یونسکو و حمایت از ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی
امیر بی پروا1

چکیده
یون سکو مؤ س سه علمی فرهنگی و آموز شی ملل متحد با تدوین و ت صویب یک سل سله ا سناد
بینالمللی و منطقهای نسبت به تبیین و تشریح ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی اقدام کرده است اسناد
مذکور که نتیجه اقدامات حقوقی و سیا سی و مطالعاتی یون سکو میبا شد ،بر اثر همکاریهای بینالمللی
اع ضا در سطوح جهانی و منطقهای در قالب کنوان سیون و اعالمیه به ت صویب ر سیدهاند.تدوین وت صویب
کنوانسیییونها واعالمیهها که محصییوک کناران های بینالمللی و منطقهای میباشییند،در تدوین قواعد
حقوق بینالملل به منظور حمایت از اخالق و توسیییعه قواعد اخالقی در عرحیییه حقوق بینالملل مؤثر
بودهاند.
واژگان کلیدی :یونسکو ،ابعاد اطالعاتی ،جامعه اطالعاتی ،اسناد بینالمللی
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مقدمه
یون سکو مؤ س سه علمی فرهنگی و آموز شی ملل متحد به عنوان یکی از ارگانهای فرعی
ملل متحد وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد به موجب حالحیت اساس نامهای
در امور مربوط به فرهنگ و ارتباطات دارای حییالحیت بینالمللی میباشیید و با توجه به این که
198کشیور دنیا عضیو سیازمان میباشیند اسیناد مربوط به سیازمان در سیطح بینالمللی دارای
برجستگی خاحی میباشند .لذا اقدامات حقوقی سازمان در سطوح بینالمللی و منطقهای که در
اسییناد بینالمللی و منطقهای چون کنوانسیییون و اعالمیه هاهر میشییود از حیث الزام حقوقی
دارای درجات اعتبار و الزامآوری متعددی میباشیند ،به طوری که مسیاللی که در کناران های
یون سکو مطرح و ت صویب میگردد یا اعالمیههای م صوب سازمان با توجه به م شارکت اکثریت
جامعه بینالمللی میتواند در قاعده سییازی در حقوق بینالملل مؤثر باشیید و بسیییاری از قواعد
عرفی حقوق بینالملل را در رویه یونسکو یافت.یونسکو به موجب اساسنامه رسلت تأمین حلح و
امنیت بشیییری را از طریم همکاریهای فکری و معنوی بر عهده دارد(.بی پروا )13 :1391 ،این
تضییمین حییلح و امنیت مسییتلزم توجه ویاه به اخالق میباشیید به گونهای که حمایت از قواعد
اخالقی که در تمامی حوزههای فعالیتهای یون سکو اعم از علمی،فرهنگی و آموز شی به حورت
م سقیم در تحقم حلح و امنیت بینالمللی و ر شد معنوی ب شریت مؤثر خواهد بود.طرق معموک
در جهت تقویت ابعاد اخالقی را بنابر عملکرد و حییالحیت اسییاسیینامهای یونسییکو باید معاهده و
اعالمیه دان ست .سرپر ستی معاهدات تدوینگر فعالیت یون سکو در زمینه تدوین و تو سعه حقوق
بینالملل میبا شد.که یون سکو ع ضو آن معاهدات نمیبا شد بلکه نقش سرپر ستی را در تدوین
معاهده بر عهده دارد،به موجب بند  4ماده  4ا سا سنامه دارای حم تنظیم معاهدات میبا شد .به
موجب اساسنامه سازمان این حم را دارد که در تدوین و تو سعه حقوق بینالملل از طریم تهیه
کنوانسییییون های بینالمللی اقدام نماید(.مرگانپور ) 97 :1376،از سیییوی دیگر سیییازمان های
بینالمللی حالحیت پذیرش و حدور قطعنامهها و اعالمیههای تدوینگر را دارند.ا حل حالحیت
سازمانهای بینالمللی در پذیرش قطعنامهها یک قاعده عرفی حقوق بینالملل هست که ) نیاز
به تصریح اسناد مؤس آن سازمانها ندارد ) )sonnenfeid,1989: 14بررسی اسناد و مذکور
روشیین کننده ابعاد اخالقی جامعه اطالعاتی میباشیید و اقدامات حقوقی سییازمان در تقویت و
تبیین ابعاد اخالقی جامع اطالعاتی در سطوح بینالمللی و منطقهای در چارچوب ا سناد حقوقی
مربوط مورد بررسییی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد که بخش اوک اسییناد بینالمللی سییازمان را
بررسی میکند و بخش دوم به بررسی اسناد منطقهای میپردازد.
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-1کنگرههای بینالمللی «یونسکو» در مورد اخالق اطالعات
کنگره های بینالمللی یونسیییکو در مورد اخالق اطال عات چالش های اخالقی ،حقوقی و
اجتماعی فضییای سیییبرنتیک شییامل سییه کنگره میباشیید که بهترتیب در مارس  ،1997اکتبر
 ،1998و نوامبر  2000در مونت کارلو و پاری حیییورت گرفت که در تهیه و تدارق مقررات
حقوق بینالم لل راجع به کاربرد تکنولوژی های نوین اطال عات و ارت با طات دارای نقش مهمی
بوده است.
هدف احلی از برگزاری این کنگرهها ،بهطوری که در عنوانها و موضوعهای مورد مباحثه و
مذاکره در ن ش ستها و میزگردهای آنها م شخص شده بود ،تبادک نظر و ت صمیمگیری راجع به
مسییالل بینالمللی ناشییی از پیشییرفت و گسییترش تکنولوژیهای نوین اطالعات و ارتباطات در
دهههای اخیر و به ویاه مسالل مربوط به «بزرگراههای اطالعاتی»« ،زیرساختهای اطالعاتی» و
«جامعه اطالعاتی» در سطحهای ملی و جهانی و دستیابی به توافم نهایی برای تصویب یک ابزار
حقوقی بینالمللی به حییورت قطعنامه ،اعالمیه یا عهدنامه درباره چگونگی اسییتااده از فضییای
سیبرنتک بود(.معتمدنااد.)47 :1390 ،
سه کنگره مذکور ،در جهت اجرای یک تصمیم قبلی بیست و هشتمین اجالسیه کناران
عمومی یونسکو در پاییز  ،1995یک قطعنامه مصوب بیست و نهمین اجالسیه کناران عمومی
مذکور ،در پاییز  1997و قطعنامه دیگری که در اجالسییییه بعدی کناران یونسیییکو در پاییز
 1999تصییویب شیید تشییکیل گردیدند .در قطعنامه آخر ،مصییوب سیییامین کناران عمومی
یون سکو در پاییز  ،1999که برا ساس آن ،سومین کنگره بینالمللی «اخالق اطالعات» در نوامبر
 2000در پاری برگزار شیید ،راجع به هدف تشییکیل آن چنین پیشبینی گردیده اسییت :هدف
این کنگره ،ترغیب بحث و تبادک نظر در سیییطح بینالمللی ،درباره جنبههای اخالقی ،حقوقی و
اجتماعی جامعه اطالعاتی و جمعآوری و انتشیییار اطالعات و دادههای مناسیییب و ایجاد آمادگی
برای تدارق یک وفاق عمومی تا در مورد احوک اخالقی و حقوقی قابل اجرا در فضای سیبرنتیک
است41- 48).: 2000(unesco,.
به این ترتیب در کنگره اخیر ،برخالف دو کنگره قبلی ،که برای برگزاری آنها و همچنین
در جریان مباحثات آنها ،بیشییتر بر جنبهها و چالشهای اخالقی ،حقوقی و اجتماعی مربوط به
اطالعات دیجیتاک و فضای سیبرنتیک ،تأکید شده بود ،بر ترغیب مباحثه و مآکاندیشی در مورد
«جنبه های اخالقی ،حقوقی و اجتماعی جامعه اطالعاتی» تکیه گردیده بود .به همین لحاظ ،در
آغاز متن پیوست به نخستین اطالعیه آقای در کولیشیر و ماتسولورای مدیرکل یونسکو در اوایل
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تابستان آن ساک(ژولیه  ،)2000درباره برگزاری سومین کنگره بینالمللی اخالق اطالعات ،راجع
به «حم دسییترسییی همگانی به اطالعات در قرن بیسییتویکم» که برای دولتهای عضییو این
سازمان ار ساک شده بر مبنای قطعنامه آخرین اجال سیه کناران عمومی یون سکو ،چنین خاطر
ن شان شده بود« :هدف کنگرههای یون سکو در مورد اخالق اطالعات آن ا ست که بحث و برر سی
بینالمللی در باره جن به های اخالقی ،حقوقی و اجت ماعی جام عه اطال عاتی ،با گرده مایی
شرکتکنندگان تعداد هر چه بیشتری از کشورها ،به نمایندگی از سوی گروه وسیعی از مراکز و
م حا فل آموزشیییی ،علمی ،فرهنگی و اجت ماعی آن ها مورد ترغ یب و تشیییویم قرار گیرد.
شرکتکنندگان در کنگره(اخالق اطالعات  )2000در طوک این کنگره ،امکان کمک به یک وفاق
بینالمللی در مورد ا حوک اخالقی ،حقوقی و اجتماعی قابل اجرا در ف ضای سیبرنتیک را برر سی
خواهند کرد.)Ibid) .
پی شنهادهای آنان درباره این مو ضوعها به تقویت و تحکیم برنامه جدید یون سکو راجع به
جامعه اطالعاتی مساعدت خواهند نمود.
در نخسییتین کنگره بینالمللی «اخالق اطالعات» موضییوع بحث و بررسییی بر «جنبههای
اخالقی ،حقوقی و اجتماعی اطالعات دیجیتاک» اسییتوار شییده بود .دومین کنگره بینالمللی یاد
شییده بر مطالعه چالشهای اخالقی ،حقوقی و اجتماعی فضییای سیییبرنتیک ،تکیه کرده بود و
سومین کنگره بینالمللی «اخالق اطالعات» هم ،با آن که عنوان ا حلی آن به «حم د ستر سی
همگانی به اطالعات در قرن بیسیییتویکم» اختصیییاا یافته بود بررسیییی و ارزیابی جنبههای
اخالقی ،حقوقی و اجتماعی جامعه اطالعاتی را هدف احلی خود قرار داده بود.
الف) نخستین کنگره اخالق اطالعات
برگزاری نخسییتین کنگره بینالمللی یونسییکو در زمینه اخالق اطالعات در حدود دو سییاک
پ از اقدام سیازمان مذکور برای تشیکیل یک نشیسیت کارشیناسیی بینالمللی درباره مسیالل
حقوقی و اخالقی دسییترسییی به اطالعات الکترونی(پاری  -ژولیه  )1995در روزهای  10تا12
مارس  ،1997به منظور مشییخص سییاختن برنامه عمل این سییازمان راجع به بررسییی اهمیت
د ستر سی به اطالعات در زیر ساخت اطالعاتی جهانی ،در شهر مونتکارلو ،در جنوب فران سه،
تحقم یافت .این کنگره به وسییله فردریکومایور مدیر کل وقت یونسیکو افتتاح شید و نخسیتین
سییخنرانی علمی اراله شییده در مراسییم افتتاح آن به «تحوک اینترنت به منزله نظام اطالعاتی
جهانی» اختصییاا یافته بود .این سییخنرانی را رابرتکان یکی از همکاران مشییهور گروه علمی
مخترعان اینترنت ایراد کرد .در این کنگره محورهای احییلی بحثها و بررسیییهای سییخنرانان و
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ارالهکنندگان مقاالت ،سییه زمینه خاا ،شییامل «دسییترسییی به اطالعات دیجیتاک» «حراسییت
اطالعات و آرشیییوهای اطالعاتی» و «آمادهسییازی جوامع برای محیچ چند رسییانهای» را در بر
میگرفتند (.معتمدنااد ،همان.)474:
الف )1-در سخنرانیها و مقالههای مربوط به محور نخست درباره «دسترسی به اطالعات
دیجیتاک» ،م ساللی همچون «رهبری بخش خ صو حی در ا حطالح سیا ست جهانی اطالعات»،
«بازارهای الکترونی منطقهای»« ،دسییترسییی باز به بزرگراههای اطالعاتی»« ،گسییسییتگیها در
جامعه اطالعاتی :موانع دسییترسییی به بزرگراههای اطالعاتی در کشییورهای در حاک توسییعه»،
«حقوق مؤلف در محیچ دیجی تاک»« ،تحوک جن به های اخالقی اطال عات دیجی تاک در ه ند»،
«اینترنت در خدمت توسیییعه فرهنگی» ،مسیییالل قومی -فرهنگی و زبانی فضیییای اطالعاتی» و
«اینترنت و مسیییالل مقررات گذاری بینالمللی» ،طرف توجه قرار گرفته بودند .در این مقوله ها
همچنان که عنوان سخنرانیها و مقاالت ن شان میدهند بی شترین تأکید بر جنبههای بازرگانی
فعالیتهای اطالعاتی جهانی و رهبری بخش خصوحی و مقتضیات بازار در این زمینهها گذاشته
شیییده بودند و مسیییالل مربوط به نقش تکنولوژیهای نوین اطالعات و ارتباطات در پیشیییرفت
کشورهای در حاک توسعه کمتر مورد نظر بودند(.همان.)475 :
الف )2 -در محور مربوط به حراست اطالعات و آرشیوهای اطالعاتی هم موضوعهایی مانند
«آرشیییوهای الکترونی و حافظه زمان ما»« ،چالشهای آرشیییو اطالعات عصییر دیجیتاک ،وهیاه
اخالقی و حقوقی» و «جنبههای حقوقی اینترنت» در مقالهها و سخنرانیها مطرح گردیده بودند
و مسالل خاا کشورهای در حاک توسعه ،در آنها کمتر عنوان شده بودند.
به نظر میرسییید که ضییروری باشیید در مقاالت بر جنبههای حقوقی مربوط به حراسییت و
حااهت از اطالعات در کشورهای در حاک توسعه توجه میشد(.همان).
الف )3 -به مسییأله در آمادهسییازی جوامع برای محیچ چند رسییانهای» پرداخته شیید،
موضیییوع های مختلای چون «معرفت و م هارت برای حرکت در بزرگراه های اطالعاتی» « ،چه
برنامهای برای توسعه اینترنت در کامرون باید به اجرا گذاشت»« ،همگرایی دیدگاهها ،شرط مؤثر
شرکت در محیچ چند جانبه و چند زبانی اطالعات»« ،آماده سازی جامعه برای ع صر اطالعات»،
« سیا ست و م شارکت برای تو سعه اطالعات فرهنگی»« ،م سئولیت در شرایچ ایجاد زیر ساخت
اطالعاتی جهانی»« ،جهانسییازی ،فرهنگها و احییوک اخالق ملی» و «چالشهای محیچ تعاملی
اطالعاتی در وضیییعیت کشیییورهای در حاک توسیییعه جنوب حیییحرای آفریقا» در مقاله ها و
سخنرانیهای شرکتکنندگان ،طرف توجه قرار گرفته بودند ،که با وجود در بردا شتن مطالبی
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راجع به کشورهای آفریقایی ،حاوی دیدگاههای مشخص مورد نظر برای حمایت از کشورهای در
حاک توسعه نبودند(.همان .)476:
ب -دومین کنگره بینالمللی اخالق اطالعات
دومین کنگره بینالمللی اخالق اطالعات در روزهای اوک تا سیییوم اکتبر  1998در شیییهر
مونت کارلو تشکیل شد ،در مقایسه با نخستین کنگره یونسکو در این باره ،به مسالل اطالعاتی و
ارتباطی کشورهای در حاک توسعه و به ویاه فاحله فاحش کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر
در این زمی نه بیشیییتری معطوف سیییاخ ته بود .در این کنگره ،د ید گاه های انت قادی در مورد
سرمایهداری و جهانی سازی نیز گسترش یافته بودند.
در این کنگره نیز همچون کنگره اوک اخالق اطالعات بحث ها؟ حوک سیییه محور احیییلی
بودند(unesco,1998:1-4).
ب )1 -اولین محور به «توسییعه اطالعات عرحییه عمومی و کثرتگرایی زبانی در فضییای
سایبرنتیک » اخت صاا یافته بود و در ن ش ست مربوط به آن ،سخنرانیها و مقالههایی راجع به
«اقتدارهای عمومی و مقت ضایات جامعه اطالعاتی» ،دو کاربرد اینترنت در خدمت حلح و زندگی
ملتها» ،دو نقش مهند سی زبان در حمایت جنبههای چند زبانی ف ضای سیبرنتیک «و دو زبان
و ارتباط در شرایچ گوناگونی آفرینش فرهنگی» اراله گردیده بودند.
ب )2 -محور دوم بحث های کنگره مذکور راجع به حمایت حرمت زندگی خصیییوحیییی،
اطالعات محرمانه و امنیت در فضییای سیییبرنتیک ،بود که سییخنرانیها و مقالههایی در مورد
«حمایت اطالعات محرمانه و حرمت زندگی خصوحی در کشورهای آسیایی»« ،کشورهای عضو
سییازمان اکو» و حمایت از حرمت زندگی خصییوحییی در برابر تکنولوژیهای نوین اطالعات :به
سوی همکاری منطقهای در آسیای غربی و مرکزی و «حمایت حقوق مالکیت و امنیت اطالعات
در شبکههای اطالعرسانی» عرضه شده بودند.
ب )3-محور سوم مو ضوعهای مورد طرح و برر سی در دومین کنگره بین المللی در اطالق
اطالعات ،با عنوان «جامعهها و جهانی سازی» ،م شخص گردیده بود .در این زمینه ،سخنرانیها
و مقالههایی راجع به «آموزش جهانی و جوامع محلی»« ،یادگیری برای شیییهروندی در فضیییای
سیییبرنتیک»« ،جهانی سییازی و دولت در عصییر اطالعات»« ،توسییعه مسییئولیتهای اجتماعی–
اقت صادی در شرایچ گوناگون فرهنگی»« ،جهانی سازی و فرهنگ»« ،تو سعه مشارکت در جامعه
اطالعاتی»« ،ف ضای سیبرنتیک به منزله عر حه عمومی و نقش جامعه مدنی» و «ج ستوجوی
فضایی در اینترنت برای زبانها و فرهنگهای غیر آمریکایی» اراله شدند.
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همان گونه که مالحظه میشییود ،در بحثها و بررسیییهای این کنگره ،نسییبت به کنگره
قبلی که بیشیییتر به نقش اقتصیییاد و مدیریت بخش خصیییوحیییی در فعالیت ها و کاربردهای
تکنولوژیهای نوین اطالعات و ارتباطات توجه دا شته ،برای موضوعهای مورد نظر کشورهای در
حاک توسییعه ،مانند گسییترش اطالعات مجانی عرحییه عمومی ،کثرتگرایی فرهنگی و زبانی در
فضییای سیییبرنتیک ،مقابله با آثار منای جهانی سییازی در فرهنگ و ارتباطات ،اهمیت فضییای
عمومی و جامعه مدنی در عصر اطالعات ،همکاریهای منطقهای و بینالمللی در زمینه دسترسی
به فضییای سیییبرنتیک ،مقابله با آثار منای جهانیسییازی در فرهنگ و ارتباطات ،اهمیت فضییای
عمومی و جامعه مدنی در عصر اطالعات ،همکاریهای منطقهای و بینالمللی در زمینه دسترسی
به فضای سیبرنتیک ،اهمیت بیشتری در نظر گرفته شده بود.(ibid:35- 36(.
ج) سومین کنگره بینالمللی «اخالق اطالعات»
سومین کنگره بینالمللی یون سکو در مورد اطالق اطالعات از  13تا  15نوامبر  2000برای
بحث و برر سی راجع به «حم د ستر سی همگانی به اطالعات در قرن بی ست و یکم» در مقر این
سییازمان در پاری برگزار شیید مکمل دو کنگره بینالمللی پیشییین درباره «اخالق اطالعات» و
چگونگی رویارویی با چالشها اخالقی ،حقوقی و جامعهای فضییای سیییبرنتیک(فضییای رایانهای
اطالعات و ارتباطات الکترونی) بود که به ترتیب در مارس  1997و اکتبر  1998از سوی یونسکو
در شییهر «موتت کارلو» در جنوب فرانسییه تشییکیل شییده بودند .سییه کنگره مذکور به مدیریت
«بخش اطالعات و اطالع ر سانی» دبیرخانه یون سکو که در ساک  2000نام آن به بخش جامعه
اطالعاتی تبدیل گردید ،برگزار شدند(.معتمدنااد ،همان .)587 :
حم دسترسی همگانی به اطالعات در قرن بیست و یکم در سه محور احلی ،شامل «نقش
اقتدارهای عمومی در د ستر سی به اطالعات»« ،ماهوم ا ستااده من صاانه در جامعه اطالعاتی» و
«حمایت از منزلت انسانی در عصر دیجیتاک :مشخص گردیده بودند.
ج )1-نقش اقتدارهای عمومی در دسترسی به اطالعات
در کنگره مذکور درباره نقش اقتدارهای عمومی در د ستر سی به اطالعات تأکید شده بود
که اگر چه بخش خصییوحییی موهف اسییت زیر سییاختهای ضییروری برای دسییترسییی به منابع
اطالعاتی را تدارق کند اما مسئله احلی در این مورد مشخص ساختن مااهیم «عرحه عمومی»
و «دسییترسییی همگانی» در شییرایچ کلی جهان اسییت .به نحوی که خیر و مصییلحت عمومی
پیشرفت باید و در عین حاک ،ابتکار خصوحی نیز تشویم شود و مناعت اقتصادی مشروع ،مورد
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حمایت قرار گیرد .راجع به نقش اقتدارهای عمومی در د ستر سی به اطالعات دو تو حیه خاا
هم مطرح شده بودند .به موجب این تو حیهها ،از یک سو بر ضرورت گ سترش دادن و مؤثرتر
کردن عرضییه اطالعات متعلم به عرحییه عمومی و از سییوی دیگر بر لزوم سییهل و سییاده کردن
دستیابی به شبکهها و خدمات اطالعاتی ،تأکید شده بود(.همان.)595 :
ج )2-مفهوم استفاده منصفانه در جامعه اطالعاتی
هدف طرح ماهوم «استااده منصاانه» به عنوان دومین محور برنامه بحث و بررسی سومین
کنگره بینالمللی «اخالق اطالعات» ،یافتن راه حلهای الزم برای مقابله با سوءاستااده از حقوق
مالکیت معنوی حیییاحبان آثار بود .در این زمینه مخصیییوحیییاط بر خطرات ناشیییی از کاربرد
تکنولوژی های اطالعاتی دیجیتاک برای حقوق مؤلاان و مصیییناان و سیییرقت فزاینده آثار مورد
حمایت و آسیییبپذیری این آثار به سییبب مشییکالت مربوط به کنترک این حقوق در فضییای
سیییبرنتیک ،تأکید گردیده بود .به همین لحاظ خاطر نشییان شییده بود که با وجود تهدیدها و
مخاطرههای موجود برای گسییترش ماهوم اسییتااده منصییاانه از آثار و آفرینشهای گوناگون در
جهت حاظ منافع عمومی در جامعه عصییر دیجیتاک ،عرضییه کرد .بنابراین اقتدارات عمومی باید
برای ایجاد توازن بین ضرورت حاظ و حرا ست حقوق مالکیت معنوی و لزوم تأمین د ستر سی
گسترده به اطالعات و معرفتهای یک استراتای تعادک داشته باشد .عالوه بر این ،حدود حمایت
و دسییترسییی مورد نظر ،باید در سییطح جهانی و به ویاه در شییبکههای اطالعاتی سییراسییری نیز
هماهنگ باشیید .به همین جهت ،برای نیل به توافمهای الزم در این زمینهها و به منظور رعایت
حقوق و منافع تمام ک شورهای ذیناع(آفرینندگان) حاحبان حقوق مالکیت معنوی ،شهروندان
نهادهای خدمات عمومی ،کشیییورهای در حاک توسیییعه ،باید مسیییالل حقوق مالکیت معنوی و
اسیییتااده منصیییاانه از اطالعات و معرفت های مورد حمایت حقوق مذکور ،به طور جمعی و در
سطح جهانی ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.
ج )3-حمایت از منزلت انسانی در عصر دیجیتال
سییومین محور مورد بحث در جلسییات سییومین کنگره بینالمللی یونسییکو درباره «اخالق
اطالعات» به حمایت از منزلت انسانی در برابر تکنولوژیهای ارتباطات الکترونی اخت صاا یافته
بود .به همین لحاظ در آن ق سمت از متن معرفی برنامههای کنگره مذکور که از سوی دبیرخانه
یونسییکو برای این بحث در نظر گرفته شییده بود ،تأکید گردیده بود که هدف حمایت از منزلت
انسییانی در این زمینه ،ایجاد شییرایچ الزم برای احترام گذاشییتن به احییل آزادی دسییترسییی به
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اطالعات و جریان آزاد آن بر ا ساس ماده  19اعالمیه جهانی حقوق ب شر ،در ا ستااده از و سایل
ارتباطی دیجیتاک اسیییت و به این منظور توجه به امنیت محتویات و قابلیت کاربرد آن ها در
شبکههای اطالعاتی آینده ،اهمیت فراوان خواهند داشت.
همچنین با تکیه بر نو بودن اینترنت به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی نوین ،خاطر نشان
شییده بود که این رسییانه ارتباطی جدید از لحاظ کیایت با رسییانههای سیینتی ارتباطی سیینتی،
تااوت دارد .زیرا رسانه مذکور از یک سو امکان تعاملهای همسان فردی و همچنین تعاملهای
جمعی را فراهم میکند و از سوی دیگر امکانات تازهای برای آفرینش و عر ضه خدمات ارتباطی
شییخصییی ،ایجاد مینماید و در عین حاک ،مخاطرات و تهدیدهای جدیدی هم برای شییهروندان
پدید میآورد.
با در نظر گرفتن مشخصات مذکور در متن یاد شده ،از اقتدارهای عمومی چه در کشورهای
حیینعتی و چه در کشییورهای در حاک توسییعه ،خواسییته شییده بود تا اقدامهای الزم را به منظور
تضییمین امنیت شییهروندان ،احترام به زندگی خصییوحییی افراد و آزادی بیان همگان در جامعه
اطالعاتی ،به عمل آورند .مخصیییوحیییا در این زمینه هم به تدوین رهنمودها ،خچمشییییها و
همچنین چارچوبهای حقوقی و اخالقی بسیار مشخص و قابل اعماک درباره همه اشخاا توجه
خاا مبذوک دارند(.همان .)602:
ج )4-نتیجه سومین کنگره اخالق اطالعات
فیلیپ کئد مدیر وقت بخش جامعه اطالعاتی یونسییکو در سییخنرانی خویش در جلسییه
اختتامیه سیییومین کنگره اخالق اطالعات هدفهای مورد نظر در سیییه کنگره بینالمللی اخالق
اطالعات را به شرح ذیل معرفی کرد:
«به زودی گزار شی که به و سیله دبیرخانه یون سکو و بنا به تقا ضای کناران عمومی این
سییازمان ،درباره تدارق متن یک توحیییه راجع به «دسییترسییی همگانی به اطالعات در فضییای
سیبرنتیک» در حاک تدوین ا ست برای اههارنظر دولتهای ع ضو ار ساک خواهد شد .مجموعهی
این اههار نظر همچنین گزارش نهایی و اسناد دیگر مربوط به سومین کنگره بینالمللی «اخالق
اطالعات»( ساک  ،)2000در کمیتهای مرکب از کار شنا سان بینالمللی ،که در ماه مارس 2001
در مقر یونسیییکو در پاری تشیییکیل میشیییود .بررسیییی خواهد شییید تا بر مبنای نظرات این
کار شنا سان ،یک طرح «تو حیه در مورد د ستر سی همگانی به اطالعات در ف ضای سیبرنتیک»
تهیه و تدوین گ ردد .این طرح تو حیه ،در جریان اجال سیه آینده کناران عمومی یون سکو ،که
در اکتبر  2001در پاری برگزار میشییود ،برای تصییویب دولتهای عضییو این سییازمان ،عرضییه
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خواهد شد .به موازات آن ،یونسکو در روند تدارق «کناران عالی سران کشورهای جهان درباره
جامعه اطالعاتی که به ابتکار «اتحادیه بین المللی ارتباطات دور»در ساک  2003ت شکیل خواهد
شییید ،نیز مشیییارکت دارد .بنابراین همان گونه که مالحظه میشیییود برگزاری سیییومین کنگره
بینالمللی «اخالق اطالعات» در ساک  ،2000مرحله ب سیار مهم از روندی ا ست که به زودی به
تصییویب قواعد رهنود بینالمللی برای تقویت و تحکیم؟ دسییترسییی همگانی به اطالعات منتهی
خواهد شد(.همان .)615:
 -2اعالمیه و کنوانسیون جهانی یونسکو درباره تنوع فرهنگی
از کو ششهای مهمی که یون سکو برای مقابله سازی با تجاری سازی آثار فکری و معرفتی
انجام داده است تصویب اعالمیه جهانی تنوع فرهنگی و طرح مربوط به آن است.
یون سکو از هنگام شروع فعالیت خود ،به ساک  1945اهمیت تنوع فرهنگی را به ر سمیت
شناخته ا ست و از اهداف این سازمان تقویت درق و آگاهی متقابل میان مردمی ا ست که در
معرض وسیییایل ارتباط جمعی قرار دارند .تحقم این هدف از رهگذر توافم بینالمللی پیرامون
تقویت تبادک آزاد اندیشیییه ها و ترغیب آموزش همگانی و گسیییترش فرهنگ و دانش حیییورت
پذیرفته است.
اعالمیه جهانی یاد شده ا شاره دارد که گاتمان میان فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی و
تساهل از مقدمات ضروری برای ایجاد حلحی پایدار هستند و اهمیت نمادین آن را تنها هنگامی
میتوان ارزیابی کرد که ق ضایای حوادث یازده سپتامیر  2001و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار
گیرد.
تنوع فرهنگی در خطر اسیییت ،این همان چیزی اسیییت که در بیانیه جهانی تنوع فرهنگی
م صوب ک شورهای ع ضو سازمان یون سکو ،بر آن تأکید شده ا ست .این تهدید نباید به جلوههای
رایج و مرسوم آن ،یعنی روند یک دستسازی فرهنگی که در گذشته آن را نتیجه توسعه یا رشد
میدان ستند و اکنون عموماط آن را نا شی از جهانی شدن میدانند ،تقلیل داده می شود .در واقع
ممکن اسییت که تقلیل تنوع فرهنگی به اشییکاک مختلای تصییور شییود :هر جایی که زبانهایی
مسیینوش شییدهاند .به محاق فراموشییی رفتهاند و فرهنگهای مهجوری به حاشیییه رفته یا از بین
رفتهاند .آیا این م سئله که تو سعه جوامع دانش محور ،روند یکد ست سازی فرهنگی مورد ا شاره
شمار زیادی از کارشناسان را برجسته می سازد ،خطرناق نیست؟ به نظر میرسد عوامل تعیین
کننده علمی و تکنولوژیکی جوامع اطالعاتی ،به ندرت به ارتقای «تنوع سییودمند فرهنگها» که
یونسکو مسئوک حااهت از آن است ،منجر میشود(.گزارش یونسکو 253 :1389 ،و .)254
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لذا چند زبانگرایی دسییترسییی به دانش را به ویاه در مدرسییه تسییهیل میکند ،در کالس
درس ،دو زبانی و دو فرهنگی دو پدیده کامال مجزا هسیییتند .اما زبان ابزار مهم دانش اسیییت و
بهبود چند زبانگرایی و در ف ضای سایبر میتواند ن شانگر قدم مهمی در م سیر حیانت از تنوع
سیستمهای دانش و فرهنگ باشد) .همان).
سیاست حمایت بینالمللی از تحکیم و تقویت تنوع فرهنگی مورد توجه خاا یونسکو قرار
دارد و مذاکرات ب سیاری در سطح جهانی درباره آن انجام شده بر دو در نوامبر ساک  2001از
سوی کنارا سن عمومی یون سکو منتهی گردیده بود ،با ت صویب عهدنامه تنوع فرهنگی در اکتبر
 2005موفقیت بزرگی به دسیییت آورد .تصیییویب این عهدنامه ،موفقیت بسییییار بزرگی برای
کشورهای اروپایی ،کانادا و به ویاه کشورهای در حاک توسعه برد .با تصویب عهدنامه مذکور ،بعد
از فروپاشییی شییوروی و دیوار برلین برای اولین بار آمریکا در یونسییکو در زمینه جهانی سییازی
فرهنگی و ارتباطی با شک ست مهمی رو به رو شد .به طوریکه این عهدنامه با اکثریت قاطع 148
رأی مثبت و تنها با مخالات آمریکا و ا سرالیل و همچنین رأیهای ممتنع ک شورهای ا سترالیا،
نیکاراگوله ،لیبریا ،اسییاوادور به تصییویب رسییید .به این ترتیب ،آمریکا در عرحییه فعالیتهای
بینالمللی یونسییکو ،بار دیگر تنها ماند و در تالهای دیگران خود برای جهانیسییازی فرهنگی و
ارتباطی با واکنش شدید دنیا مواجه شد .در این میان بازتاب روزنامههای جهان ،درباره ت صویب
این عهدنامه جالب توجه بود .به عنوان مثاک ،روزنامه «نیویورق تایمز» در  13اکتبر  ،2005یک
هاته قبل از ت صویب این عهدنامه اعالم کرد « آمریکا در مقابل طرفداران عهدنامه تنوع فرهنگی
در دنیا تنها مانده است» (.معتمدنااد .)331:
در حقیقت هدف این عهدنامه آن اسیییت که با سیییلطه فرهنگی آمریکا و به عبارت دیگر
جهانیسازی فرهنگ مقابله شود(.همان .)331
در نوامبر سییاک  2001اعالمیه جهانی تنوع فرهنگی از سییوی کناران عمومی یونسییکو
تصویب گردید .در ساک  2005در سی و سومین اجالسیه کناران عمومی یونسکو در  20اکتبر
 2005به تصویب این کناران رسید.
الف -اصول بنیادی در اعالمیه جهانی:
چهار عنصر احلی این اعالمیه عبارت است از  -1تنوع و تکثرگرایی  -2تنوع فرهنگی و
حقوق بشر  -3توع فرهنگی و خالقیت  -4تنوع فرهنگی و همبستگی بینالمللی
الف )1-تنوع و تکثرگرایی
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اعالمیه نه تنها جایگاه تنوع را در کانون فزاینده توسییعه اقتصییادی گنجانده بلکه آن را به
منزله روش د ستیابی قابل قبوک برای بقای رو شنگری عاطای ،اخالقی و معنوی مورد تأیید قرار
داده است(.ماده  )3تکثرگرایی فرهنگی از طریم توجه به جزلیات سیاستهای ملی اجرا میشود
که در آن همه شیییهروندان ضیییامن همبسیییتگی اجتماعی و مایه حیات جامعه مدنی و حیییلح
هستند(ماده )2
الف )2-تنوع فرهنگی و حقوق بشر
اعالم یه به طور جدی تنوع فرهنگی را با احترام به هم گان و وابسیییتگی مت قا بل و
جداییپذیری تنوع فرهنگی را با حقوق بشر و آزادیهای ضروری مرتبچ میداند(.ماده  )4حقوق
فرهنگی به عنوان حم آزادی بیان و احترام به انتخاب آزادانه شغل ،حم د ستر سی به آموزش و
تعلیم و حم مشیییارکت در حیات فرهنگی مورد نظر فرد و نیز فهم رفتار فرهنگی امر همراه با
اعالمیه اذعان دارد که آزادی بیان ،تکثرگرایی رسییانهای ،چند زبانی دسییترسییی برابر به هنر و
دانش فنی و علمی ،شامل د ستر سی دیجیتالی و اینکه کلیه فرهنگها امکان ابراز و ا شاعه خود
را داشته باشند ،تحت ضمانت تنوع فرهنگی قرار گرفته است(.ماده )6
الف )3-تنوع فرهنگی و خالقیت
اعالمیه اذعان دارد که پیشیییرفتهای فنی فرحیییتهای بسییییاری را برای خالقیت فراهم
می سازد ،اما همچنین باید به حقوق نوی سندگان و هنرمندان توجه شود .اعالمیه ابزار و خدمات
فرهنگی را نیز به عنوان بردارها هدایت ارزشها و معنا می شناسد که نمیتواند حرفاط کاال یا ابزار
مصییرفی تلقی میشییود(.ماده  )8همچنین اعالمیه با پذیرش حم کشییورها در تعریف سیییاسییت
فرهنگی خود ،این الزام کلی را میپذیرد که سیییاسییتهای فرهنگی باید موقعیتهایی را ایجاد
کنند تا منجر به تولید و اشاعه متنوع ابزار فرهنگی از طریم منابع فرهنگی شوند که این حنایع
خود باید دارای توان ایستادگی در سطح منطقهای و جهانی را داشته باشند(.ماده )9
الف )4-تنوع فرهنگی و همبستگی بینالمللی
اعالمیه یونسکو را مسئوک هدایت احوک و طرح اجرایی آن به سوی استراتایهای تو سعه
معرفی می کند و همچنین آن را محل برخورد ارایه همه شیییرکاء در دیگر کشیییورهای جهان،
سییازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی جامعه مدنی و بخش خصییوحییی میداند تا از این
رهگذر ،بتواند مااهیم و سیا ستها را به طرفداری از تنوع فرهنگی گ سترش دهد; (.کمی سیون
ملی یونسکو 15 :1384 ،و .)16
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ب -کنوانسیون تنوع فرهنگی
عنوان دقیم کنوانسییییون تنوع فرهنگی «عهدنامه پشیییتیبانی و پیشیییبرد نوع بیان های
فرهنگی» است که از یک مقدمه ،شامل  21بند و متن احلی با چند بخش تشکیل میشود.
در این مقدمه ،دالیل توجیهی ضرورت ت صویب عهدنامه مذکور یادآوری شدهاند .همچنین
در م یان ت ند های مختلف آن ،اهم یت تنوع فرهنگی ،از ل حاظ تحقم کا مل حقوق بشیییر و
آزادیهای بنیادی ،که در اعالمیه جهانی حقوق بشییر و دیگر اسییناد مهم بینالمللی مورد تأکید
قرار گرفتهاند .یادآوری شده است.
در بندهای دیگر مقدمه ،خاطر نشان گردیده است که تنوع فرهنگی باعث تقویت و تکوین
جریان آزاد افکار ،اطالعات و گسیییترش مبادالت و تعامالت فرهنگی در سیییطح دنیا میشیییود.
همچنین در مقدمه این عهدنامه تأکید شده ا ست که تنوع فرهنگی به آزادی اندی شه و بیان و
اطالعات و تنوع ر سانهها برای بیانهای فرهنگی و شکوفا شدن هر چه بی شتر آنها در تمامی
جوامع کمک میکند .در حقیقت تنوع فرهنگی ،فعالیت ها فرآورده ها و خدمات مختلای را که
بیشتر بر جنبه فرهنگی و نه جنبههای اقتصادی آنها تکیه میشود در بر میگیرد.
در بخش نخست متن احلی عهدنامه هم هدفها و احوک راهنمای آن پیشبینی شدهاند.
در همین بخش ،احییل احترام به حقوق بشییر و آزادیهای بنیادی ،مورد تأکید قرار گرفته
ا ست و از جمله ت صریح شده ا ست« :آزادی بیان ،اطالعات و ارتباطات ،امکان افراد برای انتخاب
شیییوههای بیانهای فرهنگی را مورد تأمین تضییمین قرار میدهد  )2همچنین در این بخش ،به
موجب ماده  ،2بر احل حاکمیت دولتها برای سیاستگذاریهای مربوط به فرهنگ خودشان و
نیز بر حاظ منزلت و احترام مسییاوی تمامی فرهنگها در جهان تأکید گردیده اسییت .احییوک
«همبسییتگی و همکاری بینالمللی در زمینه فرهنگ» «تنوع فرهنگی به عنوان مکمل توسییعه
اقتصادی»« ،ضرورت تنوع فرهنگی برای نیل به توسعه پایدار» به «دسترسی منصاانه همه افراد
به فرهنگ و م سالل بیان آن» «گ شودگی و تعادک در تنوع فرهنگی و بیانهای فرهنگی» نیز از
دیگر مو ضوعهای مطرح شده در بخش نخ ست این عهدنامه ه ستند .در بخش دوم متن ا حلی
زمینه های اجرایی عهدنامه مشیییخص شیییدهاند .در این بخش ،ابتدا تعاریای از تنوع محتوا و
آورده
فییییییییرهیییییییینییییییییگییییییییی
بیییییییییییییییییان هییییییییای
شدهاند و سپ از آنها فعالیتها ،فرآوردهها ،خدمات فرهنگی و حنایع و سیاستها و اقدامات
فرهنگی تعریف شدها ند .همچنین ضرورت پشتیبانی از تعامل میان فرهنگی ،در این بخش مورد
توجه قرار گرفته اسییت .در ماده  5این بخش به «حقوق و تعهدات کشییورهای عضییو عهدنامه»
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ا شاره شده ا ست و در ماده  6آن نیز «حقوق ک شورهای ع ضو در سطح ملی درباره فرهنگ و
اقداماتی که میتوانند انجام دهند» ،عنوان گردیدهاند .در مادههای  7و « 8اقدامات ضروری برای
پیشبرد ،پشتیبانی و اعتالی بیانهای فرهنگی» اراله گردیدهاند .همچنین ماده  ،9بر «مشارکت
در اطالعات و شییاافیت اقدامات در حوزه تنوع فرهنگی» تأکید کرده اسییت .ماده  10عهدنامه
تنوع فرهنگی ،بر «آموزش مخاطبیان و آگاهیهای آنها در این زمینه» تأکید نموده و مادههای
 11و  12و  13آن نیز برای «مشیییارکت جامعه مدنی ،همکاریهای بینالمللی ،همگرایی ،تنوع
فرهنگی و توسعه پایدار» اهمیت فراوانی قالل شدهاند .همچنین ماده  14عهدنامه ،به «همکاری
ک شورهای جهان در زمینه فعالیتهای فرهنگی به منظور پی شبرد تو سعه و ضرورت ت شکیل و
یک « حندوق بینالمللی تنوع فرهنگی» اشاره شده است .مادههای  15و  16و  17عهدنامه هم
«اهمیت توافمهای مربوط به همکاریهای دولت های عضیییو برای پشیییتیبانی تنوع فرهنگی»،
«ضییرورت کمکهای کشییورهای توسییعه یافته و در حاک توسییعه برای مبادالت و پیشییبرد تنوع
فرهنگی را پیش بینی نمودهاند».
ماده  18عهدنامه .بر «همکاری بینالمللی برای مقابله با خطرات و تهدیدات تنوع بیانهای
فرهنگی» تأکید کرده و «م شخ صات تأ سی حندوق بینالمللی تنوع فرهنگی» را ذکر نموده
اسییت .در ادامه متن عهدنامه نیز مادههای 19و 20به «مبادالت اطالعات .تهیه و اشییاعه آنها و
رابطه عهدنامه تنوع فرهنگی با سیایر اسیناد بینالمللی مورد توافم کشیورهای عضیو یونسیکو »
اشیییاره کردهاند و آن ها را مکمل هم خواندهاند .همچنین ماده  21عهدنامه به «مشیییورتها و
هماهنگیهای بینالمللی» اخت صاا یافته ا ست .ماده  22عهدنامه که بخش سوم متن ا حلی
عهدنامه را دربردارد« ،ارکان عهدنامه» مشییخص شییدهاند .دراین ماده ،پیشبینی گردیده اسییت:
کناران عمومی ک شورهای ع ضو عهدنامه هر دو ساک یک بار برگزار می شود» ماده «23کیمته
بینالدوک مدیریت پ شتیبانی و پی شبرد تنوع فرهنگی» را که مرکب از  18ع ضو ا ست و هر 4
ساک یک بار تجدید انتخاب می شوند .م شخص کرده ا ست .همچنین ماده  24تأکید کرده ا ست
که «دبیرخانه این عهدنامه » باید در سازمان یون سکو م ستقر شود» بخش آخر عهدنامه .از ماده
 25به بعد را در بر میگیرد .در این ق سمت عهدنامه ،به «حل اختالف ک شورهای ع ضو» ا شاره
شییده اسییت .همچنین در مادههای  26و  27و  28عهدنامه« ،چگونگی برگزاری نشییسییتها و
جلسییات کناران عمومی کشییورهای عضییو و کمیته بینالدوک»« ،باز بودن عهدنامه برای ورود
کشورهایی که عضویت آن را هنوز نپذیرفتهاند» و «ثبت نشانی کامل اعضا» ،ذکر گردیدهاند .در
ماده  29عهدنامه «تاریخ اجرای عهدنامه» تعیین شده ا ست .به موجب این ماده ،سه ماه بعد از
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آن که  30ک شور دنیا متن عهدنامه را به ت صویب ر ساندن مقررات آن ضمانت اجرا پیدا خواهند
کرد.
مادههای  31 ،30و  32عهدنامه ،به چگونگی اجرای عهدنامه در کشورهایی که نظام فدراک
د ارند مانند رو سیه و هند و ک شورهایی که دولت مرکزی یکپارچه دارند مانند ایران ا شاره شده
ا ست .ورود امکان خروج از عهدنامه در ک شورهای ع ضو از طریم سازمانهای مربوط به یون سکو
اشیییاره گردیده اسیییت .همچنین مادههای  34 ،33و  35عهدنامه به «شیییرایچ تجدید نظر در
محتوای عهدنامه» ،انت شار عهدنامه به  6زبان انگلی سی ،فران سوی ،رو سی و ا سپانیایی و چینی و
عربی» و «ثبت عهدنامه در دبیرخانه سییازمان ملل برای رسییمی شییدن» آن ،تأکید کردهاند(.
معنمد نااد.)336 :
 -3اجالس جهانی سران درباره جامعه اطالعاتی:
اجالس جهانی سران درباره جامعه اطالعاتی در اثر تالشها و کوششهای برخی از دولتها
و سازمانهای بینالمللی و مؤ سسات تحقیقی وابسته به ملل متحد در جهت بررسی چالشها و
پیشیییرفتهای تکنولوژیهای نوین اطالعات و ارتباطات و تأثیرات آنها بر تحوالت اقتصیییادی،
اجتماعی ،سیا سی ،فرهنگی جوامع ملی و جامعه بینالمللی و مباحثهها و مناق شههای مختلف
درباره انقالب ارتباطات ،عصییر ارتباطات ،جامعه اطالعاتی ،جامعه شییبکهای و نظایر اینها مورد
بحث و بررسی قرار گرفتند.
برگزاری اجالس جهانی سیییران درباره جامعه اطالعاتی باز میگردد به این که در ژانویه
 ،2002مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک پی شنهاد برای برگزاری اجالس جهانی سران به
منظور بررسیییی مسیییالل مربوط به فناوریهای اطالعات حیییویب نمود ،که اتحادیه بینالمللی
ارتباطات دور برگزاری اجالس مذکور را با همکاری سیییران بیش از پنجاه دولت و تعدادی از
سیییازمانهای بینالمللی ،منطقهای و ملی را بر عهده گرفت .تعدادی از آژان های تخصیییصیییی
وابسییته به سییازمان ملل متحد چون یونسییکو ،یونیسییف ،سییازمان بهداشییت جهانی و ...نیز در
برگزاری اجالس مذکور همکاری دا شتند .نقش یون سکو به خاطر حالحیت ا سا سنامهای آن در
بهرهگیری از ارتباطات به منظور توسییعه حییلح دارای اهمیت اسییاسییی میباشیید .اجالس جهانی
سران درباره جامعه اطالعاتی در دو مرحله برگزار گردید که مرحله اوک آن در دسامبر  2003در
ژنو برگزار گرد ید ،و مرح له دوم آن نوامبر  2005در تون برگزار گرد ید .مسییییاللی که در
اجالسهای مذکور مورد بحث قرار گرفتند .موضوعی که در اجالسهای ژنو و تون پدیدار شده
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بود مسیییأله حاکمیت بر اینترنت و مدیرت و نقش ایاالت متحد آمریکا در حاکمیت بر فضیییای
اینترنت بود .ایده انقالبی که در اجالسهای مذکور مطرح شیییده بود حمایت از حاکمیت جامعه
مدنی بر اینترنت بود.
(Available at http//en.wikipedia.org/wiki/world- summit- on- theinformation- society).
ماح صل اجالس جهانی جامعه در ژنو در ساک  2003ت صویب اعالمیه ا حوک و برنامه عمل
بود که در آن ها راجع به ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی بحث و در اسییناد آن نیز بر ضییرورت
حمایت و تقویت ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی تأکید گردید.
در اجالس تون  2005نیز در سیییند تعهد تون که سیییند نهایی اجالس مذکور بود بر
ضرورت تقویت ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی تأکید گردید.
 -1-3اجالس جهانی سران درباره جامعه اطالعاتی ژنو 2003
در اجالس  2003ژنو ،نمایندگانی از  175کشور ،در فاز اوک اجالس جهانی سران درباره
جامعه اطالعاتی شرکت کرده بودند که آنها اعالمیه احوک را در آن جا پذیرفته بودند .اعالمیه
احوک یک نقشه راه برای جمع کردن یک جامعه اطالعاتی دسترس برای همگان که مبتنی بر
اشتراق دانش است.
برنامه عمل این هدف را بیان میکند که بیش از پنجاه درحییید جمعیت جهان تا سیییاک
 2015به اینتر نت دسیییترسیییی پیدا کنند .اجالس ژنو در مورد مسیییالل جداک برانگیزی چون
مدیریت اینترنت و سرمایههای آن به نتیجهای نرسید.)Ibid(.
از جامعه مدنی نمایندگانی سازمانهای غیردولتی حضور داشتند که مدارکی را اراله دادند.
تحت عنوان تشکیل جوامع اطالعاتی برای نیازهای بشریت که در گستره مسالل زیر چتر حقوق
بشر و جامعه اطالعاتی هاهر شده است .اسناد و مدارق بینالمللی حاحل از اجالس ژنو اعالمیه
احوک و برنامه عمل میباشند که در ذیل به بررسی ابعاد اخالقی در آنها پرداخته خواهد شد.
 -1-1-3اعالمیه اصول:
به موجب اعالمیه ا حوک که در  12د سامبر  2003به ت صویب نمایندگان دولتها ،جامعه
مدنی و بخش خ صو حی ر سید ،جامعه اطالعاتی به عنوان جامعهای مردم محور و تو سعه مدار
ضمن تأکید بر این که بنیاد اساسی جامعه اطالعات حم آزادی عقیده و بیان مبتنی بر ماده 19
اعالمیه جهانی حقوق ب شر میبا شد ،به قواعد اخالقی توجه خا حی شده ا ست به طوری که یک
ماده از اعالمیه مذکور تحت عنوان ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی شناخته شده است.
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در پاراگرافهای  58 ،56 ،56و  59اعالمیه احوک راجع به ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی
ححبت شده است به گونهای که به طور حریح در سند مذکور ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی
به عنوان یک احل اساسی در فناوریهای اطالعات و ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است.
 -1احترام به حییلح و ارزشهای بنیادین آزادی ،برابری ،همبسییتگی و مدارا ،مسییئولیت
مشیییترق و رعایت طبیعت( .(Paragraph 56به عنوان یک بعد اخالقی در جامعه اطالعاتی
تعیین شده ا ست که نقش فنآوریهای اطالعات و ارتباطات را در پا سداری از حلح جهانی و
گسترش همبستگی ،تساهل و مدارا در میان ابنای بشر بیان میدارد.
اخالق در جامعه اطالعاتی باید ترویجدهنده عدالت و منزلت و ارزش آدمی با شد و خانواده
باید به و سیعترین شکل ممکن حااهت شود و برای ایاای نقش حیاتی خود در جامعه تقویت
گردد Paragraph 57).(.خانواده اساس حاظ ارزشهای اخالقی در جامعه اطالعاتی میباشد.
به گونهای که ارزش های اخالقی تا حد زیادی مبتنی بر تقویت بنیاد خانواد در جام عه
است .از سوی دیگر بسیاری از قواعد اخالقی چون حمایت از زنان و کودکان و احل عدم تبعیض
مبتنی بر نقش مهم خانواده است که جایگاه مهمی در حیانت از زن در جهان امروز دارد.
در ا ستااده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و تولید محتوا باید حقوق ب شر و آزادیهای
بنیادین دیگر از جمله حریم شییخصییی و حم آزادی اندیشییه ،وجدان ،مذهب هماهنگ با قواعد
بینالمللی مربوطه رعایت شییود .(Paragraph 58).ارزشهای اخالقی مبتنی بر حقوق بشییر
میباشند و مساللی چون حریم خصوحی ،حمایت از اقلیتها ،انتشار و دسترسی اطالعات که در
حقوق و داخلی کشورها و حقوق بینالملل معاحر مطرح شدهاند همه مبتنی بر اخالق میباشند
که در جامعه اطالعاتی قرن بیست و یکم باید مورد تقویت قرار بگیرند.
نقشآفرینان جامعه اطالعاتی در مقابل اسیییتااده های سیییوء از فنآوری های اطالعات و
ارتباطی ،همچون تخلاات قانونی و دیگر کارهای ناشیییی از ناادپرسیییتی و تبعیض نااد ،بیگانه
هراسی ،نابردباریها ،تنار ،خشونت ،همه اشکاک سوءرفتار با کودکان از جمله تمایالت جنسی به
کودکان و وقیحنگاری درباره کودکان و قاچاق و دسییت شییمار افراد بشییر به اقدامات مقتضییی و
روشهای پیشگیرانه که قانون مشخص کرده است دست بزنند.) Paragraph 59).
در قواعد اخالقی نقش بسیییار مهمی در پیشگیری دارند ،که روشهای پیشییگیرانه قانونی
مبتنی بر قواعد اخالقی میباشیییند لذا با تأکید بر ابعاد اخالقی میتوان عدم تبعیض ،حمایت از
کودکان ،مقابله با شییکاف دیجیتاک ،گسییترش همبسییتگی و نزدیکی میان ابنای بشییر و ...را در
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جامعه اطالعاتی گسییترش داد به گونهای که قانونگذاریهای داخلی و بینالمللی ناگزیر باید به
قواعد اخالقی متوسل بشوند.
 -2-1-3برنامه عمل
برنامه عمل حاوی رهنمودهای اجرایی ه ست تا با ارتقاء ا ستااده از مح صوالت ،شبکهها،
خدمات و برنامه های مبتنی بر فنآوری های اطالعاتی و ارتباطی ،جام عه اطالعاتی مورد نظر
بیانیه احوک با همکاری و همبستگی دولتها و همه طرفهای ذیناع تحقم نماید.
ابعاد اخالقی جامعه اطالعاتی در بخش  10برنامه عمل مورد توجه قرار گرفته اسیییت :که
ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی همان ارزشهای عام جهانی میبا شد ،که باید خبر م شترق را
ترویج نماید و جلوی سوء استااده از فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی را بگیرد.
برای ترویج احترام به حییلح و پاسییداشییت ارزشهای بنیادین آزادی ،برابری ،همبسییتگی،
رواداری ،مسئولیت مشترق و باید گامهایی برداشته شود.
فنآوری های اطالعات و ارت با طات را میتوا ند چه از ح یث ابزار و چه از ح یث محتوا به
عنوان وسیییلهای بر پیشییرفت حییلح و گسییترش ارزشهای بنیادین مورد توجه قرار داد و این
فنآوریها دارای نقش برجسته در ترویج حلح و ارزشهای بنیادین دارا میباشند.
همه طرف های ذیناع باید آگاهی خود را نسیییبت به ابعاد اخالقی اسیییتااده هایی که از
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی میکنند ،افزایش دهند.
فنآوری های اطالعات و ارتباطات نقش مهمی در تقویت ابعاد اخالقی دارد و کاربران آنها
باید استاادههای خود را در جهت ابعاد اخالقی بنمایند.
همه نقشآفرینان جامعه اطالعاتی باید خیر عمومی را ترویج کنند ،از حریم خصییوحییی و
دادههای شخ صی حااهت کنند و در مقابل سوء ا ستاادههایی که از فنآوریهای اطالعاتی و
ارتباطی میشیییود نظیر کارهای غیرقانونی و اعماک ناشیییی از ناادپرسیییتی ،تبعیض نااد ،بیگانه
هرا سی ،خ شونت ،تنار ،تمام ا شکاک بدرفتاری با کودکان نظیر میل جن سی به کودکان و وقیح
انگاری کودکان ،و قاچاق و اسییتثمار انسییانها ،اقدامات مقتضییی و بازدارنده مطابم با قانون ،به
عمل آورند.
از همه طرفهای ذیناع به موجب برنامه عمل به ویاه دان شگاهیان دعوت شده ا ست تا به
پاوهش در زمینه ابعاد اخالقی فناوریهای اطالعات و ارتباطات ادامه بدهند.
 -2-3اجالس جهانی سران درباره جامعه اطالعاتی تونس :2005
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مرحله دوم اجالس جهانی سییران درباره جامعه اطالعاتی در تاریخ  16تا  18نوامبر 2005
در تون برگزار گرد ید ،اجالسیییی برای توسییی عه جای گاه ارت با طات بود ،که جام عه مدنی و
سازمان های مربوط به آن با هدف تقویت و حمایت از گروهها و اشخاا برای حلح ،حقوق بشر،
توسییعه ،حمایت از محیچ و اسییتراتای اسییتااده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در اجالس
مذکور مشارکت داشتند.
در اجالس مذکور نمایندگان دولتها ،جامعه مدنی و بخش خ صو حی حمایت حریح خود
را از اعالمیه ا حوک و برنامه عمل در سند تعهد تون اعالم دا شتند واعالم دا شتند که سعی در
ایجاد جامعه اطالعاتی به ا ساس من شور سازمان ملل متحد قوانین بینالمللی ،چند جانبهگرایی،
احترام و حمایت از اعالمیه جهانی حقوق بشییر به گونهای که مردم را قادر به ایجاد دسییترسییی
اسییتااده و به اشییتراقگذاری اطالعات و دانش برای دسییتیابی به اسییتعدادهایش با هدف ارتااء
توسیییعه پایدار ،بهبود کیایت زندگی ،از بین بردن فقر و دسیییتیابی به اهداف پذیرفته شیییده
بینالمللی توسعه که در اعالمیه هزار درج شدهاند اعالم نمودند.
ابعاد اخالقی که در اجالس تون و در سیییند تعهد مربوط به آن مورد توجه بودند از یک
سیییوی تأکید مجدد و حمایت از ابعاد اخالقی مندرج در اعالمیه احیییوک و برنامه عمل بود و از
سوی دیگر در بند  5سند تعهد آمده ا ست ضمن تأکید دوباره ماده  19میثاق حقوق مدنی و
سیا سی اجرای حم آزادی عقیده و بیان وهایف و م سئولیتهای خاا خود را به دنباک دارد و
عالوه بر این ممکن است تحت کنترک محدودیتهایی قرار گیرد که توسچ قانون برای احترام به
حقوق یا اعتبار دیگران و برای حاظ امنیت عمومی یا به دسیییتور دولت یا از سیییوی بهداشیییت
عمومی یا امور اخالقی ایجاد شدهاند .بند  8سند مذکور بر ایجاد مکانیزم مالی برای از بین بردن
شکاف دیجیتاک ،راهبری اینترنت و م سالل مربوط به آن را مورد تعهد قرار داده ا ست .در ماده
 10سیییند مذکور احترام و پرورش تنوع های فرهنگی را مورد توجه قرار گرفته اسیییت .نقش
همکاریهای بینالمللی برای عنوان ابعاد اخالقی جامعه اطالعاتی را تأکید و این م سالل را برای
ایجاد یک جامعه اطالعاتی فراگیر مورد توجه قرار داده است.
گفتار دوم :اسناد منطقهای یونسکو راجعبه تقویت ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی
 -1اعالمیه سانتودومینگو ).)Santo Demingo
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اعالمیه سانتودومینگو حا حل اولین کناران منطقهای اخالق اطالعات در امریکای التین
بود که در تاریخ  6تا  9دسیییامبر  2006در سیییانتودومینگو پایتخت جمهوری دومینیکن تحت
حمایت یونسکو با همکاری کمیسیون ملی یونسکو جمهوری دومینیکن برگزار شد.
در کناران مذکور نمایندگان دولتها کارشییناسییان از ده کشییور امریکای التین راجع به
مسالل مربوط به دستر سی به اطالعات ،حریم خ صوحی ،حقوق مالکیت فکری ،ارتقاء احترام به
ارزشها و ا حوک ا سا سی ،باال بردن توجه به اخالق اطالعات و سیا ستها و برنامههای مربوط
پرداخته شد.
در خاتمه کناران اعالمیه سیییانتودومینگو راجع به ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی به
و سیله شرکتکنندگان مورد ت صویب قرار گرفت که مسالل ذیل در آن به عنوان اهداف ا سا سی
جامعه اطالعاتی مطرح شده است:
ارتقا حییلح و احترام به ارزشهای اسییاسییی چون آزادی ،تسییاوی ،همبسییتگی تحمل و
مسئولیت جمعی در جامعه اطالعاتی یک هدف اساسی است.
باال بردن و ارت قاء میزان تو جه به اب عاد اخالقی در اسیییت ااده از فنآوری های اطالعات و
ارتباطات
اجتناب از استااده مضر از فنآوری اطالعات و ارتباطات و ارتقاء احترام به حریم خصوحی
و اطالعات شخصی.
ارتقاء و دسییترسییی برابر به اطالعات و دانش که در ارتباط با مسییالل مربوط به توسییعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد توجه قرار میگیرند.
ارتقاء ا ستااده م سئوالنه فنآوریهای اطالعات و ارتباطات و ر سانههای ارتباطی مطابم با
بهترین استانداردهای حرفهای و اخالقی
بهبود دسترسی و استااده مستقل از فنآوری اطالعات و ارتباطات به وسیله نسل جوان
به کار بردن تمام امکانات به منظور اجازه د ستر سی برابر به فنآوری اطالعات و ارتباطات
بهمنظور تشییویم نسییل جوان به منظور مشییارکت در بحثهای مربوط به جنبههای اخالقی در
جامعه اطالعاتی هماهنگ کردن اقدامات سیا سی و اداری در تمام سطوح به منظور ارتقاء بحث
به روی اخالق و اطالعات
حمایت از تمام فعالیت های مربوط به تکمیل برنامه عمل که در ماده  10برنامه عمل
مشخص شده استAvailable at http:// Portal.unesco.org/ ci/ en/ ev. Php- URL- (.
ID= 27533 & URL- Do= Do- Topic & URL- secfom).
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 -2اعالمیه تشوانه).(Tshwane
برگزاری سیییمپوزیسیییم کارلسیییروهه نشیییان داد که قاره آفریقا در زمینه اخالق اطالعات
نمایندهای ندارد به طوری که از قاره آفریقا فقچ دو نماینده درآن نشست علمی تخصصی حضور
داشتند ،که علت عدم حضور نمایندگان و کارشناسان آفریقایی در کناران کارلسروهه به علت
نا شناخته بودن متخ ص صین و دان شگاهیان آفریقا برای متخ ص صین سایر ک شورهای دنیا و عدم
ح ما یت مالی از آن ها برای تو جه به مسیییا لل روز ج هان بود .اولین کناران راجع به اخالق
اطالعات در افریقا در تاریخ  5تا  7فوریه  2007در ت شوانه در آفریقای جنوبی برگزار گردید ،که
برگزاری کناران مذکور برای تکمیل ماده  10برنامه عمل اجالس جهانی سییران درباره جامعه
اطالعاتی ژنو 2003 -بر نا مهریزی و طراحی شیییده بود .کناران مذکور ت حت ح ما یت مالی
آفریقای جنوبی و توجهات خاا یون سکو با ح ضور بیش از نود متخ صص بی ست ک شور که اکثر
آنها کشورهای آفریقایی بودند برگزار گردید.
در کناران مو ضوعاتی مورد اتااق نظر شرکت اتااق نظر شرکتکنندگان قرار گرفت که
تحت عنوان اعالمیه تشوانه راجع به اخالق اطالعات در آفریقا به تصویب رسید.
اعالمیه مذکور با باور بر این که اخالق اطالعات دارای نقش احییلی در آموزش و سیییاسییت
برای تو سعه اجتماعی ،فرهنگی و اقت صادی آفریقا ا ست ،به عنوان یک مبنای احلی برای تقویت
و توسییعه اخالق در جامعه اطالعاتی آفریقا به تصییویب رسییید که شییامل احییوک اسییاسییی ذیل
میباشد،
ا حل اوک -همه مردم دارای حقوق م ساوی آنچنان که در اعالمیه جهانی حقوقب شر ذکر
شده است میباشند .مردم برای اعماک حقوقبشر ذکر شده در اعالمیه مذکور نیاز دارند و باید به
اطالعات دسترسی داشته باشند ،آنچنان که بتوانند از آن سود ببرند.
احییل دوم -اطالعات باید به عنوان وسیییلهای برای ارتقاء اهدافی چون آزادی ،دموکراسییی،
شعور ،امنیت جهانی ،حلح و توسعه مورد شناسی و استااده قرار بگیرد.
احل سوم -اطالعات باید ،در دسترسی ،قابل دسترسی ،قابل استااده برای گروههای زبانی،
زن و مرد ،معلولین ،گروههای سنی مختلف ،گروههای مختلف فرهنگی و طبقات مختلف جامعه
باشد.
ا حل چهارم -در گ ستره جهان ،مرکزیت اطالعات به عنوان و سیله حرکت ملتها به سوی
جوامع اطالعاتی دانش محور تصور شده است.
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ا حل پنجم -سیا ستها و اقدامات درباره تولید ،انت شار ،ا ستااده اطالعات در آفریقا باید
مبتنی بر اخالق بر مبنای ارزشها انسانی جهانی ،حقوقبشر و عدالت اجتماعی باشد.
احل ششم -دانش بومی و تنوع فرهنگی ،سهم با ارزش آفریقا که میتوان جامعه اطالعاتی
جهان را بسیییازد ،باید حاظ ،ترویج ،توسیییعه ،داده شیییود تا دانش در سیییطح جهانی توسیییعه
بیابدAvailable at http://www.Africa info ethics. Org/ tshwance Decelartion. (.
Html).
 -3اعالمیه استراسبورگ(.)Strusburg
اعالمیه استراسبورگ حاحل نشست منطقهای اروپایی راجع به اخالق .حقوقبشر در جامعه
اطالعاتی اسییت که با حمایت یونسییکو ،کمیسیییون ملی یونسییکو فرانسییه و شییورای اروپا در
استراسبورگ در تاریخ  13تا  14سپتامبر  2007برگزار شد .شرکتکنندگان کناران مذکور از
کشورهای اروپایی و ایاالت متحد آمریکا بودند .هدف از برگزاری اجالس بحث و شناخت مسالل
دارای اولویت برای منطقه اروپا به منظور جلب توجه شرکتکنندگان به م سالل اخالقی مربوط
به فنآوریهای اطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن میباشد.
این ن ش ست مبتنی بر چهار محور ا سا سی بود که مو ضوعات ا حلی را شامل می شدند که
عبارت بودند از:
 -1بررسی فرحتهایی که به وسیله فنآوریهای اطالعات و ارتباطات ایجاد شده است.
-2بر وی تأثیرات ،تماسهای منای و تعارض اجتماعی تمایالت
 -3توحییی یه نا مه با هدف مشیییار کت در مدیر یت اینتر نت مبتنی بر هم کاری ت مامی
شرکتکنندگان و مسئولیت مشترق.)Rafael capurro and johannes B. Britz:20105(.
اعالمیه ا سترا سبورگ که نتیجه نهایی کناران ا سترا سبورگ راجع به اخالق اطالعات در
منطقه اروپا بوده حاوی یک سری احوک میباشد که عبارتند از:
 -1اخالقیات و احولی اساسی و تاسیر آن در مقابل حقوقبشر
 -1 -1ارتقاء ،احترام و حمایت از حقوقبشر در اینترنت
 -2 -1اعالم احوک جهانی اخالقی
 -3 -1انجام فعالیت به منظور مشییاهده مسییالل مربوط به اخالق و حقوق بشییر در جوامع
دانش محور
 -4 -1انتقاک احوک اخالقی به قواعد اخالقی در تمام سطوح
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 -5 -1ارزیابی و محاسییبه جنبههای اجتماعی فنآوریهای اطالعات و ارتباطات از ماهوم
فنی آنها
 -6 -1تشویم و توسعه اخالق ،حقوقبشر و آموزش رسانهای
 -7 -1تأسی مدیریت اروپایی بر عرحه اینترنت
 -2مقام و استقالک
 -2 -1اعالم و شییناخت حقوق بهمنظور حیییانت از حیییانت اطالعات شییخصییی و زندگی
خصوحی
 -2 -2توسعه یک سند بینالمللی بهمنظور حمایت از اطالعات شخصی و زندگی خصوحی
 -3 -2تأسی نهادهای عملیاتی برای حمایت از اطالعات شخصی و زندگی خصوحی
 -4 -2تأمین ارتقا و احترام به آزادی بیان در اینترنت
 -4 -3تأمین ارتقا و احترام به آزادی تشکیل انجمن و مجمع در اینترنت
 -4 -4مبارزه با جرالم سایبری بدون لطمهزدن به استقالک آزادی بیان
 -3همبستگی و عدالت اجتماعی
 -3 -1توسعه و تکمیل سیاست دسترسی جهان به اطالعات
 -3 -2افزایش حوزه اطالعات عمومی
 -3 -3تشویم ابتکار به منظور ارتقا شرکت در دانش
 -3 -4دو باره تصیییدیم بر ای جاد ت عادک بر ت مایالتی که برای ح ما یت از مالک یت فکری
ضروری است کردند.
 -3 -5ار تقییاء بیییان تمییام فر هنییگهییا و زبییانهییا در ا ی ن ترنییت مورد ا تاییاق قرار
گییرفییتیینییدAvailable at http://www. Diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/final (.
recommendations).

 -4اعالمیه هانوی(.)Hanoi
کناران هانوی با همکاری یونسییکو و کمیسیییون ملی یونسییکو ویتنام و با حضییور دیگر
کشیییورهای عضیییو یونسیییکو ،به عنوان اولین کناران منطقهای راجع به ابعاد اخالقی جامعه
اطالعاتی در  14مارس  2008با ح ضور نمایندگان دولتها ،جامعه مدنی و بخش خ صو حی در
هانوی پایتخت ویتنام برگزار گردید .هدف از برگزاری کناران مذکور بررسییی کارشییناسییی به
حیییورت منطقهای برای شیییناخت ضیییرورتها و چالش های مربوط به ابعاد اخالقی در جامعه
اطالعاتی در منطقه آسیییا و اقیانوسیییه بود .محاحییل کناران مذکور بیانیه هانوی اسییت ،که
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شیییرکتکنندگان در کناران نسیییبت به یکسیییری اولویتها راجع به ابعاد اخالقی در جامعه
اطالعاتی اتااق نظر داشییتند که در بیانیه هانوی تحت عنوان سییه موضییوع احییلی از آنها بحث
می شود اولین مو ضوع به م سئله د ستر سی جهان به اطالعات اخت صاا یافته ا ست که به شرح
ذیل در بیانیه هانوی مطرح شده است.
اوالط همه کشیییورهای منطقه را ترغیب مینمالیم که به رعایت این نکته که به تالشهای
خود در جهت کاهش شکاف دیجیتاک ادامه دهند ،زیرا ضروری ا ست که کلیه شهروندان در هر
کشوری به طور یکسان در فواید انقالب اطالعاتی سهیم باشند.
دوم ،ما به اهمیت ترویج سواد اطالعاتی و ر سانهای در بین کلیه ک شورها واقایم تا به این
وسیله هر فرد بتواند از اطالعات موجود استااده نماید.
سوم ،ما معتقدیم که چند زبانگی در ر سانههای جدید بای ستی ترویج شود به طوری که
همان برخوردار از مزایای جامعه اطالعاتی باشند.
چهارم ،ما مصر بر آن هستیم که شناخت ابعاد اخالقی جامعه اطالعاتی در تمام برنامههای
آموزش رسمی و غیر رسمی در منطقه بایستی پیشبینی گردد.
پنجم ،ما بر ضییرورت تدوین و ترویج رویکردی با مشییارکت کلیه ذیناع در مورد کاربرد و
بهکارگیری فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی برای توسعه با هدف رفع نیازهای جوامع توافم نظر
داریم.
شییشییم ،گسییترش عرحییه عمومی اطالعات را از لحاظ کمی و کیای ترویج مینمالیم .ما
خواهان برقراری تعادک بین حقوق مالکیت معنوی و حم کاربران در دسترسی به اطالعات عرحه
عمومی به ویاه اطالعات انتشار یافته توسچ بخش دولتی میباشیم.
موضوع دوم کناران به آزادی بیان اخت صاا یافته ا ست که مسالل مطرح در اعالمیه در
این باره عبارتند از:
اوک ،ضییمن به رسییمیت شییناختن حاکمیت تکتک کشییورها بر تعهد آنان بر پایبندی به
معاهدات و پیمانهای بینالمللی برای ایجاد جامعه دانش محور و فراگیر تأکید میکنیم.
دوم ،کلیه کشورهای منطقه را به ارتقا و گسترش آزادی بیان و اطالعات تشویم مینمالیم
زیرا این آزادی نه تنها فینا سه دارای ارزش ا ست ،بلکه در تأمین سایر حقوق ان سانی همچون
دسترسی به آموزش ،حاظ شرافت انسانی و آزادی مذهب نیز مؤثر است.
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سییوم -پیشیینهاد میکنیم که کشییورهای منطقه ایجاد الگوهای دیگری را مانند الگوهای
ارتباطی مسیییتقل و محلی به عنوان مکملی بر روش های موجود با منظور ترویج تبادک آزادی
اطالعات به کار گیرند.
چهارم -پاوهش های بیشیییتر و همکاری های بینالمللی ،در ارتباط با آزادی بیان و نحو
همکاری سودمند کشورها در جهت تبادک اطالعات و افکار را تشویم مینمالیم.
موضوع سوم مربوط به حریم خصوحی و مراقبت از آن است،
اوک -بر این باور بوده که بردا شتهای متااوتی از حریم خ صو حی بین دولتها و ملتها و
فرهنگهای متااوت وجود دارند و ضییمناط معتقد به این بوده که حااهت از حریم خصییوحییی و
امنیت آن ،بیانگر نوعی ارزش مطلوب بینالمللی میباشد.
دوم -معتقد به این بوده که همه شییرکای ذیناع بایسییتی نسییبت به موضییوعات مرتبچ با
حریم خصوحی و حااهت از اطالعات شخصی آموزش دیده و مسئولیت شناس باشند.
سییوم -دولتها و ملتها مجموعه قواعد حقوقی مرتبچ با احترام به اطالعات شییخصییی و
حریم خصوحی هر فرد را براساس شرایچ داخلی هر کشور در چهارچوب قواعد بینالمللی وضع
نمایند.
چ هارم -ح ما یت از تالش های ج هانی برای م قاب له با جرایم را یا نهای چون پورنوگرافی
کودکییان ،انتشییییار هرزنییامییههییا ...،و رفتییارهییای غیر اخالقی هسیییتیمAvailable(at .
http://portal.unesco.org.ci/en/ev.php- URL- ID= 26178& URL- Do= DoTopic & URL- section- 201. Html).
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نتیجهگیری
از مجموع آنچه که در کلیات و بخشهای اوک و دوم تحقیم بررسییی شیید میتوان این را
دریافت که اخالق مسیییأله فطری اسیییت و قواعد اخالقی مااهیم مطلم میباشیییند که در تمام
فرهنگها این قواعد وجود دارند ،و نقشی که حقوق برای حیانت از اخالق میتواند ایاا کند این
اسییت که قواعد اخالقی به شییکل قواعد حقوقی دربیایند و از ضییمانت اجرای محکمی برخوردار
شیییوند هر چند که حقوق و اخالق در مقوله متااوت می باشیییند و از جهات مختلف با یکدیگر
متااوت اند اما حقوق نقش کلیدی در تقویت و حیانت از قواعد اخالقی دارد و غالبهای حقوقی
بهترین روش برای تقویت قواعد اخالقی میباشند.
در حقوق بینالملل باالخص حقوق بینالملل ارتباطات ،حییییانت از ارزشهای اخالقی در
جامعه اطالعاتی معاحیییر دارای نقش بسییییار کلیدی میباشییید به گونهای که میتوان گات که
محوریترین بحث در جامعه اطالعاتی حا حل ارزشهای اخالقی ا ست در تحقیم حا ضر ضمن
ب حث راجع به ارزش های اخالقی اب عاد مختلف و تو جه به ا قدا مات حقوقی در سیییطح حقوق
بینالملل برای حیانت و تقویت ابعاد اخالقی آنچه که ب سیار حالز اهمیت مینمود تقویت ابعاد
اخالقی در جامعه اطالعاتی میباشییید که از جهتهای مختلف الزم بود که مورد بررسیییی قرار
میگرفت.
یونسییکو مؤسییسییه علمی و فرهنگی و آموزشییی ملل متحد ،به عنوان یک نهاد تخصییصییی
وابسیییته به ملل متحد دارای نقش کلیدی در رشییید و اعتالی فرهنگی ملل متحد بود و دارای
حالحیت اساسنامهای در زمینه فرهنگی در سطح جهانی میباشد که مسالل مربوط به ارتباطات
و فنآوریهای اطالعات یکی از مهمترین حالحیتهای یون سکو در زمینه فرهنگی میبا شد به
گونهای که با توجّه به گ سترش جامعه اطالعات قرن حا ضر و اهمیت خاا م سالل فرهنگی در
جامعه مذکور یون سکو دارای نقش ب سیار مهمی بوده ،به گونهای که یون سکو پیشاز هر سازمان
بینالمللی دیگر ،درگیر مسالل مربوط در جامعه اطالعاتی میباشد.
چالشهای اخالقی یکی از مهمترین م ساللی ا ست که یون سکو ن سبت به آنها در جامعه
اطالعاتی درگیر است ،بهگونهای که ضرورت تقویت ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی حاضر برای
حیانت از حقوقب شر و اندی شههای واالی ان سانی ب شوند پیش از پیش دارای ضرورت میبا شد و
الزم می آید که جامعه جهانی نیز در این زمینه سیییلسیییله اقداماتی حقوقی برای تقویت ابعاد
اخالقی در جامعه اطالعاتی انجام دهد و نقش یونسکو نیز توجه به حالحیت اساسنامهای در این
زمینه به مراتب برجسته میباشد.

یونسکو و حمایت از ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی 93 //

هرچند اعالمیه احوک و برنامه عمل و سند تعهد تون در اجالسهای جهانی سران درباره
جامعه اطالعاتی در سیییاکهای  2003و  2005در ژنو و تون اقدام مهمی در این زمینه بودند
ولی اقد ام مذکور یا اقدام مستقل از سوی یونسکو نبوده و اقداماتی بودند که با همکاری یونسکو
و جامعه جهانی به ت صویب ر سیدند که در تعیین برنامههای یون سکو و خچ م شی سازمان برای
تصییویب ابعاد اخالقی در جامعه اطالعاتی حییدور دارای اهمیت میباشییند به گونهای که اسییناد
مذکور با توجه به اینکه ناشی از اجماع جامعه جهانی بود و به حراحت بر ضرورت ابعاد اخالقی
تأکید دا شتهاند ،تقاط ا حلی فعالیتهای آتی یون سکو و دیگر سازمانهای بینالمللی را تبیین
میکنند.
در میان اسناد یونسکو شاید تنها سندی که در قالب کنواسیون به این موضوع توجه داشته
است و به این عنوان یک سند الزامآور در آینده میتوان برای تقویت ابعاد اخالقی مدنظر داشت
اعالمیه و کنوا سیون تنوع فرهنگی و زبانی  2005میبا شد که با توجّه به روند کند ت صویب آن
در کشییورها تا به امروز از درجه الزام چندانی برخوردار نیسییت و از طرف دیگر محتوای سییند
ال
مذکور و اکثریت حامی به اعتبار آن میافزاید ولی نمیتوان آن را به عنوان یک سیییند کام ط
الزامآور که در حاک حاضر دارای ضمانت اجرای قوی باشد تلقی کرد.
از میان اسیییناد یونسیییکو اعالمیه های بینالمللی و منطقهای وجود دارد ،که اعالمیه های
مذکور با توجه به کشورهای تصویبکننده آنها ،روند تصویبشان ،محتوای اعالمیههای و ماهیت
اسیینادی چون بیانیه توجه نام و اعالمیه ...که دارای مخالاانی هسییتند و با اکثریتی نسییبی به
تصییویب رسیییده اسییت و فاقد ضییمانت اجرا بوده ،چندان نمیتوان آنها را دارای ضییمانت اجرا
دانسییت ،دارای قدرت الزامآور چندانی نمیباشیید و باید آنها را از حیث حقوقی نمیتوان دارای
ضمانت اجرای کامل و قوی تلقی نمود.
کنواسیونها و اعالمیههای یونسکو ،با توجه به روند تصویب آنها مخالات کشورها ،ماهیت
ا سناد اعالمیهای سازمان ،عدم توافم جهانی دارای ضمانت اجرای حقوقی م ستحکمی و بی شتر
ضمانت اجرای آنها ف شارهای سیا سی سازمان و اع ضای حامی آن ا سناد بوده به همین دلیل
نمیتوان آنها را به عنوان اسییناد کامالط الزامآور تلقی کرد و به عنوان اسیینادی که دارای درجه
الزام پالینی میباشییند باید شییناخت که در عرحییه بینالملل به حییورت کامل تعهد آفریند و در
حوزه حقوق قوام نیافته قرار گیرند که در آینده زمینه تبدیل شییدن به هسییته تعهدآور و دارای
ضمانت اجرایی در حقوق بینالملل برای آنها فراهم خواهد شد.
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اقدامات حقوقی یون سکو در جامعه اطالعات برای تقویت ابعاد اخالقی را با توجه به ماهیت
اسناد سازمان ،اختالفات در سطح بینالمللی و ویاگی خاا اعالمیه را نمیتواند به عنوان قواعد
کامالط الزماالجرا در عرحییه بینالمللی تلقی نمود و اسییناد مذکور در حوزه حقوق بینالملل قوام
نیافته یا به عبارتی حقوق نرمافزار قرار میگیرند و فاقد ضمانت اجرای مستقل و کافی میباشند
و از درجه اعتبار حقوقی کامل برخوردار نمیباشییند اما میتوان اسییناد مزبور زمینهسییاز تبدیل
قواعد اخالقی به قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرای مناسب دانست.
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