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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والعشرون
البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان
16/28
الحق في الخصوصية في العصر الرقمي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكددد مددن جديددد حقددوق اإلنسددان وات يدداس األاااددي املإل ا د ع اإلع د ن ال ددامل
تقددوق اإلنسددان وع امل ااددداس الدوليد ذاس الوددل سقددوق اإلنسددان ،مبددا ع ذلد ال ددد الدددو
اخل دداحل و دداتقوق املدنيد د والسياا ددي وال ددد ال دددو اخل دداحل و دداتقوق ا تو ددادي وا جتماعيد د
والثقافي ،
وإذ يشد د إىل الط دداوع ال ددامل قمي ددع حق ددوق اإلنس ددان وات ي دداس األااا ددي وإىل ع ددد
اوليت ا للتجزئ وت اوط ا وتشاوإل ا،
وإذ يإل ر تأكيد إع ن وو نامج عمل فيينا،
وإذ يشد إىل د ارجم جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5وشددأن وندداس مؤاسدداس ا لددس و2/5
وشددأن مدون د واعددد السددلوب اخلاص د ودداملإللإط وو يدداس ع إخلددار اإلج د اساس اخلاص د للمجلددس
املؤرخط  18حزي ان/يونيه  ،2007وإذ يشدد على ض ورة أن يضطلع املإللد والو يد وواجباتده
وفقاً هلذين الق ارين وم فقاهتما،
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وإذ يش أيضداً إىل د ارجم اقم يد ال امد  167/68املدؤر  18كدانون األول/ديسدم 2013
و 166/69املد ددؤر  18كد ددانون األول/ديسد ددم  2014وشد ددأن اتد ددي ع اخلووصد ددي ع ال و د د
ال مد د  ،وإىل مقد د ر جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان  117/25امل ددؤر  27آذار/م ددار  2014وش ددأن
حلق النقاش املت لق واتي ع اخلووصي ع ال و ال م ،
وإذ يش د كددذل إىل اريدده  8/20املددؤر  5متوز/يوليدده  2012و 13/26املددؤر 26
حزي ان/يونيه  2014وشأن ت زيز ومحاي حقوق اإلنسان على اإلنرتنت والتمتع هبا،
وإذ ي حد د و م ددل مإوض ددي األم ددم املتح دددة الس ددامي تق ددوق اإلنس ددان وش ددأن ات ددي ع
اخلووصي ع ال و ال م  ،وإذ ي حظ وااتما تق ي املإوضي عن اذا املوضوع( ،)1وإذ يش
إىل حلق د النقدداش وشددأن اتددي ع اخلووصددي ع ال و د ال م د امل قددودة خ د ل الدددورة السدداو
وال ش ين لس حقوق اإلنسان(،)2
وإذ حي دديل علم داً وتق ي د املق د ر اخل دداحل امل ددي وت زي ددز ومحاي د حق ددوق اإلنس ددان وات ي دداس
األاااي ع اياق مإلافح اإلرااب( ،)3ووتق ي املق ر اخلاحل امل ي وت زيز ومحاي اتي ع ح يد
ال أجم والت ب (،)4
وإذ ي حظ مع التقدي الت ليي ال ا ر م  16الوادر عن اللجن امل ني سقوق اإلنسان
وشأن حي الشخص ع أن حُت ررت خووصياته وشدؤون أاد ته وويتده وم ااد ته وع التمتدع واتمايد
ال زم لشخوه ومس ته( ،)5وإذ ي حظ أيضاً ع الو ت نإسده القإدزاس التإلنولوجيد الوااد الد
حولت منذ اعتماد الت ليي ال ا ،
وإذ يش د د إىل أن اقم ي د د ال ام د د د ددد ش د ددج ت ع ارا د ددا  166/69جمل د ددس حق د ددوق
اإلنس ددان عل ددى أن يبق د الب دداب مإتوح داً ملواص ددل املنا ش د وش ددأن ات ددي ع اخلووص ددي ع ال ود د
ال م هبدف ُتديد وتوضيح املبادئ وامل اي وأفضل املماراداس فيمدا يت لدي وت زيدز ومحايد اتدي
ع اخلووصي  ،وأن ينظ ع إمإلاني وضع إج اس خاحل هلذا الغ ض،
وإذ يسددلم واتاج د إىل مواصددل منا ش د وُتليددل املسددائل املتوددل وت زيددز ومحاي د اتددي ع
اخلووصدي ع ال ود ال مد والضددماناس اإلج ائيد وال اود وادبل ا نتودداف الليد الإ الد وأ د
امل ا ب على اتي ع اخلووصي وغ ه من حقدوق اإلنسدان ،فضد ً عدن اتاجد إىل درااد مبدادئ
عددد الت سد واملش د وعي وجدددوت تقييمدداس الضد ورة والتناا د فيمددا يت لددي مبمارادداس امل ا ب د ،
وذل وا اتناد إىل القانون الدو تقوق اإلنسان،
__________

()1
()2
()3
()4
()5

2

.A/HRC/27/37
انظ .A/HRC/28/39
.A/69/397
 A/HRC/23/40و.Corr.1

الو ائي ال مسي للجم ي ال ام  ،الدورة الثالث واألرو ون ،امللحي ر م  ،)A/43/40( 40امل في الساد .
GE.15-06876

A/HRC/RES/28/16

وإذ يؤكد مدن جديدد حدي اإلنسدان ع اخلووصدي الدذجم يسدمح وت د يخ أجم شدخص
لتدخل ت سإ أو غ دانو ع خووصدياته أو ع شدؤون أاد ته أو ويتده أو م ااد ته ،وحقده ع
ُّ
التمتع سماي القانون من مثل اذا التدخل ،وإذ يسلم ودأن ااراد اتدي ع اخلووصدي أمد م دم
إلعم ددال ات ددي ع ح يد د الت بد د وات ددي ع اعتن دداق ارراس دون مض ددايق وات ددي ع ح يد د التجم ددع
السلم وتإلوين اقم ياس ،وا إحدت الدعائم ال يقو علي ا ا تمع الدميق اخل ،
وإذ ي حظ أن ا ع وت ة التطدور التإلنولدوج متإلدن األفد اد ع تلد ألداس ال دا مدن
اادتخدا تإلنولوجيداس امل لومداس وا تودا س اقديدددة وت دزز ع الو دت نإسده ددرة اتإلومدداس
والشدكاس واألفد اد علددى م ا بد ا توددا س واعرتاضد ا ومجددع البياندداس ،اددا ددد يددؤدجم إىل انت دداب
حقوق اإلنسان أو النيل من ا ،و ايما اتي ع اخلووصي  ،على النحو املبط ع املادة  12من
اإلع ن ال امل تقوق اإلنسان واملادة  17من ال د الدو اخلاحل واتقوق املدنيد والسياادي ،
وتشإلل والتا مسأل تث لقاً متزايداً،

وإذ ي حددظ أيض داً أن البياندداس الوصددإي ميإلددن أن ترتت د علي ددا فوائددد ،غ د أن أنواع داً
م ين من البياناس الوصإي  ،إذا مت جتمي ا ،ميإلدن أن تإلشد عدن امل لومداس الشخودي وميإلدن
أن يحستش من ا الوب الشخص وع اته ا جتماعي وأفضلياته اخلاص واويته،

وإذ يؤكد أنه جي على الددول أن ُتدرت التزاماهتدا الدوليد ع جمدال حقدوق اإلنسدان فيمدا
يت لددي ودداتي ع اخلووصددي عندددما ت ددرتض ا توددا س ال ميد لِّشددخاحل و/أو حجتمددع البياندداس
الشخو ددي وعن دددما تطلد د اإلفو ددات ع ددن البيان دداس الشخو ددي م ددن أخلد د اف الثد د  ،مب ددا ع ذلد د
الشكاس اخلاص ،
وإذ يش إىل أن مؤاسداس األعمدال التجاريد تتحمدل مسدؤولي احدرتا حقدوق اإلنسدان
عل ددى ل ددو م ددا ا ددو مب ددط ع مب ددادئ األم ددم املتح دددة التوجي ي د وش ددأن األعم ددال التجاري د وحق ددوق
اإلنسان :تنإيذ إخلار األمم املتحدة امل نون "اتماي وا حرتا وا نتواف"(،)6
وإذ يساوره ودال القلدي مدن التدداعياس السدلبي علدى ااراد حقدوق اإلنسدان والتمتدع هبدا
من ج اس م ا ب ا توا س و/أو اعرتاض ا ،مبا ع ذل م ا ب ا توا س و/أو اعرتاض ا خدار
إ ليم الدول  ،وكذل مجع البياناس الشخوي  ،و ايما عندما حجت ت على نطاق وااع،
وإذ ي حظ وبال القلي أنه ع ال ديد من البلدان كث اً ما يواجه ال املون ع جمال ت زيدز
حق د ددوق اإلنس د ددان وات ي د دداس األااا د ددي وال د دددفاع عن د ددا ،م د ددن أش د ددخاحل ومنظم د دداس ،هتدي د ددداس
ومضايقاس وي انون من ان ددا األمدن ،فضد ً عدن املسدا وشدإلل ت سدإ أو غد دانو سق دم
ع اخلووصي وسب أنشطت م،
__________
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وإذ ي حددظ أن الش دواغل املتوددل ودداألمن ال ددا ددد ت د ر مجددع ومحاي د و ددخ امل لومدداس
اتساا  ،ولإلن جي على الددول أن تتقيدد تقيدداً تامداً والتزاماهتدا مبوجد القدانون الددو تقدوق
اإلنسان،
وإذ ي حظ أيضاً ع ادذا الوددد أن مندع و مدع اإلراداب ادو مودلح عامد ذاس أ يد
كب د ة ،ويؤك ددد م ددن جدي ددد عل ددى أن ال دددول جي د أن تإلإ ددل تواف ددي أجم ت ددداو تتخ ددذاا ملإلافح د
اإلرااب مع التزاماهتا مبوج القانون الدو  ،و ايما القانون الددو تقدوق اإلنسدان والقدانون
الدو ل جئط والقانون الدو اإلنسا ،
 -1يؤك ددد م ددن جدي ددد ات ددي ع اخلووص ددي ال ددذجم يس ددمح وت د يخ أجم ش ددخص
لتدددخل ت سددإ أو غد ددانو ع خووصددياته أو ع شددؤون أاد ته أو ويتدده أو م ااد ته واتددي ع
التمتع سماي القانون من مثل اذا التدخل ،على النحو املبدط ع املدادة  12مدن اإلعد ن ال دامل
تقوق اإلنسان واملادة  17من ال د الدو اخلاحل واتقوق املدني والسيااي ؛
 -2يسددلم وطبي د اإلنرتنددت ووصددإ ا شددبإل عاملي د ومإتوح د  ،ووالتقددد الس د يع ع
جمددال تإلنولوجيددا امل لومدداس وا توددا س ووصددإ ا ددوةً داف د ً لتس د يع خطددى التقددد علددى خل يددي
التنمي مبختل أشإلاهلا؛
 -3يؤكددد أن اتقددوق نإس د ا ال د يتمتددع هبددا األشددخاحل خددار اإلنرتنددت جي د أن
ُتظى سماي أيضاً على اإلنرتنت ،مبا ع ذل اتي ع اخلووصي ؛
 -4يقد ر أن ي ددط مق د راً خاص داً ،ملدددة د ُ اددنواس ،يح ددي ودداتي ع اخلووصددي ،
وتشمل م امه ما يل :

أن جيم ددع م لوم دداس ذاس ص ددل تش ددمل األخلد د الدوليد د والوخلنيد د واملمارا دداس
(أ)
والتجددارب الوخلنيد  ،ويدددر ا جتاادداس والتطددوراس والتحدددياس فيمددا يت لددي ودداتي ع اخلووصددي
وأن يقدد توصدياس مدن أجدل ضدمان ت زيدز اددذا اتدي ومحايتده ،مبدا يشدمل التحددياس النامجد عددن
ااتخدا التإلنولوجياس اقديدة؛
(ب) أن يلتمس امل لوماس من الدول واألمم املتحدة ووكا هتدا وو اجم دا وصدناديق ا،
وكذل ارلياس اإل ليمي تقوق اإلنسان واملؤاساس الوخلني تقوق اإلنسان ومنظماس ا تمع
املد  ،والقطاع اخلاحل ،مبا يشدمل مؤاسداس األعمدال التجاريد  ،وأيد أخلد اف أو ج داس أخد ت
صاحب مولح  ،وأن يتلقى من مجيع اذه اق اس امل لوماس وي د علي ا؛
( ) أن حيددد ال قبدداس املمإلند أمددا ت زيددز ومحايد اتددي ع اخلووصددي  ،ويسد ى إىل
ُتديد وتبادل وت زيز املبادئ واملمارااس الإضلى على الو د الوخلي واإل ليمد والددو  ،ويقدد
مقرتحاس وتوصياس إىل جملس حقوق اإلنسان ع ذل الودد ،مبا يشمل مقرتحداس وتوصدياس
من أجل التودجم إىل التحدياس اخلاص الناشئ ع ال و ال م ؛
(د) أن يشارب ويساام ع املؤمت اس واملنااباس الدولي ذاس الودل هبددف الدرتويج
ملقارو من جي ومتسق إزاس القضايا املتول وو يته؛
4

GE.15-06876

A/HRC/RES/28/16

(ه) أن يض ددطلع وأنش ددط هت دددف إىل إذك دداس ال ددوع وأ يد د ت زي ددز ومحايد د ات ددي ع
اخلووصي  ،مبا ع ذل من أجدل التوددجم للتحددياس اخلاصد الناشدئ ع ال ود ال مد  ،فضد ً
ع ددن التوعي د د وأ يد د إتاح د د ا ددبل ا نتو دداف الإ ال د د لِّش ددخاحل ال ددذين انتح رإل ددت حق ددو م ع
اخلووصي  ،مبا يتسي مع ا لتزاماس الدولي ع جمال حقوق اإلنسان؛
(و)

أن يدمج املنظور اقنسا ع مجيع جما س ال مل ال تشمل ا الو ي ؛

(ز) أن يبل د عددن ا نت اكدداس املزعوم د  ،أينمددا حددد ت ،للحددي ع اخلووصددي علددى
النحددو املبددط ع املددادة  12مددن اإلع د ن ال ددامل تقددوق اإلنسددان واملددادة  17مددن ال ددد الدددو
اخلدداحل ودداتقوق املدني د والسيااددي  ،مبددا ع ذل د ا نت اكدداس املتوددل والتحدددياس الناشددئ عددن
ااتخدا التإلنولوجياس اقديدة ،وأن يلإت انتباه ا لس ومإوض األمم املتحدة السام تقوق
اإلنسان إىل اتا س ال تث وال القلي وشإلل خاحل؛
(ت) أن يقد إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اقم ي ال ام تق ي اً انوياً اعتباراً من
الدورة اتادي والث ط للمجلس والدورة اتادي والسب ط للجم ي ال ام ؛
 -5يدددعو املقد ر اخلدداحل إىل أن يدددر ع تق يد ه األول أيد اعتبدداراس ي ااددا صدداح
الو ي م م لتناول مسأل اتي ع اخلووصي ع ال و ال م ؛
 -6ي يد جبميددع الدددول أن تت دداون ت اونداً تامداً مددع املقد ر اخلدداحل وأن تسدداعده ع
أداس م امدده وواددائل من ددا تزويددده جبميددع امل لومدداس ال زم د ال د يطلب ددا وأن تسددتجي فددوراً مل ددا
يوج دده املق د ر اخلدداحل مددن نددداساس عاجل د وغ اددا مددن الب غدداس ،وأن تنظ د و جياوي د ع خللبدداس
صاح الو ي املت لق وزيارة ولداهنا ،وأن تنظ ع تنإيذ التوصياس الد يقددم ا صداح الو يد
ع تقاري ه؛
 -7يشددجع مجيددع اق دداس صدداحب املوددلح ذاس الوددل  ،مبددا في ددا األمددم املتحدددة
ووكا هتددا وو اجم ددا وصددناديق ا ،وآليدداس حقددوق اإلنسددان اإل ليمي د  ،ومؤاسدداس حقددوق اإلنسددان
الوخلنيد  ،وا تمددع املدد  ،والقطدداع اخلداحل علددى أن تت داون ت اونداً تامداً مددع املقد ر اخلدداحل لتمإليندده
من إجناز و يته؛
 -8يطل د إىل األمددط ال ددا واملإددوض السددام تددوف مجيددع امل دوارد البش د ي واملالي د
ال زم لتنإيذ و ي املق ر اخلاحل وشإلل ف ّال؛
-9

يق ر أن يواصل النظ ع اذه املسأل ع إخلار البند نإسه من جدول األعمال.

اقلس 56
 26آذار/مار 2015
[اعتحمد دون توويت].
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