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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصاايية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية
إسا اااانيا ،أرمينيا ااا  ،إسا ااتونيا  ،ألاانيا ااا  ،أملانيا ااا  ،أوكرانيا ااا ،أيرلنا اادا  ،آيسا االندا ،الربازي ا ا ،
الربتغااا ، ،بلجيكااا  ،بلغااار  ،تااونس ،اجلا ا األسااوي  ،الااداكر  ،رومانيااا  ،سااان مااارينو ،
سالوفاكيا ،سالوفينيا  ،الساويد  ،سويسارا  ،فنلنادا  ،قارب*  ،كرواتياا ،كولوماياا  ،التفياا ،
لكس اامرب  ،ليتواني ااا  ،ليختنش ااتاي  ،مالط ااة  ،املكس اايك ،م اا*و  ،الن ااروي  ،النمس ااا،
هنغار  ،هولندا  ،اليوانن  :مشروع قرار

 .../42احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
املكتس د يف اإلع د ن العددامل
وإذ يؤكددد مددن جديددد حقددوق اإلنسددان واحلددت األساسددي ّ
حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدني والسياسي والعهدد الددويل اخلداص ابحلقدوق
االقتصد ددادي واالجتماعي د د والثقافي د د واتفاقي د د حقد ددوق الطف د د واتفاقي د د حقد ددوق األش د د اص ذوي
اإلعاق  ،وغري ذلك من الصكوك الدولي حلقوق اإلنسان،
وإذ يؤكد من جديد أيضا إع ن وبتانمج عم فيينا،
وإذ يكتر التأكيد على الطابع العامل جلميع حقوق اإلنسدان واحلدت
عدم قابليتها للتجزئ وتتابطها وتشابكها،

األساسدي وعلدى

وإذ تش ددري إىل مجيد ددع الق د دتارا السد ددابق الص ددادرة عد ددن اجلمعي د د العام د د وجمل ددس حقد ددوق
اإلنسان بشأن احلق يف اخلصوصي يف العصت التقم  ،فض عن القتارا األختى ذا الصل ،
__________

*

دول غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان.
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وإذ يشددري أيضددا إىل أن املؤسسددا التجاري د مسددؤول عددن اح درتام حقددوق اإلنسددان علددى
النحددو املبددن يف املبدداد التوجيهيد بشددأن األعمددال التجاريد وحقددوق اإلنسددان تنفيد إطددار األمددم
املتحدة املعنون "احلماي واالحرتام واالنتصاف" ،وأن االلتزام واملسؤولي التئيسي فيما يتعلق بتعزيز
ومحاي حقوق اإلنسان واحلت األساسي يقعان على عاتق الدول ،
وإذ يتحب ابلعم ال ي تقوم به مفوضي األمم املتحدة السامي حلقدوق اإلنسدان بشدأن
احلددق يف اخلصوصددي يف العصددت التقمد  ،وإذ ي حد ابهتمددام تقدداريت املفوضددي عددن هد ا املوضددو ،
وإذ يش ددري إىل حلقد د عم د د اخلد دربا بش ددأن احل ددق يف اخلصوص ددي يف العص ددت التقم د د ال ددي عق ددد ا
املفوضي يف  ١٩و ٢٠شباط/فربايت ،٢٠١8
وإذ يتح ددب أيض ددا بعمد د املق ددتر اخل دداص املع ددي ابحل ددق يف اخلصوص ددي  ،وإذ حي ددي علم ددا
ابلتقاريت الي قددمها ،وكد ا ابملسدااا يف تعزيدز ومحايد احلدق يف اخلصوصدي الدي قددمها مكلفدون
آختون بوال يف إطار اإلجتا ا اخلاص جمللس حقوق اإلنسان،
وإذ حيددي علمددا ابس درتاتيجي األمددن العددام بشددأن التكنولوجيددا اجلديدددة ،مبددا يف ذلددك
عمد الفتيددق التفيددع املسددتوى املعددي ابلتعدداون التقمد وتقتيددت املعنددون "عصددت الدرتاب التقمد " الد ي
قدمه إىل األمن العام يف  ١٠حزيتان/يونيه ،٢٠١٩
وإذ ي ح د اعتمدداد اللجن د اإلداري د التفيع د املسددتوى للمبدداد املتعلق د حبماي د البيدداان
الش صي واخلصوصي يف  ١١تشتين األول/أكتوبت ،٢٠١8
وإذ ي ح د م ددع التق ددديت التعلي ددق الع ددام رق ددم  )١٩88(١6الص ددادر ع ددن اللجند د املعنيد د
حبقوق اإلنسان بشدأن حدق الفدتد يف اخلصوصدي  ،والتوصديا الدواردة فيده أبن تت د الددول تددابري
فعال د ملنددع االحتفددا ابلبيدداان امل زن د لدددى السددلطا العام د واملؤسسددا التجاري د ومعاجلتهددا
واستعماهلا ،وإذ ي ح أيضا يف الوقت نفسه ما حتقق من قفزا تكنولوجي واسع مند اعتمداد
التعليق العام واحلاج إىل التعاط مع احلق يف اخلصوصي ابلنظت إىل حتد العصت التقم ،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد ح ددق اإلنس ددان يف اخلصوص ددي  ،وه ددو ح ددق ال جي ددو مبوجب دده تعد دتي
أي كددان لتدددخ تعسددف أو غددري قددانوي يف خصوصدديته أو يف شددؤون أس دتته أو بيتدده أو متاس د ته،
وحقدده يف التمتددع حبماي د القددانون مددن ه د ا التدددخ  ،وإذ يسددلم أبن ممارس د احلددق يف اخلصوصددي أمددت
مهم إلعمال حقوق اإلنسان األختى ،مبا فيها احلق يف حتي التعبري ويف اعتناق اآلرا دون تددخ ،
واحلق يف حتي التجمع السلم وتكوين اجلمعيا  ،وأبهنا ركن من أركان اجملتمع الدميقتاط ،
وإذ يسلم أبن احلق يف اخلصوصي ميكن أن يتيح للفتد التمتع حبقوق أختى والنما احلدت
لش صيته وهويته ،وقدرتده علدى املشدارك يف احليداة السياسدي واالقتصدادي واالجتماعيد والثقافيد ،
وإذ ي ح بقلق أن االنتهاكا أو التجاو ا الي متدس احلدق يف اخلصوصدي قدد تدؤرت يف التمتدع
حبقددوق إنسددان أخددتى ،مبددا فيهددا احلددق يف حتي د التعبددري ويف اعتندداق اآلرا دون تدددخ  ،واحلددق يف
حتي التجمع السلم وتكوين اجلمعيا ،
وإذ يشري إىل أن اجلمعي العام  ،يف قتارها  ١٧٩/٧3املؤرخ  ١٧كانون األول/ديسمرب ،٢٠١8
شجعت جملس حقوق اإلنسان علدى أن يُ ِبقد النقدا قيدد نظدت الفعلد  ،ودعدت مجيدع أصدحا
املصددلح املعنيددن إىل مواصددل مناقشد الطددتق الددي تددؤرت هبددا تكنولوجيددا التنمددي واختدداذ القدتارا
آليا والتعلّم اآليل ،الي يُطلدق عليهدا أحيداان اسدم الد كا االصدطناع  ،مدن دون ضدماان سدليم ،
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يف التمتع ابحلق يف اخلصوصي  ،بغتض توضيح املباد واملعايري القائم وحتديد أفض املمارسدا
فيما يتعلق بتعزيز احلق يف اخلصوصي ومحايته،
وإذ يس ددلم أبن مناقشد د احل ددق يف اخلصوص ددي ينبغد د أن تس ددتند إىل االلتزام ددا القانونيد د
الدولي د واحمللي د القائم د  ،مبددا يف ذلددك القددانون الدددويل حلقددوق اإلنسددان ،وااللتزامددا ذا الصددل ،
وال ينبغ أن تفسح اجملال للتدخ ب مربر يف حقوق اإلنسان اخلاص أبي فتد،
وإذ يس ددلم ابحلاجد د إىل مواص ددل القي ددام ،اس ددتنادا إىل الق ددانون ال دددويل حلق ددوق اإلنس ددان،
مبناقشد وحتليد املسددائ املتصدل بتعزيددز ومحايد احلددق يف اخلصوصدي يف العصددت التقمد والضددماان
اإلجتائي والتقاب وسدب االنتصداف احملليد الفعالد وأتردري املتاقبد يف احلدق يف اخلصوصدي وغدري مدن
حقددوق اإلنس ددان ،فض د ع ددن احلاج د إىل دراس د مب دداد ع دددم التعس د  ،والقانوني د  ،والش ددتعي ،
والضتورة ،والتناسب فيما يتعلق مبمارسا املتاقب ،
وإذ ي حد د أن س ددتع وت ددرية التط ددور التكنول ددوج مت ِّك ددن األف د دتاد يف مجي ددع أحن ددا الع ددام م ددن

اس ددت دام تكنولوجي ددا املعلوم ددا واالتص دداال وتع ددز يف الوق ددت نفس دده ق دددرة احلكوم ددا ومؤسس ددا
األعمال واألفتاد على القيام مبهام املتاقب والقتصن واالعرتاض ومجع البياان  ،ممدا قدد يدؤدي إىل انتهداك
حقوق اإلنسان أو الني منها ،وال سيما احلق يف اخلصوصي  ،وه ابلتايل مصدر قلق متزايد،
وإذ ي ح د أيضددا أن االنتهاكددا والتجدداو ا املاس د ابحلددق يف اخلصوصددي يف العصددت
التقم من شأهنا أن تؤرت على مجيع األفتاد ،مع أترري خاص على النسا  ،وك لك على األطفدال
واألش اص ذوي اإلعاق واألش اص ضعفا احلال واملهمشن،
وإذ يس ددلم ابحلاجد د إىل أن ت دددرك احلكوم ددا  ،والقط ددا اخل دداص ،واملنظم ددا الدولي د د ،
واجملتمدع املدددي ،واألوسدداط التقنيد واألكادمييد  ،ومجيددع اجلهددا املعنيد صدداحب املصددلح مددا للتغددري
التكنولوج السدتيع مدن أردت علدى تعزيدز ومحايد حقدوق اإلنسدان ومدا يتيحده مدن فدتص ومدا يطتحده
من حتد يف ه ا الصدد ،فض عن قدرته على تيسري اجلهود وتسدتيع التقددم اإلنسداي وتعزيدز
ومحاي حقوق اإلنسان واحلت األساسي ،
وإذ ي ح د أن اسددت دام ال د كا االصددطناع ميكددن أن يسددهم يف تعزيددز ومحاي د حقددوق
اإلنسان ،وميكن أيضا أن تكون له أيضا آاثر بعيدة املدى على الصعيد العامل حت ِّدول احلكومدا
واجملتمعا والقطاعا االقتصادي وعام العم  ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ابحلق يف اخلصوصي ،
وإذ يسددلم أبن الد كا االصددطناع  ،علددى الددتغم مددن آاثر اإلجيابي د  ،فد ن اسددت دامه ال د ي
يتطل ددب جتهي ددز كمي ددا كب ددرية م ددن البي دداان ال ددي تك ددون يف كث ددري م ددن األحي ددان متتبطد د ابلبي دداان
الش صددي  ،مب ددا فيه ددا تلددك املتعلق د بس ددلوك الش د  ،وع قاتدده االجتماعي د  ،وأفض ددلياته اخلاص د ،
وهويتدده ،ميكددن أن يشددك خطدتا كبدريا علددى احلدق يف اخلصوصددي  ،ال سدديما عندددما يُسددت دم لتحديددد
هوي األفتاد أو تتبعهم أو تنميطهم أو التعتف على م مح وجههم أو التنبؤ بسلوكهم أو تصنيفهم،
وإذ ي ح د أن اس ددت دام ال د كا االص ددطناع دون ض ددماان كافي د ميك ددن أن ينط ددوي
على خطت تعزيز التمييز ،مبا يف ذلك أوجه عدم املساواة اهليكلي ،
وإذ يسدلم أبن البيداان الوصددفي قدد تكدون هلددا فوائدد ،ولكددن أنواعدا معيند مددن البيداان الوصددفي
ميكدن ،عنددد جتميعهددا ،أن تكشد معلومددا ش صددي ال تقد حساسددي عددن حمتددوى االتصدداال نفسدده،
كما ميكن أن تعط حمل عن سلوك الفتد وع قاته االجتماعي وأفضلياته اخلاص وهويته،
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وإذ ي حد بقلددق أن املعاجلد اآلليد للبيدداان الش صددي لتكنولوجيددا التنمددي الفددتدي
وصددنع الق دتار آلي دا والددتعلم اآليل دون ضددماان كافي د ميكددن أن يددؤدي إىل التمييددز أو إىل ق دتارا
يك ددون هل ددا فيم ددا ع دددا ذل ددك ق دددرة الت ددأرري عل ددى التمت ددع حبق ددوق اإلنس ددان ،مب ددا يف ذل ددك احلق ددوق
االقتصادي واالجتماعي والثقافي  ،وإذ يدرك احلاج إىل تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف
تص د ددميم هد د د التكنولوجي د ددا وتطويته د ددا ونش د ددتها وتقييمه د ددا وتنظيمه د ددا ،وإىل كفالد د د خض د ددوعها
لضماان ورقاب كافي ،
وإذ يعددت عددن قلقدده مددن أن األف دتاد ال يعطددون يف أحيددان كثددرية م دوافقتهم الصددتحي حبتي د
وعن بين على مجع بياان م وجتهيزها وختزينها أو على إعادة استعمال بياان م الش صي أو بيعها
أو إع ددادة بيعه ددا ملد دتا متع ددددة ،و/أو ال يس ددتطيعون فعد د ذل ددك ،ألن عملي ددا مج ددع البي دداان
الش صي  ،مبا يف ذلك البياان احلساس  ،وجتهي ِزها واستعماهلا وختزينها وتدداوهلا ،اد كثدريا يف
العصت التقم ،
وإذ يشدد على أن متاقب االتصداال و/أو اعرتاضدها علدى حندو غدري قدانوي أو تعسدف ،
أو مجد د ددع البيد د دداان الش صد د ددي علد د ددى حن د د دو غد د ددري قد د ددانوي أو تعسد د ددف  ، ،أو قتص د د دن واسد د ددت دام
التكنولوجيا البيومرتي على حنو غري قانوي أو تعسدف  ،ابعتبارهدا أعمداال علدى درجد عاليد مدن
التقحم ،إمنا تنتهك احلق يف اخلصوصي وميكدن أن تندال مدن حقدوق إنسدان أخدتى ،مبدا فيهدا احلدق
يف حتيد د د التعب د ددري ويف اعتن د دداق اآلرا دون ت د دددخ  ،واحل د ددق يف حتيد د د التجم د ددع الس د ددلم وتك د ددوين
اجلمعيا  ،وقد تتعدارض مدع مبداد اجملتمدع الددميقتاط  ،مبدا يف ذلدك عندد االضدط هبدا خدار
إقليم الدول أو على نطاق واسع،
وإذ يشددد أيضدا علددى أن الددول مدن واجبهددا أن حتدرتم مدا يتعلددق مدن التزاما دا الدوليد يف
جمال حقوق اإلنسان ابحلق يف اخلصوصي عنددما تعدرتض االتصداال ِ التقميد لألفدتاد و/أو جتمدع
البي دداان الش ص ددي  ،وعن دددما تتب ددادل البي دداان ال ددي ُجتم ددع ع ددرب وس ددائ منه ددا اتفاق ددا تب ددادل
املعلومددا أو عندددما تددوفت بشددك آخددت إمكاني د االط د عليهددا ،وعندددما تطلددب اإلفصددا عددن
بياان ش صي من أطتاف اثلث  ،مبا يف ذلك املؤسسا التجاري ،
وإذ ي ح تزايد مجع املعلوما البيومرتي احلساس من األفتاد ،وإذ يش ّدد على وجو
احدرتام الددول اللتزاما دا املتعلقد حبقدوق اإلنسدان وعلدى ضدتورة احدرتام املؤسسدا التجاريد للحددق
يف اخلصوصي وغري من حقوق اإلنسان عند قيامهدا جبمدع املعلومدا البيومرتيد وجتهيزهدا وتبادهلدا
وختزينها ،بسب منها اعتماد سياسا وضماان حلماي البياان ،
وإذ ي ح د أيضددا أن علددى الدددول أن تكف د االمتثددال التددام اللتزاما ددا مبوجددب القددانون
الدددويل حلقددوق اإلنسددان علددى الددتغم مددن أن منددع وقمددع اإلرهددا والتطددتف العني د املفض د إىل
اإلرها مصلح عام ذا أاي كبرية ،وعلى التغم من أن الشواغ املتعلق ابألمن العام ميكدن
أن تربر مجع ومحاي بع املعلوما احلساس ،
ِ
دؤمن سدتي االتصداال التقميد وحتميهدا ،مبدا يف ذلدك
وإذ يشدّد علدى أن احللدول التقنيد الدي ت ّ
تدددابري التشددفري وإخفددا اهلوي د وكتمددان اهلوي د  ،ميكددن أن تكددون هام د يف العصددت التقم د لكفال د التمتددع
حبق ددوق اإلنسد ددان ،وال سد دديما احلد ددق يف اخلصوصد ددي ويف حتي د د التعبد ددري ويف التجمد ددع السد ددلم وتك د دوين
اجلمعيا  ،وإذ يسلم أبن على الدول أن متتنع عن است دام تقنيا املتاقب غري القانوني والتعسفي ،
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 -١يؤكد من جديد احلق يف اخلصوصي  ،وهو حق ال جيو مبوجبه تعتي أي كان
لتددخ تعسدف أو غدري قددانوي يف خصوصديته أو يف شدؤون أسدتته أو بيتده أو متاسد ته ،واحلددق يف
التمتع حبماي القانون من مث ه ا التدخ  ،على النحو املبدن يف املدادة  ١٢مدن اإلعد ن العدامل
حلقوق اإلنسان واملادة  ١٧من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدني والسياسي ؛
 -٢يش ددري إىل أن عل ددى ال دددول أن حت ددتص عل ددى أن يك ددون أي ت دددخ يف احل ددق يف
اخلصوصي متسقا مع مباد الشتعي والضتورة والتناسب؛
 -3يسلم بطابع اإلنرتنت العامل واملفتو وابلتقدم الستيع يف تكنولوجيا املعلوما
واالتصداال ابعتبارهدا قدوة دافعد لتسدتيع خطدى التقددم علدى طتيدق التنميد مب تلد أشدكاهلا ،مبددا
يف ذلك حتقيق أهداف التنمي املستدام ؛
 -٤يؤكدد أن احلقدوق نفسدها الدي يتمتدع هبددا الندا خدار اإلنرتندت جيدب أن حتظددى
ابحلماي أيضا على اإلنرتنت ،مبا يف ذلك احلق يف اخلصوصي ؛
 -٥يقددت أبن اسددت دام ونشددت و دة تطددويت التكنولوجيددا اجلديدددة والناشدد ، ،مث د
ال كا االصطناع  ،ميكن أن يؤرت على التمتدع ابحلدق يف اخلصوصدي وغدري مدن حقدوق اإلنسدان،
وأن امل اطت الي يتعتض هلا احلق يف اخلصوصي ميكن ،ب ينبغ  ،التقلي منها إىل أدىن حد مدن
خ د ل اعتمدداد ل دوائح م ئم د أو غريهددا مددن اآلليددا املناسددب  ،بسددب منهددا متاعدداة القددانون الدددويل
حلق د ددوق اإلنس د ددان يف تص د ددميم وتط د ددويت ونش د ددت التكنولوجي د ددا اجلدي د دددة والناش د دد ، ،مثد د د الد د د كا
االصددطناع  ،بضددمان هياك د أساسددي للبيدداان سددليم وآمن د وعالي د اجلددودة وعددن طتيددق وضددع
آليا ملتاجع احلسااب تتكز على اإلنسان ،فض عن آليا ل نتصاف؛
-6

يهيب جبميع الدول إىل القيام مبا يل

(أ)

أن حترتم وحتم احلق يف اخلصوصي  ،مبا يف ذلك يف سياق االتصاال التقمي ؛

( ) أن تت د د مد ددا يلد ددزم مد ددن تد دددابري لوض د دع ح د د ّد النتهاكد ددا وجتد دداو ا احلد ددق يف
اخلصوص ددي  ،وأن تعمد د عل ددى ي،د د الظ ددتوف الكفيلد د ابحليلولد د دون ح دددو هد د االنتهاك ددا
والتجاو ا  ،بطتق منها ضمان توافق التشتيعا الوطني ذا الصل مع االلتزامدا امللقداة علدى
عاتقها مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
( ) أن تعي ددد النظ ددت ،ابنتظ ددام ،يف إجتا ا ددا وممارس ددا ا وتشد دتيعا ا املتعلقد د مبتاقبد د
االتصاال  ،مبا يف ذلك املتاقب على نطاق واسع واعدرتاض البيداان الش صدي ومجعهدا ،وكد لك
املتعلق د ابسددت دام التنمددي واختدداذ الق دتارا آليددا والددتعلم اآليل والتكنولوجيددا البيومرتي د  ،هبدددف
صون احلق يف اخلصوصي عن طتيق ضمان التنفي الكام والفعل جلميع االلتزاما امللقاة علدى
عاتقها مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
(د) أن تضدمن كدون أي تدددابري تُت د ملكافحد اإلرهدا والتطددتف العنيد املفضد
إىل اإلرها ومتس ابحلق يف اخلصوصي متسق مع مباد الشدتعي والضدتورة والتناسدب ومتوافقد
مع االلتزاما امللقاة على عاتقها مبوجب القانون الدويل؛
(هد) أن تنشئ آليا حملي للتقاب القضائي و/أو اإلداريد و/أو الربملانيد جتتمدع فيهدا
شددتوط االسددتق لي والفعالي د وتكددون مددزودة مب دوارد كافي د ونزيه د وقددادرة علددى ضددمان الشددفافي ،
GE.19-16081

5

A/HRC/42/L.18

حس د ددب االقتض د ددا  ،واملس د ددا ل بش د ددأن متاقبد د د الدولد د د ل تص د دداال واعرتاض د ددها ومج د ددع البي د دداان
الش صي  ،أو أن تقوم بتعهد ما هو قائم من تلك اآلليا ؛
(و) أن تس د ددن تش د د دتيعا م ئم د د د أو حتد د دداف عل د ددى ه د د د التش د د دتيعا وتنف د د د ها،
مبددا تتضددمنه مددن ج دزا ا وسددب انتصدداف فعال د  ،ومددا تددوفت لألف دتاد مددن محاي د م دن االنتهاكددا
والتجاو ا الي متس ابحلق يف اخلصوصي  ،وحتديددا عنددما يقدوم األفدتاد واحلكومدا ومؤسسدا
األعم ددال ومنظم ددا القط ددا اخل دداص جبم ددع البي دداان الش ص ددي أو جتهيزه ددا أو االحتف ددا هب ددا
أو است دامها بطتيق غري قانوني أو تعسفي ؛
( ) أن تنظددت يف اعتمدداد أو متاجع د التشددتيعا أو األنظم د أو السياسددا لضددمان
أن املؤسسا التجاري تدمج احلق يف اخلصوصي وغري من حقدوق اإلنسدان ذا الصدل إدماجدا
كددام يف تصددميم التكنولوجيددا وتطويتهددا ونشددتها وتقييمهددا ،مبددا يف ذلددك ال د كا االصددطناع ،
وأن تتدديح لألش د اص ال د ين قددد تكددون حقددوقهم انتُهكددت أو ارتُ ِكبددت جتدداو ا حبقهددا إمكاني د
احلصول على سبي انتصاف فعال ،مبا يف ذلك اجلرب وضماان عدم التكتار؛
( ) أن متض  ،يف ه ا الصدد ،يف وضع أو تنفي تدابري وقائي وسب انتصاف من
االنتهاكددا والتجدداو ا املتعلق د ابحلددق يف اخلصوصددي يف العصددت التقم د الددي ميكددن أن تددؤرت يف
مجيددع األف دتاد ،مبددا يف ذلددك احلدداال الددي هلددا تددداعيا خاص د علددى النسددا واألطفددال وضددعاف
احلال أو الف،ا املهمش ؛
(ط) أن تشددجع التعلدديم اجليددد و يددئ فددتص التعلدديم مدددى احليدداة للجميددع لدددعم أمددور
من مجلتها حمو األمي التقمي واكتسا املهارا التقني ال م حلماي خصوصيتهم بفعالي ؛
(ي) أن متتنع عن إلزام املؤسسدا التجاريد ابختداذ تددابري متدس ابحلدق يف اخلصوصدي
بطتيق د تعسددفي أو غددري قانوني د  ،وأن حتم د األفدتاد مددن الضددتر ،مبددا يف ذلددك الضددتر ال د ي تسددببه
املؤسسددا التجاري د مددن خ د ل مجددع البيدداان وجتهيزهددا وختزينهددا وتبادهلددا ومددن خ د ل التنمددي ،
واست دام العمليا املؤمتت والتعلم اآليل؛
(ك) أن تنظت يف اختاذ تدابري مناسب لتمكن املؤسسا التجاري مدن اعتمداد تددابري
طوعيد كافيد لتحقيددق الشددفافي فيمددا يتعلددق ابلطلبددا الددي تصدددر عددن سددلطا الدولد ل طد
على بياان املست دمن اخلواص ومعلوما م؛
(ل) أن تضع تشدتيعا وتددابري وقائيد ووسدائ انتصداف ملعاجلد الضدتر النداجم عدن
جتهي ددز البي دداان الش ص ددي أو اس ددت دامها أو بيعه ددا أو إع ددادة بيعه ددا ملد دتا متع ددددة أو ت ددداوهلا
بشك آخت بن املؤسسا التجاري دون موافق صتحي يعطيها الفتد حبتي وعن بين من األمور،
أو حتاف على التشتيعا والتدابري ووسائ االنتصاف القائم ؛
(م) أن تت د د ت دددابري م ئمد د لض ددمان تصد دميم بد دتامج اهلويد د التقميد د أو البيومرتيد د
أو تنفي ها أو تشغيلها مع الضماان القانوني والتقني املناسب القائمد ويف امتثدال كامد للقدانون
الدويل حلقوق اإلنسان؛
 -٧يشددجع مجيددع الدددول علددى ي ،د بي ،د مفتوح د وآمن د ومسددتقتة وميسددتة وسددلمي
لتكنولوجيدا املعلومددا واالتصدداال  ،علددى أسددا احدرتام القددانون الدددويل ،مبددا يف ذلددك االلتزامددا
املكتس يف ميثاق األمم املتحدة والصكوك الدولي حلقوق اإلنسان؛
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 -8يشددجع مجيددع املؤسسددا التجاري د  ،وال سدديما املؤسسددا التجاري د الددي تقددوم
جبمع البياان وختزينها واستعماهلا وتبادهلا وجتهيزها ،على
أن تف مبسؤوليتها عن احرتام حقوق اإلنسان وفقا للمباد التوجيهي املتعلقد
(أ)
ابألعم ددال التجاريد د وحق ددوق اإلنس ددان تنفيد د إط ددار األم ددم املتح دددة املعن ددون "احلمايد د واالحد درتام
واالنتصاف" ،مبا يف ذلك احلق يف اخلصوصي يف العصت التقم ؛
( ) أن تبلغ املست ِدمن مبا ميكن أن ميدس حبقهدم يف اخلصوصدي مدن مجدع لبيداان م

واس ددت دامها وت ددداوهلا واالحتف ددا هب ددا ،وأن حتق ددق الش ددفافي وتض ددع سياس ددا تس ددمح ابملوافقد د
املستنرية للمست دمن ،حسب االقتضا ؛

( ) أن تنف ضماان إداري وتقني ومادي لكفال جتهيز البيداان علدى حندو قدانوي
وأن تكف أن ه ا التجهيز ضتوري فيما يتعلدق أبغدتاض التجهيدز ،وأن مشدتوعي هد األغدتاض،
فض عن دق التجهيز ونزاهته وستيته ،مضمون ؛
(د) أن تكف د أن إبمكددان األف دتاد الوصددول إىل بيدداان م ،وإمكاني د تعدددي البيدداان
وتصحيحها وحتديثها وح فها ،وال سيما إذا كانت البيداان غدري صدحيح أو غدري دقيقد  ،أو إذا
مت احلصول عليها بصورة غري قانوني ؛
(هد) أن تكفد إدمددا اح درتام احلددق يف اخلصوصددي وغددري مددن حقددوق اإلنسددان ذا
الصددل يف تصددميم تكنولوجيددا اختدداذ الق دتارا آليددا والددتعلم اآليل وتشددغيلها وتقييمهددا وتنظيمهددا،
وأن تقدم تعويضا على جتاو ا حقوق اإلنسان الي تسببت فيها أو أسهمت فيها؛
(و) أن تض ددع ض ددماان كافيد د للس ددع إىل من ددع أو ختفيد د اآلاثر الض ددارة حبق ددوق
اإلنسان املتتبط ارتباطا مباشدتا بعمليا دا أو منتجا دا أو خددما ا ،مبدا يف ذلدك عندد الضدتورة مدن
خ ل شتوط تعاقدي  ،واإلستا إبب غ هي،دا التقابد احملليد أو اإلقليميد أو الدوليد ذا الصدل
ابلتجاو ا أو االنتهاكا عند اكتشاف إسا ة است دام منتجا ا وخدما ا؛
 -٩يشجع املؤسسدا التجاريد علدى السدع إىل إجيداد حلدول تقنيد متكينيد لتدأمن
سدتي االتصداال التقميد ومحايتهدا ،األمددت الد ي ميكدن أن يشدم تددابري التشددفري وحجدب اهلويد ،
تفتض يف ه ا
ويهيب ابلدول عدم التدخ يف است دام ه احللول التقني  ،مع امتثال أي قيود َ
اجملال اللتزاما الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
 -١٠يطلب إىل مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان أن تنظم ،قب الدورة
التابعد واألربعدن جمللدس حقدوق اإلنسدان ،حلقد دراسدي لل دربا مدد ا يدوم واحدد ملناقشد الطتيقد
الددي ميكددن هبددا للد كا االصددطناع  ،مبددا يف ذلددك تكنولوجيددا التنمددي وصددنع القدتار آليددا والددتعلم
اآليل ،دون ضماان مناسب  ،أن يؤرت على التمتع ابحلق يف اخلصوصي  ،وأن تعد تقتيتا مواضيعيا
عن املسأل وتقدمه إىل اجمللس يف دورته اخلامس واألربعن؛
 -١١يش د ددجع ال د دددول ووك د دداال األم د ددم املتح د دددة وص د ددناديقها وبتاجمه د ددا املعني د د واملنظم د ددا
احلكومي الدوليد وهي،دا املعاهددا واإلجدتا ا اخلاصد واآلليدا اإلقليميد حلقدوق اإلنسدان ومنظمدا
اجملتمددع املدددي واألوسدداط األكادميي د واملؤسسددا الوطني د حلقددوق اإلنسددان واملؤسسددا التجاري د واجملتمددع
التقي وغري ذلك من اجلها املعني صاحب املصلح على املشارك بنشاط يف حلق عم اخلربا ؛
 -١٢يقتر أن يواص النظت يف ه املسأل يف إطار البند نفسه من جدول األعمال.
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