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جملس حقوق اإلنسان

الدورة احلادية واألربعون
 24حزيران/يونيه  12 -متوز/يوليه 2019
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوان املدنيوة والسيايوية واتصادوادية
واتجاماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف الانمية
األرجناو وور نراينيو ووا* إيو وواانيا ني و وساليا إي و وداري *،إا و ووادور* نلاانيو ووا* نملانيو ووا* نوادانيو ووا
نيدلندا* آيسلندا الربازي ،الربتغال* بلجيكا* بلغاراي الاوينة واهلديك* بوليفيا (دولة -
املاعددة القوايات)* تدايا* توونس اباو ،األيوود* مجيوريوة اووراي* مجيوريوة اولودوفا*
جورجيووا* الوودا دو رواانيووا* يووان اووارينو* يوولوفينيا* يوونغافورة* السوونغال السووويد*
يويسدا* شيلي غاان* فدنسا* فنلندا* فيجي صربص* ادواتيوا لكسومرب *،لياوانيوا*
ليخانشووااي* * اال*ووة* املغوودد* اقوودونيا الشوومالية* اململكووة املا وودة لربي*انيووا الع م و
ونيدلنو وودا الشو وومالية انغوليو ووا* اواناو ووو* النو وودويغ* النمسو ووا اهلنو وود نغو وواراي ولنو وودا*
اليوانن* :اشدع صدار

 .../41الاكنولوجيات الدصمية ابديدة والناشئة وحقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكددد مددن جديددد اإلعددان اليددامل إلقددوق اإلنسددان ،وإعددان و،ددر م عم د يينددا،
والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،
وإذ يش ددر إىل الط ددا،ع الي ددامل قمي ددع حق ددوق اإلنس ددان واإل ددر ت األ ا ددية وإىل ع ددد
قا،ليتها للتجزئة وترا،طها وتشا،كها،
وإذ يش ددر اي ددا إىل مجي ددع الق دراتات ذات الص ددلة الص ددادتة ع ددن اقميي ددة اليام ددة وجمل ددس
حقددوق اإلنسددان ،واخررددا قدرات اقمييددة اليامددة  1٧/٧3املددؤت  2٦تشدرين الثدداف/نو م 201٨
،شأن اثر التغر التكنولوج السريع على حتقيق ارداف وغا ت التنمية املستدامة ،وقرات اقميية

__________

*

دولة غر ع و يف جملس حقوق اإلنسان.

)GE.19-11575(A



A/HRC/41/L.14

اليامد ددة  1٧9/٧3املد ددؤت  1٧كد ددانون األول/ديسد ددم  ،201٨وق د درات اجمللد ددس  2/3٧امل د ددؤت 22
اذات/مدات ، 201٨شدأن اإلدق يف اوصوصدية يف اليصددر الرقمد  ،وقدرات اقمييدة اليامددة 21٨/٧3
امل د دؤت  20ك ددانون األول/ديس ددم ، 201٨ش ددأن تس ددور تكنولوجي ددات امليلوم ددات وا تص ددا ت
ألغدراا التنميددة املسددتدامة ،والقدرات  ٧/3٨املددؤت  ٥متوز/يوليدده ، 201٨شددأن تيزيددز و ايددة حقددوق
اإلنسان على اإلنرتنت والتمتع هبا،
وإذ حيدديل علمددا اب درتاتيجية األمددم اليددا ،شددأن التكنولوجيددات اقديدددة ،مبددا يف ذل د
عمد الرريدق الر يددع املسدتوى امليددو ابلتيداون الرقمد  ،والتقريدر الددق قدمده الرريددق إىل األمدم اليددا
يف  10حزيران/يونيه ،2019
وإذ يشر إىل املبادئ التوجيهية ،شأن األعمال التجاتية وحقوق اإلنسان، ،صيغتها الد
اعتمدرا جملس حقوق اإلنسان يف قراته  4/1٧املؤت  1٦حزيران/يونيه ،2011
وإذ ياحددم مددع التقدددير اليم د الددق ا زتدده اللجنددة ا تشدداتية ،شددأن مسددائ التحددول
الرقم  ،والتكنولوجيات اقديدة ،وحقوق اإلنسان،
وإذ يسد ددلم أبن التكنولوجيد ددات الرقميد ددة كنهد ددا تيسد ددر اقهد ددود الراميد ددة إىل تس د دريع التقد ددد
البشر  ،وتيزيز و اية حقوق اإلنسان واإلر ت األ ا ية ،و د الرجوات الرقمية ،وتقدمي الددعم،
يف مجلددة امددوت ،للتمتددع حبقددوق األشددواق ذو اإلعاقددة ،والنهددوا ابملسدداواة ،ددم اقنسددم ومتكددم
مجيع النساء والرتيات ،وكرالة عد ختلف احد عن الركب يف حتقيق ارداف التنمية املستدامة،
وإذ ي ع يف اعتباته ان ااثت التغر التكنولوج السريع على التنمية املستدامة يما يتيلق
،تيزيددز حقددوق اإلنسددان و ايتهددا والتمتددع هبددا ،والرددرق ال د يتيحهددا رددقا التغددر والتحددد ت ال د
يطرحها ،مبا يف ذل يف اإلا ت ال قد حتدث يها التغرات ،وترة رائلة ،ليست مرهومة هما
اتما ،واإلاجة إىل مواصلة حتليلها ،طريقة كلية وجامية وشاملة،
وإذ يس ددلم ابإلاج ددة إىل ان ت دددتك اإلكوم ددات ،والقط دداا او دداق ،واملنظم ددات الدولي ددة،
واجملتمع املدف ،واألو اط التقنية واألكاد ية ،ومجيع اقهدات املينيدة صداحبة املصدلحة ،اثدر التغدر
التكنولوج السريع وما يتيحه من رق ويطرحه من حتد ت على تيزيز و اية حقوق اإلنسان،
وإذ يس ددلم اي ددا أبن التغ ددر التكنولد ددوج الس د دريع ي ددؤثر علد ددى ال دددول ،ط ددرق متبايند ددة ،وان
التصد هلقه اآلاثت ،ال تتوقف على اختاف الواقع املييش يف ك ،لدد وقدتاتده ومسدتوى تنميتده،
يتطلددب التيدداون علددى الصددييد الدددوت و،ددم اقهددات املتيددددة صدداحبة املصددلحة مددن اجد ا ددترادة
من الررق ومواجهة التحد ت الناشئة عن رقا التغر ،ا عن د الرجوات الرقمية،
 -1يطلددب إىل اللجنددة ا تشدداتية ان تيددد تقري درا ،يف حدددود امل دواتد املتاحددة ،عددن
اآلاثت والررق والتحد ت املرتتبة على التكنولوجيات الرقمية اقديدة والناشدئة يمدا يتيلدق ،تيزيدز
و ايددة حقددوق اإلنسددان ،مبددا يف ذل د حتديددد املبددادتات القائمددة ذات الصددلة ال د ا لقتهددا األمددم
املتح دددة والتوص دديات املتيلق ددة ،كيري ددة تن دداول جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان وإجراءات دده اواص ددة وريئات دده
الررعية للررق والتحد ت والرجوات النامجدة عدن التكنولوجيدات الرقميدة اقديددة والناشدئة تنداو
كليا وجاميا وعمليا ،وان تقد رقا التقرير إىل اجمللس يف دوتته السا،ية واألت،يم؛
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 -2يطل ددب اي ددا إىل اللجن ددة ا تش دداتية ان تل ددتمس ،عن ددد إع ددداد التقري ددر امل ددقكوت
اعداه ،إ دهامات مددن األعمدال ذات الصددلة الد دبق ان نرددقاا اقهدات صدداحبة املصدلحة ،مبددا يف
ذل د ال دددول األع دداء ،واملنظم ددات الدولي ددة واإلقليمي ددة ،ومروس ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية إلق ددوق
اإلنسان ،واإلجراءات اواصة جمللس حقوق اإلنسان ،وريئات املياردات ،ووكدا ت األمدم املتحددة
وصددناديقها و،راجمهددا األخ درى ذات الصددلة يف نطدداق و يددة ك د منهددا ،والرريددق الر يددع املسددتوى امليددو
ابلتياون الرقم التا،ع لألمم اليا  ،واملؤ سات الو نيدة إلقدوق اإلنسدان ،واجملتمدع املددف ،والقطداا
اواق ،واألو اط التقنية ،واملؤ سات األكاد ية ،وان أتخق رقه األعمال يف ا عتبات؛
 -3يقد ددرت عقد ددد حلقد ددة نقد دداع يف دوتتد دده الرا،يد ددة واألت،يد ددم ،شد ددأن اآلاثت والرد ددرق
والتحد ت املرتتبة على التكنولوجيات الرقمية اقديددة والناشدئة يمدا يتيلدق ،تيزيدز و ايدة حقدوق
اإلنسددان ،ويقددرت اي ددا ان تكددون املناقشددات متاحددة متامددا لألشددواق ذو اإلعاقددة ،ويطلددب إىل
اللجنددة ا تشدداتية ان تقددد شددرو ميلومددات ثدثددة عددن إعدددادرا للتقريددر املشددات إليدده اعدداه يف
اثناء حلقة النقاع؛
 -4يطلددب إىل مروسددية حقددوق اإلنسددان تنظدديم حلقددة النقدداع املشددات إليهددا اعدداه،
والتنسيق مع اصحاب املصلحة املينيم ،مبا يف ذل الدول األع اء واملنظمات الدوليدة واإلقليميدة،
واللجن ددة ا تش دداتية ،واإلجد دراءات اواص ددة جملل ددس حق ددوق اإلنس ددان ،وريئ ددات ميار دددات حق ددوق
اإلنسددان ،ووكددا ت األمددم املتحدددة وصددناديقها و،راجمهددا األخددرى ذات الصددلة يف نطدداق و يددة ك د
منهددا ،واملؤ سددات الو نيددة إلقددوق اإلنسددان ،واجملتمددع املدددف ،والقطدداا اودداق ،واألو دداط التقنيددة،
واملؤ سات األكاد ية، ،غية سمان مشاتكة اصحاب املصلحة املتيددين يف حلقة النقاع؛
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يقرت ان يبق املسألة قيد نظره.
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