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સા��ુહક અને ભેદભાવ�ણૂ� લ��ત દ�ખર�ખન ેસ�મ કર�
તેવી ચહ�રાની ઓળખ પ�િત અને �ૂર�થ �િવક ઓળખ
પ�િતના ઉપયોગ પર વિૈ�ક �િતબધંની માગં માટ� ��ુલો
પ�
અમે, નીચ ેસહ� કરનાર, ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ �િવક ઓળખ પ�િતના ઉપયોગ પર સ�ંણૂ� �િતબધં �કૂવા
માગંીએ છ�એ � સા��ુહક અને ભેદભાવ�ણૂ� લ��ત દ�ખર�ખને સ�મ કર� છે. આ સાધનોમા ંઆપણા માનવાિધકાર
અને નાગ�રક �વત�ંતાનો ભગં કર�ને, તેઓ �યા ંપણ �ય �યા ંલોકોન ેઓળખવા, તે�ુ ંપગે�ંુ રાખવા, એકલા
ઓળખી કાઢવા અને ��ક કરવાની �મતા છે – �મ ક� ગોપનીયતા અને ડ�ટા સરં�ણના અિધકાર, ��ુત ર�તે
મળવાનો અને ભેગા થવાનો અિધકાર (� િવરોધના �નુા�હત તરફ દોર� �ય છે અને ભયજનક અસર પેદા કર� છે),
અને સમાનતા અને ભેદભાવના અિધકારો.

આપણે ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ �િવક ઓળખ પ�િત જોઇ છે �નો ઉપયોગ માનવાિધકારના ઉ�લઘંનને
વધારવા માટ� કરવામાં આ�યો છે. ચાઇના, �નુાઇટ�ડ �ટ��સ, રિશયા, ��લે�ડ, �ગુા�ડા, ક��યા, �લોવનેીયા,
�યાનમાર, સ�ં�ુત આરબ અમીરાત, ઇઝરાઇલ અને ભારતમાં દ�ખાવકારો અને નાગ�રકોની દ�ખર�ખથી લોકોની
��ુતતાના અિધકાર અને ��ુત ર�તે ભેગા થવાના અને સગંઠનના અિધકારને �કુસાન પહ���ું છે. �નુાઇટ�ડ �ટ��સ,
આજ ���ટના અને �ા�ઝલમાં િનદ�ષ �ય��તઓની ખોટ� ર�તે ધરપકડ કરવાથી લોકોની ગોપનીયતાના અિધકાર અને
યો�ય ���યા અને ચળવળની �વત�ંતાના તેમના અિધકારને ઠ�સ પહ�ચી છે. ચાઇના, થાઇલે�ડ અને ઇટાલીમાં
વશંીય અને ધાિમ�ક લ�મુતીઓ અને અ�ય દ�લત સ�દુાયોની દ�ખર�ખથી લોકોની ��ુતતાના અિધકાર અને
સમાનતા અને ભેદભાવના તેમના હક�ું ઉ�લઘંન થ�ું છે.

આ તકનીકો, રચના �ારા, લોકોના અિધકારોને જોખમાવ ેછે અને પહ�લેથી જ ન�ધપા� �કુસાન પહ�ચાડ� �કુ� છે.
કોઈ પણ તકનીક� અથવા કા�નૂી સલામતી તેમના �ારા ઉભા કરવામા ંઆવલેા જોખમન ેસ�ંણૂ�પણે �ૂર કર� શક�
નહ�, અને તેથી અમે માનીએ છ�એ ક� તેનો ઉપયોગ સરકાર અથવા ખાનગી �ે� �ારા, �હ�રમા ંઅથવા �હ�ર
જ�યાઓમા ં�ાર�ય થવો જોઈએ નહ�. �ુ�પયોગની સભંાવના �બૂ વ� ુછે, અને પ�રણામો �બૂ ગભંીર છે.

અમે �િતબધં માટ� હાકલ કર� છે કારણ ક�, ભલ ેઆ તકનીક�ઓના િવકાસ અને ઉપયોગન ે�થ�ગત કર� શકાય, અને
�રુાવા એકિ�ત કરવા અને લોકશાહ� ચચા� ગોઠવવા માટ� સમય લઇ શકાય, પણ તે પહ�લેથી �પ�ટ છે ક� આ તપાસ
અને ચચા�ઓ ફ�ત એ જ બતાવશ ેક� આ તકનીક�નો સાવ�જિનક �પે �લુભ �થાનોમા ંઉપયોગ કરવો એ આપણા
માનવાિધકાર અને નાગ�રક �વાત�ંય સાથ ેઅસગંત છે અને તેન ેસ�ંણૂ�પણે �િતબિંધત કર�ુ ંઆવ�યક છે.

અમાર� માગં�ુ ં�ે�

'ચહ�રાની ઓળખ' અને '�ૂર�થ �િવક ઓળખ પ�િત'મા ંઘણી ત��નક�ઓનો સમાવશે થાય છે �મ ક� કોઈનો ચહ�રો
ઓળખીન ેફોન અનલોક કરવો, ક� �ય��તન ેઓળખીન ેએને કોઈ જ�યામા ંજવાની અ�મુિત આપવાથી માડં�ને
કોઈના ચાલવાની ર�ત-ભાત તપાસવી, ક� કોઈની �િત તપાસવી ક� એમની લાગણીઓ તપાસવી.

�િતબધંની અમાર� માગં �ુ ં�ે� એના પર ક����ત છે પરં� ુમાયા��દત નથી � ત��નક�ઓ �ય��તન ેઓળખવા ક� એક
મોટા સ�દુાયમાથંી કોઈ એક �ય��તન ેઅલગ ઓળખી કાઢવા માટ� વાપરવામા ંઆવ ેછે, �ન ેચહ�રા ક� �િવક
“ઓળખાણ” તર�ક� પણ ઓળખવામા ંઆવ ેછે (એક ન ેઘણા સાથ ેસરખાવવા). અમે �ચ�િતત છ�એ ક� આ તકનીકોનો
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ઉપયોગ �ય��તઓન ેતેમના ચહ�રા, ચાલવાની ર�ત-ભાત, અવાજ, �ય��તગત દ�ખાવ અથવા અ�ય કોઈ બાયમે��ક
ઓળખનો ઉપયોગ કર�ને ઓળખવા, અલગ તારવવા અથવા ��ક કરવા માટ� થશ ે� સા��ુહક અને ભેદભાવ�ણૂ�
લ��ત દ�ખર�ખન ેસ�મ કર� છે, એટલે ક�, દ�ખર�ખ � અ�માણસર ર�તે ધાિમ�ક, વશંીય અને વશંીય લ�મુતીઓ,
રાજક�ય અસ�ં�ુટ અને અ�ય સીમાતં �ૂથોના માનવ અિધકાર અને નાગ�રક �વાત�ંયને અસર કર� છે. અમે એ પણ
�વીકાર�એ છે ક�, ક�ટલાક �ક�સાઓમા,ં ચહ�રાના અને અ�ય �િવક "ઓથ�ે�ટક�શન" િસ�ટ�સ (એટલે ક� એક મેકથી મેળ
ખાતી) બનાવી શકાય છે અને તેનો ઉપયોગ તે ર�તે કરવામાં આવી શક� છે ક� � દ�ખર�ખના સમ�યા�પ �વ�પોને
સમાન�પે સ�મ કર� છે, �મ ક� મોટા, ક����ત �િવક ડ�ટાબેસ બનાવીન ેક� � અ�ય હ��ઓુ માટ� ફર�થી વાપર� શકાય
છે.

ભલ ેચહ�રા ક� �િવક ઓળખાણની ક�ટલીક પ�િતઓ લોકોની કા�નૂી ઓળખ સાથ ેજોડાણ ન કર�ને લોકોની
ગોપનીયતાન ે�રુ��ત કરવાનો દાવો કર� છે, તેમ છતા,ં તેઓ �હ�ર �થળોએ �ય��તઓને અલગ તારવવા માટ�,
અથવા તેમની લા��ણકતાઓ અને વત�ન િવશ ેઅ�ભ�ાય બનાવવા માટ� ઉપયોગમા ંલઈ શકાય છે. આવી બધી
પ�ર��થિતઓમા,ં તે �ય��તગત ઓળખવાળ� મા�હતીને �રુ��ત રાખવા માટ� ડ�ટા અનામી છે અથવા ફ�ત �થાિનક
ર�તે (એટલે ક� “ધાર પર”) ���યા કરવામા ંઆવ ેછે તે મહ�વ�ુ ંનથી; આપણા અિધકારોનો ભગં થઇ જ �ય છે
કારણ ક� આ સાધનો �ળૂ�તૂ ર�તે લોકોના દ�ખર�ખ માટ�, � આપણા હકથી અસગંત છે ત ેર�તે બનાવવામા ંઆ�યા
છે.

વળ�, ચહ�રાના અને �િવક વગ�કરણના ઘણા ઉપયોગો, � લોકોના �લ�ગ, લાગણીઓ અથવા અ�ય �ય��તગત
લ�ણો �વી બાબતો િવશ ેઅ�મુાન અને આગાહ� કર� છે, તે વ�ૈાિનક ર�તે ગભંીર, �ળૂ�તૂ �લૂોથી પીડાય છે. આનો
અથ� એ છે ક� તેણે આપણા િવશ ેકર�લી �ચૂનાઓ ઘણીવાર અમા�ય હોય છે, ક�ટલાક �ક�સાઓમા ંતો શર�રિવ�ાન
અને હાડત�ંના ��ુિનિસ�ટ િસ�ાતંોનો ઉપયોગ પણ કર� છે, �થી ભેદભાવમા ંએક વધાર� �કુસાન ઉમેર� છે ક�મક�
એનાથી આપણા પર ��તો અને �લૂ ભર��ુ ંવગ�કરણ બ�ે થાય છે.

�િતબધં માટ�ની અમાર� માગંમા ંઆ તકનીકોનો ઉપયોગ આવર� લેવામા ંઆવ ેછે �યાર� તેનો ઉપયોગ �હ�રમાં
�લુભ �થાનો અને જ�યાઓ પર કરવામા ંઆવ ેછે �ન ેલોકો ટાળ� શકતા નથી. આ તકનીકોના કાયદા
અમલીકરણના ઉપયોગે ભલ ે�યાન અને આલોચના આકિષ�ત કર� છે, ખાનગી સ�ંથાઓ �ારા તેમના ઉપયોગથી
આપણા અિધકારો માટ� સમાન જોખમ ઉ�ુ ંથઈ શક� છે, ખાસ કર�ને �યાર� ખાનગી કલાકારો �હ�ર-ખાનગી
ભાગીદાર�મા ંસરકારો અને �હ�ર સ�ંથાઓ વતી દ�ખર�ખમાં અસરકારક ર�તે રોકાયેલા હોય અથવા તો આવા
દ�ખર�ખમાથંી �ા�ત મા�હતી સ�ાિધકાર�ઓને �રૂ� પાડતા હોય.

અમે એવા �ચ�તાજનક �ક�સાઓ પણ જોયા છે �મા ંખાનગી સ�ંથાઓ "શકંા�પદ" �ય��તઓના ડ�ટાબેસન ેસકંલન
અને એક��ૃત કર� છે અને આ ડ�ટાબેસને ઘણા �ાહકો સાથે શરે કર� છે. આ અસરકારક ર�તે ખાનગી કંપનીઓ વ�ચે
વહ�ચાયેલ "રા���યાપી ડ�ટાબેસ" બનાવ ેછે � અ�િશ��ત કમ�ચાર�ઓની �નુસફ� �માણે બનાવલે હોય છે, તે
કોઈપણ િનર��ણન ેઆિધન નથી, અને આવા ડ�ટાબેસનો ઉપયોગ કરતા તમામ પ�રસરમા ંવોચ�લ�ટ પર દ�ખાતી
�ય��તઓ સામે ભેદભાવ લાવી શક� છે.

આ તકનીકોનો ઉપયોગ શહ�રના ઉ�ાનો, શાળાઓ, ��ુતકાલયો, કાય��થળો, પ�રવહન ક���ો, રમતગમત �ટ��ડયમ,
આવાસોના િવકાસ, અને સોિશયલ મી�ડયા �લેટફોમ� �વી ઓનલાઇન જ�યાઓ પર પણ લોકોના સવ��ણ માટ� થાય
ત ેઆપણા માનવાિધકાર અને નાગ�રક �વાત�ંય માટ� અ��ત�વનો ખતરો છે અને તેન ેરોક�ુ ં�બુ જ�ર� છે.

�િતબધં ક�મ?
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ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ �િવક ઓળખાણની તકનીકોમા ંતેમના વત�માન �વ�પમા ંન�ધપા� તકનીક� �લૂો છે,
�મ ક�, ચહ�રાની ઓળખાણ �ણાલી � વશંીય �વૂ��હને �િત�બ��બત કર� છે અને �વચાના ઘાટા રંગવાળા લોકો માટ�
ઓછ� સચોટ છે. જો ક�, આ �ણાલીઓમા ંતકનીક� �ધુારણા આપણા માનવાિધકાર અને નાગ�રક �વાત�ંય માટ� ઉભા
કર�લા જોખમન ે�ૂર કરશ ેનહ�.

વ� ુવિૈવ�યસભર તાલીમ ડ�ટા ઉમેરવાથી અથવા ચોકસાઈ �ધુારવા માટ�ના અ�ય પગલા ંલેવાથી આ �ણાલીઓ
સાથનેા ક�ટલાક વત�માન ��ુાઓ�ુ ંિનવારણ થઈ શક� છે, પણ આખર� ત ેફ�ત તેન ેદ�ખર�ખના સાધન તર�ક� યો�ય
બનાવશ ેઅને આપણા અિધકારોનો ભગં કરવા માટ� તેમન ેવ�ુ અસરકારક બનાવશ.ે

આ તકનીકો બ ે��ુય ર�તે આપણા અિધકારો માટ� ખતરો છે:

�થમ, તાલીમ ડ�ટા - ઇન�ટુ ડ�ટા સરખાવવા માટ�નો ચહ�રાઓનો ડ�ટાબેઝ, અને આ �ણાલીઓ �ારા ���યા કરાયેલ
�િવક ડ�ટા - સામા�ય ર�તે કોઈની �ણ, સમંિત અથવા એમાં સમાિવ�ટ થવા માટ�ની યો�ય પસદંગી આ�યા િવના
મેળવવામાં આવે છે. મતલબ ક� આ તકનીકો રચના �ારા સા��ુહક અને ભેદભાવ�ણૂ� બનં ે�કારની લ��ત દ�ખર�ખને
�ો�સાહન આપે છે.

બી�ુ,ં �યા ં�ધુી સાવ�જિનક �પે �લુભ �થાનો પરના લોકોન ે�વ�રત �પે ઓળખવામા ંઆવી શક� છે, અલગ તારવી
શકાય છે અથવા ��ક કર� શકાય છે, �યા ં�ધુી તેમના માનવાિધકાર અને નાગ�રક �વાત�ંયતાને �ીણ કરવામાં
આવશ.ે આ તકનીક�ઓ �હ�રમા ં�લુભ જ�યાઓ પર કાય�રત હોઈ શક� ત ેિવચાર પણ એક ભયાવહ અસર બનાવ ેછે
� લોકોના અિધકારનો ઉપયોગ કરવાની �મતાન ેનબળ� પાડ� છે.

આ �ણાલીઓ લોકોની સલામતીમા ં�ધુારો કર� છે તેવા ��ાથ��ણૂ� દાવા છતા,ં કોઈપણ ફાયદા કરતા આપણા
અિધકારો�ુ ં�યવ��થત ઉ�લઘંન હમંેશા ંવધાર� હોવા�ુ.ં અમે આ �ણાલીઓનો ક�વી ર�તે �ુ�ુપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે
અને સાવ ઓછ� ક� ન�હવત પારદિશ�તા સાથ ેતૈનાત કરવામાં આવ ેછે તેના �રુાવા વધતા જોયા છે .

કોઈપણ સવ��ણ અને િવ�લેષણ નીિત �તૂકાળમા ંક�વી ર�તે હાથ ધરવામા ંઆવી છે તે બતાવ ેછે ક� દ�ખર�ખ
તકનીકોનો �ાયો�ગક ઉપયોગ ઘણીવાર ઓછ� આવકવાળા અને લ�મુતી �ૂથન ે�નુેગાર બનાવ ેછે, �મા ંઅલગ
રંગના સ�દુાયોનો સમાવશે થાય છે, ત ેજ સ�દુાયો � પરંપરાગત ર�તે માળખાગત �િતવાદ અને ભેદભાવનો
સામનો કર� છે. ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ �િવક દ�ખર�ખ તકનીકનો ઉપયોગ આમાં અપવાદ નથી, અને તે
કારણોસર વ� ુજોખમી દ�ખર�ખ�ુ ંમાળ�ુ ંઉ�ુ ંથાય અથવા કાયમી બન ેત ેપહ�લા ંતેન ેરોક�ુ ંઆવ�યક છે.

કાયદાના અમલીકરણ અથવા ખાનગી કંપનીઓના હાથમા ં(અથવા �હ�ર-ખાનગી ભાગીદાર�મા)ં આ સાધનો�ું
અ��ત�વમા�, �હ�ર જ�યાઓની વધતી દ�ખર�ખ માટ� હમંેશા �ો�સાહનો ઉ�પ� કર�ને, �વત�ં અ�ભ�ય��ત પર
ભયાવહ અસર કરશ.ે ક�મક� તેમ�ુ ંઅ��ત�વ આપણા અિધકારોને હાિન પહ�ચાડ� છે, અને આ તકનીકો�ુ ંઅસરકારક
િનર��ણ એવી ર�તે શ� નથી ક� � �ુ�પયોગન ે�ૂર કર�, તેથી સાવ�જિનક �પે �લુભ �થાનોમા ંતેમના ઉપયોગ પર
�િતબધં �કૂવા િસવાય કોઈ િવક�પ નથી.

�િતબધં ક�વો હશ?ે

ક�ટલીક દ�ખર�ખ તકનીક�ઓ છે � આસાનીથી એટલી ખતરનાક છે ક� તે અિનવાય�પણે ��ુક�લીઓ િનવારવા કરતાં
વધાર� ઉભી કર� છે. �યાર� ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ �િવક �ણાલીઓની વાત આવ ેછે � સા��ુહક દ�ખર�ખ અને
ભેદભાવ�ણૂ� લ��ત દ�ખર�ખન ેસ�મ કર� છે, �યાર� �ુ�પયોગની સભંાવના �બૂ મોટ� છે અને તેના પ�રણામો �બૂ
ગભંીર છે.
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આમા ંશકંાને કોઈ �થાન નથી: માનવાિધકાર અને નાગ�રક �વાત�ંય�ુ ંર�ણ રા���ય, રા�ય, �ાતંીય, ��િુનિસપલ,
�થાિનક અને અ�ય સરકારો તથા તેમના તમામ પેટા િવભાગો અને સ�ાવાળાઓ �ારા આ તકનીકના �હ�રમા ં�લુભ
�થાનો પરના ઉપયોગ પર �િતબધંની માગં કર� છે - અને ખાસ કર�ને તેમની કાયદા અમલીકરણ અને સરહદ
િનય�ંણ સ�ંથાઓ, �મની પાસે પહ�લાથી જ આ તકનીકો િવના સલામતી �ળવવા માટ� �રૂતા માનવ અને તકનીક�
સસંાધનો છે.

નાગ�રક સમાજ સગંઠનોના વિૈ�ક નેટવક�  તર�ક�, અમે �વીકાર�એ છ�એ ક� દર�ક દ�શમા ંિવિશ�ટ બધંારણીય,
પરંપરાગત અથવા કા�નૂી �ણાલીઓ હ�ઠળ માનવાિધકારને �ાધા�ય આપતા ઉક�લો િવકસાવવા માટ�ની િવિવધ
ર�તો છે.

જો ક�, મા�યમ ગમ ેત ેહોઈ શક�, પ�રણામ�વ�પે સવ��ણ, ઓળખવા, ��ક કરવા, વગ�કરણ અને અ�સુરવા માટ� આ
તકનીકોના ઉપયોગ પર સ�ંણૂ� �િતબધં હોવો આવ�યક છે.

આ બધા કારણોસર, અમે િવનતંી કર�એ છ�એ:

1) િવ�ભરની સરકારના તમામ �તર� નીિત ઘડનારાઓ અને ધારાશા�ીઓ:

a. ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ �િવક તકનીકોમાનંા તમામ �હ�ર રોકાણોને રોકો � સ�હૂ દ�ખર�ખ
અને ભેદભાવ�ણૂ� લ��ત દ�ખર�ખન ેસ�મ કર� છે.

b. �યાપક કાયદા, ધારાઓ અને / અથવા િનયમન અપનાવો �:

i. રા���ય, સઘંીય, રા�ય, �ાતં, ��િુનિસપલ, �થાિનક, અને / અથવા અ�ય રાજક�ય પેટા
િવભાગો સરકારો �ારા અથવા તેમની સ�ંથાઓ, િવભાગો �ારા અથવા સ�ચવાલય,
મ�ંાલયો, કારોબાર� કચેર�ઓ, બોડ�, કિમશન, ��રુો, અથવા તેમના ઠ�ક�દારો, અને /
અથવા અ�ય પેટા િવભાગો અને અિધકાર�ઓ �ારા �હ�ર પ�રવહન સ�હત �હ�ર અને
�હ�રમા ં�લુભ �થાનોના દ�ખર�ખ માટ� આ તકનીકોના ઉપયોગ પર �િતબધં �કૂવો;
કોઈપણ �કારના કાયદા અમલીકરણ, �નુા�હત તપાસ, સરહદ િનય�ંણ અને ��ુતચર
સ�ંથાઓ પર િવશષે ભાર સાથ;ે

ii. �હ�ર જ�યાઓ, �હ�રમા ં�લુભ જ�યાઓ અને �હ�ર આવાસના �થળોએ ખાનગી
સ�ંથાઓ �ારા આ તકનીકોના ઉપયોગ પર �િતબધં �કુવો, �યા ંઆવા ઉપયોગથી
બહોળ� દ�ખર�ખ અથવા ભેદભાવ�ણૂ� લ��ત દ�ખર�ખન ેસ�મ કરવામા ંઆવી શક� છે, �માં
ઉ�ાનો, શાળાઓ, ��ુતકાલયો, કાય��થળ, પ�રવહન ક���, ખેલ�દૂ �ટ��ડયમ અને
આવાસન;

iii. સરકાર� સ�ંથાઓ, ખાસ કર�ને કાયદા અમલીકરણ સ�ંથાઓને, ખાનગી કંપનીઓ અને
અ�ય ખાનગી સ�ંથાઓ �ારા આ તકનીકના ઉપયોગથી લેવામાં આવલેા ડ�ટા અને
મા�હતીનો ઉપયોગ કરવા અને મેળવવાથી �િતબિંધત કરવા, િસવાય ક� ચકાસણી અથવા
તપાસનો હ�� ુહોય;

iv. આવાસ, રોજગાર, સામા�જક લાભો અને આરો�યસભંાળ સ�હતના આિથ�ક, સામા�જક અને
સા�ં�ૃિતક અિધકારોથી સબંિંધત ��ુાઓમા ંિનણ�ય લેવા આ તકનીકોના ઉપયોગ સામે
�ય��તઓન ે�રુ��ત કરવા;
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v. આ તકનીકોનો ઉપયોગ, અને તેમની પાસેથી મેળવલેી મા�હતીને, ફોજદાર� કાયદ�સરની
કાય�વાહ� કરવા અથવા લોકોન ેક�દ અથવા અ�યથા અટકાયતમાં રાખવાનો આરોપ
�કૂવાના �રુાવા તર�ક� બાકાત રાખવી, અને;

vi. ખાનગી કંપનીઓ �ારા સ�ં�હત �િવક મા�હતી પર સરકારની પહ�ચન ેમાયા��દત કરવી;

c. સરકાર અને રા�ય સ�ંથાઓ �ારા આ તકનીકોની ખર�દ� પર �િતબધં �કૂતા િનયમો અને કાયદા
�થાિપત કરવા;

d. સા��ુહક દ�ખર�ખ અથવા ધાિમ�ક, વશંીય, અને �તીય લ�મુતીઓ અને રાજક�ય અસ�ં�ુટ �ૂથો
અને અ�ય સીમાતં �ૂથોની ભેદભાવ�ણૂ� લ��ત દ�ખર�ખ માટ� ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ �િવક
તકનીકોનો ઉપયોગ કરવા�ુ ંબધં કર�ુ;ં

e. આ તકનીકનો ઉપયોગ � �ય��તઓની �ણ બહાર તેમના પર કરવામાં આ�યો હતો અને �મને
તકનીકના ઉપયોગની સામે લડવા માટ� યો�ય ���યાના અિધકારનો ઉપયોગ કરવાની તક
આપવામા ંઆવી ન હતી, તેઓને આ તકનીકના ઉપયોગ �ગે મા�હતગાર કરવામા ંઆવ ે; અને

f. આ તકનીકોના ઉપયોગથી ખાસ કર�ને �કુસાન પામેલા �ય��તઓને યો�ય વળતર �દાન
કરવામા ંઆવ;ે

2) અદાલતો અને �યાિયક અિધકાર�ઓએ આ તકનીકોના ઉપયોગથી ઉ�વલેા માનવાિધકાર માટ�ના
અ��ત�વના જોખમોન ે�વીકારવા અને તેમના ઉપયોગથી થતા �કુસાનને રોકવા અને જો જ�ર� હોય તો તે�ું
િનવારણ કરવા માટ� કાય�વાહ� કરવી; અને

3) વહ�વટ� સ�ંથાઓએ, ડ�ટા �રુ�ા અને ઉપભો�તા �રુ�ા સ�ંથાઓ સ�હત, તેમના સ�ંણૂ� અિધકારનો
ઉપયોગ ગોપનીયતા અને �ાહક હકોના ર�ણ માટ� કરવો, કંપનીઓને આ તકનીકોનો ઉપયોગ અટકાવવા
િવનતંી કરવી.

છેવટ�, અમે �વીકાર�એ છ�એ ક� ચહ�રાની ઓળખ તકનીકો �ારા ઉદભેલા અ��ત�વન ેજોખમાવતા ખતરાઓનો સામનો
ફ�ત દ�શ અને તમામ �કારની સરકારો �ારા જ નહ�, પણ �તરરા���ય અને રા���ય �તર� અ�ય મહ�વ�ણૂ�
સ�ંથાઓ �ારા પણ થવો જોઇએ.

ત ેકારણોસર, અમે આમને હાકલ કર�યે છ�એ:

1) �તરરા���ય સગંઠનોન,ે �મ ક� �.ુએન. હાઇ કિમશનર ફોર �મુન રાઇ�સ ઓ�ફસ (OHCHR), આગળ
આવવા અને ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ �િવક ઓળખ તકનીકોના વત�માન િવકાસ અને ઉપયોગની
િન�દા કરવા અને િવ��યાપી સ�દુાયો પર સવ��ણ કરવા;

2) ખાનગી સ�ંથાઓને ક� � ચહ�રાની ઓળખ તકનીક િવકિસત કર� છે અથવા તેનો ઉપયોગ કર� છે:

a. સા��ૂહક દ�ખર�ખ અને ભેદભાવ�ણૂ� લ��ત દ�ખર�ખન ેસ�મ બનાવતી ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ
�િવક ઓળખ તકનીકોના િનમા�ણ, િવકાસ, વચેાણ અને ઉપયોગને બધં કરવા �હ�ર
�િતબ�તાઓ બનાવવા.
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b. ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ �િવક ઓળખ તકનીક�ઓ�ુ ંઉ�પાદન તરત જ બધં કર�ુ ંક� �
સા��ૂહક દ�ખર�ખ અને ભેદભાવ�ણૂ� લ�ય દ�ખર�ખન ેસ�મ કર� છે, અને ડ�ટાબેસ બનાવવા માટ�
ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવતા કોઈપણ ગેરકાયદ�સર ર�તે હ�તગત બાયમે��ક ડ�ટા અને આવા ડ�ટા
પર બાધંવામા ંઆવલેા કોઈપણ મોડ�લ અથવા ઉ�પાદનોનો નાશ કરવો;

c. આ તકનીકની જોગવાઈ �ગેના તેમના તમામ �હ�ર કરાર (� સ�પે�ડ, ચા� ુઅથવા િનમા�ણમા ંછે
ત ેસ�હત) ના િવગતવાર પારદશ�ક અહ�વાલો �ર� કરવા; અને

d. ચહ�રાની ઓળખ અને �ૂર�થ �િવક ઓળખ તકનીકો � સ�હૂ દ�ખર�ખ અને ભેદભાવ�ણૂ� લ��ત
દ�ખર�ખન ેસ�મ કર� છે તેના િવકાસને પડકારવા અથવા નકારવા માટ� તેમના કાય��થળમાં
ગોઠવાયેલા કામદારો સાથ ેઅથ��ણૂ� ર�તે સકંલન કર�ું અને બદલો લેવા�ુ ંટાળ�ુ;ં

3) તકનીક� કંપનીઓના કામદારોને, તેમના સઘંના સમથ�ન સાથ,ે શ� હદ �ધુી ચહ�રાના ઓળખ અને �ૂર�થ
બાયમે��ક ઓળખ તકનીકોના િવકાસ અથવા વચેાણ સામે તેમના કાય��થળોમા ંસગં�ઠત થવા;

4) રોકાણકારો અને નાણાક�ય સ�ંથાઓને:

a. ચહ�રાની ઓળખ અને અ�ય �િવક ઓળખ તકનીક બનાવતી અને વચેતી કંપનીઓમા ંતેમના
ચા� ુઅને ભાિવ રોકાણો �ગે માનવ અિધકારને �યાનમા ંરાખી ખતં�વૂ�ક તાપસ કરવી, એ
�ણવા માટ� ક� આ તકનીક �ાયં માનવાિધકાર સાથ ેઅસગંત છે ક� સા��ૂહક દ�ખર�ખ અને
ભેદભાવ�ણૂ� લ��ત દ�ખર�ખન ેસ�મ કર� છે; અને

b. તેઓ � કંપનીમા ંરોકાણ કર� છે તેમન ેસા��ૂહક દ�ખર�ખ અને ભેદભાવ�ણૂ� લ��ત દ�ખર�ખન ેસ�મ
બનાવવાની તકનીક બનાવતા, વ�ચતા ક� �રુ� પાડતા અટકાવવી;

5) દાતા સ�ંથાઓ, અદાલતો સમ� હાિનના હલ માટ� અને �થાિનક, રા�ય, �ાતંીય, રા���ય, સઘંીય,
�િુ�નેશનલ, �ાદ�િશક અને �તરરા���ય િસ�ટમોમાં નીિતિનમા�ણમા ંસ��યપણે સકંળાયેલી �બન-સરકાર�
અને નાગ�રક સમાજ સ�ંથાઓ �ારા દાવાઓ અને �હમાયત માટ�ના ભડંોળની ખાતર� કરવા

િન�કષ�
અમે નાગ�રક સમાજ, કાય�કરો, િશ�ણિવદો અને િવ�ભરના અ�ય �હ�સેદારોને આ પ� પર સહ� કરવા અને
લડાઈમા ંજોડાવા માટ� હાકલ કર�યે છ�એ �થી આપણે એ �િુનિ�ત કર� શક�યે ક� �હ�ર જ�યાઓ પર આ તકનીકના
ઉપયોગ પર હમંેશ માટ� �િતબધં �કુવામા ંઆવ,ે �થી આપણા માનવ અિધકાર અને નાગ�રક �વાત�ંય �રુ��ત રહ�.

તમ ેક�વી ર�તે સહ� કર� શકો છો અને આ પહ�લન ેટ�કો આપી શકો છો તેના િવશ ેવ� ુમા�હતી માટ�
banBS@accessnow.org નો સપંક�  કરો.

accessnow.org/ban-biometric-surveillance
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