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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة واألربعون

 22شباط/فبراير  24 -آذار/مارس 2021
البند  3من جدول األعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنساان المدنية والساياساية واصادياادية
واصجدماعية والثقافية بما في ذلك الحق في الدنمية

ارار اعدمده مجلس حقوق اإلنسان في  23آذار/مارس 2021
 -16/46وصية المقرر الخاص المعني بالحق في الخيوصية
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد من جديد حقوق اإلنسااان والحرتاا األساااسااكر المفرساار فا اإلعمن القالما لحقوق اإلنسااان،

والقهد الدولا الخاص بالحقوق المدنكر والساكاساكر ،والقهد الدولا الخاص بالحقوق اتصتداادير واتجتما كر
والثقافكر ،واتفاقكر القضاا عل جمك ششافال التمييض

ذوي اإلعاصر،

اد المرشة ،واتفاقكر حقوق الطفل ،واتفاقكر حقوق األشاخاص

وإذ يشاير إل جمك الق ارراا الساابقر الداادرة عن الجمةكر القامر ومجلس حقوق اإلنساان بشالن الح

فا الخد ااوص ااكر فا القد اار الرصما والق ارراا األلرل ذاا الد االر ،بما فا ذلل الق ارراا المتقلقر تقضتض حقوق

اإلنسان وحمايتها والتمت ها عل شبفر اإلنترنت ،وبالتكنولوجكاا الرصمكر الجديدة والناشئر وحقوق اإلنسان،

وإذ يش ا ااير شيض ا ااا إل شن مؤس ا اس ا اااا األعمال التجارتر مس ا ااؤولر عن احترال حقوق اإلنس ا ااان عل

النحو المبين فا المبادئ التوجيهكر بش ا ا ا ا االن األعمال التجارتر وحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان تنفي إ ار األمم المتحدة
المقنون "الحماير واتحترال واتنتدااا ،"،وشن اتلتضال والمسااؤولكر الرئكسااكر فكما يتقل
اإلنسان والحرتاا األساسكر يققان عل عات الدولر،

تقضتض وحماير حقوق

وإذ يرحب بقمل مفو اكر األمم المتحدة الساامكر لحقوق اإلنساان بشالن الح فا الخداوصاكر فا

القدر الرصما ،وإذ يشير م التقدير إل تقرترتها عن ذلل( ،)1وتقرتر المفو ر السامكر عن شثر التكنولوجكاا

الجديدة فا تقضتض حقوق اإلنسان وحمايتها فا سكاق التجمقاا ،بما فيها اتحتجاجاا السلمكر(،)2
__________
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وإذ يس االم بما للتكنولوجكاا الجديدة والناش اائر ،مثل التكنولوجكاا التا اس ااتحدثت فا مكادين المراقبر

وال كا اتص ااطناعا وص اان الق ارراا االكر والتقلم االا من شثر متضايد فا تحديد الس ااماا والتتب وال كاس اااا

الحيوتر ،بما فا ذلل التقر ،عل الوجه ،من دون
وغيره من حقوق اإلنسان،

ا اماناا مناس ا اابر ،عل التمت بالح فا الخد ا ااوص ا ااكر

وإذ يشااير إل ص اررْته  1/5بشاالن نا مؤس اساااا مجلس حقوق اإلنسااان و 2/5بشاالن مدونر صواعد
السا ا ا االوي للمفلفين وتياا فا إ ار اإلج ار اا الخاصا ا ا اار لمجلس حقوق اإلنسا ا ا ااان ،المؤرلين  18حضتران/

يونكه  ،2007وإذ يشدد عل شن يضطل جمك المفلفين وتياا واجباتهم وفقا للق اررتن ومرفقيهما،
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يقرر تمديد وتير المقرر الخاص المقنا بالح فا الخد ا ااوص ا ااكر لمدة ثم

(ش)

جم المقلومااا ذاا الدا ا ا ا ا ا الار ،بماا فا ذلال المقلومااا عن األ ر الادولكار والو نكار

وتشمل مهامه ما يلا

س ا اانواا،

والممارساااا والتجارب الو نكر ،ود ارساار اتتجاتاا والتطوراا والتحدياا المتقلقر بالح فا الخدااوصااكر،

عل النحو المبين فا المادة  12من اإلعمن القالما لحقوق اإلنسان والمادة  17من القهد الدولا للحقوق
المدنكر والساكاساكر ،وتقديم توصاكاا لضامان تقضتضه وحمايته ،بما فا ذلل فكما يتقل بالتحدياا الناشائر عن

التكنولوجكاا الجديدة والناشئر؛
(ب)

التماااس المقلوماااا وتلقيهااا والرد عليهااا ،م تجنااب اتندواجكاار ،من الاادول ووكاااتا

األمم المتحدة وبرامجها وصا ااناديقها ،ومن االكاا اإلصلكمكر لحقوق اإلنسا ااان ،والمؤس ا اسا اااا الو نكر لحقوق

اإلنسا ا ااان ،ومنلماا المجتم المدنا ،والقطاص الخاص ،بما فا ذلل مؤس ا ا اسا ا اااا األعمال التجارتر ،وشير جهاا

مقنكر شو ش را ،شلرل ذاا صلر؛
(ج)

تحديد الق باا المحتملر التا تحول دون تقضتض وحماير الح فا الخدوصكر ،وتحديد

المبادئ وشفضال الممارسااا وتبادلها وتقضتضتا عل المساتوتاا الو نكر واإلصلكمكر والدولكر ،وتقديم مقترحاا

وتوص ا ا ااكاا إل مجلس حقوق اإلنس ا ا ااان فا ت ا الد ا ا اادد ،بما فا ذلل ما يتقل

القدر الرصما ولمل تدمكم التكنولوجكاا الجديدة والناشئر وتطوترتا ونشرتا؛

تحدياا مقينر تنش ا ا اال فا

(د)

المشا اااركر واإلسا ااهال فا المؤتمراا والمناسا ااباا الدولكر ذاا الدا االر هد ،تقضتض اتباص

(تا)

إذكا الوعا بلتمكر تقضتض وحماير الح فا الخد ااوص ااكر ،بما فا ذلل مراعاة التحدياا

نهج منتلم ومتس إ ان القضايا المتدلر بالوتير؛

الخاص اار الناش اائر فا القد اار الرصما ،وبلتمكر منح األفراد ال ين انتهل حقهم فا الخد ااوص ااكر إمفانكر الوص ااول
إل سبيل انتدا ،فقال ،بما يتس م اتلتضاماا الدولكر لحقوق اإلنسان؛
(و)

إدماج منلور جنسانا ومبدش عدل التمييض فا جمك شعمال الوتير؛

(ن)

اإل مغ عن اتنتهاكاا المضعومر للح فا الخدااوصااكر ،حيثما حدثت ،عل النحو المبين

فا المادة  12من اإلعمن القالما لحقوق اإلنسان والمادة  17من القهد الدولا للحقوق المدنكر والسكاسكر،

بما فا ذلل ما يتدا اال بالتحدياا الناشا اائر عن التكنولوجكاا الجديدة والناشا اائر ،وتوجكه انتباه مجلس حقوق

اإلنسان ومفو ر األمم المتحدة السامكر لحقوق اإلنسان إل الحاتا التا تثير صلقا بالغا بدفر لاصر؛
(ح)

تقديم تقرتر سنوي إل مجلس حقوق اإلنسان وإل الجمةكر القامر؛

(ط)

التقاون م المفلفين وتياا فا إ ار اإلج ار اا الخاصا اار ومبقو األمين القال المقنا

بالتكنولوجكا ،وفقا لوتياتهم؛
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يهياب بجمك الادول شن تتقااون تقااوناا تااماا م المقرر الخااص وشن تسا ا ا ا ا ا اااعاده فا شدا

مهامه ،وس ا ا ااائل منها تضوتده بجمك المقلوماا المنمر التا يطلبها ،وشن تس ا ا ااتجيب فو ار لما يوجهه المقرر

الخاص من ندا اا عاجلر وغيرتا من البمغاا ،وشن تنلر بإيجا كر فا لباا ص ا ا ا ا اااحب الوتير لضتارة لدانها،

وشن تنلر فا تنفي التوصكاا التا يقدمها صاحب الوتير فا تقارتره؛
-3

يش ااج جمك الجهاا ص اااحبر المد االحر ذاا الد االر ،بما فيها وكاتا األمم المتحدة

وبرامجها وصااناديقها ،وآلكاا حقوق اإلنسااان اإلصلكمكر ،والمؤساساااا الو نكر لحقوق اإلنسااان ،والمجتم المدنا،
والقطاص الخاص عل شن تتقاون تقاونا تاما م المقرر الخاص لتمفينه من إنجان وتيته؛
-4

يطلب إل األمين القال ومفو اار األمم المتحدة الس ااامكر لحقوق اإلنس ااان تضوتد المقرر

-5

يقرر مواصلر نلره فا ت ه المسللر فا إ ار البند نفسه من جدول األعمال.

الخاص بجمك الموارد البشرتر والمالكر المنمر لتنفي الوتير بشفل فقال؛

الجلسر 49

 23آذار/مارس 2021
[اعتمد من دون تدوتت]
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