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 الحق في الخصوصية في العصر الرقمي  - 73/179
 

 ،إن الجمعية العامة 
مقاصـــد مقثاأل األمم املتحدة ومبا، و، وققاأل اان ـــاي واارياس األ ـــا ـــقة  إذ تؤكد من جديد 

ذلك  يف ومعاهداس ققاأل اان اي الدولقة ذاس الصلة، مبا (1)املكر ة يف ااعالي العاملي اقاأل اان اي
والعهد الدويل اخلاص بااقاأل االقتصــا،ية واالجتماعقة  (2) اخلاص بااقاأل املدنقة وال ــقا ــقةالعهد الدويل

 ،(3)عالوة على إعالي وبرنامج عمل فققنا (2)والثقافقة
 2013كـاناي األول/،ي ـــــــــــــــم    18املؤرخ  68/167إىل قراراس اجلمعقـة العـامـة  وإذ تشيييييييييييير 

كاناي األول/،ي ــــــــــــم    19املؤرخ  71/199و  2014كاناي األول/،ي ــــــــــــم    18املؤرخ  69/166 و
كاناي األول/   14املؤرخ  45/95العصــــر الرقمي والقرار الصــــا،رة باــــ ي ااص يف اخلصــــاصــــقة يف  2016
واملتعلص باملبا،ئ التاجقهقة لتنظقم ملفاس البقاناس الاخصقة املعدة بااا بة االكرتونقة،  1990،ي م  

املؤرخ  34/7و  (4)1520آذار/مــــــــار   26املؤرخ  28/16وإىل قراري جملس ققاأل اان ــــــــــــــــــــــاي 
املؤرخ  32/13باــــــــــــ ي ااص يف اخلصــــــــــــاصــــــــــــقة يف العصــــــــــــر الرقمي والقرارين  (5)2017آذار/مار   23

__________ 

 (.3-ألف )، 217القرار  (1) 
 (، املرفص.21-ألف )، 2200انظر القرار  (2) 
 (3) A/CONF.157/24 (Part I).الفصل الثالث ، 

 ألف. (، الفصل الثالث، الفرعA/70/53) 53الاثا ص الرمسقة للجمعقة العامة، الدورة ال بعاي، امللحص رقم انظر  (4) 

 ألف. (، الفصل الرابع، الفرعA/72/53) 53الدورة الثانقة وال بعاي، امللحص رقم املرجع نف و،  (5) 
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باـــــــــــــــ ي تعايا وناية ققاأل اان ـــــــــــــــاي  (7)2018متاز/يالقو  5املؤرخ  38/7و  (6)2016متاز/يالقو  1
 والتمتع هبا على اانرتنت،

إىل الاثققة اخلتامقة لالجتماع الرفقع امل ــتال للجمعقة العامة باــ ي اال ــتعرا   أيضيا وإذ تشيير 
 ،(8)العام لتنفقذ نتا ج القمة العاملقة جملتمع املعلاماس

 (9)بتقريري املقرر اخلاص جمللس ققاأل اان ـــــــــاي املعا بااص يف اخلصـــــــــاصـــــــــقة تحيط علما وإذ 
 ،(10)وبتقريري املقرر اخلاص جمللس ققاأل اان اي املعا بتعايا وناية ااص يف قرية الرأي والتعبري

بــالعمــل الــذي تقام بــو مفا ـــــــــــــــقــة األمم املتحــدة اقاأل اان ــــــــــــــــاي باــــــــــــــــ ي ااص وإذ ترحب  
، (11)اخلصــــــــاصــــــــقة يف العصــــــــر الرقمي، وإذ تالقس باهتمام تقرير املفا  ال ــــــــامي عن هذا املا ــــــــاع يف
تاــــري إىل قلقة النقاأ باــــ ي ااص يف اخلصــــاصــــقة يف العصــــر الرقمي املعقا،ة  الل الدورة ال ــــابعة  وإذ

 والعارين جمللس ققاأل اان اي،
كِّن األفرا، يف العامل ب  ـــــــرت من ا ـــــــتخدام أي الاترية ال ـــــــريعة للتكار التكنالاجي مت وإذ تالحظ 

تكنالاجقاس املعلاماس واالتصــــــــــاالس اجلديدة، وتايد يف الاقت نف ــــــــــو من قدرة ااكاماس والاــــــــــركاس 
واألفرا، على مراقبة االتصـــــــــــــــاالس واعرتا ـــــــــــــــها و ع البقاناس، األمر الذي قد يؤ،ي إىل انتها  ققاأل 

من ااعالي العاملي  12 اخلصـــــاصـــــقة، على تا ما بق نتو املا،ة اان ـــــاي أو النقل منها، وال  ـــــقما ااص يف
من العهد الدويل اخلاص بااقاأل املدنقة وال ـــــــــقا ـــــــــقة، وأ ا لذلك مصـــــــــدر  17اقاأل اان ـــــــــاي واملا،ة 

 متاايد، قلص
أي االنتهاكاس والتجاوزاس املا ـــــة بااص يف اخلصـــــاصـــــقة يف العصـــــر الرقمي  وإذ تالحظ أيضييييا 

ؤثر على  قع األفرا،،  صــــاصــــا آثارها على الن ــــاء، وكذلك على األ فال واألشــــخاص شــــ  ا أي ت من
 الذين يعقااي أو اعا هاة والفئاس املهماة،

أي تعايا ااص يف اخلصـــــــــــــاصـــــــــــــقة واقرتامو مهماي يف منع العنف، مبا يف ذلك العنف وإذ تدرك  
أل فال، وها ما ميكن أي حيدث يف اجلن ــاو وإ ــاءة املعاملة والتحرأ اجلن ــي،  صــاصــا  ــد الن ــاء وا

 الفضاءين الرقمي واالكرتوو ويامل التنمُّر واملكار،ة ال ق انقني،
قص اان ـــــاي يف اخلصـــــاصـــــقة، وها قص ال ياز معو تعري  أي شـــــخ   وإذ تؤكد من جديد 

التمتع لتد ُّل تع ـــــفي أو نري قاناو يف  صـــــاصـــــقتو أو يف شـــــؤوي أ ـــــرتو أو بقتو أو مرا ـــــالتو، وققو يف 
حبماية القاناي من مثل هذا التد ل، وإذ ت ـــــل م ب ي  ار ـــــة ااص يف اخلصـــــاصـــــقة أمر مهم اعمال ااص 

قرية التعبري وااص يف قرية الرأي ،وي مضـــــــــايقة وااص يف قرية التجمع ال ـــــــــلمي وتكاين اجلمعقاس،  يف
 وهي إقدل الدعا م اليت يقام علقها اجملتمع الدميقرا ي،

__________ 

 ألف. (، الفصل اخلامس، الفرعA/71/53) 53الدورة ااا،ية وال بعاي، امللحص رقم املرجع نف و،  (6) 
 ألف. (، الفصل ال ا، ، الفرعA/73/53) 53الدورة الثالثة وال بعاي، امللحص رقم املرجع نف و،  (7) 
 .70/125القرار  (8) 

 (9) A/HRC/34/60  وA/72/540. 

 (10) A/HRC/38/35  وA/73/348. 

 (11) A/HRC/39/29. 
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الصــــــــــــــــا،ر عن اللجنـة املعنقـة حبقاأل اان ــــــــــــــــاي  16التعلقص العـام رقم  ع التقديروإذ تالحظ م 
ــــ ي قص الفر، يف اقرتام  صاصقتو  17املا،ة  على من العهد الدويل اخلاص بااقاأل املدنقة وال قا قة باـ

، وإذ تالقس أيضــــــــــا يف الاقت نف ــــــــــو الكفراس (12)وأ ــــــــــرتو وبقتو ومرا ــــــــــالتو، ويف ناية شــــــــــرفو ومسعتو
نالاجقة الاا ــــــــعة اليت قصــــــــلت منذ اعتما، التعلقص العام واااجة إىل مناقاــــــــة ااص يف اخلصــــــــاصــــــــقة التك
  قاأل حتدياس العصر الرقمي، يف

باااجة إىل مااصــــــلة الققام، ا ــــــتنا،ا إىل القاناي الدويل اقاأل اان ــــــاي، مبناقاــــــة  وإذ تسيييييل   
ة يف العصر الرقمي، والضماناس ااجرا قة، والرقابة وحتلقل امل ا ل املتصلة بتعايا وناية ااص يف اخلصاصق

و ــبل االنتصــال ا لقة الفعالة، وأثر املراقبة على ااص يف اخلصــاصــقة ونريت من ققاأل اان ــاي، واااجة 
 إىل ،را ة مبا،ئ عدم التع ف واملاروعقة والقانانقة والضرورة والتنا ب فقما يتعلص مبمار اس املراقبة،

د االجتماع العاملي ألصــحاب املصــلحة املتعد،ين باــ ي م ــتقبل إ،ارة اانرتنت عقوإذ تالحظ  
(NETmundial ،واملناقاــــــــاس املتعد،ة أصــــــــحاب املصــــــــلحة اليت تعقد  ــــــــنايا يف منتدل إ،ارة اانرتنت )

رل فقو مناقاــــاس باــــ ي امل ــــا ل املتعلقة ب ،ارة اانرتنت وها  والذي منتدل متعد، أصــــحاب املصــــلحة  م
، وإذ ت ـــــل م ب ي التصـــــدي (8) ـــــنااس 10لفرتة أ رل مدهتا  2015اجلمعقة العامة واليتو يف عام مد،س 

بفعالقة للتحدياس املرتبكة بااص يف اخلصاصقة يف  قاأل تكنالاجقا االتصاالس ااديثة أمر يتكلب عمال 
 متعد، أصحاب املصلحة يف إ ار من اال تمرارية وتضافر اجلها،،

وتعايات واقرتامو ي ــــــتفقد من العمل املتااصـــــل،  ناية ااص يف اخلصــــــاصــــــقةعلى أي وإذ تشييييدد  
ب  ــــــالقب تاــــــمل ااااراس نري الرمسقة، بني  قع أصــــــحاب املصــــــلحة، مبا يف ذلك الدول ومؤ ــــــ ــــــاس 

 األعمال التجارية واملنظماس الدولقة واجملتمع املدو،
االلتااماس القانانقة  ت ــــــتند إىل ب ي املناقاــــــة باــــــ ي ااص يف اخلصــــــاصــــــقة ينب ي أي وإذ تسييييل   

الدولقة وا لقة القا مة، مبا يف ذلك القاناي الدويل اقاأل اان ـــــــــــــــاي، وكذلك االلتااماس ذاس الصــــــــــــــلة، 
 وينب ي أال تفتح الكريص للتد  ل نري القاناو يف ققاأل اان اي ألي فر،،

ها ونقلها لل ري، مبا يف ذلك على أمهقة االقرتام التام ارية  لب املعلاماس وتلقق وإذ تشييييييييييييدد 
 األمهقة األ ا قة للاصال إىل املعلاماس واملااركة الدميقرا قة،

مبا للحص يف اخلصــاصــقة من أمهقة بالن ــبة إىل التمتع بااقاأل األ رل وب نو ميكن أي  وإذ تسييل   
يم ـــــهم يف قدرة الفر، على املاـــــاركة يف ااقاة ال ـــــقا ـــــقة واالقتصـــــا،ية واالجتماعقة والثقافقة، وإذ تالقس 

تع ــــــفي باــــــ ي بقلص أي االنتهاكاس أو التجاوزاس املا ــــــة بااص يف التحرر من أي تد ل نري قاناو أو 
اخلصــــــاصــــــقة ميكن أي تؤثر يف التمتع حبقاأل اان ــــــاي األ رل، مبا فقها ااص يف قرية التعبري ويف  ااص يف

 تكاين اآلراء ،وي أي تد  ل، وااص يف التجمع ال لمي وقرية تكاين اجلمعقاس،
عا معقنة أنو لئن كاي من املمكن أي تنتمج عن البقاناس الاصـــــــــــــــفقة فاا د، ف ي أنااوإذ تالحظ  

البقاناس الاصــــــــــفقة ميكن، عند  مقعها، أي تكاــــــــــف معلاماس شــــــــــخصــــــــــقة ال تقل أمهقة من ققث  من
ق ــا ــقتها عن  تال االتصــاالس نف ــو، كما ميكن أي تعكي  ة عن  ــلا  الفر، وعالقاتو االجتماعقة 

 ومقالو اخلاصة وهايتو،
__________ 

 (، املرفص ال ا، .A/43/40) 40الاثا ص الرمسقة للجمعقة العامة، الدورة الثالثة واألربعاي، امللحص رقم  (12) 
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بقنة  اي ماافقتهم الصـــــرحية حبرية وعنمن أي األفرا، يف أققاي كثرية ال يعك وإذ تعرب عن القلق 
على بقع بقاناهتم الاــــخصــــقة أو إعا،ة بقعها ملراس متعد،ة، و/أو ال ي ــــتكقعاي فعل ذلك، بالنظر إىل أي 

يف ذلك البقاناس اا ا ة، و هقاِها وا تعماهلا وختاينها وتداوهلا، قد  أعمال  ع البقاناس الاخصقة، مبا
 العصر الرقمي، زا،س كثريا يف

تكنالاجقــاس التنمقو واختــاذ القراراس آلقــا والتعلم اآليل، اليت يمكلص علقهــا  أيوإذ تالحظ بقلق  
أققانا ا ـــــم الذكاء االصـــــكناعي، ميكن إذا نابت الضـــــماناس املنا ـــــبة أي تفضـــــي إىل قراراس قد تؤثر يف 

بضـــــــــرورة تكبقص  تقر وإذ التمتع حبقاأل اان ـــــــــاي، مبا يف ذلك ااقاأل االقتصـــــــــا،ية واالجتماعقة والثقافقة،
 القاناي الدويل اقاأل اان اي على أعمال تصمقم هذت املمار اس وتقققمها وتنظقمها،

على أي مراقبة االتصـــــــاالس و/أو اعرتا ـــــــها على تا نري قاناو أو تع ـــــــفي و ع  وإذ تشيييييدد 
بدرجة كبرية، أعماال البقاناس الاخصقة على تا نري قاناو أو تع في تاك ل، باعتبارها أناكة تد لقة 

مبــا،ئ اجملتمع  تنتهــك ااص يف اخلصـــــــــــــــاصـــــــــــــــقــة، وميكن أي متس ااص يف قريــة التعبري وقــد تتعــار  مع
 الدميقرا ي، مبا يف ذلك عند اال كالع هبا  ارج ااقلقم الا ا أو على نكاأل وا ع،

ظى بااماية أيضا ب ي ااقاأل نف ها اليت يتمتع هبا النا   ارج اانرتنت يب أي حت وإذ تسل   
 على اانرتنت، مبا يف ذلك ااص يف اخلصاصقة،

أي مراقبة االتصـــــــــــاالس الرقمقة يب أي تكاي مت ـــــــــــقة مع االلتااماس  بوجه خاص وإذ تالحظ 
الدولقة يف جمال ققاأل اان ــــــــــــــاي، وأي تتم باال ــــــــــــــتنا، إىل إ ار قاناو يكاي بالضــــــــــــــرورة متاقا للعمام 

القا من التمققا، وأي أي م ــــــا  بااص يف اخلصــــــاصــــــقة يب أال يكاي ووا ــــــحا و،قققا وم ــــــتفقضــــــا و 
تع ـــــــــــــــفقا أو نري قاناو، مع مراعاة ما ها معقال فقما يتعلص بتحققص أهدال ماـــــــــــــــروعة، وإذ تاـــــــــــــــري 

الدول األ رال يف العهد الدويل اخلاص بااقاأل املدنقة وال ـقا ـقة ملامةب باختاذ اخلكااس الضـرورية  أي إىل
 اانني أو التدابري األ رل الالزمة اعمال ااقاأل املكر ة يف العهد،العتما، الق
انتاـــــــــــــــار املعلاماس املضـــــــــــــــللة والدعاية امل ر ـــــــــــــــة، مبا يف ذلك على  منوإذ تعرب عن القلق  

التضـــــــلقل وإىل انتها   اانرتنت، وهي املعلاماس والدعاية اليت ميكن أي تمصـــــــّمم وتنف ذ على تا يؤ،ي إىل
مبا يف ذلك ااص يف اخلصــــــاصــــــقة وقرية التعبري، وإىل التحري  على العنف أو الكراهقة  ققاأل اان ــــــاي،

 العداء، وتاد، على اا هام املهم للصحفقني يف مااجهة هذا اال ات، التمققا أو أو
على أي الدول من واجبها أي حترتم ما يتعلص من التااماهتا الدولقة يف جمال ققاأل  وإذ تشيييييييييييدد 

يف اخلصـــاصـــقة عندما تعرت  االتصـــاالِس الرقمقة لوفرا، و/أو  مع البقاناس الاـــخصـــقة،  اان ـــاي بااص
مع ع  و ـــــــا ل منها اتفاقاس تبا،ل املعلاماس واال ـــــــتخباراس أو عندما  وعندما تتبا،ل املعلاماس اليت  م
أ رال  تافر باـــــكل آ ر إمكانقة اال الع علقها، وعندما تكلب اافصـــــان عن البقاناس الاـــــخصـــــقة من

 ثالثة، مبا يف ذلك من الاركاس اخلاصة،
تاايد  ع املعلاماس البقامرتية اا ــــــــا ــــــــة من األفرا،، وإذ تاــــــــد ، على وجاب أي  وإذ تالحظ 

ونريت حترتم الدول التااماهتا حبقاأل اان اي وعلى  رورة أي حترتم املؤ  اس التجارية ااَص يف اخلصاصقة 
جبمع و هقا املعلاماس البقامرتية وتبا،هلا وختاينها، وذلك ب ـــــــــــــبل منها من ققاأل اان ـــــــــــــاي عند ققامها 

 النظر يف اعتما،  قا اس و ماناس اماية البقاناس،
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ياصــــي ب ي تتخذ الدول تدابري فعالة ملنع االقتفا   16أي التعلقص العام رقم  وإذ تالحظ أيضيييا 
امة واملؤ ــــــ ــــــاس التجارية، وملنع  هقا تلك نري القاناو بالبقاناس الاــــــخصــــــقة اليت ختا ا ال ــــــلكاس الع

 البقاناس وا تخدامها مبا خيالف القاناي،
بالتدابري اليت تتخذها املؤ ــــــ ــــــاس التجارية، على أ ــــــا   اعي، لكفالة الاــــــفافقة  وإذ ترحب 

مل ـــــــــتخدمقها باـــــــــ ي  ـــــــــقا ـــــــــاهتا املتعلقة بالكلباس اليت تقدمها  ـــــــــلكاس الدولة لال الع على بقاناس 
 ني ومعلاماهتم،امل تخدم
من التداعقاس ال ــــــلبقة على  ار ــــــة ققاأل اان ــــــاي والتمتع هبا اليت  وإذ يسيييياوراا بالق القلق 

ميكن أي تنجم عن مراقبة االتصــــــــاالس و/أو اعرتا ــــــــها، مبا يف ذلك مراقبة االتصــــــــاالس و/أو اعرتا ــــــــها 
 رل على نكاأل وا ع، ارج إقلقم الدولة، وكذلك  ع البقاناس الاخصقة، وال  قما عندما  م 

على أي االال التقنقة اليت تؤمِّن  ـــــرية االتصـــــاالس الرقمقة وحتمقها، مبا قد ياـــــمل  وإذ تشييييد د 
تدابري التاــــفري وإ فاء اهلاية وكتماي اهلاية، ميكن يف العصــــر الرقمي أي تكاي هامة لكفالة التمتع حبقاأل 

وااص يف قرية التجمع ال ــــــــــلمي وتكاين  اان ــــــــــاي، وال  ــــــــــقما ااص يف اخلصــــــــــاصــــــــــقة ويف قرية التعبري
أي متتنع عن ا ـــــــتخدام تقنقاس املراقبة على تا تع ـــــــفي أو نري لدول ل و ينب ياجلمعقاس، وإذ ت ـــــــلم ب ن

 قاناو، وهي قد تامل أشكاال من اال رتاأل ااا ايب،
والدفاع أي العاملني يف جمال تعايا ققاأل اان ـــــاي واارياس األ ـــــا ـــــقة  وإذ تالحظ بقلق بالق 

العاملني يف و ـــــــا و ااعالم كثريا ما قد يااجهاي، يف العديد من البلداي، الصـــــــحفقني و ونريهم من  عنها
قاناو حبقهم  نري هتديداس ومضــايقاس ويعاناي من انعدام األمن، إ ــافة إىل امل ــا  باــكل تع ــفي أو

 يف اخلصاصقة، ب بب أناكتهم،
 ر شاانل األمن العام  ع وناية بع  املعلاماس اا ا ة، أنو لئن كاي من اجلا ا أي ت وإذ تالحظ 

 اان اي، فمن واجب الدول أي تكفل التقق د التام بااللتااماس اليت يلققها علقها القاناي الدويل اقاأل
إذ يف هذا الصــــــد، أي يف منع اارهاب وقمعو مصــــــلحة عامة بال ة األمهقة، و  وإذ تالحظ أيضييييا 

ت نف و أي الدول من واجبها أي تكفل يف التدابري اليت تتخذها ملكافحة اارهاب تؤكد من جديد يف الاق
االن ــــــــــــــجاَم مع االلتااماس امللقاة على عاتقها مباجب القاناي الدويل، وال  ــــــــــــــقما القاناي الدويل اقاأل 

 اان اي والقاناي الدويل لالجئني والقاناي الدويل اان او،
نالاجقا االتصـــاالس تكاي مفتاقة وآمنة وم ـــتقرة ومق ـــرة و ـــلمقة ب ي هتقئة بقئة لتك وإذ تسييل   

 أمر مهم اعمال ااص يف اخلصاصقة يف العصر الرقمي،
ااص يف اخلصاصقة، وها قص ال ياز مباجبو تعري  أي كاي لتد ل  تؤكد من جديد - 1 

تع ـــــفي أو نري قاناو يف  صـــــاصـــــقتو أو يف شـــــؤوي أ ـــــرتو أو بقتو أو مرا ـــــالتو، وااص يف التمتع حبماية 
 (1)من ااعالي العـاملي اقاأل اان ــــــــــــــــاي 12القـاناي من مثـل هـذا التـد ـل، على النحا املبني يف املـا،ة 

 ؛(2)من العهد الدويل اخلاص بااقاأل املدنقة وال قا قة 17واملا،ة 
بالكابع العاملي واملفتان لإلنرتنت وبالتقدم ال ــريع يف جمال تكنالاجقا املعلاماس  تسييل  - 2 

واالتصـــــاالس باعتبارمها قاة ،افعة لت ـــــريع  كى التقدم على  ريص التنمقة مبختلف أشـــــكاهلا، مبا يف ذلك 
 ؛(13) تدامةحتققص أهدال التنمقة امل

__________ 

 .70/1انظر القرار  (13) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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أي ااقاأل نف ـــــــــــها اليت يتمتع هبا النا   ارج اانرتنت يب أي حتظى بااماية  تؤكد - 3 
 أيضاً على اانرتنت، مبا يف ذلك ااص يف اخلصاصقة؛

إىل  ـــــــــــــــرورة أي يراعي أي تد  ل يف ااص يف اخلصـــــــــــــــاصـــــــــــــــقة مدل قانانقتو  تشيييييييييييير - 4 
 وتنا بو؛ و رورتو

االتصــــــاالس تكاي مفتاقة املعلاماس و هتقئة بقئة لتكنالاجقا  قع الدول على تشيييييجع  - 5 
وآمنة وم ـــــتقرة ومق ـــــرة و ـــــلمقة، على أ ـــــا  اقرتام القاناي الدويل، مبا يف ذلك االلتااماس املكر ــــة يف 

 مقثاأل األمم املتحدة وصكا  ققاأل اان اي؛
 جبمقع الدول: تهيب - 6 
 ذلك يف  قاأل االتصاالس الرقمقة؛ أي حترتم وحتمي ااص يف اخلصاصقة، مبا يف )أ( 
أي تتخذ ما يلام من التدابري لا ــــــع قد  النتهاكاس ااص يف اخلصــــــاصــــــقة، وأي تعمل  )ب( 

على هتقئة الظرول الكفقلة بااقلالة ،وي قدوث هذت االنتهاكاس، بكرأل منها  ـــماي تاافص التاـــريعاس 
 مباجب القاناي الدويل اقاأل اان اي؛الا نقة ذاس الصلة مع االلتااماس امللقاة على عاتقها 

أي تعقد النظر، بانتظام، يف إجراءاهتا و ار ــــاهتا وتاــــريعاهتا املتعلقة مبراقبة االتصــــاالس  )ج( 
واعرتا ها وجبمع البقاناس الاخصقة، مبا يف ذلك مراقبة االتصاالس واعرتا ها و ع البقاناس على نكاأل 

قة عن  ريص  ماي التنفقذ الكامل والفعلي جلمقع االلتااماس وا ع، وذلك هبدل صاي ااص يف اخلصاص
 امللقاة على عاتقها مباجب القاناي الدويل اقاأل اان اي؛

أي تناــــي آلقاس  لقة للرقابة القضــــا قة و/أو اا،ارية و/أو ال ملانقة  تمع فقها شــــرو   )،( 
فقة وقا،رة على  ـــــــــــماي الاـــــــــــفافقة، ق ـــــــــــب النااهة واال ـــــــــــتقاللقة والفعالقة، وتكاي ماو،ة باملاار، الكا

تقام  أي االقتضــــاء، وامل ــــاءلة باــــ ي مراقبة الدولة لالتصــــاالس واعرتا ــــها و ع البقاناس الاــــخصــــقة، أو
 بتعهد ما ها قا م من تلك اآللقاس؛

أي تتقح لوفرا، الـــذين انتمهـــك ققهم يف اخلصـــــــــــــــاصـــــــــــــــقـــة نتقجـــة املراقبـــة التع ـــــــــــــــفقـــة  )ه( 
 انتصال فعالة، ان جاما مع االلتااماس الدولقة يف جمال ققاأل اان اي؛القانانقة  بل  نري أو

أي تنظر يف أي ت ـــــــــن، بالتاـــــــــاور مع  قع أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املعنقني، مبا يف ذلك  )و( 
اجملتمع املدو، تاــــــــــــريعاس مال مة تتضــــــــــــمن جااءاس فعالة و ــــــــــــبل انتصــــــــــــال منا ــــــــــــبة، وحتمي األفرا، 

ال  ــــقما عن  ريص  ع البقاناس الاــــخصــــقة و ة بااص يف اخلصــــاصــــقة، االنتهاكاس والتجاوزاس املا ــــ من
 هقاها أو االقتفا  هبا أو ا ــــــتخدامها من قبل األفرا، وااكاماس واملؤ ــــــ ــــــاس التجارية ومنظماس  أو

 القكاع اخلاص، أو يف ا افظة على تلك التاريعاس أو تنفقذها؛
 ـــــقا ـــــاس اماية البقاناس، مبا يف ذلك أي تنظر يف اعتما، وتنفقذ تاـــــريعاس ولاا ح و  )ز( 

، اليت ميكن أي الدولقة يف جمال ققاأل اان ــاي تاــريعاس عن بقاناس االتصــاالس الرقمقة، متتثل اللتااماهتا
م ـــــتقلة تكاي هلا األهلقةم ويتاافر هلا ما يلام من ماار، لرصـــــِد املمار ـــــاس و نقة تاـــــمل إناـــــاء  ـــــلكاس 

تحققِص يف االنتهـــاكـــاس والتجـــاوزاس، وتلقي البالنـــاس من األفرا، املتعلقـــة صصـــــــــــــــاصـــــــــــــــقـــة البقـــانـــاس، وال
 واملنظماس، وتافري  بل االنتصال املنا بة؛

أي تقام يف هـــذا الصـــــــــــــــــد، بايـــا،ة تكاير التـــدابري الاقـــا قـــة وو ـــــــــــــــــا ـــل االنتصـــــــــــــــــال  )ن( 
ثر على  قع االنتهاكاس والتجاوزاس املتعلقة بااص يف اخلصـــاصـــقة يف العصـــر الرقمي اليت ميكن أي تؤ  عن
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ــــك على األ فــــال  ــــار  ــــاصـــــــــــــــــــة على الن ـــــــــــــــــــاء، وكــــذل ــــا  آث ــــدمــــا تكاي هن ــــك عن األفرا،، مبــــا يف ذل
  عال ااال أو من املهماني، أو أي تااصل إعمال هذت التدابري وو ا ل االنتصال؛ من هم ومن

 أي تنظر يف و ع ومراجعة وتنفقذ وتعضقد  قا اٍس مراعقة لالعتباراس اجلن انقة تعا ز ) ( 
 العصر الرقمي جلمقع األفرا،؛ وحتمي ااص يف اخلصاصقة يف

أي تقدم إرشـــا،اس فعالة إىل املؤ ـــ ـــاس التجارية باـــ ي كقفقة اقرتام ققاأل اان ـــاي  )ي( 
عن  ريص إ داء املاارة با ي الا ا ل املنا بة، مبا يف ذلك العناية الااجبة حبقاأل اان اي، وبا ي كقفقة 

 الضعف و/أو التهمقش؛أو امل ا ل اجلن انقة و/النظر بفعالقة يف 
أي تاــــــــجع التعلقم اجلقد وهتقي الفرص التعلقمقة مدل ااقاة للجمقع لتحققص عد، من  ) ( 

 األهدال منها متكقنهم من اكت اب املعرفة الرقمقة واملهاراس التقنقة اماية اخلصاصقة بفعالقة؛
اختاذ تدابري متس بااص يف اخلصــــاصــــقة تع ــــفا أي متتنع عن إلاام املؤ ــــ ــــاس التجارية ب )ل( 

 القاناي؛ مبا خيالف أو
أي تتخذ  كااس لتمكني املؤ ــ ــاس التجارية من اعتما، تدابري  اعقة كافقة لتحققص  )م( 

الاـــــــــفافقة فقما يتعلص بالكلباس اليت تصـــــــــدر عن  ـــــــــلكاس الدولة للحصـــــــــال على بقاناس امل ـــــــــتخدمني 
 ومعلاماهتم اخلاصة؛

ظر يف و ع التاريعاس والتدابري الاقا قة وو ا ل االنتصال الالزمة ملعاجلة الضرر أي تن )ي( 
الناجم عن  هقا البقاناس الاــــــــخصــــــــقة أو ا ــــــــتخدامها أو بقعها أو إعا،ة بقعها ملراس متعد،ة أو تداوهلا 

يف  ، أوباــــكل آ ر بني املؤ ــــ ــــاس التجارية ،وي ماافقة صــــرحية يعكقها الفر، حبرية وعن بقنة من األمار
 مااصلة تنفقذ تلك التاريعاس والتدابري وو ا ل االنتصال؛

 باملؤ  اس التجارية: تهيب - 7 
للمبــا،ئ التاجقهقــة املتعلقــة  أي تفي مب ـــــــــــــــؤولقتهــا عن اقرتام ققاأل اان ــــــــــــــــاي وفقــا )أ( 

ـــــذ إ ـــــار األمم املتحـــــدة املعناي  ـــــة وققاأل اان ــــــــــــــــــــاي: تنفق ـــــاألعمـــــال التجـــــاري ـــــة واالقرتام ”ب اامـــــاي
 ، مبا يف ذلك ااص يف اخلصاصقة يف العصر الرقمي؛(14)“االنتصالو 

أي تبلغ امل ـــــــتخِدمني على تا وا ـــــــح وي ـــــــهل اال الع علقو بكل ما ميكن أي ميس  )ب( 
حبقهم يف اخلصــــاصــــقة من جراء  ع بقاناهتم وا ــــتخدامها وتداوهلا واالقتفا  هبا، وأي تضــــع  ــــقا ــــاس 

 لتحققص الافافقة، ق ب االقتضاء؛
ه ا البقاناس على تا قاناو   )ج(  أي تنفذ  ـــــــــــــماناس إ،ارية وتقنقة وما،ية لضـــــــــــــماي أي  م

و ــــــــــماي أي يكاي هذا التجهقا مقتصــــــــــرا على ما ها  ــــــــــروري فقما يتعلص ب نرا  التجهقا، و ــــــــــماي 
 ماروعقة تلك األنرا ، فضال عن ،قة التجهقا ونااهتو و ريتو؛

صـــــــــــاصـــــــــــقة ونريت من ققاأل اان ـــــــــــاي الدولقة يف أي تكفل إ،ماج اقرتام ااص يف اخل )،( 
تصمقم تكنالاجقاس اختاذ القراراس آلقا والتعلم اآليل وتا قلها وتقققمها والرقابة علقها والن  على معاجلة 

 انتهاكاس ققاأل اان اي اليت تكاي قد ت ببت أو أ همت فقها؛

__________ 

 (14) A/HRC/17/31.املرفص ، 

https://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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اماية امل ـــتخِدمني املؤ ـــ ـــاس التجارية على العمل جلعل االتصـــاالس آمنة و  تشيييجع - 8 
 األفرا، من التد ل التع في أو نري املاروع يف  صاصقاهتم، مبا يف ذلك من  الل إعدا، قلال تقنقة؛

 قع أصـــــحاب املصـــــلحة املعنقني على املاـــــاركة يف قااراس نري رمسقة باـــــ ي  تشييييجع - 9 
األ اان ــاي املعا بااص يف ااص يف اخلصــاصــقة، وحتقو علما مع التقدير مب ــامهة املقرر اخلاص جمللس قق

 هذت العملقة؛ اخلصاصقة يف
جملس ققاأل اان ـــاي ومفا ـــقة األمم املتحدة اقاأل اان ـــاي على أي يمبِققا  تشيييجع - 10 

النقاأ ققد نظرمها الفعلي، وتدعا  قع أصــحاب املصــلحة املعنقني إىل مااصــلة املناقاــة لتناول الكرأل اليت 
الــذكــاء  و واختــاذ القراراس آلقــا والتعل م اآليل، اليت يمكلص علقهــا أققــانــا ا ـــــــــــــــمتؤثر هبــا تكنالاجقــاس التنمق

االصـــــكناعي، من ،وي  ـــــماناس  ـــــلقمة، يف التمتع بااص يف اخلصـــــاصـــــقة، ب قة إيضـــــان املبا،ئ واملعايري 
 القا مة وحتديد أفضل املمار اس فقما يتعلص بتعايا ااص يف اخلصاصقة ونايتو؛

 صل نظرها يف امل  لة يف ،ورهتا اخلام ة وال بعني.أي تاا تقيرر - 11 
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