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والا -مقدمة
 -1وتاح التننولوجاذات الر،ماذس املةاصذرة لنذل مذن احلنومذات والخذركات واجملذرمث والةذاريثث
التدةل يف احلقذو املتةوقذس يريذس الذرلي والتةبذاد ي الر،اريذس عوذى شذبنس
،درات غا مسبو،س عوى و
اإلنرتنت ،واملرا،بس ومجا الباانذات ريخذنل مجذاعي و ذد االذدهل ،واالامذات الر،ماذس عوذى اجملتمذا
املدىل ،والقما ريسبب التةبا عن الرلي عوذى شذبنس اإلنرتنذت ،وذدًا األًذرا يف مجاذا لعذات الةذا
ذدةل ،ومذذن التمذذاا مجاذذا لنذواع املةوومذذات
ي التمذذاا األمذذن الذذاي ّ ونذذنهم مذذن اعتنذذا ّرات و وذ و
واألًنار وووقاها ونقوهذاد ويسذةى النثذاو ي ايذس لمذنهم عذن دريذل التخذ ا ،وهذو عمواذس وةماذس
لوباانذذات ياذذث يخيذذل يلاهذذا ي املتوقذذث املسذذتهدًث ،وتذذو وطباذذل التخذ ا عوذذى الباانذذات الةذاريرة
(مثذل الييذد اإللنذذرتوىل ،والردذاول ،وا وخيذذال االذاو ي عذي اإلنرتنذذت  ،وعوذى الباانذذات امللزنذس ر،ماذار
عوى وداوط ثاريتس (مثذل األ،ذراص احلادذورياس الخيذوبس ،واخلذدمات السذحارياس د ويوذتم ّةذرو ايذس
يضاًاس عن دريل ية ات االويس ،ريادتلداف وننولوجاات متقدمذس دذدهل عذدف النخذف عذن هذويتهم
وريخيذذمتهم الر،ماذذسد ويت ذذاح التخ ذ ا وية ذذات االوي ذذس ،و ذذا الودذذاوتا املةاص ذروا الرواسذذاتا لتحقا ذذل
األمن عوى شبنس اإلنرتنت ،لألًرا ايس ةخيوصاتهم ،مما ّ وننهم من وخي وح األًنار واملةوومذات
ذدةل ،وّ ونذن الخيذح اث ،ومنظمذات اجملتمذا املذدىل ،ولًذرا ال ذات
و،راتهتذا ويريذداوها ووبا الذا و و و
الةر،اس والديناس ،واألشلاص املةذطهدين ريسذبب مذاوهم اسنسذي لو هذويتهم اسنسذاناس ،والناشذطث،
والةومات ،وال نانث ،وغاهم ،من مماردس قو،هم يف ريس الرلي والتةباد
 -2وم ذذا ل ذذاً ،مثوم ذذا ّن ذذن اد ذذتلداف اال ذذاوف يف يريذ ذ الخ ذذردس جبرّ ذذس لو يف التذ ذ مر عو ذذى
ذدةل يف ق ذذو اآلةذ ذرين لو يف األم ذذن
ارون ذذار جرّ ذذسّ ،ن ذذن ليةذ ذار يد ذذاتة اد ذذتلداف اإلنرتن ذذت ريالت ذ و
القذذومي لو النظذذاف الةذذافد وواكذذد واوذذر ين ذذا القذذانو وا دذذتلبارات ل ا وخيذذا ت املل اذذس االويذذس لو
املخذ ذ رة مة ذذل م ذذن الخي ذذةب التحقا ذذل يف اس ذ ذراوم املالا ذذس ،وعموا ذذات ا م ذذار رياملل ذذدرات ،واد ذذت ل
األد ذذال يف الب ذذات ،واإلره ذذارد وية ذذرر األًذ ذرا ع ذذن ريواع ذذث ،و ذذل مخ ذذروعس ريخذ ذ كا ا ذذس اد ذذتلداف
املتسذذوطث واجملذذرمث لوتننولوجاذذات احلديثذذس يف واسذذا التحذذرضد ووقاوذذد ريةذذل الذذدول لو ظذذر التخ ذ ا
وية ذذات االويذذس عوذذى هذذاأ األد ذ وعوذذى لد ذ لةذذر  ،يف ذذث وقذذرت ول لةذذر لو وتلذذا در ،ذار
لةر وتاح سهات ين ا القانو التحايل عوى يجراتات احلمايس هاأ والوصول ي اوخيا ت األًرا د
 -3ويف ضذوت هذذاأ التحذذديات ،يتنذذاول هذذاا التقريذر دذاالث مرتاريطذذثد لو ر ،هذذل مذذي احلذذل
يف اخلخيوصذذاس واحلذذل يف ريذذس الذرلي والتةبذذا ا وخيذذال اآلمذذن عوذذى اإلنرتنذذت ،و ديذذدار عذذن دريذذل
التخ ذ ا لو ية ذذات االويذذسي وثانا ذار ،ي كانذذت اإلجاري ذس عذذن هذذاا الس ذاال رياإلتذذار ،ي لي مذذد
تذذو لوحنومذذات ،وًقذار لقذذانو قذذو اإلنسذذا  ،ل و ذذرل ،اذذو ار عوذذى التخذ ا وية ذذات االويذذسي
ويسةى هاا التقرير ي اإلجاريس عن هذاين السذاالث ،وادذتةرال لمثوذس ملماردذات الذدول ،وا،ذرتا
ووصذ ذذااتد و يهذ ذذدهل هذ ذذاا التقريذ ذذر ي ونذ ذذاول مجاذ ذذا املس ذ ذاول التقناذ ذذس لو القانوناذ ذذس ال ذ ذ وثاهذ ذذا
التننولوجاات الر،ماس ،ويمنا د املساول املهمس من لجل وناوالا مستقب رد

 -4ويف داا يعدا التقرير ،ووع املقرر اخلاص ادتباانار عوى الدول الذتم ًاذم مةوومذات عذن
،وانانهذ ذذا ولواوحهذ ذذا وداادذ ذذاهتا ومماردذ ذذاهتا احملواذ ذذسد ويف  1ناسذ ذذا /لريريل  ،2015كانذ ذذت  16ولذ ذذس
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ووجم املقرر اخلاص عوة ليةار لواهذات املةناذس غذا احلنوماذس لتقذدمي
،د ادتااريت الاا الطوب د و
مةوومذذات ،كمذذا عقذذد اجتماع ذار لول ذيات يف جناذذف يف ّ ار/مذذارا 2015د و،ذذد لدذذهمت الذذر و
املقدمذس مذن احلنومذات ،واملةوومذات املقدمذس مذن لكثذذر مذن  30منظمذس مذن منظمذات اجملتمذا املذذدىل
واألًرا  ،املتا س عوى املو،ا الخبني لومنوف ريالو يس ،يدهامار كباار يف يعدا هاا التقريرد
 -5ويذذر يف املو،ذذا الخذذبني لومقذذرر اخلذذاص ادذذتةرال كامذذل لألنخذذطس ال ذ اضذذطوا دذذا منذذا
ريدايس ًرتة و يتم يف ّر/لغسط 2014د ويهدهل هاا التقرير ،وهذو لول وقريذر لومنوذف ريالو يذس
احلايل ،ي مواصوس الةمل املتةول مبواجهس التحديات ال وةرتل ريس التةبا يف الةخير الر،ميد

ثانيا -االتصال اآلمن والماب في العصر الرقمي
لف -التشفير وإخفاء الهوية في الوقت الراهن
 -6وست اد النُهج احلديثس املتةوقس ريا وخيال اخلاص واآلمن من األًنار ال وبنتها اإلنساناس
من ذذا ّ هل الس ذذنثد و ،ذذد ري ذ وذث نخ ذذوت احل ذذرت اإللن ذذرتوىل لوباان ذذات ،واإلنرتن ذذت ،ومج ذذا الباان ذذات
اسماعا ذ ذذس وا ت ذ ذ ذذاإ د ذ ذذا ،احلاجذ ذ ذذس ي ودذ ذ ذذاول مةق ذ ذذدة حلمايذ ذ ذذس رياان ذ ذذات األً ذ ذ ذرا والخذ ذ ذذركات
واحلنومذذاتد ونتااذذس لتحذ وذول كذذل مذذن الييذذد اإللنذذرتوىل والردذذاول النخيذذاس ال وريذذس ،وعمواذذس نقذذل
الخي ذذوت رياد ذذتلداف اإلنرتن ذذت ،وامل ذذايرات ال اديوي ذذس ،وود ذذاوط اإلعذ ذ ف ا جتماعا ذذس ،م ذذن يد ذذار
اخلدمات امللخيخيس ي لمنذا اوخيذال دذاودة ودذهوس الرصذد ،لصذبح األًذرا يف اجذس ي التمتذا
التةرل خلطر القما
رياألمن عوى اإلنرتنت ،ياث ّننهم التماا املةوومات وووقاها ونقوها و و
لو النخف لو الرصد لو لي ادتلداف غا دوام ّةر آلراوهم ووةباهمد
 -7و مذذي التخذ ا  -وهذذو معمواذذس رياضذذاس لتحويذذل الردذذاول لو املةوومذذات لو الباانذذات ي
شنل ّنن ل يقرلأ ي املتوقي املستهدهلم( - 2دريس ود مس احملتو من وصذول لي دذرهل
ثال ذذث يلا ذذم لو و عب ذذم ري ذذمد ولص ذذبح التخ ذ ا الق ذذوي ،ال ذذاي ك ذذا يف ي ذذوف م ذذن األي ذذاف ن ذرار عو ذذى
املادسات الةسنريس و واوذر ا دذتلبارات ،متا ذار اآل لوامهذور ،ومتا ذار يف كثذا مذن األ اذا
و ،اذذو ألغ ذرال و ذ مث الييذذد اإللنذذرتوىل ،وا وخيذذال الخيذذوو ،والخيذذور ،واأل ،ذراص احلاد ذورياس
الخيوبس ،وريرامج وخي ح اإلنرتنتد ويف الس مالتخ ا ريامل تذا الةذافم ،وهذو الخذنل السذاود لتذوًا
لمن الباانات الةاريرة من نقطس انط ،ها ي نقطس وصوالا ،يستلدف ُمردذل الباانذات امل تذا الةذاف
لومتوقذذي يف وخ ذ ا الردذذالس ومرًقاهتذذا ،ويسذذتلدف املتوقذذي م تا ذذم اخلذذاص ل ذذا ش ذ رة الباانذذات
ومرًقاهت ذ ذذاد و ،ذ ذذد يُس ذ ذذتلدف التخ ذ ذ ذ ا لية ذ ذ ذار إلنخ ذ ذذات وو،اة ذ ذذات ر،ماذ ذ ذذس لوت ك ذ ذذد م ذ ذذن مخيذ ذ ذذدا،اس
الوثاقذ ذذس ومرد ذ ذذوها ،ولوتثبوذ ذذت والتح وقذ ذذل م ذ ذذن هوي ذ ذذس اخل ذ ذذا وف ،وحلمايذ ذذس د ذ ذ مس ا وخي ذ ذذا ت ري ذ ذذث
الةم ذ ت مذذن الةبذذث لو الت عذذب مبسذذارها مذذن جانذذب لد ذراهل ثالثذذس (مث ذل االامذذات ال ذ يخذذنها

__________

(1
(2
4

ور ت يجاريذذات مذذن لملاناذذا ،وليرلنذذدا ،وريو اريذذا ،ووركاذذا ،ودذذووًاكاا ،والسذذويد ،وغواوامذذا  ،و،طذذر ،وكا اةسذذتا ،
وكوريا ،ولبنا  ،ومجهوريس مولدوًا ،والنرويج ،والنمسا ،والو يات املتحدة األمريناس ،والاونا د
انظر )SANS Institute, “History of encryption” (2001د
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مشذذل ودذذاطم د ونظ ذرار ي ل وخ ذ ا الباانذذات الة ذاريرة ّنذذا االامذذات عوذذى الباانذذات غذذا
املخذ رة يف ذذال ظهذذا ر،ماذار يف ليذذس نقطذذس هناواذذس (و مذذي ليةذار لمذذن م تذذا التخذ ا اخلذذاص
ريالخذ ذذل ّ ،نذ ذذن لوخذ ذذل لية ذ ذار وخ ذ ذ ا الباانذ ذذات احمل و ذ ذذس ر،ما ذ ذار يف احلوادذ ذذاب احملمولذ ذذس،
واأل ،ذراص احلاد ذورياس الخيذذوبس ،ولجهذذزة اخلذذا وف ،واألجهذذزة الوو اذذس ) ،(tabletsواالواوذذف احملمولذذس،
وغاها من األجهذزةد ورمبذا ونذو مماردذات اإلنرتنذت ليةذار ريخيذد التلوذي عذن النظذاف املب وذث هنذا،
ووتاذذم عذذو وننولوجاذذا مالسذريس املتقدمذذسم لو مالبال ذذس اخلخيوصذذاسم ،اذذث ُ ذذت رت مب ذذاواح التخذ ا
ل رتة ،خياة جدار ،داما دتلدامات من ،بال الرداول ال وريسد
 -8وينذذا ي الذذبةل ريبذذال جهذذو إلضذذةاهل لو اذذف مةذذايا التخذ ا ،ياذذث يُسذذمح ًقذذط
لوحنومات ريالوصول ي ا وخيا ت املخ رةد غا ل التخذ ا املل و ذف ّنذن يريقذارأ دذرار عذن
اسهذذات ات املهذذارة يف كخذذف وادذذت ل نقذذا ضذذة م ،دذوات لكانذذت جهذذات نوماذذس لف غذذا
نوماذس ،ودذوات لكانذذت شذرعاس لف يجراماذذسد ويبذدو ل اةتخياصذذاي التننولوجاذا لمجةذوا عوذى لنذذم
ّنذذن يوا ذذس دذذبال وصذذول ةذذاص لوسذذوطات احلنوماذذس ًقذذط ،لو ذ لوسذذوطات املةناذذس ،مذذن
املتةمذذد ملةذذايا
اذذث املبذذدل ،رياملخيذذوحس الةامذذسد ويف البا ذذس التننولوجاذذس املةاصذذرة ،يذذا ي التل اذذف و
التخ ا ،ولو ألغرال ّنن اعتبارها مخروعس ،ي يضةاهل لمن اسماا عوى اإلنرتنتد
 -9وجدير ريامل ظس ل التخ ا مي تو ا وخيا ت ولننم مذي الةوامذل الذ ذد
االويذذس ،مثذذل عنذوا ريروووكذذول اإلنرتنذذت ،املةذذروهل ريادذذم الباانذذات الوص ذ اسد و،ذذد ممذذا لدذراهل ثالثذذس
مةووم ذذات مهم ذذس ع ذذن هوي ذذس لي ش ذذل ع ذذن دري ذذل وا ذذل الباان ذذات الوصذ ذ اس ي ك ذذا املس ذذتلدف
يسذذتةمل ل وات ية ذذات االويذذسد وّثذذل ية ذذات االويذذس الخذذر ال ذ ف لتانذذب النخذذف عذذن هويذذس
الخذذل د و،ذذد يتذذاح ية ذذات االويذذس ،وهذذو رغبذذس مخذذرتكس لذذد البخذذر يف اذذب االويذذس عذذن عامذذس
الناا ،لومستلدف مزيدار من احلريس يف ادتنخاهل ونقل األًنذار واآلرات لكثذر ممذا لذو كذا يسذتلدف
هويتذذم احلقاقاذذسد و،ذذد يتلذذا األً ذرا للذذات مسذذتةارة عوذذى اإلنرتنذذت (لو ،مذذث ر ،ريريذذدار يلنرتونا ذار غذذا
قاقذذي لو ودذذاوط وواصذذل اجتماعاذذس غذذا قاقاذذس إلة ذذات هذذويتهم وصذذورهم وصذذوهتم ومنذذاهنم،
ومذذا ي لذذا ،غذذا ل اخلخيوصذذاس الذ خيذذوو عواهذذا عذذن دريذذل هذذاأ الباانذذات املسذذتةارة دذذطحاس
ويسذهل كخذ ها مذذن جانذذب احلنومذذات واألشذذلاص وي اخلذذية ال مذذست ويف ذذال عذذدف ادذذتلداف
م ذزيج مذذن ل وات التخ ذ ا وية ذذات االويذذس ،ينذذو مذذن السذذهل اكتخذذاهل هويذذات املسذذتلدمث عذذن
دري ذذل اآلث ذذار الر،ما ذذس الذ ذ يرتكوهن ذذا وراته ذذمد لم ذذا املس ذذتلدمو ال ذذاين يس ذذةو ي ض ذذما التخذ ذ ا
النامذذل لو اذذب هذذويتهم (مثذذل ية ذذات عنذوا ريروووكذذول اإلنرتنذذت األصذذوي عذذن الدولذذس لو ل ذذرل
منذ ذذب التذ ذذدةل اإلجرامذ ذذيً ،قذ ذذد يسذ ذذتلدمو ل وات مذ ذذن ،باذ ذذل الخذ ذذبنات اخلاصذ ذذس ا ًرتاضذ ذذاس،
واخلذذدمات البديوذذس ،وشذذبنات وريرقا ذذات اذذب االويذذس ،وشذذبنات ال ذرريط ريذذث األ ،ذرا ( 3د وونخ ذذر
شذذبنس  ،Torوهذذي ل اة شذذهاة إلة ذذات االويذذس ،لكثذذر مذذن  6 000ةذذا وف ادذذو غذذا مركذذزي يف

__________
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وردذذل اخلذذدمات البديوذذس الباانذذات عذذن دريذذل ودذذاط ،لو مةذذا وف ريذذديلم ،يتذذو يردذذال هذذاأ الباانذذات نااريذذس عذذن
املستلدف ،وريالا اب ريخنل ًةال عنوا ريروووكول اإلنرتنت عن املتوقي املستهدهلد ووقوف شذبنات الذرريط
ريث األ،را ري خيل و زين الباانات ًاما ريث لجهذزة ةذا وف مرتاريطذس ،ش وخذ و ر ووذا الباانذات امللزنذس لنذي يتةذار
عوى لي ةا وف مركزي التةرهل عوى املةووماتد انظر ،مث رFreenet ،د
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الةا من لجل ووقذي وور اذل الباانذات مذرات عديذدة دذدهل ية ذات املةوومذات الذ
النقا النهاواس ،وريالا ي ريقوة هويس مستلدمي الخبنسد

ذد االويذس عذن

 -10ومذ ذذن السذ ذذمات الرواسذ ذذاس لوةخيذ ذذر الر،مذ ذذي ل التننولوجاذ ذذا وت ذ ذذا ريادذ ذذتمرار لنذ ذذي وو ذ ذ
ا تااج ذذات املس ذذتلدمثد ورغ ذذم ل ه ذذاا التقري ذذر يخ ذذا ي التننولوجا ذذات املةاص ذذرة الذ ذ واس ذذر
التخذ ا وية ذذات االويذذس ،ينطبذذل التحواذذل املذذدريف يف التقريذذر وادذذتنتاجات التقريذذر ريخذذنل عذذاف عوذذى
امل ذاهام الذ وقذوف عواهذا التننولوجاذات املةاصذرة ،وينب ذي ل ينذو هذاا التحواذل وا دذتنتاجات
،اريوس لوتطبال كوما وت وننولوجاات جديدة ل القدّسد

باء -استمدامات التكنولوجيات
 -11لإلنرتن ذذت ،ام ذذس كب ذذاة يف يعم ذذال ريذ ذس الذ ذرلي والتةب ذذا ،ي وةذ ذ ولم الخي ذذوت ووة ذذاعف
املةوومذذات ال ذ هذذي يف متنذذاول كذذل مذذن ّننذذم الوصذذول يلاهذذاد ولصذذبحت اإلنرتنذذت ،ة ذ ل ًذذرتة
،خياة ،هي املنتد الةذاف الةذاملي املركذزيد ومذن ش ينب ذي اعتبذار اإلنرتنذت امل تو ذس واآلمنذس ونذدريف
ضذذمن الخذذرو األدادذذاس لوتمتذذا يريذذس التةبذذا يف عذذا الاذذوفد غذذا ل شذذبنس اإلنرتنذذت مةرضذذس
لتهدي ذذد مس ذذتمر ،وه ذذي ًة ذذات  -تو ذذف ع ذذن الة ذذا امل ذذا ي  -ووج ذذد ًا ذذم ليةذ ذار مادس ذذات
يجراماذذس ،ومماردذذات ،مذذا ذذد االذذدهل ،ومماذذا وادذذا النطذذا لوباانذذاتد ولذذالا ،مذذن األ اذذس
مبنذذا ل يوذذتم األً ذرا در ،ذار لت ذ مث لن سذذهم عوذذى اإلنرتنذذت ،ول وذذوًر احلنومذذات هذذاا األمذذا
مبوجب القانو والساادس الةامس ،ول وخيذمم الخذركات ال اعوذس ووطذور ووسذو منتاذات وةذدمات
ّمن ذذس ريطباةته ذذاد وه ذذاأ املتطوب ذذات لاس ذذت جدي ذذدةد و ،ذذد اعرتً ذذت احلنوم ذذات ،يف مس ذذتهل الةخي ذذر
الر،مي ،ريالدور األدادي الاي يا يذم التخذ ا يف وذ مث ا ،تخيذا الةذاملي وري اذس ادذتلداف التخذ ا
لو وخذااا ادذتلدامم لتذ مث لر،ذاف االويذس الذ وخيذدرها احلنومذات ،وريطا،ذذات ا وتمذا واملةوومذذات
املخيرًاس ،ووثاول موناس األعمال التااريس ،ولةما التحقال يف جراوم اإلنرتنت ن سها( 4د
 -12ويذذا ي التخذ ا وية ذذات االويذذس ،قتمةذذا لو من خيذ  ،ي ينخذذات اذذز مذذن اخلخيوصذذاس
حلمايذذس الذرلي واملةتقذذدد ًهمذذا ،مذذث ر ّ ،وننذذا مذذن وبذذا ل ا وخيذذا ت اخلاصذذس وّننهمذذا ل ابذذا
رليار عن املرا،بس اخلارجاس ،وينتسي لذا ل اذس ةاصذس يف البا ذات الساادذاس وا جتماعاذس والديناذس
والقانوناس الةداواسد وعندما و رل ول ر،اريس غا ،انوناس عن دريذل وخيذ اس املةوومذات وغاهذا مذن
التننولوجا ذذات ً ،ذذري التخذ ذ ا وية ذذات االوي ذذس  ،ذذد ّ ونن ذذا األًذ ذرا م ذذن التحاي ذذل عو ذذى الةقب ذذات،
والوص ذذول ي املةووم ذذات واألًن ذذار و و ذذدةل م ذذن الس ذذوطاتد ويةتم ذذد الخي ذذح او والب ذذا ثو
واحملذذامو واجملتمذذا املذذدىل عوذذى التخ ذ ا وية ذذات االويذذس حلمايذذس لن سذذهم (ومخيذذا رهم وعم وهذذم
وشركاوهم من املرا،بذس واملةذايقسد و،ذد ونذو القذدرة عوذى البحذث يف اإلنرتنذت ،ويريذدات األًنذار،
والتواصل اآلمذن هذي السذبال الو اذد الذاي ّ ونذن النثذاين مذن وذداول اسوانذب األدادذاس لوهويذس،
مثل جن الخل لو ينام لو لصوم الةر،ي لو لصوم القومي لو ماوم اسنسيد ويةتمد ال نذانو
__________
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عوى التخ ا وية ات االويس لةما قهم يف التةبا و ايتم ،داما يف احلا ت ال ونذو
ًاهذذا الدول ذذس هذذي ًق ذذط مذذن ي ذذرل ،ا ذذو ار ،ويمنذذا لية ذار اجملتمذذا ال ذذاي يتسذذامح م ذذا اآلرات غ ذذا
التقواديس لو التةبا غا التقواديد
 -13ويبذذث اسانذذب ماملظوذذمم لوتخ ذ ا وية ذذات االويذذس ل األةطذذات ال ذ وُرونذذب ةذذاريف اإلنرتنذذت
ورونذذب ليةذار عوذذى اإلنرتنذذتد ويةذذرر املنو ذذو ريرين ذذا القذذانو ومناًحذذس اإلرهذذار عذذن ،وقهذذم أل
اإلره ذارياث واجملذذرمث الةذذا يث يسذذتلدمو التخ ذ ا وية ذذات االويذذس إلة ذذات لنخذذطتهم ،ممذذا تةذذل مذذن
الخيةب عوى احلنومات ل ينا اإلرهذار ومذارة امللذدرات واسرّذس املنظمذس وادذت ل األد ذال يف
املوا اإلريا اس ،وغا لا مذن لهذداهل احلنومذات ،ول مذري قاقذات ًاهذاد و،ذد يةتمذد التحذرض
والتسوط عي اإلنرتنت عوى ية ات االويس كقناع جبا لوتمااز ،داما ضد لًرا ال ات الةذةا سد
غا لنم ،يف الو،ت اوم ،كثذاار مذا يسذتلدف املنو ذو ريرين ذا القذانو األ وات ن سذها لةذما األمذن
يف ون ا ذذا عموا ذذاهتم السذ ذريس ،يف ذذث  ،ذذد يس ذذتلدف لً ذرا ال ذذات الة ذذةا س ه ذذاأ األ وات لة ذذما
ةخيوص ذذاتهم يف مواجه ذذس التح ذذرضد وع ذ ذ وة عو ذذى ل ذذا ،ل ذذد احلنوم ذذات قموع ذذس واد ذذةس م ذذن
األ وات البديوس ،مثل التخينت و ديد املوا،ا اس راًاس والتتبذا والتنقاذب عذن الباانذات واملرا،بذس املا يذس
التقواديس ول وات لةر كثاة ،مما يةز اسهو املةاصرة إلن ا القانو ومناًحس اإلرهار( 5د

ثالثا -التشفير وإخفاء الهوية والحق في حرية الر والتعبير والمصوصية
 -14اإلدار القانوىل حلقو اإلنسا ً ،اما يتةول ريالتخ ا وية ات االويذس ،يتطوذب لو ر وقاذام
نطا احلقو املطرو س ووطباذل هذاأ احلقذو عوذى التخذ ا وية ذات االويذست وثاناذار ،وقاذام يمناناذس
ًذذرل ،اذذو و دذذند مذذن القذذانو عوذذى ادذذتلداف التننولوجاذذات ال ذ وةذذز و مذذي احلقذذو يف
اخلخيوصاس و ريس الرلي والتةبا ،ووقاام نطا هاأ القاو  ،ي ُوجدتد
 -15وُ،نن ذ ذذت احلق ذ ذذو يف اخلخيوص ذ ذذاس( 6ويف ري ذ ذذس الذ ذ ذرلي والتةب ذ ذذا( 7يف الخي ذ ذذنومل الةاملا ذ ذذس
واإل،واماذذس حلقذذو اإلنسذذا  ،وً يس ذرهتا ها ذذات املةاهذذدات واحملذذاكم اإل،واماذذس ،وجذذر وقاامهذذا مذذن
جانب اإلجراتات اخلاصس التاريةس جملوذ قذو اإلنسذا ويف يدذار ا دذتةرال الذدوري الخذاملد
ووذذر املةذذايا الةاملاذذس لوحقذذو يف اخلخيوصذذاس وال ذرلي والتةبذذا يف الةهذذد الذذدويل اخلذذاص ري ذذاحلقو

__________
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املذوا التالاذذس مذذي ريذذس التةبذذا :املذا ة  12مذذن اإلعذ الةذذاملي حلقذذو اإلنسذا  ،واملذذا ة  17مذذن الةهذذد الذذدويل
اخل ذذاص ري ذذاحلقو املدنا ذذس والسااد ذذاس ،وامل ذذا ة  16م ذذن او ا،ا ذذس ق ذذو الط ذذل ،وامل ذذا ة  22م ذذن او ا،ا ذذس ق ذذو
األشلاص وي اإلعا،س ،واملا ة  14من ا و ا،اس الدولاس حلمايس قذو مجاذا الةمذال املهذاجرين ولًذرا لدذرهم،
واملا ة  8من ا و ا،اس األورورياس حلقو اإلنسا  ،واملا ة  11من ا و ا،اس األمريناس حلقو اإلنسا د
املذوا التالاذس مذي ريذس التةبذذا :املذا ة  19مذن اإلعذ الةذاملي ،واملذذا ة  19مذن الةهذد الذدويل اخلذاص ريذذاحلقو
املدناس والسااداس ،واملا ة  9من املاثا األًريقذي حلقذو اإلنسذا والخذةور ،واملذا ة  13مذن ا و ا،اذس األمريناذس
حلقو اإلنسا  ،واملا ة  10من ا و ا،اس األورورياس حلقو اإلنسا د
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املدناذذس والساادذذاس ،الذذاي انةذذمت يلاذذم  168ولذذسد وّثذذل الةهذذد عوذذى ل،ذذل وقذذدير ،ذ ريالنسذذبس
ي الذذدول األةذذر غذذا املوتزمذذس ريذذم ،مةاذذارار ل ىن لإلجنذذا وهذذو يف كثذذا مذذن األ اذذا مبثاريذذس مةاذذار
،ذذانوىل عذذريفت وووتذذزف الذذدول ال ذ و،ةذذت عوذذى الةهذذد و التخيذذديل عواذذم ريذذا رتاف هدًذذم وغرضذذم
مبوجب املا ة  18من او ا،اس ًاانا لقانو املةاهداتد وووًر النظم القانوناس الودناس ليةذار احلمايذس
لوحق ذذو يف اخلخيوص ذذاس والذ ذرلي والتةب ذذا ،وين ذذو ل ذذا ل اانذ ذار ع ذذن دري ذذل الق ذذانو الدد ذذتوري
لو األدادذذي ،لو ريت س ذاات لوقذذانو د و،ذذد ريذ يذث ريوضذذو عذذد مذذن املخذذاريا الةاملاذذس ال ذ ين ذذاها
اجملتمذذا املذذدىل القذذانو الذذاي ينب ذذي وطباقذذم يف دذذاا الةخيذذر الر،مذذي ،مثذذل املبذذا ا الدولاذذس ريخذ
وطباذل قذو اإلنسذذا يف يدذار مرا،بذذس ا وخيذا ت ،واملبذا ا الةاملاذذس ريخذ األمذذن القذومي واحلذذل
يف املةوومذذاتد ورغذذم ل املةذذايا اخلاصذذس ،ذذد وت ذذاوت مذذن ذذل ي ّةذذر ،لو مذذن صذذا ي ّةذذر،
ًذذري القادذذم املخذذرتمل ريذذث الق ذوانث هذذو لنذذم ي ا كذذا احلذذل يف اخلخيوصذذاس واحلذذل يف ريذذس التةبذذا
عذذاموث لدادذذاث يف النرامذذس اإلنسذذاناس واحلنذذم الذذدّقراديً ،ااذذب الذذاا السذذبب ديذذد القاذذو
ريد،ذذس ووردذذالها ينذذم القذذانو ووطباقهذذا ريخي ذرامس يف الظذذروهل ا دذذتثناواس ًقذذطد ووتطوذذب ايذذس
هاأ احلقو يقظس ةاصس يف الةخير الر،ميد

لف -المصوصية كمدخل إلى حرية الر والتعبير
 -16ي ذذوًر التخ ذ ا وية ذذات االوي ذذس لألً ذرا واسماع ذذات ا ذزار م ذذن اخلخيوص ذذاس عو ذذى اإلنرتن ذذت
ّ ون ذذنهم م ذذن اعتن ذذا اآلرات وممارد ذذس ري ذذس التةب ذذا و و ذذدة ت لو هام ذذات وةسذ ذ اس لو غ ذذا
،انوناذذسد و،ذذد ذذرت املنوذذف ريالو يذذس الس ذاريل مال ذرتاريط ريذذث احلذذل يف اخلخيوصذذاس واحلذذل يف ريذذس
التةبام ووبذث لذم ل التخذ ا وية ذات االويذس جذديرا رياحلمايذس ريسذبب الذدور املهذم الذاي ّنذن ل
يا يذذاأ يف وذ مث ووذذا احلقذذو ( A/HRC/23/40و Corr.1د وون ذذل املذذا ة  17مذذن الةهذذد الذذدويل
اخلاص رياحلقو املدناس والسااداس ،وهذي مسذد املذا ة  12مذن اإلعذ الةذاملي حلقذو اإلنسذا ،
عذذدف وة ذريل لي شذذل معوذذى عذذو وةس ذ ي لو غذذا ،ذذانوىل لتذذدةل يف ةخيوصذذااوم لو شذذاو
لدروم لو رياتم لو مراد ومم ،و مألي ت غا ،انوناس ي شرًم لو لةتمم ،ووذن عوذى ل
ممن ل كل شل ل مام القانو من مثل هاا التدةل لو املسذاامد و،ذد اعرتًذت اسمةاذس
الةامس ،وم وضاس األمم املتحدة الساماس حلقو اإلنسا  ،واملنو و ريو يات يف يدار اإلجراتات
اخلاصس ري اخلخيوصاس مدةل ي التمتذا ريذاحلقو األةذر  ،دذاما ريذس الذرلي والتةبذا (انظذر
،رار اسمةاس الةامس  ،167/68والوثاقس  ،A/HRC/13/37و،رار قو قو اإلنسا  8/20د
 -17ولوتخ ا وية ات االويذس ًاوذدة ةاصذس يف ريوذورة اآلرات والتخذارمل ًاهذا ،وهذو مذا ذدمل يف
كثذذا مذذن األ اذذا يف دذذاا املراد ذ ت عوذذى اإلنرتنذذت ،مذذث ر عذذي الييذذد اإللنذذرتوىل ،والردذذاول
النخياس ،وغا لا من لشنال الت اعذل عوذى شذبنس اإلنرتنذتد ويذوًر التخذ ا األمذن لألشذلاص
ي ّن ذذنهم م ذذن مالتحق ذذل م ذذن وص ذذول اوخي ذذا هتم ي املتوق ذذث املس ذذتهدًث ًق ذذط ،و و ذذدةل لو
و ا ذذا ،والتحق ذذل م ذذن دذ ذ مس ا وخي ذذا ت الذ ذ يتوقوهن ذذا م ذذن لي و ذذدةلم (انظ ذذر A/HRC/23/40
و ،Corr.1ال قرة  23د وريذالنظر ي القذدرة الذ ينطذوي عواهذا واذل الباانذات الوصذ اس يف ديذد
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مدذذوومل الخذذل  ،وع ،اوذذم ا جتماعاذذس ،وو ةذذا وم اخلاصذذس ،وهويتذذمم (انظذذر ،A/HRC/27/37
ال قرة ، ، 19د يا ي ية ات االويس ورار مهمار يف و مث املراد تد وي جانب املراد تً ،ري
اآللاات الدولاس واإل،واماس و وسر اخلخيوصاس ري هنا وتةمن قموعس من الظروهل األةر ليةار( 8د

 -18ويتةذذرل األشذذلاص واجملتمذذا املذذدىل لوتذذدةل واالامذذات مذذن جانذذب الدولذذس واسهذذات
ال اعوذذس غذذا احلنوماذذس ،وهذذي لمذذور ،ذذد يذذوًر التخذ ا وية ذذات االويذذس احلمايذذس منهذذاد وووتذذزف الذذدول،
مبوجب املا ة  2(17من الةهد الدويل اخلاص رياحلقو املدناس والساادذاس ،يمايذس اخلخيوصذاات
من التدة ت واحلم ت غا القانوناس والتةس اسد وينب ي لودول ،مبوجذب هذاا ا لتذزاف اإلتذا ،
ل ون ذ ذذل وجذ ذذو وخ ذ ذريا وذ ذذي ظذ ذذر التذ ذذدة ت وا عتذ ذذداتات غذ ذذا القانوناذ ذذس والتةس ذ ذ اس ال ذ ذ
وستهدهل اخلخيوصاس ،دوات ارونبتهذا احلنومذس لو جهذات ًاعوذس غذا نوماذسد وتذب ل و طذي
هذذاأ احلمايذذس احلذذل يف دذذبال انتخيذذاهل مذذن لي انتهذذامل لوحقذذو ( 9د ولنذذي ينذذو احلذذل يف دذذبال
انتخياهل قديار ،تب يشةار األشذلاص ريذ ي انتقذاص يف ةخيوصذاتهم ،مذث ر يف شذنل يضذةاهل
التخ ا لو النخف اإلجباري عن رياانات املستلدفد

باء -الحق في اعتناق اآلراء يون تدخل
موهبذوا الةقذل
 -19وةرتهل املا ة األو من اإلعذ الةذاملي حلقذو اإلنسذا ريذ مجاذا النذاا ُ
والوجذذدا م ،وهذذو مبذذدل ريانذذم ريريدذذهار ،ذذانو قذذو اإلنسذذا لاخذذمل ،ضذذمن مجوذذس لمذذور لةذذر ،
ايذذس الذرلي والتةبذذا واملةتقذذد وال نذذرد واملذذا ة  1(19مذذن الةهذذد الذذدويل اخلذذاص ريذذاحلقو املدناذذس
والسااداس مسد ليةار اإلع الةاملي ،ي ون عوى ل ملنل ينسا احلل يف اعتنذا ّرات و
مةذذايقسمد و ذذس صذذوس وثاقذذس ريذذث ال ذرلي والتةبذذا ،ي ي ًذذرل ،اذذو عوذذى احلذذل يف احلخيذذول عوذذى
املةوومات واألًنار ،د ياثر يف القدرة عوى اعتنا اآلرات ،كما ل التدةل يف اعتنا اآلرات يقاذد
ريالةذرورة التةبذا عذن هذاأ اآلراتد غذذا ل ،ذانو قذو اإلنسذا وضذذا يااذزار م اهاماذار ريذث الذرلي
والتةباد ً ي يدار امل اوضات املتةوقس ريخيااغس الةهد ،ماعتُيت ريذس ونذوين الذرلي وريووروذم ،عذن
دريل ا دتد ل املنطقذي ،لمذرار مطوقذار ،و تذو وقااذد هذاأ احلريذس مبوجذب القذانو لو ليذس دذوطس
(10
لةر  ،عوى عن ريس التةبام د واعتُيت القدرة عوى اعتنذا رلي مذا يريذس عنخيذرار لدادذاار
لونرامذذس األدادذذاس وو ذدريا الخذذاو الخلخيذذاس عوذذى عذذو ّقرادذذي ،وهذذي ضذذمانس عوذذى ،ذذدر مذذن
األ اذذس جةوذذت الةهذذد ّنذذا لي وذذدةل لو ديذذد لو وقااذذدد ومذذن شً ،ذذري القاذذو املسذذمو دذذا يف
املا ة  3(19ونطبل ريخنل صريح عوى احلل يف ريس التةبا ًقذط ،عوذى النحذو املنخيذوص عواذم
__________

(8

الوانس املةناس يقو اإلنسا  ،التةوال الةاف ر،م  1988(16ريخ ل الخل يف ل ُ رتف ةخيوصااوم
وشاو لدروم ورياتم ومراد وم ،ويف التمتا رياحلمايس ال مس لخلخيم ولةتمد انظر ليةار
(http://www.echr.coe.int/documents/fs_data_eng.pdf) and right to protection of one’s image

)(http://www.echr.coe.int/documents/fs_own_image_eng.pdfد
( 9انظذذر الوانذذس املةناذذس يقذذو اإلنسذذا  ،التةواذذل الةذذاف ر،ذذم  16والتةواذذل الةذذاف ر،ذذم  31ريخ ذ د ذاريا ا لت ذزاف القذذانوىل
الةاف امل رول عوى الدول األدراهل يف الةهدت والوثاقس CCPR/C/106/D/1803/2008د
(Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (1993), p. 441 10د
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يف املذذا ة  2(19د وعوذذى النقذذال مذذن لذذاً ،ذذري التذذدةل يف احلذذل يف اعتنذذا اآلرات يخذذنل يف
د اوم انتهاكار لوما ة  1(19د

 -20و،ذذد لو املةوقذذو واحملذذاكم اهتمام ذار ل،ذذل لوحذذل يف اعتنذذا اآلرات ،رياملقارنذذس مذذا احلذذل يف
التةباد غا ل احلل يف اعتنا الرلي جدير مبزيد من ا هتماف ،نظرار ي ل ّلاات اعتنذا الذرلي
وط ذذورت يف الةخي ذذر الر،م ذذي ورياو ذذت وة ذ وذرل األش ذذلاص ألوج ذذم ض ذذةف كب ذذاةد وع ذذا رة م ذذا يةتن ذذل
األشذذلاص ّراتهذذم يف شذذنل ر،مذذي كمذذا ظذذو ّراتهذذم ووذذاري البحذذث والتخيذ ح ،مذذث ر ،عوذذى
األ ،ذ ذراص احلاد ذ ذورياس الخي ذذوبس ،ويف الس ذذحاريس اإللنرتونا ذذس ،ويف اك ذ ذرات اليي ذذد اإللن ذذرتوىل ،وه ذذي
ودذذاوط عذذا رة مذذا ذذت رت دذذا السذذوطات اخلاصذذس والةامذذس ل ذرتات دويوذذس ي ينذذن ي لجذذل غذذا
د د ووقوف منظمات اجملتمذا املذدىل ليةذار ريريعذدا و ذرت املذاكرات واألورا واملنخذورات ريخذنل
ر،مذذي ،وهذذي مجاةذار ونطذذوي عوذذى ونذذوين ّرات واعتنا،هذذاد وريةبذذارة لةذذر  ،يُةذذد اعتنذذا اآلرات يف
الةخير الر،مي م هومار قر ار يقتخير عوى ما ،د ذت رت ريذم املذرت يف هنذمد ومذا لذاً ،ذري اعتنذا
اآلرات يف احلاذذز الر،مذذي مةذيرل ل عتذذداتد والتذذدةل يف احلذذل يف اعتنذذا الذرلي ةذذاريف اإلنرتنذذت ،ذذد
يخ ذ ذذمل التح ذ ذذرض امل ذ ذذا ي لو ا تا ذ ذذا لو الس ذ ذذةي ملةا،ب ذ ذذس األش ذ ذذلاص عو ذ ذذى ّراوه ذ ذذم (انظ ذ ذذر
 ،CCPR/C/78/D/878/1999املرًذذل ،ال قذرات  5-2و 2-7و 3-7د و،ذذد يخذذمل التذذدةل ليةذار
ممارد ذذات مث ذذل الر،اري ذذس احمل ذذد ة اال ذذدهل ،وش ذذن هام ذذات لتةطا ذذل اخلدم ذذس ،والتلوي ذذف والتا ذذرمي
والتحذ ذذرض عوذ ذذى اإلنرتنذ ذذت وةذ ذذاريف اإلنرتنذ ذذتد ويخذ ذذنل التذ ذذدةل الر،مذ ذذي احملذ ذذد االذ ذذدهل رش ذ ذار
رياألشذذلاص ومنظمذذات اجملتمذذا املذذدىل ريسذذبب اآلرات ال ذ يةتنقوهنذذا ري شذذنال متةذذد ةد ومذذن ش ذ
التخ ا وية ات االويس ل تنب األشلاص هاا التحرض لو و ف منمد
 -21واحلذذل يف اعتنذذا اآلرات و وذذدةل يخذذمل لية ذار احلذذل يف ونذذوين اآلراتد و،ذذد وقذذول
نظذم املرا،بذذس ،دذوات احملذذد ة االذذدهل لو اسماعاذذس ،احلذل يف ونذذوين الذرلي ،ي مذذن املذذرجح ل يذذا ي
ةوهل الخل من النخف و رغبتم عذن النخذا الذاي ّاردذم عوذى اإلنرتنذت ،مثذل البحذث
لو التخي ح ،ي الةزوهل عن الوصول ي املةوومات ،داما ي ا كانت هاأ املرا،بس دذتا ي ي
عوا،ب ،مةاسد ولنل هاأ األدبار ،تب وقاام القاو امل روضس عوى التخ ا وية ات االويس من
لجل ديد ما ي ا كانت وخنل ودة ر غا مقبول يف احلل يف اعتنا اآلراتد

جيم -الحق في حرية التعبير

 -22احلذذل يف ريذذس التةبذذا مبوجذذب املذذا ة  2(19مذذن الةهذذد الذذدويل اخلذذاص ريذذاحلقو املدناذذس
والسااداس ،يودا نطا الةمانس ال ين وها اإلع الةاملي ،وهذي ايذس م ريذس كذل ينسذا يف
التمذذاا لتوذذف ضذذرور املةوومذذات واألًنذذار وووقاهذذا ونقوهذذا ي اآلةذرين ،ومنذذا اعتبذذار لوحذذدو ،
دوات عوى شنل منتور لو مطبوع لو يف ،الب ًين وري يس وداوس لةر تارهامد وواكد قموعس
كبذذاة مذذن الس ذواريل القةذذاواس ،ووقذذارير املنو ذذث ريذذريجراتات ةاصذذس ،و ،ذرارات صذذا رة عذذن األمذذم
املتحدة والنظم اإل،واماس حلقو اإلنسا ل ريس التةبا مجوهريس لوتمتا ريسذاور قذو اإلنسذا
واحلري ذذات ،و عام ذذس لداد ذذاس إل،ام ذذس قتم ذذا ّقراد ذذي ولتةزي ذذز الدّقرادا ذذسم ( ،ذرار قوذ ذ ق ذذو
اإلنس ذذا  2/25د وياك ذذد قوذ ذ ق ذذو اإلنس ذذا واسمةا ذذس الةام ذذس وًذ ذرا ال ذذدول ،عو ذذى ع ذذو
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منتظم ،ل اس يتا األشلاص عوى اإلنرتنت رياحلقو ن سها ال يتمتةو دا ةاريف الخذبنس( 11د
ولذذن ينذذرر هذذاا التقريذذر مجاذذا عناصذذر هذذاا التواًذذل يف اآلراتد ويف دذذاا التخ ذ ا وية ذذات االويذذس،
تدر الرتكاز ريخنل ةاص عوى ث ثس جوانب من الن (انظر ال قرات من  23ي  26ل ناأ د
 -23حرية التماس المعلوماات واففكاار وتلقيهاا ونقلهاا :يف البا ذات الذ وسذو ها الر،اريذس،
،ذذد يُةذذطر األشذذلاص ي ا عتمذذا عوذذى التخذ ا وية ذذات االويذذس مذذن لجذذل التحايذذل عوذذى القاذذو
ومماردذذس احلذذل يف التمذذاا املةوومذذات وووقاهذذا ونقوهذذاد ووسذذتلدف ريةذذل الذذدول ل وات متنوعذذس ملنذذا
الوصذذول ي املةوومذذاتد ًالر،اريذذس ال ذ و رضذذها الدولذذس ،مذذث ر ،وخذذنل ل اان ذار عقبذذات كذذاو لمذذاف
يعمال احلل يف احلخيول عوى املةووماتد وو رل ريةل الدول ،او ار ،اومس عوى احملتو  ،وهذي ،اذو
ياازيس يف كثا من األ اا  ،لو مورف التةبا عي اإلنرتنت ،و اف املةارضذث الساادذاث وامللذال ث،
ووطب ذذل  ،ذ ذوانث لومةا،ب ذذس عو ذذى التخ ذذها والةا ذذب يف ال ذذاات املونا ذذس ،د ذذدهل يد ذذنات الخي ذذح اث
واملداًةث والناشطثد و،ذد ينذو ادذتلداف الخذبنات اخلاصذس ا ًرتاضذاس لو شذبنس  Torلو ةذا وف
وكال ،رياإلضاًس ي التخ ا ،هو الطريل الو اذد الذاي ّ ونذن الخذل مذن الوصذول ي املةوومذات
ووبا الا يف مثل هاأ البا سد
 -24وتدر التخديد عوى ل ،ذانو قذو اإلنسذا مذي ليةذار احلذل يف التمذاا املةوومذات
واألًن ذذار الةوما ذذس وووقاه ذذا ونقوه ذذاد وين ذذل اإلع ذ ذ الة ذذاملي والةه ذذد ال ذذدويل اخل ذذاص ري ذذاحلقو
ا ،تخيذذا يس وا جتماعاذذس والثقاًاذذس ايذذس احلقذذو يف التةوذذام ويف ماإلدذذهاف يف التقذذدف الةومذذي ويف
ال واود ال ونام عنممد وي ونن وننولوجاات التخذ ا وية ذات االويذس األًذرا مذن اإلدذهاف يف هذاأ
املةوومات يف احلا ت ال ،ذد ُ رمذو ًاهذا مذن لذا لذو التخذ ا وية ذات االويذس ،والذ ينونذو
ًاهذا هذذم لن سذذهم لمثوذذس عوذذى التقذذدف الةومذذيد ومذذن شذ ادذذتلداف هذذاأ التننولوجاذذات ل ّ ونذذن
األًرا من ،طف ار التقدف الةومي الاي ،د وقاودأ احلنوماتد و،د رت املقرر اخلذاص املةذين
رياحلقو الثقاًاس لنم مينب ي ل يُنظر ي احلذل يف الةوذم واحلذل يف الثقاًذس رياعتبار ذا ينطويذا عوذى
ذذل امل ذذرت يف ا د ذذت ا ة م ذذن وننولوجا ذذا املةووم ذذات وا وخي ذذا ت وغاه ذذا م ذذن لن ذواع التننولوجا ذذا
وادتلدامها مبا ّنحم ا دتق لاس والتمنثم (انظر  ،A/HRC/20/26ال قرة  19د
 -25عاادا التقيااد بالحاادوي الج:رافيااة الخيذذنومل الرواسذذاس ال ذ ون ذذل ريذذس التةبذذا وةذذرتهل
صذ ذرا سر ريذ ذ ه ذذاا احل ذذل عذ ذارير لوح ذذدو د ويتمت ذذا األًذ ذرا ري ذذاحلل يف ووق ذذي مجا ذذا لنذ ذواع املةووم ذذات
واألًنذذار ونقوهذذا ي لمذذاكن وتاذذاو ذذدو ريوذذداهنم( 12د غذذا ل ريةذذل الذذدول وةمذذد ي ورشذذاح
لو اب الباانات ريادتلداف كومات م تا اس ،وينا الوصول يلاها ريوادطس وننولوجاات وةتمد
عوى مطالةس النخيوصد وّ ونن التخ ا من منب ورشاح املةوومات ،مما يسمح ريتذدًل املةوومذات
__________

( 11انظر ،رار اسمةاس الةامذس  ،167/68و،ذرار قوذ قذو اإلنسذا  ،13/26وووصذاس الوانذس الو اريذس جملوذ لوروريذا،
) CM/REC (2014ي الدول األعةات ريخ وضا لال حلقو اإلنسا ملستلدمي اإلنرتنتد
( 12اعرتًت احملنمس األورورياس حلقو اإلنسا داأ النقطسد انظر See Ahmet Yildirim v. Turkey,(2012); Cox v.
)Turkey, (2010); Case of Groppera Radio AG and Others v. Switzerland (1990د
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ع ذذي احل ذذدو د وع ذ ذ وة عو ذذى ل ذذاّ ،نذ ذذن لألش ذذلاص ال ذذتحنم يف كا اذ ذذس عب ذذور اوخيذ ذذا هتم
لوحدو  -و يذدرو عذا ة هذاأ النا اذس  -لو مذا ي ا كانذت اوخيذا هتم وةذي احلذدو لف د و،ذد
مي التخ ا وية ات االويس مةوومات مجاا األشلاص لثنات مرورها عي لجهزة اخلذا وف املوجذو ة
يف ريودا ثالثس وقوف ريرتشاح احملتو د
 -26االستفاية مان وسايلة خار صذا ت املذا ة  19مذن اإلعذ الةذاملي واملذا ة 19
مذذن الةهذذد الذذدويل اخلذذاص ريذذاحلقو املدناذذس والساادذذاس ياذذث وسذذتوعب لوجذذم التقذذدف التننولذذوجي
مسذذتقب ر ( A/HRC/17/27د واةتذذارت الذذدول األدذراهل يف الةهذذد ل وةتمذذد الةبذذارة الةامذذس مري ذ ي
ودذذاوس لةذذر م عوضذار عذذن وةديذذد الودذذاول القاومذذس يف لذذا الو،ذذتد وانط ،ذار ريخذذنل جزوذذي مذذن
هذذاا األدذذاا ،اعرتًذذت اآللاذذات الدولاذذس مذرارار ريذ دذذبل ايذذس ريذذس التةبذذا ونطبذذل عوذذى األنخذذطس
اساريس عوى اإلنرتنتد كما اعرتًت احملاكم اإل،واماس ري دبل احلمايس ونطبل عوى األنخذطس لثنذات
ا وخيذذال رياإلنرتنذذت( 13د و،ذذد لشذذارت احملنمذذس األورورياذذس حلقذذو اإلنسذذا  ،لذذد منا،خذذس السذذبل
املماثوس حلمايس التةبا يف يدار ا و ا،اس األورورياس حلمايس قو اإلنسا واحلريات األداداس ،ي
ل األشنال والوداول املستلدمس لنقل املةوومات وووقاها وتمتا هي ن سذها رياحلمايذس ،ي ي لي
،اد يُ رل عوى هاأ الوداول يتدةل ريالةرورة يف احلل يف ووقي املةوومذات ونقوهذا( 14د ومذن ش،
ًري وننولوجاات التخ ا وية ات االويس وخذنل ودذاول ذد ة ّذارا األًذرا مذن ة الذا ذريتهم
يف التةباد

يال -يوار الشركات
 -27وا ي الخركات يف لتوف القطاعذات ل وارار يف النهذول رياخلخيوصذاس و ريذس الذرلي والتةبذا
لو يف التدةل ًاها ،ريطر منها التخ ا وية ات االويسد ووُنقل النثا مذن ا وخيذا ت عذي اإلنرتنذت
(ومجاا ا وخيا ت وقريبار يف ريةل البودا ريوادطس شبنات يتونها ووخذ وها شذركات ةاصذس ،يف
ذذث يتوذذا شذذركات لةذذر ووذذدير موا،ذذا شذذبناس ات تذذو كبذذا ي ايذذم املسذذتلدمو د وونخذذط
شذركات لةذذر يف لدذوا املرا،بذذس وريذرامج التاسذ احلادذذو  ،ي وذذوًر لجهذزة احلادذذور واليقاذذات
لوحنومذذات مذذن لجذذل اة ذرتا لمذذن األً ذرا عوذذى اإلنرتنذذتد ووقذذوف شذذركات لةذذر ريريعذذدا ووقذذدمي
ةدمات من لجل ذرت الباانذات عوذى اإلنرتنذت ريخذنل ّمذن وةذاصد ووقذوف كاانذات ا وخيذا ت
السذ ذذوناس وال دذ ذذوناس ،ومقذ ذذدمو ةذ ذذدمات اإلنرتنذ ذذت ،و ركذ ذذات البحذ ذذث ،واخلذ ذذدمات السذ ذذحارياس،
وش ذذركات ًاعو ذذس لة ذذر عدي ذذدة ،ووص ذذف يف كث ذذا م ذذن األ ا ذذا ري هن ذذا ود ذذاطس ،ريتةزي ذذز لو ونظ ذذام

__________

(13

(14
12

European Commission of Human Rights, Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden, (2013); European
’Court of Human Rights, Perrin v. United Kingdom, (2005); African Court on Human and Peoples
Rights, Zimbabwe Lawyers for Human Rights and Institute for Human Rights and Development
(on behalf of Meldrum) v. Zimbabwe (2009); Case of Herrera Ulloa v. Costa Rica, Herrera Ulloa
v. Costa Rica, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Series C No. 107, IHRL
)1490 (IACHR 2004د
انظذر Autronic AG v. Switzerland (1990); De Haes and Gijsels v. Belgium (1997), para. 48; News
)Verlags GmbH and Co.KG v. Austria (2000د
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اخلخيوصذذاس والتةبذذا عوذذى اإلنرتنذذت لو ا نتقذذاص منهمذذاد و،ذذد ذذرت الودذذطات ل اام ذار كبذذاة مذذن
رياانات املستلدمث ،ال عا ة ما وطوب احلنومات الوصول يلاهاد و،د وذا ي كذل شذركس مذن هذاأ
الخركات ال اعوس ورار يف وةزيز التخ ا وية ات االويس لو ا نتقاص منهماد
 -28ويةال نطا هاا التقرير عن الةرل النامل لدور الخركات يف ايس لمن مستلدماها
عوى اإلنرتنتً ،هو يركز عوى واجبات الدولذسد ومذا لذا ،تذدر الرتكاذز عوذى ل ماملسذاولاس عذن
ا ذرتاف قذذو اإلنسذذا ونطبذذل عوذذى مجاذذا مرا ذذل الةمواذذات الةاملاذذس أليذذس شذذركس ،لي ذار كذذا مو،ذذا
مسذذتلدمي ةذذدمات هذذاأ الخذذركس ،ول هذذاأ املسذذاولاس ،اومذذس ريخذذنل مسذذتقل ،ري ذذل النظذذر عذذن
وًذ ذ ذذات الدولذ ذ ذذس ريالت زاماهتذ ذ ذذا مذ ذ ذذاأ قذ ذ ذذو اإلنسذ ذ ذذا لو عدمذ ذ ذذم م(انظذ ذ ذذر الوثاقذ ذ ذذس ،A/HRC/27/37
ال قذذرة  43د وعوذذى ل،ذذل وقذذدير ،ينب ذذي لوخذذركات ل وطبذذل القواعذذد املدرجذذس ،مذذث ر ،يف املبذذا ا
التوجاهاذذس املتةوقذذس رياألعمذذال التااريذذس و قذذو اإلنسذذا  ،ومبذذا ا مبذذا رة الخذذبنس الةاملاذذس ريخ ذ
ريس التةبا واخلخيوصاس ،و لال ،طاع وننولوجاذا املةوومذات وا وخيذا ت الذاي وضذةتم امل وضذاس
األوروريا ذذس ريخ ذ ذ ون ا ذذا مب ذذا ا األم ذذم املتح ذذدة التوجاها ذذس املتةوق ذذس رياألعم ذذال التااري ذذس و ق ذذو
اإلنسا  ،واملبا ا التوجاهاس املتةوقس يوار ،طاع ا وخيا ت السذوناس وال دذوناس ،وكوهذا مبذا ا
وخاا الخركات عوى ا لتزاف يمايس قو اإلنسذا  ،وعوذى ريذال الةنايذس الواجبذس لةذما التذ ثا
اإلت ذذا ألعماال ذذا عو ذذى ق ذذو اإلنس ذذا  ،وعو ذذى عذ ذ يف اآلث ذذار الس ذذوباس ألعماال ذذا عو ذذى ق ذذو
اإلنسذذا د ودذذاكز املقذذرر اخلذذاص ،يف املسذذتقبل ،عوذذى األ وار ال ذ ينب ذذي ل وا يهذذا الخذذركات يف
رت لمن األًرا مبا ّننهم من مماردس ريس الرلي والتةباد

رابعا -تقييم القيوي المتعلقة بالتشفير وإخفاء الهوية
لف -اإلطار القانوني
 -29ينب ي ا د ع ريةنايس عوى القاو املسذمو ري رضذها عوذى احلذل يف اخلخيوصذاس ،دذاما
يف عخير الر،اريس الوادةس النطا عوى اإلنرتنت  -دوات لكانت دوباس لف نخطس ،مجاعاس لف د ة
االذذدهل  -وري ذذل النظذذر عذذن كذذو املةذذايا املطبقذذس مغذذا ،انوناذذس ووةسذ اسم مبوجذذب املذذا ة  17مذذن
الةهذذد الذذدويل اخلذذاص ريذذاحلقو املدناذذس والساادذذاس ،لو موةسذ اسم مبوجذذب املذذا ة  12مذذن اإلع ذ
الة ذذاملي ،لو موةسذ ذ اس لو ج ذذاورةم مبوج ذذب امل ذذا ة  11م ذذن ا و ا،ا ذذس األمرينا ذذس حلق ذذو اإلنس ذذا ،
لو مض ذذروريس ألي قتمذ ذذا ّقرادذ ذذيم مبوجذ ذذب املذ ذذا ة  8مذ ذذن ا و ا،اذ ذذس األورورياذ ذذس حلمايذ ذذس قذ ذذو
اإلنسذ ذ ذذا واحلريذ ذ ذذات األدادذ ذ ذذاس (انظذ ذ ذذر الوثاقذ ذ ذذس  ،A/HRC/13/37ال ق ذ ذ ذرات مذ ذ ذذن  14ي  19د
و تذذب لةمواذذات التذذدةل يف اخلخيوصذذاس ،ال ذ وقاذذد مماردذذس ريذذس ال ذرلي و ريذذس التةبذذا ،مثذذل
عمواات التدةل املاكورة يف هاا التقرير ،ل ي ري ي ال من األ وال احلل يف اعتنا اآلرات،
وت ذذب ل يُذذن يف الق ذذانو عو ذذى عموا ذذات الت ذذدةل الذ ذ وقا ذذد ري ذذس التةب ذذا ،ول ون ذذو ه ذذاأ
الةمواات ضروريس ومتنادبس لتحقال هدهل من قموعس ،واوس من األهداهل املخروعسد
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 -30و ّنن ًذرل ليذس ،اذو عوذى احلذل يف اعتنذا اآلرات و وذدةلت لمذا القاذو املنخيذوص
عواها يف املا ة  3(19من الةهد ً ونطبل ي عوى التةبا مبوجب املا ة  2(19د ويف البا ات
ال ذ وذذا ي ًاهذذا ّرات الخذذل  ،وي لُريذذديت عوذذى اإلنرتنذذت ،ي ر،اريذذس لو مةذذايقس، ،ذذد يذذا ي
التخ ذ ا وية ذذات االوي ذذس ي التمت ذذا رياخلخيوص ذذاس ال م ذذسد و ،ذذد و ذذاثر القا ذذو امل روض ذذس عو ذذى ه ذذاأ
األ وات األمناس عوى ،درة األشلاص عوى اعتنا اآلراتد
 -31وتب ل يتثذل القاذو امل روضذس عوذى التخذ ا وية ذات االويذس ،ريوصذ هما عذاموث ّ وننذا
من التمتا رياحلل يف ريس التةبا ،ل ةتبذار املةذروهل الث ثذي األجذزات ،وهذو :ل لي وقااذد لوتةبذا
تب ل يُن عوام يف القانو ت ول التقااد تذو ًرضذم ي عوذى لدذ مخذروعس (عوذى النحذو
املذذدريف يف املذذا ة  3(19مذذن الةهذذد ت ول التقااذذد تذذب ل ّتثذذل ل ةتبذذارات الخيذذارمس املتةوقذذس
ريالةرورة والتنادبد
 -32لو ر ،لني ينو لي وقااد لوتخ ا لو ية ات االويس ممنخيوصذار عواذم يف القذانو م ،تذب
ل يتسذم ريالد،ذس والةموماذس والخذ اًاس ،ول يتانذب مذنح السذوطات احلنوماذس دذوطس وقديريذس غذا
ذذد ة لتطباذذل التقااذذد (انظذذر الوانذذس املةناذذس يقذذو اإلنسذذا  ،التةواذذل الةذذاف ر،ذذم  2011(34د
وتذذب دذذر املقرت ذذات املتةوقذذس ري ذذرل ،اذذو عوذذى التخذ ا لو ية ذذات االويذذس لوتةواذذل الةذذاف عواهذذا،
ول وُةتمد هاأ القاو  ،ي ا دمل لا ،ي و يف يدار عمواس وخريةاس عا يسد وينب ي ليةار وطباذل
ضذذمانات يجراواذذس و،ةذذاواس ،ويذذس لن الذذس احلذذل يف اإلجذراتات القانوناذذس الواجبذذس ألي شذذل ُ،ذاوذذد
قذذم يف التخذ ا لو ية ذذات االويذذسد وينب ذذي ،ديذذدار ،ل وخذذرهل نمذذس لو ها ذذس ،ةذذاواس لو ها ذذس
نام لةر مستقوس عوى وطبال التقااد( 15د
 -33وثاناذ ذ ذار ،يُسذ ذ ذ يو ً ذ ذذرل ،ا ذ ذذو ي حلماي ذ ذذس مخي ذ ذذا ذ ذذد ة ،مث ذ ذذل :ق ذ ذذو اآلةذ ذ ذرين
لو لةتهمت لو األمن القوميت لو النظاف الةافت لو الخيذحس الةامذست لو األة ،اذاتد و ذ عنذدما
ظ ذذر ول ذذس ،مبوج ذذب الق ذذانو  ،مال ذذدعوة ي النراها ذذس القوما ذذس لو الةر،ا ذذس لو الدينا ذذس ال ذ وخ ذذنل
ريةار عوى التمااذز لو الةذداوة لو الةنذف ،عوذى النحذو املنخيذوص عواذم يف املذا ة  20مذن الةهذد،
تذذب ل وتواًذذل ليذذس ،اذذو وُ ذذرل عوذذى التةبذذا مذذا املذذا ة  A/67/357( 3(19د و ووجذذد لد ذ
لةر وير ًذرل ،اذو عوذى ريذس التةبذاد وعذ وة عوذى لذا ،تذب وطباذل القاذو ن سذها ريد،ذس،
أل األهداهل املخروعس كثاا ما وستلدف كاريةس لتحقال لغرال غا مخروعس( 16د
 -34وثالثار ،تب عوى الدول وباا ل ًذرل لي ،اذد عوذى التخذ ا وية ذات االويذس مضذروريم
لتحقال هدهل مخذروع( 17د و،ذد ادذتنتات احملنمذس األورورياذس حلقذو اإلنسذا  ،عوذى عذو دذوام،
__________

( 15انظذذر الةه ذذد الذذدويل اخلذذاص ريذذاحلقو املدناذذس والساادذذاس ،امل ذذا ة ( 3(2ر ت والوثاقذذس ،CCPR/C/79/Add.110
ال قرة 22ت ومبا ا جوهانسي ريخ األمن القومي و ريس التةبا واحلخيول عوى املةووماتد
( 16انظر الوانس املةناس يقو اإلنسا  ،التةوال الةاف ر،م  34ريخ ريس الرلي والتةبا ،ال قذرة  ،30والتةواذل الةذاف
ر،م 31د
( 17انظذذر الوانذذس املةناذذس يق ذذو اإلنسذذا  ،التةواذذل الةذذاف ر،ذذم  ،34ال قذذرة  ،2والذذب ر،ذذم  ،2012/2156اآلرات
املةتمدة يف  10وخرين األول/لكتورير 2014د
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ل كومس مضروريم الوار ة يف املا ة  10من ا و ا،اس األورورياذس حلمايذس قذو اإلنسذا واحلريذات
األداد ذذاس وة ذذين ل التقاا ذذد ت ذذب ل ين ذذو لكث ذذر م ذذن مم ا ذذدم لو ممةق ذذولم لو ممرغ ذذورم( 18د
ً ذذري ا ق ذذل اال ذذدهل املخ ذذروع ،ت ذذو اد ذذتمرار وطبا ذذل التقاا ذذدد وري ذذالنظر ي احلق ذذو األداد ذذاس
املطرو س ،تو ًرل القاو ي من ،بل دوطس ،ةاواس مستقوس ونزيهس ،داما حل رت قذو
األًرا يف اإلجراتات القانوناس الواجبسد
 -35وونطوي الةرورة ليةار عوى وقاام مد ونادب التداريا ال وقاذد ادذتلداف األمذن عوذى
اإلنرتنت واحلخيول عوام( 19د وينب ي ل ين ل وقاام التنادب ل ينو التقااد هو ماأل اة األ،ذل
وذذدة ر مذذن ريذذث األ وات األةذذر ال ذ ّنذذن ل قذذل النتااذذس املنخذذو ةم( 20د وتذذب ل يرمذذي
التقااذ ذ ذذد ي قاذ ذ ذذل هذ ذ ذذدهل ذ ذ ذذد  ،التذ ذ ذذدةل و مذ ذ ذذير يف احلقذ ذ ذذو األةذ ذ ذذر لألشذ ذ ذذلاص
املستهدًث ،كما تب ل ينو التدةل يف قو لشلاص ّةرين دو ار ولذم ميراوذم يف ضذوت
املخيذوحس الذ يذدعمها التذذدةلد وتذب ليةذار ل ينذذو التقااذد ممتنادذبار مذذا املخيذوحس الذ يُرجذذى
ايتهذذام( 21د و،ذذد ينذذو الةذذرر الخذذديد الذذاي مذذن املذذرجح ل يخيذذاب مخيذذوحس مهمذذس ومخذذروعس
لودولذذس هذذو املذذير لتذذدة ت ذذدو ة يف ريذذس التةبذذاد ومذذن نا اذذس لةذذر  ،ي ا كذذا لوتقااذذد و ذ ثا
وادا النطا عوى لًرا يخنوو هتديدار ملخيوحس مخروعس لوحنومذسً ،ذري الةذبت املوقذى عوذى
عذذاول الدولذذس لتييذذر التقااذذد دذذانو ثقذذا ر جذذدار( 22د وع ذ وة عوذذى لذذا ،تذذب ل يُراعذذى يف لي
وا ذذل لوتناد ذذب وجذ ذو ا تم ذذال  ،ذذوي رياد ذذتلداف التخذ ذ ا وية ذذات االوي ذذس م ذذن ،ب ذذل الخ ذذبنات
اإلجراماذس لو اإلرهارياذس ن سذها الذ هتذدهل القاذو ي ر عهذاد وعوذى ليذس ذال ،غذ عذن وقذذدمي
خيذل ومذدعوف رياأل لذسم لنذي ّنذن يجذرات نقذاض عذاف وشذ اهل ريخذ القاذو املتةوقذس
مويير عاف م و
يريس التةبا وال من املمنن ل وقوضها (انظر الوثاقس  ،A/69/397ال قرة  12د

باء -الممارسة الحكومية افمثلة وبواعث القلق
 -36وثذذا ا ماهذذات املتةوقذذس ريذذاألمن واخلخيوصذذاس عوذذى اإلنرتنذذت ،وقذار ريال ذارد ًةذذا ة مذذا و خذذل
الدول يف وقدمي مير عاف لدعم القاو امل روضسد و،د يا ي وخ ا وية ذات هويذس ا وخيذا ت ي
شةور مساويل ين ا القانو ومناًحس اإلرهار رياإل با  ،وهو ما يذا ي ليةذار ي وةقذد عمواذس
املرا،بذذس ،غذذا ل السذذوطات احلنوماذذس ذذد ريخذذنل عذذاف  -ولذذو ريةبذذارات عامذذس ،ريسذذبب احلاجذذس
احملتموذذس ي اخلخيوصذذاس  -احلذذا ت ال ذ ادذذتوزمت ًذذرل ،اذذو مذذن لجذذل قاذذل هذذدهل مخذذروعد

__________

( 18انظر Case of The Sunday Times v. United Kingdom, judgement of 26 April 1979, para. 59د
( 19انظذر African Court Human and Peoples’ Rights, Lohe Issa Konate v. Burkina Faso, application
No. 004/2013, paras. 148 and 149 (2014); European Court of Human Rights, Case of The Sunday

Times, para. 62د
( 20انظر الوانس املةناس يقو اإلنسا  ،التةوال الةاف ر،م  1999(27ريخ ريس التنقل ،ال قرة 14د
( 21انظر املرجا ن سم ،ال قرة 14د
( 22انظر Inter-American Commission on Human Rights, OEA /Serv.L/V/II.149, para. 134د
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ووقوذذل الذذدول مذذن ،امذذس األ وات التقااديذذس غذذا الر،ماذذس يف يدذذار جهذذو ين ذذا القذذانو ومناًحذذس
اإلرهذذار ،مبذذا يف لذذا التةذذاو عذذي الذذودين( 23د ونتااذذس لذذالا ،وُتذذا لوامهذذور ًرصذذس وقاذذام
ما ي ا كانت القاو امل روضس عوى لمنم عوى اإلنرتنت ّنن وييرها ري ي منادب ًةواس يف األمذن
القذومي ومنذا اسرّذذسد وغالبذار مذا ونذذو اسهذو الراماذذس ي وقااذد التخذ ا وية ذذات االويذس ر و ًةذذل
دذريةس ملواجهذس اإلرهذذار ،مبذا يف لذا عنذذدما يذُديعى ل املهذامجث لن سذذهم ادذتلدموا التخذ ا
وية ات االويس لوتلطاط عتدات لو لتن ااأد وع وة عوى لا ،عندما يوصف التقااد ري نم قل
مخيذذوحس مخذذروعسً ،ذذري الةديذذد مذذن القذوانث والساادذذات وسذذتويف يف كثذذا مذذن األ اذذا مةذذايا
الةرورة والتنادب ،وينو الاأ القوانث والساادات و ثاات وادةس النطا وضارة واثر يف ،ذدرة
مجاا األشلاص عوى مماردس قو،هم يف اخلخيوصاس و ريس الرلي والتةبا و ،او د
 -37واسذذدير ريامل ظذذس ليةذار ل األمذذم املتحذذدة ن سذذها وذذوًر ملو اهذذا و لزاوذذري موا،ةهذذا
الخبناس ل وات ،ويس لت مث اوخيا هتم ،مما تةذل مذن الخيذةب عوذى األشذلاص املةرضذث لولطذر
الوصول اآلمن ي ّلاات قو اإلنسا التاريةس لألمم املتحدة عوى اإلنرتنت( 24د
 -1التشفير
 -38وسذ ذذةى ريةذ ذذل احلنومذ ذذات ي ايذ ذذس التخ ذ ذ ا لو التخذ ذذااا عواذ ذذم لةذ ذذما ةخيوصذ ذذاس
ا وخي ذذا تد ًم ذذث ر( ، 25ين ذذل الق ذذانو امل ذذدىل اخل ذذاص رياإلنرتن ذذت يف اليا ي ذذل ،ال ذذاي اعتُم ذذد يف
عذذاف  ،2014رمذذس ود ذريس اوخيذذا ت املسذذتلدمث عوذذى اإلنرتنذذت ،و يسذذمح ريادذذتثناتات ي
ري مر من احملنمسد و يقاد ،انو التاارة اإللنرتوناس و،انو ا وخيا ت يف النمسا التخ ا ،و،د
نظمذت احلنومذذس ذ ت ووعاذذس عامذذس لتثقاذذف اسمهذور يف قذذال األمذذن الر،مذذيد ويخذذاا القذذانو
والو ذ ذواوح التنظاما ذذس يف الاون ذذا ا د ذذتلداف ال ة ذذال أل وات التخ ذ ذ ا وية ذذات االوي ذذسد ويف لملانا ذذا
وليرلنذذدا والنذذرويج ،يُتذذا ويُخذذاا اد ذذتلداف وننولوجاذذات التخ ذ ا ،ويُةذذرتل عوذذى لي ذذاو ت
إلضةاهل ريروووكو ت التخ اد ورياملثل ،وقاد ،وانث السويد ودووًاكاا ادتلداف التخ ا عوذى
اإلنرتنذذتد ووخذذاا الو ي ذذات املتحذذدة األمرينا ذذس عوذذى اد ذذتلداف التخ ذ ا ،وم ذذن املقذذرر ل ينظ ذذر
الن ذذون را األمرين ذذي يف  ،ذذانو لُ ا ذذل يلا ذذم ريخ ذ لم ذذن الباان ذذات ،ظ ذذر عو ذذى احلنوم ذذس ل وو ذذزف
الخ ذذركات ريريض ذذةاهل لم ذذن املنتا ذذات لو ريوض ذذا و ذذداريا لو ذذدةول م ذذن الب ذذار اخلو ذذيد وي ذذول ع ذذدة
نومذذات ،منهذذا نومذذات السذذويد وكنذذدا واملمونذذس املتحذذدة لييطاناذذا الةظمذذى وليرلنذذدا الخذذمالاس
وهولن ذ ذذدا والو ي ذ ذذات املتح ذ ذذدة ،اسه ذ ذذو الراما ذ ذذس ي التخ ذ ذذارمل يف املةووم ذ ذذات املتةوق ذ ذذس رياد ذ ذذتلداف
__________

(23

انظر Centre for International Governance Innovation and Chatham House, Toward a Social
Compact for Digital Privacy and Security: Statement by the Global Commission on Internet
Governance (2015).
https://ourinternet-files.s3.amazonaws.com/publications/gcig_social_compact.pdfد

( 24م ذذث ر ،يُت ذذا ملذ ذذو ي م وض ذذاس األمذ ذذم املتح ذذدة السذ ذذاماس حلق ذذو اإلنسذ ذذا يف جنا ذذف يمناناذ ذذس وخ ذ ذ ا الييذ ذذد
اإللنرتوىل من ريدايس السوسوس ي هنايتها ،كما ل املو،ا الخبني لوم وضاس غا مخ رد
( 25ادتُمدت لمثوس عديدة من األمثوس الوار ة يف هاأ ال قرة من مةوومات ،دمتها احلنومات املةناسد
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وننولوجاات التخ ا وية ات االويس والتدريب يف هاا اجملال من لجل مساعدة األًرا عوى منب
الر،اريس و ايس لمنهم عوى اإلنرتنتد ورياإلضاًس ي لا ،تب ل واسر الوواوح املنظمس لوتخيذدير
عمواذذس نقذذل وننولوجاذذات التخ ذ ا ،كومذذا لمنذذند ورغذذم ل هذذاا التقريذذر تذذري وقاام ذار ،انونا ذار
شام ر سماا النهج الودناس املتةوقس ريالتخ اً ،ري هاأ الةناصر املخار يلاها  -وهي عدف التقااد
لو احلمايس الخاموس ،واشرتا صدور لوامر من احملنمس لتطبال لي ،اد د  ،ووثقاف اسمهور -
وستحل التطبال عوى نطا وادا كوداول حلمايس ووةزيز احلقو يف ريس الرلي والتةباد
 -39ورغم لا ،عا ة ما و ي عمواس ونظام التخ ا مبةايا ريس التةبا ،و لذا مذن جذانبث
رواسذاثد لو ر ،يثبذت ريخذنل عذذاف ل القاذو ضذروريس لتحقاذل مخيذذوحس مخذروعس مةانذسد وهذاا هذذو
احل ذذال ريخ ذذنل ة ذذاص ري ذذالنظر ي نط ذذا وعم ذذل األ وات األة ذذر  ،مث ذذل الةم ذذل التقوا ذذدي لوخ ذذردس
وا دذذتلبارات والتةذذاو عذذي الذذودين ،وهذذي األ وات ال ذ ،ذذد وقذذدف ريال ةذذل مةوومذذات مهمذذس إلن ذذا
،ذانو مةذث لو ألغذرال لةذر مخذروعسد وثاناذار ،وذاثر هذاأ القاذو ريخذنل غذا متنادذب عوذى احلذل
يف ريس الرلي والتةبا الاي يتمتا دا األشلاص املستهدًو لو عامس السنا د

ظر ا دتلداف ال ر ي لوتخ ا
 -40يا ي احلظر النامل ل دتلداف ال ر ي لتننولوجاا التخ ا ي وقااذد غذا متنادذب حلريذس
التةبذذا ،ي ذذرف هذذاا احلظذذر مجاذذا مسذذتلدمي اإلنرتنذذت ،يف و يذذس ،انوناذذس مةانذذس ،مذذن احلذذل يف هتا ذذس
مسا س ةاصس لورلي والتةبا ،و وجو لي ا عات د ريادتلداف التخ ا ألغرال غا ،انوناسد
 -41و،د ينو ونظام عمواس التخ ا من جانب الدولس مماث ر لوحظر ،ومن لمثوس لا وضا
دذذتلداف التخ ذ ات (ر ذذد مةذذايا وقناذذس ضذذةا س
،واعذذد (ل وخذذرت احلخيذذول عوذذى وذراةا
لوتخذ ذ ات (يف ورا ،ذذب اد ذذتاا ووخي ذذدير ل وات التخذ ذ اد وو ذذتمنن ال ذذدول ،ع ذذن دري ذذل يةة ذذاع
ل وات التخ ا ي مةايا مةتمدة من احلنومس ومرا،بس صذا رات ووار ات وننولوجاذات التخذ ا،
مذذن يريقذذات جوانذذب الةذذةف يف ريرقاذذات التخ ذ ا ياذذث يتس ذ لوحنومذذات الوصذذول ي تذذو
ا وخي ذذا تد ًم ذذث ر ،يف الو ،ذذت ال ذذاي  ،ذذد ين ذذو ًا ذذم الق ذذانو يف و ذذا او ذذم ،اش ذذرتدت االن ذذد
ل يسذذتلدف مقذذدمو اخلذذدمات مالتخ ذ ا النامذلم عوذذى شذذبناهتم ،كمذذا ّنذذا القذذانو األًذرا مذذن
ادتلداف وخ ا يزيد دولم عن م تا التخ ا  40ريذت الذاي يسذهل و نانذم ،ي ريةذد احلخيذول
عوذذى ي مسذذبل ،ويخذذرت القذذانو عوذذى لي شذذل يسذذتلدف وخ ذ اار ل،ذذو مذذن لذذا ل يذذزو
احلنومذذس رينسذذلس مذذن م ذذاواح الخ ذ رة( 26د ووخذذا التقذذارير ي ل لجهذذزة التخ ذ ا يف الخيذذث ،ذذد
ةذذا مذذن النا اذذس األمناذذس
يُخذذرت امتثاالذذا خلوار ماذذات التخ ذ ا املةتمذذدة مذذن احلنومذذس وال ذ
ملراجةذ ذذس النظ ذ ذرات( 27د ووخذ ذذرت ها ذ ذذس ا وخيذ ذذا ت يف رياكسذ ذذتا املواًقذ ذذس املسذ ذذبقس ،بذ ذذل ادذ ذذتلداف

__________

(26

Government of India, Ministry of Communications and IT, Licence Agreement for Provision of
Internet Services, (2007). Available from http://dot.gov.in/sites/default/files/
)internet-licence-dated%2016-10-2007_0.pdf. See especially sect. 2.2 (viiد

( 27انظذر ،مذث ر،
http://chinalawtranslate.com/en/ctldraft/د

Counter-terrorism Law, art. 15 (initial draft of 8 November 2014). Available from
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الخبنات اخلاصس ا ًرتاضذاس والتخذ ا( 28د ووخذرت كوريذا خيذول مسذتلدمي التخذ ا عوذى ي
م ذذن اسه ذذس التنظاما ذذس( 29د ويف يثاوريا ذذا ،ذذت رت احلنوم ذذس ريس ذذوطس وض ذذا مة ذذايا وقنا ذذس لوتخ ذ ذ ا،
ووضذ ذذةت مذ ذذاةرار نظم ذ ذار مذ ذ وذرف وخيذ ذذناا لو مماذ ذذا لو ادذ ذذتاا لي مةذ ذذدات ل وخيذ ذذا ت السذ ذذوناس
وال د ذذوناس و وخي ذريح( 30د وه ذذاأ الو ذواوح وت ذذدةل ريخ ذذنل غ ذذا ج ذذاوز يف ا د ذذتلداف ال ذذر ي
لوتخ ا يف داا ا وخيا ت السوناس وال دوناسد

يضةاهل التخ ا عوى الخيةاد الدويل
 -42ن ذ يات ريةذذل الذذدول ،لو ا،رت ذذت ون اذذا ،مذذا يُطوذذل عواذذم الذذدةول مذذن البذذار اخلو ذذي يف
املنتاات املتا س ماريارً ،تاي املنتاث عوى وةمث األجهذزة جوانذب ضذةف وسذمح لوسذوطات
احلنوماذذس ريالوصذذول ي ا وخيذذا ت املخ ذ رةد و،امذذت ريةذذل احلنومذذات ريتطذذوير لو ش ذرات ل وات
وسذذمح دذذاا الوصذذول ألغ ذرال املرا،بذذس احملواذذس( 31د ويبذذدو ل كبذذار املسذذاولث يف املمونذذس املتحذذدة
والو يذذات املتحذذدة يطذذالبو ريريوا ذذس الذذدةول مذذن البذذار اخلو ذذي( 32د وكثذاار مذذا وذذدعي الذذدول الذ
وذذدعم هذذاأ التذذداريا احلاجذذس ي وضذذا يدذذار ،ذذانوىل يذذنظم الذذدةول مذذن البذذار اخلو ذذي ،مذذن لجذذل
اعرتال ا وخيا ت املخذ رةد غذا ل احلنومذات الذ وقذرت الذدةول مذن البذار اخلو ذي وثبذت
ل ا دذذتلداف اإلجرامذذي لو اإلرهذذا لوتخ ذ ا يخذذنل عقبذذس لمذذاف قاذذل لهذذداهل ين ذذا القذذانو د
وعذ وة عوذذى لذذا ،وادذذتنا ار ي التننولوجاذذا القاومذذسً ،ذذري لوجذذم القخيذذور املتةمذذدة وقذول اومذار
لمذذن مجاذذا مسذذتلدمي اإلنرتنذذت ،ي ي البذذار اخلو ذذي ،ذ وي كذذا ال ذذرل منذذم هذذو ةذذول
احلنومذس ًقذط، ،ذد وذدةل منذم كاانذات غذا مذ و الذا ،منهذا الذدول األةذر لو اسهذات ال اعوذس
غا احلنومسد ونظرار ي الت ثا الوادا النطا وغا التماازي لودةول من البار اخلو يً ،ري من
ش نم ل ياثر عوى مجاا مستلدمي اإلنرتنت ريخنل غا متنادبد
 -43ويسذوط النقذذاض املتةوذل دذذاأ املسذ لس الةذذوت عوذى نقطذذس مهمذس هذذي :ل اشذرتا الوصذذول
ي التخ ا من البار اخلو ي ،ولو ألغرال مخروعس ،يهد اخلخيوصاس الةروريس لومماردس احلذرة
لوحل يف ريس التةباد و س ،او عمواس وقاود الوصذول مذن البذار اخلو ذيت ًمذن املمنذن ل يذا ي
ادذذت ل لوجذذم الةذذةف املتةمذذدة ي وةذذرل احملتذذو املخ ذ ر ل عتذذدات ،ذ ولذذو كذذا القخي ذذد
الو اد من يوا س الوصول هو السذما لوحنومذس لو لوقةذات رياملرا،بذسد ومذن املاكذد ل احلنومذات
وواجذذم مةةذذوس عنذذدما يتةذذارل التزامهذذا يمايذذس ريذذس التةبذذا مذذا التزاماهتذذا مبنذذا انتهاكذذات احلذذل يف

__________

(28
(29
(30
(31
(32

18

انظر www.ispak.pk/Downloads/PTA_VPN_Policy.pdfد
مةوومات مقدمس من كورياد
انظر Ethiopia Telecom Fraud Offence Proclamation 761/2012, sects. 3–10د
انظر )Morgan Maquis-Boire and others, For Your Eyes Only (2013, Citizen Labد
انظذر كومذذس روذذا الذذو رات ،ي اذد كذذاماو  ،يف  12كذذانو الثاىل/ينذذاير  2015لمذاف مذذاير ذذزر احملذذاًظث سمذذا
ويع ذذات م ذذن لج ذذل ا نتلاري ذذات الةام ذذس لة ذذاف  ،2015والنوم ذذس ال ذ ذ للقاه ذذا لم ذذاف مادس ذذس ريروكن ذذز ،ريواش ذذنطن
الةاصذذمس ،جذذام كذذومي ،مذذدير منتذذب التحقاقذذات ا ذذا ي ،يف  16وخ ذرين األول/لكت ذورير  ،2014ريةن ذوا
التزاف الخيمت :مهل التننولوجاا واخلخيوصاس ود مس اسمهور وسا يف اماأ التخيا فيمد
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احلااة لو الس مس البدناس ،الواين يتةرضا لولطر من جرات اإلرهذار وغذاأ مذن لشذنال السذوومل
اإلجرامذذيد ومذذا لذذا ،وُتذذا لوذذدول دذذبل لةذذر لطوذذب النخذذف عذذن املةوومذذات املخ ذ رة ،منهذذا
األوامذذر القةذذاواسد ويف هذذاأ احلذذا ت ،تذذب عوذذى الذذدول ل وثبذذت ل القاذذو الةامذذس عوذذى األمذذن
الذذاي يذذوًرأ التخذ ا ضذذروريس ومتنادذذبسد وتذذب عوذذى الذذدول ل وبذذث ،ريخذذنل عوذذين وش ذ اهل ،ل
السبل األةر األ،ل ودة ر غا متا س لو وناح ،ول وداريا التدةل عوى نطا وادا ،مثذل
األريذوار اخلو اذس ،هذي ًقذط الذ دذتحقل االذدهل املخذروعد وري ذل النظذر عذن لذاً ،ذري التذذداريا
الذ و ذذرل ،اذذو ار ،اريوذذس لوتطباذذل ريخذذنل عذذاف عوذذى لعذذدا كبذذاة مذذن األشذذلاص ،و وقاذذام لنذذل
الس عوى دة ،دت خل ريخنل شبم ماكد يف الوًات مببدل التنادبد

ضمانات م اواح الخ رة
 -44يسذمح لي نظذذاف لةذذما م ذذاواح الخذ رة ريوصذول األًذرا ي الخذ رة ،ولنذذن يطوذذب مذذن
املستلدمث يوا س م اواحهم اخلاصس ري ذا الخذ رة لوحنومذس لو ألي مدذرهل ثالذث موثذو ريذممد
ورغذذم لذذاً ،ذذري ضذذمانات م ذذاواح الخ ذ رة ونتن هذذا لوجذذم ضذذةف كبذذاةد ًمذذث ر ،يةتمذذد نظذذاف
ضما م اواح الخ رة عوى نزاهس الخل لو اإل ارة لو النظذاف ،املنو ذث يمايذس م ذاواح الخذ رة
اخلاصس ،و،د ونو ،واعد الباانات الرواساس ن سها مةرضس ل عتدات ،مما يقول لمذن وةخيوصذاس
اوخيا ت لي مستلدفد ويُخار ي ل نظم ضمانات م ذاواح الخذ رة ،الذ ُرًةذت (هذي ونظذاف
الدةول من البار اخلو ي ريةد نقاض مست ال يف الو يات املتحدة يف يدار ما يُسذمى ذرور
التخ ذ ا يف وسذذةانات القذذر املاضذذي ،رياوذذت اآل ُمن ذذاة يف عذذد مذذن البوذذدا وا،ذ ُذرت ون اذذاها يف
ريودا لةر د ويف عاف  ،2011ل،رت وركاا لواوح وطالب مقدمي ةذدمات التخذ ا ريتقذدمي نسذ
(33
مذذن م ذذاواح الخ ذ رة لواهذذات التنظاماذذس احلنوماذذس ،بذذل وقذذدمي ل وات التخ ذ ا لومسذذتلدمث د
ومذذن ش ذ لوجذذم الةذذةف النامنذذس يف نظذذم ضذذما م ذذاواح الخ ذ رة ل مةذذل هذذاأ الذذنظم هتديذذدار
ةطاار لألمن يف داا مماردس ريس التةباد

النخف اإلجباري عن م اواح الخ رة مقاريل لوامر ًا الخ رة احملد ة االدهل

 -45يف احلا ت ال ،د وير ًاها اج ين ا القانو لو األمن القومي دوبات الوصول ي
ا وخيذذا ت، ،ذذد يُتذذا ةاذذارا لوسذذوطات ،و ذذا :األمذذر ري ذذا ش ذ رة اوخيذذا ت مةانذذس لو ،ريسذذبب
ذتهدهل ألمذذر ًذذا الخ ذ رة ،النخذذف عذذن م تذذا ًذذا
ا ًتقذذار ي الثقذذس يف ل ّتثذذل الطذذرهل املسذ ا
الخ رةد و،د يُنظر ي لوامر ًا الخ رة احملد ة االدهل رياعتبارهذا لكثذر دو يذس ول،ذل ا تمذا ر يف
ل وثذذا شذواغل وتةوذذل مبسذ لس التنادذذب ،رياملقارنذذس مذذا النخذذف عذذن م تذذا الخذ رة ،ي وركذذز هذذاأ
األوامر عوى اوخيا ت مةانس عوى قموعس كاموس من اوخيا ت الخل املخ رة مب تا مةثد
وعوى النقال من لاً ،ري كخف م تا الخ رة ،د يةورل الباانات اخلاصس ألكثر مما يقتةذام
الوضا( 34د وع وة عوى لا ،عا ة ما يدًا النخف عن م تا الخ رة ،لو لوامر ًا الخ رة،

__________

( 33القانو ر،م  5651ريخ ونظام البث عوى اإلنرتنت ومناًحس اسراوم املرونبس عن دريل البث عوى اإلنرتنتد
ذذث منسذذل مناًحذذس اإلرهذذار لذذد امل وضذذاس األورورياذذس عوذذى النظذذر يف النخذذف اإلجبذذاري عذذن م تذذا الخذ رةد
(34
انظر قو ا ا األورو  ،األمانس الةامس ،وثاقس اجتماع  2015( D1035/15د
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الخذذركات ي التةذذاو مذذا احلنومذذات ،ممذذا وذذل ذذديات جسذذامس وذذاثر عوذذى ً ذرا مسذذتلدمي
اإلنرتنتد وين القانو يف عد من ريودا لوروريا عوى النخف عن م تذا الخذ رة( 35د غذا لنذم
يف كوتا احلالتث ينب ي ل وستند هاأ األوامر ي ،انو يُتا ا د ع عوام من جانذب اسمهذور،
ول ونذذو ات نطذذا ذذدو ووركذذز عوذذى هذذدهل ذذد  ،ول وُن ذذا ذذت يش ذراهل دذذوطس ،ةذذاواس
مسذتقوس ونزيهذذس ،دذذاما حل ذرت قذذو األشذذلاص املسذتهدًث يف اإلجذراتات القانوناذذس الواجبذذس،
ول وُةتمد هاأ األوامر عند الةرورة ًقط وعند عذدف وذوًر ودذاول لةذر ل،ذل وذدة رد و ّنذن
وييذذر هذذاأ التذذداريا ي ي ا ادذذتُلدمت دذذتهداهل مسذذتلدف ذذد لو مسذذتلدمث ذذد ين ،مذذا
يةةاعها إلشراهل ،ةاويد

ا ًرتاضات القانوناس
، -46ذد وذر ريةذذل الذدول ل قذذر ادذتلداف وننولوجاذات التخذ ا هذو دذذوومل غذا مخذذروعد
ًمث ر ،ونم التهم املوجهس ي كاو مدونذس  Zone 9يف يثاورياذا عذن ل قذر التذدريب يف قذال لمذن
ا وخيذ ذذا ت لاذ ذذل عوذ ذذى السذ ذذوومل اإلجرامذ ذذي( 36د و وسذ ذذتويف هذ ذذاأ ا ًرتاضذ ذذات مةذ ذذايا القاذ ذذو
املسمو داد ورياملثل ،عندما وةا،ب الدول منتاي ومو عي األ وات ال واسذر وصذول الناشذطث
ي اإلنرتنتً ،ريهنا وقول ريالا احلقو يف اخلخيوصاس و ريس التةباد
 -2إخفاء الهوية
 -47جذذر ا ع ذرتاهل ري اذذس ور ية ذذات االويذذس يف ايذذس ووةزيذذز اخلخيوصذذاس ،و ريذذس التةبذذا،
واملساتلس السااداس ،ومخاركس اسمهور ،والنقاض( 37د و يتناول اإلع الةاملي و الةهد الدويل
اخلذاص ريذذاحلقو املدناذس والساادذذاس موضذذوع ية ذات االويذذسد وكذا ،ذذد ا،ذ ُذرت  ،لثنذات الت ذذاول ريخذ
الةهذذد ،ل وتةذذمن املذذا ة  1(19منذذم الةبذذارة التالاذذس :م يُسذذمح ريرية ذذات االويذذسمد غذذا ل هذذاا
ا  ،ذ ذ ذرتا ُرًذ ذ ذذل مألدذ ذ ذذبار منهذ ذ ذذا ل ية ذ ذ ذذات االويذ ذ ذذس ،ذ ذ ذذد ينذ ذ ذذو ضذ ذ ذذروريار يف ريةذ ذ ذذل األ اذ ذ ذذا
حلمايذ ذذس املالذ ذذفم ول مهذ ذذاأ الةبذ ذذارة ،ذ ذذد ينذ ذذا ادذ ذذتلداف األلذ ذذات املسذ ذذتةارةم( 38د ولشذ ذذار املقذ ذذرر
اخلذذاص املةذذين يريذذس التةبذذا لذذد سنذذس البوذذدا األمريناذذس حلقذذو اإلنسذذا ي ل ماحلذذل يف ري ذس
ال نذذر والتةبذذا واحلذذل يف احلاذذاة اخلاصذذس ماذذا اخلطذذار و اإلًخيذذا عذذن االويذذس ،مذذن القاذذو الذ

__________

( 35انظذر ،مذث ر،

;)United Kingdom, Regulation of Investigatory Powers Act (mandatory key disclosure

France, Law No. 2001-1062 (disclosure of encryption keys on authorization by a judge); Spain,

)Law on Telecommunications 25/2007 (key disclosureد
( 36انظر

http://trialtrackerblog.org/2014/07/19/contextual-translation-of-the-charges-of-the-zone9-bloggers/د
( 37انظذر ،مذث رInter-American Commission on Human Rights, OEA /Serv.L/V/II.149, para. 134; ،
United States, McIntyre v. Ohio Elections Commission (1995); Lord Neuberger, speech to RB
Conference on the Internet, entitled, “What’s a name? Privacy and Anonymous Speech on the

(38
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)Internet” (2014د

Marc J. Bossuyt, Guide to the “Travaux Préparatoires” of the International Covenant on Civil

and Political Rights (1987), pp. 379-80د
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و رضها احلنوماتم( 39د وهنامل عدة ول لديها وقالاد رادلس يف ثقاًاهتا السااداس وخاا عوى
ية ات االويس ،غا ل ،وذس ،واوذس جذدار مذن الذدول وذوًر احلمايذس الةامذس مبوجذب ،وانانهذا لوتةبذا و
اإلًخيا عن االويسد ويارا ريةل الدول ض طار كبذاار ملنذا ية ذات االويذس ،دذوات عوذى اإلنرتنذت لف
ةارجهاد وما لذا ،ونظذرار ي ل ية ذات االويذس ياسذر اعتنذا اآلرات والتةبذا عنهذا ريخيذرا س كبذاة
عذذي اإلنرتنذذت ،ينب ذذي لوذذدول ل ماذذم ول وقاذذد ريخذذنل عذذاف التننولوجاذذات املسذذتلدمس إلة ذذات
االويذ ذذسد و مذ ذذي الذ ذذنظم القةذ ذذاواس يف عذ ذذد مذ ذذن الذ ذذدول ية ذ ذذات االويذ ذذس ،عوذ ذذى األ،ذ ذذل يف ذ ذذا ت
ذذدو ةد ًمذذث ر ،لريطوذذت احملنمذذس الةواذذا يف كنذذدا ،مذذاةرار ،يمناناذذس خيذذول املسذذتلدف عوذذى هويذذس
ل اذذس عوذذى اإلنرتنذذت و ي ،ةذذاوي( 40د ولريطوذذت احملنمذذس الددذذتوريس سمهوريذذس كوريذذا القذوانث
ال ذ ينذذا ية ذذات االويذذس ،رياعتبارهذذا  ،ذوانث غذذا دذذتوريس( 41د ومذذا الذذت احملنمذذس الةواذذا لوو يذذات
املتحذذدة مذذي احلذذل يف التةبذذا و اإلًخيذذا عذذن االويذذس( 42د واعرتًذذت احملنمذذس األورورياذذس حلقذذو
اإلنسا ري اس ية ات االويس يف ريس التةبا ،ولننها وسمح ري رل ،او يف احلا ت ال وقتةي
قال لهداهل مخروعسد
 -48ووةرتهل ريودا عديدة مبخروعاس ية ات هويس مخيا ر الخيح اثد ووةرتهل احملنمذس الةواذا
يف املنسذذاا و،ذذانو اإلجذراتات اسناواذذس املنسذذاني يذذل الخيذذح اث يف ية ذذات هويذذس مخيذذا رهمت
وما لا يتةرل الخيح او يف الوا،ا لة و شديدة( 43د وون ل داوا األرجنتذث ويكذوا ور
وريذذاراغواي واليا يذذل احلمايذذس الخيذذر س لومخيذذا رت لمذذا لوروغ ذواي ورينمذذا وريذذاو والسذذو ا ور وشذذاوي
وًن ذذزوي (مجهوري ذذس  -البولا اري ذذس ًتن ذذل اي ذذس املخي ذذا ر مبوج ذذب الق ذذانو ( 44د و م ذذي د ذذتور
مو امبا ذذل املخي ذذا ر ،يف ذذث وس ذذةى لن ذذو ي ل ذذا مبوج ذذب نظامهذ ذا األداد ذذي( 45د ووض ذذةت
لدرتالاا وكندا وناو يوندا والااريا اةتبذارات املوا نذس القةذاواس لنذل الذس عوذى ذدة لتحواذل عمواذس
ايس املخيا ر ،وي كا الةذ ط الذاي يتةذرل لذم الخيذح او ،ذد يقذول عمواذات احلمايذس هذاأ
مبرور الو،ت( 46د وعا ة ما ونتها الذدول ية ذات هويذس املخيذا ر يف الوا،ذا الةموذي ،ذ وي كذا
منخيوصار عوام يف القانو د
__________

( 39انظر Organization of American States, press release 17/15د
(R. v. Spencer (2014) 40د
(Decision 2010 Hun-Ma 47, 252 (consolidated) announced 28 August 2012 41د
(McIntyre v. Ohio Elections Commission (1995), pp. 342 and 343 42د
( 43انظر new Federal Code of Criminal Procedures, art. 244د
( 44انظذر Argentina, Constitution, art. 43; Brazil, Constitution, title II, chap. I, art. 5, XIV; Ecuador,
Constitution, art. 20; Paraguay, Constitution, art. 29 (1). See also Chile, Law 19,733; El Salvador,
Criminal Procedure Code; Panama, Law 67, art. 21; Peru, Criminal Procedure Code; Uruguay,
Law 16.099; Bolivarian Republic of Venezuela, Law for Journalism 4.819, art. 8د

( 45انظر )Mozambique, Constitution, art. 48(3); Angola, Press Law 7/06, art. 20(1د
(46

Australia Evidence Amendment (Journalists’ Privilege) Act 2007; Canada, Court of Queen’s
Bench of Alberta, Wasylyshen v. Canadian Broadcasting Corporation (2005); Japan, Case 2006
)(Kyo) No. 19 (2006); New Zealand Evidence Act, sect. 68 (2006د
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ظر ية ات االويس
 -49يتدةل ظر ية ذات االويذس عوذى اإلنرتنذت يف احلذل يف ريذس التةبذاد ًالةديذد مذن الذدول
ظرأ ري ل النظر عن ليس مخيوحس د ة لوحنومسد و ظر املا ة  5من دتور اليا يل اخلطذار
و اإلًخيا عن االويسد ورياملثل ،ظر املذا ة  57مذن دذتور مجهوريذس ًنذزوي البولا اريذس ية ذات
االوي ذذسد ويف ع ذذاف  2013ظ ذذرت ًاا ذذت ن ذذاف اد ذذتلداف األل ذذات املس ذذتةارة ،مم ذذا لج ذذي لص ذذحار
املدونات الخلخياس عوذى اإلًخيذا عونذار عذن للذاوهم وعنذاوينهم احلقاقاذس( 47د ويف عذاف ،2012
اشرتدت مجهوريس ييرا اإلد ماس وساال مجاذا عنذاوين ريروووكذو ت اإلنرتنذت املسذتلدمس اةذل
البوذذد ،واشذذرتدت ليةذار ل يسذذال مسذذتلدمو مقذذاهي اإلنرتنذذت للذذاتهم احلقاقاذذس ،بذذل ادذذتلداف
احلادذذور( 48د ويخذذرت ،ذذانو يكذوا ور عوذذى املةوقذذث عوذذى املوا،ذذا الخذذبناس ،ولصذذحار االواوذذف
احملمولس ،التساال ري لاوهم احلقاقاس( 49د
 -50واعتم ذذدت ول مةانذ ذذس  ،ذ ذوانث وخذ ذذرت وسذ ذذاال األلذ ذذات احلقاقاذ ذذس يف لي نخذ ذذا عوذ ذذى
اإلنرتنذذت ،وهذذو نذذوع مذذن ظذذر ية ذذات االويذذسد ً ذذي ا ذذا الرودذذي ،يتةذذث عوذذى كذذاو املذذدونات
الذذاين يق ذرل مذذدوناهتم لكثذذر مذذن  3 000شذذل يوما ذار التسذذاال لذذد اسهذذس املنظمذذس لودذذاوط
اإلع ذ ف ويع ذ هذذويتهم ريخذذنل عوذذين ،كمذذا تذذب عوذذى مسذذتلدمي مقذذاهي اإلنرتنذذت وسذذاال
ه ذذويتهم لن ذذي ّن ذذنهم ا وخي ذذال مبراً ذذل ا وخي ذذال ال د ذذوني الةام ذذس( 50د ووخ ذذا التق ذذارير ي ل
الخيذذث لعونذذت ،واعذذد ونظاماذذس وخذذرت عوذذى مسذذتلدمي اإلنرتنذذت وسذذاال للذذاوهم احلقاقاذذس عنذذد
ةول موا،ا شبناس مةانس ،وعدف نخر تو يهد املخيا الودناذس( 51د ووخذرت جنذور لًريقاذا
ليةار وساال األلات احلقاقاس ملستلدمي اإلنرتنت واالواوف احملمولس( 52د
 -51ورياملثل ،عا ة ما وخذرت احلنومذات وسذاال شذر س ا شذرتامل يف االواوذف احملمولذست ًقذد
اشرت  ،مث ر ،عو  50ريودار يف لًريقاا ،لو هي ريخيد اشذرتا  ،وسذاال رياانذات االويذس الخلخيذاس
__________

(47

Human Rights Watch, “Vietnam: new decree punishes press”, 23 February, 2011; Freedom House,
“Vietnam: freedom of the press”, 2012; Article 19, Comment on Decree No. 02 of 2011 on
Administrative Responsibility for Press and Publication Activities of the Prime Minister of the
)Socialist Republic of Vietnam (June 2011د

(Islamic Republic of Iran, Bill 106, Communication Regulation Authority 48د
(See Ecuador, Organic Law on Communications (2013) 49د
( 50مخروع القانو ر،ذم  6-428884املةذدول لوقذانو ا ذا ي ريخذ املةوومذات ووننولوجاذات املةوومذات و ايذس
املةوومذذات ،ولةذذد مذذن الق ذوانث التخ ذريةاس ل ذذا الرودذذي ريخ ذ وبسذذاط وبذذا ل املةوومذذات ريادذذتلداف شذذبنات
املةوومذات وا وخيذالت Reuters, “Russia Demands Internet Users Show ID to Access Public Wifi,” 8
August 2014د
China Copyright and Media, Internet User Account Name Management Regulations, article 5
(51
)(2015د
(South Africa, Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication- 52
Related Information Act 70 of 2003; see also Electronic Communications and Transactions Act of
)2002 (requiring real name registration for service providersد
22
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عند و ةال شذر س ا شذرتامل( 53د وون ذا كولومباذا ،منذا عذاف  ،2011داادذس لوتسذاال اإلجبذاري
لوهواوف احملمولس ،كما رريطت رياو مجاا شراوح ا شرتامل ريذر،م هويذس ودذين منذا عذاف  54(2010د
وونظر ريودا لةذر يف ا ذا داادذات مذن هذاا القباذلد ووقذول هذاأ الساادذات ريخذنل مباشذر
ية ات االويذس ،دذاما ملذن يتخيذوو ريخذبنس اإلنرتنذت عذن دريذل التننولوجاذا احملمولذس ًقذطد ومذن
ش ذ التسذذاال اإلجبذذاري لخ ذراوح ا ش ذرتامل ل ّ ونذذن احلنومذذات مذذن مرا،بذذس األً ذرا والخيذذح اث
مبا يتااو لي مخيوحس مخروعس لوحنومسد
 -52ووسذذةى الذذدول لية ذار ي ظذذر ل وات ية ذذات االويذذس ،مثذذل شذذبنس  ،Torولجهذذزة اخلذذا وف
الوكاذذل ،والخذذبنات اخلاصذذس ا ًرتاضذذاس ،و لذذا مبنذذا الوصذذول يلاهذذاد و،ذذد منةذذت الخيذذث منذذا ًذذرتة
دويوذذس الوصذذول ي شذذبنس  ، 55(Torووخذذا التقذذارير ي ل املسذذاولث يف احلنومذذس الرودذذاس عرض ذوا
لكثر من  100 000و ر لخرات التقناات ال ّننها ل د هويس مستلدمي شذبنس  56(Torد
ورياإلض ذذاًس ي ل ذذا ،د ذذةت يثاوريا ذذا( 57ومجهوري ذذس يي ذ ذرا اإلدذ ذ ماس( 58وكا اةس ذذتا ( 59ي من ذذا
الوصذذول ي شذذبنس Torد ونظ ذرار ي ل هذذاأ األ وات ،ذذد ونذذو هذذي اآللاذذات الو اذذدة ال ذ وتذذاح
لألًرا مماردات ريس الرلي والتةبا ري ما ً ،انب ي ايس ووةزيز دبل الوصول يلاهاد

القاو لثنات ا ضطراريات الةامس
 -53ية ذ ود اخلط ذذار و اإلًخي ذذا ع ذذن االوي ذذس ض ذذروريار لوناش ذذطث واحملتا ذذث ،غ ذذا ل ال ذذدول
ذ ذ ذذاول ريانتظذ ذ ذذاف ظذ ذ ذذر لو اع ذ ذ ذرتال ا وخيذ ذ ذذا ت اجملهولذ ذ ذذس االويذ ذ ذذس يف لو،ذ ذ ذذات ا تااجذ ذ ذذاتد
وهتدهل هاأ احملاو ت الراماس ي التدةل يف ريس التةبا قال هدهل غا مخروع ،هو وقذويل
احلل يف ا تاايف السومي املنخيوص عوام يف اإلع الةاملي ويف الةهد الدويل اخلاص رياحلقو
املدناس والسااداسد

مساولاس الودطات
 -54وتاذذم ريةذذل الذذدول واحملذذاكم اإل،واماذذس عذذو يل ذزاف مقذذدمي ةذذدمات اإلنرتنذذت ومنتذذديات
التواص ذذل ا جتم ذذاعي مبس ذذاولاس ونظ ذذام التةواق ذذات ال ذ يب ذذديها املس ذذتلدمو عو ذى اإلنرتن ذذت و
__________

(53

Kevin P. Donovan and Aaron K. Martin, “The Rise of African SIM Registration”, 3 February
2014د

( 54انظر Colombia, Decree 1630 of 2011; Perú 21, Los celulares de prepago en la mira, 27 May 2010د
(MIT Technology Review, How China Blocks the Tor Anonymity Network, 4 April 2012 55د
( 56الة ذ ذ ذ ذ ذ ذذرل األص ذ ذ ذ ذ ذ ذذوي مت ذ ذ ذ ذ ذ ذذا يف املو ،ذ ذ ذ ذ ذ ذذا http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zkk44/view/common-
info.html?regNumber=0373100088714000008د
(Runa Sandvik, Ethiopia Introduces Deep Packet Inspection, The Tor Blog (31 May 2012); see also 57
, 12 January 2015Article 19د
(“Phobos”, “Iran partially blocks encrypted network traffic”, The Tor Blog (10 February 2012) 58د
(“Phobos”, “Kazakhstan upgrades censorship to deep packet inspection”, The Tor Blog (16 59
)February 2012د
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النخذذف عذذن هويذذاهتمد ًمذذث ر ،وخذذرت يك ذوا ور ،يف ،انوهنذذا األدادذذي املتةوذذل ريا وخيذذا ت ،ل
يةذذا الودذذطات ّلاذذات لتسذذاال الباانذذات الخلخيذذاس لنذذي ّنذذن مةرًذذس هويذذس ناشذذري التةواقذذاتد
ويف ،ةذذاس ل ذذي ضذذد يدذذتوناا ( القةذذاس ر،ذذم  ، 09/64569ليذذدت احملنمذذس األورورياذذس حلقذذو
اإلنسذذا ،انون ذار يدذذتوناار يوقذذي املسذذاولاس عوذذى ل ذذد منتذذديات التواصذذل ا جتمذذاعي لنخذذرأ رياانذذات
وخ ذذهايس قهول ذذس االوي ذذس عو ذذى مو،ة ذذمد وم ذذن امل ذذرجح ل و ذذا ي ه ذذاأ املس ذذاولاس املوق ذذاة عو ذذى ع ذذاول
الودذذطات يمذذا ي داادذذات ووذذزف ريتسذذاال ا دذذم احلقاقذذي ،ممذذا يقذذول ية ذذات االويذذس ،لو ي منذذا
النخر يامار من جانب املوا،ا الخبناس ال ّننها ون اا يجراتات ورشذاح املةوومذات ،ممذا يةذر
ريود ذذاوط التواص ذذل ا جتمذ ذذاعي الخي ذ ذ اة واملسذ ذذتقوسد ووتة ذذمن مب ذذا ا مذ ذذانا املتةوق ذذس مبسذ ذذاولاس
الودذذطات ،املةتمذذدة مذذاةرار ،وال ذ صذذاغها ذذالف منظمذذات اجملتم ذذا املذذدىل ،قموعذذس جاذذدة م ذذن
املبا ا التوجاهاس لودول ولآللاات الدولاس واإل،واماس هتدهل ي ايس التةبا عوى اإلنرتنتد

ا ت اإ ريالباانات
 -55الساادذذات اإللزاماذذس والوادذذةس النطذذا ل ت ذذاإ ريالباانذذات وقاوذذد ،ذذدرة الخذذل عوذذى
ية ذذات هويت ذذمد وم ذذن املاك ذذد ل  ،ذذدرة ال ذذدول عو ذذى مطالب ذذس مق ذذدمي اخل ذذدمات وا وخي ذذا ت عو ذذى
اإلنرتنذذت جبمذذا و ذذرت دذذا ت ووثذذل لنخذذطس مجاذذا املسذذتلدمث عوذذى اإلنرتنذذت لد ذ رت عذذن
خيذذول الدولذذس عوذذى البخيذذمس الر،ماذذس سماذذا املسذذتلدمثد ووذذا ي ،ذذدرة الدولذذس عوذذى مجذذا و ذذرت
السا ت الخلخياس ي ووداا يمنانااهتا املتةوقس رياملرا،بس ووزيد يمناناذس دذر،س مةوومذات األًذرا
والنخف عنهاد

خامسا -االستنتاجات والتوصيات
 -56يااوفر التش اافير وإخف اااء الهوي ااة ومف اااهيم افم اان الت ااي يس ااتندان إليه ااا ،المصوص ااية
وافمن الضروريين لممارسة الحاق فاي حرياة الار والتعبيار فاي العصار الرقمايو وقاد يكاون
ه اااا افم اان ساس ااي ا لممارس ااات حق ااوق خ اار  ،مث اال الحق ااوق االقتص ااايية ،والح ااق ف ااي
المصوصااية ،واإلج اراءات القانونيااة الواجبااة ،وحريااة التجمااع الساالمي وتكااوين الجمعيااات،
والحااق فااي الحياااة والساانمة البدنيااةو ونهارا إلااى هميااة التشاافير وإخفاااء الهويااة فااي إعمااال
الحااق فااي حريااة الاار والتعبياار ،يجااق ن تكااون القيااوي المفروإااة علااى التشاافير وإخفاااء
الهوي ااة مح اادوية لل:اي ااة وفقا ا ا لمب ااايو الش اارعية والض اارورة والتناس ااق ومش ااروعية اله ااد و
ولالك يوصي المقرر الماب بما يليو

لف -الدول
 -57ينب :ااي لل اادول ن ت اانقن الق ااوانين والل ااوا ن الوطني ااة القا م ااة و ن تض ااع ،حس ااق
االقتضاء ،قوانين ولوا ن وطنية لتعزيز وحماية الحق في المصوصية وحرياة الار والتعبيارو
وفيم ااا يتعل ااق بالتش اافير وإخف اااء الهوي ااة ،ينب :ااي لل اادول ن تعتم ااد سياس ااات ع اادا التقيي ااد
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و الحماي ااة الش اااملة ،و ن تعتم ااد فا ارض القي ااوي عل ااى س اااس ك اال حال ااة عل ااى ح اادة وفقا ا ا
لمتطلب ااات الش اارعية والض اارورة والتناس ااق ومش ااروعية اله ااد  ،و ن تش ااتر ص اادور وام اار
قضااا ية لفاارض قيااد محاادي ،و ن تعاازة افماان والمصوصااية علااى اإلنترناات عاان طريااق
تثقيف الجمهورو
 -58وقد ركزت المناقشات المتعلقة بالتشفير وإخفاء الهوية ،في معهم افحياان ،علاى
مسألة إمكانية استمدامهما فغراض إجرامية مع تفشي اإلرهابو غير ن حاالت الطاوارو
ال تعفااي الاادول ماان واجااق إاامان احت اراا القااانون الاادولي لحقااوق اإلنسااانو وينب:ااي ن
تمضااع المقترحااات التش اريعية المتعلقااة بمراجعااة القي اوي المفروإااة علااى ماان افف اراي علااى
اإلنترنت ،و اعتماي قيوي من هااا القبيال ،لنقااا عااا و ن تدعتماد هااو القياوي وفقاا لعملياة
تشريعية عايية وعامة ومستنيرة وشفافةو ويجق على الدول ن تشجع المشاركة الفعالة من
جانااق مجموعااة متنوعااة ماان الجهااات الفاعلااة فااي المجتمااع الماادني وافقليااات فااي ذلااك
النقاا وتلك العمليات ،و ن تتجنق اعتماي تشاريعات بموجاق إجاراءات تشاريعية ساريعةو
وينب:ااي ن يساالن النقاااا العاااا الضااوء علااى الحمايااة التااي يوفرهااا التشاافير وإخفاااء الهويااة،
ال سيما للفئات افشد تعرإ ا لمطر التدخنت غير القانونيةو ويجق لمثل هاا النقاا ن
يأخا بعين االعتبار يض ا إرورة خضوع القيوي الختباارات صاارمة فا ذا كانات هااو القياوي
تتدخل في الحق في اعتناق اآلراء ،فن يجق اعتمايهاو ما القيوي على المصوصية والتاي
تحااد ماان حريااة التعبياار  -وهااي ،فغ اراض هاااا التقرياار ،القيااوي المفروإااة علااى التشاافير
وإخفاااء الهويااة  -فيجااق ن ي انص عليهااا القااانون و ن تكااون إاارورية ومتناساابة ماان جاال
تحقيق واحد من افهدا القليلة المشروعةو
 -59وينب:ي للدول ن تشجع التشفير وإخفااء الهوياة القاويينو وينب:اي للقاوانين الوطنياة
ن تعتاار بحريااة اففاراي فااي حمايااة خصوصااية اتصاااالتهم الرقميااة ،باسااتمداا التكنولوجيااا
و يوات التش اافير الت ااي تس اامن ب خف اااء الهوي ااة عل ااى اإلنترن ااتو وينب :ااي يضا اا ن تتض اامن
التشاريعات والقواعااد التنهيميااة ،التااي تحمااي الماادافعين عاان حقااوق اإلنسااان والصااحفيين،
حكام ا ا تتااين الوصااول إلااى التكنولوجيااات التااي تااسخمن اتصاااالتهم وتاادعم اسااتمداا هاااو
التكنولوجياتو
 -60وينب:ي للدول يض ا ال تقياد التشافير وإخفااء الهوياة ،اللااين ييساران ويتيحاان فاي
كثير من افحيان إعمال الحق في حرية الر والتعبيرو ماا الحهار الشاامل فلايس إاروري ا
وال متناسباو وينب:ي للدول ن تتجنق جميع التدابير التي تضعف افمن الا قد يتمتع به
اففراي على اإلنترنت ،مثل تدابير الادخول مان البااب الملفاي ،ومعاايير التشافير الضاعيفة،
وإاامانات مفاااتين التشاافيرو وباإلإااافة إلااى ذلااك ،ينب:ااي للاادول ن تحجاام عاان اشااترا
إع اانن هوي ااة المس ااتمدمين قب اال الوص ااول إل ااى االتص اااالت الرقمي ااة وخ اادمات اإلنترن اات،
و ال تشتر على مستمدمي الهواتف المحمولة تسجيل شريحة االشتراكو وبالمثال ،ينب:اي
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للشاركات الفاعلاة ن تنهار فاي سياسااتها التاي تقياد التشافير وإخفااء الهوياة كبماا فاي ذلاك
اسااتمداا افسااماء المس ااتعارة و وال يجااوة الس ااماف بفااك الشاافرة بحك اام ماان المحكم ااة،
بموج ااق الق ااانون المحل ااي و ال اادولي ،إال إذا اس ااتند الحك اام إل ااى ق ااوانين ش اافافة ومتاح ااة
للجمهور وطدبق فقن على فراي مستهدفين وعلى سااس كال حالاة علاى حادة ك ال علاى
مجموع ااة كبي اارة م اان اففا اراي وبموج ااق م اار قض ااا ي ،وكف اال حماي ااة حق ااوق اففا اراي ف ااي
اإلجراءات القانونية الواجبةو

باء -المنهمات الدولية والقطاع الماب والمجتمع المدني
 -61ينب:ااي للاادول والمنهمااات الدوليااة والشااركات ومنهمااات المجتمااع الماادني ن تعاازة
افماان علااى اإلنترنااتو وبااالنهر إلااى هميااة تكنولوجيااات االتصااال الجدياادة فااي تعزيااز حقااوق
اإلنس ااان وتحقي ااق التنمي ااة ،ينب :ااي لجمي ااع افطا ارا ذات الص االة ن تع اازة بش ااكل منهج ااي
الوصول إلى التشفير وإخفاء الهوية يون تمييزو ويناشد المقرر الماب بشكل عاجل كياناات
منهوماة افماام المتحادة ،ال ساايما الكياناات المعنيااة بحقاوق اإلنسااان والحماياة اإلنسااانية ،ن
تدعم استمداا افيوات التي تحقق من االتصاالت ،وذلاك لتاوفير افمان لمان يتعااملون ماع
هاااو الكياناااتو ويجااق علااى كيانااات افماام المتحاادة ن تراجااع ممارساااتها و يواتهااا المتعلقااة
باالتصاالت ،و ن تستثمر مواري في تحسين من وسارية صاحاب المصالحة المتعاديين لاد
تفاااعلهم مااع المنهمااة عاان طريااق االتصاااالت الرقميااةو ويجااق علااى ليااات حمايااة حقااوق
اإلنسان ن تبال عناية خاصة عند طلبها وإيارتها للمعلومات الوارية مان منهماات المجتماع
المدني ومن الشهوي على انتهاكات حقوق اإلنسان وإحاياهاو
 -62وفااي حااين ال يملااص هاااا التقرياار إلااى نتااا بشااأن مسااسولية الشااركات عاان ماان
االتص اااالت ،فا ا ن م اان الواإ اان ن الش ااركات الفاعل ااة ينب :ااي له ااا ،نها ارا إل ااى التهدي اادات
المحدقااة بحريااة التعبياار علااى اإلنترناات ،ن تنهاار فااي مااد منءمااة ممارساااتها فيمااا يتعلااق
بمعايير حقوق اإلنسانو وينب:ي للشركات ،على قل تقدير ،ن تلتزا بالقواعد المدرجة في
المبااايو التوجيهيااة المتعلقااة بافعمااال التجاريااة وحقااوق اإلنسااان ،ومبااايو مبااايرة الشاابكة
العالميااة بشااأن حريااة التعبياار والمصوصااية ،ويلياال المفوإااية لقطاااع تكنولوجيااا المعلومااات
واالتصاااالت بشااأن تنفيااا مبااايو افماام المتحاادة التوجيهيااة المتعلقااة بافعمااال التجاريااة
وحقا ااوق اإلنسا ااان ،والمبا ااايو التوجيهيا ااة المتعلقا ااة بحا ااوار قطا اااع االتصا اااالت الس ا االكية
والنس االكيةو وينب :ااي للش ااركات ،عل ااى غا ارار ال اادول ،ن تحج اام ع اان من ااع و تقيي ااد نق اال
االتصاااالت المشاافرة ،و ن تساامن باالتصاااالت يون كشااف الهويااةو ويجااق إياانء اهتماااا
للجهااوي المباولااة لزياااية إتاحااة الااروابن المشاافرة لمراكااز البيانااات ،ويعاام التكنولوجيااات
اآلمنة للمواقع الشبكية ،وكفالة التشفير التلقا ي على نطاق واساع مان بداياة السلسالة إلاى
نهايتهاو وينب:ي للشركات الفاعلة المورية للتكنولوجياا التاي تقاوض التشافير وإخفااء الهوياة
ن تتحلى بشفافية خاصة فيما يتعلق بمنتجاتها وعمن هاو
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 -63وينب:ي تشجيع استمداا يوات التشفير وإخفااء الهوياة وتحساين الثقافاة الرقمياةو
واعترافا بأن قيمة يوات التشفير وإخفاء الهوياة تقاوا علاى اعتمااي اساتمدامها علاى نطااق
واسع ،يشجع المقرر الماب الدول ومنهمات المجتمع المدني والشركات على المشاركة
في حملة تدعو إلى إتاحاة التشافير فاي تصاميم افجهازة وبشاكل تلقاا ي للمساتمدمين فاي
جمي ااع نح اااء الع ااالم ،وإ اامان تزوي ااد المس ااتمدمين المعرإ ااين للمط اار ،عن ااد الض اارورة،
بافيوات التي تم ّكنهم من ممارسة حقهم في حرية الر والتعبير في مناخ منو
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