ه حري  العابانيي  رم نيد ي    م م عوى

م العقريددر العددداوا اانضددق  ا ا سدد  ًووجددزت اا دداإلات الددوااد  مددن واددض الدددول أل ددرا -38
الانددح اددد ااددًر  ع دده  ددب   ا نشندد ، مبددا يف  لددا ًن دد   العثقيددح والع ددرياات وا جددراشات 

ودا ددد   موعددد  مدددن الددددول كيدددح . ا90يالونيا يددد ، ولليدددات ا وددد  ، وئع دددح اابددداداات األخدددرى
ااددددًر  ع دددده  ددددب      نهددددا ًن   ددددعخدذ القددددوانن القا مدددد  ًو  واددددسها ل ع دددددل ل انددددح اددددد

نيوددايا الانددح ع دده  ددب   ا نشندد  اح ا نشندد ، وينمددا اععمدددت دول ًخددرى نيددوانن  عندداول لديددد
ويدد ًن العقددااير   ددا  م ًن كثدااح مددن الدددول، . ا91ييف كثدا مددن األحيدداناح ايددد  جن ددانيو ريقد   

حدداالت الانددح اددد  ووكدداالت  نضددا  القددانون والدداكد  قاع دد  عددن ا ددا   جددراشات م  مدد  يف
 .ا92يوانن  ايا  لعقييد حري  العاباااًر  ع ه  ب   ا نشن  ًو ًشا ا عخدم   قج الق

وودددًت ااحل  ددات الع اايدد  ًيودداح مااردد   ددقج اا ددتل ، و ددر  منهددا ع دده  ددبي  ااثددال  -39
  ددددوير األدوات الدددد    ددددما ل م ددددعام ن و دددد  ً ددددراد ماينددددن وانضدددداي ع دددده خ وصدددديعهد 

ومدن ااهدد ًن متعثد    دا . ا93ينماي  ًنض دهد مدن ال د و  اا دسش   ييح حواااهتد العضاع ي  ًو
ا مددن الاهددد الدددويل اخلددات وددانقو  اادنيدد  3ي19 ددرون اان ددوت ع يهددا يف اادداد  األدوات ل 

وال يا دددي   يمدددا يعا دددق ودددالقيود اا دددموة هبدددا ع ددده حريددد  العابدددا. و ودددمن  اا ددداإلات ااقدمددد  
دعدد الودسايا  اورمندم العقرير ًمث   ع ه ااباداات ال   قود ا اجملعماات ال ي ، من وينهدا أل را
و  دم  . ا94يه واا دوا  يف  دال األمدن الرنيمدسالد   قددذ العوجيد نأمداتااا نشند  و  ب   ع ه 

ا  األمث   األخرى ع ه   نولوجيات ااا ومات واال  داالت اا دمم  اندإل الاندح ادد اادًر  خدا

__________ 

ي  ي دشن ل دس   دون القيدود ااضروادد  اخلدات وددانقو  اادنيد  وال يا د الددويلمدن الاهدد ا 3ي19وو قداح ل مداد   ا89ي
ع ه حري  العابا م روع  ًن   ون  دد  ون  القانون ًون   ون ارواي  الحدشاذ حقدو  اآلخدرين ًو  ادعهد 

 ودنيدد   قييددد ًل ي ددا  ًن وجيدد  ًو نمايدد  األمددن القددومس ًو النأدداذ الادداذ ًو ال ددس  الاامدد  ًو اآلدا  الاامدد .
  قديريد   د    اا دحلولن  دنا ًال وجيد  ارمهدوا لاام  معاحاح  وي ون لم راد اانا   العوجيه يقدذ ل س كا ي 
 ا.  25، الضقر  34راه يانأر ال  ن  اااني  وقو  ا ن ان، العا يق الااذ انيد لض م  ق 

 GenderIT (2014), “End Violence Research Findings”; DLA-Piper, “Online harassment: a انأدر ًيوداح  ا90ي

comparative policy analysis for Hollaback“ (2016); Internet Governance Forum 2015: Best Practice 

Forum on Online Abuse and Gender-Based Violence against Women (2015). 
 The European Agency for Fundamental Rights has raised the issue of whether current legislation ا91ي

on violence against women is well-suited to fight cyberstalking and cyberharassment (see Violence 

against Women: An EU-wide Survey (2014)). 
 Association for Progressive Communications, “From impunity to justice: domestic legalانأدر  ا92ي

remedies for cases of technology-related violence against women” (2015); World Wide Web 

Foundation, Web Index (2014), chap. 4.2; Association for Progressive Communications, 

“Technology-related violence against women” (2015), pp. 3-4. 
، ً  دق  در  البسدىل 2017ويف  دبان/ رباير  .input by Twitter #PositionOfStrength programmeانأدر  ا93ي

 .ا/www.perspectiveapi.comر يانأر رالعا يقات ال ام    م عا د اآليل اا مم  لإل اا  و   ًدا  ال
انأدر ًيوداح  !inputs by Digital Rights Foundation, Access Now and Hollabackااثدال،  انأدر، ع ده  دبي  ا94ي

www.takebackthetech.net وhttps://tacticaltech.org/projects/security-box . 

https://www.ihollaback.org/app/uploads/2016/12/Online-Harassment-Comparative-Policy-Analysis-DLA-Piper-for-Hollaback.pdf
https://www.ihollaback.org/app/uploads/2016/12/Online-Harassment-Comparative-Policy-Analysis-DLA-Piper-for-Hollaback.pdf
http://www.takebackthetech.net/
http://www.takebackthetech.net/
https://tacticaltech.org/projects/security-box
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. ا95يً ااا الدددقعرر ددد ، مثددد  رال دددب   ا ل شونيددد    بيقدددات ال ددد م  القا مددد  ع ددده األجهدددز  ااعنق
. و  ددم  األدوات األخددرى القا مدد  ع دده الع نولوجيددا يف  ددقا اجملددال رخدددمات اددمان البياندداتر

 .ا96ي و   ال رل عن االععداش ارن سي تمن حرا   البيانات لدى  ر  ثالىلا لعي ا ا

 القضايا اللاشئة: التكلولوجيا  القائ ة على البيانا  -ةال 
البياندددات الودددخم  والدددقكاش االصددد ناعس يف حقدددو  اادددًر  ويف الض دددو    هدددوانيدددد يدددحلثر  -40

جديددد  ندد  اح الرنيميدد  وددن ارن ددن. و  ددن ًن  ددو ر الع نولوجيددات القا مدد  ع دده البيانددات  رصدد
داش  موعدد  مدن ااهدد ع دده اح اذ اااقدد  يف انيددا  اليوميد ،  ددا ًشدا  ن ددول ًيوداا داك  اجملعمايد  ًو

احعمددال  يدداد  العضاو ددات ع دده ح ددا  الددقين ال ي ددع ياون ان ددول ع يهددا و ازيددز ًوجدده عدددذ 
اا دداوا  وددن ارن ددن ًو حددىت  وددخيمها و ددب  الض ددوات والعسيددزات يف البيانددات.  ا دده  ددبي  

ل بياندات الودخم   م انيدات   هداا العمييدز ارن دايت  ااثال، وينما نيد  و ر الداا ات العس ي ي 
يف انيددا  ال يا ددي  واالنيع ددادي  واالجعماعيدد  وال ددسي ،  ا97يو دد   ًواددا ونييددات ًواددا  ااددًر 

 نددا  احعمددال ًيودداح ًال   ددعقط ااا ومددات اخلاصدد  والع دداا  ااعنوعدد  ل مددًر  و ددب  نقدد  متثيدد  
 . ا98ياد ا وو ب  عدذ ا و  ًو ا عبا  جات ماين  ع ه  ب   ا نشن 

ومدددن ال دددوا   اا دددشك  األخدددرى ااادددر  عنهدددا ع ددده ن دددا  وا دددإل  دددو خواا ميددد  العمييدددز  -41
نأددد الددقكاش االصدد ناعس ًصددبا ًكثددر  دديوعاح ولددقلا و  ددا الداا ددات  م ًن ا ددعخداذ  والعسيددز.

عادددرم ألوجددده عددددذ   دددن ًن ي دددون  دددا  دددتثاات معباينددد  و دددا معنا دددب  ع ددده وادددض الضجدددات الددد   
 ا ه  بي  ااثال، ك دح وداحثون عدن . ا99يلن اش داخ    ا الضجاتاا اوا  اانه ي ، مبا ي م  ا

ًدلددد   ثبددد  مماا ددد  العمييدددز ارن دددايت يف اال دددعهدا  اخلدددات وا ع ندددات ااعا قددد  والو دددا ح ع ددده 
. ا100يمايند  ع ده ال دب  سدىل اخلاصد  مبهدن  ب   ا نشن ، وكقلا  دديت متثيد  اادًر  يف نعدا ن الب

والعسقدق مدن ا  دا  ةوليد  مددخ ت البياندات ودنيعهدا  وينبغدس  ركيدز مزيدد مدن ارهدود ع ده ادمان
  بيق القكاش االص ناعس مإل حقو  ا ن انا وينبغس ًن   ون عم يات صنإل القدراا اآلليد   دضا   

 .ا101يس ي ت والقرااات ال    دا عنهاوخااا  ل م اشل   يما خي  الع
__________ 

 the Centre for Internet and Society and the Bachchao Project, “Evaluating safety buttons on انأدر ا95ي

mobile devices: technological interventions, personal safety, and women’s agency” (2017).. 
وواا  منأم  الاضو الدولي    بيقات ً ا دي  خاصد  ودزا الدقعر  داياح منهدا  م الع ددل ل دوا   اخل وصدي  

 .اwww.panicbutton.ioواألمن يانأر 
 .www.projectcallistoorgانأر  ا96ي
 Data2X, “Big data and the well-being of women and girls: applications on the social science ا97ي

frontier” (2017). input from the Human Rights, Big Data and Technology Project, para. 17 . 
 .Elaine Edwards, “Writer urges users of ‘big data’ to consider impact on women”, Irish Times, 30 ا98ي
 .Solon Barocas and Andrew D. Selbst,”Big data’s disparate impact”, California Law Review, vol ا99ي

104 (2016); Danah Boyd, Karen Levy and Alice Marwick, “The networked nature of algorithmic 

discrimination”, in Data and Discrimination: Collected Essays, Seeta Peña Gangadharan, Virginia 

Eubanks and Solon Barocas, eds. (2014). 
وا دي . انأدر انأر اادخ ت ال    قا ا  ريق من الباحثن يف جاما  كدااني س مي دون واااهدد الددويل لا دوذ ان ا100ي

 Will Knight, “How to fix Silicon Valley’s sexist algorithms”, MIT Technology Review, 23 ًيوداح 

November 2016. 
 ,Joshua A. Kroll and others, “Accountable algorithms”, University of Pennsylvania Law Review ا101ي

vol. 165 (2017), p. 633; Corinne Cath and others, “Artificial intelligence and the ‘good society’: 

the US, EU and UK approach” (2016). 

http://www.danah.org/papers/2014/DataDiscrimination.pdf
http://www.danah.org/papers/2014/DataDiscrimination.pdf
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دددد ط الوددددوش يف خ دددد  العنميدددد   -42 ومددددن اجملدددداالت النا ددددج  األخددددرى ا ويدددد  الرنيميدددد .  قددددد   
ع ددده دوا األنأمددد  القويددد   ثبدددات ا ويددد  ًوإليعهدددا والن دددب   م العنميددد ،  2030اا دددعدام  لاددداذ 

مدددن ً ددددا  العنميددد  اا دددعدام  وع ددده ًن   دددا األنأمددد   دددس  9-16وو دددض  خاصددد  يف الغايددد  
ومإل  لا،   ن ما يقر  مدن سد  . ا102يعد ع ه لقيق ال ثا من األ دا اعوام  ا ي ي    

و عدددتثر اادددًر  يف . ا103يً ددد ال ا ويددد  ااادددش  هبدددا ا يددداح   ددد ان الادددام يضعقدددر  م ًل  ددد   مدددن
الب دددان الناميدد  ًكثددر مددن  ا ددا ألشددا  واجدده عوا ددق انيع ددادي  واجعماعيدد  ًكددرب يف ان ددول ع دده 

العمعددإل مب موعدد  يددات مددن وثددا ق  ثبددات ا ويدد    ددن ًن  نددإل الن دداش ااان  ويدد  ا يدد . و ن اناددداذ
معنوع  مدن انقدو ، مثد  انمايد  االجعماعيد ، والعا ديد، والرعايد  ال دسي ، ومدن مماا د  اندق يف 
الع ددددوي . كمددددا   ددددن ًن  ددددناهن مددددن ان ددددول ع دددده  ددددرت انيع ددددادي ، وع دددده  ددددرت الامدددد  

رديددد  ألنأمدد   ثبددات ا ويدد  الرنيميدد  وعسديددد  ويدد  األ ددخات واال عمددان. و  ددما الع نولوجيددا ا
الددقين يضعقددرون  م اا ددعندات الوانييدد  العق يديدد .  ا دده  ددبي  ااثددال، ي مددن ًحددد الاوامدد  ا امدد  
ال   ايق حقو  ااًر  ااع د   واا  يد  وا ا  يف اال عقداا  م وثدا ق  ويد  صدان    دن مبوجبهدا 

و  دددن ًن  دددو ر   نولوجيدددات، مثددد  نياعدددد  البياندددات . ا104ي ل م البددداتلديدددد األ دددات القدددانويت
، حدد ح  وثيقيدداح يف  دد    دددد  ويدد  انيمددس  ريددد مددن نوعدده و  دداعد وددقلا (blockchain)ااو عدد  

و عدديا ا ويدد  الرنيميدد  والامدد ت . ا105يوي  ل مددًر  يف األام ويف اا  يدد ع دده  ايدد  انقددو  ااع ددا
لزيددداد   ددب    احدد  العمويددد  ل  ميددإل و ضيددد يف ماارددد  انالدد  الدد   أهدددر ًن  رصدد  اح الرنيميدد  ًيودد

ومدإل . ا106يم ال حي  ن ع ه اخلدمات اااليد يف ااا   من الن اش يف ييإل وقا  الاا 50ن بعه  ما
 لدددا، لددددوال النضددددا   م   نولوجيددددات اال  دددداالت وااا ومدددات اددددا ً يسدددد  الضرصدددد  ل مددددًر  ل ددددس 

 .ا107يلع نولوجي  مبا  ا من نيو  كامن وات ا  عضيد من  قج األد

__________ 

، و ددو مددا ي ددم  2020ًن ددتت األمددد ااعسددد   رنيدد  عمدد  اكددزت ع دده  ددو ا  ويدد  نيانونيدد  ل  ميددإل و ددول عدداذ  ا102ي
واانأمدددات  دددا ان وميددد  يانأدددر ت ًصدددسا  م ددداايإل نياعدددد  البياندددات ااو عددد  يو وك دددنا ووااددداس ال يا دددا

Mariana Dahan and Alan Gelb, “The role of identification in the post-2015 development agenda” 

(Center for Global Development, 2015). 
 .World Bank, “Identification for development: strategic framework” (2016), p. 4 ا103ي
-OHCHR and United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN ا104ي

Women), Realizing Women’s Rights to Land and Other Productive Resources (2013), p. 38. 
 Lucia Hanmer and Mariana Dahan, “Identification for development: its potential for empowering ا105ي

women and girls” blog dated 9 November 2015, available at   
http://blogs.worldbank.org/voices/identification-development-its-potential-empowering-women-

and-girls; Centre for International Governance Innovation proposal for the Group of 20 to harness 

blockchain technology for women’s empowerment and sustainable development, available at 

www.cigionline.org/sites/default/files/documents/PB%20no.101.pdf. 
 Asli Demirguc-Kunt and others, “The Global Findex Database 2014: measuring financialانأدر  ا106ي

inclusion around the world”, World Bank Policy Research Working Paper No. 7255 (2015), p. 15. 
اااددإل وعم دددن ااددًر  انيع ددادياح العددداوإل لممددن الادداذ  م وادددإل نيددوانن و يا ددات ولدددوا ا  اا ددعوىدعددا الضريددق الر يدددإل  ا107ي

 Leave No One Behind: A يانأدرمان واخل وصي  و اي  البيانات لدعد ا دما  الرنيمس مإل الع دل ل وا   األ

Call to Action for Gender Equality and Women’s Economic Empowerment (2016), p. 69.ا  
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 اقستلتاجا  والتوصيا  -رابعاا  
قتررزال الارروارق بررين الجلسررين فرر  مجررال الياررول علررى تكلولوجيررا  ال علومررا   -43

واقتاراق  واسرتخدامها مسرت رة وتيرول ةون م ارسرة ال ررأة حقوتهرا اإلنسرانية. وعرالوة 
نية لل ررأة علرى شربكة اإلنترنرت ي كرن أن تارات  على ذلك، فإن انتهاكرا  اليقروق اإلنسرا

الاجرروة الرت يررة بررين الجلسررين. وملرراب احت ررال كبيررر أن تع  ررق التكلولوجيررا التااوتررا  بررين 
 الجلسين ف  ال جت ع ان ل  تُبذل جهوة حثيثة لتاييح مذا الوضع.

ين. ويلبغ  أن تكون حقوق اإلنسان ب ثابرة اطرار لسرد الاجروة الرت يرة برين الجلسر -44
ويلبغ  اقسترشاة بالقواعد وال باةئ الدولية ليقوق اإلنسان ف  أف اجراء يتخذ للتادف 
لقضرررررايا اليارررررول علرررررى تكلولوجيرررررا  ال علومرررررا  واقتاررررراق  واسرررررتخدمها أو اسررررراءة 
اسررتخدامها، وق سرري ا مبرراةئ ال سرراواة وعرردم الت ييررز واإلةمرراو وال شرراركة وترروفير سرربل 

مررن أن اقمت ررام بسررد الاجرروة الرت يررة بررين الجلسررين يبرردو  انتارراف فعالررة. وعلررى الررر  
، ق يولى امت رام كراف، في را يبردو، لوضرع اطرار يرلظ  ال سربلة باعتبارمرا مسربلة مرن متزايداا 

 مسائل حقوق اإلنسان.
ويلبغرررر  تعزيررررز ال سرررراواة بررررين الجلسررررين فرررر  تارررر ي  تكلولوجيررررا  ال علومررررا   -45

ال تعلقرررة بالسياسرررا  واتطرررر التررر  تلظ هرررا. ومرررن واقتاررراق  وتلايرررذما وفررر  القررررارا  
اتم يرررة ب كررران باللسررربة الرررى ج يرررع الجهرررا  ال عليرررة أن تسرررتث ر فررر  تهيئرررة بيئرررة مواتيرررة 
وت كيليررة تسررام  فيهررا تكلولوجيررا  ال علومررا  واقتارراق  فرر  تلبيررة احتياجررا  ال رررأة 

ا. وفي رررررا يتعلرررررق بررررراحترام حقوتهرررررا اإلنسرررررانية علرررررى شررررربكة اإلنترنرررررت وح ايتهرررررا وتعزيزمررررر
بالتكلولوجيرررا  الجديررردة واللاشرررئة التررر  تسرررتلد الرررى البيانرررا ، توجرررد ا ن فرصرررة حاسررر ة 
للتبكد من أن مذه التكلولوجيا  تراع  حقوق اإلنسان وق تكرر اتن راط الياليرة للت ييرز 

 ضد ال رأة أو تاات ها. 

 ضرورة اتخذ بلهج تائ  على حقوق اإلنسان من أجل سد الاجوة الرت ية بين الجلسين   
يلبغررر  أن تتبكرررد الررردول وممسسرررا  اتع رررال مرررن أن ع ليرررة تطررروير تكلولوجيرررا   -46

ال علومرررا  واقتاررراق  ونشررررما، ب رررا فررر  ذلرررك التكلولوجيرررا  الجديررردة القائ رررة علرررى 
لردول  ليقروق اإلنسران وتخضرع لرا، ب را فر  ذلرك البيانا ، م  ع لية تسترشد بالقرانون ا

مباةئ ال ساواة بين الجلسين، من أجل تيسرير اع رال حقروق اإلنسران لل ررأة وتجلر  أيرة 
آثررار ضررارة بيقرروق اإلنسرران سررواء أكانررت مقارروةة أم  يررر مقارروةة. ويجرر  أن يتجلررى 

القائرررل ان ت امررراا فررر  معالجرررة تكلولوجيرررا  ال علومرررا  واقتاررراق  واسرررتخدامها ال بررردأ 
اليقوق ناسها الت  يت تع بها اتشخاص خارو شبكة اإلنترنت يجر  أن تيظرى بالي ايرة 

على الشبكة. ويلزم اجراء مزيد من البيوث والتيليال  الت  تتلاول البعد الجلسان  اا أيض
 ثار التكلولوجيا  الت  تستلد الى البيانا  الضخ ة على حقوق اإلنسان لل ررأة. ويلبغر  

 امت ام خاص لخطر ظهور فجوة بين الجلسين ف  البيانا  واحت ال تييز البيانا . ايالء
ويلبغررر  للررردول وممسسرررا  اتع رررال أن تعت رررد تررردابير اسرررتباتية لضررر ان مشررراركة  -47

ال رأة على تدم ال ساواة وبارورة مجديرة علرى اإلنترنرت، بطررق ملهرا معالجرة تردن  ت ثيرل 
 ال رأة ف  تطاعا  العل  والتكلولوجيا والهلدسة، وق سي ا ف  ال لاص  القياةية. 
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طررات تكلولوجيررا  ال علومررا  واقتارراق  أن ويلبغرر  لل مسسررا  التجاريررة فرر  ت -48
ترسررا ال سرراواة بررين الجلسررين والتلرروت بوصرراه ا تي تررين أساسرريتين فرر  ج يررع السياسررا  

 التلظي ية والتوظياية.
ويلبغ  ل لظ را  ال جت رع ال ردن  أن ترمةف ةوراا نشرطاا فر  تثقيرف ال ررأة وةع هرا  -49

 نترنت وم ارستها لتلك اليقوق واع الها.من أجل ت تعها بيقوتها اإلنسانية على شبكة اإل

 ال علوما  واقتااق  والبلية التيتية الضرورية  فرص الياول على تكلولوجيا  
يلبغررر  للررردول أن تتبرررع نهجررراا شرررامالا تائ ررراا علرررى حقررروق اإلنسررران فررر  تررروفير فررررص  -50

اسرررا  اليارررول علرررى تكلولوجيرررا  ال علومرررا  واقتاررراق  وتوسررريع نطاتهرررا. ويلبغررر  للسي
واقسرررررتراتيجيا  ال عت ررررردة والتررررر  يجررررررف تلايرررررذما فررررر  مجرررررال تكلولوجيرررررا  ال علومرررررا  

الجلسرررانية، وتتلررراول امكانيرررة ناررراذ ج يرررع لالعتبرررارا   واقتاررراق  أن ترررول  امت امررراا خاصررراا 
اللساء الى تكلولوجيا  ال علوما  واقتااق  والياول عليها بتكلاة ميسرورة وال شراركة 

مرررذه السياسرررا  بالتشررراور مرررع ج يرررع شررررائح ال جت رررع، ومرررن ج لتهرررا  فيهرررا. ويلبغررر  وضرررع
ربرر  اا ال مسسررا  التجاريررة وال جت ررع ال رردن ، وبخاصررة ال لظ ررا  اللسررائية. ويلبغرر  أيضرر

 سياسا  تكلولوجيا  ال علوما  واقتااق  بالسياسا  الجلسانية واإلن ائية القائ ة. 
ويلبغ  للدول أن تدرو مهارا  اإلل ام بتكلولوجيا  ال علوما  واقتااق  فر   -51

 ال لامج التعلي ية للاتيا ، وأن تدع  ن اذو تعلي ية م اثلة خارو ال دارس. 
يلبغر  للردول، وبخاصرة الردول ال تقدمرة، أن تار  بالتزامهرا  وعلى الاعيد الردول ، -52

ل يررة ال سررتدامة، بتيسررير نقررل التكلولوجيررا الررى ال عرررع علررا فرر  سررياتا  ملهررا أمررداف الت
الرردول اللاميررة، واةمرراو برررامج ترمرر  الررى تيسررير فرررص حاررول ال رررأة علررى تكلولوجيررا  

 ال علوما  واقتااق  ف  سياساتها الخاصة بالتل ية وتقدي  ال ساعدة. 
ويلبغررررر  للررررردول أن تج رررررع بيانرررررا  مارررررلاة علرررررى أسررررراس اقعتبرررررارا  الجلسرررررية  -53

انية في ررررا يتعلررررق بارررررص الياررررول علررررى تكلولوجيررررا  ال علومررررا  واقتارررراق  والجلسرررر
واسررتخدامها وأن تيلررل مررذه البيانررا  وتتعقبهررا مررن أجررل التوصررل الررى فهرر  أفضررل لكيايررة 

 تيقيق اإلةماو الرت   وطريقة وضع سياسا  مستليرة. 
  ويج  علرى الردول أن تكارل فرصراا عاةلرة لليارول علرى ال علومرا  والخردما -54

العامررة علررى اإلنترنررت، واضررعة فرر  اعتبارمررا تلرروت مسررتخدم  شرربكة اإلنترنررت، اضررافة الررى 
الطرائررق الترر  يتبعهررا اتشررخاص فرر  اسررتخدام الشرربكة. ويلبغرر  لهررا أن تترريح لل رررأة فرررص 
الوصرول العرام الرى تسرهيال  تكلولوجيرا  ال علومرا  واقتاراق  وأن تيسرن ال يترو  

  ال ررررأة بشررركل خررراص. وفررر  ضررروء القيررروة الياليرررة علرررى اإللكترونررر  ال يلررر  والرررذف يهررر
امكانيررة الوصررول الرت رر ، يلبغرر  للرردول أن تترريح أسررالي  بديلررة خررارو الشرربكة اإللكترونيررة 

 للياول على ال علوما  والخدما  العامة. 
ويلبغررر  لل مسسرررا  التجاريرررة أن تلرررتهج اقبتكرررار مرررن أجرررل خاررر  تكلارررة أجهرررزة  -55

واقتاررراق  وخررردماتها. ويلبغررر  التشررراور والع رررل مرررع اللسررراء مرررن تكلولوجيرررا  ال علومرررا  
خلايا  متلوعرة، واشرراب ال ررأة فر  ع ليرا  تار ي  تكلولوجيرا  ال علومرا  واقتاراق  
 وتطويرما وانتاجها من أجل تيسين جدو  خدما  مذه التكلولوجيا وميتواما وتطبيقاتها.
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ي ا ال لظ رررا  اللسرررائية، فررر  ويلبغررر  ضررر ان مشررراركة ال جت رررع ال ررردن ، وق سررر -56
ع ليا  صلع السياسا  الخاصرة بتكلولوجيرا  ال علومرا  واقتاراق  علرى ال سرتويين 
الرروطل  والرردول . ويلبغرر  أن يشررارب ال جت ررع ال رردن  بلشرراط فرر  ع ليررة تطرروير ميتررو  

 تكلولوجيا  ال علوما  واقتااق  ذف الالة بال رأة. 

  اإلنترنت على مكافية العلف ضد ال رأة  
بررد مررن اتخررذ بررلهج متعرردة الجوانرر  ل كافيررة العلررف ضررد ال رررأة علررى شرربكة  ق -57

اإلنترنرررت، ب رررا فررر  ذلرررك التثقيرررف والي رررال  اإلعالميرررة، والع رررل مرررع ج يرررع اتطرررراف 
ال علية. ويج  معالجة العلف ضد ال رأة على شبكة اإلنترنت ف  السياق اتوسع للت ييز 

 انيين خارو الشبكة اإللكترونية. والعلف الجلس
وان أية تدابير تتخذ للقضاء على العلف ضد ال رأة على شبكة اإلنترنت يتعين أن  -58

ت تثرررل للقرررانون الررردول  ليقررروق اإلنسررران، ب رررا يشررر ل معرررايير القيررروة ال سررر و  بهرررا علرررى 
ق ( مررن العهررد الرردول  الخرراص برراليقو 3)19التعبيررر ال لارروص عليهررا فرر  ال رراةة  حريررة

 والسياسية.  ال دنية
ويلبغرر  أن تع ررل الرردول وال مسسررا  التجاريررة علررى ملررع العلررف ضررد ال رررأة علررى  -59

شربكة اإلنترنرت ومكافيتررا. ويلبغر  أن تج رع بيانررا  شراملة عرن نطرراق العلرف ضرد ال رررأة 
على شبكة اإلنترنت وطابعا وأن تجرف ال زيد من البيوث لاه  أسبابا الكاملة ومعالجتهرا 

د السررربيل اتفضرررل ل كافيترررا. ويلبغررر  لل جت رررع ال ررردن  أن يرصرررد ع ليرررة ج رررع وتيديررر
 البيانا  تلك للتبكد من أنها ُتدار بطريقة فعالة ومراعية لالعتبارا  الجلسانية.

ويلبغ  للدول أن تسن تدابير تشريعية ملاسربة وأن تكارل التاردف لظرامرة العلرف ضرد  -60
ال الئر ، بطررق ملهرا اجرراء تيقيقرا  مرع مرتكبر  تلرك ال رأة على شبكة اإلنترنت على الليرو 

اتفعررال واتخرراذ اجررراءا  بيقهرر  وترروفير سرربل اقنتارراف والجبررر للضرريايا، وترردري  مرروظا  
 انااذ القانون والسلطة القضائية على تطبيق القواعد وال عايير الدولية ليقوق اإلنسان. 

ة اإلنترنرت، علردما تشرارب فر  ويلبغ  لل مسسا  التجارية، من بيلها وسطاء شربك -61
اإلشرررراف علرررى ال يترررو ، أن تضرررع اجرررراءا  واضرررية وشررراافة ومتلاسررربة، تيتررررم حقررروق 
اإلنسان، وق سي ا حقوق ال رأة، واليق ف  الخاوصية وف  حرية الرأف والتعبير. ويلبغر  

. ويلبغررر  لل مسسرررا  التجاريرررة أن واناثررراا اا لرررذلك تررردري  ال ررروظاين ال عليرررين، ذكرررور اا تبعررر
تيررررص علرررى أن تكرررون ال علومرررا  ال تعلقرررة بشرررروط الخدمرررة فيهرررا وكيايرررة انااذمرررا كافيرررة 
وماهومرررة ومتاحرررة بسرررهولة لج يررررع ال سرررتع لين. ويلبغررر  أن ترررروفر معلومرررا  عرررن أفضررررل 
ال  ارسرررا  في رررا يخرررع السرررالمة علرررى شررربكة اإلنترنرررت، وأن تلظرررر فررر  وضرررع وارسررراء 

ةة لت كرررين ال سرررتع لين مرررن اإلبرررال  عرررن الشررروا ل واسررراءة اقسرررتخدام اجرررراءا  ميرررد
 وال يتويا   ير القانونية. 

فرر  تيسررين ميررو اتميررة الرت يررة و يرراةة اا ويلبغرر  لل جت ررع ال رردن  أن يررمةف ةور  -62
الوع  بالتهديدا  الت  ت لع ال رأة من الوصول الى تكلولوجيا  ال علوما  واقتاراق  

 وبكياية معالجتها واليد ملها.ومن استخدامها 
    


