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 المؤتمر الدولي الثاني
للمعلومات واالتصاالت في العصر  ةملموسلا غیر و ةر الملموساثاآل

 الرقمي
  مانسي - خانتي
ا االتحادیةروسی  

2019 ویونی/حزیران 12إلى  9من   
 

UGRA  إعالن أوغرا  

الرقميالتواصل في العصر المعلومات و  
 

للمعلومات  ةوغیر الملموس ةر الملموساثاآل" بعنوان المؤتمر الدولي الثانيانعقد  1.1

إلى  9الفترة من  في بروسیا االتحادیة   مانسي  -في خانتي "واالتصاالت في العصر الرقمي

 "لمعلومات للجمیعا" الذي یحمل اسم برنامج الیونسكو إطار، في  2019 ویونی/حزیران 12

روسیة لبرنامج اللجنة ال نظمتھ المؤتمر. الحادي عشر تامولعملا اتكنولوجیل تدى الدوليوالمن

، ومعھد الیونسكو المكتبات الجھویةتعاون ، ومركز  "لمعلومات للجمیعا"الیونسكو 

أوغرا و  ةمنسي المستقل -خانتيحكومة  و بدعم من  لتكنولوجیا المعلومات في مجال التعلیم

                  .ا االتحادیةروسیلونسكو ة  الیولجنالیونسكو للمعلومات للجمیع  

            

من بینھم  بلدا 33مشاركا من  100المؤتمر المتعدد التخصصات حوالي  شارك في 1.2

 ناعص و اإلعالم ئلووسا تكنولوجیا المعلومات واالتصالفي مجال ن ین وممارسیأكادیمی

 العلمیة ومراكز البحوثالتعلیم العالي وممثلي مؤسسات  سفةوالفل ء االجتماعوعلما قرارال

                        .والمكتبات والسلطات العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
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 ةوغیر الملموس ةر الملموساثآلبالمتعلقة من المالحظات ا ةقدم المشاركون مجموع 1.3

  :المؤتمر جلستین عامتین ةوشملت أنشط. العصر الرقمي في و االتصال اإلعالمتكنولوجیا ل

                            ."الوضع الراھن: العصر الرقمي" عنوانكانت تحمل  األولىالجلسة  -

."یوتوبیالالتحدیات العالمیة : اإلعالم ةحری"بعنوان  الثانیةالجلسة  -    

 النفسي واألمنللذكاء االصطناعي  ةالخبیث اتاالستخدام" مناقشةإلى تمت ة إلضافاب 

اإلعالم و األمیة المعلوماتیة " كما انعقدت في نفس اإلطار ورشتین األولى بعنوان   ".الدولي

ونظمت ". التكنولوجیا والتنوع اللغوي " حین تمحورت الورشة الثانیة حول في " و األخالق

              ."الحفاظ علي التراث الثقافي والعلمي في العصر الرقمي"تحت شعار ةخاصندوة 

كاء الذ تفاعلنا مع ایجابیات و سلبیاتإدراكنا و ةكیفی سلط  المؤتمر الضوء على 1.4

التحدیات التي یطرحھا  إلى إضافة. ، الخ، وإنترنت األشیاءبیانات الضخمةوال االصطناعي

على حیاة وقرارات و  اھذه التكنولوجی بتأثیراالصطناعي على المجتمعات و المرتبطة  الذكاء

المؤتمر ناقش أیضا تأثیر الذكاء االصطناعي على األمن النفسي الدولي  .األفراد أنشطة

و كل القضایا التي تثیرھا شبكات التواصل االجتماعي و عالقات الدولیة الجیوسیاسیة وال

                                                               .الحكومات االلكترونیة و المنصات الذكیة

                                                                                

:وأكد المؤتمر علي ما یلي  

تفرض تبني مقاربة شمولیة منفتحة على  راھنیة ذاتا الحدیثة قضای تثیر التكنولوجیا 2.1

و   التعلیم والفلسفة والثقافة والدراسات اللغویة وم والتكنولوجیا والعل مثل تخصصات متعددة

                                                             .المجتمعات ىعل أثارھارصد ذلك من أجل 

 ھاآثارتقییم و  تھامواكب عن عاجزولكن المجتمع  ةلتكنولوجیاتتسارع التطورات  2.2

أضحت  4.0 ةلتكنولوجیا للصناعات إستشرافیة و إستباقیةوضع نماذج االجتماعیة لھذا فان 

                                                                                                     .ضروریة

 والصین ةمریكیاأل المتحدة یؤثر ظھور المنصات الرقمیة العمالقة لكل من الوالیات 2.3

وقد أصبحت ھذه المنصات تھیمن علي . و االتصال اإلعالمتكنولوجیا  ىكبیرا عل تأثیرا

قواعد البیانات ع القدرة على تحلیل مة عالی قوة احتكارأضحت لدیھا  السوق العالمیة و
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ولكن أیضا  االیكولوجیةلیس فقط علي نظمھا و جدیة  مخاطر كبیره  طرحیوھذا  الضخمة

                                     .كبیرةال  ةجتماعیا االة  ناھیك عن آثارھالرقمی اتعلي االبتكار

و السیطرة مثل فقدان الخصوصیة  كبیرة تھدیدات واالتصال اإلعالمأسواق ظھور  ثیری 2.4

یصعب طرق بالبیانات  و استخدام یؤدي جمع أنإلى ذلك ، یمكن  إضافة. اللواالستق

                  .تعزیز الفجوة الرقمیة و بالتالي التمییز و اإلقصاءتزاید إلى تقنینھا  قبتھا ومرا

للذكاء االصطناعي یستحق اھتماما خاصا نظرا ألثاره  و السلبي  االستخدام الخبیث 2.5

 ال لاثملا لیبس ىلع ركذن ةثیبخلاھذه االستخدامات  نیب نم ،لمحتملةالكارثیة العالمیة ا

 حلیل المشاعر ت والعاطفي الذكاء االصطناعي  و یینوھم و خلق أشخاصتزییف ال ،رصحلا

 آثارفي سبب تی أنیمكن  الخطأ األیاديفي  الذكیة األنظمةوقوع ھذه . التنبؤي، الخ لیل التحو

، ي بلدأ فيماعیة التنمیة االجتالسیاسي و مؤثرة سلبیا على لالستقرار  ةمزعزع خطیرة

                           .عن تأثیرھا على العالقات الدولیة و تحدیدا األمن النفسي الدولي فضال

بحسب ما و  اإلنسانیة و القیم مبادئوفق ال المستقلة الذكیة األنظمة استخدام ینبغي 2.6

یمكن إلى المجتمع و ة مضافةقیملتكنولوجیا ل تعطيو. حمایة البیئةوالتنمیة المستدامة تقتضیھ 

   .كل عقالنيبشو  استخدامھا بمسؤولیة ةیق أھداف التنمیة المستدامة شریطفي تحق أن تساھم

المتعلقة بالثقة   ةخالقیاأل یجب مراعاة القواعد  4.0 ةتكنولوجیال ر الصناعاتتطویأثناء  2.7

ع الجنس وغیر ذلك من أوجھ ونو والمسؤولیة  واألمن  والسالمة  والمساءلة  والشفافیة 

                                           .االستخدامات الخبیثة المحتملةالتمییز الناتجة عن ز والتحی

 ةلتطویر كفاءات تقنی لألخصائیین الالزم بال یوفر نظام التعلیم المھني الحالي التدری 2.8

لوب تخصصات مط ةوھذا التعلیم الشامل لعد اإلنسانیةل من المعرفة في العلوم عا ىستووم

ناتجة عن ل لآلثار االجتماعیة التحلیل شامتطویر التكنولوجیا المبتكرة  واكبلكي ی

                                                                                                    .استخدامھا

 حكومي- البین ، وبرنامج الیونسكو 2030 ةنسل األمم المتحدة برنامج یكون  أنینبغي  2.9

المعلومات للجمیع ، إلى جانب مبادئ الذكاء االصطناعي نحو نھج إنساني و أھداف التنمیة 

المستدامة بمثابة  آلیات تمكن من خلق حوار منفتح على كل التخصصات االجتماعیة  من 

                                                                             . األمیة و العدالة  تعلیم و محو
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في العصر الرقمي  واالتصال لمعلوماتا"أوغرا  إعالن إلىو استنادا  أعاله درو اممانطالقا 

 لإلعالم ةوغیر الملموس ةر الملموساثاآل " 2018للمؤتمر الدولي  الختامي بیانال( "

 مجموعة من التوصیات الموجھة إلى المؤتمر أصدر، ") واالتصاالت في العصر الرقمي 

وغیرھا من ) الیونسكو ةوخاص(األمم المتحدة  المنظمات التابعة لھیئةنیة والحكومات الوط

                                                           .والوطنیة واإلقلیمیةالدولیة  الجھات المعنیة

                                          

:                                                التوصیات الصادرة عن المؤتمر   
 الذكاء االصطناعي والصناعةمجال في  ةوالخاص ةالعام اتاالستثمارتشجیع  :أوال

من أجل  كشاف األثر المجتمعي للتكنولوجیامتعلقة باستبتمویل البحوث ال 4.0 التكنولوجیة

في مجال الروبوتات وعلوم  المتعددة ویشمل ذلك التخصصات. ضمان استخدامھا بشكل مفید

                              .االجتماعیةعلوم الحاسوب واالقتصاد والقانون واألخالق والعمل وال

وتقییمھم بشكل استباقي  لتنظیم الوسطاء الرقمیین ورصدھم ات الالزمةجھودمبذل ال: ثانیا

                                                 : مین المصلحة العامة في المجاالت التالیةأمن أجل ت

جمیع  وشفافة من قبل ةمنآو مسئولةرق التحكم في بیاناتھم بط ن الناس منیضمان تمك -

                                                                         المشاركین في االقتصاد الرقمي ؛

المنصات الرقمیة ؛ استخدام عندضمان الشفافیة والمساءلة  -  

اتخاذ خطوات للحد من التھرب الضریبي من قبل الشركات الرقمیة ؛  -  

واالجتماعیة  الھویات الثقافیة قرصنة عتمد علىیة التي تالنفسالحرب  الحیلولة دون تفاقم -

                                                                                                        .للناس

ي الدولي لألمن النفس اتھدید التي تشكل ء االصطناعية للذكاالخبیث اتتحدید االستخدام :ثالثا

 األفضلمن  و في ھذا المجال ةصیاغة توصیات ملموسسیساعد على  اوتوضیحھ اوتحلیلھ

            .كیفیة التصدي لھالو  لھذه التھدیداتالجید فھم الإنشاء مركز دولي للبحوث من أجل 
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ت النظریة في جمیع التخصصاو  المعلوماتيفي المجال  األخالقیةعتبارات االز تعزی: ابعار

المتعلقة  األخالقیةبشان المسائل  ةإلى القموتشجیع الحوار من القاعدة  والعملیة علي حد سواء

    .والقطاعین الخاص والعام ةكادیمیمجتمع المدني واألوساط األواالتصال بین ال بالمعلومات

لمام بالمعلومات في العصر الرقمي وتعزیز اإلو اإلعالممھارات بأھمیة االعتراف  :خامسا

                       .الحیاة ىبما في ذلك التعلم مد یةمستویات التعلیمالفي جمیع ھذه المھارات 

 وإنسانیةدیمقراطیة أكثر  ةبدیلحلول  إلیجادتي تھدف الالعلمیة البحوث  شجیعت: سادسا

   .باالعتماد على البیانات الشخصیة كسلعة للنموذج االقتصادي الحدیث لإلنترنت الذي تطور

                                                                             

                                                                           

 

                                   :تمت صیاغة ھذه الوثیقة من طرف ممثلین عن البلدان التالیة  

جورجیا، ، ، البرازیل، الكامیرون، فرنسانی، بناألرجنتین، أذربیجان، بیالروس، بلجیكا

، رب، نیوزیلندا، مولدوفا، المغ، التفیاستانغر، قیتان، كازاخسغانا، ھنغاریا، الھند، إیطالیا

، اسبانیا ،إفریقیاجنوب ، ، سلوفینیاروسیا االتحادیة ،رومانیا، ، الفلبینبیروال، باكستان

                                 .وزامبیا أوزبكستان، ة المتحدة، والمملكأوكرانیا، تركیا، النكاسری

                              

                                                               


