
 

قائمة مرجعية لعنارص حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خالل حاالت طوارئ 

 الصحة العامة

 

الجتماع عن بعدضمان حرية تكوين الجمعيات وا  
 
 
 
 
 

نت، إذ ال غنى تنط ا عن اإلنتر
ً

ي تماًما كما هو الحال بعيد
اضى لمي عىل العالم االفتر ع السِّ بق حرية التجمُّ

ة لأل ع و تكوين عن المساحة الرقميَّ ي حرية التجمُّ
ى

فراد الذين يحتاجون إليها لممارسة حقوقهم ف
ي أن يكون من ضمن األولويات ضمان الحصول عىل 19-الجمعيات خالل جائحة "كوفيد

". وينبغى
نت أو فرض الرقابة عليها ي حجب اإلنتر

ى
لة ف

ِّ
ي ورفع القيود الُمتمث

نت مفتوح ومجانى  إنتر
 
 
دة لضمان بقاء 

َّ
يتم اعتماد تدابير أو برامج ُمحد

خل الُمنخفض أو 
َّ
المجتمعات ذات الد

شة، وال سيما النساء والفتيات، عىل  الُمهمَّ

نت  اتصاٍل باإلنير

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

ة عىل  كات االتصاالت الخاصَّ تعمل الدول مع شر

خفض رسوم االتصاالت مع التنازل عن جميع 

تبة عىل عدم القدرة عىل الدفع  الرسوم المير

 
ّ
واستخدام األجهزة، باإلضافة إىل رفع الحد

وتية  األقىص الستخدام البيانات والرسائل الصَّ

ة طوال  ة جائحة "كوفيدوالنصيَّ " عىل 19-فير

 األقل

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

ي الخصوصية وحمايتهم 
ام حقّ األفراد ف  يتم احير

م صاالت وعدم السَّ
ِّ
اح بالتنصت عىل االت

ة ما  الع عىل البيانات الخاصَّ
ِّ
ة أو االط الشخصيَّ

 
َّ
لم ينص القانون عىل ذلك، مع التأكيد عىل أن

ورة وحسب ما يتواءم  يتم هذا األمر وفق الض 

" 19-يدمع حجم الخطر المتعلق بمرض "كوف

ي القانون
 والمنصوص عليه ف 

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

 

 

نت للجميع بما فيه  ل القانون إتاحة اإلنير
ُ
يكف

ات التواُصل االجتماعي وذلك ألجل  ذلك منصَّ

لمي وتكوين الجمعيات ع السِّ   حرية التجمُّ

نعم ال ا  نطبقال ي جزئيًّ

نت والهاتف المحمول  ر االتصال عير اإلنير
َّ
يتوف

 بشكل مستمر وتمتنع الدول عن فرض قيودٍ 

نت رٍة مثل حجب اإلنير َّ  غير مير

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

تقوم الدول باتخاذ تدابير كافية لزيادة تغطية 

نت وتقنيات الهاتف المحمول بير  جميع  اإلنير

كان وت  19-أزمةكوفيد ضمن توفرها خاللالسُّ

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

ائب المفروضة عىل وسائل التواُصل  لغ  الض 
ُ
ت

أثناء االجتماعي أو يتم تعليقها عىل األقل 

 الجائحة

 نعم    ال  

 ا  ال ينطبق    جزئيًّ

       

 


