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 اإلنسان   حقوق  مجلس

 الخمسون  الدورة

 2022  تموز/يوليه 8 -  حزيران/يونيه 13

 األعمال جدول من 3و 2  البندان

  اإلنسنان  لحقوق   السنامة   المتحدة األمم  لمفوضن   السنوو    التقرير
 العام واألمين السامة  المفوضة  وتقارير

  واالقتصادي   والسةاسة   المدنة   ،اإلنسان  حقوق   جمةع  وحماي   تعزيز
 التومة  في الحق ذلك في بما ،والثقافة  واالجتماعة 

 اإلنسننان وحقوق   التجاري   األعمال بشنن ن  التوجيهة  للمبادئ العملي التطبيق  
 التكوولوجةا شركات أنشط  على

 اإلنسان  لحقوق   السامة   المتحدة  األمم  مفوضة   تقرير  

 موجز  
 إلى المجلس  فيده  طلد   الدا   ،47/23  اإلنسددددددددددددددان حقوق  مجلس  بقرار  عملا   التقرير  هداا  يقدد  
  للمبادئ العملي التطبيق  عن اا تقرير   تعد أن )المفوضددي   اإلنسددان لحقوق   السددامي  المتحدة األمم مفوضددي 
 إلى  تقدمه  وأن ،التكنولوجيا شددددددر ا   أنشددددددط  على اإلنسددددددان  وحقوق   التجاري   األعمال بشدددددد ن التوجيهي 
 اسدددتترقت   خبراء  مشددداورة  إطار في أجريت  مداوال  إلى  التقرير اسدددتند وقد الخمسدددين  دورته في  المجلس
 الدول  من  الواردة  التقارير إلى اسددددتند  ما ،47/23 القرار  بموج   اا أيضدددد   تكليف بشدددد نها  وصدددددر  ،يومين

  مشدددددددرو   سددددددديما وال ،الصدددددددل   ذا  والمبادرا  العمليا  من ذلك  وغير ،اآلخرين المصدددددددلح   وأصدددددددحا 
   B-Tech Project) التكنولوجيا مجال في نساناإل وحقوق  التجاري  األعمال بش ن المفوضي 

 8و 7  في عقد  التي الخبراء  مشداورة  عن  مفصدل  معلوما   تورد   1) بإضداف     التقرير  ويسدتكم  
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 مقدم  -أوالا  

 الجدديدة الرقميد  التكنولوجيدا  بشدددددددددددددد ن 47/23  قراره في  ،جديد  من اإلنسددددددددددددددان  حقوق   مجلس  أكد -1
  المصددلح   أصددحا  جميع  تعاون   وضددرورة ،وشددام   وجامع  لي  نهج  اتبا  أهمي   ،اإلنسددان  وحقوق  والناشدد  
 أن  يمكن ولما والناشددددددد   الجديدة الرقمي  للتكنولوجيا   المحتم   للت ثير التصدددددددد  في  تضدددددددافراا  أكثر بطريق 
  وطل  وحمايتها؛  اإلنسان  حقوق   بتعزيز يتعلق  فيما فرص  من تيحهت   قد ما اغتنا  وفي  ،تحديا  من  تطرحه

 التطبيق  لمناقشدد  للخبراء  مشدداورة تعقد  أن  )المفوضددي   اإلنسددان  لحقوق  السددامي  المتحدة األمم  مفوضددي  إلى
  ، التكنولوجيا  شددددر ا   أنشددددط  على    2) اإلنسددددان  وحقوق  التجاري  باألعمال المتعلق  التوجيهي   للمبادئ العملي

  إسدهاما  تلتمس أن المفوضدي  إلى  الك  المجلس  وطل  الخمسدين  دورته  في  المجلس إلى  اا تقرير   تقد  نوأ
 الجترافي   المناطق مختلف من المصلح  أصحا  من

 جميع  إلى  2021 األول/ديسدددمبر   انون  22 في  تقارير  لتقديم دعوة  ُأرسدددلت ،األخير  للطل  اا ووفق -2
    3) تقريراا  37 وورد ،47/23 القرار في ما ورينال اآلخرين المصلح  وأصحا  الدول

  8و 7 في  يومين لمدة  خبراء  مشددددداورة ،نفسددددده بالقرار عملا  ،المفوضدددددي  عقد  ،ذلك على  وعلوة -3
 والفرص العملي  التجار   تناولت  ما  ،المعيار   المحتوى   المشدددددددددداورة  واسددددددددددتكشددددددددددفت     4) 2022 مارسآذار/

  للمداوال   مفصد  سدرد  ويرد التكنولوجيا   قطا  على التوجيهي   المبادئ  تطبيق في  ،تواجهها التي والتحديا 
    5) التقرير لهاا إضاف  في المشاورة في جر  التي

  ومعددالجدد   منع  في  العملي  وتطبيقهددا  التوجيهيدد   المبددادئ  قيمدد   إبراز  هو  التقرير  هدداا  من  والهددد  -4
 مشدددرو  إلى  التقرير  ويسدددتند  التكنولوجيا  بشدددر ا  والمتصدددل  اإلنسدددان حقوق  على المنعكسددد  السدددلبي  اآلثار

  ،  Project Tech-B)    6) التكنولوجيا مجال  في اإلنسدددددددددددان  وحقوق  التجاري  باألعمال المتعلق المفوضدددددددددددي 
 بها  يستنيرو  المصلح  أصحا   وتقارير المشاورة أثناء جر  التي والمداوال 

 على  اإلنسننننان وحقوق   التجاري  باألعمال  المتعلق   التوجيهة  المبادئ  تطبيق -ثانةاا  
 التكوولوجةا قطاع

 أساسة   معلومات -ألف 

 ما  توثيق  وتم  والتكنولوجيا  اإلنسددددددان  حقوق   بين الترابط على  التر يز ازداد ،األخيرة  السددددددنوا  في -5
 ،السددحابي   والحوسددب    ، االجتماعي   التواصدد   وسددا     قبي   من   ، الجديدة  الرقمي    التكنولوجيا    به  تسددهم  أن   يمكن 
 ،إيجابي   ي وإنما    واقتصدددادي   اجتماعي   آثار   إحداث   في  ، االصدددطناعي  الا اء   وأنظم   ، األشدددياء   إنترنت   وأجهزة 

 الشددر ا   اسددتخدا   أن  غير  المسددتدام     التنمي    أهدا   تحقيق   في  العا   الرقمي    التكنولوجيا    تقد    به  يسددهم  وما 
 آثار اا أيضدددد   له  تكون   أن يمكن  نفسددددها التكنولوجيا  لهاه  الجمهور وعام   والمسددددتهلكين الحكومي  والو اال 

  

   2011 حزيران/يونيه 16 المؤرخ  17/4 قراره في اإلنسان  حقوق   مجلس من بت ييد  2)

-https://www.ohchr.org/en/events/consultations/2022/ohchr-consultation-and-call-submission:  انظر  3)

united-application-practical   

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022  الشبكي الموقع على  المتاح  ،للمشاورة  المفاهيمي  الما رة  انظر  4)

.pdf2022_March_8_7-CN-consultation-tech-UNGPs/03   
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  https://www.ohchr.org/en/business/b-tech-project  انظر  6)

https://www.ohchr.org/en/events/consultations/2022/ohchr-consultation-and-call-submission-practical-application-united
https://www.ohchr.org/en/events/consultations/2022/ohchr-consultation-and-call-submission-practical-application-united
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/UNGPs-tech-consultation-CN-7_8_March_2022.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/UNGPs-tech-consultation-CN-7_8_March_2022.pdf
http://undocs.org/ar/A/HRC/50/56/Add.1
https://www.ohchr.org/en/business/b-tech-project
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 ونشدددر  ،الشدددخصدددي  المعلوما   فتسدددري   إصدددلحها   كنيم ال  وخيم  بطرق  اا وأحيان  ،الناس حياة على سدددلبي 
  المخاطر  بعض  إال  ُتا ر  ال  حتى  -  الخوارزمي"  و"التمييز  ،الديمقراطي   العمليا   وتقويض  ،الكراهي   خطا 
    7) لهم الواجب  اإلنسان بحقوق  التمتع على الناس قدرة  على اا سلب   تؤثر أن  يمكن أمور – الموثق 

 والتوصددددددددددديا   والتحليل   المعايير ذلك في بما ،الجديدة  المبادرا   من  بيرة مجموع  أبرز  وقد -6
  لصددددال   التحويلي  بالتتيير الرقمي  التكنولوجيا  وعد  أن ،اإلنسددددان  لحقوق  المتحدة األمم آليا  عن  المنبثق 
    8) بالناس األذى إلحاق خطر فعلا   ُيتقى عندما إال تحقيقه  يمكن ال البشري 

  التكنولوجيا  تشددددكلها  التي التحديا  على  الحكوما   ردود  فإن ،الهام  الجهود ضبع بالت  ول ن -7
  والمعايير   األطر الردود  تلك تتجاه  األحيان بعض وفي  ،المخصددددددددددد  الفع  رد طابع  عليها يتل  الرقمي 
 وتتواصددددددد   الحقوق  على قا م   مبد ي  اا ردود توفر أن  يمكن التي  ومسددددددداءلتها  الشدددددددر ا  لمسدددددددؤولي  القا م 
  القطا  أن  حين  في ،والتوجيه  الوضدددو   من  مزيد إلى  فعلا   وتدعو  ،والمسدددتثمرين التكنولوجيا شدددر ا  بعض

 أنشطتها  عن الناش   اإلنسان حقوق  مخاطر بش ن يتواص  لم منه  بير جزء في

  الرسدددددددددددمي العالمي  المعيار هي اإلنسدددددددددددان  وحقوق  التجاري  باألعمال  المتعلق   التوجيهي   والمبادئ -8
  قطا   في ذلك في بما ،األعمال بنشدددددددددددددا  والمرتبط  اإلنسدددددددددددددان بحقوق  المتعلق   األضدددددددددددددرار  ومعالج   علمن 

  ،2011  عا   في باإلجما   أيدها قد اإلنسدددددددان  حقوق   مجلس  أن من  وشدددددددرعيتها سدددددددلطتها  وتنبع  التكنولوجيا 
 الخاص  القطا  ذلك في بما ،المصلح  أصحا  من متنوع  مجموع   من صري   بدعم

  المتعلق    األضرار   ومعالج    منع   في   والتكميلي   ب    المتميز   والشر ا    الدول   دور   التوجيهي    مبادئ ال   وتحدد  - 9
   :متآزرة   ولكنها  منفصل   ر ا ز  ثلث   على   المبادئ   هاه   وتقو    التجاري     األعمال  بنشا    والمرتبط   اإلنسان  بحقوق 

  لحقوق   الثددالثدد   ا األطر   انتهدداكددا   من  الحمددايدد   في  الدددولدد   واجدد   هي  األولى.  لركيزةا )أ  
  مل م   قضا ي  وإجراءا  وأنظم  سياسا  خلل من ،التجاري  المؤسسا  فيها  بما ،اإلنسان

 على التعد  بعد  ،اإلنسددددان حقوق  احترا  عن الشددددر ا  مسددددؤولي  هي الثانة .  الركيزة )   
  اإلنسان؛ حقوق  على سلبي  آثار من ب نشطتها يتص  ما ومعالج  ،اآلخرين حقوق 

 إلى بالشدددر ا  المتصدددل  اإلنسدددان حقوق  انتهاكا  ضدددحايا وصدددول هي  الثالث .  الركيزة )ج  
 قضا ي   غير أو قضا ي  آليا  خلل من االنتصا  سب 

 مرتبطون ال األشدخاص لها  يتعرض التي  المخاطر إدارة  إلى  تسدعى التي  والشدر ا   للدول  وبالنسدب  -10
 ويسدددددددددددم   اا عالمي  تطبيقه  يمكن  اا وعملي   اا مبد ي   اا إطار  التوجيهي   المبادئ  توفر ،فعال ا   إدارةا  الرقمي باالقتصددددددددددداد

 شددددد ،ذلك غرار وعلى     9) الحقوق  تحتر  شدددبك  في باالزدهار وفرصددده التكنولوجي للبتكار  اإليجابي لألثر
 )الفريق األعمال  مؤسسا  من  وغيرها  الوطني  عبر  والشر ا اإلنسان  حقوق  بمس ل  المعني العام  الفريق
  المبادئ   تنفيا من األول للعقد  تقييمه معرض في    10)   ،اإلنسدددددددددددان   وحقوق  التجاري   باألعمال المعني العام 

  المحتمل   األضدرار  معالج  إلى تسدعى التي والدول  للشدر ا  مقنع   انطلق  نقط  توفر  أنها على ،التوجيهي 
  وجه على تسدددددعى إذ ،الناس  على  مخاطر  من  بها يرتبط  لما  الفعال   اإلدارة طريق عن قمي الر  للتكنولوجيا 

    11) عواقبه إدارة على المجتمع وقدرة  السريع  التتير بين الفجوة إدارة إلى التحديد

  

   https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3768813  انظر  7)

   /Committee.pdf-Advisory-Council-Rights-Human/03-2022https://www.ohchr.org/sites/default/files  انظر   8)
-https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/introduction-ungp  انظر   9)

age-technology.pdf   

   https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business  انظر  10)

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/ungps10plusroadmap.pdf  انظر:  11)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3768813
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Human-Rights-Council-Advisory-Committee.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/introduction-ungp-age-technology.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/introduction-ungp-age-technology.pdf
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/ungps10plusroadmap.pdf
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  بقطا   يتعلق فيما التوجيهي  المبادئ  بشدددددددد ن  التوجيها   من المزيد وضددددددددع إلى الدعوا   وتكرر  -11
  الحاج  الرقمي  بالتعاون  المعني  المسددددتوى  الرفيع  الفريق  حدد ،2020 عا  وفي  اسددددتيعابها   وإلى التكنولوجيا

  أثناء  اإلنسدددان ق بحقو  يتعلق فيما  الخاصددد  الشدددر ا   من  توقعه  ينبتي ما  بشددد ن أوضددد   توجيه إلى الماسددد 
 العم  إلى نداء النفوس: إليه  ترنو ما  "أسددمى  المعنون  ندا ه وفي     12) الرقمي  للتكنولوجيا  ونشددرها تطويرها

 المبادئ لتطبيق األعمال  قطا  مع العم  إلى الدولي المجتمع  العا  األمين دعا ،اإلنسدددددان" حقوق   أج  من
  بانتهاكا   المتعلق  الشدددددواغ  لفهم االجتماعي لتواصددددد ا وسدددددا   شدددددر ا   مع التحديد  وجه وعلى ،التوجيهي 

 عن  والمدافعين المدني  المجتمع مع العم   منها  بطرق   ،لها  واالسددددتجاب   المحتمل  أو القا م  اإلنسددددان  حقوق 
 بسرع   جبرها أو  االنتهاكا  هاه لمنع اإلنسان حقوق 

 في اإلنسدددددان  وحقوق  جاري الت  األعمال مشدددددرو  عن المفوضدددددي  أعلنت  ،الخلفي  هاه ضدددددوء وعلى -12
 للمبدادئ  التكنولوجيدا  وشددددددددددددددر دا   الددول  اسددددددددددددددتيعدا   تعزيز  بهدد    B-Tech Project)  التكنولوجيدا مجدال

 العملي  والتوجيه  المعيار   الوضددددو  توفير إلى  المشددددرو  يسددددعى ،التوجيهي   المبادئ منظار ومن التوجيهي  
 تطوير عند اإلنسدددان حقوق   احترا  ضدددمان في التكنولوجيا وشدددر ا  الدول من    ومسدددؤوليا  أدوار بشددد ن

 مشدددرو   إطار  في الت سددديسدددي   الورقا   من  سدددلسدددل   صددددر  وقد واسدددتخدامها   ونشدددرها الرقمي  التكنولوجيا 
 الثلث الر ا ز  جميع بشدد ن   B-Tech Project)  التكنولوجيا  مجال في  اإلنسددان  وحقوق  التجاري  األعمال
 وُيضددطلع  التقرير  هاا  مضددمون  في اا  ثير   بها  ويسددترشددد ،التكنولوجيا  قطا  على المطبق   التوجيهي   للمبادئ
  والمجتمع  التكنولوجيا وشددددددر ا   الدول  مع الوثيق  بالتعاون   والتزاماته   B-Tech) المشددددددرو   أنشددددددط   بجميع
 الر يسددددددي  الفاعل   الجها  من  وغيرها اإلنسددددددان  لحقوق   الوطني   والمؤسددددددسددددددا   األكاديمي   واألوسددددددا  المدني

 ويسددددده  العملي  ولواقعهم  المصدددددلح   وأصدددددحا   الشدددددر ا  لشدددددواغ   والتوجيها   النواتج  تجاب اسددددد  لضدددددمان
  وإتاح   التكنولوجيا  صددددناع  في اإلنسددددان  حقوق   احترا   لتعزيز  الممارسددددين من  شددددبك  وجود  اا أيضدددد  المشددددرو 

    13) التوجيهي  للمبادئ المتبادل  التعلم

   األولى(  )الركيزة  الحماي   في  الدول   واجب -باء 

  ثترة سدددددد هو اإلنسدددددان  وحقوق   التجاري  باألعمال المتعلق   التوجيهي   المبادئ من الهد   ان  ل ن -13
  الر يسددي    الجه   تظ  الدول  ب ن  تسددلم فإنها  ،اإلنسددان  حقوق  على التجاري  األعمال  ب ثر يتعلق فيما الحماي 

 ،التوجيهي  المبادئ  من األولى الر يزة  تندوتسدد   اإلنسددان   حقوق  حماي  عن الدولي  القانون   بموج  المسددؤول 
  ،التوجيهيد    للمبدادئ اا ووفقد  اإلنسددددددددددددددان  حقوق   مجدال في  القدا مد   الددول التزامدا  إلى ،الددول عمد  إطدار  وهي
  ويتطل  األعمال   مؤسدددسدددا   ترتكبها التي اإلنسدددان  حقوق   انتهاكا  من الحماي  توفر أن  الدول  على  يج 
 بما  ،التجاري  األعمال  بمؤسدسدا   صدل  لها التي اإلنسدان  حقوق   انتهاكا  منعل المناسدب   التدابير اتخاذ ذلك
    14) عنها الناجم الضرر وجبر  عليها والمعاقب  فيها والتحقيق ،التكنولوجيا شر ا  ذلك في

  فإن ،للقطا  المتجانسدددددددددددد  غير والطبيع  الوطني  الواليا  عبر السددددددددددددياسددددددددددددي   النظم  لتنو  اا وإدراك -14
  حقوق   انتهدداكددا   لمخدداطر  األطرا   المتعددددة  أو  الوطني  التصدددددددددددددددد   في  التوجيهيدد   لمبددادئا  مع  المواءمدد 
 أن يمكن ،ومجزأة  جديدة سددلو  معايير انتشددار من فبدالا  أسدداسددي  أمر التكنولوجيا بقطا   المتصددل  اإلنسددان

 من  واألهم  ب   ،للشددددر ا   التنبؤ إمكاني  التوجيهي  المبادئ  مع التكنولوجيا شددددر ا  ممارسددددا  مواءم  توفر

  

   https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf  انظر:  12)

 OHCHR B-Tech Project, “Reflections on the Status of Business Respect for Human Rights انظر:  13)

in the Technology Sector”, company community of practice note   

  ”OHCHR B-Tech, “UN Guiding Principles in the Age of Technology انظر:  14)

https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
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  تحدث ،نفسدده الوقت  وفي  للخطر   المعرضددين  المصددلح   ألصددحا  التنبؤ  إمكاني  توفر أن  يمكن  أنها ،ذلك
 الحقوق   يحتر  سلو  إلى اا استناد والتنافس  للبتكار التكنولوجيا لشر ا  اا ومتكاف   عادالا  مجاالا  المواءم 

 للدول العام  والسةاساتة  التوظةمة  الوظائف -1 

  الطوعي    التدابير   من   ذ ي"   "مزيج   اعتماد   إلى   ، والسددياسدداتي    التنظيمي    وظا فها   إطار   في   ، الدول   ُتدعى  -15
   3 التوجيهي )المبدأ اإلنسان حقوق  باحترا  ،التكنولوجيا قطا  في ذلك في بما ،الشر ا  إللزا  واإللزامي 

  ،عليها  المترت   األثر   أو   ، منها   الهد    يكون  التي   القوانين  إنفاذ   التدابير  من  الا ي   المزيج   ويسدددددددددتتبع  - 16
 ؛ثترا   أ    وسددد   القوانين  هاه   فاي    لمدى   الدور    والتقييم  ، اإلنسددان   حقوق  باحترا    التجاري    المؤسددسددا    مطالب  

 جميع في  الشدر ا   على اا فعلي   توج     15) تشدريعا   في النظر  بصددد هو أو ،الدول من  متزايد عدد  سدن وقد
 مع  وبالتواز   آثارها   وعن  اإلنسددددددددان بحقوق   الواجب   للعناي  ونظم  سددددددددياسددددددددا   وجود عن  تبلغ أن  القطاعا 

 بتطوير  يتعلق فيما  األطرا   والمتعدد  الوطني  الصدعيدين على سدياسداتي  أطر بوضدع عديدة دول  تقو  ،ذلك
 االصددددددددددددددطنداعي  والدا داء  البيداندا   حمدايد   على  القدا مد  األطر  قبيد   من  ،الرقميد   التكنولوجيدا   واسددددددددددددددتخددا 

  بحقوق  الواجب  العناي  ببال الشددددر ا   إلزا  بشددددرو  المتعلق  المقترحا  سدددديما وال  ،التطورا  لهاه  وسددددتكون 
 مثلا   وذلك  ،وبيعها وتطويرها والخدما  للمنتجا  التكنولوجيا  شددددددر ا   تصددددددميم   يفي   على رآثا ،اإلنسددددددان
 منها  للتخفيف  تدابير ووضع اإلنسان بحقوق  المتعلق  اآلثار بش ن الشفافي  من أكبر قدر  بفرض

  بمقتضددددداها  التكنولوجيا لشدددددر ا   حوافز  تقد   الدول بعض فت ت ما  ،الا ي  المزيج هاا  إطار وفي -17
 يشدددددم  أن  ويمكن  اإلنسدددددان  بحقوق   الواجب  العناي  لبال  التصددددددير  ا تمانا  على  الحصدددددول  اا جز ي  ُتخضدددددع
  لمخاطر التصدددد    يفي   بشددد ن  توجيها  ذلك في بما  ،التجاري   لألعمال التوجيه توفير اا أيضددد  الا ي  المزيج

 الشدددددددديدة بالنزا  المت ثرة  المناطق في  الخطورة الشدددددددديدة المنتجا   ببيع المتصددددددد  اإلنسدددددددان بحقوق   اإلخلل
 التي    16) اإلنسدددددددددددددددان  بحقوق   الواجبدد   العنددايدد   بددال  توجيهددا   ذلددك  أمثلدد   ومن    7  التوجيهي  )المبدددأ  الخطورة
 أو منتجاتها اسدتخدا  إسداءة منع على الشدر ا  لمسداعدة األمريكي  المتحدة الواليا  خارجي   وزارة أصددرتها
  قب   من اإلنسددددددددددددددان  لحقوق  انتهاكا   ارتكا   في تخدامهااسدددددددددددددد   إسدددددددددددددداءة  دون   تحول  مراقب  بقدرا  خدماتها

   17) األجنبي   الحكوما  من  النها يين  المستعملين

 عند  وإلزامها ،األعمال  مؤسددددددددددسددددددددددا  تشددددددددددجيع إلى اا أيضدددددددددد   الدول  ُتدعى ،التوجيهي  المبادئ وفي -18
  أعمالها  عن اشددددددد  والن  اإلنسدددددددان بحقوق  المتعلق  السدددددددلبي  لآلثار تصدددددددديها  يفي   عن  باإلبلغ  ،االقتضددددددداء

 أعمال  مؤسددددددددددسددددددددددا  ممارسددددددددددا  على  اا أيضدددددددددد   هاا وينطبق   3 التوجيهي  )المبدأ بها المرتبط  أو التجاري 
  اسددددددددددددددتحددثتهدا   التي  المجدديد   والشددددددددددددددفدافيد   اإلبلغ  لمعدايير  ويمكن  وخددمداتهدا   ومنتجداتهدا  الرقميد   التكنولوجيدا
  أدل   توفر وأن  الرقميد   بدالتكنولوجيدا   علقيت   فيمدا  النداس  لهدا  يتعرض  التي  المخداطر فهم  تعزز  أن الحكومدا 

  الصددددد هاا في  خاصددد   أهمي  وتكتسدددي    18) المخاطر لهاه التصدددد   في  الشدددر ا   إجراءا   لمقارن   أفضددد 
  يكتسددددي   ما  ،المسددددتمرين والعم   التقييم على  التر يز  مع  ،اإلنسددددان  بحقوق  الواجب  العناي  عمليا  شددددفافي 
 معها  والتواص  المعنيين المصلح  أصحا  ف ا  من وغيرها ات ثره المحتم  الف ا  إشرا   أهمي 

  

   /https://cyrilla.org  انظر  15)

-https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/DRL-Industry-Guidance-Project-FINAL  :انظر  16)

508.pdf   

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/UnitedStates.pdf  انظر  17)

   ”OHCHR B-Tech Foundational Paper, “The UN Guiding Principles in the Age of Technology: انظر  18)

https://cyrilla.org/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/DRL-Industry-Guidance-Project-FINAL-508.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/DRL-Industry-Guidance-Project-FINAL-508.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/UnitedStates.pdf
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 التجاري  واألعمال الدول  بين العالق  -2 

 )المبدأ اا اقتصددددادي  فاعلا  بوصددددفها ذاتها الدول  أعمال على اا أيضدددد  الحماي   في الدول   واج  ينطبق -19
 فيهدا  تتعداقدد  التي الحداال   في  معقددة  التجداريد  األعمدال  ومسددددددددددددددؤوليدا  الددول  التزامدا   وتكون     4  التوجيهي

 يوصددددى  ،الحاال  هاه وفي  تدعمها  أو لها ترخ   أو  معها  شددددراك  تقيم أو التكنولوجيا شددددر ا  مع الدول
 ،ذلك في بما  ،اإلنسددان  حقوق   انتها   من  للحماي  إضددافي   خطوا  الدول تتخا  ب ن ،التوجيهي  للمبادئ اا وفق
 ،امتلكه أو  دعمه  أو تجار   مشرو  تموي  عند اإلنسان  بحقوق  الواجب  العناي   بال  اشترا   ،االقتضاء عند
 والخدما   السلع شراء أو العام  بالخدما  يتعلق فيما التعاقد أو خارجي  بمصادر االستعان  عند أو

 والسددددددددددلع  الخدما   توفير  في  التكنولوجيا  شددددددددددر ا  للدول  التابع  الفاعل   الجها  تشددددددددددر   وعندما -20
  التعاون   ت ثير وعد   اإلنسان  لحقوق  الشر ا   تلك  احترا  لضمان  افي  رقاب  تمارس  أن  يلزمها  فإنه ،ام الع
  عندما   الحال هو  ما ، 5 التوجيهي  )المبدأ اإلنسدددددددددان بحقوق   التمتع على  اا سدددددددددلبي  اا ت ثير  الشدددددددددر ا   تلك مع

 يلز  وقد الا ي   المدن سياق في عام ال التحتي  البنيا  إدارة  في  للقرارا   الخوارزمي  الصنع عملي  تستخد 
 التكنولوجي   األعمال مؤسددددسددددا   ترتكبها  التي اإلنسددددان  حقوق   انتهاكا  من للحماي   إضددددافي   خطوا  اتخاذ
 الضددرور    من  يكون   وقد الدول   و اال  من  اا  بير  اا دعم  تتلقى التي أو  عليها تسدديطر  أو الدول   تملكها التي
 من الرقمي  التكنولوجيا   الدول   تشددتر    عندما  اإلنسددان  بحقوق   التقيد نلضددما إضددافي   خطوا  اتخاذ اا أيضدد 

 شددددددددددددددر دا   حفز  لهددا  يتي    بير  بنفوذ  الددولد   تتمتع  ،التجدداريد   العلقدا   هداه  وفي  الخدداص   القطددا   كيدداندا 
 الا   الوقت في ،المثال  سدددددبي  فعلى   6 التوجيهي  )المبدأ اإلنسدددددان  حقوق  احترا   ضدددددمان  على التكنولوجيا

  الشدددددددراء إمكانا  تسدددددددتخد   أن  للدول  يمكن ،العام   الصدددددددح   حو م  في  الرقمي  التكنولوجيا  فيه د ُتسدددددددتخ
 من بالضدددددددددتط  مثلا  بالقيا   ،وإعمالها اإلنسدددددددددان حقوق   باحترا   التجاري   األعمال التزا   لزيادة   داة  الحكومي

 يتعلق فيما نقاش موضددددددددو  هاا و ان    19) للخصددددددددوصددددددددي   مراعي  العام   الصددددددددح  تطبيقا   تكون  أن  أج 
 تطبيقا   سددددياق في  الوظيفي   والخصددددا    البيانا   إلى  للوصددددول  التكنولوجيا  شددددر ا  تجاه الدول   بمطال 

   19-)كوفيد  ورونا فيروس مرض جا ح  لمعالج  تطويرها  تم التي  والتعق   التتبع

 السةاسات اتساق كفال  -3 

 تكف  أن على التوجيهي  المبادئ تن  ،اإلنسان  وق حق  حماي  بواج   للوفاء  إجراءا  اتخاذ وعند -21
   8 التوجيهي )المبدأ السياسا  اتساق الدول

 والو اال  الحكومي   اإلدارا  عبر التنسددديق ضدددمان ذلك  يعني ،الرقمي  التكنولوجيا   سدددياق وفي -22
  الناجم   ارةالضددد  باآلثار المتصدددل   المسدددا    في ،الوطني  ودون  الوطني الصدددعيدين على ،الدول   ومؤسدددسدددا 

  للتجارة اتفاقا   وتبر   األطرا  المتعددة المؤسددددددسددددددا   في الدول  تشددددددار   وعندما ،الرقمي   التكنولوجيا   عن
  الدول   قدرة  تعزيز في ر يسدددددي  شدددددريك   تكون  أن اإلنسدددددان  لحقوق   الوطني   للمؤسدددددسدددددا   ويمكن واالسدددددتثمار 

    20) المجال هاا في وخبراتها

  

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/write:  انظر  19)

up_IGF_panel.pdf   

؛  https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/RepublicofKorea.pdf  انظر:  20)
؛  https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/NHRI_B_Tech_consultation.pdfو
-https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/b-tech-blog-policyو

coherence-nhris-tech.pdf   

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/write-up_IGF_panel.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/write-up_IGF_panel.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/RepublicofKorea.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/NHRI_B_Tech_consultation.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/b-tech-blog-policy-coherence-nhris-tech.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/b-tech-blog-policy-coherence-nhris-tech.pdf
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 من   سدددددددددددددديكون   ،للحددود  العدابر  ونطداقده  وخددمداتده  ومنتجداتده الرقمي  اإليكولوجي النظدا  لحجم اا ونظر  -23
  لمخاطر التصدددددددد   في الفعالي  لتحقيق الدول من  واسدددددددع  طا ف   إشدددددددرا  األحيان من   ثير في الضدددددددرور  
 الرقمي   بالتكنولوجيا  المرتبط  اإلنسان حقوق   انتهاكا 

 النهج   لتجند   والعدالمي  اإلقليمي  يددينالصددددددددددددددع  على  والمواءمد   التعداون   إلى  مداسددددددددددددددد   حداجد   وثمد  -24
 المتعددة  للنهج  األسدداسددي  األهمي  التوجيهي  المبادئ  تعزز ،ذلك ضددوء وفي  المجزأة   والسددياسدداتي  التنظيمي 
 المرتبط و  اإلنسدددددددان  بحقوق   المتعلق  اآلثار من الحماي   في  المتعددين  المصدددددددلح   أصدددددددحا   ونهج  األطرا 
 على  الحريد   أجد   من "التحدالف األطرا   المتعددد  النهج  أمثلد   ومن  تهدا ومعدالج  ومنعهدا  التجداريد   بداألعمدال
 حريا  بشددددددددددد ن  اآلراء في  األطرا  متعدد توافق تحقيق إلى  يهد  حكومي تحالف وهو ،اإلنترنت" شدددددددددددبك 
 الحماي   في الدول   لواج  العملي بالتطبيق  تتعلق  معايير وضددع تشددجيع إلى  التحالف  ويسددعى     21) اإلنترنت

 الرقمي   ولوجيا التكن  على

 التكوولوجةا قطاع في الحماي  في الدول  واجب بش ن المصلح  أصحاب ت مالت -4 

 على  الرقمي   للتكنولوجيا   السدلبي  باآلثار المتزايد  والمشدرعين السدياسدا  واضدعي  اهتما   ان  ل ن -25
 المسدددد ل   هاه تناول  يفي   بشدددد ن شددددواغ  عن  أعربوا  المصددددلح   أصددددحا  فإن  اا،ترحيب  يلقى  اإلنسددددان  حقوق 

 على السدددلبي  اآلثار معالج  إلى  الرامي  التنظيمي  المحاوال  بعض  ب ن  القا ل  االدعاءا  الشدددواغ  وتشدددم 
  لحقوق   الوسدددددطاء  احترا  صدددددعوب  تزايد إلى ،ذلك  من بدالا   تؤد   قد الرقمي   والخدما  المنتجا  مسدددددتخدمي
  الشددددددواغ  تشددددددم   ما وغامض؛  فضددددددفاض طابع  من  والنطاق  التعاريف به تتسددددددم ما بسددددددب  ،مسددددددتخدميها

  جداول  بموج  المحتوى   إزال   وشددددرو  الشددددر  ؛  لموظفي الكبيرة المسددددؤولي  ذلك في بما ،المفرط  العقوبا 
    22) الضروري  بالضمانا  تما االه دون  آلي  أدوا  طريق عن أو صارم   زمني 

 المصددددددددددددلح   أصددددددددددددحا  مجموعا  مختلف  انتباه التجاري  واألعمال  الدول   بين  العلق  لفتت وقد -26
  خارجي  بمصددادر  الدول  تسددتعين  عندما اإلنسددان حقوق   حماي  عد   بشدد ن  شددواغ   أثار مما  ،متزايدة  بصددورة

  التقارير   تفيد ،المثال سددددبي   فعلى     23) أجلها من  اتكنولوجي   شددددر ا  مع  تتعاقد  أو العام   الخدما  توفير في
 التي التكنولوجيد  النظم  على  االجتمداعيد  الخددمدا   تقدديم في  متزايدد  بشددددددددددددددكد   تعتمدد العدامد   السددددددددددددددلطدا   بد ن

 الو اال   اسددددددددتخدا   في  يتمث  القلق  يثير  آخر  مجال وثم      24) الخاص  القطا   من  الفاعل  الجها  طورتها
  المراقبد   لتكنولوجيدا  وتصددددددددددددددديرهدا  وبيعهدا  وإنتداجهدا  وتطويرهدا الخداص القطدا  في لد الفداع والجهدا   الحكوميد 
    25) الهوي  تحديد ألغراض الوجوه  على والتعر 

  في  األعمال  بسدددلو    المتعلق    التنظيمي   المقترحا   على   يعملون   الاين  ألول ك   الَبي ِّن  للوضدددو   اا وتوفير  - 27
 وغيرهم  السددياسددا   واضددعي   تمكين   إلى  تهد   توجيهي   أداة   ير بتطو  B-Tech مشددرو   يقو    ، التكنولوجيا   قطا  
  الحوافز على القا م  أو التنظيمي  المبادرا   انت إذا ما  تقييم من الر يسددددددددددديين المصدددددددددددلح   أصدددددددددددحا  من

  التوجيهي  األداة   من الترض وسددددددديكون  التوجيهي    المبادئ مع تتماشدددددددى  التكنولوجيا  شدددددددر ا  إلى  والموجه 

  

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Freedom-Online-Coalition.pdf  انظر:  21)

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Global-Network-Initiative.pdf  انظر:  22)

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/International-Organization-of-Employers.pdf انظر:  23)

  https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/AlgorithmWatch.pdf  انظر:  24)
   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/CIPESA.pdfو

؛  https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/PrivacyInternational.pdf  انظر:  25)
   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Amnesty-International.pdfو

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Freedom-Online-Coalition.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Global-Network-Initiative.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/International-Organization-of-Employers.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/AlgorithmWatch.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/CIPESA.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/PrivacyInternational.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Amnesty-International.pdf
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 التشدددددريعي  النصدددددوص  لمشددددداريع العام   والسدددددياسددددد   التصدددددميم  أدوا  أو  خيارا   تقاءان   في  بها االسدددددترشددددداد
    26) اإلنسان لحقوق  التكنولوجيا شر ا  احترا  ضمان إلى والرامي  الحوافز على القا م  والمبادرا 

 الثانة (  )الركيزة  اإلنسان حقوق   احترام  عن  الشركات  مسؤولة  -جةم 

  األنشدددددددددددط   عن  الناجم   األضدددددددددددرار لمنع الشدددددددددددر ا  لجميع  اا مبد ي  اا نهج  التوجيهي   المبادئ تحدد -28
 لشدددر ا  وبالنسدددب      27) ومعالجتها  األضدددرار تلك وتخفيف  للناس الواجب  اإلنسدددان بحقوق  والمتعلق  التجاري 

 والتي ،وخدماتها  منتجاتها باسدددددددتخدا  المتعلق   لألضدددددددرار  ومعالجتها توقعها  وجو  ذلك  يشدددددددم   ،التكنولوجيا
 اإلنسدان  حقوق   جميع على هاه الشدر ا  مسدؤولي  وتنطبق النها ي"   "االسدتعمال بمصدطل  عادة  إليها يشدار

 الشر    ،12 التوجيهي )المبدأ  اا دولي   بها المعتر 

  باحترا   سدياسداتي بالتزا   تتعهد أن األعمال  مؤسدسدا   من اإلنسدان  حقوق   احترا  مسدؤولي  وتتطل  -29
 معدالجد  في  تتعداون  أو  المعدالجد  توفر  وأن  ،اإلنسددددددددددددددان بحقوق   الواجبد   العندايد   بدالت   وأن  ،اإلنسددددددددددددددان حقوق 

 فيها  ساهمت أو تسببت التي السلبي  اآلثار الشر   تحدد  عندما  االنتها 

 عندما  االنتصدا  سدب  في  ومشدار تها الشدر   في اإلنسدان بحقوق   الواجب  العناي  نوعي   وسدتزداد -30
  جزءاا  العام    السددددددياسدددددد   بيان   جع    لضددددددمان  قيادي    وإجراءا    حو م    بترتيبا    مدعوم   الممارسددددددا   هاه   تكون 

 دون   ، ذلك   يحصدد    لم  إن   ، يتصددرفون   قد   الاين  موظفيها  جميع  إلى  ووصددوالا   برأسددها  بدءاا   المؤسددسدد   من  يتجزأ  ال 
 اإلنسددددان  حقوق   "رواد" ويلع  الشددددر    ،16 التوجيهي  )المبدأ لها  اعتبار أ  دون  أو اإلنسددددان بحقوق  وعي
  واإلشدددرا  ،والوظا ف العمليا   في اإلنسدددان  حقوق  اعتبارا  إدماج في  اا مر زي  اا دور  التكنولوجيا  شدددر ا  في

  في القرار صددنع  عملي  وإرشدداد  ،اآلخرين  المصددلح   وأصددحا  المدني  المجتمع مع  المسددتمر التواصدد  على
 األهمي   بالغ  اا أمر   ودعمهم  الشدر ا   حو م   وهي ا   التنفيايين  والمديرين  المؤسدسدين  تقب  ويعد  العليا  القيادة

    28) اإلنسان لحقوق  الشر ا  احترا  وتعزيز اإلنسان بحقوق  الهادف  الواجب  العناي  بال ضمان في

 السةاساتي االلتزام -1 

 عن  الشددددر ا  تعر  أن  اإلنسددددان  حقوق   احترا   عن  الشددددر ا  لمسددددؤولي   الر يسددددي  ناصددددرالع من -31
   16 التوجيهي  )المبدأ  للجمهور  متا   عام  للسدددددددددددياسددددددددددد   بيان  خلل من المسدددددددددددؤولي   بهاه بالوفاء التزامها
 يسددددتنير  أنو  األعمال؛  مؤسددددسدددد  في  مسددددتوى   أعلى من بموافق  هاا العام   السددددياسدددد   بيان  يحظى  أن  وينبتي

 وشددددددددددر ا ها المؤسددددددددددسدددددددددد  موظفي توقعا  على ين  وأن الصددددددددددل ؛ ذا   الخارجي   و/أو الداخلي   بالخبرا 
  بحقوق   يتعلق فيما  ،خدماتها  أو  منتجاتها أو  بعملياتها  مباشددددراا  ارتباطاا  المرتبط   األخرى   واألطرا   التجاريين
  األخرى   واألطرا   لتجاريينا  والشددددر اء الموظفين جميع  على  وخارجها  المؤسددددسدددد   داخ   ُيعمم وأن  اإلنسددددان؛

  

-https://www.geneva-academy.ch/news/detail/426-bridging-governance-gaps-in-the-age اا أيض   انظر  26)

of-technology-a-discussion-on-the-state-duty-to-protect؛  
-https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/CDT-B-Tech-CDT-GA-UNGPs-DSAو

Consultation-14-Sept.docxو ؛https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/B-

Tech_BHR_Forum_Building_Blocks.pdf؛ وhttps://www.geneva-academy.ch/news/detail/517-

placing-human-rights-at-the-centre-of-new-tech-regulations   

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/key أيضا:  انظر  27)

characteristics-business-respect.pdf    

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/reflections-status-business-respect.pdf  انظر:  28)
  https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/b-tech-leadership-dialogue.pdf اا أيض  انظرو 
   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/strategic-aspects-part-I.pdfو

https://www.geneva-academy.ch/news/detail/426-bridging-governance-gaps-in-the-age-of-technology-a-discussion-on-the-state-duty-to-protect؛
https://www.geneva-academy.ch/news/detail/426-bridging-governance-gaps-in-the-age-of-technology-a-discussion-on-the-state-duty-to-protect؛
https://www.geneva-academy.ch/news/detail/426-bridging-governance-gaps-in-the-age-of-technology-a-discussion-on-the-state-duty-to-protect؛
https://www.geneva-academy.ch/news/detail/426-bridging-governance-gaps-in-the-age-of-technology-a-discussion-on-the-state-duty-to-protect؛
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/CDT-B-Tech-CDT-GA-UNGPs-DSA-Consultation-14-Sept.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/CDT-B-Tech-CDT-GA-UNGPs-DSA-Consultation-14-Sept.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/B-Tech_BHR_Forum_Building_Blocks.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/B-Tech_BHR_Forum_Building_Blocks.pdf
https://www.geneva-academy.ch/news/detail/517-placing-human-rights-at-the-centre-of-new-tech-regulations
https://www.geneva-academy.ch/news/detail/517-placing-human-rights-at-the-centre-of-new-tech-regulations
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/key-characteristics-business-respect.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/key-characteristics-business-respect.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/reflections-status-business-respect.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/b-tech-leadership-dialogue.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/strategic-aspects-part-I.pdf
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  مؤسدددددسددددد   أجزاء جميع في اللزم  التشددددددتيلي   واإلجراءا   السددددددياسددددددا   في اسددددددتيعابه  يتم  وأن  الصددددددل ؛  ذا 
 سددددددياسدددددداتي   التزاما   التكنولوجيا  شددددددر ا   من متزايد عدد وينشددددددر    16  التوجيهي  )المبدأ التجاري  األعمال
    29) التوجيهي  دئالمبا إلى صريح  إشارة  وتشير اإلنسان بحقوق  تتعلق

 واستعمالها وتطويرها التكوولوجة  والخدمات الموتجات تصمةم في اإلنسان بحقوق  الواجب  العواي  بذل -2 

 التجاري   وعلقاتها أنشدددددطتها عبر اإلنسدددددان بحقوق  الواجب  للعناي  الشدددددر ا  بال  اشدددددترا  يشدددددك  -32
  والحيلول   التجاري   المؤسدددددسدددددا   ب نشدددددط   المتصدددددل  اإلنسدددددان بحقوق   اإلخلل  أضدددددرار  معالج   يفي  لتحديد
  المؤسدددددددسدددددددي   مسدددددددؤوليتها في اا محوري  اا عنصدددددددر  معالجتها  يفي  وتوضدددددددي  حدتها  من  والتخفيف  حدوثها دون 

  وهاا  وخدماتها   الشدر   منتجا  إلى  اإلنسدان  بحقوق  الواجب  العناي  شدر   ويمتد     30)  17 التوجيهي )المبدأ
  في سدددددددددتظهر اإلنسدددددددددان  حقوق   أضدددددددددرار  أن إذ ،الرقمي   التكنولوجيا  آثار في النظر ندع األهمي   بالغ أمر

  لحقوق   انتهاكا  الرتكا  ما  منتج اسددددتعمال  الزبا ن يسدددديء قد ،المثال سددددبي   فعلى  اسددددتعمالها   في التال 
 خد تسدت   دول  أو  ،وترهيبهم الموظفين لرصدد االجتماعي   الشدبكا  أدوا  يسدتخد  عم   ر   )كمثال اإلنسدان

 القضاء   نطاق خارج للمراقب  التكنولوجيا

 وتطويره المنتج تصددددددددميم مراح   طوال  مبكر  وقت في اإلنسددددددددان  بحقوق  الواجب  العناي  بال  ويلز  -33
 المبادئ فإن  ،دينامي  اإلنسددان  حقوق   حاال   انت  ولما  مسددتمرة  ممارسدد  بالها  يكون   أن  ويج  واسددتعماله
 جديد  نشددددددا  أ  قب  منتظم :  فترا   في اإلنسددددددان بحقوق  المتعلق  لآلثار  تقييم  إجراء على تن  التوجيهي 

 أل  تحسددددددددددباا  أو واسددددددددددتجاب  العملي ؛ في ر يسددددددددددي  تتييرا  إحداث أو  قرارا  اتخاذ وقب  جديدة؛  علق  أو
   18 التوجيهي )المبدأ علق  أو نشا  أ  حياة مراح  جميع في دور   وبشك  العم ؛ بي   في تتيرا 

  قوي  مشددددار   على  ترتكز  خطوا   أربع من مسددددتمرة عملي   اإلنسددددان  بحقوق  الواجب  العناي  وبال -34
  طبيع  لقياس اآلثار  وتقييم  بتحديد أوالا  الشددر ا   تقو  أن  ويلز  والخارجيين   الداخليين  المصددلح   ألصددحا 

  منع  على تعم  أن  عليها يج   ،األسدداس هاا  وعلى   1  )الخطوة  اإلنسددان  بحقوق  المتعلق   المخاطر ومدى
  الواجبدد   العنددايدد   إدمدداج  طريق  عن  ذلددك  في  بمددا  ،حدددتهددا  من  والتخفيف  الندداس  لهددا  يتعرض  التي  المخدداطر
  االسددددددددددددتجابا  فعالي   تتبع  عليها  يتعين ثم    2  )الخطوة  الداخلي  والعمليا   الوظا ف في اإلنسددددددددددددان بحقوق 

 يتعلق فيما أدا ها بخصدددددددددددوص  مناسددددددددددد   بشدددددددددددك   تبلغ  وأن  3  )الخطوة  الزمن عبر  المخاطر  من  للتخفيف
    31)  4 )الخطوة اإلنسان بحقوق  المتعلق  اآلثار بمعالج 

 آثار  أل   اا خاصددددددد   اا اهتمام  الشدددددددر ا   تولي أن  ينبتي  ،اإلنسدددددددان  بحقوق  الواجب  العناي  بال  وعند -35
  لخطر  عرضد  أكثر  يكونون   قد  اينال  السدكان أو  الجماعا   من  ألفراد  الواجب  اإلنسدان  بحقوق   متعلق  معين 

 المي   ومزدوجي  والمثليين المثليا  مجتمع وأفراد العرقي  واألقليا   األطفال قبي  من  ،التهميش أو  الضددددعف
  في تضدع  وأن ،اإلنسدان  حقوق   عن والمدافعين الجنسدين  صدفا   وحاملي الجنسداني  الهوي   ومتاير    الجنسدي
     32) الجنساني  واآلثار المخاطر  اعتبارها

  قد   التي  وتلك   ، تكنولوجي    شدر     تسدببها   قد  آثار  أ    اإلنسدان  بحقوق  الواجب    العناي    تشدم    أن   وينبتي  - 36
  خدماتها أو   منتجاتها   أو   بعملياتها   مباشددرة  مرتبط    تكون   قد  التي   وتلك   ، الخاصدد   أنشددطتها   خلل  من  فيها  تسددهم 

  

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/reflections-status-business-respect.pdf  انظر:  29)

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/identifying  انظر:  30)

human-rights-risks.pdf   

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/reflections-status-business-respect.pdf  انظر:  31)

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Women-at-the اا أيض  انظر    A/HRC/41/43 انظر  32)

Table.pdf   

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/reflections-status-business-respect.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/identifying-human-rights-risks.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/identifying-human-rights-risks.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/reflections-status-business-respect.pdf
http://undocs.org/ar/A/HRC/41/43
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Women-at-the-Table.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Women-at-the-Table.pdf
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  التكنولوجيا لشدر     الخاصد "   "األنشدط    وتشدم    اآلثار   تلك   في  تسدهم  لم  وإن   حتى   ، التجاري    علقاتها   خلل  من 
 ونشرها  بها الترخي  أو  وبيعها وتسويقها وتطويرها والحلول والخدما  المنتجا  تصميم السياق هاا في

 اا دولي   بها المعتر  اإلنسدددان  حقوق   بجميع يتعلق  فيما  اإلنسدددان بحقوق   الواجب   العناي  بال  وينبتي -37
  الشدر   ت ثيرا   بشد ن أسد ل  سدتثار  ،التكنولوجيا  قطا   في  للكثيرين  وبالنسدب   الشدر   ،12 التوجيهي  )المبدأ
  اسددتخدامها  وإسدداءة   التكنولوجيا    اسددتخدا    أن  على   أدل    بالفع    ثم   أن  غير   التعبير    وحري   الخصددوصددي   على 
  إلنترنتبا  المباشددر   االتصددال   أثناء   األخرى  اإلنسددان   حقوق  من   واسددع   مجموع   على  آثار  لهما  تكون  أن   يمكن 
  ونظا   القانون  إنفاذ   أجهزة  السددددتخدا    يكون  أن   يمكن  ، المثال  سددددبي    فعلى   اإلنترنت   عن  االنفصددددال   أثناء  وآثار 

 التعسدددددددددددددفي للعتقال التعرض عد  في الفرد حق على ت ثير االصدددددددددددددطناعي الا اء  ألجهزة  الجنا ي   العدال 
 التجمع  في  الحق  على  المراقبددد   جيدددا تكنولو   تؤثر  أن  ويمكن  القدددانون؛  أمدددا   المسدددددددددددددددداواة   في  حقددده  على أو

  ويمكن  العقلي ؛  الصددددح   في  الحق على  االجتماعي  التواصدددد  منصددددا  اسددددتخدا   يؤثر أن  ويمكن السددددلمي؛
 ال ق  معيشي مستوى  في الحق على يؤثر قد مما ،اإلسكان أسواق تتير أن العقارا  ت جير لمنصا 

  تصددر  ، 4  )الخطوة اإلنسدان  حقوق  مجال  في  أدا ها عن  التكنولوجيا  شدر ا   بإبلغ يتعلق  وفيما -38
  الطلبا   عن  ،مثلا   ،صددددددددورة فيها  تقد    33) ،الشددددددددفافي   عن  تقارير متزايد بشددددددددك  التكنولوجيا شددددددددر ا  بعض

  حصددددددددددداءا اإل من أخرى  أنوا   جمل   في  ،المحتوى   وإزال  المسدددددددددددتخدمين بيانا   على  للحصدددددددددددول الحكومي 
 اا أيضدد  التكنولوجيا شددر ا   بعض وتقو   خدمتها  شددرو  بإنفاذ  المتعلق  سددياسدداتها  عن وتكشددف ،والمعلوما 

    34) اإلنسان حقوق  على معين  خدما  أو منتجا  ألثر  تقييماتها بنشر

 العناي  عملي  من اا أسداسدي   اا جزء الخارجيين  المصدلح   ألصدحا   والهاد   الشدام   اإلشدرا   ويشدك  -39
 من  اا جزء اا هادف تواصدلا   معهم والتواصد   المصدلح   أصدحا   إشدرا   يكون  أن  ويلز   اإلنسدان   بحقوق  اجب الو 

 تفتقر الشدددر    انت إذا للتاي  مهم هاا ولع   خطوة      في ،اإلنسدددان بحقوق  الواجب  للعناي  الكامل   الدورة
 الشر    ،18 التوجيهي )المبدأ المت ثرة المجموعا  إلشرا  قا م  آليا  إلى أو الداخلي  التنو  إلى

 شددددددددددر ا   قيا  األحيان من   ثير في اإلنسددددددددددان بحقوق   الواجب   العناي   بال يسددددددددددتوج  أن  ويمكن -40
  اإلجراءا  تسدددفر أال  وينبتي العام   السدددياسددد  أهدا   أو المتنافسددد   الحقوق   حاال   باسدددتعراض التكنولوجيا

 ،اإلنسدان  بحقوق  تلحق  أخرى   أضدرار عن حدتها  من  فوالتخفي  اإلنسدان  بحقوق   الضدارة اآلثار  لمنع المتخاة
  لحقوق  الدولي  الدوا ر  بها  تتمتع  التي الكبيرة  الخبرة  من  الشددددددددددددر ا  تسددددددددددددتفيد  أن  ينبتي ،ذلك  يتعار  وعندما
    35) المتنافس  الحقوق  حاال  مع التعام  في اإلنسان

 اإلنسان بحقوق  المتعلق  األضرار من االنتصاف سبل تمكين أو توفير -3 

 ُيتوقع   ،خدماتها أو  منتجاتها  أو الشددر   ب نشددط   صددل  ذو ضددرر وقع إذا ،التوجيهي  للمبادئ اا وفق -41
 المشدار    خلل من أو بها  الخاصد   المعالج  آلي   خلل  من إما  ،تصدحيحي   بإجراءا   تقو  أن الشدر   من
  ألصدددددددددددددحا   وفعال   بها اا موثوق آليا  الشدددددددددددددر ا   تتي   وعندما   22 التوجيهي  )المبدأ  اآلليا   من  آلي  في

  وتقييم   تحديد  إلى الرامي  الشدددددددددددر    جهود  متان   يعزز أن  يمكن ذلك فإن  ،المظالم  رفع  أج  من  المصدددددددددددلح 
    36) أدناه  دال-اا ثاني  الفر  )انظر اإلنسان بحقوق  ق المتعل اآلثار

  

   /https://www.accessnow.org/transparency-reporting-index  انظر:  33)

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Meta.pdf  ،المثال  سبي  على ،انظر  34)

 تحريضاا  تشك  التي ،الديني  أو العنصري  أو  القومي  الكراهي  إلى الدعوة حظر بش ن الربا  عم  خط  المثال سبي  على انظر  35)
 العنف   أو العداوة أو  التمييز على

    قريباا  )سيصدر A/HRC/50/45/Add.1 اا أيض   انظر  36)

https://www.accessnow.org/transparency-reporting-index/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Meta.pdf
http://undocs.org/ar/A/HRC/50/45/Add.1
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 اإلنسان حقوق  احترام عن الشركات مسؤولة  بش ن المصلح  أصحاب ت مالت -4 

 إلى  ،نفسدها  التكنولوجيا شدر ا  ذلك  في  بما  ،المصدلح   أصدحا  من وغيره  المدني المجتمع أشدار -42
  قطا   في  اإلنسدددددان  حقوق   احترا   عن الشدددددر ا  ؤولي مسددددد  إعمال  في المسدددددتمرة والثترا   التحديا   من عدد

  أصددددحا  مع بالتواصدددد   يتعلق فيما الحالي  الممارسددددا  أن  يتبين ما اا  ثير  ،المثال  سددددبي   فعلى  التكنولوجيا 
  المطالبا  أن  منها  ،األسددددبا   من لعدد  مرضددددي   غير اإلنسددددان  بحقوق  الواجب  العناي   سددددياق في  المصددددلح 
  للحصدددول  المدني المجتمع منظما  من صدددتير عدد  من  الشدددر ا  إلى المقدم  ررةالمتك  والطلبا   المرتفع 

 التحديا  ومن  معين    ف ا  لدى الموارد  على  وضدددددددددددتط التواصددددددددددد  عن عزو  إلى  تؤد   الُمدخل  على
 يتل   حيث ،الجنو   بلدان  في  سددديما وال ،المت ثرين المصدددلح  أصدددحا  إلى  الوصدددول  إمكاني  عد   األخرى 

  عرضددددددد  أكثر  تكون  قد التي الف ا   مع  مباشدددددددرة  علق  إلى اا مفتقر   التكنولوجيا  شدددددددر ا  من  العديد  يكون  أن
 مث  ،أخرى   شددددددددر ا  فإن ،الشددددددددفافي   تقارير نشددددددددر في التكنولوجيا شددددددددر ا  بعض بدأ   ول ن    37) للخطر
 الشدر    أداء في  التباين  من المسدتوى  هاا إلى ذلك  ويعزى     38) أق   شدفافي   إبداء  نحو تتجه  ،المراقب  شدر ا 

 توحيد إلى  اا وتكرار   اا مرار   الخبراء بشددددددددددد نه دعا والا   واالتصددددددددددداال   الشدددددددددددفافي  ألغراض باإلبلغ  يتعلق فيما
 في  مفصدل  عام  معلوما   وجود عد  إلى المقدم   التقارير  أشدار   اا،وعموم     39) الشدفافي   ألغراض اإلبلغ
  فعالي   تقييم  معه  يتعار مما ،الواجب   العناي  التكنولوجيا شددر ا  بها تبال  التي  الطريق   عن  الحاضددر  الوقت

    40) لديها الواجب   العناي  عمليا 

  شددددددددددر ا  أداء  تقييم إلى تهد   التي  للجمهور المتاح  التصددددددددددنيفا  فإن ،الراهن  للتحديا   اا ونظر  -43
  بوصددددددل  توفر ،الرقمي   الحقوق  تصددددددنيف  حسدددددد   المؤشددددددر قبي  من ،الرقمي   الحقوق  جوان  في التكنولوجيا

 اإلنسان  لحقوق  الشر ا  بحو م  يتعلق ما فيه بما ،المحرز التقد  لقياس اا جد مفيدة

 الثالث (  )الركيزة  االنتصاف سبل  إلى  الوصول -دال 

  حقوق  قانون  مبادئ من اا أساسي  مبدأ اإلنسان حقوق  النتهاكا  الفعال االنتصا   في  الحق يشك  -44
  األضدرار  ضدحايا   حصدول   إمكاني   على  تر ز  التي   ، التوجيهي    المبادئ  من   الثالث   الر يزة   في   وينعكس   ، اإلنسدان 
      41)  31-25  التوجيهي    )المبادئ  االنتصدا    سدب   على   التجاري   باألعمال  والمتصدل    اإلنسدان   بحقوق   المتعلق  
  وتنفياها   التكنولوجيا  وخدما  منتجا   تطوير بها  يتم التي الطريق  عن  تنشدد  قد التي  األضددرار ذلك ويشددم 

 باألعمال  المتصل  اإلنسان  حقوق   انتهاكا  لمنع"  مناسب   "خطوا  تتخا أن الدول على  ويتعين  واستعمالها 
 منها" واالنتصدددددددددا   عليها والمعاقب  فيها "والتحقيق  الوطني   واليتها  داخ  و/أو إقليمها في تقع  التي التجاري 
   25 التوجيهي )المبدأ الفعال" االنتصا  سب  إلى المتضررين وصول ضمانو"  1 التوجيهي  )المبدأ

  

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/strategic-aspects-part-II.pdf  انظر:  37)

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Amnesty-International.pdf#page=6  انظر:  38)

   https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0007650317717957  انظر:  39)

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/GlobalPartnersDigital-joint-submission-on  انظر:  40)

behalf-of-a-groupoforganizations.pdf#page=5   

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/access-to-remedy انظر:  41)

concepts-and-principles.pdf   

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-11/strategic-aspects-part-II.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Amnesty-International.pdf%23page=6
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0007650317717957
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/GlobalPartnersDigital-joint-submission-on-behalf-of-a-groupoforganizations.pdf%23page=5
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/GlobalPartnersDigital-joint-submission-on-behalf-of-a-groupoforganizations.pdf%23page=5
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/access-to-remedy-concepts-and-principles.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/access-to-remedy-concepts-and-principles.pdf
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 غير  واآلليدا   ،القضدددددددددددددددا يد   اآلليدا   التظلم:  آليدا   من  ف دا   ثلث  إلى  الثدالثد   الر يزة  وتشددددددددددددددير -45
    42) الدول  على القا م  غير التظلم وآليا  ،الدول  على القا م  القضا ي 

  اسننننتخدام  عن  والواشنننن    اإلنسننننان  بحقوق   المتعلق   األضننننرار  لقضننننايا  القضننننائة   اآللةات  اسننننتجاب  مدى -1 
 التكوولوجةات

 إلى الوصددددول ضددددمان في  األسدددداس"  هي  الفعال  القضددددا ي  اآلليا  أن التوجيهي  المبادئ  توضدددد  -46
 الشر    ،26 التوجيهي )المبدأ "االنتصا  سب 

  سدددددب  تحديد في  تحديا   القانونيون   مثلوهموم  المتضدددددررون   األشدددددخاص  يواجه  أن  يمكن أنه غير -47
 التكنولوجيا   السددتخدا  نتيج  اإلنسددان  بحقوق   لحقت  التي  األضددرار نو  الكفاي  فيه  بما يرسددم الا  الدعوى 
 وأسددددددددددددبا   القانوني  النظريا  فإن ،ذلك على  وعلوة     43) بها  طور  أو صددددددددددددممت التي  للطريق  أو الرقمي 
 الجماعي  الضدرر  حاال   مع للتعام   تكييفها يسده  ال قد  باألفراد  اللحق   األضدرار على  تر ز التي الدعوى 

 عن    الناشدد  أو ،نشددرها أو  اسددتخدامها أو التكنولوجيا  تصددميم  بها تم  التي  الطريق   عن الناشدد   والمجتمعي
 عام   مسا  

 القانون    بموج للشدددددر ا   القانوني  المسدددددؤوليا   توضدددددي   في  اا حيوي   اا دور   تؤد  المحاكم أن ورغم -48
 العيو  مدى بشد ن دسدتوري  اا حدود هنا  فإن ،اإلنسدان حقوق  مجال  في الدول   التزاما   مع اا تماشدي  المحلي

 على  وعلوة إليها   المسددددددتند المحلي  التشددددددريعي  النظم في سدددددددها  يمكنها التي والثترا   تقويمها  يمكنها التي
  سددددب  إلى والوصددددول  المسدددداءل   تضددددمن لن اا يدج  اا تصددددميم  والمصددددمم  الشددددامل  التنظيمي  النظم حتى ،ذلك

  االختلال   انت  ول ن السدددددتخدامها  اللزم  والمعار  المعلوما  إلى  يفتقرون  الناس   ان إذا  االنتصدددددا 
 فإن  اا،عموم  االنتصدددا  سدددب  إلى الوصدددول أما  اا  بير   اا عا ق تشدددك  أن  يمكن والمعلوما  القوى   موازين في
 انتهاكا   تنشد   عندما المثال سدبي   على ،التكنولوجيا وشدر ا   األفراد  بين اا  ثير   تحتد أن  يمكن المشداك  هاه

 لتحديد اللزم  التقني  الخبرة مسدددددددتوى  بسدددددددب  أو  ،للقرار  زمير الخوا الصدددددددنع  لطريق   نتيج  اإلنسدددددددان  حقوق 
 المتعلق   باألضدددددرار السدددددببي   وعلقاتها  المختلف  التكنولوجيا  فيها اسدددددتعملت التي االسدددددتخدا   أوجه وتحلي 
    44) اإلنسان بحقوق 

 السدددددلبي  لآلثار أكبر اهتما  إيلء في والمشدددددرعون  السدددددياسدددددا   واضدددددعو فيه بدأ الا   الوقت وفي -49
 ،التكنولوجيا لشددر ا  التجاري   لألنشددط  والمجتمعي   الجماعي  اآلثار  عن  والناجم  اإلنسددان بحقوق  المتعلق 

  في  تقتصددر ال التي  ،السددلبي  اآلثار  لمعالج  أسدداسددي رأم  المتضددررين  الحقوق   أصددحا  انتصددا  سددب  فإن
 نطاقها  في عالمي  تكون  وقد المحلي  الحدود على الحاال  من  كثير

 الدول  مستوى  على القائم  القضائة  غير اآللةات دور -2 

  ليا اآل  من وغيرها والتشدريعي  اإلداري  اآلليا  تؤديه الا   الحيو   الدور  التوجيهي   المبادئ  تبرز -50
 الشر    ،27 التوجيهي  )المبدأ وتعزيزها القضا ي  اآلليا  استكمال في القضا ي  غير

  خاصددددددد   أهمي  لها  والتي  الدول  مسدددددددتوى   على القا م  القضدددددددا ي  غير اآلليا  تشدددددددم  أن  ويمكن -51
  تنفيا   عن المسدددددددددؤولين  والمنظمين ،الترخي   وهي ا  ،المنتجا   معايير هي ا   التكنولوجيا  لقطا  بالنسدددددددددب 

  

 الخصوص: وجه على انظر للمفوضي   التابع واالنتصا  المساءل  مشرو  مع اا وثيق اا تعاون (B-Tech) مشرو  تعاون  قد  42)
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A2R_in_tech_consultation_report.pdf   

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/International-Bar-Association.pdf  انظر:  43)

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/AlgorithmWatch.pdf  انظر  44)

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A2R_in_tech_consultation_report.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/International-Bar-Association.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/AlgorithmWatch.pdf
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 وهي ا  ،الدول  في  المظالم  أمناء ودوا ر  ،والخصددددددددددوصددددددددددي  المعلوما  ومفوضددددددددددي  ،البيانا   حماي   قوانين
  وباإلضددداف      45) اإلنسدددان  لحقوق  الوطني   والمؤسدددسدددا   ،المهني   المعايير  وهي ا  ،العام   والسدددلم   الصدددح 

 التعاون  لمنظم  التوجيهي  المبادئ  بموج  المنشدددددددددد ة الوطني   االتصددددددددددال  جها   اا مؤخر  شددددددددددار ت ،ذلك إلى
  الحاال   "إجراءا   من العديد في الجنسدديا  المتعددة بالمؤسددسددا  المتعلق  االقتصدداد   الميدان  في  والتنمي 
  أثير   والتي  ،اإلنسددان  حقوق  على التكنولوجيا شددر ا   وأنشددط   التكنولوجيا   بآثار تتعلق  التي   46) المحددة"

 الميددان في والتنميد  التعداون  لمنظمد  التوجيهيد  المبدادئ من اإلنسددددددددددددددان بحقوق  المتعلق الفصدددددددددددددد   رإطا في
 واسدتخدا   اإلنترنت على منصدا   الحاال  هاه وشدملت    47) الوسداط  نجا  أمثل  ذلك  في  بما ،االقتصداد 
 يتعلق فيما الواجب  للعناي   المسدتثمرين ببال تتعلق  وحاال   اا،ضدار   يكون  أن يحتم  محتوى   تقد  خوارزميا 

  ، للبيع  خطرة منتجا   تعرض التي  اإلنترنت وأسدددواق ،االسدددتثماري   حافظاتهم في  الضدددارة التكنولوجيا  بصدددنع
  السدددددددياسددددددديين   المعارضدددددددين على بالرقاب  مرتبط   أنها ُيدعى  التي  اللسدددددددلكي   االتصددددددداال  خدما  ومقدمي
    48) الحكوميين  لزبا نهم

 إثبا   يكون   حيث ،البيانا   حماي  انتهاكا   حاال   المثال سبي   على  منها  ،الحاال  بعض  وفي -52
 وغير  اا نسبي  سريع    اا طرق  توفر  أن   اآلليا   من  األنوا    لهاه   يمكن   اا، بديهي   أو  سهلا   القانوني    بالمعايير  التقيد  عد  

  المصدددددمم   القضدددددا ي   غير  اآلليا    توفر  ، ذلك  على   وعلوة   اإلنسدددددان    بحقوق   المتعلق  الضدددددرر   لمعالج   مكلف  
 التكنولوجي   الخبرة على  تعتمد  اا،نسدبي   وسدريع  المتناول في عملي   جيدة  موارد لها  تتوفر والتي اا جيد  اا تصدميم

  بتصددددميم يتعلق فيما مثلا  ،حلها في المسدددداعدة وفي المسدددداهِّم   المشدددداك   أو  األسدددداسددددي   المشدددداك   تحلي  في
  تتفاوض  أو   تحدد   أو  تضدددع  أن  على   قادرة  ، وقدراتها   لوالياتها  اا تبع   ، اآلليا    هاه   ون تك  وقد   نشدددرها   أو  المنتجا  

 والتي  وتصميمها  أهدافها  في  والددُمحَكم   االبتكار من أكبر  بقدر  المتسم  االنتصا  سب  من مجموع  بش ن
    49) األخرى  اإلجراءا  من عليه الحصول يمكن مما تحول إحداث على أقدر  تكون  أن يحتم 

  ، الراهن   الوقت   في   ،  بير   حد   إلى   مكتمل    غير   تظ    اآلليا    من   األنوا    هاه   توفرها   التي   التتطي    أن   غير  - 53
 االهتما    من   قدر   ب كبر   ، التعبير   وحري    الخصوصي    في   الحق   حماي   سيما  وال  ، الحقوق  بعض   تحظى   حيث 

 الشركات( على القائم  اآللةات ذلك في )بما الدول  مستوى  على القائم  غير التظلم آلةات -3 

  فعال    تظلم   آليا    إلى   الوصدول   تيسدير   سدب    في   تنظر   أن   إلى   الدول   دعيت   ، 28  التوجيهي   المبدأ   وفي  - 54
    50) اإلنسان بحقوق  التجاري  المؤسسا  تلحقه الا  الضرر أشكال  تعالج الدول  مستوى  على قا م  غير

 ، أعله  نوقشددددت  التي  الدول  مسددددتوى  على القا م  ا ي القضدددد  غير لآلليا  بالنسددددب  الحال  هو  و ما -55
  ، وتشددددددتيلها تصددددددميمها  حيث  من  التنو   شددددددديدة  تكون  أن إلى الخاص  القطا  يديرها  التي  اآلليا   هاه تمي 

 االنتصددددا  سددددب  وأنوا  ،المتضددددررة المحلي  والمجتمعا   األفراد مع التعام  خللها من  يمكن  التي  والطرق 
  المؤسدددسددد   تديرها التي التظلم آليا   خاصددد   بصدددف  التوجيهي   المبادئ  تبرز ،السدددياق هاا وفي  تقدمها  التي

  

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/NHRI_B_Tech_consultation.pdf  انظر  45)

   https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf  انظر:  46)

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Poland.pdf  انظر:  47)

  محددة  أمثل  على للطل  االقتصاد   الميدان في والتنمي  التعاون  منظم  بيانا  قاعدة انظر  48)

  A/HRC/47/39/Add.3 ،اإلنسان  لحقوق  الوطني  المؤسسا  بدور يتعلق فيما ،انظر  49)

-https://www.ohchr.org/en/business/ohchr-accountability-and-remedy-project-iii-enhancing  انظر:  50)

effectiveness-non-state-based-grievance  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/NHRI_B_Tech_consultation.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Poland.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/47/39/Add.3
https://www.ohchr.org/en/business/ohchr-accountability-and-remedy-project-iii-enhancing-effectiveness-non-state-based-grievance
https://www.ohchr.org/en/business/ohchr-accountability-and-remedy-project-iii-enhancing-effectiveness-non-state-based-grievance
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  أصدددددددددحا  مجموع  أو مهني   جمعي   تديرها أو  ،المصدددددددددلح   أصدددددددددحا  مع باالشدددددددددترا  أو  لوحدها التجاري 
   28 التوجيهي  )المبدأ متعددين مصلح 

 في  للتدايد   مفيددة اعيد القطد   واآلليدا   المتعدددين المصددددددددددددددلحد   أصددددددددددددددحدا   آليدا   تكون   أن  ويمكن -56
  تربطها  التي تلك  ،المثال سددبي  )على األعمال  مؤسددسددا   بين التعاون   فيها يسدداعد أن  يمكن  التي  السددياقا 
  ، المتضددددررين  لألشددددخاص فعال   انتصددددا   سددددب  توفير تيسددددير  على اإلمداد   سددددلسددددل   داخ   تجاري   علقا 

 ،والتوقعا   األسددددددددددددداسدددددددددددددي   المعايير ثحي  من الشدددددددددددددر ا   بين الفرص لتكافؤ  األسددددددددددددداس بإيجاد  مثلا  وذلك
 عدد  ان إذا أنه  غير المعقدة   الحاال  في االنتصدا  سدب  توفير عن  المسدؤوليا   توزيع في المسداعدة أو
  الزراع   قطاعي في سدددددددديما  )وال  أخرى   قطاعا  في التطوير قيد أو اا حالي  قا م  المبادرا  من األنوا   هاه من

 من الخاص  القطا  يديرها مبادرا  لوضددددددع التكنولوجيا  قطا   داخ  المباول   الجهود معظم فإن  ،والنسدددددديج 
    51) الشر ا  مستوى  على بال قد اإلنسان بحقوق  المتصل  للمظالم سريع ح  إيجاد أج 

 بالتكوولوجةا المتصل  األضرار لمعالج  االنتصاف أدوات شبك  -4 

  ، والمعايير   القوانين  من التعقيد  متزايدة  مجموع   خلل  من للتنظيم اا حالي   التكنولوجيا  قطا  يخضدددع -57
  أدوا   شددددددددددددددبكد  يجعد   ممدا ،والجترافي  الموضددددددددددددددوعي نطداقهدا حيدث  من  اا  بير  اا اختلفد  تختلف  أن  يمكن  التي

    52) أغوارها سبر المتضررة والمجموعا  األشخاص على ويصع  مكتمل  غير المعالج 

 باألعمال   المتصددددددل  اإلنسددددددان  حقوق   انتهاكا  من  تضددددددررينالم  لألشددددددخاص  يكون  أن ولضددددددمان -58
  التي   للطرق  أكبر  اهتما  إيلء  يلز  ،  53) بسدددددددددهول "  عليه التعر   ويمكن واقعي  انتصدددددددددا   "مسدددددددددار التجاري 
 أكبر قددر فيهدا  يؤد   أن  يمكن  التي  المجداال  إبراز  أجد   من ،المعدالجد   وعمليدا  آليدا  مختلف  بهدا  تتفداعد 

  تعزيز  إلى القضدددددددا ي    وغير )القضدددددددا ي  العمليا  أنوا   مختلف  بين  البيني التشدددددددتي  وقابلي  االتسددددددداق من
 االنتصا   سب  على المتضررة والجماعا  األشخاص حصول  إمكاني 

  فرص  بتوفير ،المثال سدددددبي   على ،واالتسددددداق  البيني التشدددددتي  قابلي  من  أكبر  قدر تحقيق  ويمكن -59
  لمختلف انتصدددددا  سدددددب  إيجاد إلى  بالسدددددعي  أو ،المختصددددد   الجها  إلى وتوجيهها المظالم  إلحال  أوضددددد 
  الددولد   و داال   تتحلى  أن  يلز   ،ذلدك  على  وعلوة  موازيد    إجراءا  خلل  من  اا تعقيدد  األكثر المظدالم  جواند 

  يثيرها  التي اإلنسدان  حقوق  لتحديا  للتصدد   والتعاون   واالبتكار إلبدا ا من  أكبر بقدر التكنولوجيا وشدر ا 
 تحقيقه  على التكنولوجيا  ساعد  والا  له حدود ال الا   اإلنترنت عالم

 التكوولوجةا قطاع في االنتصاف سبل إلى الوصول فرص بش ن المصلح  أصحاب ت مالت -5 

  الوصدددول  ضدددمان  في  الصدددميم القضدددا ي  آلليا ا تشدددك  أن  ضدددرورة  على عا  اتفاق ثم   ان  ل ن -60
 والتي والجماعا   األفراد يواجهها قد التي العديدة التحديا  إلى  أشدددار   التقارير فإن ،االنتصدددا   سدددب  إلى

 هاه  وتشددددددددددددددم  األخرى   القطاعا  من ملءم  أو  اا توافر   أق   القضددددددددددددددا ي  اآلليا   بسددددددددددددددببها  تكون  أن  يمكن
 التكنولوجيا   اسدتخدا   عن تنشد   والتي اإلنسدان بحقوق  المتعلق   ضدراراأل  إن  حيث ،الضدرر  نطاق التحديا 

  األشددددخاص؛  مليين تشددددم  أن ويحتم  ،المختلف   الوطني  الواليا   من العديد في  الناس  على تؤثر  ما اا كثير 

  

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/GlobalPartnersDigital-joint-submission-on  انظر  51)

behalf-of-a-groupoforganizations.pdf#page=4   

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/access-to-remedy انظر:  52)

ecosystem-approach.pdf  

   نفسه المرجع  53)

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/GlobalPartnersDigital-joint-submission-on-behalf-of-a-groupoforganizations.pdf%23page=4
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/GlobalPartnersDigital-joint-submission-on-behalf-of-a-groupoforganizations.pdf%23page=4
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/access-to-remedy-ecosystem-approach.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/access-to-remedy-ecosystem-approach.pdf
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 وانعدا  ؛فعاالا   يكون   أن  للنتصدا   أريد إذا اا فوري  اا علج يتطل   الضدرر هاا   ون   التحديا  هاه تشدم  كما
 والمشرعين  القضاء لدى وآثارها للتكنولوجيا  ا  فهم

  اعترا  عد  بشددددددددددد ن شدددددددددددواغ  أثير  ،الدول  على القا م  القضدددددددددددا ي  غير باآلليا  يتعلق  وفيما -61
  الدول  على  القا م   القضددددددا ي   غير  اآلليا  إلى الوصددددددول إمكاني   ب همي  والمنظمين  السددددددياسددددددا  واضددددددعي
 مع الهاد  التشدداور  ويعد للحدود  عابر سددياق في سدديما  وال ،االسددتعمال   السدده  تصددميمها وأهمي   وعملياتها
 اا جيد اا تصدميم مصدمم   المعالج  عمليا   من  األنوا   هاه تكون  أن لضدمان اا أسداسدي  اا أمر   المصدلح   أصدحا 

    54) المنشود الترض لتحقيق  ومهي ا 

 من  نفسدها الشدر ا  تمكن  أن  يمكن  للشدر ا  التشدتيلي المسدتوى  على التظلم آليا  أن حين وفي -62
 ،المظالم  واشدتداد  األضدرار تفاقم دون  يحول مما ،ومباشدرة  بسدرع  السدلبي  اآلثار  ومعالج  المظالم  في النظر
  قطا   في االنتصددددددددا  لسددددددددب  فضددددددددلى ممارسددددددددا  اا حالي  توجد وال عا   بوجه اا بطي     ان المحرز التقد  فإن

 الحالي  األداء ويشددددددددير     55) للتظلم  داخلي  آليا   ضددددددددعتو  التكنولوجيا  شددددددددر ا   بعض أن غير  التكنولوجيا 
 التشدددددددتيلي  التظلم آليا   بتصدددددددميم يتعلق فيما  للتحسدددددددين اا واسدددددددع مجاالا  هنا   أن إلى التكنولوجيا لشدددددددر ا 
    56) إليها الوصول  وإمكاني 

 التقدم إحراز في المساهم   العوامل -ثالثاا  

 بك    التوجيهي   للمبادئ  أفضدددددددددد   تنفيا إلى  التكنولوجيا  بشددددددددددر ا  تحدو أن  يمكن عوام  عدة ثم  -63
  ،الحالي   واألعمال االتجاها  تعكس التي ،المسددا   تلك  من  مسددا   ثلث الفر  هاا  ويبرز الثلث   ر ا زها

 حصري   غير ملحظا   انت وإن ،المصلح  أصحا  من الواردة الملحظا   يبرز كما

 اإلنسان  وحقوق   التجاري   األعمال  بش ن  الوطوة   العمل خطط -ألف 

  وضدددددددددع  على بقوة الحكوما  اإلنسدددددددددان  وحقوق   التجاري  باألعمال المعني العام  الفريق يشدددددددددجع -64
      57) التوجيهي   المبادئ  تنفيا  من  تمكنها   داة   ،اإلنسددددان  وحقوق  التجاري   األعمال  بشدددد ن وطني  عم   خطط
  سدددددددياسددددددداتي   "اسدددددددتراتيجي   ب نها الوطني   العم   خط ُ  رَّ ُتع ،اإلنسدددددددان  وحقوق  التجاري  األعمال ميدان وفي

  للحماي  اإلنسدددان  وحقوق  التجاري  األعمال بشددد ن التوجيهي  المتحدة األمم لمبادئ اا وفق دول  تضدددعها  متطورة
    58) " التجاري  األعمال مؤسسا  عن والناجم  اإلنسان بحقوق  المتعلق  الضارة  اآلثار من

 مع الوثيق بالتشدداور - واسددتراتيجي شددام  إطار لوضددع للدول فرصدد   طني الو  العم   خطط  وتتي  -65
  للسدددددياقا  تسدددددتجي  التي  الر يسدددددي   العم   وأولويا   الثترا  لتحديد  - المعنيين المصدددددلح   أصدددددحا  جميع

 والوطني   المحلي 

  

-https://www.ohchr.org/en/business/ohchr-accountability-and-remedy-project-ii-enhancing  :انظر  54)

effectiveness-state-based-non-judicial   

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Oversight-Board.pdf  انظر:  55)

  https://rankingdigitalrights.org/index2020/indicators/G6a  انظر:  56)

-https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/national-action-plans-business-and  انظر  57)

human-rights   

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf  انظر:   58)

https://www.ohchr.org/en/business/ohchr-accountability-and-remedy-project-ii-enhancing-effectiveness-state-based-non-judicial
https://www.ohchr.org/en/business/ohchr-accountability-and-remedy-project-ii-enhancing-effectiveness-state-based-non-judicial
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Oversight-Board.pdf
https://rankingdigitalrights.org/index2020/indicators/G6a
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/national-action-plans-business-and-human-rights
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/national-action-plans-business-and-human-rights
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf
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 السددددلبي   لآلثار اا ونظر      59) وضددددعها  بصدددددد هي أو  وطني  عم   خطط  عديدة بلدان وضددددعت ولقد -66
  خطط في الرقميد  التكنولوجيدا  عن فر  إدراج إلى  متزايددة  حداجد  ثمد   فدإن ،الرقميد  بدالتكنولوجيدا  لمرتبطد ا

 ولهاا    60) ذلك في الدول بعض شدددددددددرعت وقد  ،اإلنسدددددددددان  وحقوق  التجاري   باألعمال المتعلق   الوطني  العم 
  بشدددددد ن   توجيهي   وثيق  ديجيتال  بارتنرز غلوب  وشددددددر   اإلنسددددددان لحقوق  الدانمر ي  المعهد أصدددددددر ،الترض
    61) اإلنسان وحقوق  التجاري  باألعمال المتعلق  الوطني  العم  خطط في الرقمي  التكنولوجيا  معالج 

 التكوولوجةا  قطاع  في  للحقوق   المحتِرم  االستثمار خالل  من  الت ثير  إمكانة  -باء 

 اإلنسدان   حقوق   بتضدمين التكنولوجيا شدر ا  إقنا   في  ر يسدي  بدور  القيا   لىع  القدرة  للمسدتثمرين -67
    62) عملياتها في

 شددددددددددددددر ددا   في  ذلددك  في  بمددا  ،الحقوق   تحتر   التي  للسددددددددددددددتثمددارا   هددامدد   أداة   التوجيهيدد   والمبددادئ -68
  لشددر  ا حياة دورة  مراح   من  مرحل      في  المسددتثمرون  يتحم   بمقتضدداها توقعا  تحدد  فهي  التكنولوجيا 

 على السددلبي  اآلثار التكنولوجيا  قطا  في اسددتثماراتهم تجني  ضددمان مسددؤولي  - النضددج إلى البداي   من -
  حقوق   احترا   على القا م   الرقمي   التقنيا  واسدددددددددددددتخدا  تطوير في المسددددددددددددداهم   وبالتالي  ،اإلنسدددددددددددددان  حقوق 

  تشددددددددكي    في  تحويلي بدور القيا  على  القدرة  ،بينهم فيما  بالتعاون   أو  بمفردهم  ،وللمسددددددددتثمرين     63) اإلنسددددددددان
 التكنولوجيا  بشر ا  الخاص  والممارسا  والسياسا  األعمال نماذج

 التكنولوجيا  شددددر ا  على  نفوذهم السددددتخدا   المسددددتثمرين على متزايدان وضددددتط زخم هنا   و ان -69
  يعتمدون   الاين  ينالمسدددددددددددتثمر  عدد  يزال  وال للتكنولوجيا   المسدددددددددددؤولين واالسدددددددددددتخدا  التطوير  تعزيز  أج  من

  احترا   لتعزيز  نفوذهم  ويمارسدددددون   ،يبالونها  التي  الواجب  العناي   عن  ويكشدددددفون   ،اإلنسدددددان  حقوق  سدددددياسدددددا 
    64) النمو في سا ر لكنه اا صتير  اا عدد ،التكنولوجيا شر ا  في اإلنسان حقوق 

 صددددفو   في  اإلنسددددان  حقوق   احترا   تعزيز إلى  المسددددتثمرين  إجراءا   من  حديث   موج   سددددعت وقد -70
  الحقوق   احترا   عن  الشددر ا  مسددؤولي  بشدد ن عام   ببيانا  اإلدالء منها بطرق  ،الرقمي  التكنولوجيا شددر ا 
 إلى واالنضددما   ،المسدداهمين  قرارا  وإيدا   ،الشددر ا   مع اإلنسددان  حقوق   حوارا  في والمشددار    ،  65) الرقمي 
  المسددتثمرين   تحالف  أنشدد   ،المبادرا   بهاه يتعلق وفيما     66) المتعددين  المصددلح   وأصددحا  للند  الند  مبادرا 

 دعم بهد  اإلنسدددان  وحقوق  واالتصددداال  المعلوما   بتكنولوجيا  اا معني  عاملا   اا فريق اإلنسدددان حقوق   أج  من
  

-https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/national-action-plans-business-and انظر:  59)

human-rights  

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Denmark_0.pdf  المثال: سبي  على انظر  60)

-https://www.humanrights.dk/news/new-guidance-document-addressing-digital-technologies  انظر:  61)

national-action-plans-business-human  

   A/HRC/47/39/Add.1 انظر:  62)

-https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/B-Tech-Briefing انظر:  63)

Investment.pdf  

  وخطا   ،التعبير وحري  ،البيانا  خصوصي  ذلك في بما ،القضايا من  واسع  مجموع  المستثمرين تدخ  مجاال  غطت  64)
 المت ثرة  والمناطق ،اإلنترنت عبر لألطفال الجنسي  واالستتلل ،العمال وق وحق ،المدني  والحقوق  ،التمييز وعد  ،الكراهي 

 المخالفا    عن المبلتين حماي  وأشكال ،بالنزاعا 

 https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2019-01/IAHR،المثال سبي  على  65)

Statement on Digital Rights_Final %283%29.pdf   

  ،”Interfaith Center on Corporate Responsibility, “ICCR’s 2020 Proxy Resolutions and Voting Guide انظر:  66)
  https://www.iccr.org/iccrs-2020-proxy-resolutions-and-voting-guide  الشبكي: الموقع  على متا 

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/national-action-plans-business-and-human-rights
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/national-action-plans-business-and-human-rights
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Denmark_0.pdf
https://www.humanrights.dk/news/new-guidance-document-addressing-digital-technologies-national-action-plans-business-human
https://www.humanrights.dk/news/new-guidance-document-addressing-digital-technologies-national-action-plans-business-human
https://undocs.org/en/A/HRC/47/39/Add.1
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/B-Tech-Briefing-Investment.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/B-Tech-Briefing-Investment.pdf
https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2019-01/IAHR%20Statement%20on%20Digital%20Rights_Final%20%283%29.pdf
https://investorsforhumanrights.org/sites/default/files/attachments/2019-01/IAHR%20Statement%20on%20Digital%20Rights_Final%20%283%29.pdf
https://www.iccr.org/iccrs-2020-proxy-resolutions-and-voting-guide
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 تعم   التي  ،المسدددؤول االسدددتثمار مبادئ  عملي  أعلنت  ما     67) التكنولوجيا  شدددر ا   مع  المسدددتثمرين  تواصددد 
 االسددددتثمار  قرارا   في  الحو م  وقضددددايا  واالجتماعي   البي ي  القضددددايا  إدماج  على لموقعينا  المسددددتثمرين مع

 ،نفسه  الوقت  وفي الكبيرة"   التكنولوجيا وشر ا  اإلنسان  "حقوق  بددددددددددد  معني عام  فريق إنشاء  عن ،والملكي 
    68) العالمي  الشبك  مبادرة في أعضاء  مستثمرين عدة أصب 

دَّ  ،أنشددددددطتهم  في التوجيهي   المبادئ  تنفيا إلى  الرامي   المسددددددتثمرين جهود ولدعم -71  من  متزايد عدد  أُعِّ
  تزود  التي  ،  69) اإلنسدددددددان  حقوق  بشددددددد ن  المسدددددددتثمرين أدوا   مجموع  قبي   من ،الر يسدددددددي  التوجيهي  الوثا ق

    70) االستثماري   ممارساتهم على التوجيهي  المبادئ لتطبيق عملي  وأدوا  بإرشادا   المستثمرين

 األعمال  بوماذج  والمرتبط   الواس  لها  يتعرض  التي  للمخاطر  التصد  -جةم 

 سدددلبي   آثار في التسدددب  بسدددب  متزايد بصدددورة  للنتقاد  التكنولوجيا شدددر ا  أعمال نماذج  تتعرض -72
  إلجراء  النطاق  واسدع   سدلو ي   بيانا   تجميع  خلل من اآلثار  تلك ت جيج أو اإلنسدان  حقوق  من طا ف  لىع

    71) المجتمع في والجماعا  األفراد وسلو يا  اهتماما  حول للتاي  ومربح  دقيق   تنبؤا 

  أخطر  فيهدا  تكون   التي  الحداال   معدالجد    يفيد   بشدددددددددددددد ن اا أفكدار   التوجيهيد   المبدادئ  تقدد   أن  ويمكن -73
  مسدددددددددددؤولي   أن والواقع التكنولوجيا  شدددددددددددر ا  أعمال نماذج في  مت صدددددددددددل   الناس  لها  يتعرض التي  المخاطر
 توسدددددعها  وأثناء التجاري   المؤسدددددسددددد  فيها ُتْنشدددددَ   التي  اللحظ  منا  تقو  اإلنسدددددان  حقوق   احترا   عن  الشدددددر ا 

  مخاطر  يشددكلن  واسددتراتيجيتها الشددر   أعمال نموذج   ان إذا فيما النظر  يسددتتبع أن  ينبتي ما  وهو  ،ونموها
 اإلنسان  حقوق  على

 القا م   ممارسددداتها  تؤد  متى اسدددتباقي  بشدددك  التكنولوجيا شدددر ا  تحدد أن  ينبتي  ،بداي   و نقط  -74
 اإلنسدددان  بحقوق   اإلخلل   مخاطر   في  التسدددب   إلى   ، الصدددل    ذا   التكنولوجي    والتصددداميم  ، األعمال  نموذج  على 
 تحتاج وقد الموضددو   بهاا المتعلق  المناقشددا   في  المصددلح   وأصددحا   األقران  تشددر   وأن ،تفاقمها إلى أو

  المخاطر  حدة تخفيف  طريق عن سددددددددددواء -  الحاال  هاه لمعالج   إجراءا  اتخاذ إلى ذلك  بعد  الشددددددددددر ا 
  معين   عم  نموذج  أن يعني ال وهاا اا تمام  ديدةج نماذج ابتكار  طريق عن  أو  الحالي   األعمال نماذج  داخ 

  الشددر ا  مسددؤولي   مع اا تماشددي  أنه  هي الر يسددي  والنقط   الك  األمر  يكون  ما اا نادر  إذ  اا تمام اا سددلبي   سدديكون 
  للمخاطر بها تتصددددى  التي الكيفي   وإظهار"  "إدرا   التجاري   للمؤسدددسدددا   ينبتي  ،اإلنسدددان  حقوق   احترا   عن
 الشر    ،15 العا   )المبدأ  أعمالها بنماذج والمرتبط  الناس على المنعكس   السلبي  اآلثار أو

  حقوق   النتها  السدددددددددددلبي  اآلثار  تخفيف أو  لمنع  فعال   خطوا  اتخاذ  من  الشدددددددددددر    تتمكن لم وإذا -75
  ان إذا  ما بشدددددددد ن  تحريا   إجراء إلى ذلك  يؤد  أن  ينبتي  فإنه ،الحالي  أعمالها  نماذج  إطار  في  اإلنسددددددددان

  

-https://investorsforhumanrights.org/news/new-slate-esg-proposals-amazon  ،المثال  سبي  على ،انظر  67)

signal-ongoing-shareholder-concerns و؛https://investorsforhumanrights.org/investors-engaging-

palantir-on-human-rights-risks   

   https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Global-Network-Initiative.pdf#page=8  انظر:  68)

   https://investorsforhumanrights.org/investor-toolkit-human-rights  انظر:  69)

-https://shiftproject.org/resource/lg؛ و/https://rankingdigitalrights.org/investors اا أيض   انظر  70)

indicators/about-lgis/؛ وhttps://investorsforhumanrights.org/ict-salient-issue-briefings-investors  ؛
؛  /https://www.accessnow.org/transparency-reporting-indexو
   /https://globalnetworkinitiative.org/company-assessmentsو

 _https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/B_Tech  الك:  انظر  71)

Foundational_Paper.pdf   

https://investorsforhumanrights.org/news/new-slate-esg-proposals-amazon-signal-ongoing-shareholder-concerns
https://investorsforhumanrights.org/news/new-slate-esg-proposals-amazon-signal-ongoing-shareholder-concerns
https://investorsforhumanrights.org/investors-engaging-palantir-on-human-rights-risks
https://investorsforhumanrights.org/investors-engaging-palantir-on-human-rights-risks
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/Global-Network-Initiative.pdf%23page=8
https://investorsforhumanrights.org/investor-toolkit-human-rights
about:blank
https://shiftproject.org/resource/lg-indicators/about-lgis/
https://shiftproject.org/resource/lg-indicators/about-lgis/
https://investorsforhumanrights.org/ict-salient-issue-briefings-investors
https://www.accessnow.org/transparency-reporting-index/
https://globalnetworkinitiative.org/company-assessments/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/B_Tech_%20Foundational_Paper.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/B-Tech/B_Tech_%20Foundational_Paper.pdf
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  نطاق  على  أو  ،بمفردها تعمد  التي الشددددددددددددددر    به تقو   تتيير  إجراء حتى أو  تكييف إلى يحتداج النموذج ااهد 
 التنفيايين والمديرين اإلدارة مجالس مشددار   ذلك وسدديتطل   تنظيمي    إلجراءا   اسددتجاب   أو   لها  الصددناع 

  أصدددددددحا  مع التواصددددددد  دويع الشدددددددر    اسدددددددتراتيجي  على  ت ثير  لديهم الاين  والمؤسدددددددسدددددددين األعمال  ورجال
  لحقوق   احترا    في العم   جوان   من  اا حاسدددددددددم  اا جانب  ،منهم  المتضدددددددددررين سددددددددديما وال ،الخارجيين  المصدددددددددلح 

 األعمال  بنماذج المتصل  اإلنسان حقوق  انتهاكا  لمخاطر التصد  عند ذلك في  بما ،اإلنسان

 يؤدونه   ر يسدددي دور  ،نسددداناإل  حقوق   احترا   عن  مسدددؤوليتهم  إطار في  ،المؤسدددسددديين  وللمسدددتثمرين -76
  في  بما ،االسددددددتثمار  مراح  جميع في اإلنسددددددان  حقوق  اعتبارا  إدماج  عليهم  يتعين حيث  ،الصدددددددد هاا في
  جان  وإلى  االسدددتثمار  من  للمسدددتفيدين التجاري  األعمال نموذج  خيارا  على  وت ثيرهم توجيههم  يفي  ذلك

  في الحكوما  تضعها التي  واألنظم   والقوانين ياسا الس  أطر تكتسي  ،المستثمرون   يتخاها التي  اإلجراءا 
  في  حاسددددددددددم   أهمي   للقطا  التجاري  الممارسددددددددددا   لتشددددددددددكي  تنشددددددددددرها التي  التدابير  من الا ي  المزيج  إطار

 األعمال  بنماذج المتصل  اإلنسان حقوق  انتهاكا  ألضرار التصد 

 والتوصةات  االستوتاجات -رابعاا  

 من بهنا  يقترن   ومنا  ،ونشنننننننننرهنا  تطويرهنا  يجر   التي  التعقيند  المتزايندة  التكوولوجةنات  مواجهن   في -77
  الفاعل   الجهات  بها تضنننننننننمن قوي   أداة  باعتبارها  التوجيهة   بالمبادئ  االعتراف  يتزايد  ،وتحديات مخاطر

  ان.اإلنسنننن  لحقوق  احترام  وفي  بمسننننؤولة   االبتكار يتم  أن  المدني  والمجتمع  والخاص  العام  القطاعين في
 )خريط   اإلنسان  وحقوق   التجاري   لألعمال  المقبل  للعقد  الطريق خريط   من  3-1  الهدف في  لوحظ  وكما

 مقوع  انطالق  "نقط   التوجيهة   المبادئ توفر  ،وضنننننعها(  من  سنننننووات 10 بعد  التوجيهة   المبادئ طريق
  اإلدارة  طريق  عن  الرقمة   للتكوولوجةات  المحتمل   األضننننننرار  معالج   إلى  تسننننننعى  التي  والدول  للشننننننركات

  التغير  بين  الفجوة  إدارة  إلى  التحديد وجه  على تسننعى كما  ،الواس  على  مخاطر من  بها يرتبط  لما  الفعال 
 عواقبه". إدارة على المجتمع وقدرة ... السريع

  سنننننةاسنننننات  الدول تصنننننمم  أن ويلزم  العمل. من مزيد  إلى حاج  ثم   أن  الواضننننن  من أنه  غير -78
 ُتحمى بي    تهي    أجل من  التوجيهة   المبادئ مع  اا تمام تتماشنننننى وأنظم   وجةاالتكوول  قطاع في متسنننننق 

  االبتكار  مجال  تشنكيل في رئةسنة   دافع   قوة فهي  ،التكوولوجةا  لشنركات  بالوسنب   أما  اإلنسنان.  حقوق   فيها
  إنشنننناء وفي –  مسننننؤول رقمي  انتقال إلى الرقمي  االنتقال  تحويل في حيوي  مصننننلح  وصنننناحب   الرقمي
  عودما  ،ذلك على  وعالوة  اا.إلحاح األكثر  األمر  وهو  ،للجمةع  شننننننامل  وحيز  الحقوق  تحترم رقمة  شننننننبك 
  إلى  المتضننررون   المصننلح   أصننحاب  يحتاج  ،اإلنسننان  لحقوق   أضننرار  في التكوولوجةات   اسننتخدام  يتسننبب

  مضنننناعف  سننننواء  حد على  والحكومات  التكوولوجةا  شننننركات على  ويتعين  انتصنننناف.  آلةات  إلى  الوصننننول
 تغطةنن   في  الثغرات  ومعننالجنن   ،المفككنن   الوهج  على  للتغلننب  الوطوةنن   الحنندود  عبر  اا معنن  والعمننل  جهودهننا
  والعملةات  الوظم  لمختلف  البيوي  التشننننننغيل  وقابلة  االتسنننننناق  من  المزيد  وتعزيز  ،المعالج   آلةات  مختلف

  تفاقم إلى  تؤد   قد التي  األسنننناسننننة  الوظم في  العيوب  ومعالج   ،للحدود(  عابر سننننةاق في  ذلك في )بما
 لالنتصاف. المعترض  الحواجز

  تللتحديا   التصننننننند  في  األهمة   بالغ اا أمر   المتعددين  المصنننننننلح   أصنننننننحاب  بين  التعاون  ويعد -79
  آثار  معالج  على  خاصنن   بصننف   التركيز من بد  وال  الجديدة.  التكوولوجةات  عن  الواشنن    الفرص  وتحسننين

  ومعالج   الجوسننين  بين  المسنناواة  ومراعاة هشنن   أوضنناع في  يعةشننون   الذين  األشننخاص على  التكوولوجةا
  قتصنننننننننادين اال التومةن   من  الجمةع  اسنننننننننتفنادة  وكفنالن   تمييز وجود عندم  ضنننننننننمنان  بغةن   ،الرقمةن  الفجوة

 الجديدة. التكوولوجةات تجلبها أن يمكن التي واالجتماعة 
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  ،التوصننننةات  من  اا عدد  وضننننعها من  سننننووات 10  بعد  التوجيهة   للمبادئ  الطريق خريط   وتحدد -80
 اإلنسان. حقوق  احترام خالل من األمثل الرقمي التحول تحقيق كةفة  بش ن ،المفوضة  أقرتها التي

  للمبادئ  العملي  بالتطبيق  الوهوض  مواصننننل  إلى  الرامة   التالة   وصننننةاتالت  ،المفوضننننة   وتقدم -81
  ،الطريق  خريط   توصنننننةات من  الرئةسنننننة  األجزاء  مراعة   ،التكوولوجةا شنننننركات أنشنننننط   على  التوجيهة 

  ،( B-Tech Project) التكوولوجةنا  مجنال  في اإلنسننننننننننان  وحقوق   التجنارين  األعمنال  مشنننننننننروع  ونواتج
 التقرير. هذا إعداد لدى الواردة والتقارير والمشاورات

 يلي: بما الدول تقوم أن يوبغيو  -82

  حقوق   لحماي   تطبةقها  بإمكانة  يتعلق  فةما  القائم   والسننننننننةاسننننننننات  القوانين مراجع  )أ  
 الجديدة؛ بالتكوولوجةات تت ثر أن يحتمل التي اإلنسان

  المبادئ مع  المتسننننق   والتوظةمة   السننننةاسنننناتة   التدابير من مالئم  ذكي  مزيج  اعتماد )   
  وشننننننركات  المدني المجتمع  فيها  يشننننننار   شننننننامل   تشنننننناوري   عملة  خالل  من توضننننننع  والتي  التوجيهة 

 المعويين؛ المصلح  أصحاب من وغيرها التكوولوجةا

  حقوق   باحترام  االلتزام  لزيادة  ك داة الرقمة   للتكوولوجةا  العمومي  الشنننننننراء  اسنننننننتخدام )ج  
 الشركات؛ لدى وإعمالها ساناإلن

  الفعنال  الواجبن  العوناين   بنذل  التكوولوجةنا  شنننننننننركنات على  تفرض  مالئمن   تندابير  اعتمناد )د  
 اإلنسان؛ بحقوق 

  اإلنسنننننننننان  وحقوق   التجاري   األعمال  بشننننننننن ن  الوطوة  العمل خطط توقة   أو  اعتماد )هد  
 التكوولوجةا؛ بشركات المتصل  ناإلنسا حقوق  انتهاكات مخاطر وتعالج تموع فعال  تدابير إلدراج

 يحترم  الذ   االسنتثمار  لتشنجةع  للمسنتثمرين مالئم   وسنةاسناتة  توظةمة  أطر  اعتماد )و  
 التكوولوجةا؛ قطاع في الحقوق 

  قطناع  في  اإلنسنننننننننان  حقوق  احترام لتعزيز  بوناههنا  أو  األطراف  متعنددة  تحنالفنات توطيند )ز  
 التكوولوجةا؛

  قطاع في  اإلنسان  حقوق   قضايا  لمعالج   المخصص   المستقل   للهي ات  الموارد  توفير )   
 البةانات؛ حماي  وهي ات اإلنسان لحقوق  الوطوة  المؤسسات قبيل من ،التكوولوجةا

  التصننننند   في  المدني المجتمع  إشنننننرا   لدعم تمويل  آلةات  إنشننننناء  إمكانة  في  الوظر )   
 اإلنسان؛ حقوق  على الواش   التكوولوجةات آلثار

 في  القضننننائة   االنتصنننناف سننننبل  إلى  الوصننننول  دون   تحول  التي  الحواجز  اسننننتعراض )   
 الحواجز؛   هذه  لمعالج   فعال   تدابير  واتخاذ  التكوولوجةا  شركات  عن  ناجم  ضرر  على توطو    التي  القضايا

  بقطناع  الصنننننننننلن   ذات  اإلدارين   التوظةمةن   الهي نات  لندى  واإلنفناذ  الرقنابن   قندرة  تعزيز )   
 بالقطاع؛ المتصل  اإلنسان حقوق  مخاطر من للحماي  فعالة  أكثر تدابير اتخاذ إلتاح  التكوولوجةا

  فيها  تتعاقد التي  الحاالت في  اإلنسنننننننننان حقوق   حماي   لضنننننننننمان فعال   تدابير  اتخاذ )ل  
 تدعمها. أو لها ترخص أو معها تشتر  أو التكوولوجةا تشركا مع الدول

 يلي: بما اإلنسان لحقوق  الوطوة  المؤّسسات تقوم أن يوبغي -83
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  التكوولوجةا   بقطاع  المرتبط    اإلنسان   حقوق   قضايا   لمعالج    الداخلة    القدرات   وتوسةع   بواء  )أ  
 العمل؛ توسيق أجل من الصل  ذات الفاعل  والجهات البةانات حماي  هي ات مع التعاون  إلى والسعي

  اتسنننننننناق ضننننننننمان في رئةسنننننننني  بدور  القةام  موها  بطرق   ،والياتها  كامل  اسننننننننتعمال )   
 الرقمي. للوظام أنظم  وضع في ،التوجيهة  للمبادئ اا وفق ،السةاسات

 يلي: بما الرقمة  التكوولوجةا شركات تقوم أن ويوبغي -84

  ،اإلنسنننننان  بحقوق   المتعلق   المخاطر  إدارة  على  واإلدار    التوفيذ   اإلشنننننراف  ضنننننمان )أ  
 األعمال؛ بوموذج المتعلق  المخاطر ومعالج  مراجع  موها بطرق 

  اا تماشة   ،التجاري   وعالقاتها  أنشطتها  عبر  اإلنسان  بحقوق   القوي   الواجب   العواي   بذل )   
  بحقوق   المتعلق   والمحتمل   علة الف  األضننرار  لتحديد  ،اإلنسننان  حقوق  احترام  عن  الشننركات  مسننؤولة  مع

  حقوق   انتهاكات  بمخاطر  يتعلق ما  فيها  بما  ،معالجتها كةفة  وتوضننة   حدتها  وتخفةف  وموعها  اإلنسننان
 أعمالها؛ نماذج عن الواش   اإلنسان

  المصننننلح   أصننننحاب  مبادرات طريق  عن  ،المثال  سننننبيل  على  ،اسننننتباقي  بدور  القةام )ج  
  المصننننلح   أصننننحاب  لدى المعرف   من  المزيد  وتوليد  الشننننفافة  من  مزيدال  إلتاح   ،والصننننواع   المتعددين

 وشبكاتها؛ التكوولوجةا "أكوام" تشكل التي الفاعل  الجهات بش ن

  اإلنسان  بحقوق   المتعلق   اآلثار  من  التخفةف  إلى  الرامة   اإلجراءات  عن  اا علو  اإلبالغ )د  
 وفعاليتها؛ واستخدامها ونشرها اوبةعه وتطويرها الخدمات أو الموتجات بتصمةم والمرتبط 

  والمجتمعات  لألفراد  وإتاحتها  التشننننننغيلي  المسننننننتوى  على  للتظلم  فعال   آلةات  إنشنننننناء )هد  
 اآللةات؛ تلك في المشارك  أو ،ب نشطتها اا سلب تت ثر قد التي المحلة 

  ،والخاصنننننننن    العام   الفاعل   الجهات  ذلك في بما  ،التكوولوجةا مسننننننننتخدمي  إشننننننننرا  )و  
 بفعالة ؛ لها والتصد  اإلنسان بحقوق  المتعلق  واآلثار المخاطر لموع الوفوذ وممارس 

  العواي   جوانب جمةع  في  المتضررين  المصلح   وأصحاب  الخبراء مع  التواصل  تحسين )ز  
 الجووب؛ بلدان في سةما وال ،اإلنسان بحقوق  الواجب 

  والمجتمع  التجاري   األعمال  جمعةات أو  الشنننننركات  من وغيرها  الحكومات مع  تعاون ال )   
 من  االنتصنناف  سننبل إلى  الوصننول من  التمكين  سننبل  اسننتكشنناف في  اآلخرين  المصننلح   وأصننحاب  المدني
 الرقمة ؛ بالتكوولوجةات والمرتبط  اإلنسان بحقوق  المتعلق  المحتمل  اآلثار

  وتوفيذ  لوضنننننع  اآلخرين  المصنننننلح   وأصنننننحاب  األقران عم  جماعي عمل  في االنخراط )   
  بحقوق   المتعلق   المخاطر من  تقلل  أن  شننننننننن نها  من  التكوولوجي  والتصنننننننننمةم  التجار    للسنننننننننلو  معايير

 األعمال؛ بوماذج المرتبط  تلك فيها بما ،اإلنسان

 إلى  تهدف  التي واألنظم   القوانين وضننع  عملةات في  بواء بدور  الشننرك  قةام  ضننمان )   
  أعمال  نماذجُ   للخطر  تعرضنننها التي  المتضنننررة  للمجموعات  الواجب   اإلنسنننان حقوق   حماي   أشنننكال  يادةز 

  لحشننند  الضنننغط  ب نشنننط   العملةات  هذه تقويض  عدم  يشنننمل ما  وهذا  قصننند.  غير أو  قصننند  عن  ،الشنننرك 
 عام . لسةاس  اا نطاق األوسع الدعوة أو الت ييد

 في   اإلنسننننننان حقوق   اعتبارات  إدماج  عن  مسننننننؤوليتهم  كامل  المسننننننتثمرون   يتحمل أن ويوبغي -85
  المجدي   الواجب   العواي   بذل على  التكوولوجةا  شنركات  لحفز  نفوذهم  يمارسنوا  وأن  ،االسنتثمار  مراحل جمةع

 االستثمار. من المستفيدين أعمال نموذج خةارات على والت ثير ،اإلنسان بحقوق 
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 يلي: بما ة والدول اإلقلةمة  الموظمات تقوم أن ويوبغي -86

  قطاع  توقعات  بشنننننن ن مشننننننترك  طريق خريط   وتحديد  السننننننةاسننننننات  اتسنننننناق تعزيز )أ  
 التوجيهة ؛ المبادئ مع اا تماشة اإلنسان حقوق  احترام عن الشركات بمسؤولة  يتعلق فةما التكوولوجةا

  على  ،موها بطرق   ،الخطيرة  التكوولوجة   التطبةقات  بشنننننن ن  مشننننننترك   أرضننننننة  تعزيز )   
  ،مماثل    إجراءات  اتخاذ  أو ،اختةار    وقف  حاالت  إقرار لضننرورة مشننتر   فهم إلى  التوصننل  ،ثالالم  سننبيل

  بحقوق   اا بلةغ اا ضننننننننرر   ُتحدث  أنها  ،الحاضننننننننر  الوقت في  ،يثبت  التي  تطبةقاتها  أو  التكوولوجةات  بشنننننننن ن
 الكافة . الضمانات إلى وتفتقر اإلنسان

 يلي: بما المدني المجتمع يقوم أن ويوبغي -87

 من  باسننننننتمرار المتطورة  الرقمة   التكوولوجةات  عن  يوشنننننن  ما  وإبراز  تحديد  مواصننننننل  )أ  
  الفاعل   والجهات  الدول مع  والمشنننارك   ،اإلشنننكال تثير  ممارسنننات  ومن  الحماي   مجال في محتمل   ثغرات

 التوجيهة ؛ للمبادئ الفعال االستخدام موها بطرق  ،الثغرات تلك معالج  في األعمال قطاع في

  على  ،موها بطرق   ،اإلنسننننان  حقوق   بشنننن ن  التكوولوجةا  شننننركات  سننننلو   وحفز تقيةم )   
 تصوةفات. أو مقايةس وضع ،المثال سبيل

 يلي: بما المتحدة األمم تقوم أن ويوبغي -88

  التكوولوجةا  شنركات مع  تتعاقد  عودما  ،الخاصن   عملةاتها في  التوجيهة   المبادئ  توفيذ )أ  
 تدعمها؛ أو لها ترخص أو امعه تشتر  أو موها تشتر   أو

  والدول  التكوولوجةا  شنننننننننركات مع  التعامل  عود ونشنننننننننرها  التوجيهة   للمبادئ الترويج )   
  الجهات  من وغيرها  اإلنسنننننننننان  لحقوق  الوطوة   والمؤسنننننننننسنننننننننات  المدني  المجتمع في  الفاعل   والجهات
 الرئةسة ؛ الفاعل 

  السننننامة   المتحدة  األمم  مفوضننننة  طريق عن  ،بها  موثوق   إرشننننادات  تقديم  مواصننننل  )ج  
  بخصننننوص  سننننةما وال  ،التكوولوجةا  قطاع في  التوجيهة   المبادئ  تطبيق كةفة   بشنننن ن  ،اإلنسننننان  لحقوق 

 مع  اا تماشنننة  اإلنسنننان حقوق   احترام عن  الشنننركات  بمسنننؤولة   يتصنننل فةما  القطاع من  الموتظرة  التوقعات
 التوجيهة ؛ المبادئ

 األنظم   لتوجةه  ،المفوضننننة  طريق عن  ،السننننةاسننننات  لواضننننعي  توجيهة   أداة  وضننننع )د  
 التوجيهة . المبادئ مع التكوولوجةا شركات سلو  مواءم  إلى الرامة 
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