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 الخالصة
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 المقدمة - 1

، ُكلفت اليونسكو بإجراء دراسة 2013 عام يف الذي أصدره املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني 52لقرار با عمالً 
الدورة الثامنة والثالثني إىل نتائجها يف تقريرها إىل املنظمة  ستستند واليت اإلنرتنتب املتعلقة قضاياال عنشاملة وتشاورية 
 تقدمي وثيقة مناقشة يف الدورةعضاء عقب األدول الوقد صدر هذا القرار بعد نقاش أجرته  .2015 عام للمؤمتر العام يف

الدراسة هي،  . وهذه1كليف اجمللس التنفيذي يف دورته الثانية والتسعني بعد املائةوفقًا لتالسابعة والثالثني للمؤمتر العام، 
بطبيعة احلال، مشرتكة بني القطاعات، وتعتمد على قطاعي االتصال واملعلومات والعلوم االجتماعية واإلنسانية من بني 
قطاعات أخرى يف اليونسكو. وقد تبينت قدرة أمانة اليونسكو على االضطالع مبشاورات على نطاق واسع طبقًا ملا 

 .2003فرباير/ض نتائج مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات يف شباطتقتضيه الدراسة أثناء اجتماع استعرا

 السياق - 2

كما ورد يف وثيقة املناقشة اليت أُعدت للمؤمتر العام لليونسكو يف دورته السابعة والثالثني، تطال الثورة الرقمية كل أوساط 
ُجتمع وُختزن وتتقاسم عرب اإلنرتنت. ويفضي كل ذلك  احلياة العامة واخلاصة. إذ تتزايد املعلومات الشخصية والعامة اليت

إىل فرص وحتديات ال نظري هلا. أما اجملال السيربين فهو يتسم بالتعقيد واحلساسية بشكل خاص، وذلك بسبب طابعه عرب 
ه. وباعتبار الوطين واملتعدد األبعاد. ويقتضي ذلك اتباع �ج شامل ملعاجلة جمموعة واسعة من القضايا املتعلقة باستخدام

أن اليونسكو منظمة عاملية تتعلق رسالتها بالعديد من القضايا السيربنية فإ�ا تستطيع أن تعزز الثقة واحلوار، وأن تقيم 
توافقًا يف اآلراء على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين. وميكن لعملية جامعة تقوم على تعدد األطراف، كما ورد يف 

ل اليونسكو، أن توفر إطارًا جلميع األطراف الفاعلة من أجل دراسة أوجه التعقيد واقرتاح ، ومن خال52م/37القرار 
 خيارات مدروسة على حنو جيد.

 معلومات أساسية كخلفية لهذه الدراسة - 3

ة جاء إىل مناقش 2013أفضى مشروع قرار ُقدم للدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام لليونسكو يف تشرين الثاين/نوفمرب 
فيها أنه، باإلضافة إىل األمثلة املشار إليها يف التقارير اخلاصة باملراقبة احلكومية على اإلنرتنت، فهناك العديد من القضايا 
األخرى املتعلقة باإلنرتنت طُرحت للنقاش، مبا فيها حرمة الشؤون الشخصية بشكل أوسع نطاقاً، وكذلك حرية التعبري، 

واألخالقيات. وكان هناك قبول عام بأن اليونسكو هي اإلطار املناسب لتيسري معاجلة هذه القضايا وتويل  ،واالنتفاع
الذي أكد على قابلية تطبيق  52م/37الدور الريادي يف هذا الشأن. وأفضى ذلك إىل توافق يف اآلراء كما ورد يف القرار 

 اليت متثل موضوع هذه الورقة املفاهيمية.حقوق اإلنسان يف اجملال السيربين وطلب إجراء الدراسة 

مناقشة بشأن قضايا اإلنرتنت: ميا فيها االنتفاع باملعلومات واملعارف، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية، واألبعاد  وثيقة 1
 الذي أصدره اجمللس التنفيذي يف دورته الثانية والتسعني بعد املائة. 40م ت/192عمالً بالقرار أُعدت األخالقية جملتمع املعلومات، 
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 عمل اليونسكو السابق ذي الصلة - 4

منذ منتصف تسعينات القرن املاضي، نظمت اليونسكو سلسلة من االجتماعات الدولية للخرباء أفضت إىل اعتماد 
"توصية بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع باجملال السيربين".  2003املؤمتر العام لليونسكو يف عام 

باملعارف، والتعليم اجليد ، تند إىل حرية التعبري، وتعميم االنتفاعاملس - أما مفهوم اليونسكو بشأن جمتمعات املعرفة
فقد حظي بالقبول من جانب مجيع اجلهات املعنية. وُنشر التقرير العاملي عن  - للجميع، واحرتام التنوع الثقايف واللغوي

اله، فإن الدول األعضاء . وإضافة إىل ما ذُكر أع2005جمتمعات املعرفة، الذي يتناول مجيع هذه القضايا، يف عام 
، وثيقة بعنوان "تأمل وحتليل اليونسكو بشأن 2011درست، إبان الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر العام يف عام 

اإلنرتنت". وعالوة على ذلك، وضع برنامج اليونسكو الدويل احلكومي للمعلومات للجميع "مدونة أخالقيات جمتمع 
لومات للجميع". وأحاطت الدول األعضاء علمًا بكل ذلك ودعت املنظمة إىل اقرتاح املعلومات اخلاصة بربنامج املع

أساليب ميكن االعتماد عليها ملعاجلة األبعاد األخالقية جملتمع املعلومات. كما أفضت مشاورات أُجريت الحقاً مع الدول 
اد األخالقية جملتمع املعلومات"، وهي وثيقة األعضاء واجلهات املعنية األخرى إىل إصدار وثيقة عنوا�ا "اليونسكو واألبع

 . 20122أيدها اجمللس التنفيذي يف دورته التسعني بعد املائة يف عام 

عملت على حنو منهجي قد ، تقوم اليونسكو بدور فعال يف مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، و 2003ومنذ عام 
. وأيّد مؤخراً املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني يف 3سندت قيادهتا إليهاعلى تنسيق املتابعة الشاملة حملاور العمل اليت اُ 

الذي نظمته  10الستعراض نتائج مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات + اجتماعالبيان اخلتامي ألول  2013عام 
 .2013اليونسكو يف مقرها يف شباط/فرباير 

هذه العمليات، وكذلك املعلومات املكتسبة من املشاورات مع اجلهات املعنية كما يرد أدناه،  اليت أعدت خاللإن الوثائق 
 تُعترب مبثابة مواد تسهم يف إعداد الدراسة. 

 العملية - 5

، تستند هذه الدراسة إىل �ج استشاري يشمل عملية جامعة تقوم على تعدد األطراف املعنية 52م/37عمًال بالقرار 
ات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية واألوساط التقنية. وهبذه الصفة، فإن عملية املشاورة وتشمل احلكوم

ستضمن عقد اجتماعات مع الدول األعضاء يف اليونسكو، ومناقشات مواضيعية على مستوى اجمللسني الدوليني 

قامت اليونسكو أيضًا بدراسة أبعاد احلقوق اإللكرتونية يف إطار مطبوعني مها "حرية االتصال ـ حرية التعبري: تغيري البيئة القانونية  2
 .2012و"دراسة استقصائية عاملية حول خصوصية اإلنرتنت وحرية التعبري" عام  2011والتنظيمية الداعمة لإلنرتنت عام 

عن بعد"  مالتعلّ "و) 7)، و"العلم اإللكرتوين" (جيم 3ي: "النفاذ إىل املعلومات واملعارف" (جيم حماور العمل الرئيسية ه 3
)، و"األبعاد 9)، و"وسائط اإلعالم" (جيم 8و"التنوع الثقايف واهلوية الثقافية، والتنوع اللغوي واحملتوى احمللي" (جيم )، 7 (جيم

 ).10األخالقية جملتمع املعلومات" (جيم 
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التصال. ومثة منتدى آخر للمشاورات يتمثل يف جلنة احلكوميني لربنامج املعلومات للجميع والربنامج الدويل لتنمية ا
 اليونسكو العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجية.

وملا كانت هذه القضايا ال تزال تُناقش على حنو مستقل يف منتديات األمم املتحدة األخرى، فسوف ترصد الدراسة 
إىل اجتماعات االحتاد الدويل لالتصاالت، وجملس حقوق اإلنسان،  التطورات اإلضافية اجلديدة هناك. وجتدر اإلشارة هنا

. ومن بني اهليئات األخرى املعنية باملشاورات فريق األمم املتحدة املعين 2014واجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 
وجلنة النطاق العريض  ،تومنتديات مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلوما ،مبجتمع املعلومات، ومنتدى حوكمة اإلنرتنت

املعنية بالتنمية الرقمية، فضًال عن جمموعة من املبادرات اجلديدة. كما سُتجرى مشاورات من خالل مشاركة اليونسكو يف 
خمتلف املؤمترات واملنتديات الدولية. وعالوة على ذلك، سيتم حتليل شىت اإلعالنات والبيانات اليت تصدرها اجلهات 

 عرب العامل، وذلك لتوجيه عمليات البحوث.املعنية املختلفة 

نوعي يغطي أربعة جماالت من الدراسة  استقصائيجلمع البيانات فهو يتمثل يف استبيان  النهج الرئيسي املتبعأما 
(االنتفاع، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية، واألخالقيات). وتستند األسئلة ذات الصلة يف هذا اإلطار برسالة 

كو احملددة وباهتماماهتا، والسيما فيما يتعلق مببادئ حقوق اإلنسان، واالنفتاح، وإمكانية االنتفاع وتعدد اجلهات اليونس
أدناه). وستبني اإلجابات جمموعة التحليالت واخليارات بشأن القضايا اليت حنن  6املعنية (كما هو موضح يف القسم 

 بصددها.

والتعاوين مع اجلهات األخرى املعنية بالقضايا املتعلقة باإلنرتنت. ويرد املزيد من  إن ما سبق ميثل �ج اليونسكو التكاملي
 البحوث يف وثائق منفصلة. تطورالتفاصيل بشأن 

 لمحة عامة عن الدراسة الشاملة - 6

وثيقة املناقشة اليت اُعدت لتقدميها إىل املؤمتر العام لليونسكو يف دورته السابعة والثالثني، فإن �ج املنظمة  أكدته كما
يف نطاق مهامها. ويف الوثائق اليت سبق للهيئتني الرئاسيتني لليونسكو اعتمادها، مثة  يندرجبالنسبة إىل اإلنرتنت ينبغي أن 

وجيه �ج املنظمة بالنسبة إىل اإلنرتنت. وتشري هذه املبادئ إىل أمهية إنشاء شبكة أربعة مبادئ تتسم بأمهية خاصة يف ت
إنرتنت لليونسكو تقوم على احلقوق، وتكون مفتوحة، وميكن االنتفاع هبا وأن تتشارك فيها جهات متعددة األطراف 

عتبار أن اليونسكو هي منظمة عاملية، ا ). وعلى.R.O.A.M باإلجنليزيةُأمجلت هذه املبادئ األربعة يف الكلمة املختصرة (
 الذي يشكل، بدوره، الشرط الذي لإلنرتنت، وهو  عامليفإن هذه املبادئ متثل أيضًا األسس اليت يستند إليها الطابع ال
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 ةعاملي. وكلما قويت الصلة بني اإلنرتنت وبني هذه املبادئ األربعة، زادت بالتايل 4غىن عنه لتحقيق جمتمعات املعرفة ال
 اإلنرتنت وقدرهتا على املسامهة يف بناء جمتمعات املعرفة.

تشمل املبادئ األربعة و  اإلنرتنت، عامليةطابع اليونسكو املشرتك بني القطاعات بأمهية أساسية بالنسبة إىل  ويتسم
)R.O.A.M.(  املذكورة أعاله العمل الذي تضطلع به املنظمة لالرتقاء بالطابع العاملي فيما خيص التعليم، واالندماج

االجتماعي، والتعدد اللغوي يف اجملال السيربين، واالنتفاع باملعلومات واملعارف، والتفكري األخالقي وحرية الصحافة، وغري 
اإلنرتنت، إْذ أ�ا  عامليةض املعنية بالتنمية الرقمية عامًال مهمًا بالنسبة إىل ذلك من األمور. ومتثل أيضًا جلنة النطاق العري

 تعزز قدرة اإلنرتنت على التقدم بوترية سريعة صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

صياغة األسئلة أدناه) ويوجه  7اإلنرتنت إمكانية اليونسكو يف تقييم جماالت البحوث املطلوبة (القسم  عامليةويدعم إطار 
 (انظر امللحق).

باملعلومات واملعارف، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية واألبعاد األخالقية : االنتفاع مجاالت الدراسة - 7
 جملتمع املعلومات

 بالمعلومات والمعارفاالنتفاع  -7.1

اليت تستند إىل دعائم  اجلامعةإن االنتفاع باملعلومات واملعارف هو من املتطلبات األساسية الالزمة لبناء جمتمعات املعرفة 
راسخة من أجل حتقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة. وبرغم الزيادة الكبرية يف االنتفاع باملعلومات فما زالت الفجوة 

 ة من الناس، والسيما يف أفريقيا ويف أقل البلدان منواً.الرقمية تستبعد أعداداً كبري 

 االنتفاع باملعلومات واملعارف على النحو التايل: تتناولأعاله، فإن الدراسة  6وبالنظر إىل اإلطار املبني بإجياز يف القسم 

للحصول على املعارف، احلقوق: تفيد وجهة نظر اليونسكو بأن من املهم االنتفاع باملعلومات، بوصفه شرطًا مسبقًا 
على أن "...لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري،  19نص يف مادته ييرتبط باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي 

ويشمل هذا احلق حرية (...) استقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية". 
 إطار اإلنرتنت أو خارجه. وينطبق ذلك سواء يف

، تضطلع اليونسكو مبشاورات مكثفة حول "عاملية اإلنرتنت" بوصفها مصطلحاً شامًال يشري إىل املبادئ 2013فرباير /شباط منذ 4
اليت تنطوي عليها مواقف اليونسكو املتفق عليها بشأن اإلنرتنت. وقد اُستهلت هذه املشاورات إبان اجتماع استعراض نتائج مؤمتر 

أحداث دولية، وكذلك من خالل مجيع قطاعات  10، وتواصلت من خالل 2013ات يف عام القمة العاملي جملتمع املعلوم
املنظمة. وإْذ ُجيمل مفهوم "عاملية اإلنرتنت" املبادئ األربعة الواردة يف نصوص اليونسكو  اخلاصة باإلنرتنت واليت القت القبول، 

اليونسكو وقيمها. كما يربز هذا املفهوم نوعًا من شبكات  فإ�ا توفر رؤية لشبكة إنرتنت تتسم بطابع عاملي يتماشى مع مهام
اإلنرتنت ُحيتاج إليه من أجل حتقيق جمتمعات املعرفة، حيث ال تشكل املعلومات واملعارف جمرد قضايا ختص توافر اإلمكانات 

 .www.unesco.org/internet-universalityالتكنولوجية، بل إ�ا ترتبط ارتباطاً كامالً باجلوانب اإلنسانية لعملية التنمية. انظر:
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االنفتاح: من املهم، فيما خيص اليونسكو، أن تُعزَّز قدرات اإلنرتنت على توفري االنتفاع املفتوح باملعلومات واملعارف. 
موردًا تعليميًا وضعتها املنظمة مع  150ويوفر بالفعل برنامج اليونسكو للموارد العلمية املفتوحة االنتفاع بأكثر من 

 شركائها.

إمكانية االنتفاع: يتمثل �ج اليونسكو يف أن االنتفاع باملعلومات وحده ال يُعترب متطلباً كافياً إلقامة جمتمعات املعرفة. أما 
أنه يستلزم تعزيز الكفاءات يف جمال  االنتفاع باملعارف فإنه يقتضي التعلم يف بيئات تعليمية نظامية وغري نظامية. كما

وسائل اإلعالم والدراية يف جمال وسائل اإلعالم واملعلومات من أجل متكني املستخدمني من النفاذ إىل اإلنرتنت 
واستخدامها على حنو كامل. وتتمثل العناصر احملورية فيما يتعلق باهتمامات اليونسكو باإلنرتنت يف تعزيز اجلودة والتنوع 

ي للمضمون، وتنمية الرتاث الرقمي املستدام، وتشجيع املضمون احمللي على اإلنرتنت، فضًال عن تعزيز اخلدمات اللغو 
اخلاصة للجماعات املهمشة. كما أن دعم املنظمة جملال تعليم الصحافة من شأنه أن يسهم يف توفري انتفاع جيد 

 باملعلومات يف اجملال السيربين.

ألطراف: ازداد خالل العقود األخرية االنتفاع باإلنرتنت كنتيجة لألنشطة اليت قامت هبا جهات مشاركة اجلهات املتعددة ا
معنية متعددة. وال ميكن لطرف فاعل وحيد أن يتوىل مسؤولية تعزيز االنتشار الواسع لالنتفاع باإلنرتنت بتكلفة معقولة 

امني، فضًال عن قدرات املستخدمني. وبالنظر إىل أن وبسرعة فائقة من خالل األجهزة، واألطر واخلدمات واللغات واملض
اليونسكو ترتبط بعالقات مع اللجان الوطنية واجملتمع املدين وسائر األطراف الفاعلة، فإن ذلك من شأنه إلقاء الضوء 

ت على طابعها األصيل املتمثل يف إتاحة االنتفاع على نطاق واسع باملنظمة، مبا يف ذلك عدة وسائل منها جمتمعا
 اليونسكو للمعرفة يف إطار اإلنرتنت.

 حرية التعبير -7.2

تعززت قد املتمثلة يف تعزيز "التبادل احلر للمعلومات واملعارف" و إن والية اليونسكو املنصوص عليها يف ميثاقها التأسيسي 
والتعبري". كما حظي هذا احلق يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يؤكد على أن "لكل شخص احلق يف حرية الرأي 

باحلماية يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مث قامت بعد ذلك جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان 
) بتوسيع نطاقه بالنسبة إىل اإلنرتنت إىل نظم نشر املعلومات عن طريق األجهزة احملمولة، وذلك 2011يوليو /(يف متوز

وميكن عرض األمور  .5من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 19على املادة  34ليقها العام رقم يف تع
 التالية اليت جرى تقييمها باعتبارها مبادئ عاملية لإلنرتنت.

السيربين، كما ينبغي احلقوق: فيما يتعلق باليونسكو، فإن احلق يف التعبري ينطبق، شأنه شأن احلقوق األخرى، على اجملال 
أن يستخدم مجيع األشخاص هذا احلق بصورة آمنة. وتبعًا لذلك، وكما يرد يف تعليق جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق 

. ة عاميريامع تحول إىلتبدًال من أن  تكون استثنائيةحرية التعبري عن طريق اإلنرتنت جيب أن  قيود على ةاإلنسان، فإن أي

5 http://www.2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm. 
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ال على ، كما ال ميكن فرضها إفقطالقيود هذه القانون يقرر أن  نص على ضرورةفإن املعايري الدولية ت وعالوة على ذلك،
الضرورة  اعتبارات مع فقاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، فضًال عن أنه جيب أن تت هأسس مشروعة وفق ما نص علي

فالقيود اليت تتجاوز هذه املعايري يف مكان ما تؤثر تأثريًا شامًال ومباشرًا بالنسبة ملستخدمي اإلنرتنت يف  .مبدأ النسبيةو 
 العامل على تعزيز حرية التعبري سواء يف إطار اإلنرتنت أو خارجه. يف كل أحناءوتعمل اليونسكو  .سائر األماكن األخرى

لشفافية ا ترّوجنت مببدأ االنفتاح، والسيما فيما يتعلق باملعايري الدولية اليت االنفتاح: ترتبط حرية التعبري يف إطار اإلنرت 
بالنسبة للقيود املفروضة على احلق يف التعبري. ومتثل الفرص املفتوحة لتشاطر األفكار واملعلومات يف إطار اإلنرتنت جزًءا ال 

 .يتجزأ من مواقف اليونسكو بشأن حرية التعبري واحلوار بني الثقافات

مسألة الطريقة اليت ميكن هبا ضمان إمكانية االنتفاع: فيما يتعلق باليونسكو، فإن حرية التعبري يف إطار اإلنرتنت تثري أيضاً 
فرصتهم يف التعبري عن أنفسهم يف إطار اإلنرتنت. وتتسم الدراية يف جمال وسائل اإلعالم واملعلومات  أن يستخدم الناس

   ، والسيما فيما يتعلق بالتعبري عن مشاعر الكره وقضايا اجلنسني.سألةامل هباألمهية فيما خيص هذ

مشاركة اجلهات املتعددة األطراف: ترى اليونسكو أن حرية التعبري هي مبثابة مسألة حيق لكل فرد أن يكون له نصيب 
ة القائمة على االعتبارات األخالقية وقد عززت املنظمة لفرتة طويلة التنظيم الذايت بوصفه اآللية املثلى لتعزيز الصحاف فيها.

مساءلة وسائل اإلعالم يف إطار اإلنرتنت تستلزم وضع  أنأيضًا واملهنية؛ وفيما خيص اجملال السيربين، فإنه من الواضح 
  نظم تقوم على التنظيم الذايت ومبادئ أخالقية تقتضي، بدورها، املشاركة الفاعلة لضمان الشرعية ولكي تتسم بالفعالية.

 حرمة الشؤون الشخصية -7.3

وعلى  يرتبط احلق العام يف حرمة الشؤون الشخصية بقضايا متمايزة عديدة، من قبيل حجب اهلوية واحلفاظ على الكرامة.
املستهلك وامللكية الفكرية واستخالص  اإلنرتنت، هناك قضايا أخرى إضافية تتعلق هبذه األمور وترتاوح بني محاية بيانات

وترتبط حرمة الشؤون الشخصية ارتباطًا خاصًا بعمليات مجع البيانات الشخصية وختزينها  البيانات واألمن اإللكرتوين.
 واستخدامها وتداوهلا.

لة لالنقسام، قاباحلقوق: تتفق اليونسكو مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص على أن حقوق اإلنسان غري 
قد تسفر عن نتائج متس حقوق أخرى، مثل  وُتسلم بذلك بأن األفعال اخلاصة املتعلقة باحلق يف حرمة الشؤون الشخصية

، فإن "مراعاة حرمة الشؤون الشخصية أمر 52م/37احلق يف حرية التعبري، والعكس بالعكس. وكما نص عليه القرار 
أساسي حلماية املصادر الصحفية، إذ أن ذلك يتيح للمجتمع االستفادة من التحقيقات الصحفية، ويعزز احلوكمة 

ويف الوقت  الرشيدة وسيادة القانون، وأنه ال جيوز تعريض حرمة الشؤون الشخصية ألي تدخل تعسفي أو غري قانوين".
اليت أُعدت لتقدميها إىل املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني، ال جيوز التذرع حبرمة  ء يف وثيقة املناقشةعينه، وكما جا

الشؤون الشخصية كذريعة لتحجب عن األنظار االنتهاكات اليت تتعرض هلا احلقوق الفردية أو ملنع وسائل اإلعالم من 
من  29املادة  وحتددار يف أي حساب لتحقيق التوازن بني احلقوق؛ وجيب أن تؤخذ املصلحة العامة يف االعتب عرضها.
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 :ما يلينص على الغرض واملنهج املطلوبني لتحقيق التوازن إذ تأيضًا املعايري اخلاصة باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
ف حبقوق الغري وحرياته لضمان االعرتا يف ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود اليت يقررها القانون فقط "خيضع الفرد

 واحرتامه ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف جمتمع دميقراطي".

: ترتبط حرمة الشؤون الشخصية ارتباطًا مباشرًا بالشفافية فيما خيص مجع البيانات الشخصية وختزينها وحتليلها.  االنفتاح
 محاية حرمة الشؤون الشخصية يف الربجميات ذات الصلة. مراقبةكما أ�ا ترتبط بالتكنولوجيا املشاعة املصدر اليت تتيح 

ات كافية لتأمني املصاحل العامة واخلاصة يف الربط بني حرمة الشؤون حتقيق توازن مناسب وضمانإىل وتسعى اليونسكو 
 الشخصية واالنفتاح.

األمور األساسية بالنسبة إىل املستخدمني املستفيدين من النفاذ إىل اإلنرتنت مبا إذا كانوا يثقون  تتعلقإمكانية االنتفاع: 
املستخدمون إىل احلد من مشاركتهم، ومن مث يتناقص  يف أن حقوقهم حتظى باالحرتام. ففي غياب هذه الثقة، قد يعمد

لإلنرتنت. ويف الوقت عينه، ينبغي للمستخدمني أنفسهم أن حيرتموا حرمة الشؤون الشخصية على  عامليالطابع ال
يكون فاعًال يف هذا  اإلنرتنت، كما أن عمل اليونسكو فيما خيص الدراية يف جمال وسائل اإلعالم واملعلومات ينبغي أن

 الشأن.

بيئة اإلنرتنت، فإن حتقيق التوازن بني حرمة الشؤون الشخصية وبني  اجلهات املتعددة األطراف: بالنظر إىل تعقدمشاركة 
 التنظيم والتنظيم الذايت. تعددة األطراف، والسيما فيما خيص معايري وقضايااملاحلقوق األخرى يفضي إىل مشاركة اجلهات 

 األخالقيات -7.4

من منظور اليونسكو، ينبغي أن تسهم اإلنرتنت يف االرتقاء باحرتام حقوق اإلنسان وتطبيقها. ومثة تباينات حمتملة بني 
ويف هذا السياق، قد تُفَهم  هذه الرؤية وبني األوضاع يف العامل الواقعي تثري قضايا يتعني النظر فيها من الناحية األخالقية.

صاف والعدالة، وكذلك باعتبارها جماًال نواإل  نفس الوقت على حقوق اإلنسان والسالمد يف"األخالقيات" بوصفها التأكي
الذي اُجنز فيما يتعلق بأخالقيات العلوم والتكنولوجيا، فهناك وباإلضافة إىل العمل  يف حد ذاته. للتساؤل اً وأسلوب ملأللت

قضايا التحول االجتماعي املرتبطة باستخدامات وتداعيات التكنولوجيات الرقمية مت النظر فيها على مستوى استكشايف 
 طبق األمور التالية:، تنعاملييف إطار برنامج إدارة التحوالت االجتماعية لليونسكو. ومن منظور املبادئ ذات الطابع ال

تضع اليونسكو النقاش حول اإلنرتنت يف إطار خطاب أخالقي يدمج حقوق اإلنسان يف منظورها العام، احلقوق: 
بني بوضوح أن استخدام التكنولوجيا ال "خيلو من القيمة". ومن مث فإن االهتمام احملوري يتمثل يف كيفية تنمية توبذلك ي

ولتحقيق مزيد من االنصاف والعدالة، وذلك من خالل تعزيز مراعاة االعتبارات  اإلنرتنت لصاحل حقوق اإلنسان،
األخالقية فيما خيص استخدام اإلنرتنت. ويقتضي ذلك تعزيز املشاركة يف شبكات لإلنرتنت تتميز بإثارة االهتمام 

. فاألمر يتعلق بأطراف بالكامل قدراته أن حيقق كل شخصتتيح ل ، ويكون من شأ�ا االرتقاء بالسالم وأنواالستنارة
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سان من أجل بلوغ هذه األهداف وبنظم االنتظام الذايت األخالقي من قبيل ما تعززه اليونسكو فاعلة تستخدم حقوق اإلن
 يف حالة الصحفيني وفيما يتعلق بالدراية يف جمال وسائل اإلعالم واملعلومات.

تتميز باحليادية، وعلى هذا األساس، قد ال  على أ�ا االتصاالتت و املعلوماتكنولوجيات  يُنظر أحيانًا إىلاالنفتاح: 
بيد أن هناك منظور آخر يفيد بأن تكنولوجيات  تنطبق أحكام التقييم إال فيما يتعلق باإلنرتنت واستخداماهتا ونواجتها.

رافات، واقرتان ذلك املعلومات واالتصاالت تنطوي، صراحًة أو ضمنا يف تصميمها، على ادعاءات وتوقعات وقيم واحن
وجتسد التكنولوجيات خيارات خاصة ذات نتائج متمايزة  بوجهات نظر من قام بتصميمها واجملتمعات اليت نشأت فيها.

 من شأ�ا أن تعزز، صراحًة أو بطريقة أخرى، سلوكيات معينة أو تكبح قدرة بعض فئات اجملتمع على االستفادة منها.
ت األخالقية فيما خيص معرفة إىل أي مدى تتيح اإلنرتنت توفري معايري وفرص تكنولوجية ويقتضي األمر مراعاة االعتبارا

شفافة ومفتوحة، ومن مث ميكن ملبدأ االنفتاح، بدوره، تيسري مزيد من الوعي األخالقي بتكنولوجيات املعلومات 
 واالتصاالت لدى مستخدمي اإلنرتنت.

إن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت هي مبثابة "موارد" يفضي استخدامها وتوزيعها إىل خلق ظروف إمكانية االنتفاع: 
. اجلامعة كما أ�ا تعترب الركائز اليت تستند إليها رؤية اليونسكو اخلاصة مبجتمعات املعرفة  تنطوي على مزيد من الرفاهية.

علومات واالتصاالت على أ�ا ليست جمرد "إمكانات"، بل على هذه اجملتمعات يُنظر إىل تكنولوجيات امل والواقع أن يف
احلياة العاملية املشرتكة. وهلذا السبب فإن املسائل املتعلقة بإمكانية االنتفاع أ�ا تشكل األسس اليت تعتمد عليها 

أساساً اجملال األخالقي.  باإلنرتنت، من قبيل قضايا اجلنسني، واللغة، واملعارف، والثقافة واهلوية هي من األمور اليت ختص
تغري تغيرياً  وعالوة على ذلك، فإن األخالقيات تتفق مع وجهة النظر اليت تفيد بأن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

حامسًا سياق التفاعالت االجتماعية، وتزيل إشارات وموانع اجتماعية مهمة، وما يقرتن بذلك من تأثري حمتمل قد يكون 
كما أن من شأن الدراية يف جمال وسائل اإلعالم واملعلومات اليت تشمل منطقاً  ناحية االجتماعية.غري مناسب من ال

 أخالقياً متكني مستخدمي اإلنرتنت من التعامل مع هذه القضايا.

 مشاركة اجلهات املتعددة األطراف: تربز شىت وجهات النظر واالدعاءات املذكورة بشأن التكنولوجيا وعالقتها باجملتمع
كما تقتضي النظر النقدي، مع إيالء اهتمام خاص ملشاركة البلدان النامية ومراعاة    احلاجة إىل مزيد من الوعي،

: املعلومات على مجيع املستويات األبعاد األخالقية جملتمع راعى فيهتُ احتياجاهتا، واقرتان ذلك مبنهج جامع للتخصصات 
ومصممي تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، فضًال  ،ومنتجي املضامني ،ومشغلي الشبكات ،املستخدمنيطرف من 
 .اتملسؤولني عن وضع السياساعن 

 الخاتمة - 8

وإذا  يف عملية تنفيذ هذه الدراسة، ستبني اليونسكو حيوهتا وأمهيتها فيما يتعلق باملناقشات الرئيسية حول اإلنرتنت.
أمكن ضمان احلصول على أموال خارجة عن امليزانية، فقد حتظى الدراسة مبساعدة قوية من جانب فريق من اخلرباء  ما
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 يُعرض علىوسوف  ملناقشة مشروع املوجز التوليفي للنتائج. 2015مقر اليونسكو يف أوائل عام  انعقاد مؤمتر يف ومن
أما النتائج  تقرير عن التقدم احملرز. 2015أبريل /اجمللس التنفيذي يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة يف نيسان

ني يف تشرين النهائية هلذه العملية فسوف تُقدم، كما هو مطلوب، يف التقرير املوجه إىل املؤمتر العام يف دورته الثامنة والثالث
 يف إطار متابعة اليونسكو ملؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات.، وذلك 2015الثاين/ نوفمرب 

وانطالقًا من السجل احلافل للمنظمة يف جمال بناء توافق اآلراء حول قضايا اإلنرتنت، واملشاورات املكثفة املزمع إجراؤها 
ت املعنية بشأن الطريقة اليت جيد يتيح هلا تعزيز هدف مشرتك فيما بني اجلهاألغراض الدراسة، فإن اليونسكو يف وضع 

 إلنرتنت يف حتقيق رؤية متكاملة جملتمعات املعرفة. هبا ضمان أن تساعدنا ا ميكن
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 المالحق

 استبيان متعلق بالدراسة الشاملة (مشروع)

 أسئلة متعلقة بمجال االنتفاع بالمعلومات والمعارف - 1

سياسات ومعايري  ريالكفيلة بتطو ما هي اآلليات  يف االنتفاع باملعلومات عرب اإلنرتنت؟ ما الذي ميكن عمله لتعزيز احلق
، فضًال عن صون الرتاث راخيص تتيح االنتفاع اجملاين هبامبوجب ت ومصادر مرجعية عملية تُعد مشرتكة ملوارد تعليمية

لنساء والفتيات، ا تشملوكيف ميكن إحراز مزيد من التقدم فيما خيص وضع اسرتاتيجيات  الرقمي على املدى الطويل؟
املضامني املنتجة واملالئمة حملياً  زيادةوكيف ميكن تيسري إمكانية االنتفاع من خالل  فضًال عن املهمشني واملعوقني؟

بشكل  يف جمال وسائل اإلعالم واملعلوماتوما الذي ميكن عمله إلضفاء الطابع املؤسسي على الدراية  بلغات خمتلفة؟
 ؟فعال يف النظم التعليمية الوطنية

 أسئلة متعلقة بمجال حرية التعبير: - 2

على اإلنرتنت أن تشمل نظامًا للتدقيق واملوازنة حلماية حرية التعبري مبا يتماشى  هلا آثاركيف ميكن للقوانني املتنوعة اليت 
وكيف ميكن أن تتسم القيود  وهل هناك حاجة إىل فرض محاية خاصة حلرية التعبري عرب اإلنرتنت؟ مع املعايري الدولية؟

وكيف ميكن للدراية يف جمال وسائل اإلعالم  املفروضة على اإلنرتنت بالشفافية وأن تتماشى مع املعايري الدولية؟
وما هي النظم املثلى  رية التعبري عرب اإلنرتنت؟على ح املطبقةفهم املعايري الدولية  منواملعلومات متكني املستخدمني 

 لتحقيق التنظيم الذايت يف اجملال السيربين؟

 أسئلة متعلقة بمجال حرمة الشؤون الشخصية: -ـ3

وما هي األبعاد اجلنسانية للحق يف حرمة  ما هي املبادئ اليت ينبغي أن تضمن احرتام احلق يف حرمة الشؤون الشخصية؟
وكيف ميكن تعزيز الشفافية خبصوص القضايا ذات الصلة؟ وكيف ميكن بناء الثقة، وما  الشؤون الشخصية عرب اإلنرتنت؟

 هي أنواع الرتتيبات اليت من شأ�ا أن تساعد على حتقيق التوازن بني حرمة الشؤون الشخصية وبني احلقوق األخرى؟

 ة متعلقة بمجال األخالقيات:أسئل -ـ4

كيف ميكن للمبادئ األخالقية القائمة على حقوق اإلنسان الدولية أن ترتقي بإمكانية االنتفاع، واالنفتاح، ومشاركة 
هي األطر أو العمليات األخالقية اليت ميكن أن تساهم يف توجيه أنشطة  وما اجلهات املتعددة األطراف عرب اإلنرتنت؟

وما هي  اجلهات املتعددة األطراف ويف تقييم نتائج االستخدامات االجتماعية اجلديدة وتطبيقات املعلومات واملعارف؟
االعتبارات األخالقية توجيه  وكيف ميكن جملال مراعاة الصلة بني األبعاد األخالقية وبني األبعاد اجلنسانية لإلنرتنت؟

 القوانني والنظم بشأن اإلنرتنت؟
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 أسئلة متعلقة بالخيارات: - 5

هو الدور الذي يتعني على اليونسكو االضطالع به يف إطار منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقًا فيما خيص القضايا  ما
املتمايزة املتعلقة باالنتفاع اإللكرتوين باملعلومات واملعارف، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية واألبعاد األخالقية 

 جملتمع املعلومات؟

يتعني على اليونسكو االضطالع به يف صالهتا مع اجلهات املعنية خارج منظومة األمم املتحدة، من  ما هو الدور الذي
، واملستخدمني األفراد، وذلك فيما خيص القضايا املتمايزة املتعلقة قبيل احلكومات، وشركات اإلنرتنت، واجملتمع املدين

 ، وحرمة الشؤون الشخصية واألبعاد األخالقية جملتمع املعلومات؟باالنتفاع اإللكرتوين باملعلومات واملعارف، وحرية التعبري
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 االختصاصات

الذي أصدره املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني، تقوم اليونسكو بإعداد دراسة شاملة عن القضايا  52عمًال بالقرار 
املشار إليها فيما يلي باسم "الدراسة"). وتبني االختصاصات التالية كيفية املتعلقة باإلنرتنت يف نطاق مهام املنظمة، (

 تنفيذ هذا القرار.

هي: االنتفاع باملعلومات واملعارف، وحرية التعبري،  أربعة مجاالت، 52م/37الدراسة، وفقاً للقرار  تغطي: النطاق - 1
كما أ�ا ستستكشف اخليارات احملتملة للقيام  وحرمة الشؤون الشخصية، واألبعاد األخالقية جملتمع املعلومات.

 بأنشطة يف املستقبل.

يتم إعداد اجملاالت األربعة اليت سُينظر فيها (وهي: االنتفاع، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية  العملية: - 2
لى تعدد األطراف ، من خالل عملية جامعة تقوم ع52م/37واألبعاد األخالقية جملتمع املعلومات)، وفقًا للقرار 

 املعنية وتشمل احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية واألوساط التقنية.

فيها من املعارف  وسيستفادسيكون باب املشاركة يف هذه العملية مفتوحًا أمام مجيع الدول األعضاء  (أ)
اجتماعات إعالمية  نطوي علىست كما أ�ا  املرتاكمة لدى اليونسكو وخرباهتا السابقة يف هذه القضايا،

للدول األعضاء ومناقشات مواضيعية على مستوى اجمللسني الدوليني احلكوميني لربنامج املعلومات للجميع 
 والربنامج الدويل لتنمية االتصال، فضًال عن املنتديات املعنية األخرى.

وعة من األسئلة تتعلق بكل جمال من جماالت انطالقًا من مواقف اليونسكو بشأن اإلنرتنت، ُتصاغ جمم (ب)
البحث (وهي: االنتفاع، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون الشخصية واألبعاد األخالقية جملتمع املعلومات)، 

 وكذلك اخليارات احملتملة للقيام بأنشطة يف املستقبل.

استبيان مكتوب، يشمل نسخة األطراف، سواء من خالل املتعدد  اجلهات املعنية تُعَرض األسئلة على )ـ(ج
وميكن أن تتناول اجلهات املعنية مجيع األسئلة  إلكرتونية، أو من خالل تدخالت أثناء األحداث الرئيسية.

 أو جانباً منها، وذلك وفقاً جملاالت عملها واهتمامها باإلجابة عنها.

 أيضاً املناقشات يف املنتديات اخلارجية اليت هلا صلة باجملاالت األربعة للبحث. تُرصد (د)

يتم حتليل األطر الدولية القائمة واملبادئ التوجيهية املعيارية اليت أنتجتها جمموعات من اجلهات املعنية  (هـ)
 األخرى، وذلك من أجل توجيه الدراسة. 

للدراسة. ويستفيد هذا املشروع من اخلربات اخلارجية  األويلاملشروع  استشكل البيانات املتوافرة مما سبق أس (و)
 إذا ما أمكن توفري متويل خارج عن امليزانية هلذا الغرض.



- 14 - 

للنظر فيه أثناء اجتماع اجلهات املعنية  األويلإذا ما توافر التمويل اخلارج عن امليزانية، يُعرض مشروع التقرير  (ح)
، على أن ُيصاغ جزئيًا وفقاً 2015يناير الثاين/املتعددة األطراف املزمع عقده يف اليونسكو يف كانون 

فرباير /يف شباط 10استعراض نتائج مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات +  اجتماعللنجاح الذي أحرزه 
2013. 

الدراسة مع الربنامج العادي لليونسكو واألنشطة القائمة واألحداث، فضًال عن القدرات القائمة : تتسق امليزانية - 3
لألمانة. ومع ذلك، يقتضي األمر احلصول على دعم إضايف حىت ميكن تقييم البيانات بشكل كاٍف، وإعداد 

، 52م/37لقرار ة. ووفقًا ل، والدعوة إىل عقد مؤمتر تشاوري، فضًال عن استكمال الدراساألويلمشروع التحليل 
أن تشارك مشاركة كاملة يف هذه العملية وأن تبذل قصارى جهدها، مبا يشمل [...] " للدول األعضاءينبغي 

، من أجل متويل عقد اجتماعات إضافية أو تنفيذ أنشطة أخرى". وتدعم هذه املسامهات اخلارجة عن امليزانية
 املسامهات األنشطة التالية:

 70 000امليزانية التقديرية: خرباء دوليني لصياغة الدراسة باالستناد إىل نتائج العملية التشاورية (استخدام  (أ)
 ؛)دوالر أمريكي

ملناقشة مشروع الدراسة  2015 شباط/فرباير -اليونسكو يف كانون الثاين/ينايرتنظيم حدث دويل يف  )(ب
 .)دوالر أمريكي 350 000 امليزانية التقديرية:متخضت عنه من توصيات ( وما

، يُقدَّم تقرير مرحلي إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة. 52م/37: وفقًا للقرار التقرير - 4
والثالثني بشأن متابعة اليونسكو  ةالثامنيف دورته وتوجه الدراسة املستكملة التقرير الذي سُيعرض على املؤمتر العام 

 ي جملتمع املعلومات.ملؤمتر القمة العامل


