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  من جدول األعمال املؤقت ٤,١٣البند 

 "خيارات العمل في المستقبلط: نقاالبين ربط الوثيقة الختامية لمؤتمر "ال

 التقديم

 .واو) -(أوًال  ٥م ت/١٩٦القرار  المصدر:

بإحالة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر "الربط واو)،  -(أوًال  ٥ت/ م١٩٦أوصا اللس التنفيذي، يف قراره : الخلفية
بني النقاط: خيارات العمل يف املستقبل" اليت تبنيِّ خمتلف اخليارات إىل املؤمتر العام للنظر فيها إبّان دورته 

 .الثامنة والثالثني

القضايا املتعلقة  بشأنليونسكو للعمل يف املستقبل ملتاحة ليارات ااخلإطالع املؤمتر العام علا  :الغرض
 .للتداول يف هذا الصددلدول األعضاء الفرصة ل، وإتاحة ٥م/ و ٤الوثيقتني م/إطار باإلنرتنت يف 

 .١١: الفقرة ار المطلوبالقر 

 
دراسة شاملة عن القضايا إعداد  الذي اعتمده يف دورته السابعة والثالثني، ٥٢م/٣٧ يف قراره العام، املؤمترطلب  - ١

املتعلقة باإلنرتنت يف نطاق مهام اليونسكو، مبا يف ذلك االنتفاع باملعلومات واملعارف، وحرية التعبري، وحرمة الشؤون 
شطة يف املستقبل من خالل عملية الشيصية، واألبعاد األخالقية لتمع املعلومات، تتضمن خيارات حمتملة للقيام بأن

 .األطراف ةتعددومجامعة  تشاور
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االنتفاع  - للجميع النهوض مبجتمعات املعرفة الشاملة سأس"، ُنشرت الدراسة املعنونة ٢٠١٥ويف حزيران/يونيو  - ٢
الفرنسية اللغتني ب "ةإنرتنت عاملي علا شبكةوحرية التعبري وحرمة الشؤون الشيصية واألخالقيات  باملعلومات واملعارف

 واإلجنليزية.

 ٢٠١٤يف عامي أُجريت  األطرافشاملة وجامعة ومتعددة  عملية تشاور عن طريقت هذه الدراسة أُعدّ و  - ٣
مع مجيع جمموعات الدول للدراسة ت بشأن اإلطار األويل عقد اجتماعا وتضمنت تلك العملية التشاورية. ٢٠١٥و

مؤلف  استبيانإعداد مسامهة كتابية. وأسفر ذلك عن  ٢٠ تقدميمؤمترات دولية، و  ةسبع أثناءمناقشات تنظيم و  ،األعضاء
 أساساً للدراسة. همااستيدو  سؤاالً  ٣٠من 

ألمم املتحدة لتابعة  ومنها ردود من هيئات ،من شىت أحناء العامل االستبيانرد علا  ٢٠٠ زهاءوتلقت اليونسكو  - ٤
 جريتأُ  مناقشاتإىل اص. واستناداً إىل هذه الردود و اخلقطاع الدين و املتمع الكادميية و األوساط األمن حكومات و من و 

با من خيارات وُنشر يف منتصف  علقاملشروع األول هلذه الدراسة وما يت ، أُعدّ مؤمترات دولية عشرة أثناء
 .٢٠١٥ ُشباط/فرباير

من أجل " خيارات العمل يف املستقبل، عقدت اليونسكو مؤمتر "الربط بني النقاط: ٢٠١٥ آذار/مارس ٤و ٣ويف  - ٥
 من اً متحدث ١١٦مشارك منهم  ٤٠٠املتعدد األطراف  املؤمترهذا  ارك يف. وشتقدمي مشروع الدراسة بغرض النظر فيه

ذتكومية. و احلدولية النظمات املو  ةتقنيالو  ةكادميياألواألوساط اص اخلقطاع الدين و املتمع من المات و حكو   اختُّ
لوثيقة اخلتامية للمؤمتر اليت نوقشت قبل املؤمتر وبعده ل اً ساسأنة يف الدراسة اخليارات املقرتحة للعمل يف املستقبل املبيَّ 

 املشاركون بأغلبية ساحقة.وُحدِّثت بعدئذ قبل أن يعتمدها 

وضع الصيغة النهائية ملشروع الدراسة  أتاحتو  ،مداوالت املؤمتر املرحلة التشاورية النهائية من عملية البحث كانتو  - ٦
النسية وحتتوي . كي تتداول الدول األعضاء بشأ�ا  اخليارات احملتملة للعمل يف املستقبلاليت تضم والوثيقة اخلتامية 

االنتفاع باملعلومات واملعارف وحرية  -أسس النهوض مبجتمعات املعرفة الشاملة للجميع " املعنونة الدراسة النهائية من
علا نسية طبق األصل من الوثيقة اخلتامية  "ةالتعبري وحرمة الشؤون الشيصية واألخالقيات علا شبكة إنرتنت عاملي

 .املعتمدة اليت تضم اخليارات احملتملة للعمل

اجلزء  ٥ت/ م١٩٦اللس التنفيذي، يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة، التقدم احملرز يف الدراسة ( حبثو  - ٧
، وأعرب عن ط: خيارات العمل يف املستقبل"علمًا باملعارف اليت اكُتسبت بفضل مؤمتر "الربط بني النقاوأحاط األول) 

" (القرار للعملية املنفتحة والشاملة والشفافة اليت شرعت فيها اليونسكو من أجل إعداد هذه الدراسةتقديره "
بإحالة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر "الربط بني النقاط: خيارات العمل يف  اللس التنفيذي واو)). وأوصا –(أوًال  ٥ت/ م١٩٦

كي تتداول الدول األعضاء   ستقبل" اليت تبنيِّ خمتلف اخليارات إىل املؤمتر العام للنظر فيها إبّان دورته الثامنة والثالثنيامل
الوثيقة اخلتامية باعتبارها مسامهة غري ملزمة يف إعداد خطة التنمية  ، فضًال عن ذلك، بنشراملديرة العامةقامت . و بشأ�ا

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf
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، ويف االستعراض الشامل لتنفيذ نتائا القمة العاملية لتمع املعلومات الذي تضطلع به اجلمعية العامة ٢٠١٥ملا بعد عام 
 .لألمم املتحدة

 مواصلةأجل من اإلنرتنت  يف جمالاليونسكو  تضطلع به يبالعمل الذاخلاصة الشاملة األربعة املبادئ  وسادت - ٨
واسع حظيت تلك املبادئ بتأييد و  ،مجيع املراحل التشاورية إلعداد الدراسةجمتمعات املعرفة الشاملة إىل إقامة  السعي

 املتعلقةمواقف وبيانات اليونسكو  يضمّ صت املبادئ األربعة يف مشروع مفهوم "عاملية اإلنرتنت" الذي قد لُـيّ النطاق. و 
 ،الدراسةب اخلاصةاسُتعرضت خالل املشاورات و " R.O.A.M"اإلجنليزية هذه املبادئ باألحرف  تصر ختُ ااإلنرتنت. و ب
 ما يلي:كاإلنرتنت   أن تكون شبكةيُراد با و 

 به؛ املرتبطنياإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين إىل  ومستندةعلا احلقوق  ةقائم ◄◄

 بروتوكوالت اإلنرتنت وتصميم التطبيقات وإتاحة اخلدمات للمستيدمني؛ خيّص كيفية إعدادفيما  ةمفتوح ◄◄

 للجميع من حيث البنية التحتية واملضمون؛ ةمتاح ◄◄

لتمع  ةإىل الشراكات الناجحة اليت أُقيمت منذ القمة العاملي تستند األطراف ةمتعددوكمة حل خاضعة ◄◄
املعلومات بني احلكومات والقطاع اخلاص واألوساط التقنية واملهنية والتمع املدين لتعزيز منو اإلنرتنت 

 والعدالة االجتماعية والتنمية املستدامة. االزدهارواستيدامه لتحقيق السالم و 

 الوثيقة املبيَّنة يفيف اخليارات احملتملة للعمل يف املستقبل  "R.O.A.M" إىل مفهوم عاملية اإلنرتنت ومبادئ ويشار - ٩
أسس النهوض مبجتمعات املعرفة الشاملة "املعنونة  النسية النهائية من الدراسةط بني النقاط ويف اخلتامية ملؤمتر الرب

 ."ةنتفاع باملعلومات واملعارف وحرية التعبري وحرمة الشؤون الشيصية واألخالقيات علا شبكة إنرتنت عاملياال -للجميع 

املتعلقة باإلنرتنت يف إطار االسرتاتيجية املتوسطة األجل لليونسكو  اميع أعماهلجب اليونسكو االضطالع وستواصل -١٠
 ).٥) والربناما وامليزانية (م/٤(م/

 :املؤمتر العام يف اعتماد القرار التايلوقد يرغب  -١١

 إن املؤمتر العام،

 ،٥٣م/٣٨و ٤م/إعالم ٣٨الوثيقتني  وقد درس

 (واو)، ٣٩ت/ م١٩٦و ٥٢م/٣٧بالقرارين  وإذ يذكر

يف مجيع  املستدامة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت علا صعيد التنميةل نامياملتاملتزايدة والتأثري مهية األب قرّ وي
 جماالت اختصاص اليونسكو،

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf
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با االسرتشاد أّدت الغرض املنشود منها وهو اخلاصة باإلنرتنت  النسية النهائية من الدراسةبأن  وحييط علماً 
 ،إلعداد التقرير املراد تقدميه إىل املؤمتر العام بشأن تنفيذ نتائا القمة العاملية لتمع املعلومات

اليونسكو من أجل إعداد هذه  اضطلعت باعن تقديره للعملية املنفتحة والشاملة والشفافة اليت  ويعرب عن تقديره
 ،آنفاً املتعدد األطراف املذكور ؤمتر املالدراسة، وال سيما أثناء 

الذي نظمته ، باملعارف اليت اكُتسبت بفضل مؤمتر "الربط بني النقاط: خيارات العمل يف املستقبل" وحييط علماً 
 بوصفه املرحلة النهائية من العملية التشاورية، ٢٠١٥اليونسكو يف آذار/مارس 

 الدراسةيف النسية النهائية من آنفًا املؤمتر التشاوري املذكور  اليت متّيض عنهااخليارات أيضًا بإدراج  وحييط علماً 
 ،باإلنرتنتاخلاصة 

) تتيح لليونسكو ٥٣م/٣٨اخليارات املقرتحة يف الوثيقة اخلتامية (ملحق الوثيقة  أنّ ب فضًال عن ذلكوحييط علمًا 
االنفتاح واالنتفاع واملشاركة املتعددة مبادئ رتم مبادئ حقوق اإلنسان و شبكة إنرتنت حت إجيادإلسهام يف لفرصة 

 ،بدورها املنشود يف خطة التنمية املستدامة علا أفضل وجه ممكنوتضطلع  األطراف

يف ملحق الوثيقة اخلاصة باإلنرتنت والواردة عملية إعداد الدراسة  املنبثقة مناخليارات الشاملة  يؤيد - ١
يف نطاق املندرجة قضايا اإلنرتنت  بشأناليونسكو  لعملخطة شاملة تلك اخليارات إذ توفر ، ٥٣م/٣٨

 وبرناجمها وميزانيتها؛ اختصاصها

حقوق اإلنسان ومبادئ  تستند إىلإنرتنت شبكة مفهوم عاملية اإلنرتنت الذي ينطوي علا  أيضاً  يؤيدو - ٢
 ؛األطرافاالنفتاح واالنتفاع واملشاركة املتعددة 

 من املديرة العامة القيام مبا يلي: ويطلب - ٣

ما بعد فيلتمع املعلومات  ةالعاملي نتائا القمة تعزيز دور اليونسكو الريادي يف جمال تنفيذ (أ)
 ؛٢٠١٥ عام

 باإلنرتنت؛اخلاصة عملية إعداد الدراسة  مناخليارات املنبثقة  بشأنعمل اليونسكو  مواصلة (ب)

باعتباره مسامهة غري ملزمة يف االستعراض الشامل لتنفيذ نتائا القمة العاملية لتمع هذا القرار  نشر (جـ)
اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى يف املتحدة، و املعلومات الذي تضطلع به اجلمعية العامة لألمم 

 ؛٦٨/٣٠٢الذي قّررت عقده مبوجب قرارها 
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لتمع املعلومات  ةالقمة العامليتنفيذ نتائا عن بتقرير دورته التاسعة والثالثني  إبّاناملؤمتر العام  موافاة (د)
 ،من أجل إجراء مناقشة ،باإلنرتنتالقضايا املتعلقة ب اخلاصةومنها النتائا  ،٢٠١٥ا بعد عام فيم

 ؛٢٠١٧بشأن دور املنظمة يف هذا الصدد فيما بعد عام واعتماد قرار عند االقتضاء، 

عن طريق تقدمي القضايا املتعلقة باإلنرتنت  ما خيصالدول األعضاء إىل تعزيز دور اليونسكو في ويدعو - ٤
 ٢٠١٥ما بعد عام في الدويل يف املشهداملنظمة تأييد مواقف عن طريق و  ،مسامهات خارجة عن امليزانية

 .تأييداً شديداً 
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 الملحق

 

 
 ختاميةالوثيقة ال

 ،٢٠١٥ آذار/مارس ٤و ٣يومي  اليونسكو مبقرالذي عقد " املستقبل يف العمل خيارات: مؤمتر "الربط بني النقاط إن

الذي  املهم الدوروإىل  الشاملة، املعرفة جمتمعات حنو البشري التقدم علا تعزيز اإلنرتنت إىل القدرة الكامنة لشبكة أشار
 ؛الفاعلة للجهاتنطاقاً  األوسع البيئة داخل التطور هذا القيام به لتعزيز ميكن لليونسكو

ال سيما وأن  باإلنرتنت، املتصلة يف التعامل مع القضايا اليونسكو �ا عليها يقوم اليت اإلنسان حقوق مبادئ وأكد
 عمًال بقرار اإلنرتنت، يف نطاق جيب أن حتظا باحلماية أيضاً  يتمتع با األشياص خارج اإلنرتنت اليت احلقوق نفسها

 ؛٢٦/١٣ اإلنسان حقوق جملس

 من تشاورية تضم العديد بإجراء دراسة كلف الذي العام، للمؤمتر الصادر عن الدورة السابعة والثالثني ٥٢ بالقرار وذّكر
إبان دورته الثامنة  العام املؤمتر بغية عرضها علا األعضاء كي تنظر فيها الدول وحتتوي علا خيارات اجلهات املعنية

 ؛املعلومات لتمع ةالعاملي لقمةلالتحضريي  اليونسكو عمل إطار يف والثالثني

 اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن من ١٩و ١٢ املادتني تتضمن اليت املبادئ املرساة يف الوثائق التوجيهية إىل أيضاً  وأشار
 والسياسية؛ املدنية باحلقوق اخلاص الدويل لعهدمن ا ١٩و ١٧ واملادتني

 لليونسكو، االستشارية الدراسة مشروع وبعد استعراض

 :بشأ�ا اليونسكو يف األعضاء الدول مداوالت إىل ويتطلع الواردة أدناه، الصلة ذات علا اخليارات العمل املستمر علا يثين

 

 

 :النقاطالربط بين 
 المستقبل في العمل خيارات
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 المتاحة لليونسكو الرئيسية الخيارات - ١

يف دورته السابعة  العام املؤمتر أقره الذي ١٠+لتمع املعلومات  العاملية األوىل لقمةل اخلتامي البيان يف النظربعد  ١,١
بالنسبة  اإلنرتنت، إدارة منتدى ذلك يف مبا املعلومات، لتمع العاملية املستمرة لنتائا القمة القيمة التأكيد علا والثالثني،

 اليونسكو والعمل الذي تضطلع به؛ ولدور اإلنرتنت، وللمسائل ذات الصلة بإدارة ،٢٠١٥ خلطة التنمية ما بعد عام

 واحلق الصحافة واحلقوق املالزمة هلا من حرية والتعبري، الرأي حرية يف األساسية اإلنسان حقوق والتأكيد علا أن ١,٢
علا حتقيق  مساعدة عوامل هي ،اخلاصةحرمة الشؤون  يف واحلق السلمي، التجمع يف واحلق املعلومات، علا احلصول يف

 ؛٢٠١٥ عام ملا بعد التنمية خطة

 املعلومات تكنولوجياتواملعارف باالستعانة ب املعلوماتانتفاع التمع بأسره ب فرص زيادة أنعلا  أيضاً  والتأكيد ١,٣
 وينهض مبستوى معيشة الناس؛ املستدامة التنمية يدعم واالتصاالت،

 حلقوق الدويل املتصلة باإلنرتنت من جهة والقانون والربوتوكوالت والسياسات القوانني بني املواءمةوالتشجيع علا  ١,٤
 اإلنسان من جهة أخرى؛

 اإلنسان وصول اجلميع لإلنرتنت من خالل ممارسات تقوم علا حقوق تعزز اليت اإلنرتنت عاملية مبادئ ودعم ١,٥
 ة؛هيئات معنية متعدد مبشاركة وتتميز واالنفتاح

 براما األولوية ذلك يف مبا اليونسكو املرتبطة بالرباما، أنشطة مجيع يف الذي يقوم به اإلنرتنت الشامل وتعزيز الدور ١,٦
 اليونسكو قيادة وكذلك منواً، األقل والبلدانالنامية  الصغرية يةجلزر الدول ا ودعم بني اجلنسني، واألولوية للمساواة ألفريقيا
 .الثقافات بني للتقارب الدويل للعقد

 والمعارف لمعلوماتاالنتفاع با في مجال المتاحة أمام اليونسكو الخيارات - ٢

 الفجوة وبدون أي قيود، وتضييق معقولة بأسعار واملعارفاملعلومات بالشامل والعاملي واملفتوح  باالنتفاعالنهوض  ٢,١
 احملرز؛ التقدم ورصد وإذكاء الوعي املفتوحة، املعايري وتشجيع اجلنسني، بني الفجوة ذلك يف مبا الرقمية،

إمكانية احلصول علا املعلومات  تعزز واالتصاالت املعلومات خاصة بتكنولوجيا سياسات والدعوة إىل اعتماد ٢,٢
 والشمولية اللغوية والتعددية واملساءلة والشفافية االنفتاح تضمن اليت اإلدارة الرشيدة مبادئ رف وتسري علا هدىاواملع

واجلماعات  واألشياص ذوي اإلعاقة مشاركة الشباب ذلك يف مبا املدنية واملشاركة اجلنسني بني واحتواء اجلميع واملساواة
 والفئات املهمشة واملستضعفة؛
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 النحو علا ورصدها، األهداف اإلمنائية املستدامة وتنفيذها وضع يف املواطنني مشاركة لتيسري املبتكرة النـُُها ودعم ٢,٣
 املتحدة؛ لألمم العامة اجلمعية يف عليه املتفق

 علا التشجيع خالل من واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيات رفاواملع املعلومات إىل الشامل النفاذ وتعزيز ٢,٤
كافة األمناط من أجل  من املستيدمني ودعم رف والتكنولوجيات،اعامة للحصول علا املعلومات واملع مرافق إنشاء
 ومستيدمني هلا؛ رفاباعتبارهم منتجني للمعلومات واملع اإلنرتنت استيدام علا اتمقدر  تطوير

 والصحفية، األكادميية والعلمية املعلومات علا احلصول حرية اليت تقدمها املهمة املسامهة جمددًا علا والتأكيد ٢,٥
 احلرة واملفتوحة؛ رفااملع موارد بناء حنو الانية وذات املصادر املفتوحة، والربجميات احلكومية، وعلا البيانات

 .الثقايف يف جمال تعزيز التنوع اإلنرتنت إمكانات واستكشاف ٢,٦

 التعبير حرية في مجال المتاحة أمام اليونسكو الخيارات - ٣

وإعماله يف  القانون الدويل حلقوق اإلنسان وتعزيزه محاية الفاعلة األخرى علا واجلهات األعضاء الدول حث ٣,١
 اإلنرتنت؛ شبكة علا واألفكار للمعلومات احلر والتدفق التعبري حرية خيص ما

 من ١٩ للمادة احرتامها وفقاً  وينبغي تنطبق علا اإلنرتنت وخارج نطاقه التعبري حرية أنعلا والتأكيد جمددًا  ٣,٢
 علا قيود تُفرض أي والسياسية، وأن املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ١٩ واملادة اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن

 الدويل العهد من) ٣الفقرة ( ١٩ املادة يف املبني النحو علا اإلنسان حلقوق الدويل ينبغي أن متتثل للقانون اإلعالم حرية
 والسياسية؛ املدنية باحلقوق اخلاص

 كبرياً  ينتجون قدراً  تماعي الذينومديري مواقع التواصل االج جمال اإلعالم يف والعاملني سالمة الصحافيني ودعم ٣,٣
 االعتداء علا حاالت يف العقاب من اإلفالت ملكافحة القانون سيادة أمهية والتشديد جمددًا علا املواد الصحافية، من

 علا شبكة اإلنرتنت أو خارج نطاقها؛ والصحافة التعبري حرية

 واتفاقية اإلعاقة، ذوي األشياص حلقوق الدولية الرقمية واالتفاقية واالتصاالت بني اإلنرتنت الصلة مالحظةو  ٣,٤
 الكراهية إىل الدعوة حظر بشأن اإلنسان حلقوق السامية املفوضية وعمل املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع علا القضاء
 ،)٢٠١٢ لعام الرباط عمل خطة( العنف أو العداء أو التمييز علا حتريضاً  اليت تشكل الدينية أو العنصرية أو القومية
 حرية استيدامها لتقييد دون اإلنرتنت، عرب الكراهية خطاب ترمي إىل مكافحة واجتماعية تعليمية آليات وضعوتعزيز 
 التعبري؛

 .التعبري حرية ومحاية تعزيز يف اإلنرتنت وسطاءيؤديه  الذي اهلام الدور حول احلوار واحلث علا مواصلة ٣,٥
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 بحرمة الشؤون الشخصية فيما يتعّلق المتاحة أمام اليونسكو الخيارات - ٤

البيانات  ومجع ،حلرمة الشؤون الشيصية اآلثار املرتتبة علا التتبع الرقمي بالنسبة الرامية إىل تقييم البحوث دعم ٤,١
 األخرى؛ الناشئة االجتاهات عن فضال واستيدامها، وختزينها

 احرتامه علا شبكة اإلنرتنت ا اإلنرتنت وينبغيعل ينطبق حرمة الشؤون الشيصية يف أن احلق علا والتأكيد ٤,٢
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  العهد من ١٧ واملادة العاملي حلقوق اإلنسان اإلعالن من ١٢ للمادة وخارج نطاقها وفقاً 

 لألمم العامة اجلمعية املبذولة يف إطار قرار للجهود اليونسكو، حدود والية قدر املستطاع ويف ومنح الدعم والسياسية،
 .الرقمي العصر يف حرمة الشؤون الشيصية يف احلق بشأن ٦٩/١٦٦ املتحدة

 األمنية واجلهات املعنية األخرى يف التصدي للمياوف األعضاء الدول تبذهلا اليت واجلهود املمارسات أفضل ودعم ٤,٣
 حقوق جمال يف الدولية الواقعة علا عاتقها لاللتزامات وفقاً  اإلنرتنت شبكة علا حبرمة الشؤون الشيصيةوتلك املتعلقة 

 اخلاص يف هذا الصدد؛ القطاع يف األطراف الفاعلة تقوم به الذي األساسي الدور يف وإمعان النظر اإلنسان،

الشؤون  باعتبارمها عاملني يسامهان يف محاية إخفاء اهلوية والتشفري يؤديهالذي ميكن أن  واالعرتاف بالدور ٤,٤
 بشأن تلك املسائل؛ ويف تيسري احلوار التعبري، حرمةو  الشيصية

 الشيصية، وتلك اليت تقلل املعلومات مجع بنـُُها املشروعة والضرورية واملتناسبة املتصلة املمارسات وتبادل أفضل ٤,٥
 البيانات؛ يف الشيصية للهوية املعرفات من

 السبل املتطورة وفهم اإلنرتنت علا الشيصيةحرمة الشؤون  يف األشياص باحلق تذكي وعي املبادرات اليت ودعم ٤,٦
اليت  فضًال عن الطرق وتبادهلا، وختزينها املعلومات واستيدامها يف مجع التجارية واملؤسسات تستيدمها احلكومات اليت

 ؛حرمة شؤو�م الشيصيةاملستيدمني يف  حق حلماية الرقمية األمنية ميكن با استيدام األدوات

 وآليات حلقوقهم، واحرتاماً  شعورًا باألمن مما مينح املستيدمني الشيصية البيانات إىل محاية ميةالرا اجلهود ودعم ٤,٧
 .اجلديدة الرقمية اخلدمات يف الثقة ويعزز لالنتصاف،

 المعلومات لمجتمع األخالقية باألبعاد فيما يتعلق المتاحة أمام اليونسكو الخيارات - ٥

 علا املرتتبة اآلثار بشأن العام واحلوار والبحوث اإلنسان، علا حقوق التفكري األخالقي القائم تعزيز ٥,١
 احملتملة؛ وتداعياتا االجتماعية والناشئة اجلديدة التكنولوجيات

 يف مبا التعليمية، واملوارد احملتوى التعليمي يف وإدراج التفكري األخالقي القائم علا حقوق اإلنسان كعنصر أساسي ٥,٢
 يف نطاق اإلنرتنت أو خارجه؛ سواء احلياة يف هذا الفكر وممارسته ودوره ودعم فهم احلياة، مدى التعلم براما ذلك
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 من اجلنسني بني لتحقيق املساواة اإلنرتنت شبكة إمكانيات من الكاملة االستفادة من والنساء الفتيات ومتكني ٥,٣
 املساواة؛ قدم علا مشاركتهن وتعزيز خارج إطاره، أو اإلنرتنت علا سواء احلواجز، إلزالة استباقية تدابري اختاذ خالل

يف  اإلنسان حقوق علا القائمة اجلوانب األخالقية معاجلة علا قدرتم بغية تعزيز تقدمي الدعم لواضعي السياسات ٥,٤
 الصلة؛ ذات الالزم واملوارد التدريب توفري خالل من الشاملة املعرفة جمتمعات

 وبناء والدويل، اإلقليمي والتعاون العاملية، من أجل املواطنة تشجيع التعليم للحدود، العابرة بطبيعة اإلنرتنت وإقراراً  ٥,٥
اليت  للرد علا التحديات مناسبة وقدرات فهم رحب وتطوير املمارسات أفضل وتبادل والدراسات البحثية، القدرات،

 .يطرحها اإلنرتنت بالنسبة للمبادئ األخالقية

 لعدة قطاعات الشاملة بالقضايا فيما يتعلق أمام اليونسكوالمتاحة  الخيارات - ٦

 الرمسية، وغري الرمسية التعليم نظم يف واإلملام باملعلوماتية يةاإلعالمالدراية يف جمال  اليونسكو إدماج خربات تعزيز ٦,١
شبكة  علا من املعلومات ميعانتفاع اجل وتيسري التعريف بالتكنولوجيا الرقمية يؤديها اليت اهلامة لألدوار تقديراً  وذلك

 ؛٢٦/١٣ اإلنسان حقوق قرار جملس يف ورد كما التعليم، يف احلق تعزيز يف اإلنرتنت

 الرقمي؛ العصر يف الصحافية املصادر لسرية إىل محاية معّززة واالعرتاف باحلاجة ٦,٢

 القانون مع الوطنية الرئيسيةواملمارسات  والسياسات القوانني مواءمة حسب طلبها يف األعضاء الدول ودعم ٦,٣
 اإلنسان؛ حلقوق الدويل

 يف الفاعلة واملمارسات وتنفيذها من جانب كافة األطراف وضع السياسات يف العامة واملشاركة الشفافية وتعزيز ٦,٤
 املعلومات؛ جمتمع

 يف مبا اإلنرتنت، شبكة واستيدام التنظيمية، واألطر والسياسة جماالت القانون يف الدراسات البحثية وتشجيع ٦,٥
 .للدراسة الرئيسية الاالت يف الصلة ذات املؤشرات ذلك

 علا احلصول بالنسبة لاالت حسب أمهيتها الشبكة اخلاصة حبياد املناقشات يف اليونسكو وتعزيز مشاركة ٦,٦
 .التعبري وحرية واملعرفة املعلومات

 اليونسكو المتعّلقة بدور الخيارات - ٧

القمة  نتائا مواصلة تنفيذ ذلك يف مبا املتحدة، األمم منظومة داخل ودورها القيادي اليونسكو مسامهات تدعيم ٧,١
، واملنتدى العاملي املعين بإدارة اإلنرتنت، ١٠+ لتمع املعلومات واستعراض القمة العاملية األوىل العاملية لتمع املعلومات،

 ؛٢٠١٥ عام ملا بعد وخطة التنمية
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 املدين والتمع احلكومات مثل املتحدة، األمم منظومة خارج من شركاء مع حسبما تقتضي احلاجة راطواالخن ٧,٢
تقدمي آراء  خالل األفراد؛ واملشاركة من واملستيدمني التقين والتمع اخلاص والقطاع األكادميية واألوساط اإلعالم ووسائل

 قدراتم؛ تطوير من املستيدمني ومتكني التنمية وتعزيز للحوار منتديات وتنظيم اخلربات استشارية وتبادل

 مشاركة علا تنطوي اإلنرتنت السياسات اليت تضعها يف جمال تنظيم أن للتأكد من األعضاء للدول وتوفري الدعم ٧,٣
  .اجلنسني بني الدولية واملساواة اإلنسان وتتضمن حقوق اجلهات املعنية مجيع

 طُبعت هذه الوثيقة علا ورق معاد تصنيعه




