بيان جمعية اإلنترنت بشأن أهمية الحوار العالمي المفتوح حول الخصوصية على اإلنترنت.
[واشنننننلن العاصننننمة وجنيننننوي رويرننننرا –  21يونيننننو  ]1122أشننننارت جمعيننننة اإلنترنننننت خلننننى الطشننننو ا خيننننر عننننن النلننننا
ننر منننن المعلومنننات عنننن المرنننتخومين الن نننا يين منننن مننن وو خومنننة اإلنترننننت
ننور وامن ن
الواضنننج لج نننوو الحطومنننة ا مريطينننة لجمننن ان ن
واالتصننناالت ا منننريطيين سنننراا ارنننتخباراتية .نشنننعر ب لننن عميننن ميمنننا يتعلننن بننن أن جمننن وتخننن ين بياننننات المرنننتخومين
والنننربل المحتمنننل بين نننا رننني وا الطدينننر منننن المبننناوق الر يرنننية وع انننات الد نننة التننني بنينننت علنننى أرارننن ا شنننبطة اإلنترننننت
العالميننة .ا دننر النني رننيحودا هننيا اإلجننراع ال ي تصننر علننى المرننتخومين أو الشننرطات منني الواليننات المتحننووي لطننن رننتطون لننا
تواعيات على طل مرتخومي اإلنترنت بجمي أنحاع العالم.
تلعننا الحطومننة وو هر ا م همننا منني حمايننة موالني نناي طماتوجننو حاجننة خلننى تبننني ن ننوة أمضننل للتعامننل منن مرننألة الحمايننة علننى
اإلنترننننتي خال أن جمعينننة اإلنترننننت تننن من ب نننوو بنننأن ا منننن الح ي ننني ال يمطنننن أن يتح ننن خال مننني رنننيا أورننن للد نننة واحتنننرام
جمعيننة اإلنت رنننتي وطننيلك الطديننر مننن المنفمننات وا مننراو بجمي ن أنحنناع العننالمي تتوا ن
الح ننو ا رارننيةي مدننل الخصوصننية.
منننن الحطومنننات أن تحتنننرم وتحمننني الح نننو ا رارنننية لموالني نننا – بمنننا مننني يلنننك الحننن مننني الخصوصنننية مننن أو بنننوون اتصنننال -
على النحو المنصوص عليا مي اإلع ن العالمي لح و اإلنران.
وعلننى رننبيل المدننالي
طانننت الحطومننة ا مريطيننة تلعننا منني الرنناب ووره ا معننااله منني رعايننة هننيس الح ننو علننى المرننتو الننوولي.
طاننننت للوالينننات المتحنننوو الريننناوو مننني خانننرار ال نننرار الصننناور منننن مجلننن ح نننو اإلنرنننان تحنننت رانننم 8/11/RER/CRH/Aي الننني
أعننناو التأطينننو علنننى أن الح نننو ا رارنننية تنلبننن علنننى أنشنننلة ا منننراو مننني بي نننة اإلنترننننت أي ه
ضننناي بمنننا مننني يلنننك الخصوصنننية وحرينننة
التعبيننر .يعننني يلننك أن ال يننوو المفروضننة علننى الح ننو يجننا أن تطننون ارننتدنا ية ومتوام ننة م ن المعننايير الم بولننة وول هيننا مدننل :نننص
ومدبتننة حرننا الضننرورو وتعتبننر أاننل ورننا ل تح ي ن ال ننوو المنشننوو ت يي ن هوا.
وت ننوو خلننى تح ي ن سننرا مشننرو
ال ننانون
المرتخومون بلبيعة الحال تطون تواعات م أعلى من تواعات الحطومات التي أارت هيس المعايير الوولية.
يجنننا أن ينننومر اإلنترننننت اننننوات اتصنننال امننننة ومودوانننة وخاصنننة بنننين ا منننراو وال ي نننات .نشنننأ اإلجمنننا علنننى ضنننرورو وجنننوو
معننايير معتننرو ب ننا وول هيننا لحمايننة البيانننات مننن خ ن ل االتفااننات التنني شننطلت اللبنننات ا رارننية ا ولننى للد ننة علننى اإلنترنننتي بمننا منني
يلننننك ا لمبنننناوق التوجي يننننة لمنفمننننة التعنننناون االاتصنننناو والتنميننننة حننننول حمايننننة الخصوصننننية والتننننوم ات العننننابرو للحننننووو للبيانننننات
الشخصنننية واتفااينننة االتحننناو ا وروبننني لحماينننة ا منننراو ميمنننا يتعلننن بالمعالجنننة ا وتوماتيطينننة للبياننننات الشخصنننية وخلنننار عمنننل حماينننة
البياننننات ل تحننناو ا وروبننني وخلنننار عمنننل الخصوصنننية لمنتنننو التعننناون االاتصننناو لنننوول ارنننيا والمحنننيل ال ننناوق (خبينننك) ونفنننام

اواعو الخصوصية عبر الحووو.

تدينننر عملينننات الطشنننو الناشننن ة حنننول البنننرامة ا مريطينننة الم عومنننة لجمننن المعلومنننات عنننن مرنننتخومي اإلنترننننت ترنننا الت واضنننحة
هنننيا الننننو منننن جمننن معلومنننات المرنننتخومين يعتبنننر مخال هفننن ا
ميمنننا يتعلننن بنننىلى أ منننو تنننأدرت تواعنننات ا منننراو للخصوصنننية.
للتع نننوات التننني العت نننا الحطومنننات بجميننن أنحننناع العننن الم علنننى نفرننن ا ميمنننا يتعلننن بحماينننة البياننننات الشخصنننية وح نننو اإلنرنننان
ا خر  .نتوا من أ حطومة توا على هيس المباوق أن تشارك بشطل طامل م موالني ا مي حوار مفتوح عنو
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الرننعي خلننى تح ينن حمايننة ح ننو الفننرو وا مننن ال ننومي علننى حننو رننواع .ونحتنناة أي ه
ض ن ا خلننى تحننو
بضرورو أن توجو وا هم ا مفاضلة بين ضمان ا من وحماية ح و المرتخومين .

وج ننة النفننر ال ا لننة

تشننعر جمعيننة اإلنترنننت ب لنن عمينن أي ه
ضننن ا ميمننا يتعلنن بننأن البننرامة الم عومنننة والج ننوو المشنناب ة للحطومننات ا خننر رنننيطون
ل ننا تننأدير رننلبي علننى نشننر وخاننرار الحلننول الفنيننة لتأرنني اتصنناالت مودواننة عبننر اإلنترنننت .وتننوعو الحاجننة خلننى وجننوو هننيا
اإلنترننننت شنننبطة
الننننو منننن البنينننة ا رارنننية الممطننننة منننن الد نننة للحفننناف علنننى التوام ينننة واالنفتننناح علنننى المرنننتو العنننالمي.
عالمينننة – ا دنننر الننني رنننتحودا مدنننل هنننيس البنننرامة ال ي تصنننر علنننى بلنننو معنننين م نننلي لطنننن ينتشنننر بجميننن أنحننناع العنننالم ليشنننمل
المرتخومين مي طل مطان.
المعلومننات التنني تننم الطشننو عن ننا م ن خره ا ترننلل الضننوع علننى أهميننة وج ن وو حننوار عننالمي مفتننوح ميمننا يتعل ن بالخصوصننية علننى
اإلنترننننت مننني مجنننال ا منننن ال نننومي وضنننرورو أن يلتننن م طنننل أصنننحاا المصنننلحة بالمعنننايير والمبننناوق المحنننووو مننني االتفاانننات
الووليننة المتعل ننة بحمايننة البيانننات والح ننو ا رارننية ا خننر  .وتعتبننر التفنناع ت المودواننة منني الفضنناع الرننيبراني ضننرورية
لنننني م ننننل بالنرننننبة لمرننننت بل اإلنترنننننتي ولطننننن ل بتطننننار المرننننتمر والتلننننور االاتصنننناو والريارنننني ولمجتمنننن عننننالمي نننننابا
بالحيننناو أي ه
طمنننا يحتننناة المرنننتخومون خلنننى تواعنننات واضنننحة ووااعينننة للخصوصنننية علنننى اإلنترننننت تحترم نننا الحطومنننات
ضننن ا.
والم ررات على حو رواعي حتى يمطن ا االرتمرار مي ارتخوام اإلنترنت باللر التي من شأن ا أن تع طل المجتم .
نبذة عن جمعية اإلنترنت
تعنننو جمعينننة اإلنترننننت المصنننور المرنننت ل المودنننو بنننا للمعلومنننات المتعل نننة باإلنترننننت وايننناوو الفطنننر منننن جميننن أنحننناع العنننالم.
وبنننناع علنننى ر ينننة جمعينننة اإلنترننننت وأرارننن ا التطنولنننوجي الضنننخمي مىن نننا تعننن الحنننوار المفتنننوح حنننول ريارنننة اإلنترننننت
ومنننن خننن ل عمل نننا
والتطنولوجينننا والتلنننوير المرنننت بلي بنننين المرنننتخومين والشنننرطات والحطومنننات والمنفمنننات ا خنننر .
مننن أعضنننا ا ومروع نننا بجميننن أنحننناع العنننالمي تعمنننل جمعينننة اإلنت رننننت علنننى تمطنننين التلنننور والنمنننو المرنننتمر ل نترننننت
لطل شخص  .لم يو من المعلوماتي يرجى يارو الموا www.internetsociety. org
التصاالت ورا ل اإلع م :وينو طومري ga cover@isoc.ي 277—439-703-1+

