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انسان کا بنيادی حق ہے۔ جسے انسانی حقوق کے ) پرائويسی(توثيق کرتے ہيں کہ رازداری 
عالمی اعالميہ، عالمی معاہدہ برائے شہری و سياسی حقوق اور انسانی حقوق کے حوالے 

بين االقوامی معاہدوں اور ملکوں کے آئين ميں تسليم کيا گيا ہے؛سے ديگر   

ياد دہانی کرواتے ہيں کہ يورپی يونين ميں شامل ممالک پر ذمے داری عائد ہوتی ہے کہ وہ 
کے اليکٹرانک کميونيکيشنز ڈائريکٹيوز   2002کے ڈيٹا پروٹيکشن ڈائريکٹيوز اور   1995

ل کريں؛ميں بيان کيے گئے طريقہ کار پر عم   

او ِای ′کے   1980ی ميں شامل ديگر رکن ممالک  ياد دہانی کرواتے ہيں کہ او ِای سی ڈ
ميں بيان کردہ رہنما خطوط کی تائيد کرتے ہوئے اس حوالے ´ ی پرائويسی گائيڈ الئنزسی ڈ

 سے خود پر عائد ہونے والی ذمے داريوں کو پورا کريں؛

اور (دہانی کرواتے ہيں کہ وہ اپنے شہريوں  تمام ممالک پر عائد اس  ذمے داری کی ياد
کے شہری حقوق، جو ان ملکوں کے آئين و قوانين، نيز انسانی حقوق کے عالمی )  مکينوں

قانون ميں بيان کيے گئے ہيں، کو تحفظ فراہم کرنے کی ليے اپنی ذمے داريوں کو ادا 
 کريں؛

ں جو يورپی يونين کے ممالک پيش بينی کے طور پر،  ايسے طريقہ کار نفاذ ميں الئے جائي
) شہريوں کے(کے حوالے سے  ) ڈيٹا پروٹيکشن(  ´ تحفِظ معلومات′اور  ´رازداری′ميں 

 آئينی حقوق کو مضبوط بنانے ميں اپنا کردار ادا کرسکيں؛

خفيہ اور احتساب سے ماورا نگرانی کا عمل، نيز حکومتوں اور نگرانی کے آالت و 
کے مابين بڑهتا ہوا تعاون سماج پر قبضے کی نئی شکل ٹيکنالوجی فروخت کرنے والوں 

) شہری اور اس کے آئينی و قانونی حقوق کے حوالے سے(تشکيل دے رہا ہے، جو 
 خطرے کی گهنٹی ہے؛

کاپی رائٹ اور غير قانونی مندرجات کی تفتيش کے ليے نئی حکمِت عملياں برائے ابالغی 
اور قانونی طريقہ ) انٹيلکچوئيل فريڈم(زادی ، ذہنی آ) کميونيکيشنز پرائيويسی(رازداری  

 کار کے ليے حقيقی طور پر خطرے کے سوا کچه نہيں ہيں؛ 

انٹرنيٹ کی بنياد پر خدمات فراہم کرنے والوں کا بڑهتا ہوا باہمی تعاون خطرے سے خالی 
کارپوريشنز بڑی تعداد ميں نجی معلومات پر مشتمل ) تجارتی(نہيں۔ حقيقت يہ ہے کہ بعض 

حاصل کرليتے ہيں۔ ايسا يہ ادارے کسی غلطی کی بنا پر نہيں کرتے ؛) ڈيٹا(داد وشمار اع  



پرائويسی (ہے کہ رازداری کے قوانين اور اس سے متعلق ادارے ) وارننگ(خبرداری 
نگرانی کے نئے عمل کے خالف اقدامات ميں ناکام ہوچکے ہيں۔ نگرانی کے ) انسٹيٹيوشنز

، ڈی اين اے اور ديگر حياتياتی ) بی ہيورل ٹارگيٹنگ(داف اس نئے عمل ميں رويوں کے اہ
اجسام کی نشاندہی کرنے والے عناصر پر مشتمل معلومات، پبلک اور پرائيوٹ شعبے کی 
معلومات کا اختالط ؛ اور خاص طور پر خطرے سے قريب تر انسانی گروہ بشمول بچے، 

 مہاجرين اور اقليتيوں سے متعلق اعداد و شمار شامل ہيں؛

ہے کہ  آزادی سے وابستہ رازداری  بشمول آزادِی اظہار، آزادِی ) وارننگ(خبرداری 
اجتماع، اطالعات تک رسائی کی آزادی، عدم تفريق اور آخِر کار آئينی جمہوريت کو 

استحکام بخشنے والی ان آزاديوں کو تحفظ فراہم کرنے والی حفاظتی چهتری خطرات ميں 
 گهرتی جارہی ہے۔

عالمی اجتماع برائے رازداری و تحفِظ  ′کے اجتماع  نے اکتيسويں ساالنہ  سول سوسائٹی
انٹر نيشنل کانفرنس برائے پرائويسی اور ڈيٹا بيس پروٹيکشن (´  معلومات کے ذمہ دار

: کے موقع پر اس حوالے سے کہا)  کمشنرز  

مايت کا کی ح)  گلوبل فريم ورک( شفاف اطالعاتی استعمال کے ليے اس عالمی خاکہ )  1( 
اعادہ  کرتے ہيں جو معلومات کو جمع اور استعمال کرنے والوں پر ذمے دارياں عائد کرتی 
 ہے۔ نيز، ان لوگوں کو حقوق ديتی ہے، جن سے متعلق نجی معلومات جمع کی جاتی ہيں؛

 
کی حمايت )  ڈيٹا پروٹيکشن اتهارٹيز(´  تخفِظ معلومات ادارہ′آزادانہ کام کرنے والے )   2( 

اور  شفاف عمل  کے اندر رہتے ) ليگل فريم ورک(کا اعادہ  کرتے ہيں، جو  قانونی خاکے 
ہوئے،  کسی تجارتی مفاد يا سياسی دباؤ کے بغير، فيصلہ کرنے کی ا ہليت  رکهتا ہو؛   
 

پرائويسی (حقيقی طور پر رازداری کی صالحيتوں ميں اضافے کی تکنيکوں )   3( 
ايت کا اعادہ کرتے ہيں۔ جو ايسی نجی معلومات اور کی حم)  ِانہانسنگ ٹيکنيکس

اعداد و شمار،  جن  سے شخصی نشاندہی ہوتی ہو، کوجمع کرنے کے اقدام کی 
کو کم سے کم کرنے کے اہليت کا حامل ہو۔ نيز، )  خطرے(روک تهام يا اس 

رازداری کے اثرات کی جانچ ٰ  ′رازداری کے معيارات اور با معنی طور پر 
کے ليے درکار ضرورتوں پر پورا اترتا ہو؛ )  ی امپيکٹ اسسمنٹسپرائيويس(  
 

پروٹوکول ′،  ساته ہی  ´ 108کونسل آف يورپ کنوينشن   ′ايسے ممالک جنہوں نے )  4( 
کی توثيق نہيں کی  ہے، ان پر زور ديا جاتاہے کہ وہ  جتنا جلد ممکن ´   2001

 ہوسکے ان معاہدوں کی توثيق کريں؛
 



مالک جنہوں نے اب تک رازداری کے تحفظ کے ليے جامع عملی خاکہ ايسے م )  5( 
قائم نہيں کيا )  ڈيٹا پروٹيکشن اتهارٹی(´  تخفِظ معلومات ادارہ′تشکيل نہيں ديا اور،  

 ، ان پر زور ديا جاتا ہے کہ وہ ِان پر جلد از جلد عملدرآمد کو   يقينی بنائيں؛
 

تحفظ اور اس پر عملدرآمد کو  يقينی بنانے  ايسے ممالک جنہوں نے رازداری کے  )  6( 
ڈيٹا (´  تخفِظ معلومات ادارہ′کے ليے جامع عملی خاکہ تشکيل دے ديا اور،  

قائم کرچکے ہيں، ان پر زور ديتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ )  پروٹيکشن اتهارٹی
 بين االقوامی اور عالقائئ سطح پر ساته تعاون کريں؛

 
تے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ ايسے اقدامات کو يقينی بنائيں، جس ملکوں پر زور دي )  7( 

سے انفرادی طور پر کسی بهی ايسے شخص کو فوری طور پر آگاہ کيا جاسکتا ہو، 
جس کی نجی معلومات نامناسب طور پر ظاہر کی گئی ہوں، يا اس کی معلومات کے 

و؛انتخاب ميں موجود معلومات کو نامناسب طور پر ظاہر کيا گيا ہ  
 

´ شناخت′تجويز دی جاتی ہے کہ تکنيکی لحاظ سے ايسی جامع تحقيق کی جائے جو  )  8( 
ظاہر کرنے والی معلومات کہ آيا  وہ استعمال ميں ہيں،  کے بارے ميں ان حدود کا 

تعين کرتی ہوں کہ اس طرح کی معلومات کو ظاہر کياجانا چاہيے  يا اسے رازداری 
حاصل ہے؛ کی حفاظتی چهتری کے تحت تحفظ  

 
وسيع پيمانے پرنگرانی کے واسطے تيار يا نافذ کيے جانے والے نئے نظام  کے )   9( 

ليے قوائد و ضوابط کی ضرورت بيان کی جاتی ہے۔ ايسے ضوابط جو شناخت 
بشمول چہرے کی شناخت، پورے جسم کی تصوير کشی، حياتياتی شناخت، اور آر 

ف ارتقا کو جمہوری بحث کے تحت ايف آئی ڈی ٹيگس لگانے جيسے عمل کے شفا
 آزادانہ حکام کے ذريعے ممکن بناتے ہوں؛ اور

 
ضرورت ہے  کہ رازداری کے تحفظ اور اخفائے راز کی روک تهام کے ليے نيا )   10( 

بين االقوامی خاکہ تشکيل ديا جائے۔ جس کی تياری و تشکيل ميں سول سوسائٹی، جو 
ی بهرپور شرکت ہو۔ نيز يہ خاکہ تمام بنيادی کہ قانون کی حکمرانی کی بنياد ہے ، ک

 انسانی حقوق کی تعظيم  اور جمہوری اداروں کو تقويت فراہم کرتا ہو۔  
 

2009نومبر   3  
 ميڈرڈ، اسپين

 
اعالميہ کا اردو متن وسيع پيمانے پر ابالغ کے ليے شائع کيا گيا۔ حوالہ دينے کے : نوٹ(

)ليے انگريزی متن ديکهيے  
مختار آزاد: اردو ترجمہ انگريزی سے  

 



 


