
	  
	  

كاميیررااتت في كلل مكانن  

االملخصص االتنفيیذذيي  

نن قامتت ووسائطط االتكنوولووجيیا االحدديیثة وواالمناهھھھج االجدديیددةة بتحدديي ااالفتررااضاتت االقائمة منذذ فتررةة ططوويیلة حوولل كيیفيیة االتووثيیقق في مجالل حقووقق ااإلنسا
هھووااتفف االخلوويیة ااستخدداامم ووسائلل ااالعالمم ااالجتماعيیة وواالبكلل ما فيیهھ منن االرربيیع االعرربي٬، وومنن االمنووطط بهھمم االقيیامم بهھذذاا االددوورر٬، ووذذلكك بددءاا منن 

  ووغيیرر ذذلكك! ٬،عبرر وويیكيیليیكسس االووثائقق االسرريیةووحتى نشرر ووااإلنتررنتت٬، 
 

٬، في حيینن ساهھھھمم أأيیضا على نططاقق اللهھا كشفف اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنساننكووسيیلة ررئيیسيیة يیمكنن منن خاالتووثيیقق عبرر كاميیررااتت االفيیدديیوو  ووقدد بررزز
.االشفافيیة وواالمساءلة وواالحكمم االررشيیدد االتأكيیدد علىضمانن في أأووسع   

 
٬، جدديیددةة في مجالل االددفاعع عنن حرريیة االتعبيیرر وواالمعلووماتت منن تكنوولووجيیاتت ااالتصاالتت فررصا االفيیدديیوو ووغيیررههنن في االووقتت االذذيي أأظظهھرر فيیهھ وولك

عنن قصدد  ااً ٬، سووااءعدددد ضخمم منن االناسسأأصبح في عصرر االفيیدديیوو٬، في هھھھذذاا االمجالل. ف نقاطط ضعففكبررىى ووتحدديیاتت عنن  أأيیضا تتكشف اإإال أأنهھ
أنن يیقووموواا ب. وولذذلكك أأصبح هھھھناكك عببء كبيیرر على منن يیرريیددوونن إإحددااثث تأثيیرر قوويي ووفّعالل نن عنن حقووقق ااإلنساننمدداافعيی ننيیعتبرروو٬، غيیرر قصددأأوو 

تهھمم ااقددررلكنن ). خاررجهھعلى ااالنتررنتت أأمم  ااً (سووااءحقووقق ااإلنسانن للتعاملل مع فيیدديیووهھھھاتت تووثيیقق اانتهھاكاتت جدديیددةة وونظظمم تططوويیرر مهھاررااتت بخلقق وو
 ووأأحكووماتت  ااً وواالقططاعاتت٬، سووااء ووااسعة منن االناسسفئة على  ةةمعتمدد تتأأصبحألمانن وواالخصووصيیة ووااوواالتووااصلل للمعلووماتت  ووصووللعلى اال

ووغيیررهھھھمم..وونووكيیاتوويیترر شرركاتت مثلل جووجلل ووفيیسبووكك وويیاهھھھوو وومايیكررووسووفتت ووأأوو منظظماتت ددووليیة   

االقددررةة على اسس منن حرريیة االتعبيیرر هھھھي باألس االمفتووححاالجدديیدد ووأأصبحتت االمعايیيیرر االتي تحدددد منن يیمكنهھ االمشارركة (وواالصموودد) في هھھھذذاا االمجالل 
.ةاالمناسباالمهھاررااتت وواالتكنوولووجيیا وواالشبكاتت اامتالكك معلووماتت وواالووصوولل لل  

 
حقووقق للددفاعع عنن هھددفف إإلى االتأكدد منن أأنن ااآلالفف منن ااألشخاصص االذذيینن يیستخددموونن االفيیدديیوو يی )كاميیررااتت في كلل مكانن( "وويیتنسس"مشررووعع 

.ععقددرر االمستططا الل ووآآمنن ووأأخالقيعّ االقيیامم بذذلكك بشكلل ف هھممااإلنسانن يیمكن  

ي مجالل االتكنوولووجيیا ووحقووقق ااإلنسانن. يیحاوولل منن كبارر االخبررااء وواالمماررسيینن ف 40 االـ تمم عقددهھھھا مع ما يیفووققلى مناقشاتت إإيیستندد هھھھذذاا االتقرريیرر 
سائلل ااالعالمم ووحقووقق ااإلنسانن٬، وواالتكنوولووجيیا٬، ووفيیما يیتعلقق ب اررططة ططرريیقق لالتجاهھھھاتت االناشئة في االسيیاساتت وواالمماررساتتخاالتقرريیرر تقدديیمم 

في االمهھميینن العبيینن قيیامم االكيیفيیة حوولل تووصيیاتت يیقددمم أأيیضا مجمووعة منن اال "لكاميیررااتت في كلل مكانن"اا٬، ووااألعمالل االتجارريیة. عيیةااالجتما
حسيینن االشقيینن االعملي وواالسيیاسي فيیما يیتعلقق بمجالل االتووثيیقق عبرر االفيیدديیوو ذذ خططووااتت محددددةة وومعقوولة لتاتخبإاالمشهھدد االجدديیدد لحقووقق ااإلنسانن 

.منن االمعلووماتت ووتقنيیاتت ااالتصاالتت االمستخددمة لحقووقق ااإلنساننذذلكك  ووغيیرر ااإلنسانن٬،للددفاعع عنن حقووقق   
 

إإلحاحا: تعدّد ااألكثرر  تحدديیاتتهھھھناكك خمسس   

• ٬،االخصووصيیة وواالسالمة   

• ٬،شبكةمووااططنن االضعفف بال   

• عليیهھا ٬، وواالمحافظظة هھاووتووثيیقززيیاددةة تحميیلل االمعلووماتت    

• ااألخالقق٬،    

• وواالسيیاساتت.   

 

 

 

سالمةاالخصووصيیة وواال  



	  
	  

جعلتت منن االسهھلل بالنسبة للمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن  االهھاتفف االمحموولل٬،لتكنوولووجيیا االحدديیثة٬، ووخاصة ووسائلل ااأأنن معررووفف منن اال
سهھوولة االنسخ . االصعبب بالنسبة لهھمم االقيیامم بذذلكك بشكلل آآمنن وومع ذذلكك٬، ما ززاالل منن٬، حقووقق ااإلنساننكاتت تووثيیقق ووتسجيیلل اانتهھاووغيیررهھھھمم 

جميیع فرردد. مستخددمم االجدديیدداا منن االمخاططرر بما يیفووقق سيیططررةة االشكال  نابرر أأضاففاالصوورر عبرر مجمووعة متنووعة منن االمتددااوولل وو
لططررفف ثالثث تعقبهھا وورربططهھا ررقميیة شخصيیة يیمكنن  ااكك آآثاررتترراالمحتوويیاتت ووااالتصاالتت٬، بما في ذذلكك ووسائلل ااإلعالمم االمررئيیة٬، 

لتعقبب  )ااالجتماعيیة الشبكاتتمررتبططة بووخاصة اال( ااستخدداامم صوورر ووبيیاناتت االفيیدديیووعنيیفة باألخصص يیمكنهھا االحكووماتت اال. ااستغاللهھاوو
ذذلكك أأيیضا تططوورر االبرراامج االتي يیمكنهھا االتعررفف على االووجووهه بشكلل  ووسهھللّ . ددااخلل بلدداانهھممووااستهھدداافهھمم  هھھھممتحدديیدد مساررووناشططيینن اال

أأووتووماتيیكي.  

 
 شرركاتت االتكنوولووجيیا٬،. يیجبب على ظظيیميیة حيیثما ووجددتتوواالتنتشرريیعيیة االثغررااتت ااستغاللل االددوونن ووضع االسيیاساتت ااالستباقيیة٬، سيیتمم وومنن 

عايیهھمم االترركيیزز بشكلل ٬، وويینبغي هھممخصووصيیة االمستخددميینن ووبيیاناتتحمي  هھممووخددماتهھمم على سبيیلل االمثالل٬، ضمانن أأنن منتجاتهھمم ووموورردديی
.أأكبرر على االخصووصيیة عنن ططرريیقق االتصميیمم  

 
ة منغمسس في مناقشاالجميیع في هھھھذذاا االمجالل ووضررووررةة سرريیة هھھھوويیة االمستخددمم. خصووصيیة اال اتت االعامة بشأننمناقشقلة االمنن االمقلقق 

أأوو االحقق تهھ االشخصيیة في االسيیططررةة على صوورراالفرردد حقق يینظظرر في مسألة تصميیمم خصووصيیة االبيیاناتت االشخصيیة٬، وولكنن ال ااحدد تقرريیبا وو
 ااإلنسانن ألهھھھميیة عددمم االكشفف عنن أأسماء االمستخددميینن مجتمع حقووقق يیتجهھ تفكيیرريیجبب أأنن . االفيیدديیووووساططة في عددمم ذذكرر ااسمهھ في عالمم 

.االبصرريیة االهھوويیةاالحقق في عددمم االكشفف عنن : عدداا جدديیددااتططوويیرر بُ البدد لهھمم منن ووعليیهھ لتمكيینن منن حرريیة االتعبيیرر ل  

مووااططنن االضعفف بالشبكة  

٬، حيیثث ووضع مناقشاتت حقووقق ااإلنساننفيیما يیتعلقق باالووااجهھة  فيفيیسبووكك في ااآلوونة ااألخيیررةة٬، أأصبح مقددمي االتكنوولووجيیا مثلل جووجلل وو
االناشططيینن منذذ فتررةة أأنن على االررغمم منن لددفاعع عنن حقووقق ااإلنسانن. فيیما يیخصص ااووسططاء االرربيیع االعرربي على أأكتافهھمم مسئووليیة هھھھامة ك

فئة هھھھذذهه االمووااقع بيینن  تتإإال أأنهھ ليیس حشدد مؤؤيیدديیهھمم٬،للتووااصلل مع وو مثلل دداايیلي مووشنن وويیووتيیووببتفاعليیة باستخدداامم مووااقع يیقووموونن ططوويیلة 
أأوو سيیاساتت تحرريیرريیة مم ليیسس لدديیهھاالخددماتت هھھھؤؤالء مقددمي  أأوو غيیررهھھھمم. محتووىى حقووقق ااإلنسانن٬، سووااء للمستخددمم أأوو لمساهھھھماتت االمحرررريینن

إإنهھاءااً لحساباتهھمم أأوو لبعضض االموواادد بعضض االناشططيینن ووعليیهھ فقدد ووااجهھ . متاحة للجمهھوورر ترركزز تحدديیدداا على محتووىى حقووقق ااإلنساننمعايیيیرر 
. انتهھاكك" شررووطط سيیاساتت ااالستخددااممب"ا ووما شابهھ ووذذلكك ألنهھمم قاموواا شارركوونهھاالتي يی  

تجعلل آلليیاتت فّعالة. هھھھناكك باستمرراارر تططوويیرر حتاجج لحمايیة يی٬، ووعليیهھ أأوو مررااقبتهھااالعتررااضض أأوو عررضة النهھاء االخددمة٬، محتووىى االفيیدديیوو 
عررضة شدديیدد أأوو قتلل يیصبح فيیدديیوو يیظظهھرر فيیهھ عنفف  ٬، أأييجارريیةاالمنابرر االتعلى . فمثال محتووىى االفيیدديیوو أأكثرر ااحتماالاالررقابة االتلقائيیة على 

لضغطط االقوويیة في صناعة ااألفالمم وواالمووسيیقى٬، تؤؤثرر حقووقق االططبع وواالنشرر على االمحتووىى االعامم بسببب االمصالح ووجماعاتت االغاء. لإل
باستخدداامم أأشكالل إإعاددةة إإنتاجج االمنتجاتت االفنيیة بشكلل ساخرر أأوو غيیرر ذذلكك.  

-االمشررووعة تقنيیاتت االمررااقبة كما أأنهھ منن االممكنن جدداا أأنن يیتمم ااستخدداامم  ررساتت غيیرر مماضدد تططبيیقق االقانوونن تمم تحدديیثهھا باألساسس لاالتي وو 
- ووما شابهھااستغاللل ااألططفالل قانوونيیة مثلل  للررقابة االسرريیة على أأوو محتووىى حقووقق ااالنسانن أأوو منع على فررضض ررقابة ليیمكنن ااستخدداامهھا  

٬، إإال أأنهھا معايیيیرر ددووليیة للتددقيیقق وومررااقبة االتكنوولووجيیا ذذااتت ااالستخدداامم االمززددووجج مثلل هھھھذذههاالمدداافعيینن عنن حقووقق ااالنسانن. تووجدد بالططبع 
مررااجعة ووتفعيیلل. بحاجة إإلى   

. كما يیجبب وواالخاصةأأاالعامة  ٬، سووااءشبكاتت ااالتصاالتت ما يیخصصفيیمنن ناحيیة أأخررىى وواالمساءلة منن ناحيیة جبب عليینا ززيیاددةة االمرروونة يی
ووتووززيیع محتووىى حقووقق ااإلنسانن.مجتمع حقووقق ااإلنسانن ااالستثمارر في ووسائلل بدديیلة لالتصالل٬، وواالحفاظظ على على   

 

 

 

ثيیقهھا ووحفظظهھااالتحميیلل االززاائدد للمعلووماتت ووتوو  



	  
	  

مع توواافدد االمززيیدد منن موواادد االفيیدديیوو مباشررةة للجمهھوورر منن مجمووعة ووااسعة منن االمصاددرر٬، أأصبح منن االُملح إإيیجادد سبلل للتحققق االسرريیع منن مثلل 
ساعددةة هھھھذذهه االمعلووماتت. ووبجانبب تقنيیاتت االتحققق االجنائي االمعررووفة٬،  تقددمم االمباددررااتت االتكنوولووجيیة االحدديیثة أأساليیبب متططووررةة للتحققق االتقني ووللم

في ددعمم ااستخدداامم االفيیدديیوو في ااألططرر االقانوونيیة ووكأددلة ووكووسيیلة إإعالميیة ووأأررشيیفيیة. وومع ذذلكك٬، تبقى أأسئلة هھھھامة يیجبب االبحثث عنن إإجاباتت لهھا٬، 
مثلل كيیفيیة ضمانن ااألصالة٬، ووحمايیة االسالمة٬، ووتووصيیلل االغررضض ااألصلي منن محتووىى حقووقق ااإلنسانن. يیجبب على منظظماتت االمجتمع االمددني 

يیرر أأوو االبررووتووكووالتت االمشترركة للمعلووماتت على شاكلة مجالل االصحافة.تططوويیرر االمعايی  

ووكلما نما محتووىى حقووقق ااإلنسانن٬، تصبح عمليیة تجميیعهھ ووفررززهه بططررقق ووااضحة ووجذذاابة تحدديیا كبيیرراا. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، ضمانن ااستنمرراارريیة 
يیة وواالعدداالة؛ ووال يیمكنن ااالعتمادد على االمؤؤسساتت االتجارريیة توواافرر موواادد االفيیدديیوو االمتعلقة بحقووقق ااإلنسانن هھھھوو أأمرر بالغ ااألهھھھميیة للددعووةة وواالتووع

قق ووحددهھھھا للقيیامم بهھذذهه االمهھمة٬، كما أأنهھ ليیسس منن االسهھلل على ااألفرراادد االمستخددميینن للمنابرر االتجارريیة فهھمم كيیفيیة عملل نسخة ااحتيیاططيیة لمحتووىى حقوو
ااإلنسانن٬، خاصة في حاالتت ااألززماتت.   

أأخالقيیاتت  
قق في محتووىى ووسلووكك ووسائلل ااالعالمم ااالجتماعيیة تحتت ااألضووااء بشكلل متززاايیدد. أأووال٬، منن حيیثث في ااآلوونة ااألخيیررةة٬، أأصبح ووضع ااألخال

ووجوودد مستخددميینن إإما منن االشبابب االيیافع أأوو غيیررهھھھمم منن االفئاتت االتي تحتاجج لحمايیة. يیمكنن أأنن تتضارربب ااحتيیاجاتت حقووقق ااإلنسانن٬، بما في ذذلكك 
تددفقق االمحتووىى وواالهھوويیة عبرر ووسائلل ااالعالمم ااالجتماعيیة. تعتبرر ااألططرر االمووجهھة كيیفيیة تأميینن موواافقة االمشارركيینن للفيیدديیوو٬، مع سررعة اانتشارر وو

وواالمباددئئ ااألخالقيیة للمحتووىى االمتووااجدد على ااالنتررنتت في مررااحلهھا ااألوولى ووال تعكسس أأوو تددمج بشكلل صرريیح معايیيیرر حقووقق ااإلنسانن.  

االعالمم االمادديي٬، ووهھھھوو ما قدد يیكوونن مفيیدداا سووااء بالنسبة للجيیلل  يیجبب االقيیامم بالمززيیدد وواالمززيیدد لرربطط ااألخالقق في االفضاء االررقمي مع ااألخالقق في
االموولوودد في "االعالمم االررقمي" أأوو لسووااهھھھمم.  

االسيیاساتت  
–تتططوورر االتكنوولووجيیا  -ووخاصة ااإلنتررنتت  بشكلل أأسررعع بكثيیرر منن قددررةة االمنظظوومة االتشرريیعيیة وواالتنظظيیميیة على مووااكبتهھمم. ووغالبا ما تكوونن  

فقة مع االمتططلباتت االمتبايینة كما أأنهھ يیتمم ووضعهھا خلفف ااألبوواابب االمغلقة٬، بددوونن أأيي نقاشش أأوو نقدد عامم. االحلوولل االتنظظيیميیة االمططررووحة غيیرر متوواا  

تؤؤثرر االسيیاساتت االتنظظيیميیة االتي تضعهھا كلل منن االوواليیاتت االمتحددةة أأووااالتحادد ااالووررووبى حوولل ااالنتررنتت وومجالل ااالتصاالتت في أأجززااء أأخررىى 
منن االعالمم. فعلى سبيیلل االمثالل٬، حتى ااآلنن ال تططبقق االوواليیاتت االمتحددةة أأوو ااالتحادد ااألووررووبي بشكلل منظظمم معايیيیرر حقووقق ااإلنسانن في تشكيیلل 

ما ززاالتت أأغلبب االمنظظماتت االحكووميیة االددووليیة٬، مثلل ااالممم االمتحددةة٬، بعيیددةة عنن مجالل صنع االسيیاساتت االمنظظمة لإلنتررنتت ووتت. سيیاساتت ااالنتررن
ووفي  جدديیددةة هھھھي بمثابة مررجعيیة للكثيیرريینن.  ااً غيیرر فاعلة بهھ٬، باستثناء بعضض االووكاالتت االمختصة وواالمقرررريینن االخاصيینن وواالذذيینن يیططوّورروونن أأططرروو

تت جاهھھھددةة٬، ال سيیما االصيینن٬، لووضع  سيیاساتت تنظظيیميیة تقللل هھھھامشش حرريیة االتعبيیرر ددااخلل بلدداانهھمم٬، ووتسعى االووقتت نفسهھ تسعى بعضض االحكووما
بالتووااززيي للتأثيیرر على االهھيیئاتت االددووليیة االمشارركة في ووضع االمعايیيیرر االددووليیة  

االتووصيیاتت االررئيیسيیة  

قيیة بيینن االمجتمع االمددني ووقططاعع ااألعمالل وواالحكوومة إإذذاا كنا نررغبب في ااستخدداامم فّعالل للفيیدديیوو للددفاعع عنن حقووقق ااإلنسانن٬، فالبدد منن شررااكة حقيی
ليیكوونن االتأثيیرر وواالتغيیيیرر ططوويیلل ااألجلل وومستدداامم بشكلل حقيیقي. في االفقررااتت االقليیلة االقاددمة٬، نررصدد عدددد منن االخططووااتت االررئيیسيیة االمووجهھة 

ي يیجبب ااتباعهھا لتعززيیزز إإمكاناتت لشرركاتت االتكنوولووجيیا وواالمططوورريینن وواالمستثمرريینن وومنظظماتت حقووقق ااإلنسانن وواالممووليینن ووصانعي االسيیاساتت االت
االفيیدديیوو للددفاعع عنن حقووقق ااإلنسانن٬، ووبشكلل أأعمم٬، لضمانن أأنن كلل االناسس يیمكنهھمم ااستخدداامم االتكنوولووجيیا بأمانن ووفعاليیة ووبشكلل أأخالقي.  

شرركاتت االتكنوولووجيیا  

عاليیة٬، وواالمحتووىى االتحرريیرريي االتووصيیاتت االتي نووجهھهھا لشرركاتت وومططوورريي االتكنوولووجيیا ترركزز على أأرربع مجاالتت؛ االسيیاساتت االتنظظيیميیة٬، وواالف
 وواالمشارركة االووااسعة. إإحددااثث هھھھذذهه االتغيیيیررااتت سيیؤؤثرر بشكلل إإيیجابي على االبيیئة االمؤؤططررةة للفيیدديیوو االمتددااوولل عبرر ااإلنتررنتت أأوواالهھووااتفف االمحموولة٬،

بلل وومنن شأنهھ أأيیضا أأنن يیقللل االعببء عنن االمجتمع االمددني.  

1. تقيیيیمم االسيیاساتت االحاليیة باستخدداامم عمليیاتت تقيیيیمم ااألثرر فيیما  إإعاددةة ووضع حقووقق ااإلنسانن في صلبب سيیاساتت االمستخددمم وواالمحتووىى: 
يیخصص حمايیة حقووقق ااالنسانن٬، ووخلقق فئاتت محتووىى حقووقق ااإلنسانن بما ال يیجعلهھا عررضة للغلقق أأوو ااالستيیالء االتعسفي٬، باإلضافة 

كانن ذذلكك ممكنا. لتسليیطط االضووء على االقيیمم االررئيیسيیة فيیما يیخصص االسيیاقق وواالموواافقة٬، ووضمانن االحفاظظ على االمحتووىى حيیثما   



	  
	  

2. جعلل سيیاساتت االحفاظظ على االخصووصيیة  ووضع حقووقق ااإلنسانن في قلبب ضوواابطط االخصووصيیة وواالسماحح بخاصيیة سرريیة االهھوويیة: 
أأكثرر ووضووحا ووضوواابطط االخصووصيیة أأكثرر فعاليیة باستخدداامم مباددئئ االخصووصيیة منذذ االتصميیمم وواالسماحح بالخصووصيیة االبصرريیة 

جاتت وواالتططبيیقاتت وواالخددماتت االحدديیثة.ووعددمم االكشفف عنن هھھھوويیة االمستخددمم بمساعددةة االمنت  

3. تسهھيیلل تجميیع موواادد االفيیدديیوو االخاصة بحقووقق ااإلنسانن٬، ووتيیسيیرر تعليیمم االمستخددميینن  خلقق فضاء ررقمي مكررسس لحقووقق ااإلنسانن: 
لقضايیا حقووقق ااإلنسانن٬، ووجعلل سيیاساتت غلقق االحساباتت وواالسيیاساتت االتحرريیرريیة ووااضحة ووشفافة٬، ووووضع تررااخيیصص حمايیة ااإلبددااعع 

ووددعمم االمستخددميینن في االتعاملل مع قضايیا ااألخالقق وواالسالمة.حيیزز االتنفيیذذ   

4. تهھمم اااالتعاوونن مع االشرركاتت االمتعددددةة بخبررااالنخررااطط في مناقشاتت وومباددررااتت االتكنوولووجيیا االمتعلقة بمجالل حقووقق ااإلنسانن:  
مثلل مباددررةة االشبكة االمتررااكمة وواالمتبايینة بشأنن االمباددئئ االتووجيیهھيیة لحقووقق ااإلنسانن٬، وواالمشارركة في مباددررااتت متعددددةة ااألططرراافف 

االعالميیة٬، وومعالجة قضايیا االتوورريیدد ووااألثرر االبيیئي ووغيیررهھھھا منن االقضايیا ذذااتت االصلة.  

مستثمرريي االتكنوولووجيیا:  

يیلعبب أأصحابب ررؤؤووسس ااألموواالل وواالمستثمرريینن ددوورراا حاسما في تقدديیمم منتجاتت ووخددماتت تكنوولووجيیة عاليیة االجووددةة يیمكنن أأنن تحققق مكاسبب 
ااإلنسانن. كبيیررةة لمجتمع االمدداافعيینن عنن حقووقق  

1. االعملل على فهھمم ااآلثارر االمتررتبة على االتكنوولووجيیا فيیما يیخصص حقووقق ااإلنسانن.ووضع حقووقق ااإلنسانن في ططليیعة ااالستثمارر:    

2. ااستخدداامم آآليیاتت االتموويیلل االمشترركك لتططوويیرر االتكنوولووجيیا فيیما يیخددمم حقووقق ااإلنسانن. االتعاوونن مع مموولي حقووقق ااإلنسانن:   

منظظماتت حقووقق ااإلنسانن:  

نن أأجلل االددفاعع عنن حقووقق ااإلنسانن في كثيیرر منن ااألووقاتت مع ااستخدداامم االتكنوولووجيیا وواالسيیاساتت االمنظّظمة لهھا. في االعصرر يیتشابكك االكفاحح م
االررقمي٬، أأصبح منن االحتمي بالنسبة لمنظظماتت حقووقق ااإلنسانن تكوويینن شررااكاتت قوويیة مع شرركاء غيیرر تقليیدديیيینن٬، مع االثباتت على مباددئئ ووقيیمم 

حتى تتررسخ في مجالل االتكنوولووجيیا.حقووقق ااإلنسانن االمتعاررفف عليیهھا ددووليیا   

1. لتعززيیزز االقددررااتت االذذااتيیة ووقددررااتت االتووااصلل وواالتعاوونن مع خبررااء ااالشتباكك مع خبررااء االتكنوولووجيیا: تخصيیصص االموواارردد وواالخبررااتت  
االتكنوولووجيیا بشأنن قضايیا حقووقق ااإلنسانن.  

2. ددعمم تددرريیبب ووتعلمم ااستخدداامم االتكنوولووجيیا لخددمة قضايیا حقووقق ااإلنسانن.    

3. إإنشاء شبكة تكنوولووجيیا منن أأجلل حقووقق ااإلنسانن ووتنسيیقق االمناقشاتت على االمنابرر االمختلفة وونن٬، ووتقليیلل االمنافسة: االمززيیدد منن االتعا 
االمجتمع االمددني ووووسائلل ااإلعالمم ووقططاعع ااألعمالل وومموولي االتكنوولووجيیا وومستثمرريیهھا.  وواالتفاعلل مع صناعع االقرراارر االررئيیسيیيینن وومع

نسانن للمستثمرريینن في مجالل تكنوولووجيیا االمعلووماتت ووااالتصاالتت.أأيیضا منن االضرروورريي تططوويیرر مباددئئ مررااعاةة حقووقق ااإل  

4. تططوويیرر االمززيیدد منن االمررااقبة االفعالة وونظظمم االتقيیيیمم٬، ووخلقق نماذذجج تنبؤؤيیة يیمكنن أأنن تتووقع ااالتجاهھھھاتت في ااالستثمارر في مجالل االبحووثث:  
االالعبيینن االررئيیسيیيینن في هھھھذذاا االمجالل.االتكنوولووجيیا وواالسيیاساتت االتي قدد تؤؤثرر على حقووقق ااإلنسانن٬، وومشارركة االنتائج وواالتووصيیاتت مع   

ننوواالمموول  
منن االحكووماتت أأوو االمؤؤسساتت االخاصة٬، ددوورراا عظظيیما في إإجررااء ووددعمم ااألبحاثث وومسانددةة االنشططاء بشأنن االقضايیا  ااً نن٬، سووااءوويیلعبب االمموول

االووصوولل لهھ وويیقبلل  ذذااتت االصلة بحقووقق ااإلنسانن وواالتكنوولووجيیا. ووعليیهھ٬، يیجبب أأنن يیصبح تموويیلل هھھھذذهه االمؤؤسساتت أأكثرر شفافيیة ووسهھوولة في
مساحة منن االمخاططررةة لضمانن ززيیاددةة االتأثيیرر.  

1. ززيیاددةة االشفافيیة في االتموويیلل (منن يیموّولل ماذذاا ووكيیفف).   

2. إإنشاء مساحاتت لمشررووعاتت بهھا جهھاتت مانحة متعددددةة في مجالل  االتعاوونن مع ممووليینن آآخرريینن وومستثمرريینن وومططوورريي االتكنوولووجيیا: 
االناشئة وواالتي بهھا االكثيیرر منن االجهھاتت االمانحة٬، فضال عنن االبحثث عنن جهھاتت االتكنوولووجيیا ووحقووقق ااإلنسانن٬، بما في ذذلكك االمنابرر 

أأووررووبا ووخلقق آآليیاتت تموويیلل مشترركة مع االمستثمرريینن وواالبحثث عنن مجلسس مررااجعيینن قاددرر  مانحة جدديیددةة خاررجج االوواليیاتت االمتحددةة وو
على تقيیيیمم ووحصرر االمخاططرر في االمقتررحاتت االمقددمة.   



	  
	  

3. ووتقيیيیمم مجالل حقووقق ااإلنسانن وواالتكنوولووجيیا.االمباددررةة بتططوويیرر منهھجيیاتت فعالة لررصدد    

صناعع االسيیاساتت  

يیلعبب ووااضعي االسيیاساتت وواالمشررعيینن ددوورراا محوورريیا في ضمانن قددررةة االمووااططنيینن على االووصوولل للمعلووماتت وواالقددررةة على ااستخدداامم 
ملل تكنوولووجيیا تكنوولووجيیا االمعلووماتت بططرريیقة تحمي ووتعزززز حقووقهھمم. كما أأنهھمم كثيیرراا ما يیكوونوواا هھھھمم ووااضعي ااألططرر االتي تنظظمم ع

االمعلووماتت ووااالتصاالتت. االتووصيیاتت االووااررددةة أأددناهه هھھھي مجمووعة مبددئيیة وومتمحووررةة في مضموونهھا حوولل االوواليیاتت االمتحددةة ووااالتحادد 
ااألووررووبي.  

1. مررااجعة االتشرريیعاتت االقائمة منن أأجلل ضمانن تماشيیهھا مع مباددئئ حمايیة حقووقق ااإلنسانن فيیما يیخصص ااألططرر االتشرريیعيیة وواالسيیاساتت  
ء على االصعيیدد االمحلي أأوو االددوولي.االتنظظيیميیة سوواا  

2. وواالمباددئئ   Safe Harbor Principlesمررااجعة ووثيیقة مباددئئ ااألماننتحدديیثث االتشرريیعاتت في قضايیا االخصووصيیة االبصرريیة:  
االتووجيیهھيیة لإلتحادد ااألووررووبي وواالخاصة بحمايیة االبيیاناتت٬، وواالتأكدد منن ددمج االبيیاناتت االخاصة بحمايیة االهھوويیة االبصرريیة في االقووااعدد 

لنقلل االبيیاناتت االشخصيیة بيینن االبلدداانن. االمنظظمة   

3. فحصص ووتحدديیثث االمماررساتت مررااجعة االتشرريیعاتت االووططنيیة ووااالتفاقاتت االددووليیة بشأنن االتكنوولووجيیاتت ذذااتت ااالستخدداامم االمززددووجج:  
االررقابيیة للتكنوولووجيیاتت ذذااتت ااالستخدداامم االمززددووجج٬، ووخاصة تلكك االمستخددمة منن قبلل ااألنظظمة االقمعيیة ووغيیررهھھھا منن االحكووماتت االتي 

عاملل معهھا بشكلل منافي للحرريیاتت.تت  

االخططووااتت االمقبلة منن مؤؤسسة وويیتنسس  

1. لضمانن أأنن االماليیيینن االذذيینن يیلجأوونن للفيیدديیوو للددفاعع عنن حقووقق ااإلنسانن يیمكنهھمم عملل ذذلكك بشكلل فعالل ووآآمنن وويیتنسس ستسعى مؤؤسسة  
انن أأصبحتت ضخمة وومتنووعة بما ووأأخالقي قددرر االمستططاعع. إإنن إإمكانيیة ااإلستفاددةة منن االفيیدديیوو كووسيیلة تووثيیقق في مجالل حقووقق ااإلنس

بتعميیقق ددووررهھھھا االقيیادديي على مستووىى وويیتنسس يیفووقق االووصفف مما جعلل االفيیدديیوو أأصبح أأددااةة محوورريیة في هھھھذذاا االمجالل. ووعليیهھ ستقوومم 
االعالمم منن خاللل تهھيیئة بيیئة مؤؤااتيیة للمززيیدد منن االفيیدديیوو لددعمم حقووقق ااإلنسانن. وولذذلكك فنحنن نخطططط لآلتي:  

2. االمكثفف مع مططوورريي االتكنوولووجيیا لخلقق أأددووااتت مبتكررةة تددعمم حقووقق ااإلنسانن ووتتصددىى للتحدديیاتت االتعاوونن إإنشاء مختبررااتت وويیتنسس:  
االتي يیثيیررهھھھا ااالستخدداامم االمتززاايیدد للفيیدديیوو٬، ال سيیما في إإططارر االحمالتت االشعبيیة للددفاعع عنن حقووقق ااإلنسانن.  

3. االررئيیسيیة االووااررددةة في هھھھذذاا االتقرريیرر االترروويیج للتووصيیاتت االتشبيیكك مع العبيینن أأساسيیيینن في مجالّي االتكنوولووجيیا ووحقووقق ااإلنسانن:  
عبرر االددعووةة وواالمناقشاتت االعامة ووإإقامة االفعاليیاتت االمختلفة وواالمددووناتت وواالمناقشاتت على ااالنتررنتت ووغيیرر ذذلكك.  

4. ووذذلكك عبرر تططوويیرر أأددووااتت تددرريیبيیة بناء قاعددةة عرريیضة الستخدداامم االووسائطط االررقميیة وومهھاررااتت االددعووةة عبرر االفيیدديیوو بشكلل فّعالل:  
ووجيیهھيیة فّعالة ووووسائلل إإعالمم سرريیعة ااالنتشارر لددعمم ااألعدداادد االمتززاايیددةة منن مستخددمي االفيیدديیوو في مجالل حقووقق شاملة٬، وومباددئئ ت

ااإلنسانن.   

5. االمشارركة في االددعووةة لحلل مشكالتت االسيیاساتت االتنظظيیميیة االعامة في هھھھذذاا االمجالل عيیرر االمشارركة في مباددررااتت متعددددةة ااألططرراافف٬،  
بصرريیة٬، ووتسهھيیلل االتعاوونن مع االالعبيینن االررئيیسيیيینن بشأنن االقضايیا االمحوورريیة االمبيینة وواالددفع للمززيیدد منن االنقاشش حوولل االخصووصيیة اال

في هھھھذذاا االتقرريیرر.  

حشدد االددعمم لمجالل متنامي هھھھوو "ما أأهھھھميیة االفيیدديیوو؟" عبرر ااألبحاثث وواالتقارريیرر االتشارركيیة وواالتعاوونيیة منن أأجلل تعميیقق االفهھمم االعلمي  .6
منن أأددووااتت االتكنوولووجيیا االشبيیهھة٬، منن أأجلل تسهھيیلل االتغيیيیرر ااالجتماعي.للتحدديیاتت وواالفررصص االتي يیمكنن أأنن يیقددمهھا االفيیدديیوو٬، ووغيیررهه   

Translated by Rania Alaa  


