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 21حزيران/يونيه  13 -تموز/يوليه 2021
البند  3من جدول األعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

إسببنانيا* ،أسببتلاليا* ،إسببتونيا* ،إسببلال* ،*،إكوادور* ،ألنانيا* ،ألمانيا ،أوروغواي ،أوكلانيا ،أيللندا*،
إيطاليا ،باراغواي* ،البلازي ،،البلتغال* ،بلجيكا* ،بلغاريا ،البوسببنة والسلسببك* ،ب*لو* ،تشببيكيا ،تونس*،
الجب ،األسود* ،جورجيا* ،الدانملك ،رومانيا* ،سان مارينو* ،سلوفاكيا* ،سلوف*نيا* ،السويد* ،ش*لي*،
فلنسببا ،الفلب*ن ،فنلندا* ،فيجي ،قبلص* ،كلواتيا* ،التفيا* ،لكسببمبل ،*،ل*توانيا* ،ليختنشببتاين* ،مالطة*،
مقدونيا الشبببببمالية* ،المكسبببببيك ،المملكة المتحدة لبليطانيا العظمى وأيللندا الشبببببمالية ،موناكو* ،النلويج*،
النمسا ،نيج*ليا* ،هنغاريا* ،هولندا ،الواليات المتحدة األمليكية* :مشلوع قلار

 .../47تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتسا والتمتع بسا على اإلنتلنت
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد من جديد حقوق اإلنس ا ا ااان والحرياي األل ا ا ااال ا ا اايع الم رل ا ا ااع

اإلنس ا ا ااان والم ادداي الدوليع ذاي الو ا ا االع بحقوق اإلنس ا ا ااان ،بما

اإلع ن ال الم لحقوق

ذل ال لد الدول الحاو بالحقوق المدنيع

والسياليع ،وال لد الدول الحاو بالحقوق االقتواديع واالجتماعيع والثقافيع،

وإذ يش ااير إلى جميع الق ارراي ذاي الو االع الو ااادرة عن لجنع حقوق اإلنس ااان ومجلس حقوق اإلنس ااان

بش ااان الحي

حريع الروا والت بير ،وال ل ايما قرار المجلس  7/31المؤرخ  23آذار/مارس  2016بش ااان حقوق

الطفل :تكنولوجياي الم لوماي واالتوااالي وااللاتل ل الجنسا لالفال ،و 7/38المؤرخ  5تموز/يوليه 2018
بشااان ت زيز وحمايع حقوق اإلنسااان على اإلنترنل والتمتع لا ،و 15/42المؤرخ  16ويلول/لاابتمبر 2019

بشا ااان الحي

الحوا ااوصا اايع

ال وا اار الرقم  ،و 12/44المؤرخ  16تموز/يوليه  2020بشا ااان حريع الروا

يذكر ويضا اقا بق ارراي الجم يع ال امع  125/70المؤرخ  16كانون األول/ديس اامبر  2015والمتض اامن
والت بير ،وإذ ّ

الوثيقااع الحتاااميااع ل جتمااا الرفيع المس ا ا ا ا ا ااتو للجم يااع ال ااامااع بشا ا ا ا ا ا ااان االل ا ا ا ا ا اات ار

ال ااا لتنفيااذ نتااائق القمااع

ال الميع لمجتمع الم لوماي ،و 176/75المؤرخ  16كانون األول/ديس اامبر  2020بش ااان الحي
*
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ال و اار الرقم  ،و 202/75المؤرخ  21كانون األول/ديس اامبر  2020بش ااان تس ااحير تكنولوجياي الم لوماي

واالتواالي ألغ ار

التنميع،

وإذ يشاير ويضااق إلى ون االلت از والمساؤوليع األلاالايع عن ت زيز وحمايع حقوق اإلنساان والحرياي
األلاالايع تقع على عاتي الدولع ،وون مؤلاسااي األعمال تتحمل مساؤوليع احت ار حقوق اإلنساان على النحو

المبين

المبادئ التوجيليع بشا ا ااان األعمال التجاريع وحقوق اإلنسا ا ااان :تنفيذ إلار األمم المتحدة الم نون

"الحمايع واالحت ار واالنتواف"،

وإذ يسا ا ا االم بادميع الحوا ا ا ااول على تكنولوجيا الم لوماي واالتوا ا ا اااالي بما ي فل التمتع الكامل

بحقوق اإلنسا ا ااان وت زيز الديمقراليع ولا ا اايادة القانون وتم ين المشا ا اااركع المدنيع ،من وجل تحقيي ودداف
التنميع المس ا ااتدامع ،والتو ا اادا لجائحع يروس كورونا

منلا ،وإذ يسلم ويضاق بالحاجع إلى لد الفجواي الرقميع،

و يد )19-والت ا

المس ا ااتدا والش ا ااامل والمنيع

وإذ يؤكد على ون الحلول التقنيع لتامين وحمايع ل اريع االتواااالي الرقميع ،بما

وحجب اللويع ،تمثل

ذل تدا ير التشاافير

ال ملمع لضمان التمتع بجميع حقوق اإلنسان خارج اإلنترنل وعليلا،
ال ور الرقم حلو ق

وإذ يسا ا ا ا ا ا االم بان جائحع كو يد 19-والتدا ير المتحذة للتوا ا ا ا ا ا اادا للا زادي اعتماد جميع قطاعاي

المجتمع على اإلنترنل ،بمن ذل األشاحاو الموجودون ووااا ملمشاع واا يفع ،وصافلا ويضااق
مود اقر اللتقاء الم لوماي ووليلع للمشاركع الحياة المدنيع والسياليع واالقتواديع واالجتماعيع والثقافيع

وولايلع للحواول على الحدماي ال امع ،بما يشامل على لابيل المثال ال الحوار الت ليم والواحع ،ومواد اقر
للرزق ولاحع لممارلع حقوق اإلنسان،
وإذ يشا ا اادد على اا ا اارورة امتثال التدا ير المتحذة على اإلنترنل وو خارجلا من وجل حمايع األمن

القوم والنظا ال ا والو ا ا ا ا ااحع ال امع امتثاالق تاماق اللتزاماي القانون الدول  ،وودميع احت ار مبادئ القانونيع
والشارعيع والضارورة والتنالاب ،وإذ يشادد ويضااق على اارورة حمايع حقوق اإلنساان ،بما ذل حريع الروا
والت بير والتجمع السالم وتكوين الجم ياي والحواوصايع والبياناي الشاحوايع،

الطوارئ الوحيع وو حاالي الطوارئ األخر ،

لاياق التوادا لحاالي

وإذ يشا ااير مع القلي إلى ون نوا ااا ل ا ا ان ال الم تقريباق ،وال لا اايما النسا اااء والفتياي ،يفتقرون إلى
إم انيع الوصول إلى اإلنترنل ،وإذ ي حظ ون وثر جائحع كو يد 19-يضاعا ووجه عد المساواة الموجودة

وص ق والت تتسبب يلا الفجواي الرقميع،

وإذ ي رب عن القلي إزاء الا ااتمرار وجود وش ا ا ال عديدة من الفجواي الرقميع ين البلدان وداخللا،

وإذ يسا االم بالحاجع إلى لا ااد دذت الفجواي ،بما ذل من خ ل الت اون الدول  ،وإذ يقر ويضا ااق بان الفجوة
الرقميع ين الجنسااين ،الت ت س تفاوتاي جنسااانيع شااديدة الحوااول على تكنولوجيا الم لوماي واالتواااالي
والتحداملا ،تقو

تمتع المروة الكامل بحقوق اإلنسان خاصتلا،

وإذ يساالم بان االنتلا اي والتجاوزاي الت تلحي بحقوق المروة والفتاة على اإلنترنل تش ا ل شاااغ ق
عالمياق متنامياق وتؤدا ،بساابب اياملا على ولاااس نو الجنس ،إلى إعاقع ممارلااع حقوق اإلنسااان والحرياي
األلااالاايع والتمتع لا على قد المساااواة ،وقد ترد النساااء عن الااتحدا تكنولوجيا الم لوماي واالتواااالي،
ويم ن من ثم ون تفاقم الفجوة الرقميع ين الجنس ا ا ااين وتباعد بقدر و بر ووجه عد المس ا ا اااواة الجنس ا ا ااانيع

المجتمع ،وإذ يسا ا االم بان الحواجز الت تواجللا النسا ا اااء ال ت يسا ا ااتحدمن اإلنترنل ،بما

المت ددة والمتقال ع للتمييز ،تزداد تفاقماق باواا عد المساواة القائمع خارج اإلنترنل،

ذل األش ا ا ا ال

وإذ يش اادد على ودميع زيادة مقدراي جميع النس اااء والفتياي عن لريي ت زيز إم انياي حو ااوللن على

تكنولوجيا الم لوماي واالتوا اااالي ،وزيادة إلماملن الرقم وانحراللن
وتشجيع النساء والفتياي على االلتحاق بملن

2

الت ليم والتدريب على دذت التكنولوجيا،

مجال ال لو ومجاالي تكنولوجيا الم لوماي واالتواالي،
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وإذ يشا ااير إلى المادتين  9و 21من اتفاايع حقوق األشا ااحاو ذوا اإلعاقع ،اللتين تتضا اامنان

جملع ومور ،دعوة الدول األلراف إلى اتحاذ تدا ير منال ا ا اابع لت زيز وص ا ا ااول األش ا ا ااحاو ذوا اإلعاقع إلى
تكنولوجيا ونظم الم لوماي واالتواالي الجديدة ،بما يلا اإلنترنل،

وإذ يحيط علمااق مع التقادير بحريطاع الطريي من وجال الت ااون الرقم  ،الت قادملاا األمين ال اا
 11حزيران/يونيه  ،2020والدعوة لل مل بشا ا ااان حقوق اإلنسا ا ااان ،وإذ يشا ا ااير إلى تقرير مفواا ا اايع األمم

)1

المتحدة الساميع لحقوق اإلنسان عن ت زيز وحمايع حقوق اإلنسان على اإلنترنل والتمتع لا :السبل الكفيلع
بسد الفجوة الرقميع ين الجنسين من منظور حقوق اإلنسان  ،)2والتوصياي الواردة فيه،

وإذ يس االم بمفلو عالميع اإلنترنل ،ويس االم دذا الس ااياق ويضا ااق بمؤشا اراي منظمع األمم المتحدة
للتربيع وال لم والثقا ع بشان عالميع اإلنترنل كاداة مم نع لسد الفجواي الرقميع،
وإذ ي حظ ودميع ناء الثقع
والحوااوصاايع وحقوق اإلنسااان األخر  ،بحي يم ن تحقيي اإلم اناي الت تنطوا عليلا اإلنترنل باعتباردا،

اإلنترنل وااللمئنان إليلا ،ال لاايما فيما يت لي بحريع الروا والت بير

جملاع ومور ،إحاد كمم ّ نااي التنمياع واال تكاار ،باالت ااون الكاامال ين الح ومااي والمجتمع المادن والقطاا
الحاو والمجتمع التقن واألولاط األ اديميع،
بما

وإذ يؤكد ون الوصاول إلى الم لوماي على اإلنترنل ييساار رصاقا عميمع

ذل الت ليم الميسااور والشااامل للجميع

ال ديد من مناح الحياة،

ونحاء ال الم ،مما يج للا وداة ملمع لت زيز الحي

الت ليم،

مع التا يد على ا ا اارورة م الجع مس ا ااالت اإللما الرقم والفجواي الرقميع اللتين تؤث ارن على التمتع بالحي

الت ليم وال لا ا اايما وثناء جائحع كو يد ،19-وإذ يشا ا اادد ويض ا ا ااق على الدور الملم الذا يم ن ون يؤديه
الت اون الدول والمت دد وصحاب المولحع دذا الحووو،

وإذ يسااورت بال القلي إزاء جميع انتلا اي وتجاوزاي حقوق اإلنساان الت ترتكب ااد األشاحاو

بسا اابب ممارلا ااتلم حقوق اإلنسا ااان والحرياي األلا ااالا اايع خاصا ااتلم على اإلنترنل ،وإزاء اإل ي من ال قاب

على دذت االنتلا اي والتجاوزاي،

وإذ يسااورت بال القلي ويضااق إزاء التدا ير الت تنتل القانون الدول لحقوق اإلنساان وتسا ى عمداق
إلى منع وو ت طيل الوصول إلى الم لوماي وو نشردا على اإلنترنل،
وإذ يدين بشادة الاتحدا عملياي إغ ق اإلنترنل لمنع وو ت طيل الوصاول إلى الم لوماي وو نشاردا

على اإلنترنل عمداق وت سفاق،

وإذ يش اادد على ودميع تطبيي نلق قائم على حقوق اإلنس ااان

ل ااياق تو ير ل اابيل الوص ااول إلى

اإلنترنل وتولاايع نطاقه ،وودميع ون تكون اإلنترنل مفتوحع ومتاحع ومترعرعع بمشاااركع وصااحاب المواالحع
المت ددين ،وإذ ينوت
بما

وإذ يضااع

دذا الودد بادميع منتد حوكمع اإلنترنل،

اعتبارت األدميع الرئيساايع لمشاااركع الح ومع مع جميع وصااحاب المواالحع الم نيين،

ذل المجتمع المدن والقطا الحاو والمجتمع التقن واألول ا ا ا اااط األ اديميع،

اإلنسان والحرياي األلاليع وحمايتلا على اإلنترنل،
-1

جلود ت زيز حقوق

يؤكد ون الحقوق نفسا ا ا ا االا الت يتمتع لا األشا ا ا ا ااحاو خارج اإلنترنل يجب ون تكون

محميع ويضا ا ا ا ااق على اإلنترنل ،وال ل ا ا ا اايما حريع الت بير ،الت تنطبي دونما اعتبار للحدود وباا ول ا ا ا اايلع
إع م ياع يحتاارداا المرء ،و قااق للماادة  19من اإلع ن ال االم لحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان وال لاد الادول الحااو
بالحقوق المدنيع والسياليع؛

)1

انظر .A/74/821

)2

.A/HRC/35/9
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-2

يدين إدانع قال ع جميع انتلا اي وتجاوزاي حقوق اإلنس ا ااان الت ترتكب ا ا ااد األش ا ااحاو

بسابب ممارلاتلم لحقوق اإلنساان والحرياي األلاالايع خاصاتلم على اإلنترنل ،ويدعو جميع الدول بموجب
التزاماتلا الدوليع ون تكفل المساءلع ولبل االنتواف الف الع

بما

-3

دذا الودد؛

يدين ويض ا ا ا ااق إدانع قال ع اللجماي الت تش ا ا ا اان على اإلنترنل بحي النس ا ا ا اااء والفتياي،

ذل ال نا الجنسا والجنساان وإلااءة م املع النسااء ،وال لايما بالاتلداف الواح ياي وو ال ام ي

الحقل اإلع م وو الموظفاي ال مومياي وو غيردن ممن تشا ا ا ا اااركن النقاع ال ا وت ّبرن عن آرائلن،
ويدعو إلى الرد عليلا تدا ير تراع الفوارق ين الجنسا ا ا ا ااين وتاخذ االعتبار األش ا ا ا ا ا ال المحددة للتمييز

على اإلنترنل؛
-4

يسا ا ا ا ا ا الّم باالطاابع ال االم المفتول لإنترنال كقوة دا اع ل جلاع التقاد نحو تحقيي التنمياع

بمحتلا وش اللا ،بما

ذل

الركب؛
لوغ ودداف التنميع المستدامع مع امان عد ترك وا وحد خلا ْ

يساالم ويضااق باألدميع الكبيرة لإنترنل
-5
المتحذة الااتجابع للا ،وبحاجع الدول إلى ون تكفل ،و قاق اللتزاماتلا بموجب القانون الدول لحقوق اإلنسااان،
لااياق جائحع كو يد 19-والتدا ير االلااتثنائيع

عد إ ض ا ا ا اااء وا تدا ير من دذا القبيل إلى تقييد الوص ا ا ا ااول لإنترنل ،وون تول ا ا ا ااع نطاق الوص ا ا ا ااول إليلا،

حيثما وم ن ،وخاصع وما األشحاو الموجودين
-6

وحوال ملمشع وا يفع؛

يدعو جميع وصحاب المولحع

قطا تكنولوجياي الم لوماي واالتواالي ،بما

ذل الح وماي ومنظومع األمم المتحدة والمؤلا ا ا اسا ا ا اااي الولنيع لحقوق اإلنسا ا ا ااان والمجتمع المدن والقطا
الحااو ،إلى النظر بشا ا ا ا ا ا ا ال كاامال

ااثاار الت تجلبلاا جاائحاع كو ياد19-

والوااحع واألواااا االجتماعيع واالقتواااديع،

مجاال حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان

لااياق ت زيز جلوددا لسااد الفجواي الرقميع داخل البلدان

قر والبلدان األ ثر ا ا ا ا فاق ،وللنسا ا اااء واأللفال ،وت زيز
وفيما ينلا ،مع إي ء ادتما خاو ألشا ا ااد البلدان اق
الموصا ا ااوليع الميسا ا ااورة التكلفع والموثوق لا ،والوصا ا ااول الرقم واإلدماج الرقم  ،وتولا ا اايع نطاق الحدماي

ال امع لللع االلتحدا الشاملع للجميع ،وتو ير الحلول الداعمع للت لم عن كب د والحدماي الوحيع الرقميع؛
وي حظ

-7

يرحب بجلود وصااحاب المواالحع الولنيين واإلقليميين والدوليين لسااد الفجواي الرقميع،

دذا الوا ا اادد القمع الفرانكو ونيع الثامنع عش ا ا ارة بشا ا ااان مواا ا ااو "الموصا ا ااوليع

التكنولوجيا الرقميع كناقل للتنميع والتض ااامن داخل الفض اااء النالي بالفرنس اايع" ،المقرر عقددا

تشرين الثان /نو مبر 2021؛

إلار التنو :
تونس

يليب بجميع الدول ون تك ّجل بالجلود الراميع إلى لااد الفجواي الرقميع ،بما يلا الفجوة
-8
الرقميع ين الجنس ا ا ا ا ااين ،وت زيز ال ا ا ا ا ااتحدا تكنولوجيا الم لوماي واالتو ا ا ا ا اااالي لزيادة تمتع الجميع بحقوق

اإلنسان تمت اق كام ق ،بما

ذل عن لريي ما يل :

و)

ت زيز يئع تم ينيع آمنع على اإلنترنل مفضيع إلى مشاركع الجميع دون تمييز ومراعيع

ب)

مواصا ا ا ا ا ا الاع وت زيز الجلود الرامياع إلى زياادة الوصا ا ا ا ا ا ااول إلى الم لومااي على اإلنترنال

لا راد الذين يواجلون وحوال عد المساواة المنلجيع؛

ولا ا اايلع لتيسا ا ااير خدماي الت ليم والوا ا ااحع وال دالع والحدماي األخر على نحو شا ا ااامل للجميع وبال ا ا ا ار

م قولع ،مع التا يد على ودميع م الجع مسالت اإللما الرقم والفجواي الرقميع؛
ج)

ت زيز تكا ؤ الفرو ،بما

ذل ب فالع المسا اااواة ين الجنسا ااين

الم لوماي واالتو ا اااالي وتطويردا وإدارتلا وتنفيذدا ،و

واأللر الت توجللا؛

4

ت ميم منظور جنس ا ااان

توا ااميم تكنولوجيا

الق ارراي الس ا اايال ا اااتيع
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د)

تطبيي نلق ش ا ااامل قائم على حقوق اإلنس ا ااان

تو ير تكنولوجيا الم لوماي واالتو ا اااالي

وتول اايع نطاق الحو ااول عليلا ،وت زيز الس اايال اااي والمبادئ التوجيليع لتكنولوجيا الم لوماي واالتو اااالي
ذل مؤل اساااي األعمال والجلاي الفاعلع

بالتشاااور مع جميع قطاعاي المجتمع ،بما

المجتمع المدن ،

وكفالع إي ء دذت السيالاي والمبادئ ادتماماق خاصاق ل عتباراي الجنسانيع؛
دا)

احت ار التزاماتلا

مجال حقوق اإلنسااان عند توااميم األلر والتش اري اي التنظيميع

المت لقع تطوير التكنولوجياي الرقميع والتحداملا؛
-9

يش ا ااجع جميع الدول على دعم المجتمع المدن

-10

يش ااجع ويض ااق جميع الدول على اتحاذ التدا ير ال زمع والمنال اابع لت زيز الوص ااول الحر

جلودت للتو ا اادا للحواجز الت ت تر

الوصول إلى التكنولوجيا الرقميع؛

المفتول القا ل للتشا ا ا االيل المتبادل ،الموثوق به واامن إلى اإلنترنل ،والتوا ا ا اادا ،بطريقع تمتثل اللتزاماتلا الدوليع

مجال حقوق اإلنساان ،للتضاليل ودعواي الكراةيع الت تشا ل تحريضاقا على التمييز وو الحواومع وو ال نا،
من وجل امان التمتع الكامل بحقوق اإلنسان؛
-11

يدين بش ا ا ا ا ل قالع التدا ير الت تتحذ انتلا اق للقانون الدول لحقوق اإلنسا ا ا ااان والت

تمنع وو ت طل قدرة الفرد على التماس الم لوماي وو تلقيلا وو نقللا عبر اإلنترنل ،بما

ذل إغ قاي

اإلنترنل وإخضااعلا للرقابع ،ويدعو جميع الدول إلى االمتنا عن اتحاذ دذت التدا ير ووقفلا ،ويدعو ويضااق
الدول إلى اا اامان اتسا اااق جميع القوانين والسا اايالا اااي والممارلا اااي المحليع مع التزاماتلا الدوليع

حقوق اإلنسان فيما يت لي بحريع الروا والت بير وتكوين الجم ياي والتجمع السلم على اإلنترنل؛
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مجال

يليب بالدول ون تكفل حياد الشااب ع ،مع عد اإلخ ل بمقتضااياي اإلدارة الشااب يع الم قولع،

وون تحظر محاااوالي مقاادم خاادماااي النفاااذ إلى اإلنترناال منا وولويااع ألنوا م ينااع من محتو اإلنترناال
وو تطبيقاته على غيردا مقا ل تحويل مد وعاي وو منف ع تجاريع وخر ؛
يدعو جميع الدول إلى م الجع الشا ا ا ا اواغل األمنيع على اإلنترنل و قاق اللتزاماتلا الدوليع
-13
مجال حقوق اإلنسا ا ااان ،من وجل اا ا اامان حمايع جميع حقوق اإلنسا ا ااان على اإلنترنل ،وال لا ا اايما حريع

الروا والت بير وحريع تكوين الجم ياي والتجمع الساالم والحوااوصاايع ،بما

ذل من خ ل مؤل اساااي ولنيع

ديمقراليع وش ا اافا ع قائمع على ل ا اايادة القانون ،وبطريقع تض ا اامن الحريع واألمن على اإلنترنل لك تظل قوة
نابضع بالحياة موّلدة للتنميع االقتواديع واالجتماعيع والثقافيع؛
-14

يشاادد على حاجع ال ديد من الدول

ونحاء ال الم إلى الدعم من وجل تولاايع الليا ل

األلاالايع والت اون التكنولوج وبناء القدراي ،بما يلا القدراي البشاريع والمؤلاسايع ،لضامان إم انيع الوصاول إلى
اإلنترنل وميسا ااوريع تكلفتلا وتوا ردا حتى يتسا اانى لا ااد الفجواي الرقميع ،وتحقيي ودداف التنميع المسا ااتدامع،

وامان التمتع الكامل بحقوق اإلنسان؛
-15

يليب بجميع الدول ون تنظر ،من خ ل عملياي شفا ع وشاملع لجميع وصحاب المولحع،

صااياغع واعتماد لاايالاااي عامع ولنيع متواالع باإلنترنل ينوااب جودردا على تحقيي ددف إتاحع الوصااول

وما الجميع وكفالع التمتع بحقوق اإلنسان؛
-16
ب ين االعتبار
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يش ااجع آلياي اإلجراءاي الحاصااع التاب ع لمجلس حقوق اإلنسااان على واااع دذت المسااائل

إلار والياتلا الحاليع ،حسب مقتضى الحال؛
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يطلب إلى مفواايع األمم المتحدة السااميع لحقوق اإلنساان ون تدرس االتجات الساائد

إغ قاي اإلنترنل ،وون تحلل ول ا اابا لا وتب اتلا القانونيع ووثردا على مجموعع من حقوق اإلنس ا ااان ،بما يلا

الحقوق االقتواااديع واالجتماعيع والثقافيع ،عبر إجراء مشاااوراي واق يع مع وصااحاب المواالحع ،وبالبناء على

ير عن ذل إلى مجلس حقوق اإلنسان
التقارير السابقع ،وون تقد تقر اق
-18

دورته الحمسين؛

يشااجع الدول وجميع وصااحاب المواالحع على تبادل و ضاال الممارلاااي بشااان المسااائل

المت لقاع بسا ا ا ا ا ا ااد الفجواي الرقمياع وتم ين اإلدمااج الرقم  ،بماا

ذلا عن لريي جمع ياانااي موا ا ا ا ا ا اانفاع

عن وص ا ااول األش ا ااحاو وو الفئاي األقل حظاق إلى الحدماي الرقميع ،وإتاحع ل ا اابيل لوص ا ااول الجملور إلى
دذت البياناي؛
يقرر ون يواص ا ا ا ا ا ا اال نظرت ،و قااق لبرناامق عملااه،
-19
حريا ااع الت بير على اإلنترنا اال وغيردا ااا من تكنولوجيا ااا الم لوما اااي
ذل ا ا الحي
والتمتع لا ااا ،بما ااا

ت زيز حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان وحمااايتلااا

واالتو ا ا ا ا اااالي ،وال كس ا ا ا ا اكبل الت تج ل من اإلنترنل وداة ملمع لت زيز مش ا ا ا ا اااركع الموالنين والمجتمع المدن
تحقيي التنميع كل مجتمع ،و ممارلع حقوق اإلنسان.
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