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مقدمة

يُشكِّل التحالف الدويل للحقوق واملبادئ عىل شبكة
اإلنرتنت شبك ًة مفتوح ًة تضم أفرادا ً ومنظامت
يعملون من أجل نرصة حقوق اإلنسان يف بيئة
الكرتون ّية وعرب مجاالت ت ُعنى بوضع السياسات
املتصلة بشبكة اإلنرتنت .يستند التحالف إىل منتدى
حوكمة اإلنرتنت وهو منتدى مفتوح ألصحاب
املصلحة متعددي األطراف يض ّم حكومات ومشاريع
عمل ومجموعات من املجتمع املدين وقد اجتمعوا
معاً يف سبيل التباحث يف نقاط متبادلة تندرج
ضمن خانة حوكمة اإلنرتنت
(.)http://www.intgovforum.org/cms/aboutigf

منذ العام  ،2008نشط التحالف الدويل للحقوق
واملبادئ عىل شبكة اإلنرتنت يف تعزيز املبادئ
الحقوقيّة املبنيّة عىل حقوق اإلنسان يف مجال
حوكمة اإلنرتنت يف منتدى حوكمة اإلنرتنت العاملي
كام يف اجتامعات إقليم ّية ونشاطات ذات صلة.
يحرض املنتدى أفراد ومنظامت عضو من التحالف
الدويل .كام ت ُشارك فيه فعاليّات من دول الشامل
والجنوب أي املجتمع املدىن ومنظامت دوليّة غري
حكوم ّية إىل جانب باحثني وناشطني ومحامني
والقطاع الخاص ومقدمي خدمات انرتنت وهواتف
الكرتونيّة ولجان فنيّة وممثلني عن الحكومات
ومنظامت حكوميّة دوليّة.

يتمحور مرشوع امليثاق  2.0حول هدفني
:اثنني

1 1التوعية بشأن امليثاق عىل ضوء تنامي القلق العام عىل
الصعيدين الوطني والدويل بشأن حامية حقوق اإلنسان عىل
شبكة االنرتنت وخارجها والتمتع بها.

2 2إفساح املجال أمام املشاركة والتامس املالحظات بهدف
تحسني أجزاء محددة من امليثاق الحايل والتأكيد عىل أ ّن
ينص عليها امليثاق سوف تسمح
حقوق ومبادئ اإلنسان التي ّ
ٍ
متامسك ورضوري من أجل تعزيز مبادئ
بوضع إطار عمل
حوكمة االنرتنت يف منتدى حوكمة اإلنرتنت وخارجه.

متثل عمل التحالف الدويل للحقوق واملبادئ عىل
شبكة اإلنرتنت حتّى الساعة برتجمة حقوق اإلنسان
القامئة إىل بيئة الكرتونيّة لبناء الوعي والفهم
منصة مشرتكة للتعبئة بشأن حقوق اإلنرتنت
وإقامة ّ
ومبادئه.
يُغطّي املستند األسايس ميثاق مبادئ وحقوق
اإلنسان عىل اإلنرتنت
()http://internetrightsandprinciples.org

مختلف حقوق اإلنسان باالستناد إىل اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان وغريه من العهود التي تُشكِّل
الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان
(.)http://internationalbillofhumanrights.com
حصلة عمل قام بعد عدد من األشخاص
وامليثاق ُم ِّ
واملنظامت عىل م ّر السنوات وهو يكتسب قيم ًة
متنامي ًة فيام ترشع الدول يف تطبيق بنوده الثالثة
والعرشين بحسب مقتىض الحال .يف العام ،2011
أطلق االئتالف املبادئ والقوانني العرش لالنرتنت
()internetrightsandprinciples.org/site/campaign

وهو نتيجة عرشة مبادئ وقيم تُشكِّل العمود
الفقري للميثاق .يتضمن هذا الكتيّب كال
املجموعتني.

يف مؤمتر املراجعة األ ّول للق ّمة العامليّة ملجتمع
املعلومات  10+ WSISالذي عقدته منظمة اليونسكو
مطلع العام 2013
أع ّد التحالف الدويل للحقوق واملبادئ عىل شبكة
اإلنرتنت املرحلة الثانية من ميثاق مبادئ وحقوق
عرِف باسم “امليثاق .”2.0
اإلنسان عىل اإلنرتنت الذي ُ
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إىل من يتو ّجه ميثاق مبادئ وحقوق
اإلنسان عىل االنرتنت؟

ترعى حقوق اإلنسان العالقة بني الدولة والفرد وبالتايل يُصبح
واجب حقوق اإلنسان ملزماً بالنسبة إىل الدول .يستند امليثاق
إىل حقوق اإلنسان املط ّبقة ومن هذا املنطلق فلن تكون
أحكامه مبعظمها ملزم ًة سوى للدولة .ولكن يُس ًّجل اعرت ٌاف
ينص عليها قانون
متنامٍ بأ ّن القطاع الخاص يتح ّمل واجبات ّ
حقوق اإلنسان كام جاء يف إطار عمل األمم املتحدة الخاص
بـ “الحامية واالحرتام والتعويض” .وإننا يف املستند الذي
يحمل عنوان “دليل التطبيق” نسعى إىل تحديد الواجبات
املنوطة بالرشكات .ونُحدد املسؤوليات املنوطة بالرشكات
بحيث يتم احرتام حقوق اإلنسان عىل شبكة االنرتنت –
ويُشكِّل هذا الدليل خطوطاً توجيه ّي ًة تهتدي بها الرشكات
وتتبعها الدول لدى تنظيم شؤون الرشكات.

ما القصد من حقوق
ومبادئ اإلنسان؟

إ ّن حقوق اإلنسان هي حقوق اإلنسان
الدول ّية كام ع ّرف بها القانون الدويل.
متّت ترجمة األخرية مبارشة إىل نطاق
االنرتنت ولحظت أحكاماً مثل الحريّة
من اعرتاض املعلومات وتنقيحهاُ .يكن
التع ّرف إىل هذه الحقوق باستخدام
الحق يف ”...
ياغ ٍة عىل غرار “للجميع ّ
و“للجميع الحريّة يف  .”...ويُقصد
باملبادئ تلك املبادئ التي ترعى سياسة
االنرتنت أو املبادئ التطبيق ّية التي
تصف بعض سامت النظام والتي يُقصد
منها دعم حقوق اإلنسان وهي ترد يف
و“يتعي”.
تعابري مثل “يجب”
ّ

ما هو الغرض من ميثاق مبادئ وحقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت؟

يرمي امليثاق إىل وضع إطار عمل معرتف به يكون راسخاً يف حقوق اإلنسان الدوليّة ويهدف إىل نرصة حقوق
اإلنسان يف البيئة االلكرتون ّية واالرتقاء بها .تتوزَّع هذه الغاية إىل أهداف ثالث أساس ّية:
1 1تحديد نقطة مرجع ّية للحوار والتعاون بشأن أولويّات أصحاب املصلحة املختلفة يف مجال تصميم االنرتنت
والوصول إليه واستخدامه حول العامل؛

2 2وضع مستند رسمي يُشكِّل إطارا ً للقرارات السياس ّية واملعايري الناشئة املبن ّية إىل الحقوق والتي تتضمن األبعاد
املحليّة والوطنيّة والعامليّة لحوكمة االنرتنت؛
3 3استحداث أداة منارصة ترمي إىل وضع السياسات لتلبّي حاجات الحكومات والقطاع الخاص ومجموعات
املجتمع املدين املعنية بإعداد مبادئ مبنيّة عىل الحقوق لشبكة االنرتنت.
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“

طريقة
املشاركة

يتخذ التحالف الدويل للحقوق واملبادئ عىل شبكة االنرتنت مق ّرا ً له يف
كل من يرغب باملساهمة يف
منتدى حوكمة اإلنرتنت .وهو مفتوح أمام ّ
العملُ .يكن االستعالم بشأن ميثاق مبادئ وحقوق اإلنسان عىل االنرتنت
والحصول عىل معلومات إضافيّة عىل موقع
 www.internetrightsandprinciples.orgأو عرب موقع منتدى حوكمة اإلنرتنت
www.intgovforum.org/cms/dynamiccoalitions/-72ibr

للمشاركة بصورة مبارشة ُيكنكم:
Å Åاالنضامم إىل الالئحة الربيديّة الخاصة بالتحالف الدويل للحقوق
واملبادئ عىل شبكة األنرتنت:

http://lists.internetrightsandprinciples.org/cgi-bin/mailman/listinfo/irp

Å Åأو االنضامم إىل مجموعة التحالف الدويل للحقوق واملبادئ عىل
شبكة اإلنرتنت عىل فايسبوك

www.facebook.com/internetrightsandprinciples

Å

Åأو متابعة أخبار االئتالف عىل تويرت

Å

Åأو االتصال برؤساء التحالف بالرشاكة أو بأعضاء لجنة القيادة

@netrights

Å Åأو حضور أي من اجتامعات حوكمة اإلنرتنت يف منطقتكم أو
املساهمة عن طريق املشاركة عن بعد .تتوفّر معلومات بشأن هذه
الفعال ّيات عىل موقع منتدى حوكمة اإلنرتنت االلكرتوين
( )http://www.intgovforum.org/cms/igf-initiativesوموقع التحالف الدويل
للحقوق واملبادئ عىل شبكة اإلنرتنت
( )www.internetrightsandprinciples.orgباإلضافة إىل تلك املنظامت
املشاركة يف التحالف.

ٍ
ملزيد من املعلومات زوروا موقعنا عىل اإلنرتنت
www.internetrightsandprinciples.org

أو راسلونا عىل بريدنا االلكرتوين
info@irpcharter.org
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معلومات
مرجع ّية :ما
هى خلفية
ميثاق مبادئ
وحقوق
اإلنسان عىل
اإلنرتنت ؟
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تبلورت فكرة وضع حقوق إنسان تُعنى بحوكمة اإلنرتنت
خالل الجولة الثانية من الق ّمة العامليّة بشأن مجتمع
املعلومات ومتت املصادقة عليها خالل ق ّمة تونس عام
 .2005تشكَّل يف تلك اآلونة تحالفان يف سبيل إنجاز هذه
امله ّمة .أ ّولهام التحالف الدويل بشأن رشعة حقوق اإلنرتنت
 Internet Bill of Rights Dynamic Coalitionوقد رأى النور
بهدف إعداد ميثاقٍ خاص بحقوق اإلنسان ،وإطار عمل
املبادئ الخاصة بالتحالف الدويل لشبكة اإلنرتنت
Framework of Principles for the Internet Dynamic Coalition

والذي يُركِّز عىل مبادئ حوكمة اإلنرتنت.
بحلول االجتامع الثالث ملنتدى حوكمة اإلنرتنت لعام
سس ِّجل إجامع
 ،2008والذي انعقد يف حيدر أباد يف الهندُ ،
بان هذين املرشوعني اللذين يهدفان إىل إعداد مبادئ
وحقوق اإلنسان عىل االنرتنت ذات صلة وثيق ٍة ببعضهام
البعض أحدهام باآلخر :يجب تحقيق بعض املبادئ
بهدف إقامة بيئة الكرتون ّية تدعم حقوق اإلنسان .مطلع
العام  ،2009اندمج االئتالفان ل ُيشكِّال التحالف الدويل
رص الصفوف
للحقوق واملبادئ عىل شبكة االنرتنت بهدف ّ
وحشد املوارد ضمن منوذج يشارك فيه أصحاب املصلحة
املتعددون الذي يُشكِّل مح ّرك منتدى حوكمة اإلنرتنت.
ومتخَّض ميثاق مبادئ وحقوق اإلنسان عىل االنرتنت عن
هذا املجهود التعاوين يف الصياغة عىل شبكة االنرتنت
وخارجها والذي تضافرت فيه جهود جميع أعضاء االئتالف
الجديد .يف خالل عامي  2009و ،2010جرى تنقيح
املسودات األول ّية عن امليثاق وأودعت األخرية مجموعة
خرباء متخصصني يف مجال حقوق اإلنسان بهدف الحرص
عىل متايش امليثاق مع معايري حقوق اإلنسان الدول ّية.
تباحث أعضاء االئتالف يف مختلف مراحل عمل ّية الصياغة
وشاركوا فيها .أ ّما املسودة األخرية للنسخة الحال ّية
(النسخة  )1.1فقد عرضت عىل أعضاء منتدى حوكمة

“

رصف فاعليني
اإلنرتنت للتشاور بشأنها كام وضعت تحت ت ّ
خارجني بعد بضعة أشهر من صدور النسخة األوىل الكاملة
(النسخة  )1.0يف اجتامع منتدى حوكمة اإلنرتنت لعام
 2010يف فيلنيوس ،ليتوانيا .ويف خالل االجتامع ،تشكّل
فريق عمل لتلخيص النسخة املط َّولة واملعقدة قانوناً
واختزالها يف نسقٍ أكرث سهول ًة يُستخدم لدواعي النرش
والتعليم واملنارصة .ونتيجة هذا املجهود رأت املبادئ
والقوانني العرش لالنرتنت النور عىل شبكة االنرتنت وعملياً
متت حتّى الساعة ترجمة املبادئ العرش
عام ّ . 2011
إىل  21لغة مختلفة وال تزال الرتجمة إىل ٍ
لغات جديدة
مستم ّر ًة
(.)http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign
يُشكِّل ميثاق مبادئ وحقوق اإلنسان عىل االنرتنت
املتغية التي تُسهم يف التوعيّة
مستندا ً حيّاً .يف ّ
ظل البيئة ّ
عىل الحقوق التي يتمتع بها األفراد عىل شبكة االنرتنت،
شكّل امليثاق مساهم ًة أساسيّ ًة يف املجال الناشئ ملبادئ
حوكمة االنرتنت .شكّل امليثاق مصدر وحي ملبادرات
حقوقيّة عىل صعيد املجتمع املدين والحكومات والقطاع
الخاص امللتزم بالحرص عىل أ ّن البيئة االلكرتونيّة هي
فضاء يسمح بضامن استمراريّة حقوق اإلنسان وحاميتها.
كل من تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني
أكّد ّ
بحريّة التعبري فرانك الرو لعام  2011وقرار مجلس حقوق
اإلنسان لعام  2012بشأن حقوق اإلنسان واالنرتنت عىل
أهميّة امليثاق .يسعى امليثاق  2.0إىل تدعيم هذا املجهود
ونرشه عىل الرأي العام.

6

املبادئ
والقوانني
العرش
لإلنرتنت
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1 1الشمول ّية واملساواةُ :ولد الجميع أحرارا ً
ومتساوون يف الحقوق والكرامة ويجب تحقيق
واحرتام وحامية ذلك املبدأ يف بيئة اإلنرتنت.
2 2الحقوق والعدالة االجتامعية :يوفِّر اإلنرتنت
مجاالً للنهوض بالعدالة االجتامعية واملناداة بحقوق
اإلنسان وحاميتها وتحقيقها .ومن الواجب أن يحرتم
الجميع حقوق اآلخرين عىل شبكة اإلنرتنت.
حق متسا ٍو يف
3 3حق االستخدامّ :
لكل شخص ّ
استعامل شبكة انرتنت آمنة ومفتوحة.
الحق يف
4 4حرية التعبري والتجمعّ :
لكل فرد ّ
طلب وتلقي وتوزيع املعلومات بحرية عىل شبكة
اإلنرتنت بدون رقابة أو تدخل .للجميع الحق يف
التجمع من خالل وعىل شبكة اإلنرتنت ،ألغراض
اجتامعية أو سياسية أو ثقافية أو غريها.
لكل فرد
5 5الخصوص ّية وحامية املعلوماتّ :
الحق يف خصوص ّيته عىل شبكة اإلنرتنت ويشمل
ّ
هذا عدم الخضوع لوسائل املراقبة ويتضمن ذلك
الحق يف استخدام التشفري والحق ىف عدم الكشف
ّ
عن الشخصية عىل شبكة اإلنرتنت .للجميع الحق
ىف حامية املعلومات ويشمل ذلك التحكم ىف جمع
املعلومات الشخصية واالحتفاظ بها ومعالجتها
والترصف فيها أو اإلفصاح عنها.

6 6الحياة والحريّة والسالمة :يجب احرتام
حق الحفاظ عىل الحياة والحريّة والسالمة وحاميته
ّ
والعمل عىل تحقيقه عىل شبكة اإلنرتنت .وال
يجب املساس بهذه الحقوق أو استخدامها كوسائل
للمساس بحقوق أخرى يف بيئة الشبكة.
7 7التن ّوع :يجب تشجيع التن ّوع الثقايف واللغوي
عىل شبكة اإلنرتنت وينبغي أيضاً تشجيع االبتكار
التقني ويف مجال السياسات مام يفتح املجال أمام
تعددية وسائل التعبري.
حق الوصول
8 8املساواة عىل الشبكةّ :
لكل فرد ّ
ملحتوى شبكة اإلنرتنت العاملية بدون أي متييز أو
إعطاء أولويّة أو تنقيح املعلومات أو التحكم يف
سريها ألسباب تجارية أو سياسية أو غريها.
9 9املعايري التنظيم ّية :يجب أن تستند هيكل ّية
اإلنرتنت ونظم االتصال وتصميم املستندات والبينات
إىل معايري مفتوحة ت ُدعم التوافق الكامل ما بني
األنظمة املختلفة ،مام يؤدي إىل تحقيق الشمولية
وتكافؤ الفرص للجميع.
1 10الحوكمة :يجب أن ت ُشكِّل حقوق االنسان
والعدالة االجتامعية األسس القانون ّية واملعياريّة التي
تراعى طريقة العمل عىل شبكة اإلنرتنت .يجب أن
يتم ذلك بطريقة شفافة وتتسم بتعددية األطراف
وتحرتم مبادئ الشفافية واملشاركة الشاملة واملساءلة.

تتوفّر املبادئ والقوانني العرش لإلنرتنت باثني
وعرشين لغة عىل املوقع

http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign
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ميثاق مبادئ
وحقوق
اإلنسان عىل
اإلنرتنت

9

“

إ ّن ميثاق مبادئ وحقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت من
إعداد التحالف الدويل للحقوق واملبادئ عىل شبكة
اإلنرتنت وهو مستوحى من ميثاق حقوق اإلنرتنت
لجمعية االتصاالت املتقدمة وغريه من املستندات
ذات الصلة.

حقوق اإلنسان التي ترتكبها جهات أخرى مبا يف ذلك
يتعي عىل الدول أن
رشكات القطاع الخاص .كام ّ
تتخذ خطوات مناسبة يف سبيل التحقيق يف انتهاكات
حقوق اإلنسان واملعاقبة عليها والتعويض عنها السيّام
حني تقع ضمن أرضها و/أو اختصاصها.

يستند امليثاق إىل إعالن مبادئ جنيف الصادر عن
الق ّمة العامل ّية حول مجتمع املعلومات وأجندة تونس
ملجتمع املعلومات وكالهام يعرتف بأ ّن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت تُ ثِّل فرصة هائل ًة تسمح
لألفراد واملجتمعات املحل ّية والشعوب بتحقيق
طاقتها كامل ًة يف الرتويج لبيئة مستدامة وتحسني
نوع ّية الحياة .وعىل غرار القمة العاملية حول مجتمع
املعلومات ،يرمي هذا امليثاق إىل بناء مجتمع
معلومات يُركِّز عىل األفراد ويحرتم حقوق اإلنسان
األساس ّية الراسخة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
ويُعيل شأنها.

ولكن مبوجب نظام حقوق اإلنسان الدول ّية تُناط
املسؤوليات أيضاً بفعال ّيات أخرى .يدعو اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان “ أعضاء األرسة البرشية
وجميع أفراد املجتمع” إىل الرتويج لحقوق اإلنسان
واحرتامها .ويف حني ال ترقى هذه املسؤول ّيات إىل
تنص عىل ذلك
مناص الواجبات القانون ّية (ما مل ّ
الترشيعات الوطن ّية) إالّ أنّها تُشكِّل جزءا ً من املعايري
يتعي عىل الرشكات وغريها
االجتامع ّية السائدة والتي ّ
من املنظامت الخاصة احرتامها.

يرمي هذا امليثاق إىل تفسري معايري حقوق اإلنسان
العامل ّية ورشحها يف سياقٍ جديد هو االنرتنت .يُعيد
امليثاق التأكيد عىل أ ّن حقوق اإلنسان ترسي عىل
شبكة االنرتنت وخارجها وأ ّن معايري حقوق اإلنسان
كام يُع ِّرف بها القانون الدويل ال تقبل املفاوضة.
يُع ِّرف امليثاق مببادئ سياسة االنرتنت األساس ّية
الرامية إىل إحقاق حقوق اإلنسان يف عرص االنرتنت
– بهدف تعزيز قدرة االنرتنت عىل تحقيق التنمية
املدن ّية والسياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية والثقاف ّية
والتوسع بها.
ّ
يتعي عىل الدول قانوناً
مبوجب القانون الدويلّ ،
احرتام حقوق اإلنسان الخاصة مبواطنيها وحاميتها
ويتعي عىل الحكومات أن ت ُنجز حقوق
وتحقيقها.
ّ
اإلنسان ضمن اختصاصها القانوين .أ ّما واجب الحامية
فيقتيض من الحكومات توفري الحامية من انتهاكات

ويف حني تبقى املسؤول ّيات األساس ّية املنصوص عليها
يف امليثاق منوط ًة بالحكومات إالّ أ ّن امليثاق يتضمن
إرشادات خاصة بالحكومات حول كيف ّية الحرص عىل
أن تحرتم الرشكات الخاصة حقوق اإلنسان ويُ ِّبي إىل
الرشكات السبيل إىل احرتام حقوق اإلنسان يف بيئة
اإلنرتنت.
ال يزال امليثاق يف صيغ ٍة غري منتهية أ ّما املستند
النهايئ فيتضمن ثالث فقرات .ت ُعنى األوىل (أي هذا
املستند) بتفسري حقوق اإلنسان يف بيئة اجتامعيّة
قوامها االنرتنت .أّ ّما الثانية فسوف توضح تطبيق
الخطوط التوجيهيّة الخاصة بفعاليّات وتكنولوجيّات
كل ٍ
بند من
محددة .يف حني ترشح الفقرة األخرية ّ
كل مادة ناهيك
بنود امليثاق مستعرض ًة تاريخ صياغة ّ
عن املستندات الداعمة لذلك مبا يف ذلك القانون
الدويل واإلقليمي والوطني واللوائح واملعايري التي
وضعها املجتمع املدين وسائر املؤسسات ذات الصلة.
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مقدمة

“

حيث أ ّن اإلنرتنت فضاء يتواصل عربه األفراد
ويلتقون ويجتمعون وحيث أنّه يُشكِّل مرفقاً
أساسيّاً يستطيع من خالله األفراد واملجتمعات
املحليّة واملنظامت واملؤسسات إنجاز شتّى
النشاطات يف مختلف ميادين العمل اإلنسانيّة
واالجتامعيّة؛
حيث أ ّن الوصول إىل شبكة اإلنرتنت بتكلفة
معقولة أصبح حاج ًة أساسيّ ًة يف سبيل تحقيق
جميع حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة
والدميقراطيّة والتنمية والعدالة االجتامعيّة؛
وحيث أ ّن حوكمة االنرتنت من البنية التحتيّة والربوتوكوالت إىل
التطبيقات وأوجه االستخدام لها نتائج مبارشة عىل فهم جميع
حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة والدميقراطيّة والتنمية والعدالة
االجتامعيّة؛
وحيث أ ّن التمتع الشامل والكامل بجميع حقوق اإلنسان والحريّات
األساس ّية يستوجب تحقيق هذه الحقوق أيضاً عىل شبكة اإلنرتنت؛
وحيث أ ّن طبيعة االنرتنت الشمولية تجعل منه مورد قيم لتعزيز
املعرفة والفهم املتبادلني وإدامتهام وتقبل اختالف األشخاص بدرجة
عالية برصف النظر عن أهم ّية الخصوص ّيات املحل ّية واإلقليم ّية وشتّى
الخلف ّيات التاريخ ّية والثقاف ّية؛
وحيث أ ّن طبيعة حقوق اإلنسان الشمولية وغري القابلة للتجزئة
واملتكافلة واملتداخلة تعلو عىل خصوص ّيات أي نظامٍ سيايس واقتصادي
وثقايف؛
وحيث أ ّن االنرتنت شكّل عرب التاريخ فضا ًء خاصاً وعاماً حسن التنظيم،
فإ ّن إنجاز حقوق اإلنسان ونرصتها يف البيئة االلكرتون ّية يقتيض من
كل بحسب
الدول وسائر الجهات الفاعلة ىف املجتوع إمتام مسؤول ّياتها ّ
قدراته؛
حيث أنّه ال ب ّد من تكوين فهم مشرتك بشأن طريقة تطبيق حقوق
اإلنسان والحريّات العامليّة يف البيئة االلكرتونيّة بهدف إنجاز هذا
التع ّهد؛
فإننا نقدم ميثاق مبادئ وحقوق اإلنسان عىل االنرتنت أدناه الذي
يُشكِّل معيارا ً مشرتكاً لجميع أصحاب املصلحة يف بيئة االنرتنت .يعمل
وكل هيئة يف املجتمع يف سبيل تعزيز احرتام هذه الحقوق
كل فرد ّ
ّ
والحريّات من خالل االحتكام إىل تدابري محليّة ودوليّة تضمن االعرتاف
الشامل بها واالمتثال ألحكامها.

الئحة بالكلامت املخترصة
UDHR

Universal Declaration of
Human Rights
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

ICCPR

International Covenant on
Civil & Political Rights
العهد الدويل الخاص بالحريّات املدنيّة والسياسيّة

ICESCR

International Covenant on
Economic, Social & Cultural
Rights
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصاديّة
واالجتامعيّة والثقافيّة

CRC

Convention on the Rights of
the Child
اتفاقيّة حقوق الطفل

CRPD

Convention on the Rights of
Persons with Disabilities

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة
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الحق يف الوصول إىل اإلنرتنت
ّ 1

الحق يف الوصول إىل االنرتنت واستخدامه .يُ ِّبي
للجميع ّ
الحق جميع الحقوق املنصوص عليها يف امليثاق.
هذا ّ
ميثل الوصول إىل االنرتنت واستخدامه أهم ّي ًة متنامي ًة من
الحق يف
أجل التمتع بحقوق اإلنسان كامل ًة مبا يف ذلك ّ
والحق يف حرية التجمع
والحق يف التعليم
حريّة التعبري
ّ
ّ
والحق يف املشاركة يف حكومة
السلمي وتكوين الجمعيات
ّ
الحق
والحق يف العمل
البلد
والحق يف الراحة والرتفيه .أ ّما ّ
ّ
ّ
يف الوصول إىل االنرتنت واستخدامه فهو مشتق من صلته
الكاملة بجميع حقوق اإلنسان هذه.
الحق يف الوصول إىل االنرتنت واستخدامه يجب أن
إ ّن ّ
يكون مضموناً للجميع وأالّ يكون خاضعاً ألي قيد عدا ما
ينص عليه القانون ويكون رضوريّاً يف مجتمع دميقراطي
ّ
لحامية األمن القومي والنظام العام والص ّحة العامة أو
األخالقيّات العامة أو حريّات الغري وحقوقهم وهو متسق
مع سائر الحقوق النصوص عليها يف هذا امليثاق.
الحق يف الوصول إىل االنرتنت واستخدامه ما ييل:
يتضمن ّ

أ) نوع ّية الخدمة

إ ّن نوع ّية الخدمة التي يستحق املستخدمون الوصول
إليها يجب أن تتط ّور مبع ّية تطور اإلمكانات التكنولوج ّية
املتقدمة.

ب) حريّة اختيار النظام والربمج ّيات

يتضمن الوصول اىل اإلنرتنت حريّة اختيار النظام والتطبيق
واستخدام الربمجيّات .وتسهيالً لهذه العمليّات وبهدف
املحافظة عىل الرتابط واالبتكار يجب أن تكون البنية
التحت ّية لالتصاالت والربوتوكوالت قادرة عىل العمل يف ما
بينها ويجب أن تكون املعايري مفتوحة.
يجب أن يتمكن الجميع من االبتكار يف املحتوى
والتطبيقات والخدمات من دون أن يُضطر إىل الحصول
عىل ترصي ٍح مركزي وعىل إجراءات مصادقة.

ج) ضامن االندماج الرقمي

ينص االندماج الرقمي عىل أن يحظى الجميع بالوصول إىل
ّ
ومنصات التواصل واألجهزة الرضوريّة إلدارة
اإلعالم الرقمي ّ
املعلومات ومعالجتها وأن يستخدمها بصورة فاعلة.
ولهذه الغاية يجب أن يكون الدعم متاحاً للمنشآت
والخدمات املجتمع ّية األخرى والخاضعة إلدارة ذات ّية.
يجب أن تكون نقاط االتصال باالنرتنت عىل الشبكة العامة
متوفِّر ًة مثل مراكز االتصاالت الرقميّة واملكتبات واملراكز
املجتمعيّة والعيادات واملدارس .كام يجب دعم الوصول إىل
االنرتنت بواسطة وسائط اإلعالم املتحركة.

د) الحياد واملساواة عىل شبكة االنرتنت

يُع ّد االنرتنت ملكاً عاماً وعليه يجب حامية هندسته
والرتويج لها بحيث تُصبح أدا ًة تسمح بتبادل املعلومات
والتواصل والثقافة بطريقة ح ّرة ومنفتحة ومتساوية وغري
مبن ّية عىل التمييز .ال يجب إفساح املجال لألمتيازات
الخاصة أو فرض عقبات عىل أي ٍ
طرف أو محتوى عىل
أسس مبنيّ ٍة عىل االعتبارات االقتصاديّة واالجتامعيّة
والثقافيّة أو الخلفيّة السياسيّة .ولكن ال يستبعد هذا
الظرف التمييز اإليجايب الذي يُسهم يف تعزيز اإلنصاف
والتعددية عىل شبكة االنرتنت وعربها.
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الحق يف عدم التمييز يف الوصول إىل
ّ 2
اإلنرتنت واستخدامه وحوكمته

بجميع الحقوق والحريات املذكورة يف هذا اإلعالن ،دومنا
متييز من أي نوع ،وال سيام التمييز بسبب العنرص ،أو
اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياىس أو
غريه ،أو األصل الوطني أو االجتامعي ،أو الرثوة ،أو املولد،
أو أي وضع آخر”.
ال يجوز تفسري أي من أحكام هذا امليثاق عىل أنّها تحول
دون اتخاذ تدابري واثقة ترمي إىل ضامن املساواة الفعليّة
للشعوب أو املجموعات املهمشة.
الحق يف عدم التمييز ىف
وعىل شبكة االنرتنت ،يتضمن ّ
التمتع بجميع الحقوق:

أ) املساواة يف الوصول إىل اإلنرتنت

بطبيعة الحال ،يُعاين البعض يف الوصول إىل شبكة االنرتنت
فيصطدم بالحدود والقيود يف حني يحظى البعض اآلخر
بسبل وفرص استخدام فاعل متف ّوقةُ .يكن أن يُفيض
هذا الوضع تلقائياً إىل التمييز لناحية القدرة عىل التمتع
بحقوق اإلنسان التي تدعمها شبكة االنرتنت .وعليه ،يجب
أن تعرتف الجهود الرامية إىل تعزيز الوصول إىل الشبكة
واستخدامها بصورة فاعلة بحاالت انعدام املساواة هذه
وأن تص ِّوب مواطن الخلل يف املساواة.

ب) املجموعات املهمشة

يجب معالجة الحاجات الخاصة الى فرد يف استخدام
حق هؤالء االفراد يف
االنرتنت حيث أنها تُشكِّل جزءا ً من ّ
الكرامة واملشاركة يف الحياة االجتامع ّية والثقاف ّية واحرتام
الحقوق اإلنسانيّة .ويجب إيالء أهميّة خاصة لحاجات
املجموعات امله ّمشة ومنها كبار الس ّن والشباب واألقليّات
اإلثن ّية واللغويّة والسكان األصليني وذوي االحتياجات
الخاصة والهويّات الجنس ّية واالجتامعية عىل أنواعها.
يجب تصميم جميع األجهزة والشيفرات والتطبيقات
واملحتوى باستخدام مبادئ التصميم العاملية بحيث تكون
األخرية متاح ًة للجميع بأكرب قد ٍر ممكن من دون حاج ٍة إىل
التك ّيف أو إىل تصميم متخصص .يتضمن هذا الحاجة إىل
دعم لغات ومخطوطات متعددة.

ج) املساواة بني الجنسني

بالحق املتساوي يف التعلّم بشأن
يتمتع الرجال والنساء
ّ
االنرتنت وتحديد معامله والوصول إليه واستخدامه وقولبته.
كام يجب أن تُشارك املرأة يف جميع النواحي املتصلة بنمو
االنرتنت ضامناً للمساواة بني الجنسني.
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الحق يف الحريّة واألمان عىل
ّ 3
شبكة اإلنرتنت

كام جاء يف املادة الثالثة من اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان “ :لكل فرد حق يف الحياة والحرية وىف األمان عىل
شخصه”.
يجب أن تكون جميع التدابري األمنيّة متامشيّ ًة مع القانون
الدويل لحقوق اإلنسان واملعايري ذات الصلة .ويعني ذلك
أ ّن التدابري األمن ّية تكون غري قانون ّية حني تقوم بتقييد
الحق يف
حق آخر من حقوق اإلنسان (عىل سبيل املثال ّ
ٍّ
ٍ
ظروف
الحق يف حريّة التعبري) ما خال يف
الخصوصيّة أو ّ
استثنائ ّية .يجب أن تكون جميع القيود محددة وض ّيقة
التعريف .يجب أن تقترص جميع القيود عىل الح ّد األدىن
الرضوري لتلبية حاج ٍة فعليّ ٍة تعترب قانونيّ ًة مبوجب القانون
الدويل وتكون متناسب ًة مع الحاجة .كام يجب عىل القيود
حق .ال يجوز
أن متتثل ملعايري إضاف ّية تكون خاص ًة ّ
بكل ّ
االمتثال ألي ٍ
قيد خار ٍج عن هذه الحدود الصارمة.
الحق يف الحياة
وعىل شبكة االنرتنت يجب أن يتضمن ّ
والحريّة واألمان ما ييل:

أ) الحامية من ش ّتى أشكال الجرمية

يجب أن يحظى الجميع بالحامية من شتّى أشكال الجرمية
املرتكبة عىل شبكة االنرتنت أو باستخدام االنرتنت مبا يف
ذلك التح ّرش واملطاردة السيبرييّة واإلتجار بالبرش وسوء
استخدام الهويّة والبيانات الرقميّة.

ب) األمان عىل شبكة اإلنرتنت

الحق بالتمتع باتصال آمنٍ بشبكة االنرتنت وعربها.
للجميع ّ
ويتضمن ذلك الحامية من الخدمات والربوتوكوالت التي
تتهدد وظيفة االنرتنت التقن ّية مثل الفريوسات والربمج ّيات
الخبيثة وانتحال الشخصية.

الحق يف التنمية عرب شبكة
ّ 4
اإلنرتنت

يقتيض جميع حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان توفّر التنمية االقتصاديّة
واالجتامعيّة والثقافيّة والسياسيّة يف سبيل أن تتحقق
الحق يف
بالكامل كام جاء يف إعالن األمم املتحدة بشأن ّ
التنمية لعام .1986
يؤدّي اإلنرتنت دورا ً مهامً يف املساعدة عىل تحقيق حقوق
اإلنسان كامل ًة ال سيّام للقضاء عىل الفقر والجوع واألمراض
وتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.
الحق يف التنمية التمتع بجميع الحقوق املتصلة
يتضمن ّ
باالنرتنت واملنصوص عليها يف امليثاق.
الحق يف التنمية ما ييل:
وعىل شبكة االنرتنت ،يتضمن ّ

أ) الحدّ من الفقر والتنمية البرش ّية

يجب تصميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطويرها
وتطبيقها بحيث تُسهم يف التنمية البرشيّة املستدامة ويف
التمكني.

ب) االستدامة البيئ ّية

يجب استخدام االنرتنت بطريقة مستدامة .ويرتبط
هذا األمر بالتخلّص من النفايات االلكرتون ّية وباستخدام
االنرتنت لدواعي حامية البيئة.
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 5حريّة التعبري واملعلومات عىل شبكة
اإلنرتنت

تنص املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل
ّ
ما ييل “ :لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري،
ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة،
وىف التامس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين ،بأية
وسيلة ودومنا اعتبار للحدود”.
وكام جاء يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنيّة
والسياسيّةُ ،يكن أن تكون حريّة التعبري خاضع ًة لبعض
ينص عليه
القيود ولك ّن األخرية تكون متامشي ًة مع ما ّ
القانون ويكون رضورياً الحرتام حقوق الغري وسمعتهم أو
لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الص ّحة أو األخالق
العامة .ال يجوز فرض أي قيد عىل حريّة الرأي.
أ ّما حريّة التعبري فهي رضوريّة يف أي مجتمع من أجل
التمتع بسائر حقوق اإلنسان والسلع االجتامع ّية مبا يف ذلك
الدميقراطيّة والتنمية البرشيّة.
وعىل شبكة االنرتنت ،تتضمن حريّة التعبري واملعلومات
ما ييل:

أ) حريّة االحتجاج عىل شبكة اإلنرتنت

الحق يف استخدام االنرتنت من أجل تنظيم
للجميع ّ
االحتجاجات عىل شبكة االنرتنت وخارجها.

ب) الحر ّية من الرقابة

الحق يف استخدام االنرتنت من دون أي شكلٍ من
للجميع ّ
أشكال الرقابة .ويتضمن ذلك التحرر من أي تدابري مصممة
لرتهيب مستخدمي االنرتنت أو إغالق باب التعبري عىل
شبكة االنرتنت مبا يف ذلك الحريّة من االعتداءات السيبرييّة
والحريّة من التح ّرش عىل شبكة االنرتنت.
وتتضمن الحريّة من الرقابة االلكرتونيّة الحريّة من اعرتاض
املعلومات وتنقيحها .تُشكِّل أنظمة اعرتاض املعلومات
وتنقيحها التي ترمي إىل منع الوصول إىل املحتوى وال
تخضع لرقابة املستخدم النهايئ شكالً من أشكال الرقابة
األوليّة وال ُيكن بالتاىل تربيرها.
ال يجب أن يتع ّرض وسطاء االنرتنت لضغط الدول أو
األطراف األخرى التي تلزمهم بإزالة املحتوى أو إخفائه أو
اعرتاضه أو إفصاح معلومات بشأن مستخدمي االنرتنت.

الحق يف املعلومات
ج) ّ

الحق يف طلب املعلومات واألفكار وتلقيها ونرشها
للجميع ّ
بواسطة االنرتنت.
الحق يف الوصول إىل شبكة االنرتنت بهدف اإلفادة
للجميع ّ
من معلومات الحكومة التي ُيكن تعميمها يف املوعد
تنص عليه القوانني
املحدد وبصورة مفتوحة بحسب ما ّ
الوطنيّة والدوليّة.

د) حريّة اإلعالم

يجب احرتام حريّة تعددية اإلعالم.

ه) التحرر من خطاب الكراهية

يجب احرتام قناعات اآلخرين وآراءهم عىل الشبكة
االلكرتون ّية وخارجها .وكام جاء يف املادة  20من العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنيّة والسياسيّة“ :تحظر
بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو
الدينية تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف”.
بالحق يف حريّة التعبري
ُيكن فرض بعض القيود الخاصة
ّ
بذريعة أنّها قد تُحدث رضرا ً بالغاً بحقوق اإلنسان الخاصة
بالغري .ولكن ال يجب التذ ّرع بهذه األخرية لحامية آراء
أو مفاهيم مطلقة أو شخصيّة أو مؤسسات بل يجب
االستعانة بها من أجل حامية أفراد ومجموعات.
يجب عىل القيود املفروضة مبوجب هذه املادة أن تستويف
املعايري املعمول بها بشأن القيود املفروضة عىل حريّة
التعبري بحسب ما يتم التعريف به أعاله.

مالحظات
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 6حريّة الدين واملعتقد عىل شبكة
اإلنرتنت

تنص املادة  18من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل ما
ّ
ييل“ :لكل شخص حق يف حرية الفكر والوجدان والدين”.
الحق حريّة الشخص منفردا ً أو باالجتامع مع
يتضمن هذا ّ
الغري ،يف األوساط العامة أو الخاصة ،بالتعبري عن الدين
أو املعتقد تعليامً ومامرس ًة وعباد ًة وشعائر .يتضمن هذا
الحق من
الحق أيضاً حريّة الدين .ال يجب االستعانة بهذا ّ
ّ
حق آخر من حقوق اإلنسان بصورة غري
أجل تقييد أي ِّ
قانونيّة.

 7حرية االشرتاك يف االجتامعات
والجمعيات عىل شبكة اإلنرتنت

تنص املادة  20من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل ما
ّ
ييل“ :لكل شخص حق يف حرية االشرتاك يف االجتامعات
والجمعيات السلمية .ال يجوز إرغام أحد عىل االنتامء إىل
جمعية ما”.
الحق عىل شبكة االنرتنت:
يتضمن هذا ّ

أ) املشاركة يف االجتامعات والجمعيات
عىل شبكة اإلنرتنت

الحق يف تشكيل املوقع االلكرتوين أو الشبكة
للجميع ّ
الخاصة بأي تجمع أو جمعيّة ألي سبب كان أو االنضامم
إليه أو زيارته.
ال يجب اعرتاض الوصول إىل التجمعات والجمعيّات التي
تستخدم تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات أو تنقيحه.
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الحق يف الخصوص ّية عىل شبكة اإلنرتنت
ّ 8
تنص املادة  12من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل
ّ
ما ييل“ :ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته
الخاصة أو يف شؤون أرسته أو مسكنه أو مراسالته ،وال
لحمالت متس رشفه وسمعته .ولكل شخص حق يف أن
يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحمالت”.
الحق يف الخصوص ّية ما ييل:
وعىل شبكة االنرتنت يتضمن ّ

واستخدام التشفري

الحق يف التواصل عرب شبكة االنرتنت من دون
ّ
لكل فرد ّ
اإلفصاح عن الشخصيّة.
الحق يف استخدام تكنولوجيا التشفري لضامن
للجميع ّ
تواصل آمن وشخيص ومن دون اإلفصاح عن الشخص ّية.

و) الحر ّية من الرقابة

يتعي عىل الدول أن تضع وتُط ِّبق وتنفذ أطر عمل قانون ّية
ّ
شاملة لحامية خصوصيّة املواطنني وبياناتهم الشخصيّة.
يجب أن تكون هذه األخرية متامشي ًة مع حقوق اإلنسان
الدوليّة ومعايري حامية املستهلك وأن تتضمن الحامية من
ٍ
انتهاك تقرتفه الدولة والرشكات الخاصة للخصوص ّية.
أي

الحق يف التواصل بحريّة من دون رقابة أو اعرتاض
للجميع ّ
اعتباطيني (مبا يف ذك تعقّب السلوك وتحديد مالمح
الشخصيّة واملطاردة السيبرييّة) أو التهديد بالرقابة أو
االعرتاض.
يتع ّني عىل أي اتفاق متصل بالوصول إىل الخدمات
ينص رصاح ًة عىل
االلكرتونيّة ويتضمن قبول الرقابة أن ّ
طبيعة الرقابة.

ب) السياسات والضوابط بشأن الخصوص ّية

ز) الحريّة من التشهري

أ) الترشيعات الوطن ّية حول الخصوص ّية

يجب أن تكون السياسات واإلجراءات املتصلة بخصوص ّية
جميع الخدمات مبتناول اليد وأن تكون إدارة ضوابط
الخصوصيّة شامل ًة وأن يتم استخدامها عىل النحو األمثل
إفساحاً باملجال أمام سهولة استخدامها.

ج) معايري بشأن رسيّة أنظمة تكنولوجيا
املعلومات ونزاهتها

الحق يف الخصوص ّية لحامية معايري الرسيّة
يجب أن يخضع ّ
والنزاهة التي تلحظها أنظمة تكنولوجيا املعلومات مام
يُتيح الحامية ويحول دون وصول أطراف أخرى إىل أنظمة
تكنولوجيا املعلومات من دون موافقة.

د) حامية الشخص ّية االفرتاض ّية

الحق يف شخص ّي ٍة افرتاضي ٍة .أ ّما الشخص ّية
للجميع ّ
االفرتاض ّية للشخص البرشي [أي التعريف الشخيص يف
أنظمة املعلومات] فهي غري قابلة لالنتهاك.
ال يجب استخدام التواقيعات الرقميّة وأسامء املستخدم
وكلامت الرس وشفريت رمز التعريف الشخيص  PINورقم
املصادقة عىل املعاملة  TANكام ال يجب أن تقدم أطراف
أخرى عىل تغيريها من دون موافقة صاحبها.
يجب احرتام الشخصيّة االفرتاضيّة لألشخاص ولكن ال يجوز
حساب
الحق يف شخصيّ ٍة افرتاضي ٍة عىل
ٍ
سوء استخدام ّ
ٍ
طرف آخر.

الحق يف عدم اإلفصاح عن الشخص ّية
ه) ّ

متس رشفه
ال يجوز أن يخضع أحد العتداءات غري قانونيّة ّ
الحق يف حامية
وسمعته عىل شبكة االنرتنت .للجميع ّ
قانون ّية من هذه التدخالت أو االعتداءات .ولكن ال يجب
استخدام حامية السمعة كذريع ًة للح ّد من حريّة التعبري
رصح به.
مبا يتجاوز الحدود الضيّقة امل ّ
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الحق يف حامية البيانات الرقم ّية
ّ 9

تنص املادة  12من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل
ّ
وتتجل ناحية مه ّمة من
ّ
الحق يف الخصوصيّة.
أنّه للجميع ّ
الحق يف أ ّن الجميع يتمتع بالحق يف حامية
نواحي هذا ّ
بياناته الشخص ّية.
الحق يف حامية البيانات
عىل شبكة االنرتنت ،يتضمن ّ
الشخصيّة ما ييل:

أ) حامية البيانات الشخص ّية

يجب ترجمة املامرسات املتعلّقة باإلعالم املنصف إىل
قوانني وطن ّية تقيض بفرض واجبات عىل رشكات وحكومات
تقوم بجمع البيانات الشخص ّية ومعالجتها ومنح حقوق
لألشخاص الذين يتم تجميع بياناتهم الشخصيّة.

ب) واجبات الجهات املعن ّية بتجميع
البيانات

يجب أن تستويف عمليّة تجميع البيانات الشخصيّة
واستخدامها واإلفصاح عنها واالحتفاظ بها جميع املعايري
الشفافة املعن ّية بحامية الخصوص ّية.
الحق يف مامرسة الرقابة عىل البيانات الشخص ّية
للجميع ّ
التي يتم تجميعها بشأنهم وتحديد وجهة استخدامها.
كل ٍ
شخص يطلب بيانات شخصيّة من األفراد
يتعي عىل ّ
ّ
أن يلتمس موافقة الشخص املعني الفرديّة فيام يتعلق
باملحتوى واألغراض وموقع التخزين واملدة واآلل ّيات
الرضوريّة للوصول إىل البيانات الشخصيّة واسرتجاعها
وتصحيحها.
الحق يف الوصول إىل البيانات الشخص ّية التي ت ّم
للجميع ّ
تجميعها بشأنه واسرتجاعها ومحوها.

ج) الحد األدىن من املعايري بشأن استخدام
البيانات الشخص ّية

حني تلتمس الحاجة للولوج اىل معلومات شخصيّة ،ال يجوز
تجميع سوى الح ّد األدىن من البيانات الشخصيّة ألقرص
مدّة ممكنة.
يجب حذف البيانات حني تنتفي الحاجة إليها بحسب
الغرض من تجميعها.
يتعي عىل الجهات املعنيّة بتجميع البيانات أن تطلب
ّ
موافق ًة رصيح ًة وأن تُبلِّغ األشخاص لدى إحالة املعلومات
الخاصة بهم إىل أطراف ثالثة أو لدى استغاللها أو فقدانها
أو رسقتها.
تتخذ التدابري األمنيّة املناسبة لحامية البيانات الشخصيّة
املخ ّزنة يف ملفات البيانات التلقائيّة من التلف العريض
رصح له أو الرسقة العرضيّة ناهيك عن الوصول
أو غري امل ّ
رصح له.
والتعديل والنرش غري امل ّ

د) نشاطات الرصد التي تقوم بها هيئات
حامية البيانات املستقلّة

يجب أن تخضع حامية البيانات إىل رقابة هيئات مستقلّة
لحامية البيانات وهي تعمل بصورة شفافة ومن دون ميز ٍة
تجاري ٍة أو نفو ٍذ سيايس.
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الحق يف التعليم عرب شبكة اإلنرتنت
ّ 10
وبشأنها

تنص املادة  26من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل ما
ّ
الحق يف أن
ييل“ :لكل شخص حق يف التعليم” .للجميع ّ
يكون متعلّامً بشأن االنرتنت وأن يستخدم االنرتنت لدواعي
التعليم.
الحق يف التعليم:
يتضمن
االنرتنت
شبكة
عىل
ّ

أ) التعليم عرب شبكة اإلنرتنت

يتعي عىل بيئة التعلّم االفرتايض وشتّى أنواع الوسائط
ّ
ومنصات التعلّم والتعليم أن تأخذ بعني االعتبار
املتعددة ّ
التفاوت املحيل واإلقليمي عىل صعيد اللغة والرتبية
والتقاليد املعرفيّة.
يتعي نرش جميع اإلصدارات والبحوث والنصوص واملواد
ّ
وسائر أنواع مواد التعليم عىل اعتبارها مراجع تعليم ّية
مفتوحة ُيكن استخدامها ونسخها وإعادة استخدامها
وتكييفها وترجمتها وإعادة توزيعها مجاناً.
يجب الرتويج لفرص ومنهجيّات ومواد التدريب املجانيّة
أو منخفضة التكلفة املتصلة باستخدام االنرتنت لدواعي
التنمية االجتامع ّية.

ب) التعليم بشأن اإلنرتنت وحقوق
اإلنسان

يجب تعليم الجميع بشأن االنرتنت.
يجب أن يتضمن التعليم عىل شبكة االنرتنت التوعية عىل
حقوق اإلنسان واحرتامها (عىل الشبكة وخارجها).
تكون محو األمية الرقمية عنرصا ً أساس ّياً من عنارص
التعليم .فاملعرفة واملهارات تتيح استخدام االنرتنت
وتشكيلها وفقاً لحاجات األفراد.
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الحق يف الثقافة والوصول إىل املعرفة
ّ 11
عىل شبكة اإلنرتنت

تنص املادة  27من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل
ّ
ما ييل“ :لكل شخص حق املشاركة الحرة يف حياة املجتمع
الثقافية ،وىف االستمتاع بالفنون ،واإلسهام يف التقدم العلمي
وىف الفوائد التي تنجم عنه”.
كام تلحظ املادة نفسها ما ييل“ :لكل شخص حق يف حامية
املصالح املعنوية واملادية املرتتبة عىل أي إنتاج علمي أو
أديب أو فني من صنعه”.
ت ُع ّد امللكيّة الفكريّة منتجاً اجتامعيّاً يؤدي وظيفة
اجتامعيّة .وعليه يجب أن توازن حامية امللكيّة الفكريّة
بني حقوق املبدعني واملصلحة العامة .ال يجب عىل أنظمة
حقوق املؤلف أن تقيد بصورة غري متناسبة قدرة االنرتنت
عىل دعم وصول العموم إىل املعرفة والثقافة.
الحق يف املشاركة بالثقافة عىل شبكة االنرتنت
ويتضمن ّ
ما ييل:

الحق يف املشاركة يف حياة املجتمع
أ) ّ
ّ
املحل الثقاف ّية

الحق يف استخدام االنرتنت من أجل الوصول إىل
للجميع ّ
املعرفة واملعلومات والبحوث .وللجميع حريّة الوصول إىل
معلومات ذات قيمة عامة وتشاركها من دون أن يتع ّرض
للمالحقة أو يصطدم بالقيود.
الحق يف استخدام املعرفة واألدوات الخاصة
للجميع ّ
باملايض من أجل تعزيز املعرفة الجامع ّية والشخص ّية بشأن
املستقبل.

ب) تن ّوع اللغات والثقافات

يتعي حامية قيمة االنرتنت كخدمة عامة عىل أن يشمل
ّ
ذلك الوصول إىل املعلومات النوع ّية واملتن ّوعة ناهيك عن
املضمون الثقايف املختلف.
ُيثِّل االنرتنت ثقافات ولغات مختلفة من حيث املظهر
والوظيفيّة.
يجب تحقيق التن ّوع الثقايف واللغوي عىل شبكة االنرتنت
النص والصورة والصوت).
بجميع األشكال (مثالً ّ
يتعي تعزيز التط ّور واالبتكار التكنولوجي بهدف الرتويج
ّ
للتن ّوع عىل شبكة االنرتنت.
يجب حامية املعرفة األصليّة وتعزيزها عىل شبكة االنرتنت.

الحق يف استخدام اللغة األم
ج) ّ

بالحق يف
يتمتع جميع األفراد واملجتمعات املحليّة
ّ
استخدام لغته األم بهدف ابتكار املعلومات واملعرفة
بواسطة االنرتنت ونرشها وتشاركها.
يجب إيالء أهم ّية خاصة لتعزيز وصول لغات األقل ّيات
إىل االنرتنت .يتضمن ذلك الرتويج للتكنولوجيا واملحتوى
الرضوري للوصول إىل أسامء النطاقات والربمجيّات
والخدمات واملحتوى يف لغات األقليات ومخطوطاتها
واستخدامها.

د) التحرر من قيود الوصول إىل املعرفة
عن طريق إعطاء الرتاخيص وحقوق
امللك ّية الفكرية

بالحق يف تقايض بدل عن عملهم
يحظى املبدعون
ّ
وابتكاراتهم ونيل االعرتاف به .ولكن يجب أن يتحقق ذلك
بطرقٍ ال تُقيِّد ابتكاراتهم أو الوصول اىل املعرفة واملوارد
العامة والتعليمية .
يجب أن يَسمح الرتخيص للمحتوى وحقوق املؤلف بابتكار
املعرفة وتشاركها واستخدامها والبناء عليها .يجب استخدام
مناذج الرتخيص املتساهلة.
يجب استخدام أمناط “االستخدام املنصف” املتعارف عليها
دولياً والتي تلحظ استثناءات وقيود عىل حقوق املؤلف
مبا يف ذلك إعداد نسخ مخصصة لالستخدام الشخيص أو
يف قاعات الصف وتحويل النسق واإلقراض يف املكتبات
واملراجعة والنقد والسخرية والبحث وإعداد العيّنات.
يجب حظر التقن ّيات التي متنع استثناءات “االستخدام
املنصف”.

ه) مشاع املعرفة والنطاق العام

يجب أن تكون البحوث املعدة بتمويل عام واألعامل
الثقافيّة والفكريّة متوفَّرة مجاناً للرأي العام حيثام أمكن.

و) برامج حرة ومفتوحة املصدر ومعايري
مفتوحة

يجب أن تكون املعايري املفتوحة والنسق املفتوحة متاحةً.
يجب استخدام برامج حرة ومفتوحة املصدر ومعايري
مفتوحة والرتويج لها وتطبيقها يف املؤسسات والخدمات
العامة والرتبوية.
حني ال تتوافر الحلول املجانية أو املعايري املفتوحة ،يتم
الرتويج إلعداد الربمجيّات الرضوريّة.
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 12حقوق األطفال واإلنرتنت

يحق لألطفال التمتع بجميع الحقوق املنصوص عليها يف
ّ
هذا امليثاق .وباإلضافة إىل ذلك وبحسب ما جاء يف املادة
 25من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان “ :للطفولة حق يف
رعاية ومساعدة خاصة ”.وكام جاء يف املادة الخامسة من
يحق لألطفال الحصول عىل احرتامٍ
اتفاق ّية حقوق الطفل ّ
يتامىش مع “قدراتهم املتطورة”.
أ ّما يف نطاق االنرتنت فهذا يعني أ ّن األطفال يجب أن
ُينحوا حريّة استخدام االنرتنت والحصول عىل الحامية من
املخاطر املتصلة به .أ ّما التوازن بني هذه األولويّات فهو
رهن بقدرات الطفل .يجب عىل الدولة أن تحرتم حقوق
األهل ومسؤول ّياتهم ناهيك عن حقوق العائلة األكرب يف
توفري مشورة للطفل تكون متناسب ًة مع قدراته املتط ّورة.
تحرتم الدول حقوق وواجبات الوالدين وأعضاء األرسة
املوسعة يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل
املتطورة ،التوجيه واإلرشاد املالمئني.
الحق يف الحصول عىل رعاي ٍة خاصة واملساعدة واحرتام
ّ
قدرات األطفال املتط ِّورة عىل شبكة االنرتنت تشمل:

الحق يف االستفادة من اإلنرتنت
أ) ّ

يجب أن يتمكن األطفال من االستفادة من االنرتنت
بحسب ما يتامىش مع س ّنهم .يجب أن يحظى األطفال
بفرصة استخدام االنرتنت ملامرسة حقوقهم املدن ّية
والسياسيّة واالقتصاديّة والثقافيّة واالجتامعيّة .وهي
الحق يف الص ّحة والرتبية والخصوصيّة والوصول إىل
تتضمن ّ
املعلومات وحريّة التعبري وحريّة التج ّمع.

“

ب) الحريّة من االستغالل وصور استغالل
األطفال

بالحق يف النمو والتقدم يف بيئ ٍة آمن ٍة تكون
يتمتع األطفال
ّ
خالي ًة من االستغالل الجنيس أو سائر أشكال االستغالل.
وعليه يجب اتخاذ الخطوات املناسبة للوقاية من استخدام
االنرتنت النتهاك حقوق األطفال مبا يف ذلك عن طريق
االتجار والصور االستغالليّة .ولكن يجب أن تكون هذه
التدابري هادفة ومتناسقةً .أ ّما التدابري املتخذة بشأن حريّة
تدفق املعلومات عىل شبكة االنرتنت فيجب أن تحظى
بالعناية الواجبة.

الحق يف أن يكون الرأي مسموعاً
ج) ّ

بالحق
يتمتع األطفال القادرون عىل تكوين آراء خاصة بهم
ّ
يف التعبري عن هذه اآلراء يف جميع قضايا سياسة االنرتنت
التي تؤث ِّر بهم وسوف تحظى آراؤهم بالوزن املناسب
لس ّنهم ودرجة نضوجهم.

د) مصالح الطفل العليا

تنص املادة  3من اتفاقيّة حقوق الطفل عىل ما ييل “:يف
ّ
جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال ،سواء قامت بها
مؤسسات الرعاية االجتامعية العامة أو الخاصة ،أو املحاكم
أو السلطات اإلدارية أو الهيئات الترشيعية ،يوىل االعتبار
األول ملصالح الطفل العليا”.
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 13حقوق األشخاص ذوي اإلحتياجات
الخاصة واإلنرتنت

يحق لذوي اإلعاقات التمتع بجميع الحقوق املنصوص
ّ
عليها يف هذا امليثاق .وكام جاء يف املادة  4من اتفاق ّية
األمم املتحدة املتعلّقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقات:
“تتعهد الدول األطراف بكفالة وتعزيز إعامل كافة حقوق
اإلنسان والحريات األساسية إعامال تاما لجميع األشخاص
ذوي اإلعاقة دون أي متييز من أي نوع عىل أساس
اإلعاقة”.
يُعترب االنرتنت مهامً لتمكني ذوي اإلعاقات من التمتع
بجميع حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية .يجب اتخاذ
تدابري خاصة للحرص عىل أن يكون االنرتنت موجودا
ومتاحاً وبتكلفة معقولة.
عىل شبكة االنرتنت ،تتضمن حقوق األشخاص ذوي
اإلحتياجات الخاصة ما ييل:

أ) الوصول إىل اإلنرتنت

بالحق يف
يتمتع األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة
ّ
الوصول إىل االنرتنت سواسي ًة مع غريهم.

ب) توفّر اإلنرتنت وإمكانية تح ّمل كلفته

يجب تعزيز الوصول إىل شبكة االنرتنت من خالل
التنمية وس ّن املعايري الدنيا ورصدها ناهيك عن الخطوط
التوجيهيّة ذات الصلة وتوفري التدريب املناسب وهي
مشاكل يواجهها ذوو اإلحتياجات الخاصة والرتويج لسائر
أشكال املساعدة املتوفِّرة لذوي اإلحتياجات الخاصة بهدف
ضامن وصولهم إىل املعلومات.

ج) توفّر االنرتنت وإمكانية تح ّمل تكلفته

يجب اتخاذ تدابري لضامن توفّر االنرتنت لذوي اإلحتياجات
الخاصة وإمكانيّة استخدامه بصورة فاعلة.
يجب القيام بالبحوث والنشاطات التنموية بهدف تعزيز
وفرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووضعها يف قالب
مناسب لذوي اإلعاقات .يجب إعطاء األولويّة لتطوير
ٍ
التكنولوجيّات مقابل تكلف ٍة معقولة.
بالحق يف
يتمتع األشخاص ذوو اإلحتياجات الخاصة
ّ
الوصول إىل معلومات بشأن تكنولوجيات املساعدة ناهيك
عن سائر أشكال املساعدة والدعم والخدمات والتسهيالت.

للمزيد من املعلومات
والتعرف عىل طريقة
املشاركة
يرجى االستعالم عىل
internetrightsandprinciples.org
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الحق يف العمل ويف اإلنرتنت
ّ 14

تنص املادة  23من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان إن
ّ
الحق يف العمل”.
“للجميع ّ
الحق يف العمل ما ييل:
وعىل شبكة االنرتنت يتضمن ّ

العمل
أ) احرتام حقوق ّ

الحق يف استخدام االنرتنت لتكوين النقابات مبا
للجميع ّ
الحق يف الرتويج ملصالح الفرد والتج ّمع يف هيئات
يف ذلك ّ
متثيليّة منتخبة مبوجب انتخابات ح ّرة.

ب) اإلنرتنت يف مكان العمل

العمل وأصحاب العمل بالوصول إىل شبكة االنرتنت
يحظى ّ
يف مكان العمل حيث تكون األخرية متوفِّرة.
أ ّما أي قيد مفروض عىل استخدام االنرتنت يف مكان العمل
فيجب أن يرد رصاح ًة يف سياسات املوظفني أو سياسات
الرشكة.
يجب أن ترد الرشوط والظروف املتصلة مبراقبة استخدام
املوظفني لالنرتنت وارد ًة برصيح العبارة يف سياسات مكان
الحق يف حامية البيانات.
العمل وأن تتامىش مع ّ

ج) العمل عىل شبكة اإلنرتنت ومن خاللها

بالحق يف طلب االستخدام والعمل من
يحظى الجميع
ّ
خالل شبكة االنرتنت وبواسطتها.

الحق يف املشاركة عرب شبكة اإلنرتنت
ّ 15
يف الشؤون العامة

تنص املادة  21من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل ما
ّ
ييل ”:لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة
لبلده ،إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية”.
الحق يف املشاركة يف
أ ّما عىل شبكة االنرتنت فيتضمن ّ
حكومة البالد ما ييل:

الحق يف الوصول املتكافئ إىل خدمات
أ) ّ
الكرتون ّية
تنص املادة  21من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل
ّ
ما ييل”:لكل شخص ،بالتساوي مع اآلخرين ،حق تقلد
الوظائف العامة يف بلده”.

الحق يف املشاركة يف الحكومة
ب) ّ
االلكرتون ّية

حيثام تكون الحكومة االلكرتونيّة متوفِّرة ،يجب أن يحظى
بالحق يف املشاركة.
الجميع
ّ
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الحق يف حامية املستهلك عىل شبكة
ّ 16
اإلنرتنت
يجب عىل الجميع احرتام مبادئ حامية املستهلك عىل
شبكة االنرتنت وحاميتها وتحقيقها.
يجب تنظيم التجارة االلكرتونيّة لضامن أن يتلقّى
املستهلكون الدرجة عينها من الحامية املتوفرة لهم لدى
قيامهم بعمل ّيات غري الكرتون ّية.

الحق يف الخدمات الصح ّية
ّ 17
واالجتامع ّية عىل شبكة اإلنرتنت

تنص املادة  25من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل ما
ّ
ييل “ :لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضامن
الصحة والرفاهة له وألرسته ،وخاصة عىل صعيد املأكل
وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات
االجتامعية الرضورية ،وله الحق يف ما يأمن به يف حاالت
البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمل أو الشيخوخة أو غري
ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب
عيشه”.
الحق يف مستوى معيشة
فيتضمن
االنرتنت
شبكة
أ ّما عىل
ّ
مناسب للظرف الص ّحي ما ييل:

أ) الوصول إىل مضمون متصل بالشؤون
الصح ّية عىل شبكة اإلنرتنت

الحق يف خدمات اجتامعيّة وعىل صل ٍة بالص ّحة
للجميع ّ
عىل شبكة االنرتنت.

الحق يف تعويض قانوين ومحاكمة
ّ 18
منصفة عن األعامل التي تشمل اإلنرتنت
الحق يف تعويض قانوين
أ) ّ

تنص املادة  8من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل
ّ
ما ييل “ :لكل شخص حق اللجوء إىل املحاكم الوطنية
املختصة إلنصافه الفعيل من أية أعامل تنتهك الحقوق
األساسية التي مينحها إياه الدستور أو القانون”.

الحق يف محاكمة منصفة
ب) ّ

تنص املادة  10من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل ما
ّ
ييل “ :لكل إنسان ،عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين،
الحق يف أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ،نظرا ً
منصفاً وعلنيا ،للفصل يف حقوقه والتزاماته وىف أية تهمة
جزائية توجه إليه”.
يتعي عىل محاكامت املجرمني أن تتبع معايري املحاكمة
ّ
املنصفة املنصوص عليها يف املواد  11-9من اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان واملواد  9و 14إىل  16من العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنيّة والسياسيّة ناهيك عن سائر
املستندات ذات الصلة.
الحق يف محاكمة منصفة ويف
ومن الشائع أن يتع ّرض ّ
تعويض متكافئ لالنتهاك يف بيئة االنرتنت عىل سبيل املثال
حني تُسأل الرشكات الوسيطة لالنرتنت إصدار أحكام بشأن
مدى قانون ّية املحتوى وتلقى التشجيع عىل إزالة املحتوى
من دون أمر من املحكمة .وعليه ،فمن الرضورة مبكان
التأكيد عىل احرتام الحقوق اإلجرائيّة وحاميتها وتحقيقها
عىل االنرتنت حني تكون خارج نطاق شبكة االنرتنت.

الحق يف املحاكمة وفق األصول
ج) ّ
القانون ّية

الحق يف محاكمة وفق األصول القانونيّة يف حال
للجميع ّ
دعوى قانون ّية أو أي انتهاك محتمل للقانون يف قضايا
متصلة باالنرتنت.
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الحق يف نظام اجتامعي ودويل
ّ 19
مناسب لإلنرتنت

تنص املادة  28من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل ما
ّ
ييل “ :لكل فرد حق التمتع بنظام اجتامعي ودويل ميكن أن
تتحقق يف ظله الحقوق والحريات املنصوص عليها يف هذا
اإلعالن تحققاً تاماً”.

أ) حوكمة اإلنرتنت يف مجال حقوق
اإلنسان

يجب أن يحظى االنرتنت ونظام االتصاالت برعاية تضمن
أن يقوم األخري بصون حقوق اإلنسان وتوسيعها إىل أعظم
نطاقٍ ممكن.
يجب أن تكون حوكمة االنرتنت مرعيّ ًة مببادئ االنفتاح
والشمول ّية واملساءلة وأن تتم مامرستها بصورة شفافة
ومتعددة األطراف.

ب) تعدد اللغات والتعدد ّية عىل شبكة
اإلنرتنت

يتعي عىل االنرتنت باعتباره نظاماً اجتامعيّاً ودولياً أن
ّ
رسخ مبادئ تعدد اللغات والتعددية وأشكال الحياة
يُ ِّ
الثقاف ّية املتعددة لناحيتي الشكل والجوهر.

ج) املشاركة الفاعلة يف حوكمة اإلنرتنت

الحق يف املشاركة يف حوكمة االنرتنت.
للجميع ّ
يجب أن يتم متثيل مصالح جميع األطراف املتأثرة بسياس ٍة
أو قرا ٍر يف عمليّة الحوكمة التي تُ كن الجميع من املشاركة
يف تط ِّورها.
ً
ً
ً
يجب ضامن مشاركة الجميع مشاركة كاملة وفاعلة ال سيّام
األقل حظو ًة يف عمل ّية اتخاذ القرارات الدول ّية
املجموعات ّ
واإلقليم ّية والوطن ّية.

 20الواجبات واملسؤوليات عىل شبكة
اإلنرتنت

تنص املادة  29من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل ما
ّ
ييل“ :عىل كل فرد واجبات إزاء الجامعة ،التي فيها وحدها
ميكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل”.
أ ّما عىل شبكة االنرتنت ،فتتضمن واجبات جميع أفراد
املحل ما ييل:
املجتمع ّ

أ) احرتام حقوق الغري

تُناط بالجميع الواجبات واملسؤول ّيات املتصلة باحرتام
حقوق جميع األفراد يف بيئة االنرتنت.

ب) مسؤول ّية أصحاب السلطة

يتعي عىل أصحاب السلطة مامرسة سلطتهم بصورة
ّ
مسؤولة واالمتناع عن انتهاك حقوق اإلنسان والحرص عىل
احرتامها وحاميتها وتحقيقها إىل أقىص الحدود املمكنة.

مالحظات
27
 21بنود عامة
أ) تداخل جميع الحقوق املنصوص عليها
يف امليثاق

جميع الحقوق املنصوص عليها يف امليثاق متداخلة ويدعم
أحدها اآلخر.

ب) الحدود املفروضة عىل الحقوق
املنصوص عليها يف امليثاق

تكون جميع التدابري التي تح ّد الحقوق املنصوص عليها
ٍ
ظروف استثنائ ّية.
يف هذا امليثاق غري قانون ّية ما عدا يف
يجب أن تكون جميع القيود دقيقة ومحددة ضمن نطاقٍ
ضيّق .يجب أن تقترص القيود عىل الح ّد األدىن الرضوري
لتلبية الحاجة األساس ّية التي يُعرتف بها عىل أنّها قانون ّية
مبوجب القانون الدويل وتعترب متناسب ًة مع هذه الحاجة.
يجب عىل القيود أن متتثل ملعايري إضافيّة تكون خاصة
حق .ال يجوز فرض أي قيد يكون خارج نطاق هذه
ّ
بكل ّ
الحدود الض ّيقة.

ج) طبيعة امليثاق غري الشمول ّية

إ ّن عدم شمول هذا امليثاق عىل بعض الحقوق واملبادئ أو
عدم وضعها بالتفصيل ال يستبعد وجود مثل هذه الحقوق
واملبادئ.

د) تفسري الحقوق والحريّات املنصوص
عليها يف امليثاق

تنص عىل
ال يجوز تفسري أي من بنود هذا امليثاق عىل أنّها ّ
حق أي دولة أو مجموعة أو فرد باملشاركة يف أي نشاط أو
ّ
مامرسة أي عمل يرمي إىل القضاء عىل أي من الحقوق.
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