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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -15/42احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
املاسسددة ع اإلع د ن ال ددامل
وإذ يؤكددد مددن جديددد حقددوق اإلنسددان وا ددساس األساسددية ع
ق ددوق اإلنس ددان ،وال ه ددد ال دددوحل اق دداي ق ددوق املدني ددة والسياس ددية ،وال ه ددد ال دددوحل اق دداي
قددوق اتصتدددادية واتجتماعيددة والثقا يددة ،واتفاصيددة حقددوق ال فد  ،واتفاصيددة حقددوق األشد اي
ذوي اإلعاصة ،وغري ذلك من الداوك الدولية قوق اإلنسان،
وإذ يؤكد من جديد أيضا إع ن وبسانمج عم يينا،
وإذ ياسر التأكيد على ال ابع ال امل جلميع حقوق اإلنسدان وا دساس األساسدية وعلدى
عدم صابليتها للتجزئة وتساب ها وتشاباها،
وإذ يش ددري إىل مجيد ددع الق د دساراس السد ددابقة الد ددادرة عد ددن اجلم ي ددة ال امد ددة وجمل ددس حقد ددوق
اإلنسان بشأن ا ق ع اقدوصية ع ال دس السصم  ،ض عن القساراس األخسى ذاس الدلة،
وإذ يشددري أيضددا إىل أن املؤسسدداس التجاريددة مسددؤولة عددن اح درتام حقددوق اإلنسددان علددى
النحددو املبددا ع املبددادج التوجيهيددة بشددأن األعمددال التجاريددة وحقددوق اإلنسددان تنفيد إ ددار األمددم
املتحدددة امل نددون ”ا مايددة واتح درتام واتنتدددا “ ،وأن اتلت دزام واملسددؤولية السئيسددية يمددا يت لددق
بت زيز ومحاية حقوق اإلنسان وا ساس األساسية يق ان على عاتق الدولة،
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وإذ يسحب ل م ال ي تقوم به مفوضية األمم املتحدة السامية قدوق اإلنسدان بشدأن
ا ق ع اقدوصية ع ال دس السصم ( ،)١وإذ ي حظ هتمام تقاريس املفوضية عن هد ا املوضدو ،
وإذ يش ددري إىل حلق ددة عم د د اقد درباو بش ددأن ا ددق ع اقدوص ددية ع ال د ددس السصم د د الد د عق ددد ا
املفوضية ع  ١٩و ٢٠شباط /ربايس ،٢٠١8
ددق ع اقدوص ددية ،وإذ دديط علم ددا
وإذ يسح ددب أيض ددا ب مد د املق ددسر اق دداي امل د د
لتقاريس ال صددمها ،وكد ا ملسدا اس ع ت زيدز ومحايدة ا دق ع اقدوصدية الد صددمها مالفدون
آخسون بوتاس ع إ ار اإلجساواس اقاصة جمللس حقوق اإلنسان،
وإذ دديط علمددا س درتاتيجية األمددا ال ددام بشددأن التانولوجيدداس اجلديدددة ،مبددا ع ذلددك
عم الفسيق الس يع املستوى امل لت اون السصمد وتقسيدسا امل ندون ”عددس الدرتابط السصمد “ الد ي
صدمه إىل األما ال ام ع  ١٠حزيسان/يونيه ،٢٠١٩
وإذ ي ح ددظ اعتم دداد اللجن ددة اإلداري ددة الس ي ددة املس ددتوى املب ددادج املت لق ددة يماي ددة البي دداانس
الش دية واقدوصية ع  ١١تشسين األول/أكتوبس ،٢٠١8
وإذ ي ح ددظ م ددع التق ددديس الت لي ددق ال ددام رص ددم  )١٩88(١6الد ددادر ع ددن اللجن ددة امل ني ددة
يقوق اإلنسان بشدأن حدق الفدسد ع اقدوصدية ،والتوصدياس الدواردة يده ذن تت د الددول تددابري
الددة ملنددع اتحتفدداان لبيدداانس امل زنددة لدددى السددل اس ال امددة واملؤسسدداس التجاريددة وم اجلتهددا
واست ماهلا ،وإذ ي حظ أيضا ع الوصت نفسه ما حتقق من صفزاس تانولوجية واس ة مند اعتمداد
الت ليق ال ام وا اجة إىل الت ا مع ا ق ع اقدوصية لنظس إىل حتداس ال دس السصم ،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد ح ددق اإلنس ددان ع اقدوص ددية ،وه ددو ح ددق ت ددو مبوجب دده ت د دسي
أي ك دان لتدددخ ت سددف أو غددري صددانوأ ع خدوصدديته أو ع شددؤون أس دسته أو بيتدده أو مساس د ته،
وحقدده ع التمتددع يمايددة القددانون مددن ه د ا التدددخ  ،وإذ يس دلعم ذن ممارسددة ا ددق ع اقدوصددية أمددس
ددخ ،
مهم إلعمال حقوق اإلنسان األخسى ،مبا يها ا ق ع حسية الت بري وع اعتناق اآلراو دون ت ع
وا ددق ع حسيددة التجمددع السددلم وتاددوين اجلم يدداس ،وذن ه د ا املمارسددة ركددن مددن أركددان اجملتمددع
الدميقسا ،
وإذ يسددلم ذن ا ددق ع اقدوصددية ميا ددن أن يتدديت للف ددسد التمتددع يق ددوق أخددسى وتنمي ددة
ش دديته وهويتدده يسيددة وت زيدز صدرتدده علددى املشدداركة ع ا يداة السياسددية واتصتدددادية واتجتماعيددة
والثقا ية ،وإذ ي حظ بقلق أن اتنتهاكاس أو التجاو اس الد سدس ا دق ع اقدوصدية صدد تدؤ س
ع التمتددع يقددوق إنسددان أخددسى ،مبددا يهددا ا ددق ع حسيددة الت بددري وع اعتندداق اآلراو دون تدددخ ،
وا ق ع حسية التجمع السلم وتاوين اجلم ياس،
دج ت جمل ددس حقددوق اإلنسددان ،ع صساره ددا ١٧٩/٧3
وإذ يشددري إىل أن اجلم يددة ال ام ددة صددد شد ع
املددؤر  ١٧كددانون األول/ديسددمرب  ،٢٠١8علددى أن يقبق د النقددان صيددد نظددسا الف ل د  ،ودعددت مجيددع
أصحاب املددلحة امل نيدا إىل مواصدلة مناصشدة ال دسق الد تدؤ س دا تانولوجيداس التنمديط واذداذ
القساراس آليا والت لعم اآلحل ،ال يق لق عليها أحيداان اسدم الد كاو اتصد ناع  ،مدن دون ضدماانس
__________
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سددليمة ،ع التمتددع ددق ع اقدوصددية ،بحددسب توضدديت املبددادج وامل ددايري القائمددة وحتديددد أ ضد
املمارساس يما يت لق بت زيز ا ق ع اقدوصية ومحايته،
وإذ يقس ذن مناصشة ا ق ع اقدوصية ينبح أن تستند إىل اتلتزاماس القانونية الدولية
واحمللية القائمة ،مبا ع ذلك القانون الدوحل قدوق اإلنسدان ،واتلتزامداس ذاس الددلة ،وت ينبحد
أن تفست اجملال للتدخ ب مربر ع حقوق اإلنسان اقاصة ذي سد،
وإذ يس ددلم اجد ددة إىل اتسد ددتمسار ،اسد ددتنادا إىل القد ددانون الد دددوحل قد ددوق اإلنسد ددان ،ع
مناصشدة وحتليد املسددائ املتدددلة بت زيددز ومحايددة ا ددق ع اقدوصددية ع ال دددس السصمد والضددماانس
اإلجسائية والسصابة وسدب اتنتددا احملليدة الف الدة وا دري املساصبدة ع ا دق ع اقدوصدية وغدريا مدن
حقددوق اإلنس ددان ،ض د ع ددن ا اج ددة إىل دراسددة مب ددادج ع دددم الت س د  ،والقانوني ددة ،والش ددسعية،
والضسورة ،والتناسب يما يت لق مبمارساس املساصبة،
وإذ ي ح ددظ أن س ددسعة وت ددرية الت ددور التانول ددوج س عا ددن األ د دساد ع مجي ددع أ دداو ال ددا م ددن
اس ددت دام تانولوجي ددا امل لوم دداس واتتد دداتس وت ددز ع الوص ددت نفس دده ص دددرة ا اوم دداس ومؤسس دداس
األعمال واأل ساد على القيام مبهام املساصبة والقسصنة واتعرتاب ومجع البياانس ،ممدا صدد يدؤدي إىل انتهداك
حقوق اإلنسان أو الني منها ،وت سيما ا ق ع اقدوصية ،وه لتاحل مددر صلق متزايد،
وإذ ي حددظ أيضددا أن اتنتهاكدداس والتجدداو اس املاسددة ددق ع اقدوصددية ع ال دددس
السصم من شأهنا أن تؤ س على مجيع األ ساد ،مع ا ري خاي على النساو ،وك لك على األ فدال
واألش اي ذوي اإلعاصة واألش اي الض فاو واملهمشا،
وإذ يس ددلم اج ددة إىل أن ت دددرك ا اوم دداس ،والق ددا اق دداي ،واملنظم دداس الدولي ددة،
واجملتمدع املدددأ ،واألوسدداط التقنيددة واألكادمييددة ،ومجيددع اجلهدداس امل نيددة صدداحبة املدددلحة مددا للتحددري
التانولوج السدسيع مدن أ دس علدى ت زيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان ومدا يتيحده مدن دسي ومدا ي سحده
من حتداس ع ه ا الددد ،ض عن صدرته على تيسري اجلهود وتسدسيع التقددم اإلنسداأ وت زيدز
ومحاية حقوق اإلنسان وا ساس األساسية،
وإذ ي حددظ أن اسددت دام ال د كاو اتص د ناع مياددن أن يسددهم ع ت زيددز ومحايددة حقددوق
اإلنسان ،وميان أيضدا أن تادون لده آاثر ب يددة املددى علدى الدد يد ال دامل مدن شدأهنا أن حتدد
حتددوت ع ا اومدداس واجملتم دداس والق اعدداس اتصتدددادية وعددا ال م د  ،مبددا ع ذلددك يمددا يت لددق
ق ع اقدوصية،
وإذ يسددلم ذن الد كاو اتصد ناع  ،علددى الددسغم مددن آاثرا اإل ابيددة ،د ن اسددت دامه القددائم
على جتهيز كمياس كبرية من البياانس ال تاون ع كثري من األحيان مستب ة لبيداانس الش ددية،
مبددا يهددا تلددك املت لقددة بسددلوك الشد ال ،وع صاتدده اتجتماعيددة ،وأ ضددلياته اقاصددة ،وهويتدده ،مياددن
أن يشددا خ دسا كب دريا علددى ا ددق ع اقدوصددية ،ت سدديما عندددما يقسددت دم لتحديددد هويددة األ دساد
أو تتب هم أو تنمي هم أو الت س على م مت وجوههم أو التنبؤ بسلوكهم أو تدنيفهم،
وإذ ي ح ددظ أن اس ددت دام ال د كاو اتص د ناع دون ض ددماانس كا ي ددة ميا ددن أن ين ددوي
على خ س ت زيز التمييز ،مبا ع ذلك أوجه عدم املساواة اهليالية،
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وإذ يق ددس ذن البي دداانس الوص ددفية ص ددد تا ددون هل ددا وائ ددد ،ولا ددن أنواع ددا م يعن ددة منه ددا ميا ددن ،عن ددد
جتمي ها ،أن تاش م لوماس ش دية ت تق حساسية عن حمتوى اتتدداتس نفسده ،كمدا ميادن أن
ت حملة عن سلوك الفسد وع صاته اتجتماعية وأ ضلياته اقاصة وهويته،
وإذ ي حظ بقلق أن امل اجلة اآللية للبياانس الش دية ست دام تانولوجيداس التنمديط
الفددسدي وصددنع الق دسار آليددا والددت لم اآلحل دون ضددماانس كا يددة مياددن أن يددؤدي إىل التمييددز أو إىل
صدساراس يادون هلدا يمددا عددا ذلدك صددرة التددأ ري علدى التمتدع يقدوق اإلنسددان ،مبدا ع ذلدك ا قددوق
اتصتدادية واتجتماعية والثقا ية ،وإذ يدرك ا اجة إىل ت بيق القانون الدوحل قوق اإلنسان ع
س ددياق تد ددميم ه د ا التانولوجي دداس وت ويسه ددا ونش ددسها وتقييمه ددا وتنظ دديم اس ددت ماهلا ،وإىل كفال ددة
خضوعها لضماانس ورصابة كا ية،
وإذ ي ددسب عددن صلقدده مددن أن األ دساد ت ي ددون ع أحيددان كثددرية م دوا قتهم الدددس ة يسيددة
وعن بينة على مجع بياان م وجتهيزها وذزينها أو على إعادة است مال بياان م الش دية أو بي ها
أو إع ددادة بي ه ددا ملد دساس مت ددددة ،و/أو ت يس ددت ي ون د د ذل ددك ،ألن عملي دداس مج ددع البي دداانس
الش دية ،مبا ع ذلك البياانس ا ساسة ،وجتهيزها واست ماهلا وذزينها وتدداوهلا ،ادس كثدريا ع
ال دس السصم ،
وإذ يشدد على أن مساصبة اتتدداتس و/أو اعرتاضدها علدى دو غدري صدانوأ أو ت سدف ،
أو مجع البياانس الش دية على و غري صانوأ أو ت سف  ،أو صسصدنة واسدت دام التانولوجيداس
البيومرتي ددة عل ددى ددو غ ددري ص ددانوأ أو ت س ددف  ،عتباره ددا أعم ددات عل ددى درج ددة عالي ددة م ددن ال ددتقحم،
إمنا تنتهك ا ق ع اقدوصية وميان أن تندال مدن حقدوق إنسدان أخدسى ،مبدا يهدا ا دق ع حسيدة
الت ب ددري وع اعتن دداق اآلراو دون ت دددخ  ،وا ددق ع حسي ددة التجم ددع الس ددلم وتا ددوين اجلم ي دداس،
دا خدار إصلديم الدولدة
وصد تت ارب مع مبادج اجملتمع الددميقسا  ،مبدا ع ذلدك عندد اتضد
أو على ن اق واسع،
وإذ يشددد أيضدا علددى أن الددول مدن واجبهددا أن حتدرتم مدا يت لددق مدن التزاما دا الدوليددة ع
جمال حقوق اإلنسان ق ع اقدوصية عنددما ت درتب اتتدداتس السصميدة لد دساد و/أو جتمدع
البي دداانس الش د ددية ،وعن دددما تتب ددادل البي دداانس ال د د قجتم ددع ع ددرب وس ددائ منه ددا اتفاص دداس تب ددادل
امل لومدداس أو عندددما تددو س بشددا آخددس إماانيددة ات د عليهددا ،وعندددما ت لددب اإل ددداع عددن
بياانس ش دية من أ سا اثلثة ،مبا ع ذلك املؤسساس التجارية،
وإذ ي حظ تزايد مجع امل لوماس البيومرتية ا ساسة من األ ساد ،وإذ يش عدد على وجوب
احدرتام الددول تلتزاما دا املت لقدة يقدوق اإلنسدان وعلدى ضدسورة احدرتام املؤسسداس التجاريدة للحددق
ع اقدوصية وغريا من حقوق اإلنسان عند صيامهدا ممدع امل لومداس البيومرتيدة وجتهيزهدا وتبادهلدا
وذزينها ،بسب منها اعتماد سياساس وضماانس ماية البياانس،
وإذ ي حددظ أيضددا أن علددى الدددول أن تاف د اتمتثددال التددام تلتزاما ددا مبوجددب القددانون
الدددوحل قددوق اإلنسددان علددى الددسغم مددن أن منددع وصمددع اإلرهدداب والت ددس ال ني د املفض د إىل
اإلرهاب مدلحة عامة ذاس أ ية كبرية ،وعلى السغم من أن الشواغ املت لقة ألمن ال ام ميادن
أن تربر مجع ومحاية ب امل لوماس ا ساسة،

4

GE.19-17153

A/HRC/RES/42/15

دؤمن سدسية اتتدداتس السصميدة وحتميهدا ،مبدا ع ذلدك
وإذ يشدعد علدى أن ا لدول التقنيدة الد ت ع
تدددابري التشددفري وإخفدداو اهلويددة وكتمددان اهلويددة ،مياددن أن تاتسد أ يددة ع ال دددس السصمد لافالددة التمتددع
يق ددوق اإلنسد ددان ،وت سد دديما ا د ددق ع اقدوصد ددية وع حسيد ددة الت بد ددري وع التجمد ددع السد ددلم وتا د دوين
اجلم ياس ،وإذ يسلم ذن على الدول أن ستنع عن است دام تقنياس املساصبة غري القانونية والت سفية،
 -١يؤكد من جديد ا ق ع اقدوصية ،وهو حق ت و مبوجبه ت سي أي كان
لتددخ ت سدف أو غدري صددانوأ ع خدوصديته أو ع شدؤون أسدسته أو بيتده أو مساسد ته ،وا ددق ع
التمتع يماية القانون من مث ه ا التدخ  ،على النحو املبدا ع املدادة  ١٢مدن اإلعد ن ال دامل
قوق اإلنسان واملادة  ١٧من ال هد الدوحل اقاي قوق املدنية والسياسية؛
 -٢يش ددري إىل أن عل ددى ال دددول أن حت ددسي عل ددى أن يا ددون أي ت دددخ ع ا ددق ع
اقدوصية متسقا مع مبادج الشسعية والضسورة والتناسب؛
 -3يسلم ب ابع اإلنرتنت ال امل واملفتوع و لتقدم السسيع ع تانولوجيا امل لوماس
واتتددداتس عتبارهددا صددوة دا ددة لتس دسيع خ ددى التقدددم علددى سيددق التنميددة مب تل د أشددااهلا،
مبا ع ذلك حتقيق أهدا التنمية املستدامة؛
 -٤يؤكدد أن ا قدوق نفسدها الد يتمتدع ددا النداج خدار اإلنرتندت دب أن حتظددى
ماية أيضا ع اإلنرتنت ،مبا ع ذلك ا ق ع اقدوصية؛
 -٥يقددس ذن اسددت دام ونشددس و ادة ت ددويس التانولوجيدداس اجلديدددة والناش د ة ،مث د
ال د كاو اتص د ناع  ،أمددور مياددن أن تددؤ س علددى التمتددع ددق ع اقدوصددية وغددريا مددن حقددوق
اإلنسددان ،وأن امل ددا س الد يت ددسب هلددا ا ددق ع اقدوصددية مياددن ،بد ينبح د  ،التقليد منهددا إىل
أدىن حددد مددن خ د ل اعتم داد ل دوائت م ئمددة أو غريهددا مددن اآلليدداس املناسددبة ،بسددب منهددا مساعدداة
القددانون الدددوحل قددوق اإلنسددان ع تدددميم وت ددويس ونشددس التانولوجيدداس اجلديدددة والناشد ة ،مثد
ال كاو اتص ناع  ،بضمان اتعتماد على هياك أساسدية للبيداانس سدليمة وآمندة وعاليدة اجلدودة
وعن سيق وضع آلياس تدصيق تسكز على مساعاة اإلنسان ،ض عن آلياس ل نتدا ؛
-6
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(أ)

أن حترتم وحتم ا ق ع اقدوصية ،مبا ع ذلك ع سياق اتتداتس السصمية؛

(ب) أن تت ما يلدزم مدن تددابري لوضدع حد عد ل نتهاكداس والتجداو اس املاسدة دق
ع اقدوصددية ،وأن ت مد علددى ي ددة الظددسو الافيلددة يلولددة دون حدددو هد ا اتنتهاكدداس
والتجاو اس ،ب سق منها ضمان توا ق التشسي اس الو نية ذاس الدلة مع اتلتزامداس امللقداة علدى
عاتقها مبوجب القانون الدوحل قوق اإلنسان؛
( ) أن ت ي ددد النظ ددس ،نتظ ددام ،ع إجساوا ددا وممارس ددا ا وتشد دسي ا ا املت لق ددة مبساصب ددة
اتتداتس ،مبا ع ذلك املساصبة على ن اق واسع واعدرتاب البيداانس الش ددية ومج هدا ،وكد لك
تل ددك املت لق ددة س ددت دام التنم دديط واذ دداذ الق دساراس آلي ددا وال ددت لم اآلحل والتانولوجي دداس البيومرتي ددة،
ددد صددون ا ددق ع اقدوصددية عددن سيددق ضددمان التنفي د الاام د والف ل د جلميددع اتلتزامدداس
امللقاة على عاتقها مبوجب القانون الدوحل قوق اإلنسان؛
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(د) أن تضمن ع سياق ك التدابري ال تقت ملاا حة اإلرهاب والت س ال ني
املفض د إىل اإلرهدداب وال د سددس ددق ع اقدوصددية اتسدداق ه د ا التدددابري مددع مبددادج الشددسعية
والضسورة والتناسب وتوا قها مع اتلتزاماس امللقاة على عاتقها مبوجب القانون الدوحل؛
(هد) أن تنشئ آلياس حملية للسصابة القضائية و/أو اإلداريدة و/أو الربملانيدة جتتمدع يهدا
شددسوط اتسددتق لية والف اليددة والنزاهددة وتاددون مددزودة مب دوارد كا يددة وصددادرة علددى ضددمان الشددفا ية،
حس د ددب اتصتض د دداو ،واملس د دداولة بش د ددأن مساصب د ددة الدول د ددة ل تد د دداتس واعرتاض د ددها ومج د ددع البي د دداانس
الش دية ،أو أن تت هد ما هو صائم من تلك اآللياس؛
(و) أن تس د ددن تش د د دسي اس م ئم د ددة أو حتد د ددا ظ عل د ددى ه د د د ا التش د د دسي اس وتنف د د د ها،
الددة ،ومددا تددو سا لد دساد مددن محايددة مددن اتنتهاكدداس
مبددا تتضددمنه مددن ج دزاواس وسددب انتدددا
والتجدداو اس املاسددة ددق ع اقدوصددية ،وحتديدددا تلددك النامجددة عددن إصدددام األ دساد وا اومدداس
ومؤسسد دداس األعمد ددال ومنظمد دداس الق د ددا اقد دداي علد ددى مجد ددع البيد دداانس الش دد ددية أو جتهيزهد ددا
أو اتحتفاان ا أو است دامها ب سيقة غري صانونية أو ت سفية؛
( ) أن تنظددس ع اعتمدداد أو مساج ددة التشدسي اس أو األنظمددة أو السياسدداس لضددمان
أن تقدمج املؤسساس التجارية ا ق ع اقدوصية وغريا من حقدوق اإلنسدان ذاس الددلة إدماجدا
كددام ع تدددميم التانولوجيدداس وت ويسهددا ونشددسها وتقييمهددا ،مبددا ع ذلددك ال د كاو اتص د ناع ،
وأن تتدديت لدش د اي ال د ين صددد تاددون حقددوصهم انتقهاددت أو ارتقابددت جتدداو اس يقهددم إماانيددة
ال ،مبا ع ذلك اجلرب وضماانس عدم التاسار؛
ا دول على سبي انتدا
(ع) أن سض  ،ع ه ا الددد ،ع وضع أو تنفي تدابري وصائية وسب انتدا من
اتنتهاكاس والتجاو اس املاسة ق ع اقدوصية ع ال دس السصم ال ميان أن تؤ س ع مجيع
األ د دساد ،مب ددا ع ذل ددك ا دداتس الد د هل ددا ت ددداعياس خاص ددة عل ددى النس دداو واأل ف ددال واألشد د اي
الض فاو أو الف اس املهمشة؛
(ط) أن تشددجع الت لدديم اجليددد و يددئ ددسي الت لدديم مدددى ا يدداة للجميددع لدددعم أمددور
من مجلتها حمو األمية السصمية واكتساب املهاراس التقنية ال مة ماية خدوصيتهم بف الية؛
(ي) أن ستنع عن إلزام املؤسسداس التجاريدة ذداذ تددابري سدس دق ع اقدوصدية
ب سيقددة ت سددفية أو غددري صانونيددة ،وأن حتم د األ دساد مددن الضددسر ،مبددا ع ذلددك الضددسر ال د ي تسددببه
املؤسسدداس التجاريددة مددن خ د ل مجددع البيدداانس وجتهيزهددا وذزينهددا وتبادهلددا ومددن خ د ل التنمدديط،
واست دام ال ملياس املؤستة والت لم اآلحل؛
(ك) أن تنظس ع اذاذ تدابري مناسبة لتماا املؤسساس التجارية مدن اعتمداد تددابري
وعي ددة كا ي ددة لتحقي ددق الش ددفا ية يم ددا يت ل ددق ب ل د دب س ددل اس الدول ددة ات د د عل ددى بي دداانس
املست دما اقواي وم لوما م؛
(ل) أن تضع تشدسي اس وتددابري وصائيدة ووسدائ انتددا مل اجلدة الضدسر النداجم عدن
جتهي ددز البي دداانس الش د ددية أو اس ددت دامها أو بي ه ددا أو إع ددادة بي ه ددا ملد دساس مت ددددة أو ت ددداوهلا
بشددا آخددس بددا املؤسسدداس التجاريددة دون موا قددة صددس ة ي يهددا الفددسد يسيددة وعددن بينددة ،أو أن
حتا ظ على التشسي اس والتدابري ووسائ اتنتدا القائمة؛
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(م) أن تت د د ت دددابري م ئم ددة لض ددمان أن تساع ددى ع تد ددميم بد دسامج اهلوي ددة السصمي ددة
الضماانس القانونية والتقنية املناسبة القائمة وع امتثال كامد
أو البيومرتية أو تنفي ها أو تشحيلها
ق
للقانون الدوحل قوق اإلنسان؛
 -٧يشددجع مجيددع الدددول علددى ي ددة بي ددة مفتوحددة وآمنددة ومسددتقسة وميسددسة وسددلمية
لتانولوجيدا امل لومدداس واتتددداتس ،علددى أسدداج احدرتام القددانون الدددوحل ،مبددا ع ذلددك اتلتزامدداس
املاسسة ع ميثاق األمم املتحدة والداوك الدولية قوق اإلنسان؛
 -8يشددجع مجيددع املؤسسدداس التجاريددة ،وت سدديما املؤسسدداس التجاريددة ال د تقددوم
ممع البياانس وذزينها واست ماهلا وتبادهلا وجتهيزها ،على
أن تف مبسؤوليتها عن احرتام حقوق اإلنسان و قا للمبادج التوجيهية املت لقدة
(أ)
ألعم ددال التجاري ددة وحق ددوق اإلنس ددان تنفيد د إ ددار األم ددم املتح دددة امل ن ددون ”ا ماي ددة واتحد درتام
واتنتدا “ ،مبا ع ذلك ا ق ع اقدوصية ع ال دس السصم ؛
(ب) أن تبلغ املست دما مبا ميان أن ميدس يقهدم ع اقدوصدية مدن مجدع لبيداان م
واس ددت دامها وت ددداوهلا واتحتف دداان ددا ،وأن حتق ددق الش ددفا ية وتض ددع سياس دداس تس ددمت ملوا ق ددة
املستنرية للمست دما ،حسب اتصتضاو؛
( ) أن تنف ضماانس إدارية وتقنية ومادية لافالة جتهيز البياانس على و صانوأ،
وأن تاف أن ه ا التجهيز ضسوري يما يت لدق ذغدساب التجهيدز ،وأن مشدسوعية هد ا األغدساب،
ض عن دصة التجهيز ونزاهته وسسيته ،مضمونة؛
(د) أن تاف د د د د أن فما د د ددان األ د د د دساد الوص د د ددول إىل بي د د دداان م ،وإمااني د د ددة ت د د د دددي
البي دداانس وتد ددحيحها وحت ددديثها وحد د ها ،وت س دديما إذا كان ددت البي دداانس غ ددري ص ددحيحة أو غ ددري
دصيقة ،أو إذا قحد عليها بدورة غري صانونية؛
(هد) أن تافد إدمددا اح درتام ا دق ع اقدوصددية وغددريا مددن حقددوق اإلنسددان ذاس
الدددلة ع تدددميم تانولوجيدداس اذدداذ الق دساراس آلي دا والددت لم اآلحل وتشددحيلها وتقييمهددا وتنظيمهددا،
وأن تقدم ت ويضا على جتاو اس حقوق اإلنسان ال تسببت يها أو أسهمت يها؛

(و) أن تض ددع ض ددماانس كا ي ددة للسد د إىل من ددع أو ذفيد د اآلاثر الض ددارة يق ددوق
اإلنسان املستب ة ارتبا ا مباشدسا ب مليا دا أو منتجا دا أو خددما ا ،مبدا ع ذلدك عندد الضدسورة مدن
خ ل شسوط ت اصدية ،واإلسسا فب غ هي داس السصابدة احملليدة أو اإلصليميدة أو الدوليدة ذاس الددلة
لتجاو اس أو اتنتهاكاس عند اكتشا إساوة است دام منتجا ا وخدما ا؛
 -٩يشجع املؤسسداس التجاريدة علدى السد إىل إ داد حلدول تقنيدة ساينيدة لتدأما
سدسية اتتدداتس السصميددة ومحايتهدا ،األمددس الد ي ميادن أن يشددم تددابري التشددفري وحجدب اهلويددة،
ويهيب لدول إىل عدم التدخ ع است دام ه ا ا لول التقنية ،مدع امتثدال أي صيدود تفدسب ع
ه ا اجملال تلتزاماس الدول مبوجب القانون الدوحل قوق اإلنسان؛
 -١٠ي لب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية قوق اإلنسان أن تنظم ،صب الدورة
الساب دة واألرب دا جمللدس حقدوق اإلنسدان ،حلقدة دراسدية لل درباو مدد ا يدوم واحدد ملناصشدة ال سيقددة
الد مياددن ددا للد كاو اتصد ناع  ،مبددا ع ذلددك تانولوجيدداس التنمدديط وصددنع القدسار آليددا والددت لم
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اآلحل ،أن يددؤ س ،ع غيدداب ضددماانس مناسددبة ،علددى التمتددع ددق ع اقدوصددية ،وأن ت ددد تقسي دسا
مواضي يا عن املسألة وتقدمه إىل اجمللس ع دورته اقامسة واألرب ا؛
 -١١يش د ددجع ال د دددول ووك د دداتس األم د ددم املتح د دددة وص د ددناديقها وبساجمه د ددا امل ني د ددة واملنظم د دداس
ا اومية الدوليدة وهي داس امل اهدداس واإلجدساواس اقاصدة واآلليداس اإلصليميدة قدوق اإلنسدان ومنظمداس
اجملتمددع املدددأ واألوسدداط األكادمييددة واملؤسسدداس الو نيددة قددوق اإلنسددان واملؤسسدداس التجاريددة واجملتمددع
التق وغري ذلك من اجلهاس امل نية صاحبة املدلحة على املشاركة بنشاط ع حلقة عم اقرباو؛
 -١٢يقسر أن يواص النظس ع ه ا املسألة ع إ ار البند نفسه من جدول األعمال.

اجللسة 3٩
 ٢6أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
[اعتمد بدون تدويت].
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