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جملس حقوق اإلنسان
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البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22آذار/مارس 2018
 -2/37احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
املاراددة اإلع د ن العددامل
وإذ يؤكددد مددن جديددد حقددوق اإلنسددان وا ددراس األاااددية ع
قددوق اإلنسددان و معاهددداس حقددوق اإلنسددان الدوليددة ذاس ال ددلة ،مبددا ذلد العهددد الدددو
اخل دداق ق ق ددوق املدني ددة والسياا ددية والعه ددد ال دددو اخل دداق ق ق ددوق ا ت ددادية وا جتماعي ددة
والثقافيددة واتفا يددة القءدداى علددأ كيددا تشدداال التمييددا فددد امل درتة واتفا يددة حقددوق الطفددو واتفا يددة
حقوق األشخاق ذوي اإلعا ة،
وإذ يش ددر إىل كي ددا القد دراراس الس ددادقة الد د اعتم ددد ا ا معي ددة العام ددة وجمل ددس حق ددوق
اإلنسان دشأن ا ق اخل وصية الع ر الر م ،
وإذ يشر تيءا إىل راريه  1/5دشأن دناى مؤاساس جملس حقوق اإلنسان و 2/5دشدأن
مدون ددة واع ددد الس ددلو للمالف ددا د ددو اس إا ددار اإلج دراىاس اخلاص ددة للم ل ددس ،امل ددؤر ا 18
حايران/يونيدده  ،2007وإذ يشدددد علددأ تن يءددطلا كيددا املالفددا دددو اس دواجب دا م وفقددا د ين
القرارين ومرفقيهما،
 -1يقد ددرر متديد ددد و يد ددة املقد ددرر اخلد دداق املعد ددي ق د ددق اخل وصد ددية لفد ددرتة د د
انواس قلشروط نفسها ال حدددها جملدس حقدوق اإلنسدان درار  16/28املدؤرخ  26آذار/
مارس 2015؛
 -2يهيب جبميا الدول تن تتعاون تعاوان اتما ما املقرر اخلداق وتن تسداعد تداى
مهامدده ،دواددائو منهددا تاوي دد جبميددا املعلومدداس ال امددة ال د يطلبهددا ،وتن تسددت يب فددورا ملددا يوجهدده
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املقددرر اخلدداق مددن نددداىاس عاجلددة وغرهددا مددن الب غدداس ،وتن تنحددر اديددة البدداس صدداحب
الو ية لاارة دلداهنا ،وتن تنحر تنفي التوصياس ال يقدمها صاحب الو ية تقارير ؛
 -3يش د ا كيددا ا هدداس صدداحبة امل ددلحة ذاس ال ددلة ،مبددا فيهددا األمددم املتحدددة
ووكا ددا ودراجمهددا وصددناديقها ،وآليدداس حقددوق اإلنسددان اإل ليميددة ،واملؤاسدداس الوانيددة قددوق
اإلنسان ،واجملتما املدين ،والقطاع اخلداق علدأ تن تتعداون تعداوان اتمدا مدا املقدرر اخلداق لتماينده
من إجناا و يته؛
 -4يطلب إىل األما العام ومفوض األمدم املتحددة السدام
فعال؛
املقرر اخلاق جبميا املوارد البشرية واملالية ال امة لتنفي و يته دشاو ع
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يقرر تن يواصو النحر

[اعتُمد ددون ت ويت].
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ه املسألة

قدوق اإلنسدان تاويدد

إاار البند نفسه من جدول األعمال.

ا لسة 53
 22آذار/مارس 2018

GE.18-05505

