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 الدورة السادسة والسبعون 

 جدول األعمال)ب( من  74البند 
تعزيز حقوق اإلنسااان وحماها:ام مساااقو حقوق اإلنسااان   
ال ع ل   الاما   اللاااده اااة لااسااااااااا    الب:ي  ذل  لاااج  بماااا 

  اإلنسان والاريات األساسية  باقوق 
   

 حرية الده  أو المعاقد   
  

 *األم   العاممذكرة م     

 
يتشــ ا األم ن الماب ن ي يح إ ىلأ ضعءــاج الةمالع المامع الت  ل  المالذ العد ضعدم ضشمد ،ــ  د   

 .75/188الم  ر الخاص الممني نح لع الدين ضو الممت د  عماًل ن  ار الةمالع المامع 
  

 

 ُلدب هعا الت  ل  نمد ان ءاج الموعد الن ائي لتءم نه ضشدث المستةدات. * 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/188
https://undocs.org/ar/A/RES/75/188
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 الاقرير المؤقت ل مقرر الخاص المعبل بارية الده  أو المعاقد  أحمد ش: د   
  

 حرية ال كر   
  

 موجز  
يتناول الم  ر الخاص الممني نح لع الدين ضو الممت د  ضشمد ،  د  في هعا الت  ل  النطاق النظ د  

   نالح وق المدنلع والســـــــــلا ـــــــــلع ( من الم د الدولي الخاص 1) 18للحق األول المنصـــــــــوص علله في الما ة 
: ش ـلع الكر . وـااال ــــــــــــــتـنا  ىلأ االجت ـا  ال ءــــــــــــــائي اـلدولي  واالنت ـااـات المحتمـإ ضي يتم ه ل ـا هـعا الحق

  ياحث الم  ر الخاص  صـــاشاع المصـــلحعوالدرا ـــات األاا يملع ومختلج وج ات النظ  الوار ة من الة ات  
ش لع الم ج في عدب الرشـــج عن ضفرارمب )ب( رح ر الم ج    ضوال في ضراع  ـــمات م ت شع ل عا الحق  وهي: )ض(

من الم اب علأ ضفرارمب )ج( رح ر الم ج من رغ    ضفرارم نشــــــــــــ إ ؛   مســــــــــــموت نهب ) ( ر   ع    ع موارلع 
 لح لع الكر .

في  ـــــــامع    وذلك عا الحقضي رمس   في االنت ااات المحتمإ الاحث  ىلأ الم  ر الخاص  ثم ينت إ   
ــانلع ضو الم  نعب عكختلممةاالت   ــلع ضو الالىنســــــــــ : التمعيب ضو ؛  م من ضــــــــــــ وب المماملع ضو الم واع ال ا ــــــــــ

والم اقـاعب وج و  التاشــــــــــــــ   ال ســــــــــــــ د  وم ـافحـع رغ    اـلدين  وم ـافحـع التةـدي ب والح ـلع الكر ـلع والتمللمب  
روصــلات  ت ديم  ر الخاص  الم    لختموالترنولوجلات ال ائمع والنا،ــ عب والصــحع الم للعب وممار ــات التحول. و 

ىلأ الة ات الكاعلع المتمد ة األط اا والدول ومختلج الة ات الكاعلع من ؛   الدول نشـــ ي يل لع  ـــلع ض ـــا
اشت اب ش لع الكر  وشمايت ا وإعمال ا. ولشــــةع نشــــ إ ماص منظومع األمم المتحدة لح وق ا نســــاي ضــــماي 

 .نش ن ا في ذلك من مالل صلا؛ع رمل ق عابعلأ زلا ة روضلح نطاق ومحتوى هعم الح لع  نما 
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 ( 1) مقدمة  -   أول  

 “ش لــع الكر ”رمني ضي    “ضنــا ضفر   ىذي ضنــا موجو ”ي ى يث   من النــاأ ضي م ولــع رلنلــه  ي ــارت   - 1
ــاي وإرا ره ووجو م. وعلأ نحو ما ُعب   عنه في الما ة  ــاع لر امع ا نســـــ ــ  جوه د نالنســـــ من ا عالي   18عنصـــــ

  (1)   1( من الم د الدولي الخاص نالح وق المدنلع والســــلا ــــلع  والما ة 1)   18المالمي لح وق ا نســــاي  والما ة  
ــاأ الدين ضو ــب والتم  ز ال ائم ن علأ ض ــ ــ ال التمصــ ــاج علأ جملع ض،ــ الممت د    من ا عالي المتملق نال ءــ

ــاولعُرمتب  ش لع الكر  واشدة من ثالثع ش وق متمايزة ولرن  الكر  والوجداي ”يشــــــــمل ا الحق في ش لع   ( 2) متســــــ
 ضو الممت د. “والدين

ورمتب  ش لع الكر   جناا ىلأ جنب مع وجداي الم ج وممت دم  جزجا من ش لع الءـم    رلك الطولع   - 2
إ. ولبدو من الســــــةإ التارلخي لممللع  الدامللع للشــــــخه )العهن( ش ث رنمو الملرات الم للع وُرمارأ وُرشــــــ  

صــــلا؛ع ا عالي المالمي لح وق ا نســــاي ضي نمب المندوا ن  ومن م المندوب اللبناني ،ــــارل مالك  اعتب وا  
  وضي ذلك  “ ضلدأ ما يملك ا نســـــاي وضاث  ما رله ش مع ” ضي الممار ـــــع الح ة ل عم الملرات ضم  ض ـــــا ـــــي لحمايع 

ج المندوب الك نســي رلنله يا ــاي ش لع الكر    . ولد وصــ ( 3) “ ى راك الحقل ع وش لع االمتلار والوجو  ” يتلح للناأ 
 .( 4) “ضصإ جملع الح وق األم ى ” من ا عالي  ن ن ا    18التي ُذا ت عمدا علأ رضأ الح وق في الما ة 

وااال ــــــــتنا  ىلأ الت اث الكلســــــــكي والتارلخي المتنوت  من الكلســــــــكع التنول لع ىلأ الكلســــــــكع الصــــــــ نلع  - 3
ــ ة للملم في ا ــع المناصــــ ــورلارلع  ضاد المديد من المندوا ن ضي ش لع والمدر ــــ ــت االع الســــ رحا  الةم ورلات اال،ــــ

. وجدي  نالعي  ضي مشــاري ن  ( 5) الكر  رتةاوز األمور الدينلع  ورحمي ضيءــا الكر  الســلا ــي والملمي والكلســكي
م نموذجا نارزا والملمـاج والممـارضــــــــــــــ ن ناعتـاار   “المكر لن األش ار”في ىعدا  ا عالي المـالمي ريزوا علأ لمع 

. ومع ذلك  وعلأ ال ؛م من ضي من لاموا نصـلا؛ع ا عالي نالشـوا ( 6) لالنت ااات التي رتم ه ل ا هعم الح لع
   فإن م لم يتو موا في هعم الن طع ضثناج صلا؛ع ا عالي.“ش لع الكر ”نإيةاز ما رشمله 

ــلع ضهملع هعا الحق   من الم د الدولي الخاص   18و   4ورايد الما راي   - 4 ــلا ــــــــ نالح وق المدنلع والســــــــ
نـــالحمـــايـــع المطل ـــع  شتأ في شـــاالت الطوار  المـــامـــع . واـــالتـــالي  وعلأ ع س الح لـــات ( 7) ورشــــــــــــــمالنـــه 

ــع ىذا نه ال ــانوي علأ هــعم ال  و  ويــانــذ  ذات ــدول التةللــات الخــارجلــع  والتي يم ن ضي رخءــــــــــــــع ل  و  ال
اب الماب ضو الصـــحع المامع ضو اب اب المامع ضو ش وق ابم لن  فإي ضـــ ورلع لحمايع الســـالمع المامع ضو النظ

ش لـع الكر  ال يم ن ىطاللـا للـدول  من النـاشلـع ال ـانونلـع  ضي رتـدمـإ ف  ـا. وعلأ ال ؛م من األهملـع المملنـع 
 __________ 

يو  الم  ر الخاص ضي يم ب عن امتنانه علأ الاحوث الممتازة التي ضنةزها  عدا  هعا الت  ل  يإ من روز رلشـت   وي لسـت ن رلاي   (1) 
 ؛ لناا   وضلرساندرا زلااا. يما يش   الااشث ن المماون ن وضصحاب الزماالت الصل لع علأ ى  امار م.وجنلك  ر لدجإ  وان  

  HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)نشـــــ ي ش لع الكر  والوجداي والدين )   (1993)  22اللةنع الممنلع نح وق ا نســـــاي  التمل ق الماب رلم  (2) 
 (.1  الك  ة 207الصكحع 

 (3) E/CN.4/SR.14 3  الصكحع. 
 (4) E/CN.4/SR.60 10  الصكحع. 
 (5) E/CN.4/SR.7 ب وورلع م دمع من ياي ي لستوا  وال تز.4  الصكحع 
)ارحـا  الةم ورلـات اال،ــــــــــــــت االـع   10  الصــــــــــــــكحـع E/CN.4/SR.60/Corr.1و    E/CN.4/SR.60انظ   علأ  ــــــــــــــب ـإ المثـال    (6) 

 السورلارلع  ولبناي(.
ــًا: اللةنع الممنلع نح وق ا نســــــــــاي  3و  1(  الك  راي  1993)  22اللةنع الممنلع نح وق ا نســــــــــاي  التمل ق الماب رلم   (7)  . وانظ  ضيءــــــــ

 .17  الك  ة A/HRC/31/18(ب و 5  الك  ة CCPR/C/GC/34التمب   ) ال ضد وش لع ش لع( نش ي 2011) 34التمل ق الماب رلم 

https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)
https://undocs.org/ar/E/CN.4/SR.14
https://undocs.org/ar/E/CN.4/SR.60
https://undocs.org/ar/E/CN.4/SR.7
https://undocs.org/ar/E/CN.4/SR.60
https://undocs.org/ar/E/CN.4/SR.60/Corr.1
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/34
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/18
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ل عا الحق وطبلمته المطل ع  فإي نطاله ومءــــــــــــــمونه يظالي ىلأ شد نم د ؛   محد ين و؛   مك وم ن. يما 
ــائي والتشـــــ لمات والدرا ـــــات األاا يملع   ـــــواج ض ي هعا الحق ال يحظأ ناهتماب ذد ،ـــــ ي في االجت ا  ال ءـــ

  لم يحدث نمد ضي نظ ت ( 8) ااي من ا علأ الصــــــــــــم د الدولي ضو ؛   ذلك. وما عدا ا ــــــــــــتثناج واشدا راما ما
ف  ا ضصـــــحاب المطالاات شدوث  نح وق ا نســـــاي في مســـــ لع ش لع الكر  في الحاالت التي يزعم اللةنع الممنلع  

انت ااات ل عا الحق  وامتارت اللةنع  دال من ذلك رحل إ ال ءـــــــــــايا في ضـــــــــــوج ضش اب رتملق نح وق ضم ى من  
ــاي  ــاي رتحا،ــــــــــــأ هي األم ى ضي رتط ق ىلأ ش لع ( 9) ش وق ا نســــــــــ . يما ضي المح مع األوروالع لح وق ا نســــــــــ

ني   عا الحق  فإي صـلا؛ته وضش امه التنظلملع ال رتاع نكس    ـتور وط  100. وا نما يمت ا ضاث  من  ( 10) الكر  
 .( 11) األ لوب 

يســــــــلطوي  ( 12) “الح لع المنســــــــلع”ولد  دض الشــــــــُ  ات وضصــــــــحاب الح وق العين يلكتوي االنتاام ىلأ هعم  - 5
الءـوج نشـ إ متزايد علأ الءـغول الرب  ة  ال ائم من ا والنا،ـى علأ شد  ـواج  التي رواجه ش لع الكر  والتي 
ال رك م آثارها  ائما. ف صـــــحاب المصـــــلحع ي ولوي  علأ  ـــــب إ المثال  ىي ج ات فاعلع من الدول ومن ؛   

من مالل   امج ىعا ة الت الع  والتمعيب   الدول رلة  ىلأ ممار ــــــــــــــات ملتاســــــــــــــع لتغ    األفرار  نما في ذلك
 والتاش   ال س د  وردا    م افحع رغ    الدين  والمالج ال س د الضط انات الصحع الم للع المزعومع.

ول يز آم وي علأ التطورات ال ئلسلع في الترنولوجلا ال لملع وعلم األعصاب وعلم النكس ا  رااي   - 6
ــنا ورصـــــ فارنا.  التي يم ن ضي رتلح االطالت عل ــلســـ ــام ن ضفرارنا وضي راث  في يل لع ركر  نا وفي ضشا ـــ أ مءـــ

ع  األم   ــ  ــتخدام ا في رو ــ ــملم ا في رطور وا ــ ول ول الممل وي ىي هعم الترنولوجلات  ر؛م شداثت ا  فإي رصــ
ــلع نح لع  ــلا ـــات  وعلأ ؛  هم  نشـــ ي يل لع شمايع الح وق المتصـ ــ لع وج  ع علأ م  رد السـ العد يط ت ض ـ

 الءم    نما في ذلك ش لع الكر .

ناعتاارها ش ا عالملا من ش وق ا نسـاي  ولسـمأ ىلأ  “ش لع الكر ”ولسـترشـج هعا الت  ل  ما رمنله   - 7
ــ ي يل لع اشت اب هعا الحق وشمايته ورمزلزم.  ــاولع نشــــ ــحاب الح وق والة ات المســــ ر ديم التوجله المملي ألصــــ

ــائي وإلأ الاحوث ووج ـات نظ  مختلج  ورحقل ـا ل ـعم الغـاـيع  يســــــــــــــتـند الم  ر ا لخـاص ىلأ االجت ـا  ال ءــــــــــــ
  “الكر  ”ضصـحاب المصـلحع. وال يحسـم الت  ل  نشـ إ لطمي في المنالشـات الدائ ة نشـ ي المناصـ  التي رشـ إ 

  ىي هو ىال المحاولع األولأ للتمب   نشــــــــــــ إ ،ــــــــــــامإ عن مءــــــــــــموي هعا الحق ونطاله في  “ش لع الكر ”ضو 
 دة.منظومع األمم المتح

  

 __________ 

 .CCPR/C/78/D/878/1999 :انظ  (8) 
ــ ورد النظ  في ش لع الكر  نمد ضي وجدت انت ااا لح لع  (9)  ــاي ضنه من ؛   الءــــــــ في شالت ن اثنت ن  رضت اللةنع الممنلع نح وق ا نســــــــ

 .5-10  الك  ة CCPR/C/64/D/628/1995ب و 4-7  الك  ة CCPR/C/84/D/1119/2002التمب  : انظ  
 (.Riera Blume and Others v Spain) ى اانلا ضد وآم وي   لوب رل  اانظ   علأ  ب إ المثال  لءلع  (10) 
 .https://www.wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/310انظ :  (11) 
   https://brill.com/view/journals/ejcl/8/2-3/article-p226_226.xml?rskey=7hFYVs&result=98انـــــــــــظـــــــــــ :   (12) 

 .3و  2الصكحتاي 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/78/D/878/1999
https://undocs.org/ar/CCPR/C/84/D/1119/2002
https://undocs.org/ar/CCPR/C/64/D/628/1995
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2237680/97%22],%22itemid%22:[%22001-58321%22]}
https://www.wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/310
https://brill.com/view/journals/ejcl/8/2-3/article-p226_226.xml?rskey=7hFYVs&result=98
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 أنشطة المقرر الخاص  - ثانيا  

ه الم  ر الخاص  2021ىلأ منتصـــــــج رموز/يولله   2020في الكت ة من منتصـــــــج رموز/يولله   - 8   وج 
ر ــــــالع ىلأ الدول والة ات الكاعلع من ؛   الدول  مم اا عن لل ه ىزاج انت ااات ش لع الدين ضو الممت د.   56

(ب  A/74/358متانمع لت ارل م الســــــان ع عن م افحع مما اة الســــــاملع )واضــــــطلع الم  ر الخاص نمدة ضنشــــــطع  
(ب ومطــع التنملــع  A/HRC/43/48وعن المنج والتم  ز الةنســــــــــــــ  ن الم ررب ن نــا ــــــــــــــم الــدين ضو الممت ــد )

الممت ـــــــد  A/75/385)  2030لمـــــــاب  المســــــــــــــتـــــــدامـــــــع   ضو  الـــــــدين  وش لـــــــع  التمب    ش لـــــــع  والماللـــــــع   ن  (ب 
(A/HRC/40/58( ب وم افحع ي م ا  ــــــــــــــالب/الر املع رةام المســــــــــــــلم ن)A/HRC/46/30  ب وعن زلاررـله)

ــتاي )A/HRC/43/48/Add.2ال ط لت ن ىلأ يإ من  ــــ د النرا ) (.  A/HRC/37/49/Add.2( وضوزا ســ
لخـــاص مع الم تـــب الممني نمنع ا نـــا ة الةمـــايلـــع والمســــــــــــــاوللـــع عن الحمـــايـــع في رنك ـــع  ورمـــاوي الم  ر ا

ا ـــــــت ارلةلع األمم المتحدة ومطع عمل ا نشـــــــ ي مطاب الر املع  ويعلك مع م تب الما ـــــــســـــــات الديم  اطلع  
 نســاي  وش وق ا نســاي التانع لمنظمع األمن والتماوي في ضورواا. وعمإ مع مكوضــلع األمم المتحدة لح وق ا

والم تب الممني نمنع ا نا ة الةمايلع والمســاوللع عن الحمايع  ورحالج األمم المتحدة للحءــارات  من ضجإ  
نالتماوي مع  19-الن وه نالتم د المالمي للة ات الكاعلع والمنظمات الدينلع نشـــــ ي التصـــــدد لةائحع يوف د

( نشــــــــ ي CUNYالدوللع التانع لةاممع مدينع ن ولورك )  ومع مم د رالج نانش للدرا ــــــــات  ( 13) األمم المتحدة
مشـ وت متانمع نا،ـى عن زلارره ألوزا سـتاي. وشءـ  نصـكع م الب اجتماعات لك لق االرصـال الدولي الممني 

الممت د والتحالج الدولي لح لع الدين ضو الممت د. وواصــإ ضيءــا التواصــإ مع مختلج الة ات   ضونح لع الدين  
عن ش لــع الــدين ضو الممت ــد  نمــا في ذلــك الك لق الــدولي للب لمــان  ن الممني نح لــع الــدين    الكــاعلــع في الــدفــات

 الممت د وف لق ش وق األلللات. ضو

  
 المب:جية  - ثالثا  

موائـد مســــــــــــــتـدي ة ىلرت ونلـع   7في ىطـار ىعـدا  هـعا الت  ل   ضج ى الم  ر الخـاص مشـــــــــــــــاورات في   - 9
ج ات ممنلع رمثإ المناطق الةغ ارلع الخمس. وا ــــتةانع لدعوره ىلأ ر ديم  اجتماعًا ثنائلًا ىلرت ونلا مع  11 و

 ولــع     12ف  ا  و    14  منيلــانــا من يلــانــات المةتمع المــدني  و   35ورلــات  رل أ وا ــــــــــــــتم ه ورلــات من  
ه  ات وطنلع ممنلع نح وق ا نسـاي والمسـاواة. ولد يانذ ض ـااب اهتماب  3منظمات متمد ة األط اا  و  4 و

ــا ــحاب الح وقب والمدافموي عن ش وق  المشـــــــــــ ري ن نح لع الكر  متمد ة ومتنوعع  ولعلك ياي من   ن م ضصـــــــــــ
ا نســـــــــــــــايب وممثلو المةتمع المــدنيب ولــا ة ألراــات جملع األ يــاي ولمن ال  ين ل مب وعلمــاج النكسب وعلمــاج 

نولوجلا ال لملعب األعصــــــابب وم  رو الســــــلا ــــــاتب والمحامويب والااشثويب وو ــــــائإ ا عالبب و،ــــــ يات التر
والمنظمـات الح وملـع الـدوللـع والمنظمـات الـدوللـعب والـدول. ولم ب الم  ر الخـاص عن امتنـانـه المم ق لةملع 

 من رب عوا  ولت م وط شوا رؤاهم.

  

 __________ 

 .https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/GlobalPledgeAction.pdfانظ :  (13) 

https://undocs.org/ar/A/74/358
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/48
https://undocs.org/ar/A/75/385
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/58
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/30
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/48/Add.2
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/49/Add.2
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/GlobalPledgeAction.pdf
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 اإلطار الم اهيمل  - رابعا  
ــ  لع للما ة . ف عا المك وب لم ُيتناول في األعمال الت “الكر ”ال ُيم  ا ال انوي الدولي الماب  - 10  18حءـــــــــ

( من الم د الدولي الخاص نالح وق المدنلع والســلا ــلع   1)  18من ا عالي المالمي لح وق ا نســاي  والما ة 
. ولعهب الامب ىلأ ضي من لاموا نالصلا؛ع ر يوا ممنام ؛امءا ( 14) ( من اركاقلع ش وق الطكإ1)  14والما ة 

الململـع. ونتلةـع لـعلـك  ينـالش الاـاشثوي نحـدة شـدو    عن لصــــــــــــــد شتأ يتطور ف منـا ل ـعا الحق مع التطورات
في ال انوي الدولي لح وق ا نســــــــاي  واالتالي نطاق الحمايع الممنوشع    “الكر ”األمع  تكســــــــ   ضــــــــ ق لمك وب 

 .“ش لع الكر ” لـ

ال ركت   ىلأ الدلع ال انونلع فحســب   إ ركت   ضيءــا ىلأ روافق    “الكر ”فالمناصــ  التي يتشــ إ من ا   - 11
ــانك مللارات   ــ  عندما رتشـــــــ ابراج الملمي والكلســـــــــكي. وعموما  يتكق علماج األعصـــــــــاب علأ ضي األفرار رنشـــــــ

.  ( 15) الدماغ علأ مسـتوى المصـبونات )الخاليا المصـبلع(  المتصـلع  ت لل ونات الوصـالت المصـبلع  رلما   ن ا  
ــاب  ر  ولرن عن الممللــات ا  راالــع    “الكر ”وافق ابراج ينت ي عنــد هــعا الحــد. ولم ز نمب علمــاج األعصـــــــــــــ

ــد  آم وي علأ  ــتخداما في يإ شالع. ولشـ األم ى  نما في ذلك الماطكع  نحســـب الةزج من الدماغ األاث  ا ـ
ا  رااـلع  ول ولوي ىي الطبلمـع الممـ دة والمتشــــــــــــــان ـع للغـايع للةوانب التشــــــــــــــ لحـلع لـلدماغ الم راطـع نالو ائج  

 .  ( 16) “الساال عن الغانع من ضين ربدض”رشاه  “رتاع فر ة ما من البدايع ىلأ الن ايع”الة و  ال املع ىلأ 

. فملأ  ــــــــب إ ( 17) “الكر  عمللع ف  يع و/ضو نتاجا للتكر  ”ولمتب  المديد من ضصــــــــحاب المصــــــــلحع   - 12
  وهو “موضــــــــــــــوعي”ضو  “؛ني”ى رااـلا ذا محتوى  “نـتاجـا”  “الكر ”المـثال  رمتب  الـااشـثع الـ انونـلع ن ـتا ف شـاني 

. ول فب آم وي ( 18) لإل راك التي رشـــمإ الماطكع ضو الم والت ضو التكءـــ الت  “األ نأ”يم زم عن النتاجات  ما
هـعا التم  ز المكـاملمي  مايـدين ضي المواطج جزج ال يتةزض من ضنمـال التكر    ألي المواطج هي التي رةمـإ  

ــاب ضم ى  ــه  يايد نمب الملماج ضي ( 19) الم إ ضاث  م ال ىلأ فر ة علأ شســـ ــمإ   “الكر ”. وفي الولذ نكســـ يشـــ
  في ش ن يايد آم وي ضي األفرار رنشـــــــــــ  ضيءـــــــــــا من التكر   المكود “ىعمال الم إ”ال درة العهنلع للك   علأ 

 .( 20) ال ائم علأ ال اط   ن األفرار وا  دات

ج رلما يبدو   ن الكر  الواعي والكر  الالواعي. فملأ  ــب إ المثال  يترلم عالم ولد م ز نمب الخب ا - 13
  “نطيج ”)رل ائي وفط د وال وات ىلأ شد نم د(  وآم    “ ـــ لع”النكس  انلال يانماي عن ض ـــلوا ن في التكر  :  

لل لانع( )مدروأ ورحل لي وم صـــــــــــو  عن وعي(  مم زا  علك رلما ي ى   ن الكر  الالىرا د )؛   الخاضـــــــــــع  

 __________ 

 (14) E/CN.4/1984/71 33ىلأ  13  الك  ات. 
-https://www.scientificamerican.com/article/mind-aglow-scientists-watch-thoughts-form-in-theانــظــ :   (15) 

brain/. 
 ./https://engineering.mit.edu/engage/ask-an-engineer/what-are-thoughts-made-ofانظ :  (16) 
ب والورلت ن الم دمت ن من م تب الما ـسـات الديم  اطلع  https://www.merriam-webster.com/dictionary/thoughtانظ :   (17) 

 التانع لمنظمع األمن والتماوي في ضورواا  ومن ياي ي لستوا  وال تز.وش وق ا نساي 
 مشاورة نش ي علم النكس وعلم األعصاب. (18) 
 .https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691000671/a-spinoza-readerانظ :  (19) 
 . 1  الصكحع  https://www.christofflab.ca/wp-content/uploads/2017/10/Doshi2012.pdfانظ   علأ  ب إ المثال:  ( 20)  

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1984/71
https://www.scientificamerican.com/article/mind-aglow-scientists-watch-thoughts-form-in-the-brain/
https://www.scientificamerican.com/article/mind-aglow-scientists-watch-thoughts-form-in-the-brain/
https://engineering.mit.edu/engage/ask-an-engineer/what-are-thoughts-made-of/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/thought
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691000671/a-spinoza-reader
https://www.christofflab.ca/wp-content/uploads/2017/10/Doshi2012.pdf
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ــا  وهي رلما يبدو ضفرار ( 21) والكر  ا را د )الخاضـــــع لل لانع العارلع(   يم ن ضي ينتج  “مةم مع”. والعاا ة ضيءـــ
. ولايــد آم وي ضي الكر  الواعي ال ي وي يلــه ىرا يــا: فرث  ا مــا ال يم ن  ( 22) وات  عن ــا رــعي   وات ضو رــعي   ال

ن  الكر  ال رتملق نالســـــلط ة    “ش لع”. ولعلك  ي ى نمب الخب اج ضي ( 23) هااحه ضو رملل ه ضو ىن اؤم في ضثناج ررو 
 .( 24) للم ج علأ ضفرارم   إ ن كالع ا ت الل الك   في ررولن ضفرارم  نم دا عن ضد ر ث   ؛   مسموت نه “الح ة”

ن نه في نكس الولذ رة اع ع للع ماصــــــــــــع ) ــــــــــــواج ينارج    “الكر ”وُلم  ا المديد من ا نســــــــــــان  ن   - 14
. ولءـــــــــــــلكوي نـال ول ىي م ـارات  ( 25) اممللـع( وم ـارة يم ن ولناغي رطول هـا من مالل ر   ـع    ـع موارلـع ل ـا  ضو 

   نما في ذلك “ ردرلســــ ا ومنح ا الح لع والك صــــع لتتطور ” التكر   الن دد  علأ ؛ ار المديد من الم ارات  يةب  
 .( 26) مناهج التمللملعمن مالل ال

ويث  ا ما ينالش اللغولوي ما ىذا يانذ اللغع رشــــــ إ األفرار ضب ضن ا مة   و ــــــ لع للتمب   عن ضفرار  - 15
الم ج. ف صـحاب اللسـانلات النسـبلع نشـ إ عاب ي وي ضي األفرار رنبثق من شوار في  واطن الشـخه يسـتخدب 

ضم ى  يايد ضصــحاب اللســانلات الرللع ضي اللغات رشــت ك في نكس . ومن ناشلع ( 27) رله لواعد لغته األب نكســ ا
. ومن هــعا المنظور  ( 28) البنلــع الممل ــع  وروجــد   ن ــا امتالفــات  ــــــــــــــطحلــع ال راث  علأ الممللــات ا  راالــع

 ( 29) اللغع منكصلع عن الكر  الاش د وال صلع ل ا نه فإي

ال ي تصــــ  علأ مة    ما يدور في ذهن   “الكر ”ولمت ا ضصــــحاب المصــــلحع علأ نحو متزايد ن ي   - 16
ــمأ   ــمإ ما يســـــ ــع”الم ج   إ يشـــــ ــلاج ( 30) “التكر   الخارجي”ضو  “ا  راك المو ـــــ . وهم يمت دوي ضي نمب األ،ـــــ

ــمع ال لملع”ال وملات ضو المعي ات( ضو نمب الةوانب من   )مثإ )مثإ  ــــــــــةإ الاحث علأ ا نت نذ   “الاصــــــــ
ــا عن ضي رروي مة   رمب   عن ضفرار الم ج.  “الكر ”ي من  ومحتولات ال وارج العيلع( يم ن ضي ررو    عوضــــــ

وعالوة علأ ذلك  رعهب الم  رة الخاصع الممنلع  تمزلز وشمايع الحق في ش لع ال ضد والتمب   ىلأ ضي نمب 
جوانب الاصـــــمع ال لملع للك    نما في ذلك  ـــــةإ الاحث علأ ا نت نذ والمحتوى المشـــــاهتد  رشـــــ إ رمب  ات 

 __________ 

 .https://us.macmillan.com/books/9780374533557انظ :  (21) 
 (.Antoon De Baetsورلع م دمع من ضنتوي  د   تس ) (22) 
ــ :   (23)  ــظـــــــــــ  _https://www.blogs.uni-mainz.de/fb05philosophie/files/2013/04/Metzinger_M-Autonomyانـــــــــــ

JCS_2015.pdf 270  الصكحع. 
 /https://www.worldcat.org/title/un-covenant-on-civil-and-political-rights-ccpr-commentary/oclcانظ :   (24) 

1037676229?referer=di&ht=edition 412كحع   الص. 
 ورلع م دمع من ال انطع ا نسانلع الب لطانلع. (25) 
 مشاورة مع المنظمع الدوللع لإلنسان  ن. (26) 
الصــــــــــــــكحـــــــات  https://www.worldcat.org/title/explorations-in-linguistic-relativity/oclc/746930056انظ :   (27)    

 .44ىلأ  25
 .https://www.worldcat.org/title/rethinking-linguistic-relativity/oclc/33047146انظ :  (28) 
 .60  الصكحع https://monoskop.org/images/2/20/Pinker_Steven_The_language_instinct_1995.Pdfانظ :   (29) 
ــإ من شhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2019.00019/fullانظ :   (30)  ــع من يـ ــدمـ ــات الم ـ ملـــع  ب والورلـ

ال وا إ  و ـــوزد ضللغ د  ولاي ي لســـتوا  وال تز  وم تب الما ـــســـات الديم  اطلع وش وق ا نســـاي التانع لمنظمع األمن والتماوي في 
 .https://www.ida.liu.se/~729A10/mtrl/Rowlands.pdfضوروااب وانظ  ضيءا: 

https://us.macmillan.com/books/9780374533557
https://www.blogs.uni-mainz.de/fb05philosophie/files/2013/04/Metzinger_M-Autonomy_JCS_2015.pdf
https://www.blogs.uni-mainz.de/fb05philosophie/files/2013/04/Metzinger_M-Autonomy_JCS_2015.pdf
https://www.blogs.uni-mainz.de/fb05philosophie/files/2013/04/Metzinger_M-Autonomy_JCS_2015.pdf
https://www.blogs.uni-mainz.de/fb05philosophie/files/2013/04/Metzinger_M-Autonomy_JCS_2015.pdf
https://www.worldcat.org/title/un-covenant-on-civil-and-political-rights-ccpr-commentary/oclc/1037676229?referer=di&ht=edition
https://www.worldcat.org/title/un-covenant-on-civil-and-political-rights-ccpr-commentary/oclc/1037676229?referer=di&ht=edition
https://www.worldcat.org/title/un-covenant-on-civil-and-political-rights-ccpr-commentary/oclc/1037676229?referer=di&ht=edition
https://www.worldcat.org/title/un-covenant-on-civil-and-political-rights-ccpr-commentary/oclc/1037676229?referer=di&ht=edition
https://www.worldcat.org/title/explorations-in-linguistic-relativity/oclc/746930056
https://www.worldcat.org/title/rethinking-linguistic-relativity/oclc/33047146
https://monoskop.org/images/2/20/Pinker_Steven_The_language_instinct_1995.Pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2019.00019/full
https://www.ida.liu.se/~729A10/mtrl/Rowlands.pdf
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  ش ث رشــــــــــــ   ىلأ ضي نمب “الكر  المو ــــــــــــع”. ومن الدرا ــــــــــــات ما يدعم نظ لات ( 31) الخاص  “ الكر”عن  
ــإ االجتماعي  ــائإ التواصـــــــ ــتخدموي و ـــــــ األ،ـــــــــخاص  نمن ف  م األ،ـــــــــخاص العين يمانوي من الخ ا  يســـــــ

ــاريـع األفرـار ضو التمب   عن ـا ضو . ( 32) ال وارج الـعيـلع يـبدـيإ مـارجي للـعاا ة  وللس ـنالءــــــــــــــ ورة يـ  اة لمشــــــــــــ
ولالشظ الم  ر الخاص ضي رو ــلع نطاق الحمايع المطل ع لح لع الكر  لتشــمإ ض،ــ اال مم نع من التمب   يث    
رم  ــدات في مختلج الســــــــــــــ نــارلوهــات  نمــا في ذلــك  امــإ نظــاب المــدالــع. واغب النظ  عمــا ىذا يــانــذ هــعم 

 .( 33) ي الخصوصلعمن ش لع الءم    فإن ا مشمولع نالكمإ نحمايع مش وطع نموجب الحق ف األ،لاج
  

 اإلطار القانونل  - خامسا   
  فإي  ـمار ا  ( 34) علأ ال ؛م من ضي المديد من الصـ وك الدوللع لح وق ا نسـاي رمت ا نح لع الكر  - 17

األ ـــــــا ـــــــلع ونطال ا ؛   واضـــــــح ن. ولز ا  األم  رم  دا نســـــــبب عدب روش د الخطاب  ىذ يســـــــتخدب الامب 
ــاُنك وث ق   ن الح وق التي ردمإ ضــــمن ش لع  “الكر  ش لع” ــا علأ ش وق ضم ى    نما يوجد رشــ للداللع ضيءــ

 الءم    مثإ ش لع الكر  والممت د.
 

 عل رحرية ال كر وحرية الا -ألف   
ــدو ة. ولرن التم  ز   ن   - 18 ــع التمب   يم ن ضي رروي محـ ــإي ش لـ ــع  فـ ــع الكر  مطل ـ في ش ن ضي ش لـ

في ال انوي الدولي للس واضــــــحا  ائما. فالكر  والتمب   متمايزاي من الناش ت ن المكاململع  “التمب  ” و  “الكر ”
ب   و ــــــــــــــ لــع لتاــا ل األفرــار وررولن ــا   والممللــع  ؛   ضن مــا في عاللــع  ائمــع من التكــاعــإ ش ــث ي وي التم

 رغعد األفرار التمب  .   نما

الحق في التكر   هو ـ داـيع الح ـلع  و ....   ”وـاالنســــــــــــــاـع للمح مـع المللـا في الوالـيات المتحـدة  فـإي   - 19
 التكر   نصــــوت عال”. ورالشظ المح مع المللا لرندا ضيءــــا ضنه عندما نتحدث عن ( 35) “الرالب هو  دايع الكر 

. ومن هعا المنظور  ( 36) “....  في يث   من الحاالت  ال رصـــاح ضفرارنا م تملع  ـــوى من مالل التمب   عن ا
التمب   ”فإي ر   د ش لع الك   في التمب   يم ن ضي يخنق عمللع ررولن األفرار. ولعلك  يشـــ   الامب ىلأ ضي  

 __________ 

 (31) A/HRC/47/25 66  الك  ة. 
 /https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-american-philosophical-associationانـــــــــظـــــــــ :   (32) 

article/abs/is-having-your-computer-compromised-a-personal-assault-the-ethics-of-extended-

cognition/AD3872F46DFB86C0A949A9CBD9A15EEC. 
   الك  ة الثالثع عش ة من الديااجع.75/176ل ار الةمالع المامع  (33) 
(  1)   14( من الم د الدولي الخاص نالح وق المدنلع والســــلا ــــلعب والما ة 1)   18والما ة من ا عالي المالمي لح وق ا نســــايب   18الما ة   (34) 

الممت دب   ( من ىعالي ال ءـــاج علأ جملع ض،ـــ ال التمصـــب والتم  ز ال ائم ن علأ ض ـــاأ الدين ضو 1)   1من اركاقلع ش وق الطكإب والما ة  
( من االركاقلع 1)   13)االركاقلع األوروالع لح وق ا نســـــــــاي(ب والما ة   من اركاقلع شمايع ش وق ا نســـــــــاي والح لات األ ـــــــــا ـــــــــلع   9والما ة 

( من الم ثاق الم اي لح وق  1)   30من ىعالي ش وق ا نساي ل انطع ضمم جنوب ، ق آ لاب والما ة   22األم ل لع لح وق ا نسايب والما ة 
 ( من الم ثاق األف ل ي لح وق الطكإ ورفاه ته. 1)   9ا نسايب والما ة 

 .253 الصكحع  /https://supreme.justia.com/cases/federal/us/535/234انظ :  (35) 
 .108  الك  ة https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2001/2001scc2/2001scc2.html#par25انظ :  (36) 

https://undocs.org/en/A/HRC/47/25
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-american-philosophical-association/%0barticle/abs/is-having-
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-american-philosophical-association/%0barticle/abs/is-having-
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-american-philosophical-association/%0barticle/abs/is-having-
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-american-philosophical-association/%0barticle/abs/is-having-
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-american-philosophical-association/article/abs/is-having-your-computer-compromised-a-personal-assault-the-ethics-of-extended-cognition/AD3872F46DFB86C0A949A9CBD9A15EEC
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-american-philosophical-association/article/abs/is-having-your-computer-compromised-a-personal-assault-the-ethics-of-extended-cognition/AD3872F46DFB86C0A949A9CBD9A15EEC
https://undocs.org/ar/A/RES/75/176
https://undocs.org/ar/A/RES/75/176
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/535/234/
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2001/2001scc2/2001scc2.html#par25
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  ولرن هــعا لــد يو ــــــــــــــع من نطــاق ش لــع التمب    ( 37) ينــدرج رحــذ الحمــايــع المطل ــع لح لــع الكر   “عن الكر 
 مب ر ولغ   من طبلمت ا المش وطع.  وي 

( من الم ــد  1)  18( من االركــاقلــع األم ل لــع لح وق ا نســـــــــــــــاي عن المــا ة  1)  13ورختلج المــا ة   - 20
. “الحق في ش لع الكر  والتمب  ”الدولي الخاص نالح وق المدنلع والســــلا ــــلع  ىذ ىن ا رحمي ش ا مختلطا هو 

عن األفرار ونشــ ها وش لع    وركســ  لةنع البلداي األم ل لع لح وق ا نســاي هعا الحق ن نه يشــمإ ش لع التمب  
رل ي المملومـات من  وي رـدمـإ ؛   لـانوني ضو ؛   مب ر. ؛   ضي ش لـع الكر  للســـــــــــــــذ مطل ـع رلمـا يبـدو 

 ( من االركاقلع األم ل لع لح وق ا نساي.2) 13نموجب الما ة 
 

 حرية ال كر وحرية الرأي -باء   
الدولي الخاص نالح وق المدنلع والســـــــلا ـــــــلع     الكر  وال ضد ش لتاي متمايزراي  م   ـــــــتاي في الم د - 21

(. ومن الصــــــــــــــمـب التم  ز   ن مـا ـ دـلع ألن مـا ر مـاي ممـا 1) 19( والـثانـلع في المـا ة 1) 18األولأ في المـا ة 
ضــــــــــــــمن نطـاق ش ـلع الءــــــــــــــم    ور ى نمب المحـاام  يمـا ي ى نمب الشــــــــــــــارش ن  ضي ال ضد هو نوت من 

ال عند مســـــــ لع روضـــــــلح  ـــــــبب ومدى امتالا المك وم نب وااتكوا  . ولم يتولج واضـــــــمو الم د طول “التكر  ”
. ورالشظ  ( 38) للســــــــــــا متطان  ن  ولرن ما مت ارااي في الممنأ ومترامالي  “ال ضد” و  “الكر ”نا ،ــــــــــــارة ىلأ ضي 

ــع الممنلع نالحق في ش لع ال ضد والتمب   ضي ش لع ال ضد  نح لع الكر  في   “ر راط اررااطا وثل ا”الم  رة الخاصــ
ــم    وضي هعم ى . ولايد  ( 39) “مع )التمب  ( الخارجي”رتكاعإ    “الممللع الدامللع )الكر  وال ضد(”طار ش لع الءــــــ

الكر  عملـلع    نمـا ال ضد نتلةـع ”  ألي  ( 40) المـدـيد من المحـاورلن ضي ش ـلع ال ضد رمتمـد علأ شمـاـيع ش ـلع الكر 
 .  ( 41) “ل عم الممللع

 
 والوجدان والده  أو المعاقدحريات ال كر   -جيم   

رشــ   األعمال التحءــ  لع لإلعالي المالمي لح وق ا نســاي ىلأ ضي ش لع الكر  رتةاوز التكر   في  - 22
للســذ  ــوى ،ــ إ واشد من ض،ــ ال ش لع ”مســائإ الءــم   والدين والممت د  ورشــ   ضيءــا ىلأ ضي ش لع الدين  

  ( 43) وشدم “الديني”ســــــــاي يعلك ضي ش لع الكر  رتةاوز الكر  . وروضــــــــح اللةنع الممنلع نح وق ا ن ( 42) “الكر 
رمتب ها ”. وهعا يشــــــمإ  شســــــب ضشد ضعءــــــاج اللةنع  األفرار التي ( 44) “في جملع المســــــائإ”ورشــــــمإ التكر   

 __________ 

 .82ىلأ  80  الصكحات https://intersentia.com/docs/CHRLR_2012_01.pdfانظ :  (37) 
 (38) A/2929 123  الك  ة. 
 (39) A/HRC/47/25 ب و 33  الك  ةA/HRC/44/49/Add.2 11  الك  ة. 
للمحــــام ن ا نة ل  ن ) (40)  الوطنلــــع  ال انطــــع  الم ــــدمــــع من  المثــــال  الورلــــع  (ب وانظ  ضيءــــــــــــــــــا: ANAJUREانظ   علأ  ــــــــــــــب ــــإ 

https://www.researchgate.net/profile/Christoph-Bublitz/publication/261950057_Freedom_of_ 

Thought_in_the_Age_of_Neuroscience/links/55e5d32008aec74dbe74db32/Freedom-of-Thought-in-

the-Age-of-Neuroscience.pdf 4  الصكحع. 
-https://www.worldcat.org/title/international-bill-of-rights-the-covenant-on-civil-and-politicalانــــــظــــــ :   (41) 

rights/oclc/7464593 217  الصكحع. 
 )الكلب ن(. 395  الصكحع A/C.3/SR.127انظ   علأ  ب إ المثال   (42) 
 (43) CCPR/C/SR.1162 43و  40  الك  راي. 
 (.1  الك  ة 207  الصكحع HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)( )1993) 22اللةنع الممنلع نح وق ا نساي  التمل ق الماب رلم  (44) 

https://intersentia.com/docs/CHRLR_2012_01.pdf
https://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/A-2929.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/47/25
https://undocs.org/en/A/HRC/44/49/Add.2
https://www.researchgate.net/profile/Christoph-Bublitz/publication/261950057_Freedom_of_Thought_in_the_Age_of_Neuroscience/links/55e5d32008aec74dbe74db32/Freedom-of-Thought-in-the-Age-of-Neuroscience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph-Bublitz/publication/261950057_Freedom_of_Thought_in_the_Age_of_Neuroscience/links/55e5d32008aec74dbe74db32/Freedom-of-Thought-in-the-Age-of-Neuroscience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph-Bublitz/publication/261950057_Freedom_of_Thought_in_the_Age_of_Neuroscience/links/55e5d32008aec74dbe74db32/Freedom-of-Thought-in-the-Age-of-Neuroscience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph-Bublitz/publication/261950057_Freedom_of_Thought_in_the_Age_of_Neuroscience/links/55e5d32008aec74dbe74db32/Freedom-of-Thought-in-the-Age-of-Neuroscience.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Christoph-Bublitz/publication/261950057_Freedom_of_Thought_in_the_Age_of_Neuroscience/links/55e5d32008aec74dbe74db32/Freedom-of-Thought-in-the-Age-of-Neuroscience.pdf
https://www.worldcat.org/title/international-bill-of-rights-the-covenant-on-civil-and-political-rights/oclc/7464593
https://www.worldcat.org/title/international-bill-of-rights-the-covenant-on-civil-and-political-rights/oclc/7464593
https://undocs.org/en/A/C.3/SR.127
https://undocs.org/en/CCPR/C/SR.1162
https://undocs.org/en/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)
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  مما  فع  امب الااشث ن ىلأ وصـج ش لع الكر  ن ن ا  ( 45) “السـلطات ضو ال ضد الماب مسـ  ع ضو ؛   مشـ وعع
 .( 46) شتأ وإي رم رة لم األعمال الءارة في شد ذار ا “ل ن فرار منح فعالحق في ال و ”

ول ى االجت ا  ال ءــــائي ا لللمي ضيءــــا ضي ش لع الكر  رتةاوز شمايت ا الدين ضو الكر  ال ائم علأ  - 23
لم ج  يم ن ضي رشــــمإ نلع ا  “األفرار”الممت د. فملأ  ــــب إ المثال  ر ى المح مع األوروالع لح وق ا نســــاي ضي 

 . ( 48) وامتلارم ا م طكله  ( 47) التصولذ لحزب  لا ي ما

ولالشظ الم  ر الخاص ضي المتدين ن و؛   المتدين ن علأ الســـــــواج يم ن ضي يتمســـــــ وا نح لع الكر   - 24
او ــــــــــــــ لــع  عمــال الم ــإ وللاحــث عن الحقل ــع وإعمــال ا را ة الك  يــع  وهو مــا يمني في الولــذ ذارــه ش لــع 

الــديني )ضد شق الم ج في ضي ي وي لــه  ين ضو ممت ــد ضو ضي يمتنق  ينــا ضو ممت ــدا ضو يغ    ينــه االمتلــار  
نح ث يتسـنأ التكر   نح لع في جملع المسـائإ   “التح ر من الدين”ممت دم  وفي ركسـ    ينه ضو ممت دم( و  ضو

اي من ضجإ الح وق الت ا د علأ  وي ر ث   النظم الدينلع ضو الم ائديع. ولد ور  في ىعالي    وت نشــــــــ ي ا يم
. فالناأ  و ــــم م في ىطار الدين ضي يكر وا  ( 49) ضي ش لع الدين ضو الممت د ال يم ن ضي روجد  دوي ش لع الكر 
والقلاب نالممار ــــات الدينلع ياملع  نما في ذلك  نشــــ إ ن دد في ما يدعو ىلله الدين نخصــــوص ط ل ع الالش

 من ياا ات و،مائ  ورماللم.

 
 سمات الاق ذل حرية ال كر -دال   

  ال ُيم ا  ـوى ال ل إ نسـبلا عن المناصـ  األ ـا ـلع للحق في ( 50) نا ـتثناج عنصـ  الحمايع المطل ع - 25
. ورلما يلي  ي دب الم  ر الخاص ضراع  ـــمات يم ن نســـبت ا ل عا الحق ناال ـــتنا   “ ـــماره”ش لع الكر  ضو عن 

ــائي الدولي وضعمال  ــاي: )ض( ضال ُيةب  الم ج علأ الرشـــج  ىلأ االجت ا  ال ءـ ــارش ن في مةال ش وق ا نسـ الشـ
ل ضفرار الم ج نشـــــ إ   عن ضفرارمب )ب( ضال ُيمالب الم ج و/ضو ُرك ه علله جزاجات نســـــبب ضفرارمب )ج( ضال ُرمد 

 ؛   مسموت نهب ) ( ر   ع الدول لب  ع موارلع لح لع الكر . 

 
   ه حرية المرء ذل عدم الكشف ع  أذكار  -   1 

  ضنه  22ضادت اللةـنع الممنـلع نح وق ا نســـــــــــــاي  لدى مـنالشـــــــــــــتـ ا لح لع الكر  في رملل ـ ا الـماب رلم  -   26
   ( 51) “ .من الم د الدولي   ال يةوز ىجاار ضد ،ــــــــــخه علأ الرشــــــــــج عن ضفرارم  17( و  2)   18للما ر ن   وف ا ” 

 ــمع ض ــا ــلع من  ــمات ش لع الكر . ولشــمإ شق الم ج في عدب الرشــج    “ الخصــوصــلع العهنلع ” يمني ضي  مما 

 __________ 

 (45) CCPR/C/106/D/1786/2008 21  الصكحع. 
 ./https://scholars.unh.edu/unh_lr/vol3/iss2/3انظ :  (46) 
 .76  الك  ة http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78984انظ :  (47) 
 .2  الك  ة http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-3751انظ :  (48) 
 (49) A/HRC/40/58 5  الم فق األول  الك  ة. 
ــاي  التمل ق الماب رلم  (50)  ــكحتاي HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)( )1993)  22اللةنع الممنلع نح وق ا نســـــــــــ    208و   207  الصـــــــــــ

ــًا: اللةنع الممنلع نح وق 3و  1الك  راي   ــاي  التمل ق الماب رلم   (. وانظ  ضيءــــــ ب  5(  الك  ة  CCPR/C/GC/34( )2011)  34ا نســــــ
 .17  الك  ة A/HRC/31/18 و

 (.3  الك  ة 208  الصكحع HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)( )1993) 22التمل ق الماب رلم اللةنع الممنلع نح وق ا نساي   (51) 

https://undocs.org/en/CCPR/C/106/D/1786/2008
https://scholars.unh.edu/unh_lr/vol3/iss2/3/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78984
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-3751
https://undocs.org/en/A/HRC/40/58
https://undocs.org/en/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/31/18
https://undocs.org/en/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)
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ــدا علأ ىرا ره علأ ما يبدو  ــااب ل عا الصــــمذ “ الحق في التزاب الصــــمذ ” عن ضفرارم ضــ .  ( 52)    وي ى داج ضد ض ــ
وفي الولذ نكســـــــــه  رمت ا محاام الواليات المتحدة ن ي شق الك   في الخصـــــــــوصـــــــــلع يشـــــــــمإ الخصـــــــــوصـــــــــلع  

 . ( 53) العهنلع 

 
 تارر المرء م  العقاب ع ى أذكاره  حقيقية كانت أو مساببطة   -   2 

ىي المبدض العد يح  ِّب علأ الدول مماقاع الناأ ضو ف ه جزاجات عل  م ال لشـــــــــيج  ـــــــــوى نســـــــــبب  - 27
ــع   ضفرارهم  نما في ذلك ممت دار م ورغاار م وضوهام م ونواياهم التي رظإ من  وي فمإ  ُيمتب  علأ نطاق وا ـ

ت ش لع الكر . ورســــتند هعم الحمايع ىلأ مبدض ضي يإ ،ــــخه ش  في التكر   يلما يشــــاج في   ــــمع من  ــــما
 وامـإ ع ـله. ولمـا يـاي ال ُيســــــــــــــمح نك ه ضد لـ د علأ ش ـلع الءــــــــــــــم    ـفإي اـلدول ضو الة ـات الـكاعـلع من 

 ــــــــــــــواج الدول يم ن ضي رروي في شالع انت اك ل عم الســــــــــــــمع ىي هي لامذ نمماقاع ف   ما علأ ضفرارم   ؛  
ُشد ت رلك األفرار  دلع ضب لم ُرحد . ومع ذلك  وفي  إ الت دب الترنولوجي المتواصـــــــــــــإ العد يزلد من ال درة  
ــع   ــتمةال في وضــــ ــتنااط ا  دلع  فإنه يتم ن النظ  علأ وجه اال ــــ ــ ار الم إ الداملي ضو ا ــــ ــج ض ــــ علأ يشــــ

 مماي   وردا    واضحع لحمايع الح وق ذات الصلع نح لع الءم  .
 

 ل  كر   الماظور   الاغ  ر   م    الاماية  -   3 

  مس لع وهعم  مم نع.    وا  في  الك    ضفرار رغ    من  رحمي  الكر   ش لع  ضي  الش   ات  من  المديد يايد -  28
 الطمــاب   تنــاول  ضوال هم  يغ وي   فــاألهــإ  نــابم لن.   ائمــا  رتــ ث    الوالع  في   ضفرــارنــا  ألي   رحــديــدهــا  يصــــــــــــــمــب

 يسـتخدموي  السـلا ـات  وم  رو     الع ىعالنات  مالل من  منتةار ا  نشـ اج  المسـت لر ن  ر نع والشـ يات  الصـحي
ــلوك علأ  للت ث    “ويزات” ــو ة  النتائج  رح  ق ضجإ من المواطن ن   ــــــــ ــاج التب ت  ذلك  في  نما  المنشــــــــ  ناألعءــــــــ

   ولرن ا  ا نساي نح وق  رتملق  مخاوا  الغالب  في   رث   ال  لد  نم ن ا األمثلع وهعم  .( 54) الب  ع  وشكظ والتغعيع
 ثالث ناشثوي   ي ت ت   المطاا ن ايع وفي .“الم لي العاري  اال ــــــــــــت الل”  ممنأ  شول  رســــــــــــاؤالت  رث     ذلك مع

 الكر . ح لعنط ل ع يم ن ضي ي وي ف  ا انت اك ل الك   لكر  المحظور  التغ    من ف ات

 
 اإلكراه  )أ(  

  ىا ام ” ضد من الك   والسلا لع  المدنلع نالح وق   الخاص  الدولي الم د من (2) 18  الما ة رحمي  نما   -  29
  الســـةإ  فإي  “يختارم  ممت د  ضو   ين ضد  اعتناق  في  نح لته  ضو   ما   دين  يدين ضي في نح لته يخإ ضي ،ـــ نه من

   ( 55) “النكســي”  الت ث   من  مم نع ض،ــ ال من التح ر رشــمإ الحمايع هعم ضي ىلأ  يشــ   الم د لصــلا؛ع  التارلخي
  “الكر  ” ألي  نظ ا ضنه ضيءـا  ناشثوي   ولايد  .( 56) للكر  ال سـ د   التغ    يشـمإ ن ونه  ال انوي  ف  اج يكسـ م ما وهو
ــ د  رمديله فإي    ينلع  لناعع ضو  اعت ا   األف ا   لدى مالل ا من  يتولد  التي الممللع من  جزج هو  من عمإ ال ســـــــــــ

 الممنلــع  اللةنــع  ور ى   الم ــد.  من  (2)  18  المــا ة  نموجــب  راالــع  شمــايــع  رــدا     طــائلــع  رحــذ  ي ع  ضي  المم ن
 __________ 

 (52) CCPR/C/106/D/1786/2008 21  الصكحع. 
 Long Beach City Employees Assn. v. City of(  1986)   تش لونغ مدينع  ضــــــد   تش لونغ مدينع  مو كي رانطعلءــــــلع   (53) 

Long Beach ( 1969) جورجلا واليع ضد  تانليب ولءلعStanley v. Georgia. 
 .https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:818442/FULLTEXT01.pdfانظ :  (54) 
 (55) E/CN.4/SR.319   3الصكحع. 
 توا  وال تز.ورلع م دمع من ياي ي لس (56) 

https://undocs.org/en/CCPR/C/106/D/1786/2008
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:818442/FULLTEXT01.pdf
https://undocs.org/ar/E/CN.4/SR.319
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 ؛    مطل ع ش لع  يالكر    وهو   الوجداي ش لع يحمي ا ا ام  من الك    رح ر ضي ج ت ا  من  ا نســــــــاي نح وق 
 .( 57) (2) 18 الما ة في ص اشع معيورة

 نامتالا رمارلكه ورختلج ا نســـاي. لح وق  الدولي ال انوي  في  “ا ا ام ”  لــــــــــــــــــ  وش د رم ل  يوجد وال -  30
 ضــــــمني ضو  صــــــ لح ر ديد ضو   ال وة  ا ــــــتخداب:  يلي ما   عموما   رتءــــــمن  ولرن ا  الوطنلع ال ءــــــائلع الواليات
  . ( 58) ىرا ر ا مع يتماره نما  التص ا ىلأ  يءط ها  مما   الموالب من ومب ر  فورد   موا  في  للءحلع يتسبب

 المنج  نا ـتخداب  الت ديد ضي ا نسـاي نح وق  الممنلع  اللةنع  رمتب    نا ا ام  المتمل ع  اال عاجات في  النظ   وعند
 المشـــــــــــــاريع ضو الممإ  ضو الطبلع  ال عايع ضو  التمللم علأ  الحصـــــــــــــول ش لع  ر   د ويعلك   ( 59) الم ا ي  الةزاج ضو
   .( 60) الم د من 18 الما ةمن  2و  1الك  ر ن   مع رتنافأ لس لع ضفمال هي  المامع الحلاة في

 ينطبق  ضنه  منه  ُيك م  ضي  يناغي  ال”  ا ا ام  ضي  ىلأ ذهبوا الم د  واضمي ضي  السلاق  هعا  في الم م ومن -  31
ــمي من عد ايما ضي    .( 61) “الكر د  ضو  األماللي ا لنات علأ ــاي  لح وق   المالمي ا عالي واضــــ  والم  رة ا نســــ

 مـناص ال  التي المـا ـيع االجتمـايـلع  الـت ث  ات ضي  يمتب وا  لم  والتمب   ال ضد ش ـلع في ـنالحق  الممنـلع  الخـاصــــــــــــــع
ــمن  رندرج  يا لنات   من ا ــع الم  رة  الشظذ ش ث  الم بولع  ؛    التدمالت  ضـــ ــ  يت ث ” ضنه  الخاصـــ   في الاشـــ

  من  الك   رحمي” ال الح لع ضي المصــــلحع  ضصــــحاب  ولالشظ  .( 62) “نابم لن  ....   ضفرارهم في نا ــــتم ار الوالع
  ض ــاأ علأ  ر  لما  رتطلب ىا ام  ىلأ ا لنات  عندها يتحول التي الدقل ع  الن طع فإي  وعلله  .( 63) “ابم لن ضفرار

 والموضوت. السلاق م اعاة مع  شدة علأ شالع اإ

 
 الاعدهو  )ب(  

– و لكته  ضو الدماغ  يلملاج في الماا،ـــــ   التدمإ ط لق عن  الك    ضفرار  رغ     ضد – الكر   “رمديإ” -  32
 عنــدمــا   الم ــد  من  (1)  18  للمــا ة  انت ــاك  علأ  رنطود   ضي  يم ن  الم ج  ضفرــار  لتغ     محــاولــع  علأ  آم   مثــال

ــتن  ة.  ش ة مواف ع نتاجت   رروي  ال ــتممال  وايلع  الءـــــحلع يانذ  ـــــواج التمديإ  يحدث  ا ا ام  واخالا ومســـ  نا ـــ
   علك. وايلع ررن لم ضو  نا تممال ا  الت ديد ضو ال وة

  نالتلار   ال ِّحج عب  الماا،   والتحك ز  للدماغ  المم ق التحك ز  مثإ   عالجات نانتظاب ال وبت   وُرستخدب -  33
  الوراثلع الاصـــــ لات  ضي من ال ؛م وعلأ الطبي. المالج  أل؛ اه واألفرار الدماغ  نشـــــال رمديإ في  المســـــتم 

 ن ل ـا  ضو  محوهـا  ضو  الك    ذي لـات  رغ     األيـاب  من  يوب  في  الملم  هـعا  يتلح  ف ـد   الاشــــــــــــــ   علأ  شـاللـا  ُرطب ق ال
 .( 64) نم ن ا عصبونات في للتح م الءوج نا تممال

 __________ 

 (57) CCPR/C/79/Add.6   7الك  ة. 

المثــــــال:   ( 58)   علأ  ـــــــــــــب ــــــإ   .https://cite.case.law/pdf/1551665/State%20v.%20Darlington,%20153%20Indانظ   

%201%20(1899).pdf ،   3  الصفحة . 
 (59) CCPR/C/78/D/878/1999   2-3الك  ة. 
 (.5  الك  ة 208الصكحع  (،HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)) (1993) 22اللةنع الممنلع نح وق ا نساي  التمل ق الماب رلم  (60) 

 (61) A/2929 110  الك  ة. 
 (62) A/HRC/47/25 وانظ  ضيءا 34  الك  ة .A/67/303 26  الك  ة. 

 .ADF Internationalورلع م دمع من  (63) 

 .212ىلأ  209  الصكحات https://doi.org/10.1007/s11569-020-00377-1انظر:  (64) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/79/Add.6
https://cite.case.law/pdf/1551665/State%20v.%20Darlington,%20153%20Ind.%201%20(1899).pdf
https://cite.case.law/pdf/1551665/State%20v.%20Darlington,%20153%20Ind.%201%20(1899).pdf
https://cite.case.law/pdf/1551665/State%20v.%20Darlington,%20153%20Ind.%201%20(1899).pdf
https://cite.case.law/pdf/1551665/State%20v.%20Darlington,%20153%20Ind.%201%20(1899).pdf
https://undocs.org/ar/CCPR/C/78/D/878/1999
https://undocs.org/ar/S/RES/22(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/22(1993)
https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)
https://undocs.org/ar/A/2929
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://undocs.org/ar/A/67/303
https://doi.org/10.1007/s11569-020-00377-1
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ــا  ولم ن -  34 ــانلع الماث ات لتناول ضيءـــ   الااشث ن  نمب يةمإ مما   وانلاره الدماغ  يلملاج يغ    ضي  النكســـ
 الكر . لح لع  انت اك رله ي وي   ضي يم ن لس د  نش إ الموا  هعم مثإ ىعطاج ىي  ي ولوي  الكر  ش لع وضنصار

 
 الاالعب  )ج(  

 التالعب. من الســالمع  رشــمإ الكر  ش لع  ن ي  ال ول ف اث   ضاث  رالد ال انونلع الدرا ــات  صــارت ل د -  35
ــلع الممللات  رتةاوز التمديإ  ممار ــــــــــــات يانذ فإذا ــا لتعهب  النكســــــــــ  فإي   الب ولوجلع الو لكع  رغ    ىلأ  رض ــــــــــ

ــلع الممللات يســــــــــــتخدب التالعب   في  ردمإ” ن نه  نالكر  التالعب  الااشث ن نمب  ولم  ا ف  ا.  ولتح م النكســــــــــ
 من ،ــ إ  ضو   “موضــويلع  ؛   وضيديولوجلات وممارا  ....  ذهنلع نماذج” رشــ  إ علأ  للحث “الك م عمللات
ــ ال ــ   .( 65) “ا  رااي  العهن  في التح م”  ض،ـ ــلحع  ضصـــحاب ولشـ   عامال  ناعتاارم ال وة موازلن امتالل ىلأ المصـ
 ف  ا رســـــــتغإ  شاالت  روجد   هاالج  منظور فمن  .( 66)   ا  التالعب نغ ه  الشـــــــخه ن فرار التح م  في  رئلســـــــلا

  رله  ي وي  ضي يم ن العد الشــــيج  الءــــحلع ضفرار  لتغ    ما  “ضــــحلع” رةام ال وة  موازلن امتالل  “ماث ة  ج ع”
 الءحلع. فر  لح لع  انت اك

 مثــــإ  “ىا ام   و وي   وايلــــع  عمللــــات”  علأ  رنطود   التي   الم للــــع  التــــ ث  ات  ضي  ال ــــانوي   ف  ــــاج  ول ى  -  36
ــ وعع األولأ للوهلع ربدو  ا لنات ــذ  لرن ا  مشــ ــ ورة يعلك للســ   نم ن ا   لحاالت ر  لمات    ىج اج  وعند  .( 67) نالءــ
 ر اعأ  ضي  يناغي   ال  ضب  الك   ـن فرـار  م بول  ؛    رالعـب ف  ـا  هـإ وال ول  مم ـنع ممـار ــــــــــــــات في النظ    ـدا
 :يلي ما    ن ا من عوامإ

ــاشب  الشــــــخه  وافق هإ -  المواذقة )ض(  ــواج  الح وق   صــــ ــ اشع   ــــ ــمنا ضو  صــــ  هعم علأ  ضــــ
 ومستن  ة؟ ش ة المواف ع  رلك يانذ وهإ ذلك؟ علأ نال درة  متمتع وهو الممار ع

 علأ  الم صـــــــو ؟  الت ث   ىلأ يكطن ضي  “عالإ  لشـــــــخه”  يم ن هإ -  الاساااااور أو الاعايم )ب( 
  يحمإ وهإ  نس ولع  مصدرم علأ التم ا  يم ن  ف إ  ش وملع  شملع  ضو  ىعالنا المحتوى  ياي ىذا  المثال  ب إ

 هإ  رمديله ضو المحتوى   في التدمإ وعند  ضم ى؟   و ـــــ لع طبلمته علأ التم ا  يم ن هإ ضب   واضـــــحع عالمع
؟ محتوىً  ع ه ضو ىزالع و بب  ولذ واضح نش إ المستخدب  ُيملتم  مم ن 

  والشـــــــــــــخه الماث ة  الة ع    ن ال وة  موازلن في  امتالل يوجد  هإ  -  اخاالل موازي  القوة )ج( 
  رتم  وهإ  ضم ى؟  روايات  وإلصــاج مم نع  ل وايع  للت ولج  الســلطع  هعم  الماث ة الة ع رمارأ وهإ  الحق؟  صــاشب

 يطمن ضو يغ  م ضي علله ُيمارأ  لمن  يم ن نح ث  وانســـــــةاب  واشـــــــكارلع  مم نع  شدو  ضـــــــمن  الت ث   ممار ـــــــع
  نس ولع؟ رله

    ن   للتم  ز الكملي األث  ضو ال صـــد  في  “الءـــ ر” ىلأ  المكســـ لن  نمب يشـــ   - الضاارر ) ( 
 ىثاات   ائما  الءـــــــــ ورد   من للس  ضنه  يايدوي   آم لن ضي  ؛    المحظور.  “التالعب”  و نه المســـــــــموت “الت ث  ”
ــ ر” ــد . عامإ ىنه  إ .“التالعب” ولوت علأ  الحةع   لامع  “الءــ   ل ارم ارخاذ من  الك    يمنع العد والت ث   مشــ

 __________ 

 .1  الصكحع https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0957926506060250انظر:  (65) 

 .138، الصفحة https://www.mendeley.com/catalogue/5a54c92c-2b7c-3deb-8ea7-0d71b3c886b5انظر:  (66) 

 _https://www.researchgate.net/publication/257695713_Crimes_Against_Minds_On_Mentalانــــــــــظــــــــــ :   (67) 

Manipulations_Harms_and_a_Human_Right_to_Mental_Self-Determination 368  الصكحع. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0957926506060250
https://www.mendeley.com/catalogue/5a54c92c-2b7c-3deb-8ea7-0d71b3c886b5
https://www.researchgate.net/publication/257695713_Crimes_Against_Minds_On_Mental_Manipulations_Harms_and_a_Human_Right_to_Mental_Self-Determination
https://www.researchgate.net/publication/257695713_Crimes_Against_Minds_On_Mental_Manipulations_Harms_and_a_Human_Right_to_Mental_Self-Determination
https://www.researchgate.net/publication/257695713_Crimes_Against_Minds_On_Mental_Manipulations_Harms_and_a_Human_Right_to_Mental_Self-Determination
https://www.researchgate.net/publication/257695713_Crimes_Against_Minds_On_Mental_Manipulations_Harms_and_a_Human_Right_to_Mental_Self-Determination
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 الما ة  في  ُيمد مما الم صـــــــو ة النتلةع يانذ لو شتأ الكر  نح لع يمس ضي ،ـــــــ نه من  ر ث   هو ىنما  نم النلع
 الخ  . من

  النظ  ل د  للحالع  راما  النســـــبلع  ضهم ت ا  رتغ   ولد  الموامإ يإ هي  للســـــذ ضعالم المعيورة والموامإ -  37
  األ،ـخاص مثإ   التكر   عمللات  لحمايع ىضـارلع  ردا    من  عموما الك ات نمب  ضف ا   يسـتك د عندما   ـلما وال

ــب إ فملأ رطور.  م شلع  في  هي  لدرار م ألي  نظ ا   األطكال ضو ات العهنلعا عال  ذود    ىعطاج  يم ن  المثال  ــ
    نما    األطكال ضفرار علأ  للت ث   ال لمي المحتوى   ر ،ــــــــــلح  شالع في  “ال وة  موازلن  امتالل”  لمســــــــــ لع األولولع

 واألطكال. الوالدين   ن نالماللات األم  يتملق لم ا محظور ر ث   ولوت  ثاات “الء ر” وجو  ا،ت ال  يناغي

 ابونـع  فكي  لســــــــــــــ لـا.  ضفرـارهم  رغ     ىم ـانلـع  من  األطكـال  لـدى  الم ركمـع  الـدمـاغ  لـدونـع   رجـع  ورزلـد -  38
ــات  وشظ   ورم ل   رحــديــد  علأ  األط اا  الــدول  الطكــإ  ش وق   لةنــع  شثــذ   األم  ة  التي  ال لملــع  الممــار ـــــــــــــ

  “المملومات   ر ،لح  نظم  ضو ابللع  النظم” ذلك  في نما   “نه  رخإ   ضو ....   الكر  ش لع  في  الطكإ  شق  في راث ”
 .( 68) “ف  ا الت ث   ضو  عواطك م ضو األطكال نسلوك المساأ”  يم ن ا التي

  لح وق   األم ل لـع  االركـاقلـع  من  (1)  5  والمـا ة   األورواي  لالرحـا   األ ــــــــــــــا ــــــــــــــلـع  الح وق   م ثـاق  ىي -  39
  “الم للع   الســالمع” رحمي  صــ الا و  ــتور   ــولســ ا    ــتور ذلك في  نما   الوطنلع الد ــار   ومختلج  ا نســاي

ــ م ما  وهو  ( 69) لألف ا  ــد  شق   ضنه علأ الامب  يكسـ ــائي ؛   يب   ردمإ”  ضـ  ذلك في نما  “الك   ع إ في رضـ
 .عالن ط هعم رناول في نمد المختصع المحاام  رتو ع ولم  .( 70) التالعب

 
 الار   ل  كر   مواتية   ب ئة   ت: ئة  -   4 

  األوجــه  ثالثي  نمك وب  رــ مــع  المتحــدة  األمم  في  الممــاهــدات  ه  ــات  ضي  ىلأ  الخــاص  الم  ر  يشــــــــــــــ   -  40
  وإنكاذها وشمايت ا الح وق  اشت اب  روجب  التي  االلتزامات ضد  -  ا نســـــــــاي نح وق  المتمل ع  الدول لمســـــــــاوللات

  ضصحاب  من المديد ول ى   .( 71) ىيةا لع  وواجاات  الكمإ( عن  )نا شةاب   لبلع  واجاات من  ذلك علأ يت رب وما
  ـنالح وق   المتملـ ع  اللتزامـار ـا  مشــــــــــــــا  ـع  الكر  ش ـلع  رةـام  ىيةـا ـلع التزامـات اـلدول علأ  ضي يـعـلك المصــــــــــــــلحـع

 ذلك. علأ  يت رب العد ما  المايد ؛   من ضن ه    د  .( 72) للح لع  موارلع    ع ر   ع واجب ذلك في نما  األم ى 

ــ   ضي  يكت ه  من وثمع -  41 ــلع ضو  المةتمالع  الظ وا  رلسـ ــسـ  في  “التكر  ”  علأ  لا را الك    لل وي  الما ـ
 مغاع من آم وي  ولحعر  .( 73) الكر   ش لع  نموجب  ال انونلع  االلتزامات ضـمن نالءـ ورة يندرج ال  األول الم اب
 رســــــــــــــتخـدب  ضي  يم ن  اـلدول  ضي من  ولحـعروي    الكر  لح ـلع  “المـثالـلع”  الظ وا  هي مـا رحـدـيد  من  اـلدول  رم  ن

  نحمالت  القلاب  مثإ  والمملومات  االرصال  لنوات  في  اال تبدا د  التح م  لتب ل   المزعوب ال انوني  “االلتزاب”  هعا
 __________ 

 . 62الفقرة (  CRC/C/GC/25( نش ي ش وق الطكإ رلما يتملق نالب  ع ال لملع )2021) 25لةنع ش وق الطكإ  التمل ق الماب رلم  (68) 

وانظظظظظظظظظر    ظظظظظظظ :  https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/3-right-integrity-personانظظظظظظظظظر:   (69)   .www؛ 

constituteproject.org/constitution/Serbia_2006.pdf?lang=en. 

الـــــــمـــــــثـــــــال:   (70)  عـــــــلـــــــأ  ـــــــــــــــــــــبـــــــ ـــــــإ  ب  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69277-3_8انـــــــظـــــــ   
ب  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2019.00019/full و
 .https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2996&context=articles و

 .5  الصكحع https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet15rev.1en.pdfانظ :  (71) 

 . ومشاورات نش ي ا طار ال انوني والح لع الكر لع.deMensو   ANAJUREورلتاي م دمتاي من  (72) 

 .10  الصكحع https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2124014انظ :  (73) 

https://undocs.org/ar/CRC/C/GC/25
https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/3-right-integrity-person
http://www.constituteproject.org/constitution/Serbia_2006.pdf?lang=en
http://www.constituteproject.org/constitution/Serbia_2006.pdf?lang=en
http://www.constituteproject.org/constitution/Serbia_2006.pdf?lang=en
http://www.constituteproject.org/constitution/Serbia_2006.pdf?lang=en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69277-3_8
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2019.00019/full
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2996&context=articles
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet15rev.1en.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2124014
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 لـانونلـع  التزامـات  شـاللـا  عل  ـا  ر ع األط اا  الـدول  فـإي   شـال  ضد    وعلأ  .( 74) الةمـايلـع  الت الـع  وإعـا ة  للـدعـايـع
ــ ع ىيةا لع ــاي  ش وق  من ضم ى   ش وق  عن  نا،ــــــ   التمتع   في  يب  ة زلا ة ىلأ  يا د ضي  يم ن العد األم    ا نســــــ
 الكر . نح لع

ــا ثمع ىي ال ول  يم ن  الكر  ش لع   إ  في -  والتصااااالت  المع ومات  إلى  الوصااااول حرية -  42 ــا ــــ   ض ــــ
  نورالك   لءـــــــــــــلع فكي  واالرصـــــــــــــاالت. المملومات ىلأ الوصـــــــــــــول   ـــــــــــــبإ   توف   ملزمع  الدول  العتاار  لانونلا

ــد  رويتااونوا ــتاي ضــ ــاي نح وق  الممنلع  اللةنع  لالذ   ل  ؛ ز ــ ــمإ”: ا نســ  والتمب   الكر  ش لع في  الحق يشــ
 )العد المدعيالط ا   طلب  علك  مالدة   “الح ومع  نحوزة  التي  المملومات  علأ  الحصــــــــــــــول  في  الحق شمايع
ــان ا( ُرفب ــاجات علأ  للحصـــــول  ـــ  يتكق ال  ار هعا ضي نالعي  وجدي  .( 75) ا عداب ع واع عن ش وملع ىشصـــ

 ركســــــ    مع يتكق  يما  ( 76) (“والتمب   الكر   ش لع”) ا نســــــاي لح وق  األم ل لع االركاقلع  من  13 الما ة  نه مع
 الما ة. لتلك ا نساي لح وق   األم ل لع البلداي مح مع

ــخاص  نح وق   الممنلع  اللةنع ىي ال ول  ولم ن -  43  من  ضنمد هو ما ىلأ  رتطلع وهي   ا عالع  ذود   األ،ـــــــــــ
 يا د  لد” ضنه  رايد   الن دد للتكر    موارلع مملومات     ع لت   ع محد ة مملومات ىلأ  الوصــــــــول  ىم انلع روف  
 نح لع  ا عالع ذود   األ،خاص  لتمتع  جسلم ن  ور   د ر ولب ىلأ واالرصاالت  المملومات ىلأ الوصول انمداب
  المـ دم ن  والدعم المســــــــــــــاعدة  رمزز ضي  األط اا  لـلدول  يناغي  ضنه ىلأ  اللةـنع رخله   ولعلك  .( 77) “....  الكر 
  ال  اجة(. الس لع األ، ال )مثإ البديلع االرصال وو ائإ  وط ق   ا نت نذ ىلأ الوصول ذلك  في  نما  الك ع ل عم
 رحديدا ينظ   الرو ف انك   والتمب   ال ضد  ش لع في  نالحق  الممني  الســــــــــا ق الخاص الم  ر  ي ن لم ش ن وفي
    يم  اطي   مةتمع ضد  في األمور  ــ   في الصــحك  ن  ضهملع علأ  الءــوج يســلط  ف و  الكر  ش لع  مســ لع في

 .( 78) “ضفرارهم رطول  من  رم ن م التي الء ورلع نالمملومات” ي إ والمةتمع األف ا  نإمدا   ي وموي  ش ث

 ىلأ الوصــول ضي  ا نســاي  لح وق  األوروالع المح مع  لءــاة من  ــا ق لاه ي ى   ذلك علأ  وعالوة -  44
 الءـــــــــ ورلع  المملومات رموزم  .ضو مطلع  ؛    ،ـــــــــخه  اإ” ألي  الكر  لح لع ض ـــــــــا ـــــــــي  ،ـــــــــ ل المملومات

  ا عالب و ـــــــــائط ذلك في نما  للمملومات المامع المصـــــــــا ر  ردم    فإي  ولعلك  .“نح لع  التكر    يســـــــــتطلع ال
 ولالشظ  .( 79) الح لـع   وهر   ضي  يم ن ـــــــــــــــات  ىنمـا هي ممـار    الرتـب(  ش ق   شمالت  )مثـإ  وال لـانـع   والـدعـايـع

ــا الخاص الم  ر  عدب ضي  ول وي    والمملومات  لألفرار الح   التدفق  ضهملع  ي د روي   “األش ار  المكر لن” ضي ضيءـ
ــا رها رمد يع عدب ضو المملومات اكايع ــلما  وال -  مصــــ   لح لع  انت اك ف  ما  ي وي   لد  - التمللملع  الب  ات في   ــــ
 .( 80) الكر 

 __________ 

 مشاورة نش ي الح لع الكر لع. (74) 

 (75) CCPR/C/101/D/1470/2006   4-7الك  ة. 
 . 197(  الك  ة Gomes Lund et al v Brazil) ؛وم ز لوند وآم وي ضد الب ازلإلءلع   (76) 
 . 21الك  ة    (، CRPD/C/GC/2) ( نش ي ىم انلع الوصول  2014)   2اللةنع الممنلع نح وق األ،خاص ذود ا عالع  التمل ق الماب رلم   ( 77)  

 (78) A/HRC/20/17،  3الك  ة. 

ــاي  https://intersentia.com/docs/CHRLR_2012_01.pdfانــــــظــــــ :   (79)  ــكــــــحــــــتـــــ الصـــــــــــــــــ ضيءـــــــــــــــــــــا87و    82   وانــــــظــــــ    . :
www.ala.org/advocacy/bbooks/frequentlychallengedbooks. 

 ورلع م دمع من ال انطع ا نسانلع الب لطانلع. (80) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/101/D/1470/2006
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_ing.pdf
https://undocs.org/ar/CRPD/C/GC/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/17
https://intersentia.com/docs/CHRLR_2012_01.pdf
http://www.ala.org/advocacy/bbooks/frequentlychallengedbooks
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  الكر  ش لع ....  “ىلأ يســــــتند” التمللم في الحق ضي  الطكإ  ش وق  لةنع  رالشظ -  الاع يم ذل الاق -  45
ن  التمللم  ضي  آم وي   يايــــد  ش ن  في   ( 81) “ول مل ــــا  ولــــدمة ــــا  ولمززهــــا”   الم ــــارات  رطول   من  األطكــــال  يم  

ــ م  شمايع يل لع ذلك في  نما  الكر  نح لع الرامإ  لتمتم م الالزمع  ا  راالع   وال درة  نالكر  التالعب من  ضنكســـــــــ
  الطـكإ  ،ــــــــــــــخصـــــــــــــــلع  رنمـلع” نحو  التمللم روجـله  اـلدول  علأ يةـب  ـلعـلك  ورامـا  .( 82) الن ـدد الحس ىعمـال  علأ

  الت ي   ىذا”  “ىال  ” نه  التمتع  يم ن ال  التمللم  في  والحق   ( 83) “ىم انار ا  ضلصــــــأ ىلأ  ....  الم للع  ولدراره ومواماه
  ض ــــااب  تســــ  إ  التزامات الدولع علأ  رروي  ف د  ذلك علأ  وعالوة .( 84) “والطالب  للمامل ن األاا يملع نالح لع
  الســنوات في  ماصــع  الدماغ  نمو  في “هاما  ورا يا د”  اللمب  ضي ىلأ  األنحاث ورشــ    للطكإ.  وال اشع الت رله
 التملم  ضو  للمشـــــــــــــــاريـع  الم للـع ال ـدرات”  ىلأ  األطكـال   ــــــــــــــلكت    ال اشـع  من  يـاا    لـدر   وي   من  وضنـه   األولأ
 .( 85) “مةديع نط ل ع

 ضي  )ال ونســـــ و( والث افع والملم للت الع المتحدة األمم منظمع رايد - والع م  الثقافية  الاياة ذل الاق -  46
 ـنالح وق  الممنـلع اللةـنع  ورايـد  “المةتممـات  امـإ  االز هـار  من الث ـافي  التمب   ض،ــــــــــــــ ـال  رم ن”  الكر   ش ـلع

ــا يع  نح لع “جوه لا اررااطا م راط” الث ارلع الحلاة في المشـــــــــاريع في  الحق ضي والث ارلع واالجتمايلع  االلتصـــــــ
 الم إ رنملع” يشـــــــمإ الملمي الت دب  من اال ـــــــتكا ة  في  الحق  ضي  اللةنع روضـــــــح   ذلك ىلأ  وإضـــــــافع  .( 86) الكر 

ــع الم راطع  والمتلترات  الن دد  للن وه  ىيةا لع  مطوات رتخع  ضي  الدول علأ يةب  ولعلك  .( 87) “الملوب  نممار ـــــــ
 ضي ضيءــــــــا للدول ولناغي  .( 88) والنشــــــــ (  )الحكظ  ورطبل ار ا الململع الممارا ونشــــــــ  ولحمايع )التطول (  نالملم

 علأ  المحافظع و ــائإ” و  “للشــلخومع واالجتمايلع والم للع  الب ولوجلع  الةوانب”  ــــــــــــــــ  المتمل ع الاحوث رشــةع
ــانع  ولذ ور م    ومنع  الو ل لع  ال درات ــ ال المزمنع ناألم اه ا صـــ   األم اه ذلك في نما   ( 89) “المةز وض،ـــ

 التنرسلع. المصبلع

 __________ 

 (. 6  الك  ة    392  الصكحع   HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II)نش ي ضهداا التمللم )   ( 2001)   1لةنع ش وق الطكإ  التمل ق الماب رلم   (81) 

)المنظمع الدوللع لإلنسـانلع(ب وورلع م دمع من   Humanists International  “ ه ومانلسـذ ىنت نا،ـونال” مشـاورة مع المنظمع الدوللع  (82) 
ــا:  ASSEDELال انطـع األوروالـع للـدفـات عن الح وق والح لـات   /https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223ب وانظ  ضيءــــــــــــ

pf0000244676. 

نشــــــ ي شق الطكإ في ال اشع وولذ الك اغ ومزاولع األلماب وضنشــــــطع اال ــــــتةماب والمشــــــاريع في الحلاة    (2013)  17التمل ق الماب رلم  (83) 
 .27(  الك  ة CRC/C/GC/17نوي )الث ارلع وفي الك

والث ـــــارلـــــع (84)  ــا يـــــع واالجتمـــــايلـــــع  نـــــالح وق االلتصــــــــــــــــ الممنلـــــع  التمل ق المـــــاب رلم  اللةنـــــع  التمللم    (1999)  13   الحق في  نشــــــــــــــــــ ي 
(HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I) الصكحع  )38  الك  ة 75.) 

 . 13و  9(  الك  راي CRC/C/GC/17) (2013) 17لةنع ش وق الطكإ  التمل ق الماب رلم  (85) 

(.  2005شمـاـيع ورمزلز رنوت ض،ــــــــــــــ ـال التمب   الث ـافي  اـلدياـاجـع )منظمـع األمم المتحـدة للت الـع والملم والث ـاـفع )ال ونســــــــــــــ و(  اركـاقلـع  (86) 
نشــــ ي شق يإ ف   في ضي يشــــارك في   (2009)  21  التمل ق الماب رلم ضيءــــا: لةنع الح وق االلتصــــا يع واالجتمايلع والث ارلع وانظ 

  )ج(. 55و  19(  الك  راي E/C.12/GC/21الحلاة الث ارلع )

( نشـــــــــــــــ ي الملم والح وق االلتصـــــــــــــــا يـع 2020) 25اللةنـع الممنلـع نـالح وق االلتصـــــــــــــــا يـع واالجتمـايلـع والث ـارلـع  التمل ق المـاب رلم   (87) 
 .10الك  ة  (،E/C.12/GC/25)واالجتمايلع 

 .14ك  ة الم جع نكسه  ال (88) 

( نشـــــــــــ ي الح وق االلتصـــــــــــا يع واالجتمايلع 1995) 6اللةنع الممنلع نالح وق االلتصـــــــــــا يع واالجتمايلع والث ارلع  التمل ق الماب رلم  (89) 
 (.42  الك  ة 41الصكحع  (،HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I)والث ارلع لراار السن 

https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.II)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244676
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244676
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244676
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244676
https://undocs.org/ar/CRC/C/GC/17
https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)
https://undocs.org/ar/CRC/C/GC/17
https://undocs.org/ar/E/C.12/GC/21
https://undocs.org/ar/E/C.12/GC/25
https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)
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  التزامات فإي   للك   الااطني الم إ علأ يث  ة آثار ل ا الم للع  الصــــحع  ضي نما -  الصااااة ذل الاق -  47
 ش لع علأ  راث   لد  لو؛ه  يم ن الم للع  الصــــحع من مســــتوى   ضعلأ نءــــماي  - ا يةا لع  ضو الســــلبلع  -  الدولع
  لألطكال  الرافي المالج” روف   ا يةا لع  االلتزامات رشــمإ   الصــحع في  الحق  ىطار فكي  مختلكع. نط ق  الكر 
 ىعطائ م عن  ذاره  الولذ في  واالمتنات   ر ه ل م  وإعا ة  اجتمايلع ونكســــلع ع للع  اضــــط انات من  يمانوي   العين
ــا الدول علأ  ولةب  .( 90) “ضــــ ورلع ؛   ض ولع ــ لع  طبلع عالجات  رطب ق  عن  االمتنات رركإ ضي ضيءــ  ىال    لســ

ــتثنائي  ض ــــــاأ” علأ  ذلك ياي ىذا  نكســــــه  الولذ في “والمســــــاعدة  الحمايع”  ومنحب  ( 91) ع لي م ه لمالج  “ا ــــ
 .( 92) ر؛بت م( رلك يانذ ىذا  ض  هم مع الالش  من رم  ن م )مثإ الم للع ا عالات ذود  لأل،خاص

  
 الرقيسية   السابااجات  -  سادسا  

ــل ا نطالا الامب  يمتب م ما علأ عالوة  - الكر   لح لع  المطل ع الطبلمع ىلأ نالنظ  -  48  - للحمايع ضـــــــــــ
 ىلأ يا د  مما   الحق  ل عا  انت اك يحدث  ومتأ يل   الم ج  يتصــــــــــــــور ضي شتأ الصــــــــــــــمب من  ي وي   ما اث  ا

 العين  المصــــــــــــلحع  ضصــــــــــــحاب  مختلج  من الم دمع  ابراج  ياحث  الت  ل  من الك ت وهعا  عمللا. رطبل ه  ر ولب
ــامع في  يمملوي  ــلع  ناالرةاهات يتملق رلما  متداملع  ولرن ا  مختلكع  مةاالت  ــ  التي الممزولع  والحوا ث  ال ئلســ

 الكر . ش لعت  الدول ؛   ضو الدول ممار ات ضو  لا ات ف  ا  رنت ك لد

 
 الم: بة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعام ة أو  الاعذهب -  ألف 

    ا يتالعب ضو  الءــحلع  ضفرار  لســ ا  يغ   ضي  يم ن النكســي التمعيب ىي  المصــلحع  ضصــحاب ي ول -  49
   الءـحلع   ،ـخصـلع  ـمات روارد ” ىلأ  يا د مما   “الشـخصـلع  رمط إ”  نا ـم   عموما  رم ا عمللع مالل من

 ممار ات راث  عندما  يحدث ضي يم ن هعا ن ي  الخب اج  ولك د  .( 93) “البن ولع  السمات  ضو  الم تساع  السمات   واج
 الك   ركاعإ ضنمال  علأ  المســـــتم   ا ذالل ضو الةنســـــي نالمنج الت ديدات ضو  المطولع المزلع لب إ من   مم نع

ــه   ابم لن مع ــا ــــ ــورم  نالتح م وإشســــ ــمج   علله  واناج  الةماعع.انتمائه ىلأ و  الك  يع  ل ولته ورصــــ   لدرة  رءــــ
 .( 94) وعواطكه ضفرارم في التح م علأ الءحلع

ــ إ  هعا ضي  مب اج  ولايد -  50 ــ ال من  الشـــــــــ ــا  يولد لد التمعيب  ض،ـــــــــ   “الم تســـــــــــب   المةز” من شالع  ضيءـــــــــ
 الممني الخاص  الم  ر ولالشظ  .( 95) ابم لن وعن  نكسه عن  الم ج  ضفرار  لس د   نش إ  يغ   مما  التاالع ضو

 ر لأ ضي يم ن” ضنه الم  نع ضو الالىنســانلع ضو ال ا ــلع الم واع ضو  المماملع ضــ وب من و؛  م  التمعيب  نمســ لع

 __________ 

ــاب رلم   (90)  نــــ علأ مســــــــــــــتوى صــــــــــــــحي يم ن  لو؛ــــه  2013)  15لةنــــع ش وق الطكــــإ  التمل ق المــ التمتع  الطكــــإ في  ــ ي شق  ( نشـــــــــــــــ
(CRC/C/GC/15،)  39الك  ة. 

( نشـــــ ي الحق في التمتع ن علأ مســـــتوى من 2000)  14  التمل ق الماب رلم اللةنع الممنلع نالح وق االلتصـــــا يع واالجتمايلع والث ارلع (91) 
 .34الك  ة  (،E/C.12/2000/4)الصحع يم ن  لو؛ه 

ــا يــع واالجتمــايلــع والث ــارلــع  التمل ق المــاب رلم   (92)  ــ ي األ،ــــــــــــــخــاص ذود ا عــالــع  1994)  5اللةنــع الممنلــع نــالح وق االلتصـــــــــــــ ( نشـــــــــــــ
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I))،  30  الك  ة 30الصكحع.) 

-https://www.justsecurity.org/77115/the-mendez-principles-beware-crossing-the-line-to:  انــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــ   ( 93)  

psychological-torture/ . 

 .173  الصكحع https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cpsp.12064انظ :  (94) 

 .350  الصكحع https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/2214انظ :  (95) 

https://undocs.org/ar/CRC/C/GC/15
https://undocs.org/ar/E/C.12/2000/4
https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)
https://www.justsecurity.org/77115/the-mendez-principles-beware-crossing-the-line-to-psychological-torture/
https://www.justsecurity.org/77115/the-mendez-principles-beware-crossing-the-line-to-psychological-torture/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cpsp.12064
https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/2214
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  نحسـب  “الم  نع ضو  الالىنسـانلع  المماملع  مسـتوى  ىلأ ....   المب رة ؛   التالعب وممار ـات  النكسـلع  الءـغول
  ضف ا  ضـد  ضو  طوللع  زمنلع  فت ة مدى علأ مم نع ض ـال ب  رسـتخدب عندما  ذلك  في  نما   ونوع ا  و،ـدر ا  رجت ا
 .( 96) اجتمايلع( نكسلع ىعالات من يمانوي  العين األ،خاص ضو األطكال )مثإ ضمكاج

ل ضي  يم ن  الةســـــــــدد التمعيب  ن ي ضيءـــــــــا  مب اج  ولك د -  51 ــمع  األهملع  ذات  الدماغلع  البنأ يمد    الحا ـــــــ
ــت ن ذلك  في  نما   للتكر   ــ ة   الُمخلخ  ولوزة   الُحصـ ــواج  األماملع الةب لع  وال شـ ــدمع  مالل  من  ـ   ضو الحا ة  الصـ
ل. الرتْ ب  مما   ا نســاي  ني  عند  األ ــا ــي الرتْ ب  ه موي   وهو   نالرورر زول الدماغ  ُيغ ق   األم    وهعا  المطو 

 األم ل ـلع البـلداي لمح مـع ووفـ ا .( 97) الطبلاـلع الكســــــــــــــ ولوجـلع لو ـائـكه اـلدمـاغ ض اج ضيءــــــــــــــا  للخط   ُيم ه  ـلد
 رســـــبب المنا ـــــب الءـــــوج من ضو  نالاشـــــ   االرصـــــال  من الح ماي  عن  الناجمع  الظ وا فإي   ا نســـــاي  لح وق 

  ال  مونلع  البنأ  ...  علأ  ياث  .اعلك و   ماغ .الـــــــــــــــــــــــــ  ولغد  النكســــــــــلع  للمنظومع األذيع و  .... االات اب”
 . ( 98) “الةسم في

 المراقبة الال ُيسادل ب:ا ع ى ال كر -باء   

  ضج زة وفي  “ا رهاب  م افحع”  في  المســــتخدمع  الم اقاع  ر نلات ضي ش ول وي  ونا،ــــطوي  ناشثوي   يايد -  52
  مالل  من الك   ضفرـار  عن الرشــــــــــــــج هو  الت نـلات  رـلك من ال ـدا  يـاي متأ   الكر  ش ـلع  ر ـد   الوطنـلع  األمن

  نا م اي  ضنه منطلق ومن الحاس. ذلك في  نما   جزاجات ف ه ىلأ األفرار  رلك  را د ش ن ضو  اال ــــــــــــــتدالل
ــاـئإ  المواطن ن  نم اقـاع  يث  ة   ول  ر وب   التكمـ إ م شلـع  لـبإ  والـتدمـإ “المتط ا  التكر  ”  علأ  التم ا  ـنالو ــــــــــــ
  والخاصـــــــــــع  المامع  البلانات ورصـــــــــــنل    ا نت نذ ش يع ورصـــــــــــد   االرصـــــــــــاالت اعت اه ط لق عن ال لملع

 الح وملع. السةالت ضو االجتماعي التواصإ و ائإ من المستمدة البلانات ذلك في  نما   ومءاهار ا

ــ   -  53 ــ ا ا  وثائق ورشــــــ ــنو ي  ى وار   ــــــ ــتخااراري التحالج ضي ىلأ  ــــــ ــمأ  اال ــــــ   “الخمس   الم وي ” المســــــ
   وينــدا   ون وزللنــدا   الشــــــــــــــمــاللــع  وضي لنــدا  المظمأ  لب لطــانلــا  المتحــدة  والمملرــع   األم ل لــع  المتحــدة  )الواليــات

 ذلك في نما   ( 99) لألف ا  عل الاصـــــــــمع ال لم من  متمد ة  جوانب ناعت اه   ،ـــــــــامإ نحو علأ   ي وب وض ـــــــــت اللا(
 الكر .  عن ا ــــــتنتاجات    ا ــــــتخالص  التحالج لعلك  رتلح ضي  يم ن  ىن ا  ال ول  يم ن التي  الخاصــــــع  الســــــةالت

 من   الشـــــــخصـــــــلع  والبلانات  ال لملع والم اقاع   الب ومت لع  البلانات رســـــــتخدب  الصـــــــ ن  ش ومع  ن ي  ر ارل   ورك د
 ينت إ ضي لبإ  ـــــــــــ ان ا ضو ـــــــــــال في  “الصـــــــــــحي ؛  ” ضو  “المتط ا الكر ” لتحديد الســـــــــــلويي التحل إ ضجإ
 .( 100) التكم إ م شلع ىلأ

 __________ 

 (96) A/71/298 44  الك  ة. 

 .160  الصكحع https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674743908انظ :  (97) 

 .329  الك  ة https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdfانظ :  (98) 

ــ : (99)  ــظــــــــــــــــــ -https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/10-spy-programmes-with-silly  انــــــــــــــــــ

codenames-used-by-gchq-and-nsa/. 

ىلأ    23و   13  الك  ات  https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/04/china0421_web_2.pdfانظ :   (100) 
 .AL CHN 14/2020 البالغب وانظ  ضيءا 25

https://undocs.org/ar/A/71/298
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674743908
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/10-spy-programmes-with-silly-codenames-used-by-gchq-and-nsa/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/10-spy-programmes-with-silly-codenames-used-by-gchq-and-nsa/
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/04/china0421_web_2.pdf
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  من ا  نسبإ  ( 101) الم اقاع  رحذ  ضن م يم فوي   عندما  لوي م من  يغ  وي   األف ا  ضي ىلأ نحوث ورش   -  54
  ألصـــــــــــحاب  ال لملع الحلاة في راب نشـــــــــــ إ  الم اقاع  رتغلغإ  عندما  ضنه  الامب ول ى  العارلع. ال لانع ممار ـــــــــــع

 وعلأ   عاللار م النت اج ضيءـا ال لانع يمار ـوي   إ   ي تبوي  ما  علأ  ال لانع نممار ـع  ي تكوي   ال  فإن م   الح وق 
   ماص  نش إ   االجتلاشلع  ال لملع  الم اقاع را د ولد  .( 102) ركر  هم  رغ     ىلأ  المطاا   م  ولنت ي  ي  ضوي  ما

 رم ضوا ضي ل م   بق  العين المست دف ن  األ،خاص ضي  رك د الت ارل  نمب فإي مم نع.  ف ات  ضفرار رخ لب ىلأ
 ،ب  ع  ضع اه  عل  م  رظ  ”  ال ضب آمن  لد  في وجو هم عن  النظ  نص ا   واالضط ا  للتمعيب  شلار م  في

 .( 103) ال لملع نالم اقاع مست دفوي  ضن م ع فوا متأ “للصدمع التالي ناالات اب

 الكر . ش ـلع  نشــــــــــــــ ي ،ــــــــــــــوا؛ـإ  رث    الـناجزة  ؛   الة ائم  من متزاـيدة طـائكـع فـإي  ذـلك  علأ  وعالوة -  55
 نم اضاة  للسلطاتِّ  رسمح  “التط ا”  و نا رهاب  الصلع  ذات الناجزة ؛   نالة ائم المتمل ع  التش لالع  فاألش اب

 من  نســـــــــ ولع”  الم ور ثم  ومن  (للة لمع الما د  المنصـــــــــ )  وُج ملع  مط  ة ضفماال  ارررا  م ىثاات  وي   األف ا 
 نمب  اعتمـدت   المثـال   ــــــــــــــب ـإ  فملأ  .( 104) “المتط فـع  والممت ـدات  األفرـار  رة لم  ىلأ  ا رهـاب  ضعمـال  رة لم
  ا نت نذ  علأ محتوى  ضد يلةوي   العين  األف ا  رة لم ىلأ  ر مي روج  لع ضوام  ضصـــــــدرت ضو رشـــــــ لمات الدول
د   ضو  ىرها لع ضعماال ي ررب لشخه  نكع رله  ي وي  ضي  يم ن  .( 105) الرررا  ا ُيمِّ

 
 الاجديف   ومكاذاة   الده    تغ  ر   ومكاذاة   الابش ر   ج:ود  -   جيم  

 وعلأ  الكر .  ش لع  رنت ك  التاشــــــ   من  مم نع  لســــــ لع ض،ــــــ اال  ن ي  رك د  ر ارل   الخاص  الم  ر رل  أ -  56
 ضي  يمتب وي  فإن م   “الشــ  أ” وا ا ام   “الممتدل” ا ا ام     ن  يم زوي   ن  الممن    المصــلحع  ضصــحاب ضي من ال ؛م

  المنظمـات  نمب  ضي  ُزعم   عن ـا  المبلغ  الحـاالت ىشـدى  فكي  الكر .  ش لـع  رم لال  ضي  يم ن  يلت  مـا  الظـاه ر ن
ــانلع الممونع  نةمإ وذلك  “ا ا ام  من ممتدلع  ض،ـــ اال” رســـتخدب  الدينلع ــتك دين  تحول  مشـــ وطع  ا نسـ  من  المسـ

  ج ات ضي ىلأ المصــا ر رشــ     “الشــ أ  ا ا ام ” علأ المحتملع  األمثلع ضشد وفي .( 106) آم    ين ىلأ الممونع
 من كتلاتلتملق األم  ض ـــا ـــا ن و   ع ائديع ضو  ينلع ضلللات من ضف ا ا  امتطكذ  لد  نااســـتاي في  الدول  ؛   من

 .( 107) ا  الب  ين ىلأ ى مال ن ضجإ  من  ال ندوأ

 __________ 

 .https://catalogofbias.org/biases/hawthorne-effectانظ :  (101) 

 .169و  164صكحتاي   الhttps://lawcat.berkeley.edu/record/1127413/files/fulltext.pdfانظ :  (102) 

 .https://www.vice.com/en/article/pa5d9g/what-constant-surveillance-does-to-your-brainانظ :  (103) 

 (104) A/HRC/43/46/Add.1  ب و  24  الك  ةA/HRC/33/29  ــا: 61  الك  ة  /https://repository.law.umich.edu. وانظ  ضيءـــ

cgi/viewcontent.cgi?article=5394&context=mlr 863  الصكحع. 

ــثـــــــال:   (105)  ــمـــ الـــ ــ ـــــــإ  ــلـــــأ  ــــــــــــــــــبـــ عـــ -https://eurو    ب http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/58انـــــظـــــ   

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&rid=6  ب
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1867060801&table_na و 

me=loi و   ب 
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Tweede&titeldeel=V&artikel=134a&z=2021

-07-01&g=2021-07-01 . 

ــحــــــــــات  https://www.ajol.info/index.php/jrhr/article/view/211102انــــــــــظــــــــــ :   (106)  الصــــــــــــــــــــــــكــــــــ ب  219ىلــــــــــأ    217  
 .https://academic و

oup.com/isq/article/60/4/636/2669512 640  الصكحع. 

 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/HumanitarianSettings/Commonwealthانـــــظـــــ :   ( 107)  

InitiativeFreedomReligionPakistan.docx  ب والبالغAL PAK 2/2016 . 

https://catalogofbias.org/biases/hawthorne-effect/
https://lawcat.berkeley.edu/record/1127413/files/fulltext.pdf
https://www.vice.com/en/article/pa5d9g/what-constant-surveillance-does-to-your-brain
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/46/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/33/29
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5394&context=mlr
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5394&context=mlr
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5394&context=mlr
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5394&context=mlr
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/58
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&rid=6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&rid=6
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1867060801&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1867060801&table_name=loi
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Tweede&titeldeel=V&artikel=134a&z=2021-07-01&g=2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Tweede&titeldeel=V&artikel=134a&z=2021-07-01&g=2021-07-01
https://www.ajol.info/index.php/jrhr/article/view/211102
https://academic.oup.com/isq/article/60/4/636/2669512
https://academic.oup.com/isq/article/60/4/636/2669512
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/HumanitarianSettings/Common
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/HumanitarianSettings/CommonwealthInitiativeFreedomReligionPakistan.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/HumanitarianSettings/CommonwealthInitiativeFreedomReligionPakistan.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/HumanitarianSettings/CommonwealthInitiativeFreedomReligionPakistan.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/HumanitarianSettings/CommonwealthInitiativeFreedomReligionPakistan.docx
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 عـدة  في  ال  ة(  م ـافحـع  )ضد  الـدين  رغ     منـاهءــــــــــــــع  لوان ن  ـن ي  رك ـد  ر ـارل  الخـاص  الم  ر  ورل  أ -  57
  رغ  ِّ   ضي  يم ن  ال ســ د   التاشــ    ممار ــات ىلأ  ىضــافع   وال ند  ون اال وملدي  النرا و ــ د    وراي  من ا   ول

 مةاه ر م في نالحمايع المشــمولع ضفمال م ىلأ )ا ــتنا ا “عل  ا المســتدل”  ضفرارهم علأ  رمالب م ضو  األف ا ضفرار 
ة رة ب  ولع  21 ىلأ عد م يصــــــــــإ ما  يزال ال  ياي   2020  عاب  وفي  .( 108) ممت دهم( ضو   دين م  12 من ا   ال  ِّ  

 .( 109) نا عداب عل  ا ُيمالتب ج لمع ف  ا ال  ة يانذ  ولع

  وش لع الكر  ش لع ذلك في نما   الءــــــم    ش لع  رنت ك الدين  رغ     م افحع  ردا     ضي الامب ول ى  -  58
ــارة  ورةـدر  .( 110) الم ـاـئدـيع ضو اـلدينـلع ال ـناعـات  رغ    ضو  اعتـناق  18 المـا ة  من 3 و  2  الك  ر ن  ضي ىلأ  ا ،ــــــــــــ

  ما   دين  يدين ضي  ش لته  في  الك    شق من يال  رحملاي والســـلا ـــلع المدنلع نالح وق   الخاص الدولي  الم د من
 رشــــــةلع وإي  ممت دم. ضو  ينه  ى  ار في الك    وشقب ىا ام    وي  يختارم ممت د ضو  ين  ضد اعتناق في نح لته ضو

  الو ــــــــــــــائإ ا ــــــــــــــتخـداب رةـنب  مع   المةتمع ل ـعا األمالقـلع ـنال ؤـلع ضو مـا  نمةتمع مـاص   يني نمـعهـب ال بول
 .( 111) جنائلع جزاجات لك ه ض ا ا يش إ ال ف و ولعلك  ابم لن نح وق  يمس ال  ال س لع

  لوان ن  ضي ىلأ ن لق  المصــلحع  ضصــحاب يشــ     ،ــوا؛إ  من ال  ة  م افحع  لوان ن رث  م ما جانب وإلأ -  59
 المخالك ن وال  الملحدين  رستثني وال  الم ائديع  ضو الدينلع  لأللللات  الكر   ش لع ر و ه ما  يث  ا التةدي   م افحع

ــب  في ــعهـ عي   .( 112) المـ ــُ ــعم  ضي  ولـ ــارهم  عن  األف ا   رمب    رة ب  ال وان ن  هـ ــع  ضفرـ ــع  عل  م  ورك ه  نح لـ ــانـ   ال لـ
 ذـلك في  نمـا   وـرداول ـا المملومـات  ىلأ وصــــــــــــــول م   ـــــــــــــــبإ  من  ورحـد   انت ـامـلع ألعمـال  التم ه  من   تخولك م
  الن دد.  التكر    علأ  ال درة رمطي التي  الو ـــــائإ  من يح م م  مما   ( 113) ا نت نذ ىلأ  والمكتوت  الح   الوصـــــول

 ن ي الخاص الم  ر  ولعي    .( 114) ا  ـالب  رماللم  في “التشـ لك”  رة  ب  لتط   ن ي  ر ارل   رك د  المثال  ـب إ فملأ
  م ــافحــع  لوان ن  ىلغــاج  ىلأ  الــدول  جملعت    عورــه  ول  ر   األ يــاي  وللس   األف ا   رحمي  الممت ــد  ضو  الــدين  ش لــع

  شوارات  في  المشـــــــــــــــاريــع  علأ  وال ــدرة  الممت ــد  ضو  الــدين  ش لــع  من  يال  ر وه  ألن ــا  ال  ة  وم ــافحــع  التةــدي 
 .( 115) الممت د ضو الدين ذلك في نما  ا نسانلع الشوا؛إ من وا مع طائكع نش ي صحلع ون ا،ات

 

 __________ 

-https://www.worldwatchmonitor.org/wp-content/uploads/2018/05/Anti-Conversionانـــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــ :   (108) 

Laws_eBook-1.pdf ب وورلع م دمع من منظمع التءامن المسلحي شول المالم.8ىلأ  4  الصكحات 
 (109) A/75/385 16  الك  ة. 

-https://www.worldwatchmonitor.org/wp-content/uploads/2018/05/Anti-Conversionانـــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــ :   (110) 

Laws_eBook-1.pdf 20  الصكحع. 
 .ADF Internationalورلع م دمع من  (111) 

)المنظمع الدوللع لإلنســــــــــــانلع(  ومع    Humanists International  “ ه ومانلســــــــــــذ ىنت نا،ــــــــــــونال” مشــــــــــــاورات مع المنظمع الدوللع   (112) 
 المةتممات الدينلع ضو الم ائديع.

-https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/pakistan-seeks-to-blockانــظـــ :   (113) 

us-based-website-of-minority-ahmadis/articleshow/80390217.cms?from=mdr. 

 _https://fot.humanists.international/countries/asia-western-asia/qatar/#Expression_of_humanistانــظــ :   (114) 

values_and_critical_thinking. 
 (115) A/72/365،  ضيءا ب وانظ  28الك  ةA/HRC/40/58   . الم فق الثاني  االلتزاب الحا د عش 

https://undocs.org/ar/A/75/385
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/pakistan-seeks-to-block-us-based-website-of-minority-ahmadis/articleshow/80390217.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/pakistan-seeks-to-block-us-based-website-of-minority-ahmadis/articleshow/80390217.cms?from=mdr
https://fot.humanists.international/countries/asia-western-asia/qatar/#Expression_of_humanist_values_and_critical_thinking
https://fot.humanists.international/countries/asia-western-asia/qatar/#Expression_of_humanist_values_and_critical_thinking
https://fot.humanists.international/countries/asia-western-asia/qatar/#Expression_of_humanist_values_and_critical_thinking
https://fot.humanists.international/countries/asia-western-asia/qatar/#Expression_of_humanist_values_and_critical_thinking
https://undocs.org/ar/A/72/365
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/58
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 والاع يم  ال كرية  الارية -  دال 

  ر وب   الــــدول  ؛    من  مختلكــــع  وج ــــات  مختلكــــع   وال  نــــ ي  رك ــــد  ر ــــارل   عــــدة  الخــــاص  الم  ر  رل  أ -  60
 ضي  يم ن   ـاه رـاي  التكر    وهـعا الح لـع  هـعم  ضي  ولُـعي    الن ـدد  والتكر    الكر لـع  الح لـع  ر و ه  نممـار ــــــــــــــات

   ولع 32  في   ا يديولوجي ضو الديني التمللم ضي الت ارل   في  ول    رحقل  ا.  في ورس ما الكر   ش لع علأ رتولكا
  ــــديــــإ  وجو    وي    ممظم ــــا  في  ضو  الــــدولــــع  من  الممولــــع  المــــدارأ  جملع  في  للطالب  ىلزامي   األلــــإ  علأ

ــ إ  في  ذلك  في  نما   ( 116) علماني ــلع  ي نورلع   امج ضو  يني  رمللم ضو  جمايلع  ياا ة ،ـــــــــ   ضنشـــــــــــطع ضو مدر ـــــــــ
  في  متات ؛   ضو  صــمب ضم    المامع  المدارأ في  ا لزاملع الب امج هعم مارج الا اج ملار ضي  وُلعي   راشــ  لع.

  الســــــــــــــةالت في  الديني  التمللم من ا عكاج  ى راج ف  ا  يم ن التي  الحاالت في ذلك في نما   مم نع   ــــــــــــــلالات
 عن الســن  نشــ ل  اال ــتماضــع  ضوب  وم نلع( اجتمايلع  وصــمع  يحمإ ضي  يم ن العد )األم   لألطكال المدر ــلع

 .( 117) (“ىلحا   ، ا ة”  ـ  ا  الج )مثإ ضوالً   للطكإ  ديإ ممت د ضو  ين  نإثاات ضشلانا  المطالاع  ضوب  الوالدين  مواف ع
 المست إ.  والكر  الن دد  التكر    رماما رثاط ضيديولوجلات علأ  ر ررز  التمللملع النظم نمب  ن ي ضيءا وُضف د

   الح وق   من  و؛  م  الكر   ش لــع  في  الحق  رنت ــك  الــدول  نمب  نــ ي  ر ــارل   رك ــد   ذلــك  علأ  وعالوة -  61
  ب امج  يســــــــــــمأ ما لب إ من  الوطني  ناألمن ضــــــــــــارا  يمتب  العد الكر   مماقاع شتأ ضو   رغ    رحاول  ش ث

 نشــ ي  واضــحع  فر ة ضد ر دب ال الحاللع  الاحوث ضي ور؛م  .( 118) “الت الع ىعا ة”  و  “التط ا نزعع علأ  ال ءــاج”
ــح فإي   ( 119)  نةات  الك    ضفرار  رغ    علأ الب امج هعم  لدرة ــمن ضي  يةب الدول ضي هو الواضـــــــ  ر لأ ضال    رءـــــــ
 الم د. من (2) 18 الما ة نموجب ا ا ام  شد   ىلأ الب امج هعم

 في  “ا  ماج ىعا ة  م ااز”  ن ي  رك د  ر ارل  من  المثال  ـــــــب إ  علأ   ال لق يســـــــاورم  الخاص  والم  ر -  62
ــ  ن   ــــــةناج رحتةز  ىث والا  ش ومع  وضي   ( 120) ا نســــــاي  لح وق   انت اك ف  ا  ي وي   راما النرا  ــــــ د  ــلا ــــ   في   ــــ

 والقلاب   ــ  ع    وا في  وا لامع  الســلا ــي  للتوجله  الخءــوت علأ  يةب وي  ش ث  “الت ه إ  عا ة  ممســ  ات”
 .( 121) ضفرارهم  رغ      دا ذلك يإ  مءنلع  دنلع ن نشطع

 __________ 

ــتاي  والاح لن  وا وني  ار الســــــالب    -االرحا  ال و ــــــي  وإرلت لا  وا مارات الم الع المتحدة  وإي اي )جم ورلع  (116)  ا  ــــــالملع(  واااســــ
وانغال يش  وا الروأ  ور يلا  ورونس  والةزائ   وجزر ال م   والةم ورلع الم الع الســـــــورلع  وزماا ود  و ـــــــ د النرا  والســـــــو اي  

ق  و؛انا  ولط   وي وارلا  وي نلا  ولبناي  ومال زلا  ومصــــــــــ   والمغ ب  وملدي   والمملرع الم الع الســــــــــمو يع   والصــــــــــومال  والم ا
 .“ ه ومانلسذ ىنت نا،ونال” ومورلتانلا  ونلة  لا  واللمن . ومشاورة مع المنظمع الدوللع 

ــاورة مع المنظمع الدوللع  (117)  ــونال” مشـــ ــنري الن ولةلع   ب وورلتاي م دمتاي“ ه ومانلســـــذ ىنت نا،ـــ  Norwegian)من ر يلا ومن لةنع هلســـ

Helsinki Committee). 

 (118) A/HRC/31/65،  ب و 46ىلأ  44الك  اتCCPR/C/78/D/878/1999 ، 2-3الك  ة. 

-https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315387420-8/deradicalization-ddr-stigانـــــــــظـــــــــ :   (119) 

jarle-hansen?context=ubx&refId=f0f94fac-5c52-4330-85fd-12079d138488  ب
 .3  الصكحع https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/33 و

 .12ىلأ  9  الصكحات OL LKA 2021/3البالغ  (120) 

-https://www.hrw.org/news/2018/10/20/mass-arrests-brainwashing-threaten-ethiopias-reformانــــــــظــــــــ :   (121) 

agenda  وhttps://www.justice.gov/eoir/page/file/1247841/download. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/31/65
https://undocs.org/ar/CCPR/C/78/D/878/1999
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315387420-8/deradicalization-ddr-stig-jarle-hansen?context=ubx&refId=f0f94fac-5c52-4330-85fd-12079d138488
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315387420-8/deradicalization-ddr-stig-jarle-hansen?context=ubx&refId=f0f94fac-5c52-4330-85fd-12079d138488
https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/33
https://www.hrw.org/news/2018/10/20/mass-arrests-brainwashing-threaten-ethiopias-reform-agenda
https://www.hrw.org/news/2018/10/20/mass-arrests-brainwashing-threaten-ethiopias-reform-agenda
https://www.justice.gov/eoir/page/file/1247841/download
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 من و؛  ها ا ثنلع ا يغور ضلللع ضف ا   اشتةاز  علأ  الءــــوج  الح وق   م البو يســــلط  ذلك علأ  وعالوة -  63
 نالح م المتمتمع الص نلع  ا يغورلع ، نةلانغ منط ع في “الت الع  عا ة”  ممس  ات في الدينلع  ا ثنلع  األلللات

  “ال لوب   رط   ” و  “األ مغع  ؛ســإ”  ضجإ  من  الممســ  ات هعم  علأ الصــ ن ش ومع رشــ ا  ش ث   ( 122) العاري
 المحتةزلن  من  يب  ة  ضعــدا ا  ضي  المــدني  المةتمع  منظمــات  ورك ــد  .( 123) “المتط فــع  الــدينلــع  األيــديولوجلــات”  من

  وضمع   للصـ ن  مالدة  ـلا ـات وثائق  ور  يد  شكظ ف  ا  عل  م  يتم ن  ض ـبويلع اجتماعات شءـور علأ  يةب وي 
  فت ات ضثناج  الدينلع  لأللللات  الكر د   نالتوجله  ر وب الصـــــــ ن  ضي الامب ولايد  .( 124) الصـــــــ نلع اللغع  في  روأ

ــ ا التي  “المنزللع  ا لامع” ــات  الت ولج  مالل من   نانتظاب رك ضــــــ ــلا ــــــ ــملع الح وملع  للســــــ  من والتحعي   ال  ــــــ
  الشــــــــــــــموب  روش ــد  نزعــع”  و  “الت يلــع  الشــــــــــــــموب  روش ــد  نزعــع”  و  “ا  ــــــــــــــالملــع  الوشــدة  ضيــديولوجلــا”  مخــاط 

 .( 125) “الرازاملع

 رمللملع ضنشــطع  في المشــاريع من  ُمنموا  ضف ا   شاالت علأ ضيءــا الءــوج  المصــلحع  ضصــحاب ولســل ط -  64
 علأ  ل و   ف ه  هنغـارلـا ش ومـع  محـاوالت الحـاالت  رلـك  ومن   الن ـدد  التكر    يثاط  ضي  يم ن  مـا  وهو   مم نـع

ةنوا ضو  “امتكوا”  العين  والطالب  لااشث نا شالع  ضو   ( 126) األاا يملع الما ـــســـات من  للمديد الاحثلع  المشـــارلع   ـــُ
ــُت دفوا ضو  علأ ل و ا  رك ه  الدول نمب  ضي  الت ارل   ورك د  .( 127) األاا يملع  ضعمال م نســـــــبب  ضم ى  نط ل ع ا ـــــ

  وم اجمع  ال لملع  االرصــاالت  علأ  ال لانع  زلا ة  ط لق  عن  مثال  19-يوف د  جائحع   إ  في  الااشث ن  ضنشــطع
  في ُردرأ  التي الموا  من  مم نع موا  ضي  الامب  ولالشظ  .( 128) الةائحع نشــــــــــــ ي الدولع روايات  في  يطمن من

 يث  ا   الممت ــد  ضو  والــدين  الةنســــــــــــــلــع(  والت الــع  التطور  نظ لــع  ذلــك  في  )نمــا  والملوب  التــارلخ  مثــإ   المــدارأ
 ف ضا.  ُرك ه ضو للتء  ق رخءع ما

 علأ  ضــــــــــــغوطا  رك ه ضي  يم ن التي الدول  ممار ــــــــــــات  من عد   ىزاج  ال لق  عن  محاوروي  ولم ب -  65
ــاي  ش وق   عن والمدافم ن ال ضد  في  والمخالك ن  والااشث ن  الطالب ــوا   هاالج ؛    وعلأ  ا نســــــ   ال لانع  للمار ــــــ

 االعت ال. ضو المنج  ضو الماللع المصــــاعب  لب إ  من  لةزاجات  يتم ضــــوا ال شتأ  التمب   في ش  م علأ العارلع
   ضفرارهم   عن  رمب  هم من رحد  ولرن ا   عل  ا  رمالب م ضو  ضفرارهم من لسـ د  نشـ إ  رغ   لن  راما المماملع وهعم
  في المشـاريع  ضو   االجتماعي  التواصـإ و ـائإ  في المنشـورة  المشـاريات ضو األاا يملع األعمال  مالل من  ـواج

 __________ 

 (122) CERD/C/CHN/CO/14-17     ــ ة ــ ــ ــكــ ــبــــالغ  40الــ والــ ضيءـــــــــــــــــــــا:  CHN 21/2018ب  ــ   ــظــ وانــ  .https://fot.humanistsب 

international/download-the-report/  الورلـع الم ـدمـع من م يز الموار  الخـاص  تتـار ال  ب ب و 96  الصــــــــــــــكحـع(Crimean 

Tatar Resource Center.) 
ــا:   ./https://www.jpolrisk.com/wash-brains-cleanse-heartsانظ :   (123)   https://web.archive.org/webوانظ  ضيءــــــــــ

/20181010124647/http://www.xjpcsc.gov.cn/1009/t4028e49c665347630166588b8cf40001001.html. 
  ب 27  ىلأ   25  الصـــــــــــــكحـات     https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/04/china0421_web_2.pdf” انظ   ( 124)  

https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F10.13169%2Fislastudj.5.2.0175.pdf&is و 

_image=False     180  الصكحع . 
 .https://www.hrw.org/news/2018/05/13/china-visiting-officials-occupy-homes-muslim-regionانظ :  (125) 
 .https://www.hrw.org/news/2019/07/02/hungary-renews-its-war-academic-freedomانظ   (126) 

 .https://www.scholarsatrisk و  ب/https://www.scholarsatrisk.org/action/scholars-in-prison-projectاـنظـ :   (127) 

org/academic-freedom-monitoring-project-index/. 

و https://pen-international.org/news/pen-international-case-list-2020انــــظــــ :   (128)   .https://www.scholarsatrisk ب 

org/resources/free-to-think-2020/ ب و https://link.springer.com/article/10.1007/s40656-020-00354-7 . 

https://undocs.org/ar/CERD/C/CHN/CO/14-17
https://fot.humanists.international/download-the-report/
https://fot.humanists.international/download-the-report/
https://fot.humanists.international/download-the-report/
https://fot.humanists.international/download-the-report/
https://www.jpolrisk.com/wash-brains-cleanse-hearts/
https://www.jpolrisk.com/wash-brains-cleanse-hearts/
https://www.jpolrisk.com/wash-brains-cleanse-hearts/
https://web.archive.org/web/20181010124647/http:/www.xjpcsc.gov.cn/1009/t4028e49c665347630166588b8cf40001001.html
https://web.archive.org/web/20181010124647/http:/www.xjpcsc.gov.cn/1009/t4028e49c665347630166588b8cf40001001.html
https://web.archive.org/web/20181010124647/http:/www.xjpcsc.gov.cn/1009/t4028e49c665347630166588b8cf40001001.html
https://web.archive.org/web/20181010124647/http:/www.xjpcsc.gov.cn/1009/t4028e49c665347630166588b8cf40001001.html
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/04/china0421_web_2.pdf
https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F10.13169%2Fislastudj.5.2.0175.pdf&is_image=False
https://www.jstor.org/tc/accept?origin=%2Fstable%2Fpdf%2F10.13169%2Fislastudj.5.2.0175.pdf&is_image=False
https://www.hrw.org/news/2018/05/13/china-visiting-officials-occupy-homes-muslim-region
https://www.hrw.org/news/2019/07/02/hungary-renews-its-war-academic-freedom
https://www.scholarsatrisk.org/action/scholars-in-prison-project/
https://www.scholarsatrisk.org/academic-freedom-monitoring-project-index/
https://www.scholarsatrisk.org/academic-freedom-monitoring-project-index/
https://www.scholarsatrisk.org/academic-freedom-monitoring-project-index/
https://www.scholarsatrisk.org/academic-freedom-monitoring-project-index/
https://pen-international.org/news/pen-international-case-list-2020
https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2020/
https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2020/
https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2020/
https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2020/
https://link.springer.com/article/10.1007/s40656-020-00354-7
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  التكر     رطور في  ياث  ضي  ،ـــ نه من ذلك فإي   النوت هعا  من ل  و  المملومات  ردفق يخءـــع ولما  المظاه ات.
  في  وضاا يم وي   ( 129) ض ـــــــــــت اللا في الصـــــــــــ نلع  الةاممات  طالب يعي    المثال  ـــــــــــب إ  فملأ  الك  .  لدى  الن دد

 من ل م  ُينشـــ  ما  في  ذلك  في  نما  العارلع ال لانع  يمار ـــوي  ضن م  ضف لقلا  و،ـــمال  األو ـــط  الشـــ ق   من   ولع 17
  مةموعات في نالمشـــــــــاريع األم  يتملق لما )ضو عامع  لانات  من نه يدلوي   ما  وفي  يدر ِّ ـــــــــوي  ما وفي اتانات
 .( 130) وا لارا م   م ع واات ىنزال من موفا  الص ن  ن( الطالب شالع في  للديم  اطلع مناص ة

  اشت اب  رك ه  الدولع  علأ  التزامات رل ي  الكر   ش لع  ضي ىلأ  المصــــــــــــلحع  ضصــــــــــــحاب نمب ولعهب -  66
ــع” ــع  الح لـ ــارم  في  التح م  في  الم ج  شق”  ضد   لألف ا   “ا  راالـ ــال  وفي   ضفرـ ــه   ركر  م  ضنمـ ــا  في  وش ـ   “رغ   هـ

  رحول  التي  “التمســ لع”  التدا    ضي  هاالج  ولمتب   .( 131) النكســانلع  الماث ات  يتناول ضي  الم ج  امتلار ذلك  في نما
ــول  وي  ــ إ  الحصـــ ــانلع الماث ات علأ  م موي   نشـــ   “رلانع ”  هي  إ   شظ   ردا    الممللع  الناشلع  من هي النكســـ
 .( 132) مم نع ضفرار علأ الدولع من

  نصـــــــــورة رحعف ا  ضو  ا لرت وني  الكءـــــــــاج في مملومات ال لملع الترنولوجلا  ،ـــــــــ يات  رم ه  وعندما -  67
  ي وي   راما  نط ق  المملومات     ات رشـــــــوم الامب ي ى  ما نحســـــــب  ف ي  (“المحتوى  في  التدمإ” )ضد  انت ائلع

ب  ف  ــا  ل ــا  ُي رــ بُ    ضمور  جملــع  من   الم ت شــع  األماــار  وملكــات  وا عالنــات  الاحــث  فنتــائج  .( 133) نــالكر   رالعــُ
 من ُيعي   ي ا  ال ن در ذلك  ي وي   ما و؛الاا   للك   لعالنكســـــ   الســـــمات  ذلك  في  نما   مختلكع عوامإ ىلأ  ا ـــــتنا ا

 ويل   الـتدمـإ  هـعا يحـدث ولمت    الـتدمـإ لحـ ه اـلعد المحتوى   مـا مم ـفع  المســــــــــــــتخـدِّم ن  رم ن التي  الشـــــــــــــــكارـلع
 ىلأ  الت ل إ” مالل من  الن دد  والتكر   الكر لع الح لع علأ  راث  ضي  يم ن  الممار ـــــات  هعم ضي وُلعي  يحدث.

  وابراج  األفرــــار  التمــــاأ  علأ  الك  يــــع  ال ــــدرة  في  والتــــدمــــإ   متنوعــــع  نظ   لوج ــــات  التم ه  من  شــــد  ض نأ
 ضي المحتوى  في  التدمإ لممار ــــــات  يم ن ش ن وفي  .( 134) “منغل ع  ؛ ا”  ىنشــــــاج من ا نط ق  وذلك   “وراا ل ا

ــار راطى ــع  االنتشــــــ ــللع للمملومات  النطاق الوا ــــــ ــار المحتوى  ضنوات من  و؛  ها  المءــــــ    ال انوني ؛   ضو الءــــــ
ل ا المملومات     ات رشـوم  ممار ـات  وهي  والمنج  الر املع علأ  التح لب ذلك  في نما  فإي    ـالت ىلأ ورحو 

 يشــــــمل ا  ضي  يةب طموي  من  يلح  ا ضي  يم ن ما ويإ المحتوى   في التدمإ ممار ــــــات ضي ىلأ  ينب  وي   الخب اج
 ومتس ع. و،كافع واضحع نط ل ع   نانتظاب آثارها  ر  لم  يتم وضي   ال انوني التنظلم

 

 __________ 

ــ :   (129)  ــظــــ -https://www.hrw.org/report/2021/06/30/they-dont-understand-fear-we-have/how-chinas-longانــــ

reach-repression-undermines. 

ــ  (130)  ــظـــــــ -https://www.al-fanarmedia.org/2021/04/self-censorship-in-arab-higher-education-an-untold:  انـــــــ

problem/. 
رات  ومم ـــد رلـــا ورلـــات م ـــدمـــع من ىيكة نلـــا فـــار و  و،ــــــــــــــــارل (131)   وت والش  واالرحـــا  الـــدولي الممني نســــــــــــــلـــا ــــــــــــــــات م ـــافحـــع المخـــد ِّ

(Instituto RIA)  ب ومشاورة نش ي الماث ات النكسانلع و؛  ها من الم ال.  

 .87ىلأ  80  الصكحات /https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26838469: انظ  (132) 

 .https://www.pnas.org/content/112/33/E4512انظ :  (133) 
 (134) A/73/348،  12الك  ة. 

https://www.hrw.org/report/2021/06/30/they-dont-understand-fear-we-have/how-chinas-long-reach-repression-undermines
https://www.hrw.org/report/2021/06/30/they-dont-understand-fear-we-have/how-chinas-long-reach-repression-undermines
https://www.al-fanarmedia.org/2021/04/self-censorship-in-arab-higher-education-an-untold-problem/
https://www.al-fanarmedia.org/2021/04/self-censorship-in-arab-higher-education-an-untold-problem/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26838469/
https://www.pnas.org/content/112/33/E4512
https://undocs.org/ar/A/73/348
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 الاكبولوجيات القاقمة والباشئة   - هاء 

 الاكبولوجيات السادللية والابلؤية  -   1 

يايد المديد من ضصــــحاب المصــــلحع ضي ا ــــتخداب ،ــــ يات الترنولوجلا ال لملع للترنولوجلات التنبالع  - 68
. ومع ذلك  “فمللع”يناغي ضي يث   ال لق نشــــــــــ ي ش لع الكر . فالنظم التنبالع نطبلمت ا ال ررشــــــــــج عن ضفرار 

ــلع ــلع و؛   الشــــخصــ   يم ن ا رلما ُيعي  ضي فإن ا  وهي مســــلحع ن ملات هائلع ومتناملع من البلانات الشــــخصــ
ربني مالمح نكســــــــــــــلــع ف  يــع متطورة  األم  الــعد يتلح اال ــــــــــــــتــدالل علأ األفرــار  ــإ ورمــديل ــا في   وا  

 .( 135) مم نع

ولم ب ضصـحاب المصـلحع ضيءـا عن ال لق ىزاج انتشـار الترنولوجلات التنبالع  مثإ ما يسـمأ ضج زة   - 69
ــطناعي ــتم ن نالعياج االصــــ   ش ث رصــــــب هعم األج زة البلانات الب ومت لع )مثإ ( 136) اشــــــج الرعب التي رســــ

ضو التطبل ات التي   “اشـــــــــــج الحقل ع”ممدل ضـــــــــــ اات ال لب  وضنمال الرالب  ومالمح الوجه( في موارزملات  
  (138) ضو التوجه السلا ي  ( 137) رستخدب هعم البلانات للرشج رلما ُيزعم عن مملومات من لب إ: النشال الةنسي

ــدـيد شول  لـع هـعم الترنولوجـلات  وفي نمب الحـاالت شول  ( 139)  امـلعضو شتأ النزعـع ا ج . وهـناك جـدل ،ــــــــــــ
ض ـــا ـــ ا الملمي. ومع ذلك  ي ى الامب ضي هعم الترنولوجلات   ـــواج يانذ رنت ك الخصـــوصـــلع الم للع للك   

. فملأ  ــــــــــــــب إ  ( 140) ضب ال  فإي الكر  العد رســـــــــــــــتدل علـله يم ن ضي يتم ه للمـ اب  وهو يتم ه له نالكمـإ
لال ـــــتدالل علأ   “الرشـــــج عن المشـــــاع ”المثال  رك د الت ارل  ضي الســـــلطات الصـــــ نلع رســـــتممإ ررنولوجلات 

ــع   ــعهنلـــ الـــ ــاالت  ــع”الحـــ ى ارلـــــع    “ا ج املـــ ىلأ ف ه جزاجات  يا د  ضي  يم ن  ــا  مـــ ــاأ  وهو  النـــ   ن عموب 
رســــــــتخدب البلانات . وعالوة علأ ذلك  ُيزعم ضي المديد من الشــــــــ يات والما ــــــــســــــــات التمللملع  ( 141) جنائلع ضو

الب ومت ـلع لال ـــــــــــــــتدالل علأ ضفرـار مو ك  ـا وطال  ـا. ورترـاث  ـنالكمـإ الترنولوجـلا التي ر اـلب نشــــــــــــــال ض مغع  
المو ك ن في ضماان الممإ  ول ى نمب الدار ـ ن ضي المو ك ن يم ن ضي يتم ضـوا للم اب علأ ضفرار ُيسـتدل 

 .( 142)  ات الن ا لععل  ا  مثإ األفرار المتمل ع ناالنءماب ىلأ االرحا

ورشــــــ   ضنحاث شديثع ىلأ ضي رصــــــنلكات النتائج من مح يات الاحث علأ ا نت نذ ل ا ر ث   هائإ  - 70
ــلوي م   ــ الر م و ــــــ ــت لر ن وركءــــــ ــب إ  -علأ موالج المســــــ وراما يانذ رمدل ضفرارهم في شد ذار ا. وعلأ  ــــــ

الت النامب ن المثال  ض   ت ممس رةارب في الواليات المتحدة وال ند لوة رصــنلكات الاحث في رغ    ركءــ  
ــتخدم ن يختاروي النتائج األعلأ م راع  ــ  ة ىلأ ضي المديد من المســــ المت   ين في االنتخانات الديم  اطلع  مشــــ

 __________ 

 .https://www.pnas.org/content/pnas/112/4/1036.full.pdf: انظ  (135) 

 /https://www.law.georgetown.edu/georgetown-law-journal/wp-content/uploads/sites  انــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــ : (136) 

26/2021/06/Hinkle-The_Modern_Law_Detector.pdf. 

-https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/deep-neural-networks-are-more  انـــــــــظـــــــــ : (137) 

accurate-humans-detecting-sexual 250  الصكحع. 

 .4  الصكحع https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1 انظ : (138) 

 .https://archive.ph/N1HVe انظ : (139) 

 .Access Now ‘الوصول ابي’منظمع مساهمع من  (140) 

 .https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/01/ER-Tech-China-Report.pdf انظ : (141) 

 مساهمع من ن تا ف شاني. (142) 

https://www.pnas.org/content/pnas/112/4/1036.full.pdf
https://www.law.georgetown.edu/georgetown-law-journal/wp-content/uploads/sites/%2026/2021/06/Hinkle-The_Modern_Law_Detector.pdf
https://www.law.georgetown.edu/georgetown-law-journal/wp-content/uploads/sites/%2026/2021/06/Hinkle-The_Modern_Law_Detector.pdf
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/deep-neural-networks-are-more-accurate-humans-detecting-sexual
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/deep-neural-networks-are-more-accurate-humans-detecting-sexual
https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1
https://archive.ph/N1HVe
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/01/ER-Tech-China-Report.pdf
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ولث وي ف  ا م ارنع نالنتائج األ نأ م راع. ورب ن األنحاث ضي هعم الممار ـــــــــات يم ن ضي ي وي ل ا ر ث   يب    
التصـــــولذ نوايا  لمت   وي  ش ث يم ن ضي رحدث رحوالت في علأ ل ارات المســـــتخدم ن  نمن ف  م النامبوي ا

 .( 143) في المائع ضو ضاث  20 نساع 

األف ا  يم ن ضي ين ـإ    “ملكـات ضمـاار”وور  ضي ،ــــــــــــــ يـع رلســــــــــــــبوك ا عـذ ضي رمـدـيإ المحتوى علأ   - 71
  وضي التســــــــــــولق التنباد العد ي وموي نه يم ن ضي يحد  متأ يشــــــــــــم   ( 144) المواطج من ،ــــــــــــخه ىلأ آم 

ــتما ة الث ع”  ضو “ف داي ر دي  العات”  ضو “نمدب الث ع”طكال  األ . وفي  ( 145) “الحاجع ىلأ المســــــــــــاعدة علأ ا ــــــــــ
ســـــــــتغإ  لانات ال وارج المحمولع لمســـــــــتخدم  ا للتنبا نالولذ العد ي ونوي  ر ا نلا  ُيزعم ضي رطبل ات التمولإ  

 .( 146) رله ضاث  ضمكا ىزاج ع وه االئتماي المةحكع

ــمولع  ولم ن للتر - 72 ــائه مشـ ــتنا ا ىلأ مصـ ــب علأ ف ات مم نع ا ـ ــ إ ؛   متنا ـ نولوجلا ضي راث  نشـ
نالحمايع )مثإ االنتماج الم لي ضو نوت الةنس ضو الدين ضو الممت د(  ال ــلما عندما رســتخدب الترنولوجلا العياج 

ــه  وهو ما ي  ــطناعي المدرب علأ البلانات التي رم س التم  ز المةتممي ال ائم ورر  ـــ حد  الولذ العد االصـــ
  2018يتم رله رحل إ األفرار المســتدل عل  ا وط ل ع رحل ل ا. وعلأ  ــب إ المثال  وجدت  را ــع ضج لذ عاب 

ضي نمب ر نلات التم ا علأ المشــاع  قل مذ الوجوم الســو اج مط  علأ ضن ا رمب  عن الغءــب في ضــمج  
 .( 147) تنا ب مشاع   لبلع عموماعد  الحاالت م ارنع نالوجوم البلءاجب وض ندت ل ا نش إ ؛   م

 
 السا:داف الدق ق  -   2 

( البلانات الشـــخصـــلع التي من اال ـــت داا الدل ق هو ا ـــتخداب )املات يب  ة في يث   من األشلاي - 73
تم جمم ا من الاصـــــــــــمات ال لملع لتر ل  ما ي ام ضف ا  ضو مةموعات صـــــــــــغ  ة علأ ا نت نذ. وفي ش ن ضي ي 

الت ل ــديــع هي ىماــارلــع في الم ــاب األول  فــإي ا عالنــات الحــديثــع رمتمــد علأ ر نلــات من لب ــإ  ا عالنــات  
ــتةانات الماط لع وارخاذ ال  ار   ــع ال وانط   ن اال ــ ــلويلع لدرا ــ ــت داا الدل ق وضوجه الت دب في الملوب الســ اال ــ

ي ضي هــعم الت نلــع يم ن . وهــعا ي لق نمب الــدار ــــــــــــــ ن الــعين يمت ــدو ( 148) والتالعــب نــال غاــات الال،ــــــــــــــمورلــع
ا ـــــتخدام ا للتالعب ناألفرار من مالل ا ـــــتغالل ضنمال الكر  المتولمع لتحك ز  ـــــلوك مم ن  ور ســـــلم الناأ  

 فمللا  نح ث يمتنع عل  ا الاحث عن المملومات وراا ل ا. “منمزلع”ىلأ مةموعات 

ىعالنات مصممع وفق  ” ـــــــــ مالي ن ،خه ىلأ ضي ا ت داا األف ا    3,7ورش    را ع ضج لذ علأ  - 74
  يما يم ن  “الت ل ديع”يم ن ضي ياث  نش إ يب   رلما يتخعونه من ل ارات م ارنع نا عالنات  “ مار م النكسلع

ــالح م الكءـــــلأ  “يســـــتغإ م لع”ضي  ــم الم  ر الخاص  ( 149) البلانات  لناع م نالقلاب ن عمال ضـــــد مصـــ . ولءـــ
الم  رة الخاصــع في مةال الح وق الث ارلع في الت ا د علأ  الممني نح لع الدين ضو الممت د صــوره ىلأ صــوت

 __________ 

 .https://www.pnas.org/content/112/33/E4512انظ :  (143) 

 .https://www.pnas.org/content/111/24/8788 :انظ  (144) 

-https://www.theguardian.com/technology/2017/may/01/facebook-advertising-data-insecureانـــــــــظـــــــــ :   (145) 

teens :وانظ  ضيءا .https://www.bbc.co.uk/news/technology-58570353. 

 .https://septemberpublishing.org/product/reset/line772انظ :  (146) 

 .https://phys.org/news/2019-01-emotion-reading-tech-racial-bias.htmlانظ :  (147) 

 (148) A/69/286 29  الك  ة. 

 .https://www.pnas.org/content/114/48/12714انظ :  (149) 

https://www.pnas.org/content/112/33/E4512
https://www.pnas.org/content/111/24/8788
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/01/facebook-advertising-data-insecure-teens
https://www.theguardian.com/technology/2017/may/01/facebook-advertising-data-insecure-teens
https://www.bbc.co.uk/news/technology-58570353
https://septemberpublishing.org/product/reset/line772
https://phys.org/news/2019-01-emotion-reading-tech-racial-bias.html
https://undocs.org/ar/A/69/286
https://www.pnas.org/content/114/48/12714
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  نما في ذلك من مالل التر ار المســت دا والمصــمم لنكس ال  ــالع  “الت ث   علأ الخلارات الك  يع”ضي  ــلطع  
 .( 150) عب  منصات ىعالملع متمد ة  رث   ،وا؛إ جديع نش ي ش لع الكر 

ــلحع ضيءــــــــــ  - 75 ــحاب المصــــــــ ا عن لل  م ىزاج الت ارل  التي رك د ن ي األشزاب  ولد ضع ب المديد من ضصــــــــ
الســلا ــلع والشــ يات اال ــتشــارلع رتالعب ن فرار النامب ن من مالل ا ــتخداب اال ــت داا الدل ق )نما في ذلك 

. ولد لءذ المح مع الد تورلع ا  اانلع ن ي ( 151) التءل إ ا عالمي(  واالتالي الت ث   علأ النتائج السلا لع
  والعد يكســـــــ م الدار ـــــــوي ناعتاارم مزلةا من ش لع الكر  “يديولوجلعالح لع األ” ـــــــتورد المتمثإ في المبدض الد

ــلا ــــــــي الدل ق ــت داا الســــــ ــاانلا علأ ضي ( 152) وال ضد  م د  ناال ــــــ   وارك ذ ضــــــــمنلا مع ضم ن المظالم في ى ــــــ
ــت داا الدل ق لد  ــلع ضو يتالعب   ا شتأ”اال ـــــــــ ــلا ـــــــــ ا  األورواي  يدعو . وفي االرح( 153) “يمدل ابراج الســـــــــ

الب لمــان وي والة ــات الكــاعلــع في المةتمع المــدني ىلأ ى راج شظ  ضو ــــــــــــــع نطــالــا علأ ا عالنــات الموج ـع  
 .( 154) ال ائمع علأ الم اقاع في لانوي الخدمات ال لملع

 
 الاكبولوجيا العصلية  -   3 

. وا نما رحمإ  ( 155) “ش ما ال يم ن ألد لوة ضي رخت له”في الســــا ق  ياي الدار ــــوي يمتب وي ع ولنا   - 76
ض،ــــــــــــوال الت دب التي لطمت ا الترنولوجلا المصــــــــــــبلع ضمال يب  ا في عالج نمب الحاالت الطبلع  نما في ذلك 

ا ـتخداب الترنولوجلا المصـبلع األم اه المصـبلع التنرسـلع مثإ ضلزهايم  والخ ا  يشـم  الرث  وي نال لق ىزاج 
ــلع الم للع ــوصــــ ــال الدماغ  يم ن نالكمإ ( 156) النت اك الخصــــ ــة إ نشــــ ــتخداب الت نلات ؛   الغازلع لتســــ . واا ــــ

ــت  اج نمب األفرار  نما في ذلك ال غاات    - ا ـــــــــتخداب منصـــــــــات الدماغ الرمب ور  في الولذ الحقل ي ال ـــــــ
  والرالب المتخ إ  ( 157) ة التمولءــــــــــلع ضو ضلماب الك ديو(الح يلع )علأ  ــــــــــب إ المثال  الســــــــــلط ة علأ األج ز 

. ورســـــــــــتخدب ر نلع التصـــــــــــول  المصـــــــــــبي ( 158) )الرالب المكر  رله  ولرن ؛   الممب  عنه( ضو الرتانع ال دولع
المســح الءــوئي للدماغ( ضيءــا لال ــتدالل علأ األفرار  نما في ذلك الكر  المة    ش ث ض لغذ  را ــع   )مثإ

 __________ 

 (150) A/69/286 32و 28  الك  راي. 

-https://www.jstor.org/stable/26372808?readانظ :  (151) 

now=1&refreqid=excelsior%3Aca88f5421a7e0750f146cf1bc6c07b7c&seq=1#page_scan_tab_contents . 

ــاي  https://rm.coe.int/t-pd-2020-02rev-political-campaigns-en-2-/1680a0bf4bانظ :   (152)     13و    12  الصــــــــــــــكحتــ
 .58والحا،لع 

 .597  الصكحع https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12027-020-00633-7.pdfانظ :  (153) 

-https://edri.org/our-work/can-the-eu-digital-services-act-contest-the-power-of-big-techsانــــــــــــــــظــــــــــــــــ :   (154) 

algorithms. 

 _https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/861/Constant_0452انظ :   (155) 

EBk_v6.0.pdf 92  الصكحع . 

 ضيءا:  انظ مشاورات نش ي لءايا الترنولوجلا وعلم النكس وعلوب األعصابب  (156) 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00082/full . 

-https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/innovation/video-games-controlled-by  :انــــــــــــــــــظــــــــــــــــــ  (157) 

thoughts. 

-https://www.nature.com/articles/s41593ب https://www.nature.com/articles/s41586-021-03506-2  :انظ  (158) 

020-0608-8. 

https://undocs.org/ar/A/69/286
https://www.jstor.org/stable/26372808?read-now=1&refreqid=excelsior%3Aca88f5421a7e0750f146cf1bc6c07b7c&seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/26372808?read-now=1&refreqid=excelsior%3Aca88f5421a7e0750f146cf1bc6c07b7c&seq=1#page_scan_tab_contents
https://rm.coe.int/t-pd-2020-02rev-political-campaigns-en-2-/1680a0bf4b
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12027-020-00633-7.pdf
https://edri.org/our-work/can-the-eu-digital-services-act-contest-the-power-of-big-techs-algorithms
https://edri.org/our-work/can-the-eu-digital-services-act-contest-the-power-of-big-techs-algorithms
https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/861/Constant_0452_EBk_v6.0.pdf
https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/861/Constant_0452_EBk_v6.0.pdf
https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/861/Constant_0452_EBk_v6.0.pdf
https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/861/Constant_0452_EBk_v6.0.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00082/full
https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/innovation/video-games-controlled-by-thoughts
https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/innovation/video-games-controlled-by-thoughts
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03506-2
https://www.nature.com/articles/s41593-020-0608-8
https://www.nature.com/articles/s41593-020-0608-8
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. وا نمـا يم ن ضي رروي لـدرة  ( 159) في المـائـع في رحـديـد األفرـار االنتحـارلـع  91ىلأ    شـديثـع عن  لـع رصـــــــــــــــإ
الترنولوجلا المصـــــــــبلع علأ الرشـــــــــج عن الكر  مث  ة لإلعةاب في  إ   وا مختب لع متح م ف  ا ىلأ شد  

رة  ـــــــــــــلبلع القلاب نصـــــــــــــو  ل ا علأنم د  فإي الدلع ضلإ ن ث   في المالم الحقل ي في الولذ الحالي  ىذ ال لدرة  
 األفرار التي لم يحد ها الااشثوي مسا ا. “فك ،ك ة”  ـ

وا نما ُي جح ضي لدرة علم األعصــــاب علأ الرشــــج عن الكر   ــــتز ا   لع مع م ور الولذ  يشــــم   - 77
الخب اج نال لق من ضي الترنولوجلا  نغب النظ  عن مدى  لت ا  يم ن ا ـــــتخدام ا لمماقاع األف ا  علأ ضفرار  

  ا. ورك د الت ارل  ضي التصــول  المصــبي ُيســتخدب نالكمإ في نمب الظ وا للرشــج عما ىذا ياي مســتدل عل
   “اشــــج الرعب”مح مع  ضو لما يســــمأ  الشافز ما م لوفا لدى الشــــخه  ضو لتحديد مدى للالته للمثول ضماب 

ــ ي  لع هعم الترنولوجلا علأ ال ؛م ــ ال  . ولد لبلذ مح مع ( 160) من الةدل ال ود نشـــــــــ ــ ال من ض،ـــــــــ هنديع ،ـــــــــ
ــدرت   ــ ي ذي لاره رلما يتملق نة لمع لتإ  ثم ضصــــ ــبي ناعتاارم  ل ال علأ ضي مت ما يعب نشــــ ــول  المصــــ التصــــ

ي  لانات التصـــــول  ض  ضاد المديد من ضطااج علم النكس الشـــــ عي  2019. وفي عاب ( 161) ش ما نالســـــةن المااد
 .( 162) مو ة ىلأ ا ج ابفي رحديد اشتمال ال “ىلأ شد ما”المصبي يم ن ضي رساعد  

ولســـــلط الم  ر الخاص الءـــــوج ضيءـــــا علأ ما رتنالله الت ارل  من ضي الترنولوجلا المصـــــبلع يم ن ا   - 78
ـنالكمـإ رمـدـيإ األفرـار ضو التالعـب   ـا  امـإ اـلدمـاغ. فـالتحك ز المغـناطلســــــــــــــي لـلدمـاغ يم ن ضي يغ   المنطق  

. ولم ن ضي رســــــــمح الاصــــــــ لات  ( 163) الر  اائي يمالج مم ن لالات اباألماللي  في ش ن يوصــــــــج التحك ز 
الوراثلع في يوب من األياب  تمديإ العي لات ضو مســـــــح ا ضو ا ـــــــتما ر ا: فحتأ ابي  رك د الت ارل  ضي الااشث ن  

م  . وعلأ ال ؛ ( 164) ضنشـ وا ذي لات اصـطنايلع في الك  اي  نح ث رسـتطلع رعي ها يما رتعي  العي لات الحقلقلع
من ضي هعم الت نلات لم يتم رر لك ا مع الاشـــــ  شتأ ابي  فإي اشتمال ضي رح ق الاصـــــ لات الوراثلع ضو ؛  ها 

 .( 165) من الت نلات يوما ما هعا المستوى من السلط ة علأ ضفرارنا يستحق النظ  نةديع

ات التنبالع والمصـبلع ولتكق الخب اج عموما علأ ضي األط  ال انونلع المماصـ ة ؛   م ل ة للترنولوجل  - 79
. وهم يــدعوي ىلأ امتثــال هــعم ( 166) ح وق من ال  وعلأ ؛  هــاالنــا،ــــــــــــــ ــع ولمــا ل ــا من آثــار علأ ش لــع الكر    

ــلات ش وق ا نســــاي  ولحعروي من التســــ ت نســــن رشــــ لمات رحظ  جملع ض،ــــ ال رغ      الترنولوجلات لم تءــ
 ر الطبي.الكر   ألي ذلك يم ن ضي يم لإ ا لنات المش وت ضو اال ترا

 

 __________ 

 . https://nocklab.fas.harvard.edu/files/nocklab/files/just_2017_machlearn_suicide_emotion_youth.pdfانظ :  (159) 

 .https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12152-020-09438-4انظ :  (160) 

 .105  الك  ة https://lawandbiosciences.files.wordpress.com/2008/12/beosruling2.pdfانظ :  (161) 

 .https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217127انظ :  (162) 

 /https://www.frontiersin.orgب  https://www.pnas.org/content/early/2010/03/11/0914826107انظ :   (163) 

articles/10.3389/fnhum.2016.00355/full و https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ 

S0006322313001364 . 

 .https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7592289انظ :  (164) 

 .https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncir.2020.00041/full#h9انظ :  (165) 

 الترنولوجلا.  نش ي مشاورة (166) 

https://nocklab.fas.harvard.edu/files/nocklab/files/just_2017_machlearn_suicide_emotion_youth.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12152-020-09438-4
https://lawandbiosciences.files.wordpress.com/2008/12/beosruling2.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217127
https://www.pnas.org/content/early/2010/03/11/0914826107
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2016.00355/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2016.00355/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2016.00355/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2016.00355/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006322313001364
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006322313001364
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006322313001364
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006322313001364
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7592289
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncir.2020.00041/full#h9
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 الصاة الب سية -  واو 

األ،ـــــــــخاص ذود    “لمالج”ض،ـــــــــار المديد من ضصـــــــــحاب المصـــــــــلحع ىلأ ضي نمب األ وات الالزمع  - 80
االجتمايلع يســــــــاج ا ــــــــتخدام ا نط ق لد رنت ك ش لع الكر . فملأ   ا عالات العهنلع ضو المم رلع ضو النكســــــــلع

وعالجات الصـدمات وج اشات فصـوص المخ والمالج ال سـ د   ـب إ المثال  ي ال ىي جلسـات المالج النكسـي 
ولد ض اي المةتمع الطبي نمءــــــ ا  لد ا ــــــتخدمذ لتغ    ضفرار األف ا  لســــــ ا  ضو الرشــــــج لســــــ ا عن األفرار  

ــ وعع(  ضو مماقاع األفرار  )نما ــتدل عل  ا”يتةاوز األ؛ اه المالجلع المشـــــــ   ضو شتأ رمديإ األ مغع  “المســـــــ
الوالـيات المتحـدة  فـإي الة اشـع  شـدى محـاام  . ووف ـا  ( 167) ت منكصــــــــــــــلـع ضو ر اامـلع للح ـلعمـا ـيا  في انت ـااـا

  وال  ــلما ىضــماا لدرة الم ج علأ التكر   المة    “و ــ لع جعرلع للت ث   علأ الســلوك الاشــ د ”النكســلع هي  
ع ضم ى ىلأ    ملصـــــذ مح مرلني ضـــــد يالين. وفي لءـــــلع  ( 168)   وعلأ العاا ة“رملم ضد جديد”ولدرره علأ 

الحق في شمايع الممللات ”نما في ذلك   “الحق النا،ــــى في الخصــــوصــــلع”ضي المالج ال ســــ د للمدعي ينت ك  
 .( 169) “الم للع من التدمإ الح ومي

واالنســاع لأل،ــخاص العين يمانوي من اضــط انات ع للع مم نع  ي ول ضشد األف ا  ىي عالج الصـحع   - 81
ش لتــه في التكر   )علأ  ــــــــــــــب ــإ المثــال  ىذا يــاي الم ج يمــاني من الك      “ال ــــــــــــــتمــا ة”الم للــع ضــــــــــــــ ورد  

. ومع ذلك  يســلط الم  ر الخاص مع ال لق الءــوج علأ الت ارل  التي رك د ن ي التح ز والتحامإ  ( 170) األوهاب(
ــلع  يث  ا ما رةمإ نمب   2والتم  ز  مالفا ألش اب الما ة  ــلا ـ من الم د الدولي الخاص نالح وق المدنلع والسـ

والواليـــات    ( 172) والمملرـــع المتحـــدة  ( 171) الك ـــات ضاث  ع ضــــــــــــــــع للممـــاملـــع ال ســــــــــــــ لـــع. فكي االرحـــا  األورواي
  رك د الت ارل  ن ي األلللات الم قلع ضو ا ثنلع رماني من ممدالت عاللع نشــــ إ ؛   متنا ــــب من ( 173) المتحدة

ا يدات ا جاارد نما ــســات ضو المزلع ضو يث ة األ ولع. ووف ا لمنظمع الصــحع المالملع  فإي األف ا  في الغالب  
. ولد  ( 174) “ت م ىلأ المالجشاج”و  “اشتمال جدد لخط  فورد ضو و،ـــــلك”يتم ىيداع م في ما ـــــســـــات نســـــبب 

ضع ب م  ر ماص  ــا ق ممني نحق يإ ىنســاي في التمتع ن علأ مســتوى مم ن من الصــحع البدنلع والم للع 

 __________ 

 مشاورة نش ي الة و  ال املع ىلأ رغ    األفرار. (167) 

   https://socialchangenyu.com/wp-content/uploads/2017/12/Jay-Alexander-Gold_RLSC_4.2.pdfاـنظـ :   (168) 
 .210 و 207الصكحتاي 

 .https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/462/1131/2142341انظ :  (169) 

 مشاورة نش ي ا طار ال انوني. (170) 

الصــــــــــــــكحــات    https://fra.europa.eu/sites/default/files/inequalities-discrimination-healthcare_en.pdfنظ :  ا (171) 
 .75ىلأ  61

ــ :   (172)  ــظـــــــــ    https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/documents/count_me_in_2010_final_tagged.pdfانـــــــــ
 .1 الصكحع  thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30027-6/fulltextو  ب22 الصكحع

الصــــــــــــــكحــات     https://omh.ny.gov/omhweb/resources/publications/aot_program_evaluation/report.pdfانظ :   (173) 
 . 16ىلأ  13

ــ :   (174)  ــظــــ    https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/mental_health/docs/who_resource_book_en.pdfانــــ
 .49 كحعص ال

https://socialchangenyu.com/wp-content/uploads/2017/12/Jay-Alexander-Gold_RLSC_4.2.pdf
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/462/1131/2142341
https://fra.europa.eu/sites/default/files/inequalities-discrimination-healthcare_en.pdf
https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/documents/count_me_in_2010_final_tagged.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(19)30027-6/fulltext
https://omh.ny.gov/omhweb/resources/publications/aot_program_evaluation/report.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/mental_health/docs/who_resource_book_en.pdf
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رســــــتند في يث   من األشلاي ىلأ رح ز ”  ألي رلك ال  ارات  “الخطورة”عن ال لق ىزاج عدب موضــــــويلع مماي   
 .( 175) “مغلول  وللس ىلأ ض لع

اج المةتمع المدني نحملع للحد من المالج ال ســـ د الضـــط انات الصـــحع الم للع ول وب نمب ضعءـــ  - 82
لغــائــه  في ش ن يايــد آم وي ضي هــعا المالج ال يزال ضــــــــــــــ ورلــا في   وا محــدو ة. ورالشظ اللةنــع   ضو  

ــاع”ضي هعم الممار ــــع لد رروي   (2014) 35الممنلع نح وق ا نســــاي في رملل  ا الماب رلم   “ضــــ ورلع ومتنا ــ
ــلم ضو منع ىلحاق األذى نابم لن”مايع لح ــ ر الةســـــــ ــك ا  ( 176) “الك   ....  من الءـــــــ رد    ”  ولرن ف ط  وصـــــــ

ــاع”  وذلك “المالذ األم   ضـــــــــــــمانات ىج ائلع وموضـــــــــــــويلع .لانونلع  ”ور اف ه   “أللصـــــــــــــ  فت ة زمنلع منا ـــــــــــ
 واع ال ا ــلع ضو الالىنســانلع . ورايد اللةنع الك يلع لمنع التمعيب و؛  م من ضــ وب المماملع ضو الم( 177) “اارلع

ضو الم  نع ضي المالج ال ســـ د يم ن ضي يكءـــي ىلأ ا  ـــاجة ولد يشـــ إ اشتةازا رمســـ لا  ولرن شةب المالج 
 .( 178) ال س د لد ي لأ ضيءا ىلأ مستوى المماملع ضو الم واع ال ا لع ضو الالىنسانلع ضو الم  نع

 
 ممارسات الااول -  زاي 

الخاص ن ي لرإ ف   ،ـ ال من ض،ـ ال الم إ الةنسـي ضو ال ولع الةنسـانلع  التي يم ن يسـلم الم  ر  - 83
. ولشـــــــــاط  الم  ر الخاص زمالجم وزم الره ،ـــــــــوا؛ل م نشـــــــــ ي  ( 179) ضي رشـــــــــ إ جزجا ال يتةزض من هولع الك  

ممار ــات التحول  ف ي للســذ عديمع الكماللع فحســب   إ هي ضــارة ضيءــا  ور وه ش وق ا نســاي. ولايد 
صـحاب المصـلحع ضي ممار ـات التحول هعم  وإي يانذ ؛   فمالع  يم ن ضي رنت ك ش لع الكر  ألن ا ر مي  ض

 .( 180) ىلأ رغ    ضو مماقاع ضفرار المثللات والمثل  ن ومز وجي الم إ الةنسي ومغاي د ال ولع الةنسانلع

  
 الممارسات الج دة  -  سابعا  

مطوات لالعت اا نــالحق في ش لــع الكر  وشمــايت ــا   يالشظ الم  ر الخــاص ضي عــدة  ول ارخــعت - 84
والوفاج   ا. ومن األمثلع علأ ذلك  نةد ضي   ار   ضذرالةاي والم اق ول  ؛ ز تاي رنه ص اشع علأ شمايع  

  ورحمي ثمـاني  ول ضم ى علأ األلـإ ش ـلع الكر  من مالل عاللت ـا نح وق ضم ى من لبـ إ  ( 181) هـعم الح ـلع
ــلع ضو ش لع التمب    ش لع الدين ضو الممت د ــ لي رشــــــ لما نشــــــ ي ( 182) ضو الخصــــــوصــــ ــاانلا و،ــــ . ولد الت شذ ى ــــ

  ر؛م ضي هناك من يم اوي عن ال لق من ضي النموذج الشـــــــــ لي من ،ـــــــــ نه ضي يمنع  ( 183) “الح وق المصـــــــــبلع”
 __________ 

 (175) A/HRC/35/21 64  الك  ة. 

نشـــــــــــــــ ي شق الك   في الح لــع وفي األمــاي علأ ،ــــــــــــــخصـــــــــــــــه  (2014)  35اللةنــع الممنلــع نح وق ا نســـــــــــــــاي  التمل ق المــاب رلم   (176) 
(CCPR/C/GC/35 الك  ة  )19. 

 الم جع نكسه. (177) 

 (178) CAT/OP/27/2   15 و 9الك  راي. 

 (179) A/HRC/35/36 2  الك  ة. 

 .A/HRC/44/53حللع الدينلع ضو االعت ا يعب من الشا ع المالملع للحوار   ن األ يايب مشاورة نش ي المةتممات الم ورلع (180) 

 من ضذرالةايب والم اقب ول  ؛ ز تاي. ورلات (181) 

 من ضندوراب ويمبو ياب وإ  ائ إب ومورلش وأب وا  وب واولنداب ولط ب و ولس ا. ورلات (182) 

-https://www.senado.cl/noticias/neuroderechos/proteccion-los-datos-neuronales-en-la-constitucionاـنظـ :   (183) 

pasara-a-comision-mixta; https://www.reuters.com/article/us-global-tech-rights-idUSKBN28D3HK . 

https://undocs.org/ar/A/HRC/35/21
https://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/35
https://undocs.org/ar/CAT/OP/27/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/36
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/53
https://www.senado.cl/noticias/neuroderechos/proteccion-los-datos-neuronales-en-la-constitucion-pasara-a-comision-mixta
https://www.senado.cl/noticias/neuroderechos/proteccion-los-datos-neuronales-en-la-constitucion-pasara-a-comision-mixta
https://www.reuters.com/article/us-global-tech-rights-idUSKBN28D3HK
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ل  ا  )البلانات التي يتم الحصــــول ع “البلانات المصــــبلع”اال ترار في مةال الترنولوجلا المصــــبلع نحظ م رةارة  
 .( 184) من الدماغ(

وربعل عدة  ول في جملع ضنحاج المالم ج و ا للحمايع من ا ا ام في ىطار روف   عالجات الصــــحع   - 85
. ورنشـــ  منظمع الصـــحع المالملع والمكوضـــلع األوروالع مما ممار ـــات ج دة الغ ه من ا التم  ن  ( 185) الم للع

لع رنرســـلع  ورمزلز االندماج االجتماعي  وم افحع  لأل،ـــخاص المصـــا  ن ن م اه ع للع ضو اضـــط انات ى راا
 .( 186) الوصم رلما يتملق نالصحع الم للع

ــا ر المملومات  نما في ذلك  - 86 ــإ ورمد  مصـــــ ولالشظ الم  ر الخاص ضي ج و ا ُربعل لتمزلز التواصـــــ
. ومن ( 187) في  ــولســ ا وضنشــطع ه  ع ا ذاعع المســت لع في مورلشــ وأ “ ــولس  ية تال”اال ــت ارلةلع ال لملع 

ضجإ رلســـــ   التواصـــــإ   ن مختلج الطوائج  يشـــــةع الم اق لغات األلللات في جملع م اشإ نظامه التمللمي 
المـاب  يمـا رنظم عـدة  ول شل ـات عمـإ للحوار   ن األ يـاي  ولوف  م يز الـدوشـع الـدولي للحوار   ن األ يـاي 

 .( 188) لامب األلللات الدينلع ضو الم ائديع للتمب   عن ممت دار امنصع 

ــتممل ن   - 87 واعل عد  من يب لات ،ــــــ يات الترنولوجلا ال لملع ج و ا من ضجإ: )ض( زلا ة  ــــــلط ة المســــ
علأ  لانار م الشـخصـلع من ش ث جمم ا ورخزلن ا وا ـتخدام اب )ب( التصـدد للتءـل إ ا عالمي عن ط لق  

ــتخدم ن ن  اجة  ال اط نالموال ــح المســ ــحع المملومات ضو نصــ ــممع الط اع ضو التح ق من صــ ع ا ماارلع ذات الســ
الم االت ياملع   راك الســــــــلاقب )ج( الســــــــمات للمســــــــتخدم ن نمم فع الســــــــبب العد يةمإ محتوى ما ُيم ه 

نمب  عل  م. ولد ضنشــ ت نمب ،ــ يات و ــائإ التواصــإ االجتماعي ضر،ــلكات ىعالنلع وم تاات  مما يســ إ
. و ــــــــــــــواج أل؛ اه االمتـثال الـ انوني ضب لغ  هـا من األ؛ اه  زا ت نمب ،ــــــــــــــ يـات  ( 189) الـتدل ق الخـارجي

الترنولوجـلا ال لمـلع  نمـا في ذلك ؛و؛إ  من ردا    الســــــــــــــالمع لألطـكال  مـثإ شظ  ا عالنات الموج ـع عب  
ــ م ضو اهتمامار م  ضو ىنط ــتنا ا ىلأ ضعمارهم ضو جنســ ــغإ م اطع الك ديو ا نت نذ لألطكال ا ــ ال الم زة التي رشــ

 .( 190) الم ت شع رل ائلا

عمللات ”وفي ىطار التصـــــــــدد لمد التءـــــــــل إ المتصـــــــــاعد  ردين مطع عمإ الديم  اطلع األوروالع  - 88
ــائــإ مختلكــع ل  ت الةنــاة  نمــا في ذلــك ف ه  “التــ ث   المملومــاري   ورنظ  المكوضــــــــــــــلــع األوروالــع في و ـــــــــــــ

مب و ـــــــــــــــائــإ ا عالب   امج لمحو األملــع ا عالملــع لتمللم األطكــال والم اه  ن . ولــد نكــعت ن ( 191) الةزاجات

 __________ 

 علم النكس وعلم األعصاب.مشاورة نش ي   (184) 

ــال   (185)  ــثـــــ ــمــ الــ ــإ  ــ ـــــ ــبــ ــلــــأ  ـــــــــــــــ عــ انــــظــــ   ــنــــ ولــــج.  والــ ــدا  ــنـــــ ــلــ ــنــ وفــ ــد  ــولـــــ والســـــــــــــــ ــا  ــلـــــ ــالــ ىيــــطـــــ ــإ  ــثـــــ ــ ــــ ة     A/HRC/44/48مــ ــكــ ب  13الــ
 .https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7032511 و

 . https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128088/Factsheet_MNH_Empowerment.pdfانظ :   (186) 

  ولس ا ومورلش وأ. ورلتاي من (187) 

 الم اق ولط .من   ورلتاي (188) 

 (189) A/HRC/47/25 68  الك  ة. 

 .https://blog.google/technology/families/giving-kids-and-teens-safer-experience-online انظ : (190) 

 .21و  18  الك  راي https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/edap_communication.pdfانظ :  (191) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/48
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7032511
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128088/Factsheet_MNH_Empowerment.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/25
https://blog.google/technology/families/giving-kids-and-teens-safer-experience-online
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/edap_communication.pdf
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التكر   النـ دد عـند ل اجة األمـاار ورـ دي  المحتوى ا مـاارد المـالي الةو ة  وـاالـتالي ممـالةـع آـثار التءــــــــــــــلـ إ 
 .( 192) ا عالمي

 تـــدرلس األ يـــاي والممت ـــدات في وفي المةـــال التمللمي  روجـــه ماـــا   رول ـــدو التوج  لـــع المتمل ـــع   - 89
المدارأ المامع  التي وضـــــــــمت ا منظمع األمن والتماوي في ضورواا  ىعدا  مناهج المدارأ المامع التي رتناول  

ا مبدض ض ــــا ــــي في مةموعع  ( 193) مختلج األ ياي والممت دات ورمزز التكر   الن دد . والتكر   الن دد هو ضيءــــً
  امج ال ونســ و للتويلع التثقل لع ىلأ رمزلز التكر   الن دد  ور دا .Faith4Rights (194 )#األ وات المســماة 

 .( 195) لدى األطكال في ر  لم المحتوى المتط ا علأ ا نت نذ والتصدد له

وضم  ا  يســــلط الم  ر الخاص الءــــوج علأ الة و  التي ربعل ا عدة منظمات محللع وإلللملع و وللع  - 90
من منظمـات المةتمع المـدني  يمـا يـبعل ـا المـدافموي عن ش وق ا نســــــــــــــاي ولـا ة يمثلوي ضرـاات جملع األ ـياي 

غ عن ا. ومن األمثلع علأ ومن ال  ين ل م  وذلك ل صـد الممار ـات التي يم ن ضي رنت ك ش لع الكر  ولإل ال
ــدرم  ذلك الت  ل  العد  ــونال  رصـ ــنع المنظمع الدوللع ه ومانلســـذ ىنت نا،ـ   Humanists Internationalيإ  ـ

 .“ش لع الكر ”عن  
  

 السابااجات  -  ثامبا  

ــنا”لال ضشد الااشث ن:   - 91 ى . ول  ( 196) “ىذا ف دنا ش لع الكر  ف دنا ي امتنا و يم  اط تنا  وف دنا شتأ ضنكســ
ــا   ــا لممظم الح لات ضيءــ ــلع ناعتاارها مقلا ــ ــا ــ ــلع فحســــب   إ هي ض ــ ــا ــ اث  وي ضي هعم الح لع للســــذ ض ــ

وا ــــــــــــــمع  ”في ذـلك ش ـلع الءــــــــــــــم    وش ـلع اـلدين ضو الممتـ د  وش ـلع ال ضد  وش ـلع التمب  . وش ـلع الكر   نمـا
   ــــــــــــــواج رملق األم  “تجملع المةـاال”في الولـذ نكســــــــــــــه. ف ي رحمي األفرـار في  “النطـاق عمل ـع االمـتدا 

نالءــم   ضو الدين ضو الممت د ضو مواضــلع ضم ى  وهي رشــ إ ممت دات الم ج وآراجم ورمب  اره   ــواج ج     ا 
ضب لم ية  . وهي رشــمإ األفرار التي رتشــ إ ضــمن المةال الديني  واألفرار التي ال صــلع ل ا نالدين. ولالشظ  

  ن ضي ي وي له ضث  مثاط لح لع التمب    والم س صحلح. الم  ر الخاص ضي التمدد علأ هعا الحق يم 

ولواجه هعا الحق ال اب و؛   المك وب ج دا ضـــــــــــــغوطا شاللع ونا،ـــــــــــــ ع  ال رزال آثارها الراملع ؛    - 92
ــلا ـــــــات ومن ؛  هم لحمايع هعا الحق. فإي مختلج   ــنات الســـــ واضـــــــحع ورتطلب اهتماما عاجال من  وائ  صـــــ

ــلا ـــــات الدول والة والتمعيب والتاشـــــ    “ىعا ة الت الع” ات من ؛   الدول  نما في ذلك   امج ممار ـــــات و ـــ
ــ د  ــ لا  والمالج ال ســــــ ــانلع و؛  ها من الم ال   لســــــ ــ د وج و  م افحع التحول  ورناول الماث ات النكســــــ ال ســــــ

ــتممإ للمماقا  ــموت نه ضو ضي ُرســـ ــ إ ؛   مســـ ــحع الم للع  يم ن ضي ُرغ   ضفرار األف ا  نشـــ ع الضـــــط انات الصـــ
عل  ا  نما في ذلك ضفرار ؛   المامن ن والممارضــــــــ ن. ولم ن ا ــــــــتخداب نمب هعم الظواه  ضيءــــــــا  جاار  

 الناأ علأ الرشج عن ضفرارهم ضو رمديإ البنلع الما يع أل مغت م.

 __________ 

-https://corporate.telegraph.co.uk/2021/03/17/theو    بhttps://www.timesnewsliteracy.co.ukانـــــــــــظـــــــــــ :   (192) 

telegraph-launches-media-literacy-programme-for-schools. 

 .https://www.osce.org/files/f/documents/c/e/29154.pdfانظ :  (193) 

 .4الك  ة   https://www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf: انظ  (194) 
 .https://en.unesco.org/sites/default/files/policymakr.pdfانظ :  (195) 

 .https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2019.00019/fullانظ :  (196) 

https://www.timesnewsliteracy.co.uk/
https://corporate.telegraph.co.uk/2021/03/17/the-telegraph-launches-media-literacy-programme-for-schools
https://corporate.telegraph.co.uk/2021/03/17/the-telegraph-launches-media-literacy-programme-for-schools
https://www.osce.org/files/f/documents/c/e/29154.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/policymakr.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2019.00019/full
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ورشـــــــــــــ ـإ الترنولوجـلات الحـديـثع رلمـا يـبدو رحـدـيا عـالمـلا ومتمـد  ال طـاعـات لح ـلع الكر   نظ ا ل ـدرر ـا  - 93
 يطام ـا التكـاوت  علأ ا ـــــــــــــتنـاال ضفرـار الم ج  شتأ وإي يـاـنذ هـعم ال ـدرة في الولـذ ال اهن تغلغلـع  الم المتـنامـلع و 

الترنولوجلات ” خصــوصــلع ضيءــا من ضي . ولد شعر الم  ر الخاص الممني نالحق في ال ما   ىلأ شد دلع  ال  عديمع و 
ضفرــــار األف ا  في شــــد ذار ــــا نط ق لم ررن مم نــــع في   .التي ية د رطول هــــا  يم ن ضي ررشـــــــــــــج عن ....  

 . ( 197) “ السا ق 

  فإي الترنولوجلات النا،ــــــــــــــ ع ( 198) “األفرار ش ة لبإ التمب   عن ا” وفي ش ن ي ى الامب ضي جملع - 94
متزايد. ورط ت هعم األ وات الول دة ممءالت شول يل لع شمايع الخصوصلع الم للع  رتحدى هعا الك م نش إ 

ويل لع شمايع األفرار من التالعب والتمديإ ؛   المسـموت نه  ويل لع منع ا ـتخداب هعم الترنولوجلات وإ ـاجة  
يه. ونتلةع لعلك  ومع ا تخدام ا لمماقاع الك   علأ ضفرارم الحقلقلع ضو المستناطع   دال من ممالبته علأ  لو 

رزايد ىم انلع التدمإ الترنولوجي في الم إ  ينا د نمب الااشث ن  وضــع ممار ــات و ــلا ــات عمللع للحمايع  
 من ى اجة ا تخداب هعم الترنولوجلات و وج ا تغالل ا.

ق ( من الم د الدولي الخاص نالح و 1) 18في  ـلاق النظ  في ش لع الكر  يما رنه عل  ا الما ة  - 95
ــلع   ــلا ــــ ــ ي ما يحمله هعا الحق   ضور المدنلع والســــ ــلحع نشــــ ــحاب المصــــ هعا الت  ل  وج ات نظ  مختلج ضصــــ

من الـناشـلع المملـلع  رواجـه الة و  ال امـلع  فواالنت ـااـات التي يم ن ضي يتم ه ل ـا وعاللـته ـنالح وق األم ى. 
ــائي الدولي نخصـــــــوص هعا الحق من  ىلأ شمايع الحق في ش لع الكر  عدة عقاات  من ا ضي االجت ا  ال ءـــــ

ــح نح ث يوصـــــــــج ن نه   ــاني الوش د العد  إ  وي ضد رطب ق شقل ي”الشـــــــ . ولايد الم  ر ( 199) “الحق ا نســـــــ
الخاص ضي ش لع الكر   وإي يانذ ال ُرثار م ارا ضو علأ نطاق وا ـــــــع  ف ي للســـــــذ ضلإ ضهملع  ول ا م انت ا  

  د والمش لن وما نمدم.رةاوز التحديات المم دة التي رطاع ال  ي الحا في

  
 الاوصيات  -  تاسعا  

يسااااااا م المقرر الخاص ب ن الاق ذل حرية ال كر م :وم د ر مادد نساااااااليا م  الباحية البظرية   - 96
( م  الع:د  1)  18والاطليقية مقارنة بارية الضم ر وحرية الده  أو المعاقد المبصوص ع  :ما ذل المادة  

م  المسااصاوب  ساواء بالبسابة ل دول بوصا :ا ج:ات  ولذلج  ياساية.  الدولل الخاص بالاقوق المدنية والسا
أن هوضاو  أكثر م :وم حرية ال كر م  ح   مضامونا القانونل    األذراد بوصا :م أصاااب حقوق   وأم َزمة 

ونطاق تطليقا  عساااى أن يسااااعد  لج ذل الج:ود الرامية إلى ضااامان احارام هذا الاق األسااااسااال وتعزيزه  
رير إساااا:ام ذل هذا الاوار المسااااامر  وليي ي تل ليضاااا  خاتمة تب:ل الاوار. وتاقيقا  وإعمالا. وهذا الاق

ل:ذه الغاية  ُتشاج  مبظومة األمم الماادة لاقوق اإلنساان ع ى مواصا ة با  هذا الموضاوم  بما ذل  لج  
 ع  طريق اعاماد تع  ق عام.

 __________ 

 (197) A/HRC/37/62 5  الم فق  الك  ة. 

-https://www.worldcat.org/title/convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-commentaire  انــــــــــظــــــــــ : (198) 

article-par-article/oclc/468185397  354 كحعص ال. 

 من ما سع جاي ي لستوا  وال تز. ورلع (199) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/62
https://www.worldcat.org/title/convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-commentaire-article-par-article/oclc/468185397
https://www.worldcat.org/title/convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-commentaire-article-par-article/oclc/468185397
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لارية ال كر  يقدم المقرر الخاص أيضاااا  ولمعالجة الشاااوادو الم اة بشااا ن النا:اكات المزعومة   - 97
 الاوصيات الاالية. إ  ُتشج  الدول ع ى ما ه لم

مراجعة أطرها القانونية والسااياساااتية لضاامان الماثال ل قانون الدولل لاقوق اإلنسااان    )ض( 
تؤثر ع ى حرية ال كر المك ولة ل  رد  م  قل و حظر الاعذهب والمعام ة  أن    يمك بما ذل  لج الاقوق الال  

الوصااول إلى المع ومات  العقوبة القاسااية أو الالإنسااانية أو الم: بةر وحرية الرأي والاعل ر  بما ذل  لج   أو
 والتصالتر والاق ذل الخصوصيةر والاق ذل الصاةر

بما ذل  لج المؤسااسااات الوطبية لاقوق اإلنسااان   -دعوة أصااااب المصاا اة المعب      )ب( 
والمجام  المدنل )بما ذل  لج قادة أتبام جمي  األديان وم  ل ده  ل:م( واألطباء الممارساااااااون ذل مجال  

ركات الاكبولوجيا الرقمية وأعضااااء ال ئات الضاااعي ة )مثو األط ال واألشاااخاص  وي  الصااااة الب ساااية وشااا
ل مشااركة ذل مشااورات عامة تسااقصال وج:ات نظرهم ومخاوذ:م بشا ن    -الجاماعية(    اإلعاقات الب ساية

 حماية حريات الضم ر  بما ذل  لج حرية ال كرر

عبد القاضاء  ذل المساعدة ع ى    الاعاون م  مبظومة األمم الماادة لاقوق اإلنسان  )ج( 
 بتوضي  المضمون القانونل لارية ال كر ونطاق تطليق:ا

البظر ذل قدرات الاكبولوجيات القاقمة والباشئة لنا:اك حرية ال كر  واعاماد أو تاده    ) ( 
 الضمانات القانونية واإلجراءات السياساتية الالزمة لمب  أي انا:اكات ماام ة م  هذا القل ور

دعم المؤسااااااااسااااااااات الوطبية لاقوق اإلنسااااااااان والج:ات ال اع ة ذل المجام  المدنل   )ه( 
والمااداذع   ع  حقوق اإلنساااااااااااان ذل مااا تلااذلااا م  ج:ود لرصاااااااااااد انا:اااكااات حريااة ال كر المزعومااة 

 عب:ار واإلبالغ

توذ ر الاع يم العام الذي يس:و وصول األذراد إلى المع ومات والتصالت  والذي هاوسو   )و( 
المبطق القاقم ع ى األدلة والع م والثقاذة ذل ب ئة خالية م  العمو الابشااااااااا ري  بما ها ق م  مباد  حرية 

 البا  والارية األكاديميةر

دعم وسااقو اإلعالم المابوعة والماعددة لاوذ ر الوصاول إلى مصاادر مخا  ة ل مع ومات   )ز( 
 رية ودون عواقق إلى شبكة اإلنارنت.ووساقو التصال  بما ذل  لج ع  طريق إتاحة الوصول با

ويببغل ل مجام  المدنل أن هدعو الدول إلى اسااعرا  تشاريعات:ا وممارساات:ا وساياساات:ا ب:دف   - 98
زياادة الماثاال ل قاانون الادولل لاقوق اإلنساااااااااان  بماا ذل  لاج اللازاماات القااقماة الال يمك  أن تؤثر ع ى  

 ثماا أمك   أن يقادم تدريباات تبمل م:اارات الا ك ر البقادي لدر ال رد   حرية ال كر. ويببغل ل مجام  المادنل  ح 
 ول سيما لدر األط ال  مثو الادريب ع ى م:ارات الاعرف ع ى المع ومات المغ وطة أو الاض  و اإلعالمل. 

ويببغل ل عام    ذل مجال الصااااااااااة العق ية أن يكونوا صاااااااااارم   ذل مراعاة حقوق اإلنساااااااااان   - 99
هاع ق     بما ذل  لج ما( 200) ما أساسية عبدما يقررون ذل أمور تاع ق بادخالت الصاة العق يةباعابارها قي

 بالعالج القسري.

 __________ 

 (200) A/HRC/44/48 33  الك  ة. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/44/48
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 ويببغل لشركات الاكبولوجيام - 100

البظر لمعرذاة كيف وإلى أي مادر يمك  لمباجاات:اا أو خادماات:اا أو تطليقاات:اا الااالياة   )ض( 
والباشائة أن تبا:ج حرية ال كر  بما ذل  لج ذل أهدي أطراف ثالثة  ول سايما تق يم أي اثار ع ى الضاعاف  

وج :ية بش ن  م  األذراد وال ئات  مثو األط ال  و لج ذل إطار ما ع  :ا م  مسؤوليات بموجب المباد  الا
  “الاماية والحارام والناصاف”األعمال الاجارية وحقوق اإلنسانم تب  ذ إطار األمم الماادة المعبون 

 تبعا لذلج  اعاماد بداقو أكثر اماثال ل قانون الدولل لاقوق اإلنسانر )ب( 

ذل الماثال    القيام باناظام ببشر تقارير تك و الش افية تادد ذ :ا الااديات الال واجا:ا )ج( 
بذل  اداب ر  تشاااامو ال يمك  أن لارية ال كر  والاداب ر الال اتخذت:ا بعد  لج. وبالبساااابة ل مبصااااات الرقمية 

ل اااد م  المع ومااات المغ وطااة وتأو الاضااااااااا  ااو اإلعالمل  وتوذ ر مع ومااات م صااااااااا ااة الالزمااة  ج:ود  ال
  م  تك يف تجارب:م ذل ل مساااااااااخدم   حول كي ية وساااااااالب الادخو ذل المااور وتمك   المساااااااااخدم 

أو د رها م  البظم  ات الاوجا المراعل ل خصاااوصاااية    ( 201) “الخصاااوصاااية الا اضااا ية”اإلنارنتر وتطوير 
 ب:ار ودمج:ا ذل الخوارزميات الخاصة

جعو المبصاااات الرقمية تيسااار إجراء باول مسااااق ة بشااا ن اماثال مباجات:ا وعم يات:ا   ) ( 
تيسار قيام ج:ات ذاع ة مسااق ة برجراء تق يمات لرثر الباجم ذل حقوق    ك ن  ( 202) لقانون حقوق اإلنساان

 اإلنسانر

هببغل لشاااااركات الاكبولوجيا العصااااالية أن تضااااام  إطارا قويا هركز ع ى الخصاااااوصاااااية   )ه( 
وياواذق م  حقوق اإلنساان لجم  الليانات العصالية ومعالجا:ا وتخزيب:ا. وتماشايا م  الخصاوصاية  يجب  

المساااب رة ذل صااميم جم  الليانات العصاالية  ويجب أن يكون المشااارك قادرا ع ى إلغاء  أن تكون المواذقة  
وعادم    “ع ى الج:ااز”وحاذف بياانااتاا المخزناة ذل أي وقات. وح ثماا أمك   يجاب معاالجاة الليااناات الخاام  

 تام  :ا ع ى خوادم الشركات أو ج:ات خارجية.
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