
میثاق حقوق اإلنترنت لجمعیة االتصاالت التقدمیة

إنترنت من أجل العدالة االجتماعیة والتنمیة المستدامة

إنترنت للجمیعالمحور األول:.1

ومساواة.عدًالأكثرمجتمعاتخلقعلىمعقولةوبتكلفةبسھولةسریعإنترنتإلىالوصولیساعداالجتماعیة.والعدالةالتنمیةعلىاإلنترنتعلىالحصولأثر.1.1
یجبلكنالفقر.علىوالقضاءالجیدة،والحوكمةالمعلومات،إلىوالوصولالعامة،والمشاركةالمحلیة،واألعمالوالصحیة،التعلیمیةالخدماتیقويأنلذلكویمكن

عدمتعزیزعلىاإلنترنتقدرةتعيأنالناظمةوالجھاتوالحكوماتالمدنيالمجتمعمنظماتعلىینبغيكماتلقائیًا.مفیدكلھالتكنولوجياالبتكارأننفترضأال
المساواة الموجود أصًال.

نطاقعلىموزعةالتحتیةالبنیةھذهتكونأنویتوجبعامة،عالمیةتحتیةبنیةاإلنترنتیمثلإقامتك.مكانعنالنظربغضالتحتیةالبنیةعلىبالحصولالحق.1.2
عنوالتعبیرحیاتھموتحسینأصواتھمإسماعإمكانیةمناإلنترنتیقدمھممااالستفادةمنالعالمأرجاءكلفيالناسیمكنمماكاٍف،نطاقعرضتدعموأنواسع

إبداعاتھم. للناس الحق بإنترنت مّوزع بشكٍل حسن وعلى أسٍس متینة على المستوى الوطني وموصوٌل بالشبكة الدولیة.

الدولیةوالمنظماتالوطنیةالحكوماتمنكلعلىیتوجباحتیاجاتھم.لتلبیةوتشكیلھاإلنترنتاستخداممنالناَسوالمھاراتالمعرفةتمكنالمھارات.بامتالكالحق.1.3
سواءومواد،ومناھجتدریبیةفرصمناالجتماعیة،التنمیةأجلمناإلنترنتباستخدامیتعلقماوتشجعتدعمأنالخاصالقطاعومؤسساتالمجتمعیةوالمنظمات

مجانیة أو منخفضة التكلفة.

اإلنسان:لحقوقالعالمياإلعالنمن26المادة

یتوجب توجیھ التعلیم إلى التنمیة الكاملة لشخصیة اإلنسان وإلى تقویة احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة.

الجمیعقدرةلضمانوالتطبیقاتوالمحتوىالواجھاتتصمیمیتوجبالشامل").("التصمیمللجمیعالمتاحةوالتطبیقاتوالمحتوىالواجھاتإلىبالوصولالحق.1.4
یتوجبكمااألقلیات.بلغاتیتحدثونومنالمتعلمینغیرواألشخاصاإلدراكیة،أوالحسیةأوالجسدیةاإلعاقاتذوياألشخاصفیھمبمنإلیھا،الوصولعلى

غیراألشخاصمعومتساویةكاملةبصورةلالستفادةاإلعاقاتذوياألشخاصأمامالمجالإلتاحةودعمھاالمساعدةالتقنیاتواستخدامالشاملالتصمیممبدأتشجیع
المعاقین.

إلیھوالوصولوتعریفھاإلنترنتعنللتعلمبالنسبةاألماكنمنكثیرفيوالرجالالنساءمنالكثیربینالفرصتتساوىالوالنساء.للرجالالمتساويالحصولحق.1.5
منكاملةمشاركةھناكتكونأنیجبكماذلك.تعالجوأنالجنسینبینالمساواةعدمتتداركأنإلیھالوصوللزیادةالمساعيعلىیتوجبوتشكیلھ.واستخدامھ

النساء في جمیع المجاالت المتعلقة بتطویر اإلنترنت لضمان اإلنصاف بین الجنسین.



وینبغيمعقولة.بتكلفةإنترنتعلىالمواطنینجمیعحصولیضمنواأنوالمشرعینالسیاساتواضعيعلىیتوجبمعقولة.بتكلفةاإلنترنتعلىبالحصولالحق.1.6
لتطویر البنیة التحتیة لالتصاالت ووضع القواعد والتسعیر والضرائب والرسوم أن یجعل من الحصول على اإلنترنت ممكنًا لجمیع فئات الدخل.

وأصحابالعاملینعلىویتوجباإلنترنت.إلىالوحیدأوالرئیسيالجسرالناسمنلكثیربالنسبةالعملمكانیمثلالعمل.مكانفياإلنترنتعلىبالحصولالحق.1.7
العمل أن یمكنوا االستفادة من الحصول على اإلنترنت في مكان العمل، بما في ذلك ألغراض برامج تعلیم الموظفین وحمایة حقوقھم.

مثلالعامالوصولنقاطتوفیریتوجباإلنترنت.أوالحواسبإلىخاصبوصولالناسمنالكثیریتمتعلنالعامة.األماكنفياإلنترنتعلىبالحصولالحق.1.8
أماكنمنیسیرةسیرمسافةضمناإلنترنتإلىالوصولمنالجمیعیتمكنبحیثوالمدارسوالعیاداتالمجتمعیةوالمراكزالعامةوالمكتباتاالتصاالتمراكز

سكنھم وعملھم. ویعتبر ھذا ُمھًما بشكل خاص بالنسبة لصغار السن في البلدان التي ال یتوفر فیھا الوصول إلى اإلنترنت أو التي یكون فیھا ذلك الوصول مكلفًا.

علىالمتوفرةواألدواتوالبرمجیاتاإلنترنتمواقععلىالالتینیةباألحرفالكتابةاستخدامیھیمن.ولغویًاثقافیًاالمتنوعالمحتوىوصنعبالحصولالحق.1.9
اللغويالتنوعالتقنيالتطوریشجعأنیجبالثقافات.عبرالمحتوىتبادلإمكانیةویعیقالالتینیةغیرباللغاتالمحليالمحتوىتطویرعلىھذاویؤثراإلنترنت.

على اإلنترنت وأن یبسط تبادل المعلومات متخطیًا الحواجز اللغویة.

حریة التعبیر وتشكیل التجمعاتالمحور الثاني:.2

العامةوالمعلوماتاآلراءلتبادلوسیلةاإلنترنتیعتبرالحكومیة.غیروالجھاتالحكومةانتھاكاتمنالتعبیرحریةحقحمایةتنبغيالتعبیر.بحریةالحق.2.1
والخاصة عبر العدید من المواقع. ویجب أن یقدر األفراد على التعبیر عن آرائھم وأفكارھم، وأن یشاركوا المعلومات بحریة عند استخدام اإلنترنت.

اإلنسان:لحقوقالعالمياإلعالنمن18المادة

لكل شخص الحق بحریة الفكر والضمیر واالعتقاد.

اإلنسان:لحقوقالعالمياإلعالنمن19المادة

بغضالوسائطمنأيخاللمنونقلھاوتلقیھاواألفكارالمعلوماتعنوالبحثتدخل،دوناآلراءتبنيحریةالحقھذاویشملوالتعبیر،الرأيبحریةالحقشخصلكل
النظر عن الحدود.

مساعي تكمیم األفواه الناقدة ومن فرض الرقابة على المحتوى االجتماعي والسیاسي أو النقاش فیھما.تتوجب حمایة اإلنترنت من جمیعالحق بالتحرر من الرقابة..2.2

تتمتع المنظمات والمجتمعات واألفراد بحریة استخدام اإلنترنت لتنظیم االحتجاج والمشاركة فیھ.ینبغي أنالحق باالنضمام إلى االعتراض عبر اإلنترنت..2.3

اإلنسان:لحقوقالعالمياإلعالنمن20المادة

لكل شخص الحق بحریة التجمع السلمي وتشكیل التجمعات



الحصول على المعرفةالمحور الثالث:.3

اإلنسان:لحقوقالعالمياإلعالنمن27المادة

لكل شخص الحق بالمشاركة في الحیاة الثقافیة للمجتمع والتمتع بالفنون والمشاركة في التقدم العلمي وفوائده.

یمكناإلنترنتوألنالمستدامة.البشریةللتنمیةأسسالسلیمةالمعرفیةوالمشاعاتالمعرفةعلىاالنتشارواسعالحصولیشكلالمعرفة.علىبالحصولالحق.3.1
مشاركة المعرفة وصنع المعرفة التعاونیة إلى درجة غیر مسبوقة، ینبغي التركیز علیھا من قِبل مجتمع التنمیة.

ذاتالمعلوماتنشرطریقعنوذلكوالمساءلة،الشفافیةتضمنأنالعامةمنالممولةالدولیةوالمنظماتالمحلیةالحكوماتعلىیتوجبالمعلومات.بحریةالحق.3.2
السھلومنومفتوحةمتوافقةصیغباستخداماإلنترنتعبرمنتشرةالمعلوماتھذهأنتضمنأنأیًضاعلیھاوینبغيالعام.النطاقفيوتدیر،تنتجمماالصلة،

الوصول إلیھا من قِبل أولئك الذین یستخدمون أجھزة حواسب أقدم واتصالھم باإلنترنت بطيء.

بدعمإنتاجھایتمالتيواالجتماعیةالعلمیةاألبحاثفیھابمامجاني،وبشكلللجمیعالمعلوماتتتوفرأنینبغي.العامةمنالممولةالمعلوماتعلىبالحصولالحق.3.3
من األموال العامة.

المصادر المجانیة ومفتوحة المصدر وتطویر التكنولوجیاالتعلم المشترك واالبتكار – برمجیاتالمحور الرابع:.4

اإلنسان:لحقوقالعالمياإلعالنمن27المادة

لكل شخص الحق بالمشاركة في الحیاة الثقافیة للمجتمع والتمتع بالفنون والمشاركة في التقدم العلمي وفوائده.

علىوینبغيوالتطبیقات.واألدواتالمحتوىصنعمنجدیدةألشكالفرصةوكذلكوالمعرفةالمعلوماتلمشاركةاستثنائیةفرصةاإلنترنتیقدمبالمشاركة.الحق.4.1
صناعمصالححمایةوتتوجبالمحتوى.وصنعالمشتركالتعلمأجلمناإلنترنتاستعمالمنالناسیحرمواأالوالمحتوىوالخدماتواإلنترنتاألدواتمزودي

المحتوى بطریقة تتوافق مع المشاركة المفتوحة والمجانیة في تدفقات المعرفة العلمیة والثقافیة.

التمكینالمصدرومفتوحةالمجانیةبالبرمجیاتالعملیعززالمصدر.ومفتوحةالمجانیةالبرمجیاتاستخدامندعمالمصدر.ومفتوحةالمجانیةبالبرمجیاتالحق.4.2
ومفتوحةالمجانیةالبرمجیاتاستخدامتشجعالتيالسیاساتوضععلىالحكوماتنشجعالمحلي.االبتكارعلىیشجعكمااستدامةأكثروھوالمھارات،ویبني

المصدر، وباألخص في القطاع العام.



واالبتكار.التشغیليبالتوافقللسماحدائًماالمصدرمفتوحةاإلنترنتعلىالمستخدمةالتقنیةالمعاییرتكونأنیتوجبالمصدر.مفتوحةالتكنولوجیةبالمعاییرالحق.4.3
التيالمجتمعات(مثلاإلنترنتإلىیدخلونعندماوعقباتقیوًدایواجھونمنخاصوبشكلالمجتمع،فئاتكافةاحتیاجاتالتكنولوجیاتطوریلبيأنویتوجب

تستخدم كتابة وحروفًا غیر التینیة أو األشخاص ذوي اإلعاقات أو من یستخدمون حواسب أقدم أو ال یتوفر لدیھم إنترنت عالي السرعة).

صنعلتنویعاستخدامھإمكانیةَوتنظیمھعلیھالحصوُلیستثمرأنویتوجبالوسائط.متعددةمنصةاإلنترنتالوسائط.متعددوالمحتوىالتقاربمنباالستفادةالحق.4.4
المحتوى على اإلنترنت وملكیتھ بصیغ متعددة الوسائط، مثل الرادیو والتلفزیون اللذان یملكھما ویحركھما المجتمع.

الخصوصیة والمراقبة والتشفیرالمحور الخامس:.5

علیھاتحافظوأنفقطمنھاالالزماألدنىالحدتجمعأناألفرادمنشخصیةمعلوماتتطلبالتيالخاصةأوالعامةالمؤسساتعلىیتوجبالبیانات.بحمایةالحق.5.1
واإلفصاحواستخدامھاالمعلوماتھذهجمعیكونأنویجبالمعلنة.األغراضمناألدنىللحدإالالبیاناتتعالجأالعلیھایتوجبكماالزمة.زمنیةفترةألقصر
غیراإلفشاءمنالمجمعةالبیاناتحمایةوتتوجبالدقیقة.غیرالمعلوماتوتصحیحعنھمیجمعمامعرفةللناستتیحبشفافیةتمتازخصوصیةبسیاسةُمقیًّداعنھا

العامةتحذیركذلكویجبأجلھا.منُجِمَعتالتيلألغراضضرورةلھاتعودالعندماالبیاناتحذفیتوجبتأخیر.دوناألمنیةاألخطاءتصحیحوینبغيالمسموح
من إمكانیة إساءة استخدام البیانات المقدمة. وتتحمل المؤسسات مسؤولیة إخطار الناس عند إساءة استخدام المعلومات أو فقدانھا أو سرقتھا.

اإلنسان:لحقوقالعالماإلعالنمن12المادة

یجب أال یتم تعریض أي شخص للتدخل التعسفي بخصوصیتھ أو أسرتھ أو منزلھ أو مراسالتھ وال للھجمات على شرفھ وسمعتھ.

على التواصل دون تھدید المراقبة واالعتراض.ینبغي أن یكون الناس قادرینالحق بالحمایة من المراقبة..5.2

ومجھولوالخاصاآلمنالتواصللضمانالرسائلتشفرأدواتباستخدامالحقاإلنترنتعبریتواصلونالذینللناسیكونأنیجبالتشفیر.باستخدامالحق.5.3
الھویة.

حوكمة اإلنترنتالمحور السادس:.6

والقطاعللحكوماتكاملةمشاركةمعودیمقراطیة،المستویاتمتعددةاإلنترنتحكومةتكونأنینبغياإلنترنت.علىالمستویاتمتعدددیموقراطيبإشرافالحق.6.1
الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولیة. كما ینبغي أال تستفرد حكومة واحدة بدوٍر بارز فیما یتعلق بالحوكمة الدولیة لإلنترنت.



المستویاتعلىإلیھاالوصولوسھلمفتوحةوتطویرهاإلنترنتبحوكمةالمتعلقةالقرارصنععملیاتجمیعتكونأنینبغيالوصول.وقابلیةبالشفافیةالحق.6.2
العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة.

تساعدوأنوالمركزیة،تعاونیةلإلنترنتاألساسیةالمواردوإدارةالتكنولوجيالتطوریكونأنیجبالمشترك.للتشغیلوقابلوتعاونيالمركزيبإنترنتالحق.6.3
على ضمان التشغیل المشترك للشبكة وأن تكون قابلة ألداء الوظائف ومستقرة وآمنة وفعالة وقابلة للتطویر على المدى البعید.

شبكاتوھيأساسیةتقنیةفكرةإلىویستندالمترابطةالشبكاتمنالكثیرمنمكونالشبكیة"األعمالمن"شبكةبصفتھاإلنترنتالمصدر.مفتوحةبالبنیةالحق.6.4
البنیة مفتوحة المصدر، والتي یمكن أن یكون أي نوع من الشبكات في أي مكان مشموًال فیھا ومتوفًرا للعامة. یجب حمایة البنیة مفتوحة المصدر.

عالميمستوىعلىتنفیذھایمكنوالتيوالموثوقةالفعالةالمفتوحةالمعاییرعلىقائمةاإلنترنتجوھرفيالتيالبروتوكوالتمعظمإنالمفتوحة.بالمعاییرالحق.6.5
التشغیلوتفعیلالدخولأمامالعوائقبشدةتخفضوأنتكلفة،دونشخصأليمتاحةالبروتوكولمواصفاتتبقىأنیجبمرخصة.قیوددونأوقلیلةبقیود

المشترك.

الحواسبفيكبیرحدإلىالتواجدمنذكاءهتمكنللحزم،الفعالالنقلیخصفیماخصوًصااإلنترنت،حیادیةإنالطرف.إلىالطرفومبدأاإلنترنتبحیادیةالحق.6.6
وخدماتھوصناعاتھالجدیدةاإلنترنتأنشطةمنواسعنطاقتطویرھذامكنوقدالشبكة.أطراففياألجھزةمنوغیرھاالنقالةوالھواتفوالخوادموالتطبیقات

شبكتھ.أثرقیمةمنووصولھطاقتھمنالكثیراإلنترنتویشتقوالمجتمعیة.االقتصادیةللتنمیةاألوسعالسیاقضمنمھمةأداةإلىاإلنترنتویحولاألطراف""في
ضدالشبكةوحیادیةالطرفإلىالطرفمبدأعنالدفاعویتوجبوالتواصل.المعلوماتلتبادلكوسیلةقیمتھارتفعتاإلنترنتعلىالحاصلینالناسعددزادكلما

مساعي خلق إنترنت من طبقتین ومن التحكم المركزي.

مخاطرقبلمنتجزئیھیتمأالوینبغيعالمیًاعاًماخیًرابصفتھاإلنترنتقیمةمنجزًءھذهالمركزیةالتشغیلقابلیةتشكلمتكامًال.كامًالبصفتھباإلنترنتالحق.6.7
خلق شبكات داخلیة وطنیة واستخدام فلترة المحتوى والرقابة غیر المضمونة واقتحام الخصوصیة وتقیید حریة التعبیر.

الوعي بالحقوق وحمایتھا وإدراكھاالمحور السابع:.7

وممارسةوالقانوناإلنسانحقوقإعالناتوفقوذلكلإلنترنت،مستخدمینبصفتھماألشخاصحقوقحمایةتتوجبوإدراكھا.بھاوالوعيالحقوقبحمایةالحق.7.1
ھذاویشملباإلنترنت.المتعلقةواإلجراءاتالحقوقعنمعلوماتبحّریةتوفرأنالحاكمةوالعالمیةواإلقلیمیةالوطنیةالجھاتعلىیتوجبكماالدولیة.السیاسة

التعلیم العام لتوعیة الناس بحقوقھم عند استخدام اإلنترنت واآللیات لمعالجة انتھاكات الحقوق.

اإلنسانحقوقتھدیدیتموعندماالحقوق.انتھاكاتلمعالجةومسؤولةفعالةآلیاتإلىوحرعاموصولإلىالناسیحتاجالحقوق.انتھاكعندبااللتجاءالحق.7.2
علىاألطرافیحصلأنینبغيالحقوق،منوغیرھاالتعبیرحریاتعلىوالقیودالمشروعةغیرالرقابةأواإلنترنتعلىالقائمالمحتوىطریقعنواإلنترنت

آلیات یلجأ إلیھا التخاذ إجراء ضد تلك االنتھاكات.



یمكن لإلنترنت أن یكون أداة لتمكین شعوب العالم فقط إذا تم االعتراف بالحقوق الواردة في ھذا المیثاق وحمایتھا واحترامھا.
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