
 

   
 
இலக்கமுறை மின்னணுவியல் (டிஜிட்டல்)யுகத்தில் சமூக நீதிக்கான 
தகவல் பரிமாற்ற ம் சார்ந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கின் 
ற ிக்ைகயிலிருந்து  

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையா, குழந்ைதகளிடம் துர்நடத்ைதயா,  
வறுறையா, சிக்கல் அவிழ்த்தலா, சுயதீர்றாாாறனா, இனெறவியா, புலம் 
பெயர்தலா, உைழப்பாாாளர் றாற்றும் றாண்ணின் றைந்தர்களுக்கான 
உரிறைகளா,  உடல்நறலா, நிறலா, வானிைல றாாாற்றாறாாா 
பாாிரச்சிைன எதுவாயினும் பாயனுள்ள தகவல் பாரிறாாாற்றாறாாின்றாாி 
ஒன்றும் ெசய்ய முடியாது.  

நிறை வாழ்வு, கண்ணியம், நீதி இவற்றைக் குன்றாாாது 
றைம்பாடுத்தி,  சிந்தாறால் சிறதாறால் அைனவைரயும் அைணத்துச் 
ெசல்லும்முழுறையான அணுகுமுறையுைடய இலக்க முறை 
றாாின்னணுவியல் (டிஜிட்டல்) ெதாழில் நுட்பாத்ைத உருவாக்குதல் 
இதற்கு அவசியம்.   

அடிறைத்தைழயற்றா றசாதாறனான கூட்டு வாழ்வுக்குத் 
ைதைவயான சுய அதிகாரம், பொது வாழ்வில் அக்கறையுள்ள ஈடுபாாாடு 
பாரஸ்பார பொறுப்புணர்வு இவற்றாாின் அடிப்பாடிைடயில் 
ெவளிப்பாைடயான, விவறரறாாிந்த குடியாட்சித் தன்றையுைடய 
விவாதத்தில் அைனவரும் பாங்ைகற்க அனுறாதிக்கும் ெகாள்ைககள் றநக்கு 
அவசியம்.  

தகவல் பரிமாற்ற  உரிைமகளின் வரலாற்ற  ில் 
வவரூன்ற  ிய இக்ககாள்ைககள் வடிவைமக்கும் புதியவதார் 
உலகில்:  

• ெதாடர்பு ெகாள்ள, தகவல்தர, றஅிவு பாரிறாாாறா ஒவ்ெவாருவரும் 



உரிறை பெறுகின்றானர். தகவல் பாரிறாாாற்றாக் கட்டறைப்புகைளப்  

பாயன்பாடுத்தவதில் அைனவருக்கும் சரிறச வாய்ப்புடன் 
கட்டுபாாாடற்றா எழுத்து, பைச்சுரிறையும் இதற்கு அவசியம்.  

• தகவல் ெதாடர்பு பாரிறாாாற்றா சமுதாயத்தில், குறாாிப்பாாாக 
சிறுபாாான்றையினர்,  நலிந்த பாாிரிவினருக்கான தனி அக்கறையுடன் 
பாங்குபெறா  

ஒவ்ெவாருவரும் உரிறை பெறுகின்றானர். சிந்தாது, சிறதாது 
அைனவைரயும் அைணத்துச் ெசல்லும் ஊடகக்கட்டறைப்பு றாற்றும் 
இலக்கமுறை றாாின்னணுவியல் (டிஜிட்டல்) தளங்களுக்கான 
ஆளுைக இதற்கு அவசியம்.  

• ைநர்றையான பாாாகுபாாாடற்றா பொதுத்தகவல் பாரிறாாாறா 
ஒவ்ெவாருவரும் உரிறை பெறுகின்றானர். றஅெறநி வைரமுறைகள், 
பொறுப்பு, தறவான சித்தரிப்புகளுக்கு ஏற்றா பாரிகாரம் முதலியன 

இதற்கு அவசியம்.   

• ஒவ்வபவாருவரும் கண்ணியமும், ைரிபயாறதயும் 
பவறுகின்ைனர்.  ஊடகங்கள் ைற்றும் இலக்கமுதை 
ைின்னணுவியல் (டிஜிட்டல்)  

றாளங்களின் வவளிப்பாதடத் றான்தையும் 
பபவாறுப்புணர்வும் றஇற்கு அவசியம்.  

• அவரவர் அந்றாரங்கம் ைற்றும் றாங்கள் றாகவல்கதள 
கட்டுப்பாடுத்தும் றஅிபகாரத்றத ஒவ்வபவாருவரும் பவறுகின்ைனர். 

ைனிறா உரிதைகதள ைீறும் நடவடிக்தககள் அல்லது 
குற்ைச்வசயல்களில் ஈடுபாபடாறா வதரயில் றாங்கள் றாகவல்கதள 
நீக்கும் உரிதையும்கூட றஇில் அடங்கும். இது ஒவ்வபவாருவரின் 
டிஜிட்டல் அதடபயாளத்றாாிற்கு அடிப்பாதடயும் இயல்பாதைவுபைாக 
இருக்க வவண்டும். றானிைனிறா அந்றாரங்கம் ைற்றும் ைனிறா 
உரிதைகதள இதணத்து, சைநிதலயில் பாபாாதுபகாக்கும் சட்டக் 
கட்டதைப்புகள் றஇற்கு அவசியம்.  

• றாங்களுக்வக உரிய கபலாச்பசார ைற்றும் வபைாழி 
அதடபயாளம் பகாக்கும் றஅிபகாரத்றத ஒவ்வபவாருவரும் 
பவறுகின்ைனர். வபைாழி, கபலாச்பசாரப் 
பான்முகத்றான்தைகதள உபலாவ விடும் வவளியும், 

ஊடகங்கதளச் வபசாந்றாபைாக்கவும், கட்டுப்பாடுத்றாவும் 



றவதவபயான பவாய்ப்பும் றஇற்கு அவசியம்.  

• றாகவல் பாரிபைாற்ைத் றாாிைன்களுடன் ஊடக ப ானத்றதயும் 
வளர்க்கும் றஅிபகாரத்றதயும் ஒவ்வபவாருவரும் 
பவறுகின்ைனர். அந்றாந்றா கபலாச்பசாரத்றாாிற்குப் 
பபவாருத்றாபைான கலந்துதரபயாடல், வபசால்பலாடல்,  

கவனித்துக் வகட்டல், றாாிைந்றா ைனம், கூர்ந்றாபாாயும் 
சிந்றாதனத் றாாிைன் முறாலியன றஇற்கு அவசியம்.  

• அவரவர் டிஜிட்டல் ஊடகங்கதள பஉையாகிக்கத் றாங்குறாதடயற்ை 
ைின்பசாரம், ைற்றும் நிதலபயான ஆற்ைல்மூபலாறாபாாரங்கதள 
அனுபாவிக்கும் றஅிபகாரத்றத ஒவ்வபவாருவரும் பவறுகின்ைனர். 

சூரிய சக்றாாி, பகாற்ைின் ஆற்ைல் பபவான்ைவற்தை 
பாயன்பாடுத்தும் றபவாழில் நுட்பா வறசிகள் றஇற்கு அவசியம்.  

• ைலிபவான, எளிறாாில் கிதடக்கும், பாபாாதுபகாப்பாபாான, றானி 
ைற்றும் பபவாது பஉவபயாக பசாறானங்கதள அனுபாவிக்கும் 
றஅிபகாரத்றத ஒவ்வபவாருவரும் பவறுகின்ைனர். 

பபவாருபளாறாபாார வளங்களும் அவற்தை "கசப்பனிட்டுச் 
சரீறமக்கும் உரிறமயும்" பவறுறால் றஇற்கு அவசியம். 
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