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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الرابعة الدورة
 ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ -شباط/فرباير  ٢٧
 من جدول األعمال 3البند 
 واالقتصادية والسياسية المدنية اإلنسان، حقوق جميع وحماية تعزيز

 التنمية في الحق ذلك في بما والثقافية، واالجتماعية

 ، إسبتونيا ، إوبوادور، بلاانيبا، بلمانيبا، بن،بوال ، بوورانيبا ، ايرلنبدا ، ايسبلندا، ، إسباانيا *األرجنتين  
باراغواي، الارازيل، الارت،ال، بلجيكا، بل،اريا ، بنما، الاوسنة والهرسبك ، بولنبدا ، بيبرو ، 

ليشبببتي ، الجابببل األسبببود ، جمهوريبببة مقبببدونيا اليوغوسبببالفية  -تشبببيكيا ، تبببونس، تيمبببور 
  ، جمهورية مولدوفا ، جورجيبا، البدانمر، ، رومانيبا ، سبلوفينيا، السبويد ، سويسبرا،سابقا  

ورواتيببا، الكون،ببو، وينيببا، وببابو فيببردي ،    قاببر، ، فنلنببدا ، شببيلي ، بببربيا ، سببيراليون ،
النبببروي  ،  مونببباوو ، التفيبببا، لكسبببمارت ، ليتوانيبببا ، لي،تنشبببتاين ، مبببالي ، المكسبببيك ،

 النمسا ، هايتي ، هندوراس ، هولندا: مشروع قرار

 الحق في ال،صوبية في العصر الرقمي .../٣٤  
 اإلنسان،إن جملس حقوق  
  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، يسرتشد إذ 
حقددوق اإلنسددان واتريدداس األاااددية املارعاددة ع اإلعدد ن ال ددامل   جديددد مددن يؤكددد وإذ 

تقددوق اإلنسددان وع م ا ددداس حقددوق اإلنسددان الدوليددة ذاس الكددلة، مبددا ع ذلدد  ال  ددد الدددو  
اخلدددداحل ودددداتقوق املدنيددددة والسيااددددية وال  ددددد الدددددو  اخلدددداحل ودددداتقوق ا  تكددددادية وا جتماعيددددة 

  اتفا ية حقوق األشخاحل ذوي اإلعا ة،والثقافية واتفا ية حقوق الطفل و 
إىل الطدددداوع ال ددددامل  قميددددع حقددددوق اإلنسددددان واتريدددداس األاااددددية وإىل عددددد   يشددددر وإذ 

   اوليت ا للتجزئة وتراوط ا وتشاوا ا،
  إع ن وورنامج عمل فيينا، جديد من دوإذ يؤك 

__________ 

 دولة غر عضو ع جملس حقوق اإلنسان. *

 A/HRC/34/L.7/Rev.1 األمم املتحدة 

 Distr.: Limited الجمعية العامة 

22 March 2017 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/34/L.7/Rev.1 

GE.17-04555 2 

 ٢٠١3كدانون األول/ديسدمرب   ١8 املدؤر  68/١6٧إىل  دراراس اقم يدة ال امدة  وإذ يشر 
 ٢٠١6كدانون األول/ديسدمرب   ١9املدؤر   ٧١/١99و ٢٠١٤كانون األول/ديسدمرب   ١8املؤر   69/١66و

، ١99٠كدانون األول/ديسدمرب   ١٤املدؤر   ٤5/95وشأن اتق ع اخلكوصية ع ال كر الر م ، و
ومقددددرر جملددددس حقددددوق وشددددأن املبدددداده التوجي يددددة لتنبدددديم ملفدددداس البياندددداس الشخكددددية ا واددددبة، 

 آذار/ ٢6املددددؤر   ٢8/١6و ددددرار ا لددددس  ٢٠١٤آذار/مددددارس  ٢٧املددددؤر   ٢5/١١٧اإلنسددددان 
وشددأن اتددق ع اخلكوصددية ع ال كددر الر مدد ، وإىل  يددع  ددراراس ا لددس األ ددر   ٢٠١5 مددارس

وشدددددددأن اددددددد مة  ٢٠١6أيلول/ادددددددبتمرب  ٢9املدددددددؤر   33/٢ذاس الكدددددددلة، و  اددددددديما القدددددددرارين 
، وإىل اائر القدراراس املت لقدة ٢٠٠9تشرين األول/أكتوور  ٢املؤر   ١٢/١6لقرار الكحفيني، وا

 ٢6/١3و ٢٠١٢متوز/يوليددددددده  5املدددددددؤر   ٢٠/8وددددددداتق ع حريدددددددة الدددددددرأي والت بدددددددر، والقدددددددراراس 
، وشددددأن ت زيددددز و ايددددة ٢٠١6متوز/يوليدددده  ١املددددؤر   3٢/١3و ٢٠١٤حزيران/يونيدددده  ٢6 املددددؤر 

 لى اإلنرتنت، حقوق اإلنسان والتمتع هبا ع
وال مل الذي تقو  وه مفوضية األمم املتحدة السامية تقوق اإلنسدان وشدأن  يرحب وإذ 

اتددق ع اخلكوصددية ع ال كددر الر مدد ، وإذ ي حددت وا تمددا  تقريددر املفوضددية عددن  ددذا املوضددو ، 
لددورة يشر إىل حلقة النقاش وشأن اتق ع اخلكوصية ع ال كدر الر مد  الدُ عتقددس أ ندا  ا وإذ

 ، (١)الساو ة وال شرين  لس حقوق اإلنسان
و مل املقرر اخلاحل امل ين واتق ع اخلكوصية، وإذ حييط علما  وتقارير  أيضا   يرحب وإذ 

، واملقدرر اخلداحل امل دين وت زيدز و ايدة حقدوق اإلنسدان (٢)املقرر اخلداحل امل دين وداتق ع اخلكوصدية
، واملقددرر اخلدداحل امل ددين وت زيددز و ايددة اتددق ع (3)ر ددا واتريدداس األاااددية ع اددياق ماافحددة اإل

 ، (٤)حرية الرأي والت بر
الكادر عن اللجنة امل نية حبقوق اإلنسان  ١6الت ليق ال ا  ر م  التقدير مع ي حت وإذ 

وشددددأن حدددق الفدددرد ع احدددرتا   كوصددديته وأادددرته وويتددده ومرااددد ته، وع  ايدددة شدددرفه و  تددده، وإذ 
 الو ددت نفسدده مددا ققددق مددن  فددزاس تانولوجيددة واادد ة منددذ اعتمدداد الت ليددق ال ددا  ي حددت أيضددا  ع

 واتاجة إىل منا شة اتق ع اخلكوصية والنبر إىل قدياس ال كر الر م ، 
، وددأن ١6أن اللجنددة امل نيددة حبقددوق اإلنسددان توصدد ، ع ت ليق ددا ال ددا  ر ددم  ي حددت وإذ 

تتخددذ الدددول تددداور ف الددة ملنددع املمارادداس غددر القانونيددة ع ا حتفدداة والبياندداس الشخكددية الددُ 
 ختزهنا السلطاس ال امة ومؤاساس األعمال وع جت يز تل  البياناس وااتخدام ا، 

جملددس حقددوق اإلنسددان  ٧١/١99ل امددة شددج ت ع  رار ددا إىل أن اقم يددة ا يشددر وإذ 
على أن يبق  البا  مفتوحا  ملواصلة النقاش وشأن اتق ع اخلكوصية ع ال كر الر مد ، هبدد  
قديد وتوضيح املباده وامل اير وأفضل املمارااس فيما يت لق وت زيز و اية اتق ع اخلكوصدية، 

 اما  ع إعدددداد تقريدددر مقبدددل ملفدددوة األمدددم املتحددددة وأن ينبدددر ع عقدددد حلقدددة عمدددل للخدددربا  إاددد
 السام  تقوق اإلنسان ع  ذا الشأن، 

__________ 

 .A/HRC/28/39انبر  (١)
(٢) A/HRC/31/64 وA/HRC/34/60 وA/71/368. 
(3) A/HRC/34/61 وA/69/397. 
(٤) A/HRC/23/40 وCorr.1 وA/HRC/29/32 وA/HRC/32/38 وA/70/361. 
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واتاجدددة إىل مواصدددلة القيدددا ، اادددتنادا  إىل القدددانون الددددو  تقدددوق اإلنسدددان،  وإذ يسدددلم 
مبنا شدة وقليددل املسدائل املتكددلة وت زيدز و ايددة اتدق ع اخلكوصددية ع ال كدر الر مدد  والضددماناس 
اإلجرائية والر اودة وادبل ا نتكدا  ا ليدة الف الدة وتدأ ر املرا بدة ع اتدق ع اخلكوصدية وغدر  مدن 

 ،الشدددرعيةو  عدددد  الت سدددق، والقانونيدددة، حقدددوق اإلنسدددان، فضددد   عدددن اتاجدددة إىل دراادددة مبددداده
 والتنااب فيما يت لق مبمارااس املرا بة،  ،والضرورة
اتدددددق ع اخلكوصدددددية ينبدددددد  أن تسدددددتند إىل ا لتزامددددداس  ودددددأن منا شدددددة وإذ يسدددددلم أيضدددددا   

القانونيددة الدوليددة وا ليددة القائمددة، مبددا ع ذلدد  القددانون الدددو  تقددوق اإلنسددان، وا لتزامدداس ذاس 
 الكلة، و  ينبد  أن تفسح جما   للتد ل و  مربر ع حقوق اإلنسان ألي فرد، 

و دو حدق   زدوز مبوجبده ت دري  أي   حق اإلنسدان ع اخلكوصدية، وإذ يؤكد من جديد 
كان لتد ل ت سف  أو غر  انوين ع  كوصيته أو ع شؤون أارته أو ويته أو مراا ته، وحقه 
ع التمتدع حبمايدة القددانون مدن  دذا التددد ل، وإذ يسدلم وددأن  ارادة اتدق ع اخلكوصددية أمدر م ددم 

ر وع اعتنداق اررا  دون تددد ل، ، مبدا في ددا اتدق ع حريدة الت بدداأل در  إلعمدال حقدوق اإلنسددان
 واتق ع حرية التجمع السلم  وتاوين اقم ياس، ووأهنا ركن من أركان ا تمع الدميقراط ، 

وددأن اتددق ع اخلكوصددية مياددن أن يتدديح للفددرد التمتددع حبقددوق أ ددر  والنمددا   وإذ يسددلم 
 تكددددادية وا جتماعيددددة اتددددر لشخكدددديته و ويتدددده، و درتدددده علددددى املشدددداركة ع اتيدددداة السيااددددية وا 

والثقافية، وإذ ي حت وقلق أن ا نت اكاس أو التجاوزاس الدُ متدس اتدق ع اخلكوصدية  دد تدؤ ر 
ع التمتددع حبقددوق إنسددان أ ددر ، مبددا في ددا اتددق ع حريددة الت بددر وع اعتندداق اررا  دون تددد ل، 

 واتق ع حرية التجمع السلم  وتاوين اقم ياس، 
عة وترة التطدور التانولدوج  متا دن األفدراد ع  تلدق ألدا  ال دا  مدن أن ار  وإذ ي حت 

ااتخدا  تانولوجيا امل لوماس وا تكا س وت دزز ع الو دت نفسده  ددرة اتاومداس ومؤاسداس 
األعمددال واألفدددراد علدددى مرا بدددة ا تكددا س واعرتاضددد ا و دددع البيانددداس، مددا  دددد يدددؤدي إىل انت دددا  

من  ١٢ن ا، و  ايما اتق ع اخلكوصية، على النحو املبني ع املادة حقوق اإلنسان أو النيل م
من ال  د الدو  اخلاحل واتقوق املدنيدة والسياادية،  ١٧اإلع ن ال امل  تقوق اإلنسان واملادة 

  وأهنا تشال والتا  واعثا  من وواعث القلق املتزايد،
ده من دا فوائدد، غدر أن أنواعدا  م يندة  وإذ ي حت أيضدا    أن البيانداس الوصدفية ميادن أن جتت

مددددن البياندددداس الوصددددفية مياددددن، إذا  ت ددددت، أن تاشددددق عددددن م لومدددداس شخكددددية  ددددد   تقددددل 
حسااددددية عددددن ا تددددو  الف لدددد  ل تكددددا س ومياددددن أن يتستشددددق من ددددا اددددلو  الفددددرد وع  اتدددده 

  ا جتماعية وتفضي ته اخلاصة و ويته،
أن التج يددز ار  للبياندداس الشخكددية ألغددراة التنمدديط الفددردي  دددد  وإذ ي حددت وقلددق 

يؤدي إىل التمييز أو إىل اختاذ  دراراس ميادن أن تدؤ ر ع التمتدع حبقدوق اإلنسدان، مبدا في دا اتقدوق 
ا ا  تكددادية وا جتماعيددة والثقافيددة، وإذ يسددلم وضددرورة مواصددلة منا شددة  ددذ  املمارادداس وقليل دد

 على أااس القانون الدو  تقوق اإلنسان، 
ألن األفدددراد ع أحيدددان كثدددرة   ي طدددون مدددوافقت م اتدددرة والكدددرحية  وإذ ي دددر  عدددن  لقددده 

واملستنرة على إعادة ااتخدا  وياناهتم الشخكية أو وي  ا أو إعادة وي  ا مراس مت ددة، ودالنبر 
اتسااددة، وجت يز ددا وتددداوزا  ددد زاد كثددرا  ع  إىل أن  ددع البياندداس الشخكددية، مبددا في ددا البياندداس

 ال كر الر م ، 
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على أن مرا بة ا تكدا س و/أو اعرتاضد ا علدى لدو غدر  دانوين أو ت سدف ،  يشدد وإذ 
وكدذل   دع البيانداس الشخكدية علدى لدو غدر  دانوين أو ت سدف ، واعتبار دا أعمدا   علدى درجددة 

           اخلكوصددية ومياددن أن تنددال مددن حقددوق إنسددان أ ددر ،عاليددة مددن الددتقحم، إهددا تنت دد  اتددق ع 
مبددا في ددا اتددق ع حريددة الت بددر وع اعتندداق اررا  دون تددد ل، واتددق ع حريددة التجمددع السددلم  
وتاوين اقم ياس، و د تت ارة مع مباده ا تمع الدميقراط ، مبا ع ذل  عندد ا ضدط   هبدا 

 على نطاق وااع،  ارج إ ليم الدولة أو 
الدددول مددا يت لددق مددن التزاماهتددا الدوليددة ع جمددال  قددرت  أن وجددو  علددى أيضددا   يشدددد وإذ 

حقدددوق اإلنسددددان ودددداتق ع اخلكوصدددية عندددددما ت ددددرتة ا تكدددا س الر ميددددة ل فددددراد و/أو جتمددددع 
البياندداس الشخكددية، وعندددما تطلددب اإلفكددان عددن البياندداس الشخكددية مددن أطددرا   الثددة، مبددا ع 

  ذل  من مؤاساس األعمال،
إىل أن مؤاسدداس األعمددال مسددؤولة عددن احددرتا  حقددوق اإلنسددان علددى النحددو  يشددر وإذ 

املبني ع املباده التوجي ية وشأن األعمدال التجاريدة وحقدوق اإلنسدانف تنفيدذ إطدار األمدم املتحددة 
امل نون "اتماية وا حرتا  وا نتكا "، وأن ا لتزا  واملسؤولية الرئيسية فيمدا يت لدق وت زيدز و ايدة 

 إلنسان واترياس األاااية يق ان على عاتق الدولة، حقوق ا
مددن التددداعياس السددلبية علددى  اراددة حقددوق اإلنسددان والتمتددع هبددا الددُد  وإذ يسدداور  وددالق القلددق 

مياددن أن تددنجم عددن مرا بددة ا تكددا س و/أو اعرتاضدد ا، مبددا ع ذلدد  مرا بددة ا تكددا س و/أو اعرتاضدد ا 
 ياناس الشخكية، و  ايما عند ا ضط   هبا على نطاق وااع،  ارج إ ليم الدولة، وكذل   ع الب

أن شواغل األمن ال ا   د تربر  ع و اية و   امل لومداس اتساادة، وأن  ي حت وإذ 
 على الدول مع ذل  أن تافل التقيد التا  والتزاماهتا مبوجب القانون الدو  تقوق اإلنسان، 

أمني و ايدة ادرية ا تكدا س الر ميدة، مبدا ع ذلد  علدى أن اتلدول التقنيدة لتد يشدد وإذ 
تداور التشفر وحجب ازوية،  د تاون م مة ع ال كر الر م  لضمان التمتع حبقوق اإلنسان، 

 وخباصة اتق ع اخلكوصية وحرية الت بر وحرية التجمع السلم  وتاوين اقم ياس، 
مسدتقرة وميسدرة وادلمية لتانولوجيدا علدى أن هتيةدة ويةدة مفتوحدة وآمندة و  أيضا   يشدد وإذ 

 امل لوماس وا تكا س أمر م م للتمتع حبقوق اإلنسان، مبا في ا اتق ع اخلكوصية، 
أن ا نت اكدددداس والتجدددداوزاس الددددُ متددددس ودددداتق ع اخلكوصددددية ع ال كددددر  ي حددددت وإذ 

ة علدى النسدا ، الر م  ميان تدؤ ر ع  يدع األفدراد، مبدا ع ذلد  اتدا س الدُ زدا تدداعياس  اصد
 وعلى األطفال وض ا  اتال أو الفةاس امل مشة، 

أن ال املني ع جمال ت زيز حقدوق اإلنسدان واتريداس األااادية والددفا   وإذ ي حت وبالق القلق 
عن ددا، أفددرادا  ومنبمدداس، كثددرا  مددا يواج ددون ع ال ديددد مددن البلدددان هتديددداس ومضددايقاس وي ددانون ان دددا  

 األمن، إضافة إىل التد ل غر القانوين أو الت سف  حبق م ع اخلكوصية، وسبب أنشطت م، 
منع و مع اإلر ا  خيد  مكلحة عامة والدة األمهيدة، ويؤكدد مدن جديدد أن  ي حت وإذ 

ع الو ددددت نفسدددده أن علددددى الدددددول أن تافددددل توافددددق أي تددددداور تتخددددذ ا ملاافحددددة اإلر ددددا  مددددع 
التزاماهتدددا مبوجدددب القدددانون الددددو ، و  اددديما القدددانون الددددو  تقدددوق اإلنسدددان والقدددانون الددددو  

  ين،ل جةني والقانون الدو  اإلنسا
اتددددق ع اخلكوصددددية، و ددددو حددددق   زددددوز مبوجبدددده ت ددددري   يؤكددددد مددددن جديددددد -١ 

كدان لتددد ل ت سددف  أو غدر  ددانوين ع  كوصدديته أو ع شدؤون أاددرته أو ويتدده أو مراادد ته،  أي
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مدددن  ١٢واتدددق ع التمتدددع حبمايدددة القدددانون مدددن مثدددل  دددذا التدددد ل، علدددى النحدددو املبدددني ع املدددادة 
 من ال  د الدو  اخلاحل واتقوق املدنية والسيااية؛  ١٧تقوق اإلنسان واملادة  اإلع ن ال امل 

كددل تددد ل ع اتددق ع   قددرحل علددى أن ياددونلدددول أن ل ه ينبددد إىل أندد يشددر -٢ 
 مباده الشرعية والضرورة والتنااب؛ متسقا  مع اخلكوصية 
وطدددددداوع اإلنرتنددددددت ال ددددددامل  واملفتددددددون ووالتقددددددد  السددددددريع ع تانولوجيددددددا  يسددددددلم -3 

امل لومدداس وا تكددا س واعتبار ددا  ددوة داف ددة لتسددريع  طددى التقددد  علددى طريددق التنميددة مبختلددق 
 أشاازا، مبا ع ذل  ققيق أ دا  التنمية املستدامة؛ 

زدب أن  س ا الُ   نف أن اتقوق الُ يتمتع هبا الناس  ارج اإلنرتنت يؤكد -٤ 
 قبى واتماية أيضا  على اإلنرتنت، مبا ع ذل  اتق ع اخلكوصية؛ 

  يع الدول إىل ما يل ف يدعو -5 
 اتق ع اخلكوصية، مبا ع ذل  ع اياق ا تكا س الر مية؛ احرتا  و اية )أ( 
البددددرو   تددددداور لوضددددع حددددد  نت اكدددداس اتددددق ع اخلكوصددددية، وهتيةددددة اختدددداذ ) ( 

لافيلددة واتيلولددة دون حدددوا  ددذ  ا نت اكدداس، وطددرق من ددا ضددمان توافددق التشددري اس الوطنيددة ا
 ذاس الكلة مع التزاماهتا مبوجب القانون الدو  تقوق اإلنسان؛

إجرا اهتددا و ارادداهتا وتشددري اهتا املت لقددة مبرا بددة ا تكددا س واعرتاضدد ا  مراج ددة )ج( 
مرا بدة ا تكدا س واعرتاضد ا و دع البيانداس علدى نطداق  وجبمع البياناس الشخكية، مبا ع ذل 

وااع، وذل  هبد  صون اتق ع اخلكوصية عدن طريدق ضدمان التنفيدذ الاامدل والف لد  قميدع 
 التزاماهتا مبوجب القانون الدو  تقوق اإلنسان؛

ا آليددداس ةليدددة للر اوددة القضدددائية و/أو اإلداريدددة و/أو الربملانيددة جتتمدددع في ددد إنشددا  )د( 
شددروط النزا ددة وا اددتق ل والف اليددة، وتاددون مددزودة مبددوارد كافيددة و ددادرة علددى ضددمان الشددفافية، 
حسدددددب ا  تضددددددا ، واملسدددددا لة وشددددددأن مرا بددددددة الدولدددددة ل تكددددددا س واعرتاضددددد ا و ددددددع البياندددددداس 

 ما  و  ائم من تل  ارلياس؛ الشخكية، أو ت  د
ية نتيجددة املرا بددة غددر القانونيددة األفددراد الددذين انتت دد  حق ددم ع اخلكوصدد تزويددد ( )  

 الت سفية وسبل انتكا  ف الة، مبا يتفق مع ا لتزاماس الدولية ع جمال حقوق اإلنسان؛ أو
تشري اس م ئمة أو اتفداة علدى  دذ  التشدري اس وتنفيدذ ا، مبدا تتضدمنه  ان )و( 

س والتجداوزاس الدُ من جزا اس وابل انتكا  ف الة، وما توفر  ل فراد مدن  ايدة مدن ا نت اكدا
متددددس ودددداتق ع اخلكوصددددية، وقديدددددا  عندددددما يقددددو  األفددددراد واتاومدددداس ومؤاسدددداس األعمددددال 
ومنبماس القطا  اخلداحل جبمدع البيانداس الشخكدية أو جت يز دا أو ا حتفداة هبدا أو اادتخدام ا 

  ارج القانون أو ت سفا ؛
ية وادبل ا نتكدا  مدن املض ، ع  ذا الكدد، ع وضع أو تنفيذ تداور الو ا )ز( 

ا نت اكدداس والتجدداوزاس املت لقددة ودداتق ع اخلكوصددية ع ال كددر الر مدد  الددُ مياددن أن تددؤ ر ع 
 يدددع األفدددراد، مبدددا ع ذلدددد  اتدددا س الدددُ زددددا تدددداعياس  اصدددة علددددى النسدددا ، وعلدددى األطفددددال 

 وض ا  اتال أو الفةاس امل مشة؛
 ليم مد  اتياة للجميع لتحقيق أ ددا  تشجيع الت ليم اقيد وهتيةة فرحل الت )ن( 

 من ا ةو األمية الر مية واكتسا  امل اراس التقنية ال زمة تماية اخلكوصية وف الية؛
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ا متنا  عدن إلدزا  مؤاسداس األعمدال واختداذ تدداور متدس وداتق ع اخلكوصدية  )ط( 
 ت سفا  أو  ارج القانون؛

مؤاسدداس األعمددال مددن اعتمدداد تددداور  النبددر ع اختدداذ تددداور منااددبة لتماددني )ي( 
طوعيددة كافيددة لتحقيددق الشددفافية فيمددا يت لددق والطلبدداس الددُ تكدددر عددن اددلطاس الدولددة ل طدد   

 على وياناس املستخدمني وم لوماهتم اخلاصة؛
وضددع التشددري اس وتددداور الو ايددة واددبل ا نتكددا  أو مواصددلة تنفيددذ ا مل اقددة  ) ( 

نداس الشخكدية أو إعدادة وي  دا مدراس مت دددة أو تدداوزا وشدال آ در الضرر الناجم عن ويع البيا
 وني املؤاساس التجارية دون موافقة األفراد موافقة  حرة وصرحية ومستنرة؛ 

 يددع الدددول علددى هتيةددة ويةددة مفتوحددة وآمنددة ومسددتقرة وميسددرة واددلمية  يشددجع -6 
لتانولوجيدا امل لومدداس وا تكددا س، علددى أادداس احددرتا  القددانون الدددو ، مبددا ع ذلدد  ا لتزامدداس 

 املاراة ع ميثاق األمم املتحدة وصاو  حقوق اإلنسان؛ 
ع حددواراس غددر   يددع اق دداس امل نيددة صدداحبة املكددلحة علددى املشدداركة يشددجع -٧ 

ر يددة وشددأن اتددق ع اخلكوصددية، ويرحددب مبسددامهة املقددرر اخلدداحل امل ددين ودداتق ع اخلكوصددية ع 
  ذ  ال ملية؛ 

 يددددع مؤاسدددداس األعمددددال إىل الوفددددا  مبسددددؤوليت ا عددددن احددددرتا  حقددددوق  يدددددعو -8 
يدددذ إطددددار اإلنسدددان وفقدددا  للمبدددداده التوجي يدددة املت لقددددة واألعمدددال التجاريددددة وحقدددوق اإلنسددددانف تنف

املتحدة امل نون "اتماية وا حرتا  وا نتكا "، مبا ع ذل  اتق ع اخلكوصية ع ال كر  األمم
وا حتفاة هبدا، مبدا  دد  وتداوزاالر م ، وإىل إع   املستخدمني وشأن  ع وياناهتم وااتخدام ا 

فقدة املسددتخدمني يدؤ ر ع حق دم ع اخلكوصددية وققيدق الشدفافية ووضددع السيااداس الدُ تتدديح موا
 املستنرة، حسب ا  تضا ؛ 

مؤاسدداس األعمددال علددى السدد   لددو إزدداد حلددول تقنيددة لتددأمني اددرية  يشددجع -9 
ا تكا س الر مية و ايت ا، األمر الذي ميان أن يشمل تداور التشدفر وحجدب ازويدة، ويددعو 

 يدود تفدر ة ع  دذا ا دال  الدول إىل عد  التد ل ع ااتخدا   ذ  اتلدول التقنيدة، وامتثدال أي
  لتزاماس الدول مبوجب القانون الدو  تقوق اإلنسان؛ 

إىل مفددددوة األمدددم املتحدددددة السدددام  تقددددوق اإلنسدددان أن يددددنبم،  بددددل  يطلدددب -١٠ 
الددددورة السددداو ة والث  دددني  لدددس حقدددوق اإلنسدددان، حلقدددة عمدددل للخدددربا  هبدددد  قديدددد وتوضددديح 

اددداس فيمدددا يت لدددق وت زيدددز و ايدددة اتدددق ع اخلكوصدددية ع ال كدددر املبددداده وامل ددداير وأفضدددل املمار 
الر مددد ، مبدددا ع ذلددد  مسدددؤولية مؤاسددداس األعمدددال ع  دددذا الكددددد، وأن ي دددد تقريدددرا  عدددن ذلددد  

 ويقدمه إىل ا لس ع دورته التاا ة والث  ني؛ 
الدددول ووكددا س األمددم املتحدددة وصددناديق ا ووراجم ددا امل نيددة واملنبمدداس  يشددجع -١١ 

اتاوميدددة الدوليدددة و يةددداس امل ا دددداس واإلجدددرا اس اخلاصدددة وارليددداس اإل ليميدددة تقدددوق اإلنسدددان 
ومنبمدداس ا تمددع املدددين واألوادداط األكادمييددة واملؤاسدداس الوطنيددة تقددوق اإلنسددان ومؤاسدداس 

 وغر ذل  من اق اس امل نية صاحبة املكلحة، على املشاركة ونشاط ع األعمال وا تمع التقين
  حلقة عمل اخلربا ؛

 مواصلة النبر ع  ذ  املسألة ع إطار البند نفسه من جدول األعمال. يقرر -١٢ 
    


