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Conferinţa Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite
pentru Educaţie, Știinţă și Cultură (UNESCO), reunită
în Paris în perioada 9-24 noiembrie 2021, la cea de-a
41-a sesiune,
Recunoscând impactul pozitiv profund și dinamic
dar și negativ al inteligenţei artificiale (IA) asupra societăţilor, mediului, ecosistemelor și vieţilor umane,
inclusiv asupra minţii umane, în parte din cauza
noilor moduri în care utilizarea acesteia influenţează
gândirea umană, interacţiunea și luarea deciziilor și
are impact asupra educaţiei, știinţelor umane, sociale și naturale, culturii, comunicării și informarii;

PREAMBUL

Reamintind că, prin termenii Constituţiei sale,
UNESCO urmărește să contribuie la pace și securitate prin promovarea colaborării între naţiuni prin
educaţie, știinţe, cultură și comunicare și informare,
pentru a promova respectul universal pentru justiţie,
pentru statul de drept și pentru drepturile omului și
libertăţile fundamentale care sunt afirmate pentru
popoarele lumii,
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Convinși că Recomandarea prezentată aici, ca
instrument de stabilire a standardelor dezvoltat
printr-o abordare globală, bazată pe dreptul internaţional, cu accent pe demnitatea umană și drepturile omului, precum și pe egalitatea de gen, justiţia și
dezvoltarea socială și economică, bunăstarea fizică
și psihică, diversitatea umană, interconectarea, incluziunea și protecţia mediului și a ecosistemului,
poate ghida tehnologiile inteligenţei artificiale într-o
direcţie responsabilă,
Ghidaţi de scopurile și principiile Cartei Naţiunilor
Unite,
Având în vedere că tehnologiile inteligenţei artificiale pot fi de mare ajutor umanităţii și toate ţările
pot beneficia de ele, dar ridică și preocupări etice
fundamentale, de exemplu cu privire la prejudecăţile
pe care le pot încorpora și exacerba, ceea ce poate
duce la discriminare, inegalitate, decalaje digitale,
excludere și o ameninţare la adresa diversităţii culturale, sociale și biologice și a diviziunilor sociale sau
economice; Având în vedere nevoia de transparenţă
și înţelegere a funcţionării algoritmilor și a datelor cu
care au fost antrenaţi și potenţialul lor impact, asupra
(incluzând dar fără a se limita la), demnităţii umane,
drepturilor omului și libertăţilor fundamentale, ega
lităţii de gen, democraţiei, proceselor sociale, economice, politice și culturale, practicilor știinţifice și
de inginerie, bunăstării animalelor, mediului și ecosistemelor;
Recunoscând, de asemenea, că tehnologiile IA pot
adânci diviziunile și inegalităţile existente în lume, în
interiorul unei ţări și între ţări, și că justiţia, încrede-

rea și corectitudinea trebuie menţinute, astfel încât
nicio ţară și nimeni să nu rămână în urmă, fie prin
acces echitabil la tehnologiile IA și bucurându-se de
beneficiile lor, fie de protecţia împotriva implicaţiilor
lor negative, recunoscând în același timp diferitele
circumstanţe din diferite ţări și respectând dorinţa
unor oameni de a nu participa la toate evoluţiile tehnologice;

Menţionând că abordarea riscurilor și a
preocupărilor etice nu ar trebui să împiedice inovarea și dezvoltarea, ci mai degrabă să ofere noi oportunităţi și să stimuleze cercetarea și inovarea conduse
de principii etice care ancorează tehnologiile IA în
drepturile și libertăţile fundamentale ale omului, în
valori și principii, precum și în reflecţia morală și etică,

Conștienţi de faptul că toate ţările se confruntă
cu o accelerare a utilizării tehnologiilor informaţiei
și comunicaţiilor și a tehnologiilor IA, precum și
cu o nevoie tot mai mare de educaţie media și
informaţională și că economia digitală prezintă
provocări și oportunităţi importante pentru socie
tate, economice și de mediu, de partajare a bene
ficiilor, în special pentru ţările cu venituri mici și
medii (ŢVMM), inclusiv, dar fără a se limita la ţările
cel mai puţin dezvoltate (ŢPD), pentru ţările în curs
de dezvoltare fără ieșire la mare (ŢCDFIM) și micile
state insulare în curs de dezvoltare (MSICD), care
necesită recunoaștere, protecţie și promovarea culturilor, valorilor și cunoștinţelor endogene pentru a
dezvolta economii digitale durabile;

Reamintind, de asemenea că în noiembrie 2019,
Conferinţa Generală a UNESCO, la cea de-a 40-a sesiune, a adoptat Rezoluţia 40 C/37, prin care a mandatat directorul general „să pregătească un instrument internaţional de stabilire a standardelor privind
etica inteligenţei artificiale (IA) sub forma unei recomandări”, care urmează să fie prezentată Conferinţei
Generale la cea de-a 41-a sesiune din 2021,

Recunoscând în continuare că tehnologiile IA au potenţialul de a fi benefice pentru mediu și ecosisteme
și pentru ca aceste beneficii să fie realizate, potenţialele daune și efectele negative asupra mediului
și ecosistemelor nu ar trebui ignorate, ci abordate,

Recunoscând că dezvoltarea tehnologiilor IA
necesită o creștere proporţională a alfabetizării în
materie de date, media și informaţie, precum și accesul la surse de informaţii independente, pluraliste și
de încredere, inclusiv ca parte a eforturilor de atenuare a riscurilor de dezinformare și discurs instigator
la ură, precum și de prejudicii cauzate de utilizarea
abuzivă a datelor cu caracter personal,
Observând că un cadru normativ pentru tehnologiile
IA și implicaţiile sale sociale își găsesc baza în cadrele
juridice internaţionale și naţionale, drepturile omului
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și libertăţile fundamentale, etică, nevoia de acces la
date, informaţii și cunoștinţe, libertatea de cercetare
și inovare, bunăstarea umană, a mediului și a ecosistemului și conectează valorile și principiile etice
la provocările și oportunităţile legate de tehnologiile
IA, pe baza înţelegerii și a obiectivelor comune;

tatea publicului de a se implica în subiecte legate
de IA, precum și că bariere în calea accesului la informaţii și lacune de capacitate, capacităţi umane și
instituţionale, bariere în calea accesului la inovaţiile
tehnologice și lipsa unei infrastructuri fizice și digitale adecvate și a cadrelor de reglementare, inclusiv
a celor legate de date, existând nevoia de a aborda
toate acestea,

Recunoscând, de asemenea, că valorile și principiile
etice pot contribui la dezvoltarea și implementarea
măsurilor de politică bazate pe drepturi și a norme
lor legale, oferind îndrumări în vederea ritmului ra
pid al dezvoltării tehnologice,

Subliniind că este necesară consolidarea cooperării
și solidarităţii globale, inclusiv prin multilateralism,
pentru a facilita accesul echitabil la tehnologiile IA
și pentru a aborda provocările pe care acestea le
aduc diversităţii și interconectivităţii culturilor și
sistemelor etice, pentru a atenua potenţiala utilizare
abuzivă, pentru a realiza întregul potenţial pe care IA
îl poate aduce, în special în domeniul dezvoltării, și
pentru a asigura că strategiile naţionale de IA sunt
ghidate de principii etice,

De asemenea, convinși că standardele etice acceptate la nivel global pentru tehnologiile IA, cu respectarea deplină a dreptului internaţional, în special a
drepturilor omului, pot juca un rol cheie în dezvolta
rea normelor legate de IA pe tot globul,
Având în vedere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948), instrumentele cadrului internaţional al drepturilor omului, inclusiv Convenţia
privind statutul refugiaţilor (1951), Convenţia pri
vind discriminarea (angajarea forţei de muncă și
ocupaţia) (1958), Convenţia internaţională privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
(1965), Pactul internaţional cu privire la drepturile civile și politice (1966), Pactul internaţional cu privire
la drepturile economice, sociale și culturale (1966),
Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva Femei (1979), Convenţia cu
privire la drepturile copilului (1989) și Convenţia
cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi
(2006), Convenţia împotriva discriminării în educaţie (1960), Convenţia privind protecţia și promovarea Diversitatea expresiilor culturale (2005), precum
și orice alte instrumente internaţionale relevante, recomandări și declaraţii;
Având în vedere Declaraţia Naţiunilor Unite privind
dreptul la dezvoltare (1986); Declaraţia privind responsabilităţile generaţiilor prezente faţă de gene
raţiile viitoare (1997); Declaraţia Universală privind
Bioetica și Drepturile Omului (2005); Declaraţia Naţiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene
(2007); Rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor
Unite privind revizuirea Summit-ului Mondial asupra Societăţii Informaţionale (A/RES/70/125) (2015);
Rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite pri
vind Transformarea lumii noastre: Agenda 2030
pentru Dezvoltare Durabilă (A/RES/70/1) (2015);
Recomandarea privind conservarea și accesul la
patrimoniul documentar, inclusiv în formă digitală
(2015); Declaraţia de principii etice în legătură cu
schimbările climatice (2017); Recomandarea privind
știinţa și cercetătorii știinţifici (2017); Indicatorii de
universalitate a internetului (aprobaţi de Programul
internaţional UNESCO pentru Dezvoltarea Comunicării în 2018), inclusiv principiile ROAM (aprobate
de Conferinţa Generală a UNESCO în 2015); rezoluţia
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Ţinând cont pe deplin de faptul că dezvoltarea
rapidă a tehnologiilor IA aduce provocări implementării și guvernanţei lor etice, cât și respectului și
protecţiei diversităţii culturale și are potenţialul de a
perturba standardele și valorile etice locale și regionale,
1. Se adoptă prezenta Recomandare privind
etica inteligenţei artificiale în această zi de 23
a lunii noiembrie 2021;
2. Se recomandă statelor membre să aplice în
mod voluntar prevederile prezentei recomandări, luând măsurile adecvate, incluzând orice
măsuri legislative sau de altă natură care ar
putea fi necesare, în conformitate cu practica
constituţională și structurile de conducere ale
fiecărui stat, pentru a pune în aplicare în jurisdicţiile lor principiile și normele Recomandării în conformitate cu dreptul internaţional,
inclusiv cu legea internaţională a drepturilor
omului;
Consiliului pentru Drepturile Omului privind „Dreptul la viaţă privată în era digitală” (A/HRC/RES/42/15)
(2019); și rezoluţia Consiliului pentru Drepturile
Omului privind „Tehnologii digitale noi și emergente
și drepturile omului” (A/HRC/RES/41/11) (2019),
Subliniind că trebuie să se acorde o atenţie specială
ŢVMM, incluzând, dar fără a se limita la ŢPD, ŢCDFIM și
MSICD, deoarece acestea au propria capacitate, dar au
fost subreprezentate în dezbaterea de etică a IA, ceea ce
ridică preocupări cu privire la neglijarea cunoștinţelor
locale, a pluralismului cultural, a sistemelor de valori și
cerinţele echităţii globale pentru a face faţă impactului
pozitiv și negativ al tehnologiilor IA,

De asemenea, conștienţi de numeroasele politici
naţionale existente, alte cadre și iniţiative elaborate
de entităţile relevante ale Naţiunilor Unite, organizaţiile interguvernamentale, inclusiv organizaţiile
regionale, precum și cele ale sectorului privat, organizaţiilor profesionale, organizaţiilor neguvernamentale și comunităţii știinţifice, legate la etica și
reglementarea tehnologiilor IA,
În plus, convinși că tehnologiile IA pot aduce bene
ficii importante, dar că realizarea lor poate amplifica tensiunea în jurul inovaţiei, accesul asimetric
la cunoștinţe și tehnologii, inclusiv deficitul de alfabetizare digitală și civică care limitează capaci-

3. Se recomandă, de asemenea, statelor membre să implice toate părţile interesate, incluzând întreprinderile comerciale, pentru a se
asigura că își îndeplinesc rolurile respective în
punerea în aplicare a prezentei recomandări și
că aduc Recomandarea în atenţia autorităţilor,
organismelor, organizaţiilor de cercetare și
academice, instituţiilor și organizaţiilor din
sectoarele public, privat și al societăţii civile
implicate în tehnologiile IA, astfel încât dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor IA să fie ghidate atât de cercetări știinţifice solide, precum
și de analiză și evaluare etică.
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Sistemele IA pot fi utilizate în sistemele ciberfizice, inclusiv în Internetul obiectelor, în sistemele robotice, robotică socială și interfeţele
om-calculator, care implică controlul, percepţia și prelucrarea datelor colectate de senzori și funcţionarea actuatoarelor în mediul în
care funcţionează sistemele IA.
(b)
Aspectele etice referitoare la sistemele IA au impact asupra tuturor etapelor
ciclului de viaţă al sistemului, pornind de la
cercetare, proiectare și dezvoltare și până
la implementarea și utilizarea acestora, incluzând întreţinerea, operarea, comerţul,
finanţarea, monitorizarea și evaluarea, validarea, sfârșitul de utilizare, dezasamblarea și
terminarea. În plus, actorii din IA pot fi definiţi
ca orice actor implicat în cel puţin o etapă a
ciclului de viaţă al sistemului IA și se pot referi
atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice, cum ar fi cercetători, programatori,
ingineri, specialiști în date, utilizatori finali,
întreprinderi, universităţi și entităţi publice și
private, printre altele.

I. SCOPUL
APLICAŢIEI
‘

1. Această recomandare abordează probleme etice
legate de domeniul inteligenţei artificiale, în măsura în care acestea se încadrează în mandatul
UNESCO. Ea abordează etica IA ca o reflecţie normativă sistematică, bazată pe un cadru holistic,
cuprinzător, multicultural și pe un cadru evolutiv
de valori, principii și acţiuni interdependente care
pot ghida societăţile în abordarea responsabilă a
impactului cunoscut și necunoscut al tehnologiilor
IA asupra fiinţelor umane, societăţilor, mediului și a
ecosistemelor, și le oferă o bază pentru a accepta
sau a respinge tehnologiile IA. Recomandarea consideră etica drept o bază dinamică pentru evalua
rea normativă și ghidarea tehnologiilor IA, care se
referă la demnitatea umană, bunăstare și prevenirea vătămării, ca o busolă ancorată în etica știinţei
și tehnologiei.
2. Această recomandare nu are ambiţia de a oferi o
definiţie unică a IA, deoarece o astfel de definiţie
ar trebui să se schimbe în timp, în conformitate
cu evoluţiile tehnologice. Mai degrabă, ambiţia sa
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este de a aborda acele caracteristici ale sistemelor
IA care au o relevanţă etică importantă. Prin urmare, această recomandare abordează sistemele
IA ca sisteme care au capacitatea de a procesa
date și informaţii într-un mod asemănător unui
comportament inteligent și includ, tipic, aspecte
de raţionament, învăţare, percepţie, predicţie,
planificare sau control. Trei elemente au un loc
central în această abordare:
(a)
Sistemele IA sunt tehnologii de prelucrare a informaţiilor care integrează modele
și algoritmi cu capacitate de învăţare și îndeplinire a sarcinilor cognitive, conducând la
rezultate precum predicţia și luarea deciziilor
în medii fizice și virtuale. Sistemele IA sunt
proiectate să funcţioneze cu diferite grade
de autonomie prin intermediul modelării și
reprezentării cunoștinţelor și prin exploatarea
datelor și calculând corelaţiile. Sistemele IA
pot include mai multe metode, cum ar fi, dar
fără a se limita la:
(i) învăţarea automată, incluzând învăţarea
profundă și învăţarea prin recompensă;
(ii) raţionamentul automat, incluzând planificarea, programarea sarcinilor, reprezenta
rea cunoștinţelor și raţionament, căutare și
optimizare.

(c)
Sistemele de inteligenţă artificială
ridică noi tipuri de probleme etice care includ
(dar nu se limitează la) impactul acestora asupra luării deciziilor, pieţei muncii, interacţiunii sociale, asistenţei medicale, educaţiei,
mass-mediei, accesului la informaţii, decalajelor digitale, datelor personale și protecţiei
consumatorilor, mediului, democraţiei, statului de drept, securităţii, dublei utilizări și asupra drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, incluzând libertatea de exprimare,
confidenţialitatea și nediscriminarea. În plus,
noi provocări etice sunt create de potenţia
lul algoritmilor de inteligenţă artificială de a
reproduce și întări prejudecăţile existente și,
astfel, de a exacerba formele deja existente de
discriminare și stereotipuri. Unele dintre aceste probleme sunt legate de capacitatea sistemelor IA de a îndeplini sarcini pe care anterior
doar fiinţele vii le puteau îndeplini și care în
unele cazuri erau chiar limitate doar la fiinţe
umane. Aceste caracteristici conferă sistemelor IA un rol profund și nou în practicile
umane și în societate, precum și în relaţia lor cu
mediul și ecosistemele, creând un nou context
în care copiii și tinerii să crească, să dezvolte o
înţelegere a lumii și a lor înșiși, înţelegând critic
media și informaţiile și învăţând să ia decizii.
Pe termen lung, sistemele de inteligenţă artificială ar putea provoca experienţa și acţiunile
oamenilor, ridicând preocupări suplimentare
cu privire la, între altele, înţelegerea de sine,
interacţiunea socială, culturală și de mediu,
autonomie, agenţie, valoare și demnitate.

3. Această Recomandare acordă o atenţie specială
implicaţiilor etice mai largi ale sistemelor de inteligenţă artificială în relaţie cu domeniile centrale ale
UNESCO: educaţie, știinţă, cultură și comunicare și
informare, așa cum a fost explorată în Studiul preliminar din 2019 privind etica inteligenţei artificiale
de către Comisia mondială a UNESCO pentru etica
cunoștinţelor și tehnologiei știinţifice (COMEST):
(a)
Educaţie, pentru că a trăi în socie
tăţile digitalizate necesită noi practici educaţionale, reflecţie etică, gândire critică, practici de
proiectare responsabilă și noi competenţe,
având în vedere implicaţiile pentru piaţa
muncii, angajabilitatea și participarea civică.
(b)
Știinţa, în sensul cel mai larg și incluzând toate domeniile academice, de la știinţele naturii și știinţele medicale la știinţele
sociale și umaniste, deoarece tehnologiile IA
aduc noi capacităţi și abordări de cercetare,
au implicaţii pentru conceptele noastre de
înţelegere și explicaţie știinţifică și creează o
nouă baza pentru luarea deciziilor.
(c)
Identitatea culturală și diversitatea,
deoarece tehnologiile IA pot îmbogăţi industriile culturale și creative, dar pot duce, de
asemenea, la o concentrare crescută a ofertei
de conţinut cultural, date, pieţe și venituri, în
mâinile doar a câţiva actori, cu potenţiale implicaţii negative pentru diversitate și pluralism
de limbi, mass-media, expresii culturale, participare și egalitate.
(d)
Comunicarea și informarea, întrucât
tehnologiile IA joacă un rol din ce în ce mai important în prelucrarea, structurarea și furnizarea informaţiilor; aspectele de jurnalism realizat automat și furnizarea algoritmică de știri,
moderarea conţinutului pe reţelele sociale și
motoarele de căutare sunt doar câteva exemple care ridică probleme legate de accesul la
informaţii, dezinformare, discursului instigator la ură, apariţia unor noi forme de naraţiuni
sociale, discriminare, libertate de exprimare,
confidenţialitate și alfabetizare media și informaţională, printre altele.
4. P
 rezenta recomandare se adresează statelor
membre, atât ca actori în domeniul IA, cât și ca
autorităţi responsabile cu dezvoltarea cadrelor
juridice și de reglementare pe parcursul întregului ciclu de viaţă al sistemului de IA și pentru promovarea responsabilităţii în afaceri. De asemenea,
oferă îndrumări etice tuturor actorilor IA, inclusiv
sectoarelor public și privat, oferind o bază pentru
o evaluare a impactului etic al sistemelor IA pe
parcursul ciclului lor de viaţă.
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III. VALORI
ȘI PRINCIPII
9. Valorile și principiile incluse mai jos ar trebui respectate de toţi actorii din ciclul de viaţă al sistemului IA, în primul rând și, acolo unde este necesar și
adecvat, să fie promovate prin modificări aduse
legislaţiei existente și prin elaborarea de noi le
gislaţii, reglementări și orientări de afaceri. Acestea trebuie să respecte dreptul internaţional, inclusiv Carta Naţiunilor Unite și obligaţiile statelor
membre privind drepturile omului și ar trebui să
fie în conformitate cu obiectivele de durabilitate
socială, politică, de mediu, educaţională, știinţifică
și economică convenite la nivel internaţional, cum
ar fi Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Naţiunilor Unite. (ODD).

II. SCOPURI
ŞI OBIECTIVE
5. Această recomandare își propune să ofere o bază
pentru ca sistemele IA să funcţioneze pentru
binele umanităţii, al indivizilor, al societăţilor, al
mediului și al ecosistemelor și pentru a preveni
daunele. De asemenea, urmărește stimularea utilizării pașnice a sistemelor IA.
6. Pe lângă cadrele etice existente în ceea ce privește
inteligenţa artificială în întreaga lume, această
Recomandare își propune să aducă un instrument normativ acceptat la nivel global, care se
concentreze nu numai pe articularea valorilor
și principiilor, ci și pe realizarea lor practică, prin
recomandări concrete de politică, cu un puternic
accent pe problemele de incluziune, de egalitate
de gen și protecţie a mediului și a ecosistemelor.
7. Deoarece complexitatea problemelor etice din
jurul IA necesită cooperarea mai multor părţi interesate, la diferitele niveluri și sectoare ale comunităţilor internaţionale, regionale și naţionale,
această recomandare își propune să permită
părţilor interesate să își asume responsabilitatea
comună pe baza unui dialog global și intercultural.
8. Obiectivele acestei recomandări sunt:
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(a)
să ofere un cadru universal de va
lori, principii și acţiuni care să ghideze statele
în formularea legislaţiei, politicilor sau a altor
instrumente cu privire la IA, în conformitate cu
dreptul internaţional;
(b)
să ghideze acţiunile indivizilor,
grupurilor, comunităţilor, instituţiilor și companiilor din sectorul privat pentru a asigura
încorporarea eticii în toate etapele ciclului de
viaţă al sistemului IA;
(c)
să protejeze, să promoveze și să
respecte drepturile omului și libertăţile fundamentale, demnitatea umană și egalitatea,
inclusiv egalitatea de gen, pentru a proteja interesele generaţiilor prezente și viitoare, pentru a conserva mediul, biodiversitatea și ecosistemele; și să respecte diversitatea culturală
în toate etapele ciclului de viaţă al sistemului
IA;
(d)
să încurajeze dialogul multidisciplinar și pluralist și construirea de consens cu
privire la aspectele etice legate de sistemele
IA;
(e)
să promoveze accesul echitabil la
dezvoltările și cunoștinţele în domeniul IA și
împărţirea beneficiilor, acordând o atenţie deosebită nevoilor și contribuţiilor ŢVMM, inclusiv ŢPD, ŢCDFIM și MSICD.

10. Valorile joacă un rol puternic ca idealuri motivatoare în formarea măsurilor de politică și a normelor legale. În timp ce setul de valori subliniat
mai jos inspiră astfel un comportament dezirabil
și reprezintă bazele principiilor, principiile dezvăluie valorile care stau la baza acestora mai concret, astfel încât valorile să poată fi operaţiona
lizate mai ușor în declaraţii și acţiuni de politică.
11. Deși toate valorile și principiile prezentate mai
jos sunt de dorit în sine, în orice context practic,
pot exista tensiuni între aceste valori și principii.
În orice situaţie dată, o evaluare contextuală va
fi necesară pentru a gestiona potenţialele tensiuni, ţinând cont de principiul proporţionalităţii și
cu respectarea drepturilor omului și a libertăţilor
fundamentale. În toate cazurile, orice posibile
limitări ale drepturilor omului și libertăţilor fundamentale trebuie să aibă o bază legală și să fie
rezonabile, necesare și proporţionale, și în concordanţă cu obligaţiile statelor în temeiul dreptului
internaţional. Pentru a naviga în mod judicios în
astfel de scenarii este nevoie de implicarea unei
game largi de părţi interesate, folosind dialogul
social, precum și deliberarea etică, diligenţa necesară și evaluarea impactului.
12. Încrederea și integritatea ciclului de viaţă al sistemelor de IA este esenţială pentru a se asigura că
tehnologiile de IA vor funcţiona pentru binele
umanităţii, al indivizilor, al societăţilor, al mediului și al ecosistemelor și vor întruchipa valorile
și principiile stabilite în prezenta recomandare.
Oamenii ar trebui să aibă motive întemeiate pentru a avea încredere că sistemele IA pot aduce
beneficii individuale și comune, în timp ce sunt
luate măsuri adecvate pentru a atenua riscurile.

O cerinţă esenţială pentru încredere este ca, pe
tot parcursul ciclului lor de viaţă, sistemele IA să
fie supuse unei monitorizări amănunţite de către
părţile interesate relevante, după caz. Întrucât fiabilitatea este un rezultat al operaţionalizării principiilor din acest document, acţiunile de politică
propuse în această recomandare sunt toate
îndreptate spre promovarea încrederii în toate
etapele ciclului de viaţă al sistemului IA.

III.1

VALORI

Respectarea, protecţia și promovarea drepturilor
omului și a libertăţilor fundamentale și a demnităţii umane
13. Demnitatea inviolabilă și inerentă a fiecărui om
constituie fundamentul sistemului universal, indivizibil, inalienabil, interdependent și interconectat
al drepturilor omului și al libertăţilor fundamentale. Prin urmare, respectarea, protecţia și promovarea demnităţii umane și a drepturilor, așa cum
sunt stabilite de dreptul internaţional, inclusiv de
legislaţia drepturilor omului, sunt esenţiale pe tot
parcursul ciclului de viaţă al sistemelor IA. Demnitatea umană se referă la recunoașterea valorii intrinseci și egale a fiecărei fiinţe umane, indiferent
de rasă, culoare, descendenţă, sex, vârstă, limbă,
religie, opinie politică, origine naţională, origine
etnică, origine socială, condiţie economică sau
socială, de naștere, sau handicap sau orice alte
motive.
14. Nicio fiinţă umană sau comunitate umană nu ar
trebui să fie vătămată sau subordonată, din punct
de vedere fizic, economic, social, politic, cultu
ral sau mental, în orice fază a ciclului de viaţă
al sistemelor IA. De-a lungul ciclului de viaţă al
sistemelor IA, calitatea vieţii umane ar trebui îmbunătăţită, în timp ce definiţia „calităţii vieţii” ar
trebui lăsată deschisă indivizilor sau grupurilor,
atâta timp cât nu există încălcări sau abuzuri ale
drepturilor omului, ale libertăţilor fundamentale
sau ale demnităţii oamenilor în termenii acestei
definiţii.
15. Persoanele pot interacţiona cu sistemele IA de-a
lungul ciclului lor de viaţă și pot primi asistenţă
din partea acestora, cum ar fi îngrijirea persoanelor vulnerabile sau a persoanelor în situaţii
vulnerabile, incluzând, dar fără a se limita la copii,
persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi
sau bolnavii. În cadrul unor astfel de interacţiuni,
persoanele nu ar trebui să fie niciodată obiectivate, nici demnitatea lor nu ar trebui să fie subminată în alt mod, sau drepturile omului și libertăţile
fundamentale încălcate sau abuzate.
16. Drepturile omului și libertăţile fundamentale
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trebuie respectate, protejate și promovate pe
tot parcursul ciclului de viaţă al sistemelor IA.
Guvernele, sectorul privat, societatea civilă, organizaţiile internaţionale, comunităţile tehnice și
mediul academic trebuie să respecte instrumentele și cadrele privind drepturile omului în intervenţiile lor în procesele care înconjoară ciclul de
viaţă al sistemelor IA. Noile tehnologii trebuie să
ofere noi mijloace pentru a susţine, apăra și exer
cita drepturile omului și nu pentru a le încălca.
Dezvoltarea mediului și ecosistemului
17. Dezvoltarea mediului și a ecosistemelor ar trebui să fie recunoscută, protejată și promovată pe
parcursul ciclului de viaţă al sistemelor IA. În plus,
mediul și ecosistemele sunt necesitatea exis
tenţială pentru ca umanitatea și alte fiinţe vii să
se poată bucura de beneficiile progreselor în IA.
18. Toţi actorii implicaţi în ciclul de viaţă al sistemelor
IA trebuie să respecte legislaţia internaţională
aplicabilă și legislaţia naţională, standardele și
practicile concepute pentru protecţia și restaurarea ecosistemelor și a mediului, și pentru dezvoltare durabilă. Acestea ar trebui să reducă impactul
asupra mediului al sistemelor IA, incluzând, dar
fără a se limita la amprenta de carbon, pentru
a asigura reducerea la minimum a schimbărilor
climatice și a factorilor de risc de mediu, cât și
pentru a preveni exploatarea, utilizarea și transformarea nedurabile a resurselor naturale care
contribuie la deteriorarea mediului și degradarea
ecosistemelor.
Asigurarea diversităţii și incluziunii
19. Respectarea, protecţia și promovarea diversităţii
și incluziunii ar trebui să fie asigurate pe tot parcursul ciclului de viaţă al sistemelor de inteligenţă
artificială, în conformitate cu dreptul internaţio
nal, inclusiv cu legislaţia privind drepturile omului. Acest lucru se poate realiza prin promovarea
participării active a tuturor persoanelor sau grupurilor, indiferent de rasă, culoare, descendenţă,
sex, vârstă, limbă, religie, opinie politică, origine
naţională, origine etnică, origine socială, condiţie
economică sau socială de naștere sau dizabilitate, sau orice alte motive.
20. Domeniul de aplicare al opţiunilor de stil de viaţă,
credinţe, opinii, expresii sau experienţe personale, inclusiv utilizarea opţională a sistemelor IA
și proiectarea în comun a acestor arhitecturi nu
ar trebui să fie restricţionată în nicio fază a ciclului de viaţă al sistemelor IA.
21. În plus, ar trebui depuse eforturi, inclusiv coope
rarea internaţională, pentru a depăși și nu a profi
ta niciodată de lipsa infrastructurii tehnologice,
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educaţiei și competenţelor necesare, precum
și a cadrelor juridice, în special în ŢVMM, ŢPD,
ŢCDFIM și MSICD, care afectează comunităţile.
Trăind în societăţi pașnice, juste și interconectate
22. A
 ctorii IA ar trebui să joace un rol participativ și
de stimulare pentru a asigura societăţi pașnice și
juste, care se bazează pe un viitor interconectat
în beneficiul tuturor, în concordanţă cu drepturile omului și cu libertăţile fundamentale. Valoarea
trăirii în societăţi pașnice și juste indică potenţia
lul sistemelor IA de a contribui pe tot parcursul
ciclului lor de viaţă la interconectarea tuturor
creaturilor vii între ele și cu mediul natural.
23. N
 oţiunea că oamenii sunt interconectaţi se bazează pe cunoașterea că fiecare om aparţine
unui întreg mai mare, care prosperă atunci când
toate părţile sale constitutive sunt capabile să
prospere. A trăi în societăţi pașnice, drepte și interconectate necesită o legătură organică, imediată, necalculată de solidaritate, caracterizată
printr-o permanentă căutare a relaţiilor pașnice,
tinzând spre grija faţă de ceilalţi și de mediul na
tural în sensul cel mai larg al termenului.
24. Această valoare cere ca pacea, incluziunea și
justiţia, echitatea și interconectarea să fie promovate pe tot parcursul ciclului de viaţă al sistemelor IA, în măsura în care procesele ciclului
de viaţă al sistemelor IA nu ar trebui să ducă la
segregare, să obiectiveze sau să submineze li
bertatea și luarea autonomă a deciziilor, precum
și siguranţa fiinţelor umane și a comunităţilor, să
dividă și să întoarcă indivizii și grupurile unul împotriva celuilalt sau ameninţă coexistenţa dintre
oameni, alte fiinţe vii și mediul natural.

III.2

PRINCIPII

Proporţionalitate și interdicţia de a face rău
25. Trebuie recunoscut că tehnologiile IA nu asigură
în mod necesar, în sine, dezvoltarea umană și a
mediului și a ecosistemului. În plus, nici unul dintre procesele legate de ciclul de viaţă al sistemului IA nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea scopurilor sau obiectivelor
legitime și trebuie să fie adecvat contextului. În
eventualitatea apariţiei oricărei vătămări aduse
fiinţelor umane, drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, comunităţilor și societăţii
în general sau mediului și ecosistemelor, implementarea procedurilor de evaluare a riscurilor
și adoptarea de măsuri pentru a preveni apariţia
unor astfel de prejudiciu trebuie asigurat.
26. Alegerea de a utiliza sisteme de IA și metode de

IA trebuie justificată în următoarele moduri: (a)
metoda IA aleasă trebuie să fie adecvată și proporţională pentru a atinge un obiectiv legitim dat;
(b) metoda IA aleasă nu trebuie să încalce valorile fundamentale cuprinse în prezentul docu
ment, în special, utilizarea acesteia nu trebuie să
încalce sau să abuzeze drepturile omului; și (c)
metoda IA trebuie să fie adecvată contextului și
să se bazeze pe fundamente știinţifice riguroase.
În scenariile în care se înţelege că deciziile au un
impact care este ireversibil sau dificil de anulat
sau poate implica decizii de viaţă sau de moarte,
trebuie să se aplice determinarea umană finală.
În special, sistemele de IA nu trebuie să fie utilizate în scopuri de evaluare socială sau de supraveghere în masă.
Siguranţă și securitate
27. D
 aunele nedorite (riscuri de siguranţă), precum
și vulnerabilităţile la atac (riscuri de securitate)
trebuie evitate și trebuie abordate, prevenite
și eliminate pe tot parcursul ciclului de viaţă al
sistemelor IA pentru a asigura siguranţa și securitatea umană, a mediului și a ecosistemului. IA
sigură și securizată va fi posibilă prin dezvolta
rea unor cadre de acces la date care protejează
confidenţialitatea, care favorizează o mai bună
pregătire și validare a modelelor de Iași care utilizează date de calitate.
Corectitudine și nediscriminare
28. Actorii din IA trebuie să promoveze justiţia socială și să protejeze echitatea și nediscrimina
rea de orice fel, în conformitate cu dreptul internaţional. Aceasta implică o abordare incluzivă
pentru a se asigura că beneficiile tehnologiilor
IA sunt disponibile și accesibile tuturor, ţinând
cont de nevoile specifice ale diferitelor grupe de
vârstă, sisteme culturale, diferite grupuri lingvistice, persoane cu dizabilităţi, fete și femei și dezavantajate, marginalizate, și persoane vulnerabile
sau persoane aflate în situaţii vulnerabile. Statele
membre trebuie să depună eforturi pentru a promova accesul inclusiv pentru toţi, inclusiv pentru
comunităţile locale, la sistemele de IA și servicii
cu conţinut relevant la nivel local și cu respectul pentru multilingvism și diversitatea culturală.
Statele membre trebuie să depună eforturi pentru a aborda decalajele digitale și pentru a asigura
accesul inclusiv la dezvoltarea IA și participarea
la aceasta. La nivel naţional, statele membre trebuie să promoveze echitatea între zonele rurale
și urbane și între toate persoanele, indiferent de
rasă, culoare, descendenţă, sex, vârstă, limbă,
religie, opinie politică, origine naţională, origine
etnică, origine socială, economică sau condiţia
socială a nașterii sau handicapul sau orice alte
motive, în ceea ce privește accesul și partici-

parea la ciclul de viaţă al sistemului IA. La nivel
internaţional, ţările cele mai avansate din punct
de vedere tehnologic au responsabilitatea de a
se solidariza cu cele mai puţin avansate pentru
a se asigura că beneficiile tehnologiilor IA sunt
împărtășite, astfel încât accesul și participarea
la ciclul de viaţă al sistemului IA pentru acestea
din urmă să contribuie la o ordine mondială mai
echitabilă în ceea ce privește informarea, comunicarea, cultura, educaţia, cercetarea și stabilitatea socio-economică și politică.
29. Actorii IA trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a minimiza și a evita consolida
rea sau perpetuarea aplicaţiilor cu rezultatelor
discriminatorii sau părtinitoare pe tot parcursul
ciclului de viaţă al sistemului IA pentru a asigura
echitatea acestor sisteme. Trebuie să existe remedii eficiente împotriva discriminării și a determinării algoritmice părtinitoare.
30. În plus, decalajele digitale și de cunoștinţe din interiorul ţărilor și dintre acestea trebuie abordate
pe tot parcursul ciclului de viaţă al sistemului IA,
inclusiv în ceea ce privește accesul și calitatea
accesului la tehnologie și date, în conformitate
cu cadrele juridice naţionale, regionale și internaţionale relevante, precum și în ceea ce privește
conectivitatea, cunoștinţele și abilităţile, și participarea semnificativă a comunităţilor afectate,
astfel încât fiecare persoană să fie tratată în mod
echitabil.
Durabilitate
31. Dezvoltarea societăţilor durabile se bazează
pe atingerea unui set complex de obiective pe
un continuum de dimensiuni umane, sociale,
culturale, economice și de mediu. Apariţia tehnologiilor de inteligenţă artificială poate fie să
ajute obiectivele de sustenabilitate, fie să împiedi
ce realizarea lor, în funcţie de modul în care sunt
aplicate în ţări cu diferite niveluri de dezvoltare.
Evaluarea continuă a impactului uman, social,
cultural, economic și de mediu al tehnologiilor IA
ar trebui, prin urmare, să fie realizată ţinând cont
de implicaţiile tehnologiilor IA pentru durabilitate ca un set de obiective în continuă evoluţie
într-o serie de dimensiuni, cum sunt identificate
în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale
Naţiunilor Unite.
Dreptul la confidenţialitate și protecţia datelor
32. C
 onfidenţialitatea, un drept esenţial pentru protecţia demnităţii umane, a autonomiei umane și
a determinării umane, trebuie respectată, protejată și promovată pe tot parcursul ciclului de
viaţă al sistemelor IA. Este important ca datele
pentru sistemele de inteligenţă artificială să fie
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colectate, utilizate, partajate, arhivate și șterse în
moduri care sunt în concordanţă cu dreptul internaţional și în conformitate cu valorile și principiile
enunţate în prezenta recomandare, respectând
în același timp cadrele juridice naţionale, regionale și internaţionale relevante.
33. Trebuie stabilite cadre adecvate de protecţie
a datelor și mecanisme de guvernanţă într-o
abordare care implică mai multe părţi interesate la nivel naţional sau internaţional, protejate
de sistemele juridice și asigurate pe tot parcursul ciclului de viaţă al sistemelor IA. Cadrele de
protecţie a datelor și orice mecanisme conexe
trebuie să se refere la principiile și standardele
internaţionale privind protecţia datelor cu privire la colectarea, utilizarea și dezvăluirea datelor
cu caracter personal și exercitarea drepturilor
acestora de către persoanele vizate, asigurând
în același timp un scop legitim și un temei juridic
valid pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv consimţământul informat.
34. Sistemele algoritmice necesită evaluări adecvate
ale impactului asupra confidenţialităţii, care includ, de asemenea, consideraţii societale și etice
ale utilizării lor și o utilizare inovatoare a abordării confidenţialităţii prin proiectare. Actorii IA
trebuie să se asigure că sunt responsabili pentru
proiectarea și implementarea sistemelor IA, astfel încât să se asigure că informaţiile personale
sunt protejate pe tot parcursul ciclului de viaţă al
sistemului IA.
Supravegherea și determinarea umană
35. Statele membre trebuie să se asigure că este întotdeauna posibil să se atribuie responsabilitatea
etică și juridică pentru orice etapă a ciclului de
viaţă al sistemelor de IA, precum și în cazurile de
remediere legate de sistemele de IA, persoanelor
fizice sau entităţilor juridice existente. Supravegherea umană se referă astfel nu numai la
supravegherea umană individuală, ci și la supravegherea publică incluzivă, după caz.
36. Se poate întâmpla ca uneori oamenii să aleagă să
se bazeze pe sisteme IA din motive de eficacitate,
dar decizia de a ceda controlul în contexte limi
tate rămâne cea a oamenilor, deoarece oamenii
pot recurge la sisteme IA în luarea deciziilor și în
acţiune, dar un sistem IA nu poate înlocui niciodată responsabilitatea umană finală. Ca regulă,
deciziile de viaţă și de moarte nu ar trebui să fie
cedate sistemelor IA.
Transparenţă și explicabilitate
37. Transparenţa și explicabilitatea sistemelor IA
sunt adesea precondiţii esenţiale pentru a asi
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gura respectarea, protecţia și promovarea drepturilor omului, a libertăţilor fundamentale și a
principiilor etice. Transparenţa este necesară
pentru ca regimurile de răspundere naţionale și
internaţionale relevante să funcţioneze eficient.
Lipsa transparenţei ar putea submina, de asemenea, posibilitatea de a contesta în mod eficient
deciziile bazate pe rezultatele produse de sistemele de inteligenţă artificială și, prin urmare, ar
putea încălca dreptul la un proces echitabil și la
o cale de atac eficientă, limitând astfel domeniile
în care aceste sisteme pot fi utilizate în mod legal.
38. D
 eși trebuie depuse eforturi pentru a crește transparenţa și explicabilitatea sistemelor IA, inclusiv
a celor cu impact extrateritorial, pe tot parcursul
ciclului lor de viaţă pentru a sprijini guvernanţa
democratică, nivelul de transparenţă și explicabilitate trebuie să fie întotdeauna adecvat contextului și impactului, deoarece există o nevoie
de echilibru între transparenţă și explicabilitate și
alte principii precum confidenţialitate, siguranţă
și securitate. Oamenii trebuie să fie pe deplin informaţi atunci când o decizie este luată pe baza
algoritmilor IA, inclusiv atunci când aceasta le
afectează siguranţa sau drepturile omului și, în
aceste circumstanţe, trebuie să aibă posibilitatea
de a solicita informaţii explicative de la actorul IA
relevant sau de la instituţiile publice. În plus, persoanele trebuie să poată accesa motivele unei decizii care le afectează drepturile și libertăţile și să
aibă opţiunea de a face observaţii unui membru al
personalului desemnat al companiei din sectorul
privat sau al instituţiei din sectorul public, capabil
să revizuiască și să corecteze decizia. Actorii IA
trebuie să informeze utilizatorii când un produs
sau serviciu este furnizat direct sau cu asistenţa
sistemelor IA, într-un mod adecvat și în timp util.
39. D
 in punct de vedere socio-tehnic, o mai mare
transparenţă contribuie la societăţi mai pașnice,
juste, democratice și incluzive. Aceasta permite
controlul public care poate reduce corupţia și
discriminarea și, de asemenea, poate ajuta la
detectarea și prevenirea impactului negativ asupra drepturilor omului. Transparenţa are ca scop
furnizarea de informaţii adecvate destinatarilor
respectivi pentru a le permite înţelegerea și pentru a stimula încrederea. Transparenţa sistemului
IA le poate permite oamenilor să înţeleagă cum
este pusă în aplicare fiecare etapă a unui sistem
IA, potrivit contextului și sensibilităţii sistemului.
Aceasta poate include, de asemenea, o perspectivă asupra factorilor care afectează o anumită
predicţie sau o decizie și dacă există sau nu asigurări adecvate (cum ar fi măsuri de siguranţă sau
echitate). În cazurile de ameninţări serioase cu
impact negativ asupra drepturilor omului, transparenţa poate necesita, de asemenea, partajarea
codului sau a seturilor de date.

40. Explicabilitatea se referă capacitatea de a face
inteligibile deciziile sistemului și de a oferi o
perspectivă corectă asupra rezultatului sistemelor IA. Explicabilitatea sistemelor IA e referă,
de asemenea, la înţelegerea intrării, a ieșirii și
a funcţionării fiecărui bloc algoritmic, cât și la
modul în care acestea contribuie la rezultatul
sistemului. Astfel, explicabilitatea este strâns
legată de transparenţă, deoarece rezultatele și
subprocesele care conduc la rezultate trebuie să
fie înţelese și urmăribile, adecvate contextului.
Actorii IA trebuie să se asigure că algoritmii dezvoltaţi sunt explicabili. În cazul aplicaţiilor IA care
afectează utilizatorul final într-un mod care nu
este temporar, ușor reversibil sau cu risc scăzut,
trebuie să se asigure că se furnizează o explicaţie
semnificativă pentru orice decizie care a dus la
acţiunea întreprinsă, pentru ca rezultatul obţinut
să poată fi considerat transparent.
41. Transparenţa și explicabilitatea sunt strâns legate
de măsurile adecvate de responsabilitate, precum și de încredere în sistemele IA.
Responsabilitate și asumare
42. Actorii IA și statele membre trebuie să respecte,
să protejeze și să promoveze drepturile omului
și libertăţile fundamentale și, de asemenea, trebuie să promoveze protecţia mediului și a ecosistemelor, asumându-și responsabilitatea etică
și juridică, în conformitate cu legislaţia naţională
și internaţională, în special obligaţiile statelor
membre privind drepturile omului și îndrumări
etice pe parcursul ciclului de viaţă al sistemelor
de IA, inclusiv în ceea ce privește actorii IA de
pe teritoriul și controlul lor efectiv. Responsa
bilitatea etică și răspunderea pentru deciziile și
acţiunile bazate în orice mod pe un sistem IA trebuie să fie întotdeauna atribuitele actorilor din
IA, corespunzător rolului lor în ciclul de viaţă al
sistemului IA.
43. Trebuie dezvoltate mecanisme adecvate de
supraveghere, evaluare a impactului, audit și
mecanisme de verificare a antecedentelor, inclusiv protecţia informatorilor, pentru a asigu
ra responsabilitatea pentru sistemele IA și a
impactului acestora pe parcursul ciclului lor de
viaţă. Atât modelele tehnice, cât și cele instituţionale trebuie să asigure faptul că se poate realiza
un audit și o trasabilitate a funcţionării sistemelor
IA, în special pentru a aborda orice conflicte cu
normele și standardele privind drepturile omului
și ameninţările la adresa bunăstării mediului și a
ecosistemului.
Conștientizare și alfabetizare în IA
44. Conștientizarea și înţelegerea de către public

cu privire la tehnologiile IA și a valorii datelor
trebuie promovate prin educaţie deschisă și
accesibilă, angajament civic, abilităţi digitale și
formare în domeniul eticii IA, alfabetizare media
și informare, și formare organizată în comun de
guverne, organizaţii interguvernamentale, socie
tate civilă, mediul academic, mass-media, liderii
comunităţii și sectorul privat, și luând în conside
rare diversitatea lingvistică, socială și culturală
existentă, pentru a asigura o participare publică
eficientă, astfel încât toţi membrii societăţii să
poată lua decizii în cunoștinţă de cauză cu privire
la utilizarea sistemelor IA și să fie protejaţi de o
influenţă nejustificată.
45. Instruirea asupra impactului sistemelor IA trebuie
să includă instruirea despre și pentru drepturile
omului și libertăţile fundamentale și folosindu-se
de acestea, ceea ce înseamnă că abordarea și
înţelegerea sistemelor IA trebuie să se bazeze pe
impactul lor asupra drepturilor omului și accesului la drepturi, precum și asupra mediului și a
ecosistemelor.
Guvernare și colaborare adaptivă și cu multiple
părţi interesate
46. Dreptul internaţional și suveranitatea naţională
trebuie respectate în utilizarea datelor. Aceasta
înseamnă că statele, respectând dreptul internaţional, pot reglementa datele generate pe teritoriile lor sau care trec prin teritoriile lor și pot lua
măsuri pentru o reglementare eficientă a regi
mului datelor, inclusiv protecţia datelor, bazată
pe respectarea dreptului la viaţă privată în conformitate cu dreptul internaţional și alte norme și
standarde privind drepturile omului.
47. Participarea diferitelor părţi interesate de-a lungul întregului ciclu de viaţă al sistemului IA este
necesară pentru abordări incluzive ale guvernării
IA, permiţând ca beneficiile să fie împărtășite de
toţi și să contribuie la dezvoltarea durabilă. Părţile
interesate includ, dar nu se limitează la, guverne,
organizaţii interguvernamentale, comunitatea
tehnică, societatea civilă, cercetători și mediul
academic, mass-media, educaţie, factori de decizie, companii din sectorul privat, instituţii pentru drepturile omului și organisme de egalitate,
organisme de monitorizare anti-discriminare și
grupuri care susţin tineri și copii. Trebuie avută
în vedere adoptarea de standarde deschise și interoperabilitate pentru a facilita colaborarea. Trebuie adoptate măsuri pentru a lua în considerare
schimbările tehnologice, apariţia de noi grupuri
de părţi interesate și pentru a permite o participare semnificativă a grupurilor, comunităţilor și
indivizilor marginalizaţi și, acolo unde este cazul,
în cazul popoarelor indigene, respectul faţă de
sine și guvernarea datelor lor.
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IV. DOMENIILE
DE ACŢIUNE
POLITICĂ
48. Acţiunile de politici descrise în următoarele domenii de politică operaţionalizează valorile și
principiile stabilite în prezenta recomandare.
Principala acţiune este ca statele membre să
pună în aplicare măsuri eficiente, inclusiv, de
exemplu, cadre sau mecanisme de politică și
să se asigure că alte părţi interesate, cum ar fi
companiile din sectorul privat, instituţiile academice, de cercetare și societatea civilă, includ,
printre alte acţiuni, încurajarea tuturor părţilor
interesate să dezvolte drepturile omului, statul
de drept, democraţia și evaluarea impactului etic
și instrumente de verificare a antecedentelor în
conformitate cu orientările, inclusiv Principiile directoare ale Naţiunilor Unite privind afacerile și
drepturile omului. Procesul de dezvoltare a unor
astfel de politici sau mecanisme ar trebui să includă toate părţile interesate și ar trebui să ţină
seama de circumstanţele și priorităţile fiecărui
stat membru. UNESCO poate fi un partener și
poate sprijini statele membre în dezvoltarea,
precum și în monitorizarea și evaluarea mecanismelor de politici.
49. UNESCO recunoaște că statele membre se vor
afla în diferite etape de pregătire pentru a implementa această recomandare, din punct de ve-

dere știinţific, tehnologic, economic, educaţional,
juridic, de reglementare, infrastructural, societal,
cultural și alte dimensiuni. Se remarcă faptul că
„pregătirea” aici este un statut dinamic. Pentru
a permite implementarea efectivă a acestei recomandări, UNESCO va: (1) dezvolta o metodo
logie de evaluare a gradului de pregătire pentru
a ajuta statele membre interesate să-și identifice
statutul în momente specifice ale traiectoriei lor
de pregătire de-a lungul unui continuum de dimensiuni; și (2) să asigure sprijin pentru statele
membre interesate în ceea ce privește dezvolta
rea unei metodologii UNESCO pentru evaluarea
impactului etic (EIA) a tehnologiilor IA, schimbul
de bune practici, orientări de evaluare și alte mecanisme și activităţi analitice.

DOMENIUL DE POLITICĂ 1:
EVALUAREA IMPACTULUI ETIC
50. Statele membre ar trebui să introducă cadre
pentru evaluările de impact, cum ar fi evalua
rea impactului etic, pentru a identifica și evalua
beneficiile, preocupările și riscurile sistemelor
de IA, precum și măsuri adecvate de prevenire, atenuare și monitorizare a riscurilor, printre
alte mecanisme de asigurare. Astfel de evaluări
de impact ar trebui să identifice efectele asupra
drepturilor omului și libertăţilor fundamentale,
în special, dar fără a se limita la drepturile persoanelor marginalizate și vulnerabile sau ale persoanelor în situaţii vulnerabile, asupra dreptul
muncii, mediului și ecosistemelor și implicaţiile
etice și sociale și să faciliteze participarea cetăţenilor în conformitate cu valorile și principiile
enunţate în prezenta recomandare.

51. Statele membre și companiile din sectorul privat
ar trebui să dezvolte mecanisme de verificare a
antecedentelor și supraveghere pentru a identifica, preveni, atenua și ţine seama de modul
în care abordează impactul sistemelor de inteligenţă artificială asupra respectării drepturilor
omului, a statului de drept și a societăţilor incluzive. Statele membre ar trebui, de asemenea, să
poată evalua impactul socio-economic al sistemelor de inteligenţă artificială asupra sărăciei și
să se asigure că diviziunea dintre persoanele care
trăiesc în bogăţie și sărăcie, precum și decalajul
digital între și în interiorul ţărilor, nu sunt crescute odată cu adoptarea masivă a tehnologiilor
IA, în prezent și în viitor. Pentru a face acest lucru,
în special, ar trebui implementate protocoale de
transparenţă aplicabile, corespunzătoare accesului la informaţii, inclusiv informaţii de interes pu
blic deţinute de entităţi private. Statele membre,
companiile din sectorul privat și societatea civilă
trebuie să investigheze efectele sociologice și psihologice ale recomandărilor bazate pe IA asupra
oamenilor în autonomia lor de luare a deciziilor.
Sistemele de inteligenţă artificială identificate ca
riscuri potenţiale pentru drepturile omului trebuie
testate pe scară largă de actorii din domeniul inteligenţei artificiale, inclusiv în condiţii reale, dacă
este necesar, ca parte a evaluării impactului etic,
înainte de a le lansa pe piaţă.
52. Statele membre și întreprinderile comerciale ar
trebui să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a monitoriza toate fazele ciclului de viaţă al
unui sistem IA, inclusiv funcţionarea algoritmilor
utilizaţi pentru luarea deciziilor, datele, precum și
actorii IA implicaţi în proces, în special în serviciile publice și, acolo unde este necesară interacţiunea directă cu utilizatorul final, ca parte a eva
luării impactului etic. Obligaţiile statelor membre
în materie de drepturi ale omului ar trebui să facă
parte din aspectele etice ale evaluărilor sistemului IA.
53. Guvernele ar trebui să adopte un cadru de reglementare care să stabilească o procedură, în special pentru autorităţile publice, pentru a efectua
evaluări de impact etic asupra sistemelor IA pen
tru a prezice consecinţele, a atenua riscurile, a
evita consecinţele dăunătoare, a facilita participarea cetăţenilor și a aborda provocările societale.
Evaluarea ar trebui, de asemenea, să stabilească
mecanisme de supraveghere adecvate, inclusiv
mecanisme care să permită efectuarea de audituri, capacitatea de a fi explicate și trasabili
tatea, care să permită evaluarea algoritmilor, a
datelor și a proceselor de proiectare, precum
și să includă revizuirea externă a sistemelor IA.
Evaluările de impact etic ar trebui să fie transparente și deschise publicului, acolo unde este cazul.
Astfel de evaluări ar trebui, de asemenea, să fie
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multidisciplinare, cu mai multe părţi interesate,
multiculturale, pluraliste și incluzive. Autorităţilor
publice ar trebui să li se solicite să monitorizeze
sistemele de IA implementate și/sau implementate de autorităţile respective prin introducerea
de mecanisme și instrumente adecvate.

DOMENIUL DE POLITICĂ 2:
GUVERNANŢĂ
ȘI GESTIONAREA ETICĂ
54. Statele membre ar trebui să se asigure că mecanismele de guvernare a IA sunt incluzive, transparente, multidisciplinare, multilaterale (aceasta
include posibilitatea de atenuare și reparare a
prejudiciului transfrontalier) și cu mai multe părţi
interesate. În special, guvernanţa ar trebui să includă aspecte de anticipare și protecţie eficientă,
monitorizare a impactului, aplicare și reparare.
55. Statele membre ar trebui să se asigure că preju
diciile cauzate prin sistemele de IA sunt investigate și remediate, prin instituirea unor
mecanisme puternice de aplicare și acţiuni de
remediere, pentru a se asigura că drepturile omului și libertăţile fundamentale și statul de drept
sunt respectate în lumea digitală și în lumea
fizică. Astfel de mecanisme și acţiuni ar trebui să
includă mecanisme de remediere furnizate de
companiile din sectorul privat și public. În acest
scop, ar trebui promovate posibilitatea de a se
realiza audituri și trasabilitatea sistemelor IA. În
plus, statele membre trebuie să-și consolideze
capacităţile instituţionale de a își îndeplini acest
angajament și trebuie să colaboreze cu cercetătorii și cu alte părţi interesate pentru a investiga, a preveni și a atenua orice utilizare potenţial
rău intenţionată a sistemelor IA.
56. Statele membre sunt încurajate să dezvolte
strategii naţionale și regionale de IA și să ia în
considerare forme de guvernanţă ușoară, cum
ar fi un mecanism de certificare pentru sistemele
de IA și recunoașterea reciprocă a certificării
acestora, în funcţie de sensibilitatea domeniu
lui de aplicare și de impactul așteptat asupra
drepturilor omului, mediului și ecosistemelor și
altor consideraţii etice menţionate în prezenta
recomandare. Un astfel de mecanism ar putea
include diferite niveluri de audit al sistemelor și
datelor și aderarea la liniile directoare etice și la
cerinţele procedurale, având în vedere aspectele
etice. În același timp, un astfel de mecanism nu
ar trebui să împiedice inovarea sau să dezavantajeze întreprinderile mici și mijlocii sau start-upurile, societatea civilă, precum și organizaţiile
de cercetare și știinţă, ca urmare a unei sarcini
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administrative excesive. Aceste mecanisme ar
trebui să includă, de asemenea, o componentă
de monitorizare regulată pentru a asigura robus
teţea sistemului, integritatea continuă și adera
rea la liniile directoare etice pe întreg ciclul de
viaţă al sistemului IA, necesitând recertificare,
dacă este necesar.
57. Statele membre și autorităţile publice ar trebui
să efectueze o autoevaluare transparentă a sistemelor IA existente și propuse, care, în special,
ar trebui să includă evaluarea dacă adoptarea
IA este adecvată și, în caz afirmativ, ar trebui să
includă o evaluare suplimentară pentru a determina care este metoda adecvată, pentru a stabili
dacă o astfel de adoptare ar duce la încălcări sau
abuzuri ale obligaţiilor statelor membre în materie de drepturi ale omului și, dacă este cazul,
interzicerea utilizării acesteia.
58. Statele membre ar trebui să încurajeze entităţile
publice, companiile din sectorul privat și organizaţiile societăţii civile să implice diferite părţi
interesate în guvernarea lor a IA și să ia în consi
derare adăugarea rolului unui ofiţer independent
de etică a IA sau a unui alt mecanism pentru a
supraveghea evaluarea impactului etic, auditul și
eforturile de monitorizare continuă și să asigure
ghidarea etică a sistemelor IA. Statele membre,
companiile din sectorul privat și organizaţiile
societăţii civile, cu sprijinul UNESCO, sunt încurajate să creeze o reţea de ofiţeri independenţi de
etică IA care să ofere sprijin acestui proces la ni
vel naţional, regional și internaţional.
59. Statele membre ar trebui să încurajeze dezvoltarea și accesul la un ecosistem digital pentru
dezvoltarea etică și incluzivă a sistemelor de
IA la nivel naţional, incluziv pentru a aborda lacunele în accesul la ciclul de viaţă al sistemului
de IA, contribuind în același timp la colaborarea
internaţională. Un astfel de ecosistem include,
în special, tehnologii și infrastructură digitale și
mecanisme de partajare a cunoștinţelor IA, după
caz.
60. Statele membre ar trebui să stabilească mecanisme, în colaborare cu organizaţiile internaţionale, corporaţiile transnaţionale, instituţiile
academice și societatea civilă, pentru a asigura
participarea activă a tuturor statelor membre,
în special a ŢVMM, în particular a ŢPD, ŢCDFIM
și MSICD, la discuţiile internaţionale privind guvernarea IA. Acest lucru poate fi prin furnizarea de fonduri, asigurarea participării regionale
egale sau orice alte mecanisme. În plus, pentru
a asigura incluziunea forumurilor despre IA,
statele membre ar trebui să faciliteze călătoriile
actorilor din domeniul IA pe și în afara teritoriului
lor, în special din partea ŢVMM, în particular a
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ŢPD, ŢCDFIM și MSICD, în scopul participării la
aceste forumuri.
61. Amendamentele aduse legislaţiei naţionale
existente sau elaborării unei noi legislaţii pri
vind sistemele IA trebuie să respecte obligaţiile
statelor membre în materie de drepturi ale omului și să promoveze drepturile omului și libertăţile
fundamentale pe tot parcursul ciclului de viaţă al
sistemului IA. Promovarea acestora ar trebui, de
asemenea, să ia forma iniţiativelor de guvernare,
exemplelor de bune de practici de colaborare
cu privire la sistemele IA și orientărilor tehnice
și metodologice naţionale și internaţionale pe
măsură ce tehnologiile IA avansează. Diverse
sectoare, inclusiv sectorul privat, în practicile lor
cu privire la sistemele de inteligenţă artificială,
trebuie să respecte, să protejeze și să promoveze
drepturile omului și libertăţile fundamentale folosind instrumente existente și noi în combinaţie
cu prezenta recomandare.
62. Statele membre care achiziţionează sisteme IA
pentru cazurile de utilizare sensibile la drepturile
omului, cum ar fi aplicarea legii, asistenţa socială,
angajarea, mass-media, furnizorii de informaţii,
asistenţa medicală și sistemul judiciar independent trebuie să ofere mecanisme de monitorizare a impactului social și economic al unor astfel
de sisteme prin mijloacele autorităţilor de supraveghere adecvate, inclusiv prin autorităţile
independente de protecţie a datelor, prin supravegherea sectorială și organismele publice responsabile cu supravegherea.
63. S
 tatele membre ar trebui să îmbunătăţească capacitatea sistemului judiciar de a lua decizii lega
te de sistemele IA în conformitate cu statul de
drept și în conformitate cu legislaţia și standardele internaţionale, inclusiv în ceea ce privește
utilizarea sistemelor IA în deliberările lor, asigu
rând în același timp că principiul supravegherii
umane este susţinut. În cazul în care sistemele
IA sunt utilizate de către sistemul judiciar, sunt
necesare suficiente garanţii pentru a asigura
protecţia drepturilor fundamentale ale omului,
statul de drept, independenţa judiciară, precum
și principiul supravegherii umane și, pentru a
asigura un interes public de încredere, dezvolta
rea și utilizarea sistemelor IA în sistemul judiciar
orientate și centrate pe om.
64. S
 tatele membre trebuie să se asigure că guvernele și organizaţiile multilaterale joacă un rol
principal în asigurarea siguranţei și securităţii
sistemelor IA, cu participarea a mai multor părţi
interesate. În mod specific, statele membre,
organizaţiile internaţionale și alte organisme
relevante trebuie să elaboreze standarde internaţionale care să descrie niveluri măsurabile și

testabile de siguranţă și transparenţă, astfel încât
sistemele să poată fi evaluate în mod obiectiv și
să se determine nivelurile de conformitate. În
plus, statele membre și întreprinderile comerciale trebuie să susţină în mod continuu cercetarea strategică privind potenţialele riscuri de
siguranţă și securitate ale tehnologiilor IA, să încurajeze cercetarea privind transparenţa, posibi
litatea de a le explica, incluziunea și alfabetizarea, prin acordarea de fonduri suplimentare în
acele zone pentru diferite domenii și la diferite
niveluri, cum ar fi limbajul tehnic și natural.
65. Statele membre ar trebui să pună în aplicare
politici pentru a se asigura că acţiunile actorilor
IA sunt în concordanţă cu legislaţia, standardele
și principiile internaţionale privind drepturile
omului pe tot parcursul ciclului de viaţă al sistemelor de IA, luând totodată în considerare pe
deplin diversităţile culturale și sociale actuale,
inclusiv obiceiurile și tradiţiile religioase locale,
ţinând seama de prioritatea și universalitatea
drepturilor omului.
66. Statele membre ar trebui să pună în aplicare mecanisme care să solicite actorilor IA să dezvăluie
și să combată orice tip de stereotip în rezultatele
sistemelor și datelor IA, fie prin proiectare, fie din
neglijenţă, și să se asigure că seturile de date de
instruire pentru sistemele IA nu promovează,
inegalităţile culturale, economice sau sociale,
prejudecăţile, răspândirea dezinformării și de
zinformării și perturbarea libertăţii de exprimare
și a accesului la informaţie. O atenţie deosebită
ar trebui acordată regiunilor în care datele sunt
limitate.
67. Statele membre ar trebui să pună în aplicare poli
tici pentru a promova și a crește diversitatea și incluziunea care să reflecte populaţia lor în echipele
de dezvoltare a IA și în seturile de date și să asigure
accesul egal la tehnologiile IA și beneficiile acestora, în special pentru grupurile marginalizate, atât
din zonele rurale, cât și din zonele urbane.
68. Statele membre ar trebui să dezvolte, să revizuiască și să adapteze, după caz, cadre de reglementare pentru a atinge responsabilitatea și responsabi
litatea pentru conţinutul și rezultatele sistemelor
IA în diferitele faze ale ciclului lor de viaţă. Statele
membre trebuie, acolo unde este necesar, să introducă cadre de reglementare a răspunderii sau
să clarifice interpretarea cadrelor existente pentru a asigura atribuirea responsabilităţii pentru
rezultate și funcţionarea sistemelor IA. În plus,
atunci când elaborează cadre de reglementare,
statele membre trebuie să ţină seama, în special,
de faptul că responsabilitatea și responsabilitatea
finală trebuie să revină întotdeauna persoanelor
fizice sau juridice și că sistemele IA nu ar trebui să

primească personalitate juridică în sine. Pentru a
asigura acest lucru, astfel de cadre de reglementare ar trebui să fie în concordanţă cu principiul
supravegherii umane și să stabilească o abordare
cuprinzătoare axată pe actorii IA și procesele tehnologice implicate în diferitele etape ale ciclului
de viaţă al sistemului IA.
69. Pentru a stabili norme în cazul în care acestea
nu există sau pentru a adapta cadrele legale
existente, statele membre ar trebui să implice
toţi actorii IA (inclusiv, dar fără a se limita la,
cercetători, reprezentanţi ai societăţii civile și ai
organelor de aplicare a legii, asiguratori, investitori, producători, ingineri, avocaţi și utilizatori).
Normele se pot maturiza în bune practici, legi și
reglementări. Statele membre sunt încurajate
în continuare să utilizeze mecanisme precum
prototipuri de politici și spaţii de testare și reglementare pentru a accelera dezvoltarea legilor,
reglementărilor și politicilor, inclusiv revizuirile
periodice ale acestora, în conformitate cu dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii și pentru a se
asigura că legile și reglementările pot fi testate
într-un mediu sigur înainte de a fi adoptat oficial.
Statele membre ar trebui să sprijine autorităţile
locale în dezvoltarea politicilor, reglementărilor
și legilor locale în conformitate cu cadrele juridi
ce naţionale și internaţionale.
70. Statele membre ar trebui să stabilească cerinţe
clare pentru transparenţa și posibilitatea de explicare a sistemului IA, astfel încât să contribuie
la asigurarea fiabilităţii întregului ciclu de viaţă al
sistemului IA. Astfel de cerinţe ar trebui să implice
proiectarea și implementarea mecanismelor de
impact care să ia în considerare natura domeniu
lui aplicaţiei, utilizarea prevăzută, publicul ţintă și
fezabilitatea fiecărui sistem IA particular.

DOMENIUL DE POLITICĂ 3:
POLITICA DE DATE
71. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a dezvolta strategii de guvernanţă a datelor
care să asigure evaluarea continuă a calităţii
datelor de formare pentru sistemele IA, inclusiv
caracterul adecvat al proceselor de colectare și
selecţie a datelor, măsuri adecvate de securitate
și protecţie a datelor, precum și mecanisme de
feedback pentru a învăţa din greșeli și a împărtăși
cele mai bune practici între toţi actorii IA.
72. S
 tatele membre trebuie să pună în aplicare garanţii adecvate pentru a proteja dreptul la viaţă
privată în conformitate cu dreptul internaţional,
inclusiv abordând preocupări precum supravegherea. Statele membre trebuie, printre altele,
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să adopte sau să aplice cadre legislative care să
ofere o protecţie adecvată, în conformitate cu
dreptul internaţional. Statele membre trebuie să
încurajeze cu fermitate toţi actorii IA, inclusiv întreprinderile comerciale, să urmeze standardele
internaţionale existente și, în special, să efectueze
evaluări adecvate a impactului asupra vieţii private, ca parte a evaluărilor impactului etic, care
iau în considerare impactul socio-economic mai
larg al prelucrării intenţionate a datelor și să
aplice confidenţialitatea prin proiectare în sistemele lor. Confidenţialitatea ar trebui respectată,
protejată și promovată pe tot parcursul ciclului
de viaţă al sistemelor IA.
74. Statele membre ar trebui să se asigure că persoanele își păstrează drepturile asupra datelor cu
caracter personal și sunt protejate de un cadru,
care prevede în special: transparenţă; garanţii
adecvate pentru prelucrarea datelor sensibile;
un nivel adecvat de protecţie a datelor; scheme
și mecanisme eficiente și semnificative de responsabilitate; exercitarea deplină a drepturilor
persoanelor vizate și capacitatea de a accesa și
șterge datele lor personale în sistemele IA, cu
excepţia anumitor circumstanţe, în conformitate cu dreptul internaţional; un nivel adecvat de
protecţie, în deplină conformitate cu legislaţia
privind protecţia datelor, în cazul în care datele
sunt utilizate în scopuri comerciale, cum ar fi
permisiunea de publicitate micro-direcţionată,
transferată peste graniţe; și o supraveghere independentă eficientă, ca parte a unui mecanism de
guvernanţă a datelor, în care indivizii deţin controlul asupra datelor lor personale și promovează
beneficiile unui flux liber de informaţii la nivel internaţional, inclusiv accesul la date. Statele membre ar trebui să își stabilească politicile de date
sau cadrele echivalente sau să le consolideze pe
cele existente, pentru a asigura securitatea deplină a datelor cu caracter personal și a datelor
sensibile, care, dacă sunt dezvăluite, pot cauza
daune, vătămări sau dificultăţi excepţionale persoanelor. Exemplele includ date referitoare la infracţiuni, proceduri penale, condamnări și măsuri
de securitate aferente; date biometrice, genetice
și de sănătate; date cu caracter personal, cum ar
fi cele referitoare la rasă, culoare, descendenţă,
sex, vârstă, limbă, religie, opinie politică, origine
naţională, origine etnică, origine socială, condiţie
economică sau socială, de naștere sau dizabilitate și orice alte caracteristici.
75. Statele membre ar trebui să promoveze datele
deschise. În această privinţă, statele membre ar
trebui să ia în considerare revizuirea politicilor și
cadrelor lor de reglementare, inclusiv în ceea ce
privește accesul la informaţii și guvernarea deschisă, pentru a reflecta cerinţele specifice IA și
mecanismele de promovare, cum ar fi depozitele
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deschise pentru date finanţate din fonduri publi
ce sau deţinute public, precum și codul sursă și
trusturile de date pentru a sprijini, printre altele,
partajarea sigură, corectă, legală și etică a datelor.
76. S
 tatele membre ar trebui să promoveze și să
faciliteze utilizarea seturilor de date solide și
de calitate pentru formarea, dezvoltarea și utilizarea sistemelor IA și să exercite vigilenţă în
supravegherea colectării și utilizării acestora.
Acest lucru ar putea, dacă este posibil și fezabil,
să includă investiţii în crearea de seturi de date
standard, inclusiv seturi de date deschise și de
încredere, care sunt diverse, construite pe o bază
legală valabilă, inclusiv pe consimţământul persoanelor vizate, atunci când este cerut de lege.
Ar trebui încurajate standardele de adnotare a
seturilor de date, inclusiv dezagregarea datelor
pe gen și alte baze, astfel încât să se poată determina cu ușurinţă cum este adunat un set de date
și ce proprietăţi are.
77. Statele membre, așa cum se sugerează și în raportul Grupului la nivel înalt al Secretarului General al
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind cooperarea
digitală, cu sprijinul Naţiunilor Unite și al UNESCO,
trebuie să adopte o abordare digitală comună a
datelor, acolo unde este cazul, să sporească interoperabilitatea instrumentelor și seturilor de
date și interfeţelor sistemelor care găzduiesc
date și să încurajeze companiile din sectorul privat să partajeze datele pe care le colectează cu
toate părţile interesate, după caz, pentru cercetare, inovare sau beneficii publice. De asemenea,
ar trebui să promoveze eforturile publice și private de a crea platforme de colaborare pentru a
partaja date de calitate în spaţii de date de încredere și securizate.

DOMENIUL DE POLITICĂ 4:
DEZVOLTARE ȘI COOPERARE
INTERNAŢIONALĂ
78. S
 tatele membre și corporaţiile transnaţionale trebuie să acorde prioritate eticii IA prin includerea
discuţiilor despre problemele etice legate de IA
în forurile internaţionale, interguvernamentale și
cu mai multe părţi interesate relevante.
79. S
 tatele membre trebuie să se asigure că utilizarea IA în domenii de dezvoltare precum educaţia,
știinţa, cultura, comunicarea și informarea, îngrijirea sănătăţii, agricultura și aprovizionarea cu
alimente, mediul, gestionarea resurselor naturale și a infrastructurii, planificarea și creșterea
economică, printre altele, respectă valorile și
principiile enunţate în prezenta recomandare.

80. S
 tatele membre trebuie să lucreze prin intermediul organizaţiilor internaţionale pentru a oferi
platforme pentru cooperarea internaţională în
domeniul IA pentru dezvoltare, inclusiv prin contribuţia cu expertiză, finanţare, date, cunoștinţe
de domeniu, infrastructură și facilitarea colaborării cu mai multe părţi interesate pentru a
aborda problemele provocatoare de dezvoltare,
în special pentru ŢVMM, în special ŢPD, ŢCDFIM
și MSICD.
81. Statele membre trebuie să depună eforturi pentru a promova colaborarea internaţională privind
cercetarea și inovarea în domeniul IA, inclusiv
centrele și reţelele de cercetare și inovare care
promovează o mai mare participare și conducere
a cercetătorilor din ŢVMM și din alte ţări, inclusiv
ŢPD, ŢCDFIM și MSICD.
82. Statele membre trebuie să promoveze cercetarea în domeniul eticii IA prin implicarea organizaţiilor internaţionale și a instituţiilor de cercetare, precum și a corporaţiilor transnaţionale,
care pot constitui o bază pentru utilizarea etică a
sistemelor IA de către entităţile publice și private,
inclusiv cercetarea privind aplicabilitatea cadrelor etice specifice în anumite domenii, culturi și
contexte, precum și posibilităţile de a dezvolta
soluţii fezabile din punct de vedere tehnologic în
conformitate cu aceste cadre.

83. Statele membre trebuie să încurajeze cooperarea
și colaborarea internaţională în domeniul IA pentru a acoperi liniile geotehnologice. Schimburile
și consultările tehnologice ar trebui să aibă loc
între statele membre și populaţiile acestora, între
sectorul public și cel privat, în interiorul și între
ţările cel mai puţin avansate din punct de vedere
tehnologic, cu respectarea deplină a dreptului internaţional.

DOMENIUL DE POLITICĂ 5:
MEDIU ȘI ECOSISTEME
84. Statele membre și întreprinderile comerciale
trebuie să evalueze impactul direct și indirect
asupra mediului pe parcursul ciclului de viaţă al
sistemului IA, inclusiv, dar fără a se limita la amprenta de carbon, consumul de energie, impactul asupra mediului al extracţiei de materii prime
pentru asigurrea producţiei de tehnologii IA și
reducerea impactului asupra mediului al sistemelor IA și al infrastructurilor de date. Statele
membre ar trebui să asigure conformitatea tuturor actorilor IA cu legislaţia, politicile și practicile de mediu.
85. Statele membre trebuie să introducă stimulente,
atunci când este necesar și adecvat, pentru a
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88. Statele membre ar trebui să aibă fonduri dedicate din bugetele lor publice legate de finanţarea
schemelor sensibile la gen, să se asigure că politicile digitale naţionale includ un plan de acţiune
privind genul și să dezvolte politici relevante, de
exemplu, privind educaţia pentru muncă, care să
vizeze sprijinirea fetelor și femeilor pentru a se
asigura că nu sunt lăsate în afara economiei digi
tale alimentate de IA. Trebuie luate în conside
rare investiţii speciale în furnizarea de programe
ţintite și limbaj specific de gen, pentru a crește
oportunităţile de participare a fetelor și femeilor
la știinţă, tehnologie, inginerie și matematică
(STEM), inclusiv în disciplinele tehnologiilor informaţiei și comunicaţiilor (TIC), pregătire, angajare, egalitate, dezvoltarea carierei și creșterea
profesională.

asigura dezvoltarea și adoptarea de soluţii etice,
bazate pe drepturi și pe IA, pentru rezistenţa la
riscul de dezastre; monitorizarea, protecţia și
regenerarea mediului, a ecosistemelor și conservarea planetei. Aceste sisteme de IA trebuie
să implice participarea comunităţilor locale și
indigene pe tot parcursul ciclului de viaţă al sistemelor de IA și trebuie să sprijine abordările de
tip economie circulară și modelele de consum
și producţie durabile. Câteva exemple includ utilizarea sistemelor IA, atunci când este necesar și
adecvat, pentru:
(a)
Sprijinirea protecţiei, monitorizării
și gestionării resurselor naturale.
(b)
Sprijinirea predicţiei, prevenirii,
controlului și atenuării problemelor legate de
climă.
(c)
Sprijinirea unui ecosistem alimentar
mai eficient și durabil.
(d)
Sprijinirea accelerării accesului la ener
gie durabilă și a adoptării în masă a acestora.
(e)
Să permită și să promoveze integrarea infrastructurii durabile, a modelelor de
afaceri durabile și a finanţării durabile pentru
dezvoltarea durabilă.
(f)
Detectarea de poluanţi sau prezicerea nivelurilor de poluare pentru a ajuta astfel
a părţile interesate relevante să identifice, să
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planifice și să pună în aplicare intervenţii direcţionate pentru a preveni și reduce poluarea
și expunerea.
86. Atunci când aleg metode de IA, având în vedere
caracterul potenţial consumator de date sau de
resurse al unora dintre ele și impactul respectiv
asupra mediului, statele membre trebuie să se
asigure că actorii IA, în conformitate cu princi
piul proporţionalităţii, favorizează metode IA
din punctul de vedere al datelor, energiei și al
resurselor. Trebuie elaborate cerinţe pentru a se
asigura că sunt disponibile dovezi adecvate care
să arate că o aplicaţie IA va avea efectul dorit
sau că garanţiile care însoţesc o aplicaţie IA pot
susţine justificarea utilizării acesteia. Dacă acest
lucru nu se poate face, trebuie să se favorizeze
principiul precauţiei și, în cazurile în care există
impacturi negative disproporţionate asupra mediului, IA nu ar trebui utilizată.

DOMENIUL DE POLITICĂ 6: GEN
87. Statele membre trebuie să se asigure că potenţia
lul tehnologiilor digitale și al IA de a contribui la
atingerea egalităţii de gen este pe deplin maximizat și trebuie să se asigure că drepturile omului
și libertăţile fundamentale ale fetelor și femeilor,
precum și siguranţa și integritatea acestora nu
sunt încălcate în nicio etapă a ciclului de viaţă al
sistemului IA. În plus, evaluarea impactului etic ar
trebui să includă o perspectivă transversală de
gen.

89. Statele membre trebuie să se asigure că este
realizat potenţialul sistemelor IA de a promova
egalittea de gen. Acestea trebuie să se asigure
că aceste tehnologii nu accentuează decalajele
de gen mari deja existente în mai multe domenii din lumea analogică și, dimpotrivă, să elimine
acele decalaje. Aceste decalaje includ: diferenţa
salarială de gen; reprezentarea inegală în anumite profesii și activităţi; lipsa de reprezentare
în funcţii de conducere, consilii de administraţie
sau echipe de cercetare în domeniul IA; decalajul educaţional; decalajul de acces digital și IA,
adoptare, utilizare și accesibilitate; distribuţia
inegală a muncii neremunerate și a responsabili
tăţilor de îngrijire în societăţile noastre.
90. Statele membre trebuie să se asigure că stereotipurile de gen și prejudecăţile discriminatorii
nu sunt traduse în sistemele de inteligenţă artificială și, în schimb, le identifică și le remediază
în mod proactiv. Sunt necesare eforturi pentru a
evita agravarea efectului negativ al decalajelor
tehnologice în realizarea egalităţii de gen și evitarea violenţei, cum ar fi hărţuirea sau traficul de
fete, femei și de grupuri subreprezentate, inclusiv în domeniul online.
91. Statele membre trebuie să încurajeze antreprenoriatul, participarea și implicarea femeilor în toate
etapele ciclului de viaţă al unui sistem IA prin oferirea și promovarea stimulentelor economice, de
reglementare, printre alte stimulente și scheme
de sprijin, precum și politici care vizează o participare echilibrată de gen în cercetarea IA în mediul academic, reprezentarea de gen în poziţiile
de top management ale companiilor digitale și
IA, în consiliile de administraţie și în echipele de
cercetare. Statele membre trebuie să se asigure
că fondurile publice (pentru inovare, cercetare
și tehnologii) sunt direcţionate către programe
și companii incluzive, cu o reprezentare clară de

gen și că fondurile private sunt încurajate în mod
similar prin principii de acţiune afirmativă. Trebuie dezvoltate și aplicate politici privind mediile
fără hărţuire, împreună cu încurajarea transferului de bune practici privind promovarea diversităţii pe tot parcursul ciclului de viaţă al sistemului
IA.
92. Statele membre trebuie să promoveze diversitatea de gen în cercetarea IA în mediul academic
și industrie, oferind stimulente fetelor și femeilor
să intre în domeniu, punând în aplicare mecanisme pentru combaterea stereotipurilor de
gen și hărţuirii în cadrul comunităţii de cercetare
a IA și încurajând entităţile academice și private
să împărtășească cele mai bune practici privind
modul de a spori diversitatea de gen.
93. UNESCO poate contribui la formarea unui set
de bune practici pentru stimularea participării
fetelor, femeilor și grupurilor subreprezentate în
toate etapele ciclului de viaţă al sistemului IA.

DOMENIUL DE POLITICĂ 7:
CULTURĂ
94. Statele membre sunt încurajate să încorporeze
sisteme de IA, după caz, în conservarea, îmbogăţirea, înţelegerea, promovarea, gestionarea
și accesibilitatea patrimoniului cultural material,
documentar și imaterial, inclusiv a limbilor pe cale
de dispariţie, precum și a limbilor și cunoștinţelor
indigene, de exemplu prin introducerea sau actualizarea programelor educaţionale legate de
aplicarea sistemelor IA în aceste domenii, acolo
unde este cazul, și prin asigurarea unei abordări
participative, adresate instituţiilor și publicului.
95. Statele membre sunt încurajate să examineze și
să abordeze impactul cultural al sistemelor IA,
în special al aplicaţiilor de procesare a limbajului natural (NLP), precum traducerea automată
și asistenţii vocali, asupra nuanţelor limbajului
și expresiei umane. Astfel de evaluări ar trebui
să ofere contribuţii pentru conceperea și implementarea strategiilor care maximizează beneficiile acestor sisteme prin eliminarea decalajelor
culturale și creșterea înţelegerii umane, precum
și pentru abordarea implicaţiilor negative, cum
ar fi reducerea utilizării, care ar putea duce la
dispariţia limbilor, dialectelor locale, variaţiilor
tonale și culturale asociate cu limba și expresia
umană.
96. Statele membre trebuie să promoveze educaţia
IA și formarea digitală pentru artiști și profesio
niști în creaţie pentru a evalua adecvarea tehnologiilor IA în scopul de a fi utilizate în profesia
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lor și pentru a contribui la proiectarea și implementarea tehnologiilor IA adecvate, deoarece
tehnologiile IA sunt utilizate pentru a crea, produce, distribui, difuza și consuma o varietate de
bunuri și servicii culturale, ţinând cont de importanţa conservării moștenirii culturale, a diversităţii și a libertăţii artistice.
97. Statele membre trebuie să promoveze conștientizarea și evaluarea instrumentelor IA în rândul
industriilor culturale locale și al întreprinderilor
mici și mijlocii care lucrează în domeniul culturii,
pentru a evita riscul concentrării pe piaţa cultu
rală.
98. Statele membre trebuie să implice companii de
tehnologie și alte părţi interesate pentru a promova o ofertă diversă de expresii culturale și un
acces pluralist la acestea și, în special, pentru a se
asigura că recomandarea algoritmică sporește
vizibilitatea și capacitatea de descoperire a
conţinutului local.
99. Statele membre trebuie să încurajeze noi cercetări la intersecţia dintre IA și proprietatea intelectuală (PI), de exemplu pentru a determina dacă
sau cum să protejeze, cu drepturi de PI, operele
create prin intermediul tehnologiilor IA. Statele
membre ar trebui, de asemenea, să evalueze
modul în care tehnologiile IA afectează drepturile sau interesele deţinătorilor de PI, ale căror
lucrări sunt utilizate pentru cercetarea, dezvolta
rea, instruirea sau implementarea aplicaţiilor IA.
100. Statele membre trebuie să încurajeze muzeele, galeriile, bibliotecile și arhivele de la nivel
naţional să utilizeze sisteme IA pentru a-și evi
denţia colecţiile și a-și îmbunătăţi bibliotecile,
bazele de date și baza de cunoștinţe, oferind în
același timp acces utilizatorilor lor.

DOMENIUL DE POLITICĂ 8:
EDUCAŢIE ȘI CERCETARE
101. Statele membre trebuie să colaboreze cu organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ și
entităţi private și neguvernamentale din toate
ţările pentru a oferi publicului o educaţie adecvată de alfabetizare a IA la toate nivelurile, pentru a împuternici oamenii și a reduce decalajele
digitale și inegalităţile de acces digital rezultate
din adoptarea pe scară largă a sistemelor de inteligenţă artificială.
102. Statele membre trebuie să promoveze dobândirea de „competenţe esenţiale” pentru educaţia
IA, cum ar fi alfabetizarea de bază, calculul, co
dificarea și abilităţile digitale, alfabetizarea me-
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dia și informaţională, precum și gândirea critică
și creativă, munca în echipă, comunicarea, competenţe socio-emoţionale și etică a IA, în special
în ţări și în regiuni sau zone din ţările în care există lacune notabile în educaţia acestor abilităţi.
103. Statele membre trebuie să promoveze programe generale de conștientizare cu privire la
evoluţiile IA, inclusiv cu privire la date, oportunităţile și provocările generate de tehnologiile
IA, impactul sistemelor IA asupra drepturilor
omului și implicaţiile acestora, inclusiv asupra
drepturilor copiilor. Aceste programe ar trebui
să fie accesibile grupurilor non-tehnice, precum
și celor tehnice.
104. S
 tatele membre trebuie să încurajeze iniţiativele
de cercetare privind utilizarea responsabilă
și etică a tehnologiilor IA în predare, formarea
profesorilor și învăţarea electronică, printre
alte aspecte, pentru a spori oportunităţile și a
atenua provocările și riscurile implicate în acest
domeniu. Iniţiativele ar trebui să fie însoţite de
o evaluare adecvată a calităţii educaţiei și a
impactului asupra elevilor și profesorilor al utilizării tehnologiilor IA. Statele membre trebuie,
de asemenea, să se asigure că tehnologiile IA
dau putere studenţilor și profesorilor și le îmbunătăţesc experienţa, ţinând cont de faptul că
aspectele relaţionale, sociale și valoarea formelor
tradiţionale de educaţie sunt vitale în relaţiile
profesor-elev și elev-elev și ar trebui luate în
considerare atunci când se discută adoptarea
tehnologiilor IA în educaţie. Sistemele IA utilizate în procesul de învăţare ar trebui să facă
obiectul unor cerinţe stricte atunci când vine
vorba de monitorizarea, evaluarea abilităţilor
sau predicţia comportamentelor cursanţilor. IA
ar trebui să sprijine procesul de învăţare fără a
reduce abilităţile cognitive și fără a extrage informaţii sensibile, în conformitate cu standardele relevante de protecţie a datelor cu carac
ter personal. Datele predate pentru a dobândi
cunoștinţe, colectate în timpul interacţiunilor
cursantului cu sistemul IA, nu trebuie să facă
obiectul utilizării abuzive, deturnării sau explo
atării criminale, inclusiv în scopuri comerciale.
105. Statele membre trebuie să promoveze partici
parea și conducerea fetelor și femeilor, a diverselor etnii și culturi, a persoanelor cu dizabili
tăţi, a persoanelor marginalizate și vulnerabile
sau a persoanelor aflate în situaţii vulnerabile, a
minorităţilor și a tuturor persoanelor care nu se
bucură de toate beneficiile incluziunii digitale,
în programele de educaţie IA la toate nivelurile,
precum și monitorizarea și partajarea celor mai
bune practici în acest sens cu alte state membre.
106. S
 tatele membre trebuie să dezvolte, în confor-

mitate cu programele și tradiţiile lor naţionale
de educaţie, programe de etică în IA pentru
toate nivelurile și să promoveze colaborarea
încrucișată între educaţia abilităţilor tehnice IA
și aspectele umaniste, etice și sociale ale educaţiei IA. Cursurile online și resursele digitale de
educaţie pentru etică IA ar trebui dezvoltate în
limbile locale, inclusiv limbile indigene, și să ţină
cont de diversitatea mediilor, în special asigu
rând accesibilitatea formatelor pentru persoa
nele cu dizabilităţi.
107. Statele membre trebuie să promoveze și să sprijine cercetarea IA, în special cercetarea în domeniul eticii IA, inclusiv, de exemplu, prin investiţii
în astfel de studii sau prin crearea de stimulente
pentru ca sectorul public și sectorul privat să
investească în acest domeniu, recunoscând că
cercetarea contribuie în mod semnificativ la
dezvoltarea și îmbunătăţirea ulterioară a tehnologii IA în vederea promovării dreptului internaţional, a valorilor și a principiilor enunţate
în prezenta recomandare. Statele membre ar
trebui, de asemenea, să promoveze public cele
mai bune practici și cooperarea cu cercetătorii și
companiile care dezvoltă IA într-o manieră etică.
108. Statele membre trebuie să se asigure că cercetătorii IA sunt instruiţi în etica cercetării și să le
solicite să includă consideraţii etice în arhitecturile, produsele și publicaţiile lor, în special în
analizele seturilor de date pe care le folosesc,
modul în care sunt adnotate și calitatea și domeniul de aplicare a rezultatelor, cu posibile
aplicaţii.
109. Statele membre ar trebui să încurajeze companiile din sectorul privat să faciliteze accesul
comunităţii știinţifice la datele lor pentru cercetare, în special în ŢVMM, ŢPD, ŢCDFIM și MSICD.
Acest acces ar trebui să respecte standardele
relevante de confidenţialitate și protecţie a
datelor.
110. P
 entru a asigura o evaluare critică a cercetării
IA și o monitorizare adecvată a potenţialelor
utilizări greșite sau a efectelor adverse, statele
membre trebuie să se asigure că orice evoluţie
viitoare în ceea ce privește tehnologiile IA ar
trebui să se bazeze pe cercetări știinţifice rigu
roase și independente și să promoveze cercetarea interdisciplinară în IA prin includerea altor
discipline decât știinţa, tehnologia, inginerie
și matematică (STEM), cum ar fi studii culturale, educaţie, etică, relaţii internaţionale, drept,
lingvistică, filosofie, știinţe politice, sociologie și
psihologie.
111. Recunoscând că tehnologiile IA prezintă
mari oportunităţi de a ajuta la promovarea

cunoștinţelor și practicii știinţifice, în special
în disciplinele tradiţionale bazate pe modele,
statele membre trebuie să încurajeze comunităţile știinţifice să fie conștiente de beneficiile,
limitele și riscurile utilizării acestora; incluzând
încercarea de a se asigura că concluziile desprinse din abordări, modele și tratamente bazate pe date sunt solide. În plus, statele membre
trebuie să sprijine rolul comunităţii știinţifice în
contribuţia la politici și în creșterea gradului de
conștientizare a punctelor forte și a punctelor
slabe ale tehnologiilor IA.

DOMENIUL DE POLITICĂ 9:
COMUNICARE ȘI INFORMARE
112. S
 tatele membre trebuie să utilizeze sisteme
IA pentru a îmbunătăţi accesul la informaţii și
cunoștinţe. Acesta poate include sprijin pentru
cercetători, mediul academic, jurnaliști, publicul
larg și dezvoltatori, pentru a spori libertatea de
exprimare, libertăţile academice și știinţifice, accesul la informaţii și dezvăluirea proactivă sporită a datelor și informaţiilor oficiale.
113. S
 tatele membre trebuie să se asigure că actorii
IA respectă și promovează libertatea de exprimare, precum și accesul la informaţii în ceea
ce privește generarea, moderarea și gestiona
rea automată a conţinutului. Cadrele adecvate,
inclusiv reglementările, ar trebui să permită
transparenţa operatorilor de comunicaţii și
informaţiilor online și să asigure utilizatorilor
acces la o diversitate de puncte de vedere, precum și la procese de notificare promptă a utilizatorilor cu privire la motivele eliminării sau
alte tratamente asupra conţinutului și la mecanismele de apel care permit utilizatorilor să
solicite despăgubiri.
114. Statele membre trebuie să investească și să promoveze competenţele de alfabetizare digitală,
media și informaţională pentru a consolida gândirea critică și competenţele necesare pentru a
înţelege utilizarea și implicarea sistemelor IA,
pentru a atenua și a contracara dezinformarea
și discursul instigator la ură. O mai bună înţelegere și evaluare a efectelor pozitive și potenţial
dăunătoare a sistemelor de recomandare ar trebui să facă parte din aceste eforturi.
115. S
 tatele membre trebuie să creeze medii favorabile pentru ca mass-media să aibă drepturile și
resursele necesare pentru a raporta în mod eficient beneficiile și daunele sistemelor de IA și, de
asemenea, să încurajeze mass-media să utilizeze
sistemele de IA în mod etic în operaţiunile lor.
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DOMENIUL DE POLITICĂ 10:
ECONOMIE ȘI MUNCĂ
116. Statele membre trebuie să evalueze și să abordeze impactul sistemelor de inteligenţă artificială asupra pieţelor muncii și implicaţiile acestuia asupra cerinţelor educaţionale, în toate ţările
și cu un accent special pe ţările în care economia
se bazează pe muncă intensivă. Aceasta poate
include introducerea unei game mai largi de
competenţe „de bază” și interdisciplinare la toate
nivelurile de educaţie, pentru a oferi lucrătorilor
actuali și noilor generaţii o șansă echitabilă de
a găsi locuri de muncă pe o piaţă în schimbare
rapidă și pentru a le asigura conștientizarea aspectelor etice ale sistemelor IA. Abilităţi precum
„a învăţa cum să înveţi”, comunicarea, gândirea
critică, munca în echipă, empatia și capacitatea
de a-și transfera cunoștinţele peste domenii, ar
trebui predate alături de abilităţi de specialitate,
tehnice, precum și alături de sarcini slab calificate. A fi transparent cu privire la ce abilităţi sunt
solicitate și actualizarea curriculei în jurul acestora sunt esenţiale.
117. Statele membre trebuie să sprijine acordurile de
colaborare între guverne, instituţii academice,
instituţii de învăţământ și formare profesională,
industrie, organizaţii ale lucrătorilor și societatea
civilă pentru a reduce decalajul dintre cerinţele
setului de competenţe, pentru a alinia programele și strategiile de formare cu implicaţiile
viitorului muncii și nevoilor a industriei, inclusiv
a întreprinderilor mici și mijlocii. Trebuie promovate abordări de predare și învăţare bazate pe
proiecte pentru IA, permiţând parteneriate între
instituţii publice, companii din sectorul privat,
universităţi și centre de cercetare.
118. Statele membre trebuie să colaboreze cu companii din sectorul privat, organizaţii ale societăţii
civile și alte părţi interesate, inclusiv lucrători și
sindicate, pentru a asigura o tranziţie echitabilă
pentru angajaţii expuși riscului. Aceasta include
implementarea programelor de perfecţionare și
recalificare, găsirea unor mecanisme eficiente
de reţinere a angajaţilor în acele perioade de
tranziţie și explorarea programelor de „plasă de
siguranţă” pentru cei care nu pot fi recalificaţi.
Statele membre trebuie să dezvolte și să pună
în aplicare programe de cercetare și abordare a
provocărilor identificate, care ar putea include
îmbunătăţirea și recalificarea, protecţia socială
îmbunătăţită, politici și intervenţii proactive din
industrie, beneficii fiscale și noi forme de impozitare, printre altele. Statele membre trebuie să se
asigure că există fonduri publice suficiente pentru a sprijini aceste programe. Reglementările
relevante, cum ar fi regimurile fiscale, ar trebui
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examinate cu atenţie și modificate dacă este
necesar pentru a contracara consecinţele șomajului cauzat de automatizarea bazată pe IA.
119. S
 tatele membre trebuie să încurajeze și să sprijine cercetătorii să analizeze impactul sistemelor
IA asupra mediului local de muncă pentru a anticipa tendinţele și provocările viitoare. Aceste
studii ar trebui să aibă o abordare interdiscipli
nară și să investigheze impactul sistemelor de IA
asupra sectoarelor economice, sociale și geografice, precum și asupra interacţiunilor om-robot și
a relaţiilor om-uman, pentru a oferi consiliere cu
privire la cele mai bune practici de recalificare și
redistribuire.
120. S
 tatele membre trebuie să ia măsurile adecvate pentru a asigura pieţele competitive și
protecţia consumatorilor, luând în considerare
posibilele măsuri și mecanisme la nivel naţional,
regional și internaţional, pentru a preveni abuzul de poziţii dominante pe piaţă, inclusiv de
către monopoluri, în legătură cu sistemele IA,
pe tot parcursul ciclului lor de viaţă, indiferent
dacă acestea sunt date de informaţii, cercetare,
tehnologie sau piaţă. Statele membre trebuie
să prevină inegalităţile rezultate, să evalueze
pieţele relevante și să promoveze pieţele competitive. Trebuie să se acorde atenţie cuvenită
ŢVMM, în special ŢPD, ŢCDFIM și MSICD, care
sunt mai expuse și mai vulnerabile la posibilitatea abuzurilor de dominaţie pe piaţă ca urmare a lipsei infrastructurii, capacităţii umane
și reglementărilor, printre alţi factori. Actorii IA
care dezvoltă sisteme IA în ţări care au stabilit
sau adoptat standarde etice privind IA ar trebui
să respecte aceste standarde atunci când exportă aceste produse, când dezvoltă sau aplică
sistemele IA în ţări în care astfel de standarde
nu există, respectând în același timp legislaţia
internaţională aplicabilă și legislaţia internă,
standardele și practicile acestor ţări.

DOMENIUL DE POLITICĂ 11:
SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE
SOCIALĂ
121. S
 tatele membre trebuie să depună eforturi
pentru a utiliza sisteme eficiente de IA pentru
îmbunătăţirea sănătăţii umane și pentru protejarea dreptului la viaţă, inclusiv pentru atenuarea focarelor de boli, construind și menţinând în
același timp solidaritatea internaţională pentru
a aborda riscurile și incertitudinile de sănătate
la nivel mondial și pentru a se asigura că implementarea de sisteme de IA în asistenţa medicală
să fie în concordanţă cu dreptul internaţional

și cu obligaţiile lor legate de drepturile omului.
Statele membre trebuie să se asigure că actorii
implicaţi în sistemele de IA de îngrijire a sănătăţii
iau în considerare importanţa relaţiilor pacientului cu familia lor și cu personalul medical.
122. Statele membre trebuie să se asigure că dezvoltarea și desfășurarea sistemelor IA legate de
sănătate, în general, și de sănătatea mintală, în
special, acordând atenţia cuvenită copiilor și tinerilor, sunt reglementate astfel încât acestea să
fie sigure, eficiente, dovedite știinţific și medical
și să permită inovarea bazată pe dovezi și progresul medical. În plus, în domeniul conex al intervenţiilor în domeniul sănătăţii digitale, statele
membre sunt puternic încurajate să implice în
mod activ pacienţii și reprezentanţii acestora în
toate etapele relevante ale dezvoltării sistemului.
123. Statele membre trebuie să acorde o atenţie deosebită reglementării soluţiilor de predicţie, detecţie și tratament pentru îngrijirea sănătăţii în
aplicaţiile IA prin:
(a)
asigurarea supravegherii pentru a
minimiza și atenua prejudecăţile;
(b)
asigurarea faptului că profesionistul, pacientul, îngrijitorul sau utilizatorul serviciului este inclus ca „expert în domeniu” în
echipă în toţi pașii relevanţi la dezvoltarea algoritmilor;
(c)
acordarea atenţiei cuvenite confidenţialităţii din cauza necesităţii potenţiale de
a fi monitorizate medical și asigurarea faptului
că toate cerinţele naţionale și internaţionale
relevante de protecţie a datelor sunt îndepli
nite;
(d)
asigurarea unor mecanisme eficiente, astfel încât cei ale căror date cu caracter
personal sunt analizate să cunoască și să
ofere consimţământ informat pentru utilizarea și analizarea datelor lor, fără a împiedica
accesul la asistenţa medicală;
(e)
asigurarea că îngrijirea umană și
decizia finală de diagnostic și tratament sunt
luate întotdeauna de oameni, recunoscând, în
același timp, că sistemele de IA pot, de asemenea, ajuta în activitatea lor;
(f)
asigurarea, acolo unde este necesar,
ra evizuirii sistemelor IA de către un comitet
de cercetare etică înainte de utilizarea clinică.
124. Statele membre trebuie să realizeze cercetări cu
privire la efectele și reglementarea potenţialelor
efecte nocive asupra sănătăţii mintale legate

de sistemele de IA, cum ar fi grade mai mari de
depresie, anxietate, izolare socială, dezvoltarea
dependenţei, trafic, radicalizare și dezinformare,
printre altele.
125. Statele membre trebuie să elaboreze orientări
pentru interacţiunile om-roboţi și impactul acestora asupra relaţiilor om-om, bazate pe cercetare și îndreptate către dezvoltarea viitoare a
roboţilor și cu atenţie deosebită asupra sănătăţii
mentale și fizice a fiinţelor umane. O atenţie deosebită trebuie acordată utilizării roboţilor în îngrijirea sănătăţii și îngrijirii persoanelor în vârstă
și a persoanelor cu dizabilităţi, în educaţie și în
utilizarea lor de către copii, ca roboţi de jucărie,
roboţi pentru comunicare și roboţi însoţitori pentru copii și adulţi. În plus, asistenţa tehnologiilor IA ar trebui aplicată pentru a crește
siguranţa și utilizarea ergonomică a roboţilor,
inclusiv într-un mediu de lucru om-robot. O
atenţie specială trebuie acordată posibilităţii de
a utiliza IA pentru a manipula și a abuza de prejudecăţile cognitive umane.
126. Statele membre trebuie să se asigure că inte
racţiunile om-robot respectă aceleași valori și
principii care se aplică oricăror alte sisteme IA,
inclusiv drepturile omului și libertăţile fundamentale, promovarea diversităţii și protecţia
persoanelor vulnerabile sau a persoanelor aflate
în situaţii vulnerabile. Întrebările etice legate de
sistemele alimentate de IA pentru neurotehnologii și interfeţele creier-calculator trebuie
luate în considerare pentru a păstra demnitatea
și autonomia umană.
127. Statele membre trebuie să se asigure că utilizatorii pot identifica cu ușurinţă dacă interac
ţionează cu o fiinţă vie sau cu un sistem IA care
imită caracteristicile umane sau animale și pot
refuza în mod eficient o astfel de interacţiune,
putând solicita intervenţia umană.
128. Statele membre trebuie să pună în aplicare
politici pentru a crește gradul de conștientizare
cu privire la antropomorfizarea tehnologiilor și
tehnologiilor IA care recunosc și imită emoţiile
umane, inclusiv în limbajul folosit pentru a le
menţiona, și pentru a evalua manifestările, implicaţiile etice și posibilele limitări ale unei astfel
de antropomorfizări, în special în contextul interacţiunii robot-om și mai ales atunci când sunt
implicaţi copiii.
129. S
 tatele membre trebuie să încurajeze și să
promoveze cercetarea în colaborare cu privire
la efectele interacţiunii pe termen lung a persoanelor cu sistemele IA, acordând o atenţie
deosebită impactului psihologic și cognitiv pe
care aceste sisteme îl pot avea asupra copiilor
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și tinerilor. Acest lucru trebuie făcut folosind mai multe norme, principii, protocoale,
abordări disciplinare și evaluarea modificării
comportamentelor și obiceiurilor, precum și
evaluarea atentă a impacturilor culturale și societale din aval. În plus, statele membre trebuie
să încurajeze cercetarea cu privire la efectul
tehnologiilor IA asupra performanţei sistemului de sănătate și a rezultatelor în materie de
sănătate.
130. Statele membre, precum și toate părţile interesate, trebuie să pună în aplicare mecanisme
pentru a implica în mod semnificativ copiii și tinerii în conversaţii, dezbateri și luarea deciziilor
cu privire la impactul sistemelor IA asupra vieţii
și viitorului lor.

V. MONITORIZARE
ŞI EVALUARE
131. Statele membre trebuie, în conformitate cu
condiţiile lor specifice, structurile de conducere
și dispoziţiile constituţionale, să monitorizeze și
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să evalueze în mod credibil și transparent politicile, programele și mecanismele legate de etica
IA, utilizând o combinaţie de abordări cantitative
și calitative. Pentru a sprijini statele membre,
UNESCO poate contribui prin:
(a)
dezvoltarea
unei
metodologii
UNESCO pentru evaluarea impactului etic
(EIA) a tehnologiilor IA, bazată pe cercetare
știinţifică riguroasă și pe legislaţia internaţio
nală a drepturilor omului, pe îndrumări pentru implementarea acesteia în toate etapele
ciclului de viaţă al sistemului IA și materiale
de consolidare a capacităţilor pentru a sprijini
eforturile statelor membre de a instrui oficialii
guvernamentali, factorii de decizie politică și
alţi actori relevanţi în domeniul IA cu privire la
metodologia EIM;
(b)
dezvoltarea unei metodologii de
evaluare a pregătirii UNESCO pentru a ajuta
statele membre să-și identifice statutul în momente specifice ale traiectoriei de pregătire
de-a lungul unui continuum de dimensiuni;
(c)
dezvoltarea
unei
metodologii
UNESCO pentru a evalua ex ante și ex post
eficacitatea și eficienţa politicilor pentru etica
și stimulentele IA în raport cu obiectivele definite;

(d)
consolidarea analizei bazate pe
cercetare și dovezi și raportarea politicilor pri
vind etica IA;
(e)
colectarea și diseminarea progreselor, inovaţiilor, rapoartelor de cercetare,
publicaţiilor știinţifice, date și statistici privind
politicile de etică a IA, inclusiv prin iniţiative
existente, pentru a sprijini schimbul de bune
practici și învăţarea reciprocă și pentru a promova implementarea prezentei recomandări.
132. Procesele de monitorizare și evaluare trebuie să
asigure o participare largă a tuturor părţilor interesate, inclusiv, dar fără a se limita la, persoanele
vulnerabile sau persoanele aflate în situaţii vulnerabile. Ar trebui asigurată diversitatea socială,
culturală și de gen, în vederea îmbunătăţirii proceselor de învăţare și a consolidării legăturilor
dintre constatări, luarea deciziilor, transparenţă
și responsabilitate pentru rezultate.
133. În interesul promovării celor mai bune politici și
practici legate de etica IA, trebuie dezvoltate instrumente și indicatori adecvaţi pentru evalua
rea eficacităţii și eficienţei acestora în raport cu
standardele, priorităţile și obiectivele convenite,
inclusiv obiective specifice pentru persoanele
aparţinând populaţiilor dezavantajate, marginali
zate și persoanele vulnerabile sau aflate în situaţii

vulnerabile, precum și impactul sistemelor IA la
nivel individual și social. Monitorizarea și evalua
rea impactului sistemelor de inteligenţă artificială
și politicilor și practicilor de etică a inteligenţei artificiale aferente trebuie efectuate în mod continuu
într-un mod sistematic proporţional cu riscurile
relevante. Aceasta trebuie să se bazeze pe cadre
convenite la nivel internaţional și să implice eva
luări ale instituţiilor private și publice, furnizorilor și
programelor, inclusiv autoevaluări, precum și studii de urmărire și dezvoltarea de seturi de indicatori. Colectarea și prelucrarea datelor trebuie să fie
efectuate în conformitate cu legislaţia internaţională, legislaţia naţională privind protecţia datelor și
confidenţialitatea datelor și cu valorile și principiile
prezentate în prezenta recomandare.
134. În special, statele membre să ia în considerare
posibile mecanisme de monitorizare și evaluare,
cum ar fi o comisie de etică, un observator de etică IA, un depozit care acoperă dezvoltarea etică
și conformă cu drepturile omului a sistemelor
IA sau contribuţii la iniţiativele existente prin
abordarea aderării la principiile etice în domeniile de competenţă ale UNESCO, un mecanism
de partajare a experienţei, un mediu de izolare a
IA de reglementare și un ghid de evaluare pentru toţi actorii IA, pentru a evalua aderarea lor
la recomandările de politică menţionate în acest
document.
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VI. UTILIZAREA
ŞI EXPLOATAREA
PREZENTEI
RECOMANDĂRI
135. Statele membre și toate celelalte părţi interesate
identificate în prezenta recomandare trebuie să
respecte, să promoveze și să protejeze valorile
etice, principiile și standardele privind IA care
sunt identificate în prezenta recomandare și să
ia toate măsurile fezabile pentru a pune în aplicare recomandările sale de politică.
136. Statele membre trebuie să depună eforturi pentru a-și extinde și completa propria acţiune în
ceea ce privește prezenta recomandare, prin cooperarea cu toate organizaţiile guvernamentale
și neguvernamentale naţionale și internaţionale
relevante, precum și cu corporaţiile transnaţionale și organizaţiile știinţifice ale căror activi
tăţi se încadrează în domeniul de aplicare și
obiectivele prezentei recomandări. Dezvoltarea
unei metodologii de evaluare a impactului etic
UNESCO și înfiinţarea de comisii naţionale pentru etica IA pot fi instrumente importante în
acest sens.

VII. PROMOVAREA
PREZENTEI
RECOMANDĂRI
137. UNESCO are vocaţia de a fi principala agenţie
a Naţiunilor Unite care să promoveze și să difuzeze această recomandare și, în consecinţă, va
lucra în colaborare cu alte entităţi relevante ale
Naţiunilor Unite, respectându-le în același timp
mandatul și evitând dublarea lucrărilor.
138. UNESCO, inclusiv organismele sale, cum ar fi
Comisia Mondială pentru Etica Cunoașterii și
Tehnologiei Știinţifice (COMEST), Comitetul Internaţional de Bioetică (IBC) și Comitetul Interguvernamental de Bioetică (IGBC), vor lucra, de
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asemenea, în colaborare cu alte instituţii internaţionale, regionale și organizaţii guvernamentale și neguvernamentale subregionale.
139. C
 hiar dacă, în cadrul UNESCO, mandatul de promovare și protejare ţine de autoritatea guvernelor și a organismelor interguvernamentale,
societatea civilă va fi un actor important pentru
a milita pentru interesele sectorului public și,
prin urmare, UNESCO trebuie să asigure și să
promoveze legitimitatea acesteia.

VIII. DISPOZIŢII
FINALE
140. A
 ceastă recomandare trebuie înţeleasă ca un
întreg, iar valorile și principiile fundamentale
trebuie înţelese ca fiind complementare și interdependente.
141. N
 imic din această recomandare nu poate fi interpretat ca o înlocuire, modificare sau ca prejudiciere a obligaţiilor sau drepturilor statelor în
temeiul dreptului internaţional sau ca aprobare
pentru orice stat, alt actor politic, economic sau
social, grup sau persoană de a se angaja în orice
activitate sau de a îndeplini orice act contrar
drepturilor omului, libertăţilor fundamentale,
demnităţii umane și preocupării pentru mediu și
ecosisteme, atât vii, cât și nevii.

