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اعرف حقوقك الرقميّة

 عن الّدليل 

يتعــرّض فلســطينيون كُثــر لتقييــدات وانتهــاكات متزايــدة لحقــوق اإلنســان الخاّصــة بهــم علــى اإلنترنــت. يختــّص عمــل 
حملــة – المركــز العربــيّ لتطويــر اإلعــالم االجتماعــيّ فــي حمايــة حقــوق اإلنســان فــي الحّيــز الرقمــيّ للفلســطينيين، ونشــر 
يــر حــول كيفّيــة تعــرّض حقــوق الفلســطينيين الرقمّيــة لالنتهــاكات مــن قبــل جهــات فاعلــة حكوميــة وأخــرى غيــر  التقار
حكوميــة، دون توفيــر آلّيــة فّعالــة للحصــول عـلـى ســبل انتصــاف، أو إجــراءات للمســاءلة، بمــا ُيعــّد بمثابــة خروقــات 

اللتزامــات هــذه الجهــات القانونّيــة.

يــز حقــوق اإلنســان  يؤكــد مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المّتحــدة، وهــو الهيئــة الرائــدة عالميــا المنوطــة بتعز
وحمايتهــا، علــى أّن "الحقــوق الّتــي يتمّتــع بهــا النــاس خــارج نطــاق اإلنترنــت هــي ذات الحقــوق التــي يجــب حمايتهــا 

داخــل نطــاق اإلنترنــت".

الحقــوق الرقمّيــة هــي مــن ضمــن حقــوق اإلنســان التــي نتمّتــع بهــا فــي عالــم اإلنترنــت. وال بــد أن تعتــرف الــّدول بهــذه 
الحقــوق، وأن تحترمهــا، وتحميهــا، وتعزّزهــا باتســاق مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــيّ لحقــوق اإلنســان.

يــات األساســّية الموجــودة مســبقا. إنهــا ليســت حقوقــا جديــدة،  وُتعــّد الحقــوق الرقمّيــة جــزء مــن حقــوق اإلنســان والحّر
وبالّتالي، فهي ال تؤّسس أو تتطلّب مسؤوليات جديدة من السلطات أو الجهات الفاعلة غير الحكومّية، الحترامها أو 
تعزيزهــا أو حمايتهــا. ومــع ذلــك، قــد يقّيــد األفــراد، أو القطــاع الخــاص، أو ســلطات الدولــة، حقوقنــا الرقمَيــة وينتهكوهــا.

يحــق لــكل شــخص أن يعــي حقوقــه وماهّيتهــا، ومــا هــي المســتلزمات التــي تقــع علــى عاتــق مختلــف الجهــات الفاعلــة 
لحمايــة تلــك الحقــوق. ويقــّدم هــذا الّدليــل لمحــة عامــة للفلســطينيين، عــن حقــوق اإلنســان عـلـى اإلنترنــت وفقــا 
للمعاييــر واألطــر القانونّيــة الدولّيــة. ويهــدف إـلـى أن يكــون دليــال مفيــدا ألن يعــي الفلســطينيون حقوقهــم اإلنســانّية 
باســتخدام اإلنترنــت، والمخاطــر التــي يواجهونهــا مــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، وتزويدهــم ببعــض األدوات األساســّية 

لكيفّيــة حمايــة أنفســهم عبــر اإلنترنــت.

 "احلقوق اليّت يتمتّع بها الناس خارج نطاق 
اإلنرتنت هي ذات احلقوق اليت يجب حمايتها 

داخل نطاق اإلنرتنت"
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اعرف حقوقك الرقميّة

 ماذا نعين باحلقوق الرقمّية؟ 

حقوق اإلنسان هي حقوق وحريّات أساسّية متأصلّة في جميع البشر. إذ يحق لنا جميعا الّتمّتع بحقوق اإلنسان على 
قدم المساواة ودون تمييز. وتعّد جميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للّتجزئة. وال بّد أن نتمّتع بها دون 

تمييز أو تدخّل تعسفيّ.

ويجب أن ُتحمى الحقوق ذاتها التي نتمّتع بها خارج نطاق اإلنترنت، على االنترنت أيضا. كما وتستلزم حقوق اإلنسان 
أيضا، امتثال بعض الجهات الفاعلة الحكومّية وغير الحكومّية اللتزامات محّددة. وتقع على الدول التزامات وواجبات 
الحترام حقوق اإلنسان وحمايتها، وإحقاقها بموجب القانون الدوليّ. وحقوق اإلنسان على اإلنترنت هي في المقام األول، 
الحقوق التي تتيح لنا االتصال باإلنترنت، وتحمينا أثناء استخدامنا له، سواء كنا نشارك البيانات أو ننشئها أو نتلقاها.

 حقوق اإلنسان األساسية عىل اإلنرتنت 

احلّق يف الوصول لإلنرتنت

يحظى الحّق في الوصول لإلنترنت، باعتراف واسع الّنطاق بكونه حّق من حقوق اإلنسان وأحد الوسائل األساسّية 
كتسابها  للتمّتع بحقوق اإلنسان خارج نطاق اإلنترنت كما داخله. إذ أصبح اإلنترنت ركنا يمكّننا في تشارك المعرفة وا

عبر منصاته المختلفة، والّتشبيك االجتماعيّ، والّتنظيم السياسيّ، والمشاركة في االقتصاد والتنمية.

ويتضمن الحّق في الوصول لإلنترنت بعدين أساسّيين، وهما الحق في الوصول إلى البنى التحتّية الماديّة لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت التقنية الضروريّة الستخدام اإلنترنت في المقام األول، والحق في الوصول إلى المحتوى الرقميّ 

بشكل عام.

لذا، ينبغي أاّل يكون الحّق في الوصول إلى اإلنترنت تمييزيّا، ال على مستوى العرق، أو لون البشرة، أو الجنس، أو اللّغة، 
أو الّدين، أو المعتقد السياسيّ، أو الرأي اآلخر، أو األصل القوميّ أو االجتماعيّ، أو الملكّية، أو مكان المولد، بما في ذلك 

األًصل العرقيّ أو العمر أو الميل الجنسيّ.

ويجب على السلطات أيضا، أن تضمن إتاحة الوصول إلى اإلنترنت على أوسع نطاق ممكن، وأن تحرص على ُيسر 
تكلفته، وأن تيّسر عملية الوصول إليه للجميع، بما في ذلك المجموعات الضعيفة، أو المستضعفة والمهمشة، أو 

ألولئك الذين يعيشون في مناطق نائية.

احلّق يف الوصول لإلنرتنت

احلّق يف الّتجّمع الّسلميّ 
وتكوين اجلمعيات والمشاركة

احلّق يف حريّة الّتعبري
والرأي والمعلومات

احلّق يف اخلصوصّية 
وحماية البيانات

https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/FrequentlyAskedQuestions.aspx
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/L.20
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/L.20
https://www.apc.org/en/pubs/about-apc/apc-internet-rights-charter
https://www.apc.org/en/pubs/about-apc/apc-internet-rights-charter
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/27
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/27
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احلّق يف حريّة الّتعبري والرأي والمعلومات

للحدود،  اعتبار  أو  تدخل  وتناقلها دون  وتلقيها  األفكار،  أنواع  المعلومات وجميع  التماس  الحق، حّق  يشمل هذا 
وضمان الّتنوع الواسع للمصادر، وتمكين الجميع من الوصول لمجتمع المعلومات.

الحّق في حريّة الّتعبير تكفله المادة 19 من العهد الّدولّي الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية، والتي تنّص على أنّه 
"لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة" ويشمل هذا الحق "حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات 
واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية 

وسيلة أخرى يختارها".

ويجب أن يحصل األفراد على ضمانات للّتعبير عن أنفسهم بهويات مجهولة على اإلنترنت، للّسماح بالّتدّفق الحّر 
للمعلومات واألفكار عبر اإلنترنت.

والحّق في حريّة الّتعبير والمعلومات ليس مطلقا، ويمكن للّدول أن تفرض قيودا مشروعة على ممارسته، وذلك 
لحماية حقوق اآلخرين بشكل أساسيّ. وتنص المادة 19)3( من العهد الّدوليّ الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية، 
الّتعبير والمعلومات، ألغراض حماية حقوق اآلخرين أو سمعتهم، أو  القيود المفروضة على حريّة  ُتّتخذ  على أن 
حماية األمن القوميّ أو الّنظام العام، أو الّصّحة العاّمة أو اآلداب العاّمة. وبما يتعلّق بالقيود المفروضة على أساس 
"اآلداب العاّمة" في سياق الحّق في حريّة الرأي والّتعبير، من المهم اإلشارة إلى أّن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان 
المدنّية والسياسّية قد أوضحت أّن مفهوم "اآلداب العاّمة" ُيستمد من تقاليد متعددة، وعليه فإّن القيود المفروضة 

يجب أن تطّبق مبدئي عالمّية حقوق اإلنسان، وعدم التمييز. 

وفي سياق حماية الحّق في حريّة الرأي والّتعبير على اإلنترنت، نّص المقرر الخاص لألمم المّتحدة المعنيّ بتعزيز 
ية في الّتعبير عن الرّأي، يجب أن تمتثل لآلتي: وحماية الحق في حريّة الرّأي والّتعبير، على أّن أيّ تقييدات لحّق الحّر

أن تكون قانونّية أو "منصوصا عليها في القانون": بحيث يجب توفير القانون بطريقة واضحة وبإمكان الجميع 	 
االطالع عليه.

أن تكون شرعّية: من أجل أن تكون التقييدات على الحّق في حريّة الرّأي والّتعبير، مشروعة، فإنّها يجب أن 	 
تسعى إلى تحقيق أحد األغراض المنصوص عليها في المادة 19)3( من العهد الّدوليّ الخاّص بالحقوق المدنّية 
أو  العاّمة  الّصحة  أو  العام،  الّنظام  أو  القوميّ  أو لحماية األمن  إّما لحماية حقوق اآلخرين،  والسياسّية، وهي 

اآلداب العاّمة.

 أن تكون ضروريّة ومتناسبة مع الحدث: على الدول أن تشرح وتثبت أّن التقييدات المفروضة على الحّق في 	 
حريّة الّتعبير والرّأي، ضروريّة، وأنّها تّتخذ أقّل الوسائل تقييدا الّتي تحتاجها لتحقيق الغاية المنشودة.

وينبغي على أي قيود ُتفرض على الحّق في الحريّة الرّأي والّتعبير، أن تجتاز هذه الشروط الثالثة مجتمعة، كما ويجب 
أن ُتطّبق القيود من خالل إشراف هيئة مستقلّة، وأن تكون هذه القيود غير تمييزيّة، مع الحفاظ على ضمانات 
الّتعبير والمعلومات. ومن األمثلة  التقييدات، لضمان عدم تقويض حريّة  كافية لعدم إساءة استخدام مثل هذه 
للقيود المشروعة والّتي قد يكون تطبيقها مشروعا على أنواع الّتعبير والمعلومات، تلك التي تّحرض على الّتمييز 

أو العداء أو العنف.

يتضّمن حّق الوصول إلى المعلومات أيضا، حّقنا في معرفة كيفّية قيام الّسلطات أو الّشركات )مثل موفري خدمة 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/27
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من  ُيمكّننا  األهمّية  غاية  في  أمرا  المعرفة  هذه  وتعّد  بياناتنا.  استخدام  أو  المحتوى،  تقييد  أو  بتشغيل  اإلنترنت( 
ممارسة حقوق اإلنسان، وخاصة الحّق في الخصوصّية، من خالل توفير القدرة على اتخاذ قرار مستنير بشأن متى 
تتعرّض  فّعالة عندما  انتصاف  أيًضا لضمان حصولنا على سبل  ولكن  الشخصّية،  بياناتنا  يمكن مشاركة  وكيف 

حقوقنا للّتقييد أو االنتهاك.

احلق يف الّتجّمع الّسلميّ وتكوين اجلمعيات والمشاركة 

المبني على نهج  الرقمي  العصر  الجمعيات مع آخرين في  الّتجّمع وتكوين  بالحّق في ممارسة حريّة  أيضا،  نتمّتع 
تشاركيّ في مشاركة المعلومات، إذ ال يقتصر دورنا على تلّقي المعلومات فقط، بل بمقدورنا أن نساهم بفاعلّية في 

عملّية إنشاء المحتوى.

تعترف الماّدتان 21 و22 من العهد الّدولّي الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية، بحّقي الّتجّمع الّسلميّ وتكوين 
الجمعيات، وتضمناهما. وفي حين ُيباح فرض بعض القيود على الحّق في الّتجّمع الّسلميّ وحريّة تكوين الجمعيات، 
إال أّن هذه القيود يجب أن ينّص عليها القانون وأن تكون ضروريّة "لصيانة األمن القوميّ أو الّسالمة العاّمة أو الّنظام 

العام أو حماية الصّحة العاّمة أو اآلداب العاّمة أو حماية حقوق اآلخرين وحريّاتهم".

ويجب أن تضمن الدول أنّه في حالة وجود قيود غير مبررة على الّتجّمع الّسلميّ وحريّة الّتنظيم، قدرة األفراد على 
تحصيل سبل انتصاف فّعالة وتلقيّ الّتعويضات.

أدوات  أو  تطبيق،  أو  إلكترونيّ،  موقع  أيّ  اختيار  اإلنترنت عبر  التجمعات عبر  المشاركة في  بالحّق في  ونتمّتع  كما 
اإلنترنت،  لالحتجاجات عبر منصات  الّسلميّ  الّتنظيم  الحّق في  أيضا  اإلنترنت. وهذا يشمل  نريد استخدامها على 
والمشاركة بها. ونملك الحّق أيضا، في االنضمام إلى جمعّيات عبر اإلنترنت أو تشكيلها أو المشاركة بها، والتي تشمل 
في جملة أمور، منظمات المجتمع المدنيّ أو النوادي، أو التعاونّيات، أو الجمعّيات الدينّية، أو األحزاب السياسّية، أو 

النقابات، أو المؤّسسات.

كما وتقع على عاتق المؤّسسات والمشاريع التجارية، مسؤوليات لضمان تمّتع األفراد بحقوقهم بالّتجّمع الّسلميّ 
الرقمّية،  المنّصات  تحافظ  أن  يجب  وبالّتحديد،  القانونية.  اللتزاماتهم  وفقا  وممارستها  الجمعيات  تكوين  وحريّة 
وسياساتها،  القانونية،  التزاماتها  تأثير  كيفّية  إزاء  وشفافّية  وضوح  على  االجتماعيّ،  التواصل  وسائل  وشركات 
كأدوات  منّصاتها  استخدام  عدم  وضمان  الحقوق،  تلك  ممارسة  على  وخوارزمّياتها،  ونماذجها  الفنّية،  ومعاييرها 

الستهداف ومراقبة األفراد عبر اإلنترنت.

احلّق يف اخلصوصّية وحماية البيانات

ُيعد الحّق في الخصوصية حّقا إنسانيا راسخا ومحميا بموجب القانون الدوليّ لحقوق اإلنسان. وتتزايد أهمّية الحّق 
في الخصوصّية، والّذي يشمل حماية البيانات، كقاعدة أساسّية لممارسة حقوق اإلنسان ذات الصلّة عبر اإلنترنت.

وتنّص المادة 17 من العهد الّدولّي الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية، صراحة، على أنّه "ال يجوز تعريض أي 
وال ألي  مراسالته،  أو  بيته  أو  أسرته  أو شؤون  في خصوصياته  لتدخّل  قانونيّ،  غير  أو  تعّسفيّ  نحو  شخص، على 
حمالت غير قانونّية تمس شرفه أو سمعته". وأنّه "من حّق كّل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخّل أو 

المساس".

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/27
https://undocs.org/ar/A/HRC/17/27
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/27
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/27
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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على  الخصوصّية  في  الحّق  أّن  إال  التعسفيّ،  أو  القانونيّ  غير  التدخّل  من  محميّ  الخصوصّية  في  الحّق  أّن  ورغم 
اإلنترنت قد يخضع في ظروف استثنائّية، لقيود. ويجب أن تتوافق القيود المفروضة على الحّق في الخصوصّية مع 
بفترة زمنّية  قانونّية وضروريّة ومتناسبة ومقّيدة  القيود  أن تكون هذه  وبالّتالي، يجب  الّدولّية،  القانونّية  المعايير 

محّددة، وأن ُتنّفذ تحت إشراف وشفافّية مستقلّة.

وال بّد من حماية الحّق في الخصوصّية من المراقبة الجماعّية الّتعّسفّية وغير القانونّية، ومن اعتراض االتصاالت 
أيضا  تؤثّر  الخصوصّية فحسب، بل  بالحّق في  االنتهاكات  الشخصّية. فال تمّس مثل هذه  البيانات  الرقمّية وجمع 
اإلجراءات  وحقوق  الصّحة  في  والحّق  للّتعذيب،  التعرّض  عدم  في  والحّق  واألمان،  والحريّة  الحياة،  في  الحّق  على 
القانونية الواجبة، والحّق في حريّة الّتنّقل والّتجّمع والّتنظيم والّتعبير. وقد ُيسمح قانونيا، ببعض تدابير المراقبة 
الرقمّية المّتبعة من قبل الحكومات، وذلك في ظّل ظروف محدودة جّدا، مثل فرض المراقبة ألغراض إنفاذ القانون 
المشروعة )التحقيقات الجنائّية(. ومع ذلك، فإن "نطاق وطريقة" ممارسة السلطة التقديرية الرسمية الممنوحة 
بموجب هذه القوانين، يجب "اإلشارة لها )في القانون نفسه، أو في مبادئ توجيهّية ملزمة منشورة( بوضوح معقول"، 
وكما هو موّضح في تقرير مكتب المفّوض اإلنسانيّ لحقوق اإلنسان، بما يتعلّق بالحّق في الخصوصّية في العصر 

الرقميّ:

. وتكون الطبيعة السرية لـسلطات  بآثاره لن يكون مالئماً  التنبؤ  إليه ولكن ال يمكن   وأي قـانون يمكـن الوصول 
مراقبة محددة مصحوبة بمزيد من خطر الممارسة التعسفية للسلطة التقديرية التي تقتضي بدورها مزيداً من 

الدقة في القاعدة التي تنظم ممارسة السلطة التقديرية ومزيداً من الرقابة .

الّتدخّل  من  بالخصوصّية  الفرد  حّق  حماية  أجل ضمان  من  أيضا،  البيانات ضروريا  حماية  قوانين  اعتماد  ويعّد 
الّتعّسفيّ، وضمان االعتراف المتزايد بالمعلومات ذات الّصلة بقانون حماية البيانات. ويجب أن تلتزم تشريعات 
حماية البيانات بالمبادئ والّضمانات المنصوص عليها في القانون الدوليّ لحقوق اإلنسان، والتي تشمل على سبيل 

المثال ال الحصر:

الشرعية والقانونية: بمعنى أنّه ال بّد للّتشريع أن يتماشى مع القوانين المعمول بها، والتي تتوافق مع القانون 	 
الّدوليّ لحقوق اإلنسان.

تحديد الغايات: يعني هذا، أّن تشريعات حماية البيانات يجب أن تكون واضحة لألفراد من خالل كونها دقيقة 	 
بما يكفي بما يتعلّق بالغايات التي ُجمعت ألجلها البيانات.

البيانات المفتوحة والشفافّية والمساءلة: يرتبط هذا في الغالب بالحوكمة المناسبة للبيانات، والّتي تشمل 	 
الشفافّية حول نوع البيانات التي ُتجمع، وقدرة األفراد على الوصول إلى هذه المعلومات، أو تعديلها، أو تغييرها، 
وإلى كيفّية استخدام البيانات ومشاركتها ونقلها، ومع من، وما الذي تتّم مشاركته بالّضبط. ويعّد توافر آليات 
المساءلة أمرا أساسّيا إلدارة البيانات، والّتي تقع على عاتقها مسؤولّية رصد امتثال إدارة البيانات وفقا للقوانين 
ذات الّصلة، وتوفير ضمانات كافية وفّعالة ضد االنتهاكات، بما في ذلك قدرة األفراد على الوقوف من أجل تقديم 

الطعون القضائية ضد جمع واستخدام بياناتهم أمام هيئة تنظيمّية أو قضائّية مستقلّة الجسم.

https://undocs.org/ar/A/HRC/27/37
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/37
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/37
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG_BigData_final_web.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG_BigData_final_web.pdf
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 حقوق اإلنسان ذات الصلة 

باإلضافــة إـلـى الحقــوق الرقميــة المذكــورة أعــاله، توجــد قائمــة مــن حقــوق اإلنســان ذات الّصلــة، والّتــي مــن المهــم 
تســليط الضــوء عليهــا، إذ أّن العديــد مــن هــذه الحقــوق تتقاطــع مــع الحقــوق الرقمّيــة.

احلّق يف احلريّة واألمان عىل الّشخص

ينــدرج الحــّق فــي الحريـّـة واألمــان علــى الشــخص فــي المــادة 9 مــن العهــد الّدولــّي الخــاّص بالحقــوق المدنّية والسياســّية، 
والتــي تنــّص علــى أنـّـه " ال يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعّســفا. وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريّتــه إاّل ألســباب ينــّص 
يّــة  عليهــا القانــون، وطبقــا لإلجــراء المقــّرر فيــه". كمــا وتنــّص المــاّدة أيضــا عـلـى الّضمانــات المحــّددة لحمايــة الحر
واألمــان علــى الّشــخص مــن الحرمــان الّتعّســفي. وعندمــا يتعلـّـق األمــر باإلنترنــت، فــإن الحــّق فــي الحريـّـة واألمــان علــى 
الّشــخص يســتلزم أيضــا، الحمايــة مــن جميــع أشــكال الجريمــة، والحــّق بالّتمّتــع باتّصــال آمــن بشــبكة اإلنترنــت وعبرهــا.

وتتحّمل الّدول واجب اتّخاذ الّتدابير واإلجراءات المناسبة لحماية الحّق في الحريّة واألمان الّشخصيّ من المساس 
عبر أطراف ثالثة، بما في ذلك األفراد أو الجماعات، أو الشركات أو المؤسسات القانونّية. وعلى هذا الّنحو، يجب حماية 
الحّق في الحريّة واألمان الّشخصيّ من الحرمان غير القانونيّ الستخدام اإلنترنت أو نتيجة الستخدام التكنولوجيات 
التقنية. وال بّد أن تتماشى جميع الّتدابير المفروضة على الحريّة واألمان الّشخصيّ مع المعايير والّضمانات الواردة 

في القانون الّدوليّ لحقوق اإلنسان.

احلّق يف عدم الّتميزي

الّدولّية  والمعاهدات  القانون  في  أساسّية  مبادئ  القانون،  أمام  بالمساواة  مصحوبا  الّتمييز،  عدم  في  الحّق  يكّون 
لحقوق اإلنسان، والّتي تحظر الّتمييز بصريح العبارة، وتدعو الّدول إلى القضاء على جميع أشكال الّتمييز في القانون، 
واتخاذ تدابير فّعالة لحماية األفراد ضد الّتمييز. وعلى شبكة اإلنترنت، يعّد الحق في عدم التعرّض للّتمييز أساسا 

للّتمّتع بجميع الحقوق األخرى.

احلّق يف احلريّة واألمان 
عىل الّشخص

احلّق يف اإلجراء العادل 

احلّق يف عدم الّتميزي

احلّق يف المحاكمة العادلة

احلّق يف االنتصاف الفّعال

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://internetrightsandprinciples.org/wp-content/uploads/2020/03/IRP_arabic_4thedition.pdf
https://internetrightsandprinciples.org/wp-content/uploads/2020/03/IRP_arabic_4thedition.pdf
https://internetrightsandprinciples.org/wp-content/uploads/2020/03/IRP_arabic_4thedition.pdf
https://internetrightsandprinciples.org/wp-content/uploads/2020/03/IRP_arabic_4thedition.pdf
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وتوضح اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان المدنّية والسياسّية في تعليقها العام رقم 18 بشأن عدم الّتمييز، على أنّه 
يجب أن ُيفهم مصطلح "الّتمييز" كما هو مستخدم في صياغة العهد، على أنّه أيّ "تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو 
تفضيل يقوم ألي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل 
القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك، مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف لجميع 

األشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها".

الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية، الّدول، إلى اتّخاذ اإلجراءات الوافية لضمان المساواة في  يدعو العهد الّدوليّ 
الحقوق لألشخاص المعنيين، من خالل اعتماد تدابير قانونّية وإداريّة تضمن الحمايّة من الّتمييز في القانون، بما 

يشمل انتهاج نوعاً من "المعاملة التفضيلية"لحماية بعض الجماعات، مثل المجموعات المهّمشة.

احلّق يف االنتصاف الفّعال

أنّه " لكلِّ  يندرج الحّق في االنتصاف الفّعال في المادة 8 من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان، والّتي تنّص على 
ة إلنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي  شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنّية المختصَّ

يمنحها إيَّاه الّدستوُر أو القانوُن".

سعيهم  في  الناس  يستخدمها  لكي  فّعالة  طرق  وابتكار  خارجه،  كما  اإلنترنت،  على  الحّق  هذا  حماية  من  بّد  وال 
لالنتصاف النتهاك حقوقهم من قبل الّشركات أو الحكومات.

احلّق يف المحاكمة العادلة

الحّق في المحاكمة العادلة منصوص عليه في المادة 10 من اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان، والتي تنّص على 
أنّه "لكّل إنسان، على قدم المساواة الّتامة مع اآلخرين، الحقُّ في أن تنظر قضّيته محكمة مستقلَّة ومحايدة، نظًرا 

منصفا وعلنّيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية ُتوّجه إليه".

سعيهم  في  الناس  يستخدمها  لكي  فّعالة  طرق  وابتكار  خارجه،  كما  اإلنترنت،  على  الحّق  هذا  حماية  من  بّد  وال 
للحصول على المحاكمة العادلة النتهاك حقوقهم من قبل الّشركات أو الحكومات.

احلّق يف اإلجراء العادل 

تحمي الماّدة 14 من العهد الّدوليّ الخاّص بالحقوق المدنّية والسياسّية، الحّق في اإلجراء العادل. ولكّل شخص 
الحّق في الحصول على إجراء عادل بما يتعلّق بأيّ ادعاءات قانونية، أو انتهاكات قانونية محتملة تتعلّق باإلنترنت. 
الناس من الحصول على إجراءات قانونية  اإلنترنت كما خارجه، وإنشاء طرق تمكّن  الحّق عبر  ويجب حماية هذا 
عادلة. وقد اعتبرت اللّجنة المعنّية بحقوق اإلنسان المدنّية والسياسّية، المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائّية، 

بما في ذلك المساواة في تحصيل العدالة، أساسا لحماية حقوق اإلنسان والحفاظ على سيادة القانون.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6622&Lang=ar
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6622&Lang=ar
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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 ما هي مسؤوليات اجلّهات الفاعلة المختلفة 
 إزاء حماية حقوقنا عىل اإلنرتنت؟ 

ــر التطــّور المتســارع لتكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــاالت، علــى ممارســاتنا لحقــوق اإلنســان الخاصــة بنــا. وفــي  لقــد أثّ
حيــن أن بعــض هــذه التأثيــرات تعــّد إيجابّيــة، مثــل إتاحــة تطــّور للحــّق فــي التنميــة وتيســير الفــرص للحــّق فــي الّتعليــم، 
كثــر توّفــرا وميســور الّتكلفــة علــى مســتوى العالــم، إاّل أن هنــاك آثــارا أخــرى أثــارت مخــاوف جديـّـة بمــا  مــا جعــل األخيــر أ
يتعلـّـق بالّتمّتــع بحقــوق اإلنســان، وخاّصــة حّقوقنــا فــي الخصوصّيــة وحريـّـة الّتعبيــر وتكويــن الجمعيــات. وتّتحمــل كل 

مــن الــّدول والّشــركات مســؤوليات لحمايــة حقــوق اإلنســان عبــر اإلنترنــت.

 الّدول 

تتحّمــل الــّدول والحكومــات المســؤولية األساســّية الحتــرام وحمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان وحريّاتنــا علــى اإلنترنــت، 
وبطريقــة تّتســق مــع المبــدأ األساســي للحــق ـفـي عــدم التعــرّض للّتمييــز. وال بــّد أن تكــون أيّــة قيــود عـلـى حقــوق 
ــة للغايــة مــن وراء فرضهــا. وتعــد أيّ قيــود ال مبــرر لهــا علــى الحقــوق  يّ اإلنســان، مســموحة قانونيــا، وشــرعّية، وضرور

يــات عبــر اإلنترنــت غيــر قانونيــة. والحر

المسؤولّيات الرئيسّية التي تقع على الّدول لحماية حقوقنا الرقمّية هي:

احترام وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان الخاصة بنا على اإلنترنت، وفقا لمعايير قانون حقوق اإلنسان الدوليّ؛	 

تشــجيع وتيســير تطويــر وســائل اإلعــالم، ومرافــق المعلومــات واالتّصــاالت والّتكنولوجيــات التــي تضمــن إتاحــة 	 
اإلنترنــت للجميــع دون تمييــز؛

حماية حقوق فئات مجتمعّية معّينة، مثل الّنساء والفتيات، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألطفال، والمجموعات 	 
كثــر عرضــة لالســتبعاد أو المعانــاة مــن وجــود  المهّمشــة، مثــل الاّلجئيــن وطالبــي الّلجــوء، والتــي يمّيزهــا أنهــا أ
حواجــز إضافيــة أمــام أفرادهــا، للوصــول إلــى اإلنترنــت، وتباعــا لذلــك، فقــد تتأثــر هــذه الفئــات بشــكل غيــر متناســب، 
بالسياســات التــي تؤثـّـر علــى حقــوق اإلنســان، وبالّتالــي إدامــة الّتمييــز ضدهــا. كمــا وتقــع علــى الحكومــات مســؤولية 

يــز الّتدابيــر المخّصصــة لســد الفجــوة الرقمّيــة التــي تعانــي منهــا هــذه المجموعــات؛ وتعز

اعتمــاد إجــراءات تتوافــق مــع التزاماتهــا الحقوقّيــة الّدولّيــة، لحمايــة حقــوق اإلنســان علــى اإلنترنــت، والّتــي تشــمل 	 
ســن سياســات عامــة وطنيــة حــول اإلنترنــت، تهــدف ـفـي جوهرهــا إـلـى اإلتاحــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان، وقــدرّة 
الّتمّتــع بهــا، وصياغــة الّنصــوص الواجبــة واإلجــراءات مــن خــالل عمليــات شــفافة وشــاملة تجمــع جميــع الجهــات 

المعنّيــة، لمعالجــة الّتهديــدات واالنتهــاكات الّتــي تواجههــا حقــوق اإلنســان علــى شــبكة اإلنترنــت.

األعمال الّتجارية الّدول 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/32/L.20&Lang=A
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 األعمال الّتجارية 

هناك مسؤوليات أخرى أيضا، تقع على عاتق شركات الّتكنولوجيا الرقمّية، بما في ذلك شركات االتّصاالت ومقدمي 
الخدمات عبر اإلنترنت، لحماية حقوق اإلنسان والحريّات األساسّية عبر اإلنترنت، وفًقا لما تنّص عليه مبادئ األمم 

المّتحدة الّتوجيهّية بشأن األعمال الّتجارية وحقوق اإلنسان.

تضّطلع المؤّسسات واألعمال التجاريّة، بمسؤوليات لـ"احترام حقوق اإلنسان"، عبر تجّنب انتهاك حقوق اإلنسان 
الخاصة باآلخرين، ومعالجة اآلثار السلبّية على حقوق اإلنسان التي ضلعت أو تضلع بها، على الّنحو المنصوص 
عليه في مبادئ األمم المّتحدة اإلرشاديّة بشأن األعمال التجاريّة وحقوق اإلنسان، والتي تحّدد "المعيار )المعايير( 

العالمية لقواعد السلوك المتوقع" الّذي يتوّجب على الّشركة أن تّتبعه في جميع عملّياتها، وأينما ُوجدت.

تماشيا مع التزامات إجراءات العناية الواجبة، يجب على األعمال التجاريّة أيضا، أن تنشئ سيرورة واضحة لتقييم 
كيفّية تأثير عملّياتها على حقوق اإلنسان، و"أن تنجّنب الّتسّبب في اآلثار الضارة بحقوق اإلنسان أو المساهمة فيها 

من خالل األنشطة التي تضطلع بها، وأن تعالج هذه اآلثار عند وقوعها".

وفيما يتعلّق بمسؤوليات األعمال التجاريّة والّشركات، لحماية حقوقنا على اإلنترنت، فإنه يجب على الّشركات أن 
تعتمد سياسات قائمة على احترام الحقوق، والّتي من شأنها أن تضمن منع عملّياتها، وقراراتها، وانخراطها، وأطرافها 
الفاعلة، من مخاطر حقوق اإلنسان، أو العمل على تخفيفها بقدر المستطاع، وأن تّتسم هذه السياسات بالّشفافّية 
الاّلزمة  الّتدابير  جميع  اتّخاذها  من  الّشركات  تأكّد  مسؤولية  أيضا،  يشمل  وهذا  فّعالة.  انتصاف  توّفر سبل  وأن 

والقانونّية لضمان عدم الّتسبب بانتهاكات لحقوق اإلنسان، أو المساهمة بها، أو التواطؤ معها.

كيف تُنتهك حقوقنا اإلنسانّية عىل اإلنرتنت؟

إاّل  اإلنترنت،  شبكة  عبر  الفلسطينيين  اإلنسان  حقوق  حماية  مسؤولّية  والّشركات  الّسلطات  على  تقع  أنّه  رغم 
األراضي  في  المقيمين  وأولئك  األخضر،  الخّط  داخل  الفلسطينيين  يشمل  بما  الرّقمّية،  الفلسطينيين  أن حقوق 
 ،2016 عام  ومنذ  وحماس.  الفلسطينّية،  والّسلطة  إسرائيل،  قبل  من  النتهاكات  تتعرّض  المحتلّة،  الفلسطينّية 
العديد من منّظمات حقوق اإلنسان، كيفّية  بالتعاون مع  لتطوير اإلعالم االجتماعيّ،  العربيّ  المركز  وثّق حملة – 
انتهاك الّسلطات المختلفة، وشركات الّتكنولوجيا المتعّددة لحقوق الفلسطينيين الرّقمّية. ويدرج هذه المعلومات 

والّنتائج في تقرير سنويّ تحت عنوان "#هاشتاغ فلسطين".

أنماط انتهاكات حقوق الفلسطينيني الرّقمّية

وثّقت حملة أنماطا وانتهاكات مثيرة للقلق بشأن حقوق اإلنسان الفلسطيني عبر اإلنترنت، عبر األعوام الماضية:

يتعرّض الفلسطينيون بشكل متواصل، وخاصة الّناشطين والمنتقدين منهم، للسجن من قبل جميع الّسلطات 	 
التي يخضعون لها، بسبب تعبيرهم الشرعي عن آرائهم عبر مشاركة ما يؤمنون به أو يعتقدونه على اإلنترنت.

الفلسطينيين في الخصوصّية وحماية 	  التواصل االجتماعيّ، تقويض حّق  الّسلطات وشركات وسائل  تواصل 
البيانات، عبر إخضاعهم للمراقبة، وتتّبع المحتوى عبر اإلنترنت.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
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يعاني الفلســطينيون باســتمرار من حظر الّســلطات والّشــركات الرّقمّية لهم من مشــاركة المحتوى عبر اإلنترنت 	 
أو الوصــول إليه.

ال توجــد قوانيــن وطنّيــة واضحــة أو مناســبة، لحمايــة خصوصّيــة الفلســطينيّ، أو تمنــع خطــاب الكراهّيــة وتحريــض 	 
وابتــزاز األفــراد علــى منّصــات اإلنترنــت المختلفــة.

كيف تنتهك الّسلطات حقوقنا الرّقمّية؟

تشمل بعض األساليب التي تنتهك عبرها الّسلطات حقوق الفلسطينيين الرّقمّية، ما يلي:

ـفـي 	  مزعــوم  "تحريــض"  ممارســة  حــول  بالغّيــات فضفاضــة  بموجــب  الفلســطينيين  مئــات  إســرائيل  تعتقــل 
االجتماعــيّ. التواصــل  مواقــع  عـلـى  منشــورات 

ــة، بمــا فــي ذلــك تقنّيــات الّتعــرّف علــى الوجــوه المثيــرة للجــدل، للّتجســس 	  تســتخدم إســرائيل المراقبــة الجماعّي
عـلـى الفلســطينيين، وتتّبعهــم والّســيطرة عليهــم دون موافقتهــم.

تواصــل إســرائيل مســاعيها لفــرض رقابــة عـلـى المحتــوى الفلســطينيّ، وتصــدر طلبــات غيــر قانونّيــة، لشــركات 	 
عـلـى  رقابــة  لفــرض   ،)YouTube( و"يوتيــوب"   ،)Facebook("فيســبوك" مثــل  االجتماعــيّ،  التواصــل  وســائل 

المحتــوى الفلســطينيّ عـلـى منصاتهــا المختلفــة.

تحظــر الّســلطة الفلســطينّية فــي الضّفــة الغربّيــة مواقــع إلكترونّيــة تشــمل منّصــات تواصــل اجتماعــيّ ومواقــع 	 
ــة، وتعتقــل أشــخاصا بســبب منشــوراتهم علــى وســائل التواصــل االجتماعــيّ. يّ إخبار

اعتقلــت حمــاس الّتــي تمــارس وظائــف شــبه حكومّيــة فــي قطــاع غــزّة، 66 شــخصا بســبب منشــوراتهم علــى مواقــع 	 
التواصــل االجتماعــيّ فــي عام 2019.

كيف تنتهك الّشكات حقوقنا الرّقمّية؟

تحظــى شــركات الّتكنولوجيــا الرّقمّيــة، بحّصــة أيضــا، مــن المســاهمة والّتســبب بانتهــاكات لحقــوق الفلســطينيين علــى 
اإلنترنــت. واألمثــال علــى ذلــك فــي عــام 2019: 

قامــت شــركات وســائل التواصــل االجتماعــيّ بحظــر أو حــذف حســابات وصفحــات فلســطينية مــن منّصاتهــا، 	 
 )WhatsApp ( "ــة، تليهــا "واتســاب ويشــمل ذلــك "فيســبوك" مــع 950 انتهــاكا لحقــوق الفلســطينيين الرّقمّي

مــع 26 انتهــاكا، و"تويتــر" )Twitter( مــع 15 انتهــاكا، و"يوتيــوب" مــع 13.

يّــة للحصــول عـلـى الخدمــات الرّقمّيــة المختلفــة، بالّتمييــز ضــد الفلســطينيين ـفـي 	  اســتمّرت المنّصــات الضرور
عــام 2019، إذ تعمــل علــى ســبيل المثــال، "بــاي بــال" )PayPal(، علــى توفيــر خدماتهــا االقتصاديـّـة للمســتوطنين 
اإلســرائيليين فــي المســتوطنات اإلســرائيلّية غيــر القانونّيــة فــي األراضــي الفلســطينّية المحتلّــة، ولكــن تمنعهــا عــن 

الفلســطينيين فــي الضّفــة الغربّيــة وغــزّة باســتثناء القــدس. 

تعــرض منّصــات مختلفــة، معلومــات خاطئــة علــى منصاتهــا بشــكل مغالــط للواقــع. وعلــى ســبيل المثــال، "خرائــط 	 
جوجــل" )Google Maps(، والّتــي تتعــارض خريطتهــا مــع القانــون الدولــي، وتوفــر للمســتوطنات اإلســرائيلية فــي 

األراضــي الفلســطينّية المحتلـّـة مّيــزات مالحــة تتيــح ســهولة الحركــة للمســتوطنات اإلســرائيلّية.

https://7amleh.org/2020/04/21/mrkz-hmlh-ysdr-tqryrh-alsnwy-lrsd-alhqwq-alrqmyh-alflstynyh-hashtagh-flstyn2019
https://7amleh.org/2020/04/21/mrkz-hmlh-ysdr-tqryrh-alsnwy-lrsd-alhqwq-alrqmyh-alflstynyh-hashtagh-flstyn2019
https://7amleh.org/2020/05/21/tknwlwjya-altarf-ala-alwjwh-whqwq-alflstynyyn-alrqmyh
https://7amleh.org/2018/10/29/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%9B-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://7amleh.org/2020/04/27/hl-syasat-ywtywb-mthy-zh-dhd-alflstyny-yn-bhth-jdyd-lmrkz-hmlh
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/12/Palestine-PayPal-arabic.pdf
https://7amleh.org/msa/
https://7amleh.org/msa/


14

اعرف حقوقك الرقميّة

شــّجعت شــركات ســياحية مثــل "إيــر بــي إن بــي" )Airbnb(، و"بوكينــغ" )Booking.com(، األعمــال والمشــاريع 	 
يّــة فــي المســتوطنات اإلســرائيلّية، عبــر الســماح للمســتوطنين بــإدراج منازلهــم وشــركاتهم علــى منّصاتهــا. التجار

طّورت شركات المراقبة تقنّياتها، باستخدام بيانات الفلسطينيين دون موافقتهم، بما ينتهك حّق الفلسطينيين 	 
بالخصوصّية.

 	

 كيف تستطيع مختلف األطراف الفاعلة تعزيز حقوقنا الرّقمّية؟ 

يتحّتم عىل الّسلطات حماية حقوق اإلنسان الرّقمّية.

وتستطيع الّسلطات أن تقوم بالمزيد لحماية حقوق الفلسطينيين الرّقمّية، ويتوّجب عليها فعل ذلك.

ينبغــي علــى الّســلطات أن تلغــي جميــع القوانيــن القمعّيــة والغامضــة وفضفاضــة الّتفســير، الّتــي مــن شــأنها انتهــاك 
حقــوق الفلســطينيين الرّقمّيــة دون مبــرر، وبتعّســف واضــح، واالمتنــاع عــن اعتمــاد أي قوانيــن أو تدابيــر أو سياســات 

تعــّوق أو تجــرم الممارســة المشــروعة لحقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم علــى اإلنترنــت.

يجــب علــى جميــع الّســلطات عــدم إخضــاع الفلســطينيين إلجــراءات المراقبــة الجماعيــة أو اعتــراض االتصاالت الرقمية. 
وتعــّد المراقبــة الجماعّيــة انتهــاكا تعّســفيا فــي جميــع الحــاالت، للحــّق فــي الخصوصّيــة وحقــوق اإلنســان األخــرى، وهــي 

تتجــاوز الّتدخــالت المحــدودة والمســموح بهــا بموجــب القانــون الّدولــيّ لحقــوق اإلنســان.

علــى إســرائيل أن تتوّقــف عــن مراقبــة الفلســطينيين بشــكل جماعــيّ ســواء عبــر اســتخدام تقنّيــات المراقبــة، أو تقديــم 
الّطلبــات للشــركات المختلفــة لحظــر أو مراقبــة المحتــوى الفلســطيني.

يجــب عـلـى الســلطات الفلســطينية ـفـي الّضّفــة الغربّيــة وقطــاع غــزّة، اعتمــاد قوانيــن تحمــي وتؤيــد بشــكل واضــح 
يّــة الّتعبيــر، وحمايــة البيانــات، ومناليــة المعلومــات ـفـي الســياق الرّقمــيّ، مــع  يــح، الحــّق ـفـي الخصوصّيــة، وحر وصر

إرســاء ضمانــات قانونّيــة كافيــة لضمــان الوصــول إـلـى ســبل االنتصــاف والمســاءلة.

يتحّتم عىل الّشكات حماية حقوق اإلنسان الرّقمّية.

يجــب علــى الشــّركات، انطالقــا مــن عملهــا فــي وضــع احتــالل، أن تضمــن عــدم مســاهمة أنشــطتها فــي انتهــاكات حقــوق 
يّــة وحقــوق اإلنســان،  الفلســطينيين الرّقميــة، وفقــا اللتزاماتهــا بموجــب المبــادئ الّتوجيهّيــة بشــأن األعمــال التجار

ومعاييــر قانــون حقــوق اإلنســان الّدولــيّ.

كمــا وتتحّمــل مســؤولية احتــرام حقــوق اإلنســان والتأكــد مــن عــدم تواطؤهــا ـفـي االنتهــاكات، خاصــة إذا كانــت تيّســر 
المراقبــة أو توّفــر تقنيــات المراقبــة للّســلطات.

وـفـي حالــة تعــرّض حقوقــك للمســاس ـفـي ســياق اإلنترنــت، مــن قبــل جهــات فاعلــة مختلفــة، بمــا ـفـي ذلــك ســلطات 
الّدولــة أو الّشــركات أو األفــراد، فأعلــم أّن جميــع ســلطات الّدولــة المذكــورة أعــاله، تّتحمــل المســؤولّية األساســّية عــن 
تزويــدك بســبل انتصــاف فّعالــة، باإلضافــة إلــى ضمانــات الحــّق فــي المحاكمــة العادلــة واإلجــراءات القانونّيــة الواجبــة.

https://undocs.org/ar/A/HRC/27/37
https://undocs.org/ar/A/HRC/27/37
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استخدم محرّكات بحث تمكّنك 
من تصّفح اإلنرتنت مع احلفاظ 

عىل مجهولّية هويّتك

اهتم بإعدادات األمان خاّصتك،
 خاّصة عىل منّصات التواصل

 االجتماعيّ

كلّ ما تشاركه عىل اإلنرتنت يبقى 
يف ذاكرة اإلنرتنت، لذا، قم بإدارة 
معلوماتك بشكل صحيح واحمي 

معلوماتك احلساّسة

تحكّم بما تنرشه، وعىل أي 
منّصات تنرشه

استخدم أدوات للّتحايل عىل 
الرّقابة عند الرضورة، وتأكد من 

أن األدوات اليت تستخدمها 
آمنة ومؤّمنة، وتحميك من 

المراقبة اإلضافّية

أغلق خدمات الموقع اجلّغرايفّ 
والّشبكة عىل هاتفك عندما ال 

تحتاجها

 ،VPN استخدام شبكات
أو Tor، لتحمي بياناتك من 

التعرّض للتنّصت المحّلّ

V P N
استخدم برمجّيات مضادّة 
للفريوسات، واحرص عىل 

تحديثها بشكل دائم

تجنّب هجمات التصّيد واحم 
نفسك واألجهزة من هجمات 

التصّيد

استخدم تقنيات الّتشفري حلماية 
اتصاالتك عرب اإلنرتنت

 كيف يُمكنك حماية نفسك وحقوقك عرب اإلنرتنت؟ 

استخدم أساليب األمان الرّقميّ األساسّية.

مــن المهــم أن تعــي المخاطــر التــي تواجهــك أثنــاء محاوالتــك لممارســتك حقــوق اإلنســان الخاصــة بــك علــى شــبكة 
اإلنترنــت، وأن تّطــّور ممارســات أمــان رقمــيّ أساســّية لحمايــة نفســك عـلـى اإلنترنــت. ويقــّدم مركــز حملــة، الوصايــا 

العشــر لألمــان فــي اإلنترنــت، مــن أجــل الحفــاظ علــى ســالمتك وحمايــة خصوصّيتــك عبــر اإلنترنــت:

كثر حول األمان الرّقمي بشكل موّسع. ويقّدم لك دليل حملة لألمان الرّقمّي للفلسطينيين، تفاصيل أ

https://7amleh.org/ds/
https://7amleh.org/ds/
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/02/7amleh_net_guide_WEB.pdf
https://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/02/7amleh_net_guide_WEB.pdf
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احتفظ بنسخ احتياطية لمحتواك

لحمايــة نفســك مــن إزالــة محتــواك عــن المنّصــات الرّقمّيــة المختلفــة، والــذي يتعــّذر عليــك الوصــول 
بــك. ال  إليــه )بســبب اختفائــه(، مــن المهــم أن تحتفــظ بنســخة احتياطيــة مــن المحتــوى الخــاص 
يــن المحتــوى الخــاص بــك، بــل قــم بإنشــاء أرشــيف خــاص بــك ســواء عـلـى  تســتخدم منّصــات لتخز

جهــاز الحاســوب خاّصتــك أو ـفـي الّســحابة اإللكترونيــة.

التمس وأبلغ عن االنتهاكات

شــهدت األعــوام األخيــرة، بــذل جهــود مضنيــة لتحســين آليــات اإلبــالغ عــن االنتهــاكات للحقــوق الرّقمّيــة 
عبــر اإلنترنــت. ويشــمل ذلــك مبــادرات صــادرة عــن المجتمــع المدـنـيّ ومبــادرات أخــرى صــادرة عــن 
شــركات التواصــل االجتماعــيّ، والّتــي توّفــر طرقــا ســهلة لإلبــالغ عــن انتهــاك الحقــوق. ومــع ذلــك، ال 
تــزال هنــاك العديــد مــن الشــوائب والقضايــا المعلّقــة بمــا يتعلّــق بمــدى شــفافية ومســاءلة آليــات 

اإلبــالغ هــذه.

إذا مــا أزيــل المحتــوى الخــاص بــك، يمكنــك إبــالغ موقــع Silenced.Online، وهــو عبــارة عــن منّصــة . 1
وحملــة مســتقلّة صــادرة عــن المجتمــع المدنــي.

يمكنــك التعــرّف علــى كيفّيــة اســتئناف القــرارات التــي تّتخذهــا شــركات وســائل التواصــل االجتماعــيّ، . 2
بمــا ـفـي ذلــك "فيســبوك"، و"تويتــر"، و"يوتيــوب"، وغيرهــا، مــن خــالل هــذا الدليــل عــن االســتئنافات 

الرّقمّيــة.

https://silenced.online/
https://silenced.online/2020/05/04/how-to-appeal/
https://silenced.online/2020/05/04/how-to-appeal/
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  عن مركز "حملة" 

"حملــة" – المركــز العرـبـي لتطويــر اإلعــالم االجتماعــيّ، مؤسســة أهلّيــة غيــر ربحّيــة تهــدف إـلـى الدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان للفلســطينيين ـفـي فضــاء اإلنترنــت. برامجنــا تبنــي قــدرات الفلســطينّيين للوصــول اآلمــن لإلنترنــت، وإدارة 
حمــالت رقميــة فّعالــة، والمناصــرة مــن أجــل الحقــوق الرقمّيــة. يعمــل طاقــم حملــة فــي القــدس وقطــاع غــزة والضفــة 
الغربيــة والداخــل، ويشــارك بشــكل منتظــم فــي المنتديــات الدولّيــة بالتعــاون مــع شــركاء محلييــن ودولييــن. لملخــص 

عــن عملنــا، يرجــى مراجعــة التقريــر الســنوي.    

 )grassroots( التدريبات وورشات العمل: نعمل مع مؤسسات المجتمع المدنيّ ومبادرات المؤّسسات القاعديّة
وإعالمّيين ومدافعي وناشطي حقوق اإلنسان، من أجل تعزيز األمان الرقميّ والحمالت والقدرات على بناء حمال 
رقمية. قام مركز "حملة" بتدريب المئات في فلسطين ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. في العام 2018، قام 
مركز "حملة" بتدريب للمدربين حول األمان الرقمّي، وبتدريب 1500 شاب في األمان الرقمّي، وبعض المؤّسسات 
في بناء الحمالت والتسويق الرقمّي ورواية القصة الرقمّية. كما وأنتجنا مواد تدريبية تشمل رزمة تدريب تعليمّية 

حول مراعاة النوع االجتماعّي في األمان الرقمّي، ودليل األمان الرقميّ األول في اللغة العربّية.      

المتعلقة  القضايا  مختلف  حول  الرقمّية  الموارد  استخدام  والتوعية،  المناصرة  وإدارة حمالت  تنسيق  الحمالت: 
بالحقوق الفلسطينية. يختص مركز "حملة" في تطوير وإنتاج الحمالت التي ترفع وعي الجمهور العام حول مجموعة 
بإنتاج العديد من  التي تؤثر على المجتمعات المهمشة والمستضعفة. قام مركز "حملة"  من القضايا المتعددة 
الحمالت الرقمّية والتي تشمل تقارير أبحاث ورسوم بيانية )انفوجرافيك( وفيديوهات ومواد أخرى. ويشمل ذلك 
كاديمية دويتشه  زراعة البذور في منطقة "ج" )اتحاد لجان العمل الزراعيّ(، وحملة توعية حول األمن الرقمّي )أ
فيله( ، وأضواء على غزة )أوكسفام( وغيرها. وعلى وجه الخصوص، لدينا خبرة في تصميم حمالت حّساسة للنوع 
االجتماعيّ ومحتوى إعالميّ للجمهور الفلسطينيّ. وشمل ذلك حملة على اإلنترنت في العام 2018 ، مع حلقتين 

على شبكة اإلنترنت والتي وصلت إلى حوالي 120،000 شخص، وساهمت في زيادة الوعي حول مسألة العنف 
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