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 خالصةال

، وهو املفهوم إلنرتنت"عاملية ا" ُيسمىيقوم قطاع االتصال واملعلومات لليونسكو يف الوقت الراهن بدراسة مفهوم جديد 
الذي ميكن أن يربز على حنو شامل الشروط املتواصلة إلحراز تقدم حنو بناء جمتمعات املعرفة وإعداد خطة التنمية 

واألجهزة احملمولة  املفهوم، بل ويتجاوز أيضاً، تعميم االنتفاع باإلنرتنت. ويشمل هذا 2015املستدامة لفرتة ما بعد عام 
جتسدت يف التطور الواسع النطاق الذي  رئيسية أربعة معايري " إىلعاملية" كلمةشري  توتكنولوجيات املعلومات واالتصال. و 

ومن  خمتلفة كثرية جزءًا من كل أوسع.شكل جوانب تُ  متيزت به اإلنرتنت حىت اآلن، واليت توفر وسيلة شاملة لفهم كيف
) املعيار 1( قوة وترابط املعايري التالية:ستند إىل ت" ة"عاملي أجل أن حتقق اإلنرتنت إمكانياهتا التارخيية، فإ�ا حتتاج إىل

(وهو املعيار الذي يعين أساسًا يف هذه الوثيقة "اإلنرتنت احلرة")،  تقوم على حقوق اإلنساناخلاص بأن اإلنرتنت 
) املعيار الذي 4، ("متاحة للجميع") املعيار الذي يربز أن اإلنرتنت 3، ("مفتوحة"املعيار القائل بأن اإلنرتنت  )2(

هذه املعايري األربعة تلخيص  ، على سبيل التذِكرة،وميكن .ترعاها مشاركة جهات معنية متعددةيبني أن اإلنرتنت 
" بقيمة اإلنرتنت عامليةمفتوحة، متاحة، جهات متعددة). ويتسم مفهوم "ح ـ م ـ م ـ ج (أي: حقوق، التالية: روف احلب

مفهوم  أن يساعد ميكنلليونسكو بصفة خاصة. فاستنادًا إىل مواقف اليونسكو الراهنة بشأن اإلنرتنت،  ة بالنسبةددحم
 تشكيل العديد من جماالت العمل املرتبطة باإلنرتنت اليت تضطلع هبا اليونسكو فيما يتعلق بالرتبية"عاملية اإلنرتنت" على 

وفيما خيص املناقشات  .2021ـ 2014والعلوم الطبيعة واالجتماعية واالتصال واملعلومات للفرتة االسرتاتيجية والثقافة 
اإلنرتنت، فإن مفهوم "عاملية اإلنرتنت" ميكن أن يساعد اليونسكو يف تيسري  حوكمةبشأن  اجلارية على الصعيد العاملي

خطة التنمية  يف إعداد لإلسهام إبراز ما تستطيع املنظمة القيام بهوقد يساعد أيضًا يف الدويل املتعدد اجلهات،  التعاون
 .2015املستدامة لفرتة ما بعد عام 

 اإلعالم وسائل قسم حرية التعبري وتنمية 
  1قطاع االتصال واملعلومات

 على املوقع اإللكرتوين: صفحة) 14( توجد نسخة كاملة من هذه الوثيقة *
-focus-in-and-information/resources/news-and-http://www.unesco.org/new/en/communication
-articles/all

news/news/open_consultation_on_unesco_new_concept_internet_universality/back/18618/ 

مشاورات اليونسكو فيما بني القطاعات واخلارجية. ونوجه الشكر أيضاً إىل السيدة كونستانس بوملري على  مستمدة منمبا يف ذلك معلومات   1
 إسهامها يف صياغة املفهوم.
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  2015لمعرفة وإعداد خطة التنمية المستدامة لفترة ما بعد عام عالمية اإلنترنت: وسيلة لبناء مجتمعات ا

 صفحة) 14نسخة كاملة : (

 مفهوم "عالمية اإلنترنت"؟ الداعي إلى وضعما  - 1

ُوضعت تعريفات متعددة لإلنرتنت يف سياقات خمتلفة وعلى مراحل متباينة لتطور اإلنرتنت، حسبما جاء يف شىت املعاجم 
األوساط بدءاً باألوساط التقنية وانتهاًء باألوساط ، وكذلك يف مداخالت املشاركني يف خمتلف 2بارزينويف أعمال باحثني 

ألجهزة مرتابطة فيما بينها تستخدم حزمة  عامليومن الناحية التقنية، تتمثل اإلنرتنت يف نظام  .3سياسيةوالجتماعية اال
املستخدمني يف مجيع أحناء العامل. وبعد مضي ثالثة  من ملياراتلعدة ) لتوفري اخلدمات TCP/IPبروتوكوالت اإلنرتنت (

أوجه الرتابط عقود على تطور واعتماد اإلنرتنت، أصبحت شبكة تتسم بالتنوع والتطور لشبكات تتألف من ماليني 
قيام هبا من خالل اخلاصة والعامة واألكادميية والتجارية واحلكومية، وذلك من النطاق احمللي حىت النطاق العاملي، جيري ال

كابلية والسلكية. وتشمل اإلنرتنت، على وجه اخلصوص، جمموعة واسعة من مصادر جمموعة واسعة من تكنولوجيات  

 Networks and States: The Global Politics of Internet“:يف جمال اإلنرتنت قائمة غري شاملة بأعمال باحثني بارزين فيما يلي 2
Governance”(Milton L.Mueller, 2013 ) “The Oxford Handbook of Internet Studies”(Edited by William H. Dutton, 
2013), “The Handbook of Internet Studies”(Edited by Mia Conslvo and Charles Ess, 2011), “The Internet in 
Everyday Life” (Edited by Caroline Haythornthwaite and Barry Wellman, 2002), “The Rise of Network Society, The 
Information Age: Economy, Society and Culture”( Manuel Castells, 1996 and 2000), “Annual Survey Report on 

Internet Development in China” (China Internet Network Information Center, CNNIC) and etc.. 
ية ز باحثون كثريون اإلنرتنت وفقاً للسمات األساسية اليت يرون أ�ا ختصها. انظر على سبيل املثال منتدى ستوكهومل، وحتالف الدفاع عن حر ميي 3

 ليةالتعبري على اإلنرتنت يف الفضاء اإللكرتوين، ومؤمترات ويلتون بارك ولندن وبودابست بشأن الفضاء اإللكرتوين. وباملثل، فإن منظمات دو 
 قامت بتحليل شبكة اإلنرتنت بطرق خمتلفة. ومن أمثلة ذلك:

بشأن محاية وتعزيز عاملية ونزاهة  CM/ Rec (2011) 8رقم  التوصية اليت أصدرهتا جلنة الوزراء للدول األعضاء يف جملس أوروبا " التوصية •
 )2011وانفتاح اإلنرتنت" (

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835707&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB
021&BackColorLogged=F5D383 

 )2011االقتصادي بشأن املبادئ اخلاصة برسم سياسات اإلنرتنت ( امليدانتوصية جملس منظمة التعاون والتنمية يف  •
 http://www.oecd.org/sti/ieconomy/49258588.pdf 

 ، 2013مؤمتر اإلنرتنت لعام  عنلتعاون حول وسائل اإلعالم الصادرة توصيات ممثل املنظمة األوروبية لألمن وا •
http://www.osce.org/fom/100112  

  نت"بيان بشأن السياسات صادر عن املركز الدويل للحساب اإللكرتوين حول "حرية التعبري وحرية تداول املعلومات على شبكة اإلنرت  •
http://www.iccwbo.org/News/Articles/2012/ICC-defends-freedom-of-expression-and-the-free-flow-of-
information-online/;  

 )2012الدويل للحساب اإللكرتوين بشأن االجتماع السابع ملنتدى إدارة اإلنرتنت ( املركز وثيقة صادرة عن •
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2013/ICC-BASIS-report-on-the-7th-
Internet-Governance-Forum-(IGF)/  

 ).2010"ميثاق احلقوق واملبادئ اخلاصة باإلنرتنت" الصادر عن حتالف احلقوق واملبادئ اخلاصة باإلنرتنت ( •
http://internetrightsandprinciples.org/wpcharter/ (2010). 
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 اخلاصة بشبكة اإلنرتنت العاملية "اهليربتكست" التشعبية وثائقال البيانات واملعلومات، واخلدمات والتطبيقات، مثل
(www) 4الربيد اإللكرتوين وشبكات رصد األقران و"انرتنت األشياء"، وهي البنية التحتية لدعم. 

وبوجه ، فإن اإلنرتنت متثل ما يتجاوز بكثري بنيتها األساسية: فهي تشمل أيضاً، والية اليونسكو واهتماماهتابالنظر إىل و 
جمموعة من  هابدور  ، الصالت االجتماعية حول هذه البنية األساسية. كما أن هذه الصالت االجتماعية تشكلخاص

أن  ة اليونسكو، حيثرسالاملتعلقة بتنفيذ  املعايريباملعايري السلوكية وتتشكل هبا. وهي تتصل على وجه اخلصوص 
 .ا جتلبه من فوائدللمنظمة مصلحة كربى ودوراً تضطلع به فيما يتعلق باإلنرتنت وم

أقرب إىل العامل  جلعلوكما هو مبني أدناه، اعرتفت اليونسكو منذ وقت طويل بأن اإلنرتنت تنطوي على إمكانات هائلة 
 بناء السالم وحتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر. أما كيف تتحقق هذه اإلمكانات فذلك يتبنيبلوغ أهداف 

قد  وعلى وجه اخلصوص، فإن هذا االبتكار. 5"عالمية اإلنترنت" على حنو مفيد من خالل دراسة مفهوم جديد ُيسمى
السبيل لفرص جديدة  بذلك وميهد اً مشرتك اً اإلنرتنت هدفيف جمال ليونسكو يضفي على األعمال املتنوعة اليت تقوم هبا ا

إىل ، هوتشكلاإلنرتنت تستخدم جهة اليونسكو، بوصفها  يوجهكما أن هذا املفهوم   قامة عالقات التآزر والتعاون.إل
 كامل مبا جيلب املنفعة لإلنسانية.يف حتقيق إمكانات اإلنرتنت على حنو   إدراك أمهية

وميكن هلذا املفهوم أن يكون مفيداً بشكل خاص يف سياق تواصل فيه اإلنرتنت تطورها على حنو سريع ويتم جتديدها من 
، واحلوسبة السحابية، )(وسائل اإلعالم االجتماعية 2.0لويب خالل ديناميات االتصاالت باألجهزة احملمولة، وشبكة ا

الذي أصدره االحتاد الدويل لالتصاالت حتت  2012ووفقًا لتقرير عام  والبيانات الكبرية، وغري ذلك من الوسائل.
وهو ما  مليار، 2.3، ارتفع جمموع عدد مستخدمي اإلنرتنت على الصعيد العاملي إىل 6عنوان "قياس جمتمع املعلومات"

، وارتفاع انتشار اإلنرتنت يف هذه البلدان. أما مستخدمو "شبكة الفيسبوك" من السكان يف البلدان النامية ٪24ميثل 
مليون بني عامي  600مليون إىل  150النشطون، وهي عبارة عن منصة شبكية اجتماعية، فقد ازداد عددهم من 

مليون يف �اية عام  300عالم يف الصني بلغ ؛ كما أن جمموع عدد مستخدمي وسائل اإل2011و 2009

4 2009, 22 June RFID Journal", That 'Internet of Things' ThingKevin Ashton, ". 
، وذلك من خالل مشاورات خارجية غري رمسية مع أطراف معنية يف 2013ُوضع املفهوم وحظي بآراء ومقرتحات إجيابية منذ شباط/ فرباير  5

) االحتفال باليوم العاملي حلرية 2؛ (2013) اجتماع استعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات 1عدد من األحداث الدولية تشمل: (
ـ يف منتدى مؤمتر 9) اجتماع وسائل اإلعالم ـ حمور العمل جيم 4) منتدى ستوكهومل بشأن حرية اإلنرتنت؛ (3؛ (2013حافة لعام الص

؛ 2013أيار/مايو  18) ورشة العمل للشبكة األكادميية العاملي إلدارة اإلنرتنت املعقودة يف 5؛ (2013القمة العاملي جملتمع املعلومات 
) املعهد الصيفي أوكسفورد ـ آنينبريغ املعين بالسياسات العاملية يف جمال وسائل اإلعالم. وقد 7؛ (2013حرية اإلنرتنت ) مؤمتر حتالف 6(

، مث جرت مشاورة فيما بني 2013أيار/ مايو  27ُعقد اجتماع تشاوري داخلي يف إطار قطاع االتصال واملعلومات لليونسكو يف 
 16ية بالرتبية والثقافة والعلم والعلوم االجتماعية واإلنسانية، ومع مكتب التخطيط االسرتاتيجي منذ القطاعات مع قطاعات اليونسكو املعن

املخصص  UNESCOMMUNITY، واقرتن ذلك مبشاورة عرب اإلنرتنت على نطاق املنظمة جرت من خالل موقع 2013حزيران/ يونيو 
 .ملوظفي املنظمة

6 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf. 
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حظيت اإلنرتنت باهتمام متزايد فيما خيص اآلثار االجتماعية والسياسية النامجة عنها،  . ويبني هذا السياق ملَِ 20117
ية أن مقرر األمم املتحدة املعين حبر  فضًال عن االعرتاف بأثرها العميق يف خمتلف أوساط اجملتمع اإلنساين. مثال ذلك

:"إن اإلنرتنت تشكل أحد أقوى الوسائل واألدوات يف القرن احلادي والعشرين  2011التعبري قال يف تقريره الصادر عام 
فيما يتعلق بزيادة الشفافية يف إدارة االنتفاع القوي باملعلومات، وكذلك يف تيسري مشاركة املواطنني بصورة نشطة يف بناء 

 جمتمعات دميقراطية".

إدراك كيفية ارتباط األبعاد  يصعبغالبًا ما ومع ذلك، وبسبب تزايد األمهية الكربى لإلنرتنت يف اجملتمعات بالتحديد، 
كثرياً   ، وكيف تتصل بالكل. ذلك أن اإلنرتنتفيما بينها )اإلنرتنت (تأثري ”Internetization“ املختلفة ملا ُيسمى

يستعملون آالف املاليني من مستخدمي اإلنرتنت فعلى حنو سطحي وُجمزأ.  أشياء خمتلفة كثرية،، على غرار ُتستخدم ما
، وذلك دون وعي كامل على وجه العموم مبجموع متغرية ألغراض وحتقيقاً من وجهات نظرهم الشخصية  هذه األداة

للشروط  تقدير واعٍ ويف مجيع األحوال، ليس هناك  وازية وأحيانًا مشوشة.غري مت كانت، وإن  فيما بينها العناصر املرتابطة
 ة اليت تعزز تطوير اإلنرتنت واستخداماهتا الدينامية.تقنينيال

، فإن هذا الوضع مياثل، على سبيل اجملاز، وضع أشخاص معصويب العينني يلمسون جوانب خمتلفة من وعلى وجه العموم
يف مقدروهم بالضرورة إدراك كيف أن العناصر املختلفة تنتمي  فيل وحياولون وصف ما تقع عليه أياديهم، دون أن يكون
، برزت جوانب متنوعة من اإلنرتنت الدولية واألكادميية األوساطإىل خملوق واحد، وإن كان خملوقًا ضخمًا ومعقداً. ويف 

تبعًا ملختلف شواغل حمددي املعايريـ مثل اجلوانب اليت ختص "اإلنرتنت احلرة"، و"اإلنرتنت املفتوحة"، واالستخدامات 
رسم سياسات اإلنرتنت. وتعرب كل اخلاصة باألخالقية لإلنرتنت، واملسائل املتعلقة باألمن السيربين، فضًال عن املبادئ 

كل مصلحة   ية تأثريضاف بعضها إىل بعض، حبيث ميكن رؤية كيفمن املصاحل، ولكنها نادراً ما ي ألمور عن جمموعةهذه ا
 ومع ذلك تربط بوضوح أولويات مهامها باإلنرتنت، برامج خمتلفة هناكويف اليونسكو ذاهتا،  من هذه املصاحل يف األخرى.

 ومبسألة ارتباط �ج املنظمة الشامل بالكل. نهافيما بييقل االهتمام بكيفية ارتباط هذه الربامج 

، فهي ترتبط بالعالميةذات نطاق عاملي وتروج لقيم تتسم  و منظمة دولية حكومية تضطلع مبهاموملا كانت اليونسك
من منظور جمتمعي،  اإلنرتنت بطرق تتجاوز البعد التكنولوجي. ومن خالل فهم "العاملية" فهوم "عاملية"ارتباطًا منطقيًا مب

فإننا نتجه مباشرة حنو تبين رؤية واسعة األفق تتجاوز بكثري اعتبار اإلنرتنت جمرد قناة أو أداة تكنولوجية. وإذا ما جتاوزنا 
جتماعية الاسلوكيات ال لفت االنتباه إىل، فمن املمكن "اإلنرتنت" كصفة ختصهذه الرؤية، من خالل ربط "العاملية"  

بتقدم اإلنسانية حنو  ربط اإلنرتنت تقوم عليها سبلص للغاية واملعايري األساسية (والقيم املرتبطة هبا) اليت ااخلطابع الذات 
 .2015جمتمع املعرفة وخطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام 

7 http://tech.qq.com/a/20120426/000023.htm. 
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يرتتب  االجتماعي، ، من وجهة نظر اليونسكو، صفة "العاملية" باملعىنأن أهم صفة لإلنرتنت هي إن لفت االنتباه إىل
"العاملية". والواقع أن هذه اللفظة تشري إىل حمور مشرتك بني األبعاد االجتماعية  فهومية ملتقنينضرورة حتديد األسس ال يهعل

قوم على حقوق شبكة ت) 1مدى استناد هذا املرفق إىل معايري عاملية كونه (، أي باإلنرتنت اصةالرئيسية األربعة اخل
مشاركة جهات معنية  ا) ترعاه4؛ و(للجميع ةحمتا) 3؛ و(تسم باالنفتاحت) 2؛ و(وهي بالتايل "حرة" اإلنسان
. وميكن، على سبيل التذِكرة، تلخيص هذه املعايري األربعة باحلروف التالية: ح ـ م ـ م ـ ج (أي: حقوق، مفتوحة، متعددة

 متاحة، جهات معنية متعددة).

املية"، فهي حتتاج إىل مواصلة جتسيد وتعزيز هذه السمات التارخيية األربع اليت ميزت ولكي تستحق اإلنرتنت اسم "الع
الذي يشمل أربعة معايري ميكن أن تكون مبثابة  الواسع إن "عاملية اإلنرتنت" هبذا املعىن اإلنرتنت وأتاحت منوها حىت اآلن.

ملفهوم يف اأن يساعد وميكن  بعمل املنظمة. ارتباطًا مباشراً ملدخالت وخمرجات أكثر حتديدًا لإلنرتنت ترتبط  "إطار عام"
 توضيح كيف تيسر مثل هذه املعايري اإللكرتونية عمل املنظمة، وكيف يساعد هذا العمل يف تعزيز هذه املعايري ذاهتا.

ع مفهوم "عاملية اإلنرتنت" وباإلضافة إىل حتديد املعايري املميزة األربعة اليت تتسم بأمهية خاصة بالنسبة إىل اليونسكو، جيم
هذه املعايري حتت عنوان متكامل واحد، وذلك على حنو يؤدي إىل االعرتاف مبا تتسم به من تعزيز متبادل وطابع مرتابط. 

 لعملها املرتبط كبرية، فسيكون من الصعب على اليونسكو أن ترى الصورة الالشاملة الفكرية األداةويف غياب مثل هذه 
 .2015أنه يتعلق ببناء جمتمعات املعرفة وإعداد خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام  باإلنرتنت وكيف

"عاملية اإلنرتنت" قيمة أساسية بوصفه مفهومًا كليًا يتناول العناصر األساسية  قد يكون ملفهوم، ظل هذه اخللفيةويف 
أطراف  أين وكيف ترتبط من يكشف شامالً  اً فهم روييسالثابتة اخلاصة بشبكة اإلنرتنت الواسعة واملعقدة واملتطورة، 

. وعلى هذا النحو، نستطيع أن نلقي ضوءًا المعًا وجامعًا على كثري من سيما اليونسكو، بشبكة اإلنرتنت ، والخمتلفة
 اليت يُتطرق إليها فردياً وعلى حدة يف كثري من األحيان.األبعاد 

إطار ك من حيث إمكانية استخدامهشات العاملية، فمن املمكن أن يُنظر يف مفهوم "عاملية اإلنرتنت" قانوفيما خيص امل
 اليت تقوم عليهاوشامل. فمن جهة، يسلط هذا املفهوم الضوء على مبادئ احلرية وحقوق اإلنسان  ومتماسكحمايد 

فر أيضاً هذا املفهوم إطاراً ملعاجلة القضايا املعقدة مثل "حرية التعبري على اإلنرتنت"؛ ومن جهة أخرى، يو  السائدةاألفكار 
اخلاصة باالنتفاع واالستخدام، فضًال عن مسائل ختص االنفتاح التقين واالقتصادي. وعالوة على ذلك، يشمل املفهوم 

ون مبثابة أن يكميكن ملفهوم "عاملية اإلنرتنت"  ،أيضًا مشاركة جهات متعددة بوصفه عنصرًا متكامًال. وعلى هذا النحو
إطار رابط واستباقي حلوار بني الشمال واجلنوب وفيما بني اجلهات املعنية املختلفة. وبصفته هذه، ميكن هلذا املفهوم أن 

اإلنرتنت وإعداد خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد  حوكمةعاملية بشأن الناقشة امل رسم معامليف  على حنو فريد يسهم
 .2015عام 
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اتباع �ج عملي لضم الكثري من اخليوط معاً  ملفهوم على ا أن يساعد اليونسكو على وجه اخلصوص، ميكنوفيما يتعلق ب
 :2015املستدامة لفرتة ما بعد عام خطة التنمية  ووضعبناء جمتمعات املعرفة  الرامية إىلاألنشطة كي تنسج هبا 

شبكة جعل يبني بوضوح كيف تسهم خمتلف برامج اليونسكو بشىت السبل يف أن  أوًال، ميكن ملفهوم "عاملية اإلنرتنت"
. وتتمثل جمتمعات املعرفة يف رؤية 8نرتنت حتقق مفهوم املنظمة املنشود اخلاص مبجتمعات املعرفة اجلامعة واملستدامةاإل

يف جمتمعات املعرفة.  اهلامة اإلسهاماتأحد من املؤكد أن "عاملية اإلنرتنت" هي  "عاملية اإلنرتنت"، غري أن موسعة تتجاوز
ومىت مت إدراك "عاملية اإلنرتنت" بوصفها حزمة من املعايري املرتابطة، فإنه ميكن اعتبارها مبثابة وسيلة لتنفيذ "مهام حامسة" 

االنتفاع، تظهر اهتمامات اليونسكو احملددة يف حرية التعبري، وتعميم فيما يتعلق بتحقيق غايات جمتمعات املعرفة اليت 
 يد.اجلالتعليم  توفري واحرتام التنوع، واحلق يف تشاطر التقدم العلمي ومنافعه، فضالً عن

. 2015"عاملية اإلنرتنت" كمفهوم من شأنه إثراء النقاشات حول خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام  إن ،ثانياً 
مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات يف مرحلتا ، متيزت 2000ألهداف اإلمنائية لأللفية الصادرة يف عام ا ويف أعقاب

بوصفها عوامل تنهض بالتنمية  تباعرتاف األمم املتحدة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاال 2005وعام  2003عام 
املعقود يف اليونسكو  10ر القمة العاملي جملتمع املعلومات +وتعززها. ومنذ ذلك احلني، وكما جاء يف البيان اخلتامي ملؤمت

"االنتشار السريع لوسائل االتصال املتنقلة، وإنشاء نقاط تبديل لإلنرتنت، وزيادة توفر  مت فقد ،2013يف شباط/ فرباير 
تخدام التقنيات املتنقلة يف جديدة، مبا فيها اس احملتوى املتعدد اللغات وأمساء النطاقات املدّولة، وظهور خدمات وتطبيقات

م اإللكرتوين، واألعمال يجمال الصحة، واستخدام التقنيات املتنقلة يف جمال املعامالت، واحلوكمة اإللكرتونية، والتعل
هذه التطورات "يتيح إمكانات كبرية  كل  التجارية اإللكرتونية، واخلدمات اإلمنائية...". كما ورد يف هذا البيان أيضًا أن

على حنو منطقي على ضرورة أن توجه الدروس املستفادة من مؤمتر القمة ، كما حيث هذا البيان 9جمتمعات املعرفة" لتنمية
 .2015العاملي جملتمع املعلومات عملية صياغة األهداف اإلمنائية ملا بعد عام 

 10 2013وباملثل، يصف البيان املشرتك الصادر عن فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات يف أيار/ مايو 
  .11التطورات منذ مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات بكو�ا تبني إىل حد بعيد الفرص "الكفيلة بتعزيز تنمية جامعة"

وعمليات  2015تفاعل بني خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام كما أن هذا البيان حيث على ضرورة " أن يتم ال
 بغية حتقيق التآزر. 10االستعراض ملؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات +

 ، مبا فيها:2015ومع ذلك، فإن مفهوم "عاملية اإلنرتنت" يقّيم العديد من التقارير الرئيسية اخلاصة بعملية ما بعد عام 

8 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf. 
9 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_ 

final_statement_en.pdf 
10 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_2013.pdf 
11 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_2013.pdf 
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املعنون  2015عمل منظومة األمم املتحدة املعين خبطة التنمية لألمم املتحدة ملا بعد عام تقرير فريق  •
 12املستقبل الذي نريد للجميع""

 13تقرير جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية املعنون "بدء عملية احلفظ العاملية" •
  14تقرير شبكة حلول التنمية املستدامة املعنون "خطة عمل التنمية املستدامة" •
 15املشاورات املواضيعية العاملية بشأن احلوكمة •
  201516تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد عام  •

 ةاالجتماعية األساسي وإمكاناهتا، فإ�ا تسلم بالشروط اإلنرتنتورغم أن هذه التقارير تفتقر نسبيًا إىل معلومات بشأن 
لتحقيق التنمية، مثل احلوكمة اجليدة واملؤسسات الفعالة. وهذه الشروط األساسية إمنا متثل عوامل جوهرية لتنمية 

اإلنرتنت لتضطلع بدور قوي يف عملية التنمية. وعليه، فثمة أوجه متاثل ذات  بدورها إمكانات تعززاإلنرتنت، ومن مث فيه 
 وميكن مغزى بني العوامل اليت تربزها تقارير األمم املتحدة وتلك اليت تندرج يف العناصر املعيارية ملفهوم "عاملية اإلنرتنت".

مؤمتر القمة العاملي جملتمع اإلرث الذي خلفه ملفهوم "عاملية اإلنرتنت" أن يسهم يف مد اجلسور لتوثيق العالقة بني و 
 .2015املعلومات وخطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام 

يتجاوز  وموحد واخلالصة أن "عاملية اإلنرتنت" تتوافر هلا إمكانات قوية بوصفها مفهومًا من شأنه توفري فهم متسق
األهداف لتحقيق ا املفهوم تيسري التعاون واجلمع بني الطاقات وعلى هذا النحو، ميكن هلذ األنشطة املنعزلة واملتجزئة.

"عاملية اإلنرتنت" بوصفها مفهوماً ما هو مهم يف ضوء االنتشار املتزايد لإلنرتنت  إذ حتدداملشرتكة األوسع نطاقاً.  اإلمنائية
ذه املعايري ه شري إىل ضرورة تعزيزاالجتاه، وتاليت يستند إليها هذا املعايري السلوكية والقيم  كما تربزيف الشؤون اإلنسانية.  

 خيدم كل الناس وعلى حنويف كل مكان  وذلكإنرتنت تساعد يف حتقيق أمسى تطلعات اإلنسان،  شبكة حىت تتوافر والقيم
ا شمل الطابع السائد ملا هو "كائن" وكذلك مليوإدارهتا. إنه مفهوم لإلنرتنت  ة الشبكةويعكس املشاركة العامة يف تنمي

 ليونسكو.بالنسبة إىل ا"جيب أن يكون". وعليه، فهو مفهوم وصفي وإلزامي يتسم بأمهية كبرية 

 الكشف عن مضمون مفهوم "عالمية اإلنترنت" - 2

أ�ا تساعد على إبراز أن الرتتيبات التقنية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية وغريها مما  علىميكن فهم "عاملية اإلنرتنت" 
تناول "عاملية اإلنرتنت" بوصفها تدل خيص اإلنرتنت تتوقف على معايري وقيم خاصة. وميكن إدراك ذلك من خالل 

وهذه املعايري هي:  ما هي عليه وما ميكن أن تكون.بطبيعتها على أربعة معايري مميزة جتتمع فيما بينها لتجعل من اإلنرتنت 
) اإلنرتنت متاحة للجميع؛ 3) اإلنرتنت مفتوحة؛ (2من مث فهي حرة؛ (و ) كون اإلنرتنت تقوم على حقوق اإلنسان 1(
 ) اإلنرتنت ترعاها مشاركة جهات معنية متعددة. 4(

12 http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf 
13 

http://www.worldwewant2015.org/the-global-conversation-begins 
14 http://unsdsn.org/files/2013/06/130613-SDSN-An-Action-Agenda-for-Sustainable-Development-FINAL.pdf 
15 http://www.worldwewant2015.org/governance 
16 http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf 
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إىل عملية التأمل اليت سبق لليونسكو القيام هبا وثيق  على حنووكما هو مبني أدناه، يستند حتليل هذه العناصر األربعة 
 بشأن اإلنرتنت واليت تشمل:

 17)2003اخلاصة بتعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع باجملال السيربين ( 2003توصية عام  -

  18)2011تأمل وحتليل اليونسكو بشأن اإلنرتنت ( -

، والبيان اخلتامي الجتماع 10استعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات +  الجتماعالتوصيات اخلتامية  -
 19)2013( 10استعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات + 

الصادر عن فريق األمم املتحدة املعين  2015البيان املشرتك بشأن خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام  -
 20)2013مبجتمع املعلومات (

وإذا ما نُظر بتعمق إىل املعايري اليت ينطوي عليها مفهوم "عاملية اإلنرتنت"، وهي: ح ـ م ـ م ـ ج (أي: حقوق، مفتوحة، 
 متاحة، جهات معنية متعددة)، فإنه ميكن فهمها على النحو التايل:

األساسية للحرية،  بوصفها العناصر القائمة على حقوق اإلنسانمن خالل حتديد صلة اإلنرتنت باملعايري  )2(
اإلنرتنت منو حقوق اإلنسان و  فإن مفهوم "عاملية اإلنرتنت" يساعد يف الرتكيز على االنسجام املتواصل بني

 .21، هبذا املعىن، إىل احرتام حرية ممارسة حقوق اإلنسان وإتاحتهارةاحلنرتنت اإل . وترميوأوجه استخدامه
لإلنرتنت كوسيلة لالتصاالت هو احلق يف حرية التعبري الذي وعلى سبيل املثال، فإن مما له أمهية خاصة 

"لكل شخص احلق يف حرية الرأي  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على هذا النحو: 19حددته املادة 
والتعبري. ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وإذاعتها بأية 

ن تقيد باحلدود اجلغرافية". وقد أعيد التأكيد على حقوق اإلنسان هذه يف القرار الذي وسيلة كانت دو 
"تعزيز  :بشأن 201222يف دورته العشرين يف متوز/ يوليو  أصدره جملس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة

احلقوق اليت يتمتع هبا الناس  الذي ينص على أن"، هبا والتمتع تهاومحايحقوق اإلنسان على اإلنرتنت 
نطاق اإلنرتنت، ويسلم بشبكة إنرتنت  داخلخارج نطاق اإلنرتنت هي ذات احلقوق اليت جيب محايتها 

17 -and-work/strategy-we-us/how-information/about-and-http://www.unesco.org/new/en/communication
cyberspace/-to-access-universal-and-multilingualism-of-use-and-programme/promotion  

18 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001920/192096e.pdf 
، "حنو جمتمعات املعرفة من أجل السالم  10التوصيات اخلتامية. وثائق صادرة عن استعراض مؤمتر القمة العاملي األول جملتمع املعلومات +  19

 .2013فربايرشباط/ 27ـ 25املستدامة"، باريس، والتنمية 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_ 

Event/wsis10_recommendations_en.pdf;  
20  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_2013.pdf 
تُعرب عن وعلى هذا النحو، تتوافق اإلنرتنت مع رأي املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، كما أ�ا  21

 بشأن "تعزيز حقوق اإلنسان على شبكة اإلنرتنت 2012سان التابع لألمم املتحدة يف عام القرار األول الصادر عن جملس حقوق اإلن
 ". هباوالتمتع  تهاومحاي

22 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/153/25/PDF/G1215325.pdf?OpenElement 
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عاملية ومفتوحة بوصفها القوة الدافعة لتحقيق التنمية. أما غلق شبكات اإلنرتانيت الوطنية فمن شأنه 
بشكل حاسم من  وحيدها اإلنسانية على وجه العموم، متتلك ثروةم عاملية اإلنرتنت بوصفها دعائ يقوض

 ممارسة احلق يف حرية املعلومات.

، يفرض علينا مفهوم "عاملية اإلنرتنت" النظر يف سلسلة أوجه الرتابط والعالقات املتداخلة وعالوة على ذلك
، واملشاركة الثقافية، واملساواة وحرمة الشؤون الشخصيةبني حقوق اإلنسان واإلنرتنت، مثل حرية التعبري، 

 هذا ضي بُعد "عاملية اإلنرتنت"تويق ، واألمن، والتعليم، وغري ذلك.وحرية تكوين اجلمعياتبني اجلنسني، 
تقضي ة مع املعايري الدولية اليت أية قيود تُفرض على اإلنرتنت متماشية مع حقوق اإلنسان ومتفق تكون أن
يف إطار اليت فرضت ألجلها شروعة املغراض األ ، ومتناسبة معة للقانونأن تكون مثل هذه األفعال مطابقب

، فيما بينهاتعارض حقوق خمتلفة تتقيم توازنات للمصلحة العامة حيث فضًال عن أ�ا جمتمع دميقراطي، 
ع البيانات. إن شبكة لإلنرتنت واألمن فيما يتعلق جبم حرمة الشؤون الشخصيةمثلما حيدث بني جمايل 

ق اإلنسان هي أبعد ما تكون عن مفهوم "عاملية اإلنرتنت"، وتتعارض مع خطة النهوض حبقو  ختفق يف
 .2015التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام 

اإلنرتنت. ويبني هذا الطابع أمهية القضايا التكنولوجية،  انفتاحيربز مفهوم "عاملية اإلنرتنت" أيضًا معيار  )3(
اخلاصة باالنتفاع املفتوح  التوافقية العملية والروابط التطبيقية املفتوحة مثل املعايري املفتوحة، وكذلك معايري

تيسري دخول األطراف الفاعلة إىل سوق باملعارف واملعلومات. ويشري معيار االنفتاح أيضًا إىل أمهية 
نظم منح تراخيص االستبعاد أو  إلنرتنت وغياب االنغالق الذي قد جيري فرضه من جهة أخرى عن طريقا

احلماية يف جمال توفري اخلدمات اليت تشجع على حنو زائف االحتكارات أو الربامج التكنولوجية  فرض قيود
 اإلنرتنت لالبتكار الذي مّكن ضروريالشرط الاليت وّىل زما�ا. إن االنفتاح ، حىت وإن كان غري كاٍف، هو 

على مجلة أمور من  . ومع ذلك، فإن هذا االبتكار يعتمد أيضاً عمومهاأطراف التنمية إىل  من نتقالمن اال
الرتابط بني اخلصائص "احلرة  إىل بينها حرية تداول األفكار واملعلومات على الصعيد العاملي، مشريًا بذلك

والقائمة على حقوق اإلنسان" و"االنفتاح" اليت تتميز هبا "عاملية اإلنرتنت". ومن خالل "االنفتاح"، تتسم 
حدائق شامل، بدًال من أن تنحصر يف "العاملي التبادل ال"عاملية اإلنرتنت" بتكامل اإلنرتنت كو�ا تتيح 

أمهية الربجميات احلرة واملفتوحة املصدر، رضة. ويشري االنفتاح أيضاً إىل مسورة" تستند إىل تكنولوجيات متعا
  نرتنت.حة، كجزء من البنية اإلجيابية لإلوالبيانات املفتوحة، واملصادر الرتبوية املفتو 

مفهوم "عاملية اإلنرتنت" تثري قضايا تتعلق باالنتفاع التقين، إضافة إىل  " كجزء منإتاحة اإلنترنت للجميع" )4(
الفجوات الرقمية، مثل تلك اليت تتعلق بأوجه عدم املساواة يف الدخول االقتصادية وبالفوارق بني املناطق 

بنية األساسية بتعميم االنتفاع إىل أدىن مستويات ال اخلاصةتشري إىل أمهية املعايري كما   احلضرية والريفية، 
يف قدرات األجهزة كتلك اليت توجد، على  للتواصل اإللكرتوين. ويدعونا هذا األمر إىل الوعي بالفوارق
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 بني االنتفاع بالنطاق العريض على حاسوب لوحي أو هاتف حممول واالنتفاع من خالل سبيل املثال،
 وصلة حممولة بطيئة لنقل البيانات على (شاشة صغرية) هلاتف رقمي.

ة االنتفاع"، وذلك من إمكانيويف الوقت عينه، فمن الواضح أيضًا أن معيار "االنتفاع" ليس كافيًا ملعاجلة "
ة، كتابة والقراءعوامل منها القدرة على ال استنادًا إىلعن اإلنرتنت  حيث أوجه االستبعاد االجتماعي

الناس باإلنرتنت بوصفهم منتجني  انتفاعفهم  ينبغيوفضًال عن ذلك،  واللغة، واجلنس، واإلعاقة.
جزء  هيكفاءات املستخدمني   وبالتايل فإن مسألة واملدونات واخلدمات، ال جمرد مستهلكني، للمحتويات

مفهوم "عاملية اإلنرتنت". وحتقيقًا هلذه الغاية، بات ينطوي عليه من البعد اخلاص بإمكانية االنتفاع الذي 
إمكانية  القائلة بتعزيزالدراية اإلعالمية واملعلوماتية، وهي الفكرة بصة من املهم حتليل فكرة اليونسكو اخلا

والكفاءة  النقدي االنتفاع من خالل متكني مستخدمي اإلنرتنت من املشاركة على حنو يتسم باحلس
 2003عام لتوصية اليونسكو  الوارد ذكره يفواألخالقية. ويعزز كل ذلك املعيار القائم على احلقوق 

 حتث الدول األعضاء تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع باجملال السيربين اليتاخلاصة ب
بدأ االنتفاع العام باإلنرتنت وأن تدعم هذا املبدأ باعتباره أداة لتعزيز على أن "تعرتف مب املنظمات الدوليةو 

 إعمال حقوق اإلنسان...".

باعتبارها "متاحة للجميع" أن النماذج التجارية املستدامة واليت ومن األمور املهمة أيضًا يف جمال اإلنرتنت 
دعم جمموعة ضمان إمكانية االنتفاع من خالل و  ميكن االعتماد عليها قادرة على متويل تعميم االنتفاع

ومجيع عناصر سلسلة اإلنرتنت، بدءًا من البنية األساسية وحىت املعدات،  متنوعة من احملتويات واخلدمات.
أما توفري  حملتوى اإلبداعي حىت النشر عرب اإلنرتنت، إمنا يرتتب عليها تكاليف ينبغي توقعها وتقامسها.ومن ا
إنتاج األقران  من خاللأو  اخلاصو  القطاع العام بنيشراكات سواء من خالل ، على حنو مستدام املوارد

السياسات، فهو أمر ضروري من أجل حتقيق والتدابري املالئمة والتقنينية يف جمال  23املشاعاتالقائم على 
 عاملية فعالة.

باإلنرتنت من ِقبل  للجميع" يستلزم درجة من الثقة اإلنرتنت إتاحةاعتبار أن معيار "وميكن أيضًا 
هذا يعتمد بالتايل على املستخدمني الذين يثقون يف السجالت الرقمية واحلفظ لضمان و  مستخدميها.

يتم سبب وجيه جيعلهم يتوقعون أال بشكل دائم، ويتوافر هلم يف الوقت ذاته وأمن وصحة البيانات  سالمة
 والتخزين.الرقمية قوقهم من خالل التفاعالت واملعامالت حب املساس

على اإلنرتنت، ينبغي معاجلة مجيع هذه األبعاد اخلاصة مبعيار  "العاملية"ه من أجل إضفاء طابع واخلالصة أن
ويف الوقت عينه، ُيالحظ أن التقدم احملرز يف هذه اجملاالت يكون ذا أمهية حمدودة إذا ما "إمكانية اإلتاحة". 

 .Benkler, Yochai (2006). The wealth of Networks : How Social Production Trannsforms Markets and Freedomانظر  23

New Haven, Cnn : Yale Unniversity Press 
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شبكة لإلنرتنت ال تتسم باحلرية فيما خيص احلقوق (مبا فيها احلق يف التعبري  املتاحة علىالروابط  اقتصرت
 نقاط املذكورة أعاله.وإذا ما كانت اإلنرتنت ال تتميز باالنفتاح فيما خيص ال واحلق يف املعلومات)،

الذي سيواكب زيادة تصور مدى انتشار اجلهات املعنية ، مثة أثر لاألبعاد املذكورة أعاله وكجزء ال يتجزأ من )5(
كان املشرتكة، سواء   األداةعموماً له نصيب يف هذه  تلف األنشطة اإلنسانية. فاإلنسانإلنرتنت يف خما أمهية
صغار من مستخدمي الشبكات االجتماعية أو من املستثمرين أو املنظمني أو من 'هواة التقنية' أو  من

ينبغي وهبذا املعىن، ال ميكن النظر إىل اإلنرتنت من "جانب العرض" فقط، بل  .أو خالف ذلكاملمولني 
جهات معنية مشاركة  سيما ال، و فالتشاركاملستخِدم".  أن يشمل ذلك بعدًا إضافيًا "يتمحور حول

هو ما يشكل البعد اخلاص مبفهوم "عاملية اإلنرتنت"، إمنا من شأنه تيسري فهم األدوار اليت قامت ، و متعددة
هبا أطراف خمتلفة وينبغي هلا مواصلتها (وهي األطراف اليت متثل قطاعات خمتلفة، وكذلك أوضاعاً اجتماعية 

مستويات. على عدة وكمة اإلنرتنت واقتصادية متباينة، دون استبعاد النساء والفتيات) فيما يتعلق بتنمية وح
؛ كما أ�ا تُعترب مبثابة ضمان للمعايري اخلاصة حتقيق املعايري بشأن االنتفاعإىل مدى هذه املشاركة  وتستند

باحلقوق واالنفتاح. وفيما خيص اليونسكو، فإن املشاركة هي أمر أساسي فيما ميكن هلذا املرفق أن يؤديه يف 
من خالل اجلمع بني املصاحل فجماالت بناء السالم، وحتقيق التنمية املستدامة، والقضاء على الفقر. 

اليت من شأ�ا احلد من املشرتكة املعايري  نشرآليات التشارك يف تسهم عنية، املتعارضة للجهات امل
 ومن جهة أخرى، فإن فكرة اليونسكو عن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية التجاوزات عرب هذا املرفق العاملي.

  ة.تتسم بأمهية بالنسبة إىل املشاركة ووجهة نظر مستخدمي اإلنرتنت ونصيبهم يف مسائل احلوكم

 ؟ما مدى أهمية "عالمية اإلنترنت" لليونسكو - 3

تضطلع اليونسكو بدور فريد يف تعزيز "عاملية اإلنرتنت". فاليونسكو هي الوكالة التابعة لألمم املتحدة اليت تتمثل مهمتها 
يف تغطية احلياة االجتماعية بأكملها، وهي تضطلع، يف هذا اإلطار، بربامج تدمج اإلنرتنت يف جماالت الرتبية والثقافة 

، ميكن لليونسكو اً إطاري اً "عاملية اإلنرتنت" بوصفها مفهوم وانطالقًا من فكرةعلومات. والعلوم االجتماعية واالتصال وامل
لفتيات، والتنوع الثقايف واللغوي، ام باألجهزة احملمولة، وتعليم حمددة، مثل التعلّ  اهتمامات تطرح على بساط البحثأن 

حرية التعبري، وتعميم االنتفاع باملعلومات، وأخالقيات والدراية اإلعالمية واملعلوماتية، والبحوث يف جمال تغري املناخ، و 
البيولوجيا، واإلدماج االجتماعي، وغري ذلك من املسائل. وال تغطي "عاملية اإلنرتنت" كل نشاط من أنشطة اليونسكو، 

 املنظمة. برامجرب اإلنرتنت عاملتعلق بولكنها تُعترب مبثابة مفهوم متكامل للعمل 

 بشأن اإلنرتنت حىت اليوم: ملواقف اليونسكو اجلوانب األساسية بني هذا املفهوم يربط أيضاً  وعلى وجه اخلصوص، فإن

توصية  وقد اسرتعت االنتباه من خالل اليونسكو بشأن معايري االنتفاع. إىل تفكريمفهوم "عاملية اإلنرتنت"  يستند أوال،
واملصلحة  امللكية الفكريةوالتوازن بني أصحاب حقوق  ،العام ومضامني امللك ،بشأن تعزيز التعدد اللغوي 2003عام 
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تأمل وحتليل  " وثيقة ، يعتمد هذا املفهوم علىالعامة، إىل قضايا تُعترب من العناصر األساسية ملفهوم "العاملية". ثانياً 
 فيها أن:، اليت جاء 24)2011اليونسكو بشأن اإلنرتنت: اليونسكو واستخدام اإلنرتنت يف جماالت اختصاصها" (

احلوار بني الثقافات من و الفقر، وحتقيق التنمية املستدامة  ، وختفيف وطأةلليونسكو (بناء السالم شاملة"األهداف ال
تربطها  ،أفريقيا واملساواة بني اجلنسني وأولويتيها العامتني، ومهاخالل الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات)، 

 ويُعترب املفهوم مبثابة أداة تساعد اليونسكو يف أداء مهمتها. .قائمة على التآزر" عالقات طبيعية باإلنرتنت

 2021-2014فرتة لل أن تعزز فهم االسرتاتيجية املتوسطة األجلوإضافة إىل ذلك، يوفر املفهوم حملة عامة من شأ�ا 
وعلى هذا النحو، ميكن  ).5م/  37لألعوام األربعة (الوثيقة  املقبل الربنامجوالعمل املرتبط هبا يف  )4م/  37(الوثيقة 

أيضًا للمفهوم أن يلخص كيف ميكن أن تسهم التزامات اليونسكو، املرتبطة باإلنرتنت واملنفذة عربها، من خالل معايري 
مث فإن اليونسكو  . ومن2015"العاملية"، يف بناء جمتمعات املعرفة وإعداد خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام 

 تقنينية على أفضل وجه.تشكيلها من أجل إقامة عالقات تآزر تستطيع أن تستخدم اإلنرتنت على حنو فعال وتسهم يف 

التوجيهات العملية إن مت تعزيز إعداده استناداً وعلى املستوى العملي، سيكون من شأن مفهوم "عاملية اإلنرتنت" توفري 
 ملفهوم "عاملية اإلنرتنت". وفيما يلي عدد من املؤشرات: األربعة ببعض العناصر التقنينيةإىل كيفية اتصال برنامج ما 

ينبغي أن  ،10استعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات + الجتماع: كما اُقرتح يف التوصيات اخلتامية التربية - 1
. ويف هذا الصدد، ميكن ملفهوم "عاملية 25جديدة يف جمال الرتبية �وجلدعم  يف املستقبلالنظم الرتبوية  يُعاد حتديد

، واملوارد التعليمية تالتعليم القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاال اإلنرتنت" يف أبعاده التكوينية األربعة أن يشمل
تجديدات، وجماالت التعلم والبحوث املفتوحة، والتعلم اإللكرتوين، والتعلم باألجهزة احملمولة، وخدمات املعلوماتية، وال

فله دور رئيسي يف معايري "العاملية" بالنسبة إىل  يف جمال التعليمالتعاونية، واالنتفاع بتعليم جيد. أما برنامج اليونسكو 
 اإلنرتنت فيما خيص احلقوق اإللكرتونية واالنفتاح واالنتفاع واملشاركة.

وخالل السنوات املاضية، زاد انتشار اإلنرتنت يف كل جانب من جوانب التعليم، مما غّري أدوار الدارسني واملعلمني على 
أيضاً. ولقد بينت السواء، وحّول املشهد التعليمي التقليدي وأتاح فرصًا عديدة ملواصلة التعلم يف املدارس وخارجها 

حتقيق أهداف التعليم للجميع، واألهداف التعليمية املتعلقة  يفكبري   إىل حد على اإلسهاماإلنرتنت بالفعل أ�ا قادرة 
 يف حتقيق األولويات الواردة يف املبادرة العاملية قادرة على اإلسهامأ�ا  مؤخراً باألهداف اإلمنائية لأللفية، كما أثبتت 

كو بالفعل، وعلى حنو غري مباشر، احلجج املؤيدة قدمت اليونسو  "التعليم أوًال" اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدة.
التكنولوجيا يف التعليم، استخدام جمال يف من خالل عملها  ملفهوم "عاملية اإلنرتنت" وما جيلبه من فوائد جملال التعليم

 .يف جمال التعلم باألجهزة احملمولة سيما الو 

24  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ICT/pdf/useinternetdomains.pdf 
25 P6  
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األربع ـ كو�ا حرة وقائمة على احلقوق؛ ومتاحة للجميع؛ ومنفتحة؛ وترعاها جهات  وركائزها الرئيسيةإن "عاملية اإلنرتنت" 
طويلة األجل وإلعطاء زخم أقوى من أجل الاالسرتاتيجية  أهدافهامعنية متعددة ـ إمنا متثل أمهية أساسية لليونسكو لتحقيق 

يم يف صدارة خطة التنمية الدولية لفرتة ما ، فضًال عن وضع التعل2015دفع عجلة التقدم "دفعة كبرية" أخرية قبل عام 
للجميع، واكتساب املعارف  مدى احلياةاجليد م أما التحديات املتمثلة يف ضمان توفري فرص التعلّ  .2015بعد عام 

ب والتغلواملهارات والقيم املالئمة لتحقيق تغري سريع يف سوق العمل؛ وتوفري موارد تعليمية متعددة اللغات عالية اجلودة؛ 
 صياغة التفاوت بني اجلنسني والنقص احلاد يف عدد املعلمني املؤهلني ـ كل هذه األمور من املستحيل معاجلتها بدون على

 متكينية تقوم على اإلنرتنت يف الدول األعضاء. سياسات

عملها يف تعزيز دور اإلنرتنت يف  أن تدرج، ميكن لليونسكو أيضًا ""عاملية اإلنرتنت حتت عباءة مفهوم: الثقافة - 2
جمال احلقوق الثقافية، واحلوار بني الثقافات وثقافة السالم. وينطبق األمر ذاته على العمل يف جمال االنتفاع بالرتاث الرقمي 

عات النشر، كمكون للصنا . ويف ميدان، وخمتلف أشكال التعبري الثقايف ودور املكتبات الرقميةاملادي وغري املادي وصونه
بني أصحاب  يتسم بالقوة واالستدامةحتديد منوذج لألعمال التجارية  تسهم يفالثقافية واإلبداعية، تستطيع اليونسكو أن 

من أجل الثقافة  هاعمل يفالرئيسي يف "عاملية اإلنرتنت"  ويتمثل إسهام اليونسكوامللكية الفكرية واملصلحة العامة. 
 إذ - 10ـ كما مت االعرتاف به يف التوصية اخلتامية الستعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات + والشعوب األصلية

ميكن لتكنولوجيات املعلومات واالتصال زيادة الفرص املتاحة للشعوب األصلية كي تستخدم اإلنرتنت يف جمال الربط 
 .26اوأساليب حياهت اوثقافاهت انية تعكس لغاهتالشبكي، والتبادل باعتبارها جمتمعاً، وخلق حمتويات إلكرتو 

لحبأنه من الضروري  10: أوصى استعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات +العلوم الطبيعية - 3
ُ
إعطاء  وامل

 تعزيز الصالت بني العلوم والسياسات وتشغيل العلوم اإللكرتونية من أجل تلتكنولوجيات املعلومات واالتصاالولوية األ
. وتعين الوثيقة بعبارة "العلوم اإللكرتونية" تشاطر البيانات واملعلومات عرب اإلنرتنت ملنفعة اجملتمع ككل، ودعم 27واجملتمع

تشاطر املعلومات العلمية واإلنسانية على  اإلنرتنت تأثريوتلفت "عاملية اإلنرتنت" االنتباه إىل  عملية رسم السياسات.
والتعليم والبحوث واالبتكار وامللكية الفكرية. ويوفر املتعلقة بالكوارث الطبيعية والزراعة واملياه واألمن والصحة والفقر 

ة املنصفة يف املفهوم أيضًا إطاراً نافعًا لعملية تشغيل األطر القائمة على شبكة الويب اليت تنفذها اليونسكو لتعزيز املشارك
استحداث جمموعة واسعة من على العلوم والتكنولوجيا واالبتكار (مثال ذلك تدريب اجلهات املعنية يف البلدان النامية 

بأمواج التسونامي وختفيف آثارها؛ وتيسري العلوم اإللكرتونية لدعم رسم اخلدمات واملنتجات تشمل جمال اإلنذار 
ح واجملاين باملعارف العلمية؛ وتيسري استخدام القدرات الوطنية على وجه أمثل لتعزيز السياسات؛ وتوفري االنتفاع املفتو 

 اإلنرتنت من أجل مواصلة السعي لتحقيق أهدافها اإلمنائية.

26 P21 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_ 

Event/wsis10_recommendations_en.pdf  
27 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_ 

Event/wsis10_recommendations_en.pdf 
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: يف موازاة النقاط الواردة أعاله فيما يتعلق بربنامج العلوم الطبيعية، ميكن لربامج العلوم اإلنسانية واالجتماعية - 4
عزز دور اإلنرتنت يف إنتاج ونشر املعلومات املتصلة بالعلوم تيف ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية أن  اليونسكو

اخلاصة بتشجيع  10االجتماعية واإلنسانية. وكمتابعة للتوصية اخلتامية الستعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات +
، فإن مفهوم "عاملية اإلنرتنت" ميكن أن 28الناشئة وجمتمع املعلومات التفكري يف التحديات األخالقية والتكنولوجيات

 :اجملاالت التالية يسهم يف حتديد عمل اليونسكو يف

العاملني يف جمال األخالقيات وعلماء االجتماع ورامسي السياسات واجملتمع املدين ومساعدة  بني عالقاتتعزيز ال -
 الدول األعضاء على صياغة سياسات تتصل بالعلوم والتكنولوجيا من خالل اإلنرتنت؛

 معاجلة األبعاد األخالقية جملتمعات املعلومات واملعارف؛ -
 تيسري متابعة الصكوك التقنينية الدولية. -

عترب عامًال أساسيًا يف التحوالت االجتماعية يُ اإلنرتنت" كما حتدد أعاله  تأثريإلضافة إىل ذلك، فإن االعرتاف بأن "وبا
االندماج االجتماعي، واملشاركة السياسية والسالم، واهلويات الفردية يؤثر يف عمليات اإلنتاج واالستهالك، و  إذاملعاصرة ـ 

إطار حتليلي  توفري "اإلنرتنت عاملية"مفهوم  االجتماعية الرئيسية ـ يبني أن يف مقدور واجلماعية، وغري ذلك من العمليات
جمتمعات املعرفة الناشئة حاليًا من الديناميات التقنية. وعلى وجه اخلصوص، ميكن للمفهوم أن يلفت  وتقنيين للتفكري يف

ركة، واحلد من العزلة، مع توفري فرص جديدة وتعزيز االنتباه إىل كيفية إتاحة االندماج االجتماعي من خالل زيادة املشا
الرجوع إىل معايري االنتفاع واملشاركة، تربز "عاملية اإلنرتنت" البعد من خالل و الثقة بالنفس. وعلى وجه اخلصوص، 

 مفهومبارات ختص األبعاد االجتماعية. ويبني باعت الرقمي لالندماج االجتماعي، وبالعكس، تثري خطة االندماج الرقمي
كيف يستخدم املعوقون والشعوب األصلية واألشخاص الضعفاء واحملرومون اإلنرتنت وألي غرض. " عاملية اإلنرتنت"
  على االندماج ومكافحة التمييز. حيث يف جوهرهإمنا متثل مفهوماً  "فعاملية اإلنرتنت"

اليونسكو إىل تنظيم مناقشة 10املعلومات +: دعا استعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع االتصال والمعلومات - 5
أطر جديدة يف جمال  لرتويجتنظيمها جذريًا من خالل التالقي الرقمي،  يف طور إعادةور وسائل اإلعالم حول تص

. وتوسع "عاملية اإلنرتنت" نطاق عملية تصور وسائل 29سرتاتيجيات متعددة اجلهاتوضع االسياسات الوطنية ولتشجيع 
 لإلنرتنت: هبا فيما يتعلق مبدى مالءمة معايري احلقوق واالنفتاح واالنتفاع واملشاركة رتبطأن ترشد العمل املاإلعالم وميكن 

املعايري الدولية املرتبطة حبرية التعبري وتفاعالهتا مع  ، وكذلكالفضاء اإللكرتوينتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان يف  -
 .حرمة الشؤون الشخصية

 ووسائل إعالم اجلماهري لتعزيز أدوارها يف جمتمع املعرفة. وسائل اإلعالم التقليديةيف اإلنرتنت  انتشارتعزيز  -

28 P7 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_ 

Event/wsis10_recommendations_en.pdf 
29 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_ 

Event/wsis10_recommendations_en.pdf. 
 14 

                                                 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf


 

 .من الصحافة تستند إىل أطر رقمية عالم اجلديدة واالجتماعية الناشئة وأنواع جديدةتشجيع تطوير وسائل اإل -

مبا يف ذلك  ضمان تعزيز خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب، -
 السالمة الرقمية واإللكرتونية.

اخلاصة بتعزيز التعدد  2003توصية عام بتعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف، واملضي قدمًا يف تنفيذ  النهوض -
 .30)2003( اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع باجملال السيربين

 يات احلفظ الرقمية.تعزيز ابتكار املضامني احمللية على اإلنرتنت، وكذلك عمل -

الشباب) وبالتايل على أمهية عمل القطاع يف جمال الدراية  سيما الالتأكيد على أمهية متكني املستخدمني (و  -
 اإلعالمية واملعلوماتية.

"عاملية اإلنرتنت". مفهوم أمهية يف إطار  والمساواة بين الجنسين أفريقياإن لألولويتني العامتني املتمثلتني يف  - 6
فالعاملية تقتضي أساسًا االعرتاف هباتني األولويتني. ويرتتب على ذلك أن املفهوم يشجع تعميم اإلنرتنت يف هاتني 

 باعرتاف قوي هذه النقطة حظيت األولويتني، وكذلك يف اجملاالت املتعلقة بعمل اليونسكو الذي له صلة باإلنرتنت. وقد
 .10مع املعلومات +يف اجتماع استعراض مؤمتر القمة العاملي جملت

عرب  سيما ال، و اجلهات املعنية كافة  حوار ومجعلل، ميكن لليونسكو أن تضطلع بدور مهم يف هتيئة الظروف وأخرياً 
القطاعات، وذلك للتوصل إىل توافق يف اآلراء على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين ـ باستخدام مفهوم "عاملية 

، 10وكما جاء يف توصيات اجتماع استعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات + إلجياد أرضية مشرتكة.اإلنرتنت" 
فإن :"على اجلهات املعنية مبؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات واحلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات 

، تيسرها ات على املشاركة يف جمتمعات املعرفةالدولية اختاذ تدابري عاجلة لضمان أن تتوافر لكل فرد املهارات والقدر 
هذه "املشاركة"  . ومتثل "عاملية اإلنرتنت" طريقة لتصور31تكنولوجيات املعلومات واالتصال القابلة للنفاذ واملقبولة الكلفة"

 .2015وأمهيتها احلامسة فيما يتعلق ببناء جمتمعات املعرفة وإعداد خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام 

ويف سياق العمليات اجلارية ملؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، فإن اليونسكو، بوصفها الوكالة املشاركة مع االحتاد 
دورها الفريد كحافز لتمكني فيذ نواتج هذا املؤمتر، قد حددت الدويل لالتصاالت وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تن

واالتصال فيما يتعلق باملضامني والسياسات وتنمية القدرات، وهي كلها أمور حامسة األمهية لرأب تكنولوجيات املعلومات 
واإلسهام يف إعداد خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام  ،فجوات املعرفة القائمة، وبناء جمتمعات املعرفة اجلامعة

بتعيني مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات  لقيام اإلطار املالئمكما أن مفهوم "عاملية اإلنرتنت" يوفر   .2015

30 -and-work/strategy-we-s/howu-information/about-and-http://www.unesco.org/new/en/communication 
 cyberspace/-to-access-universal-and-multilingualism-of-use-and-programme/promotion 

31 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_ 
Event/wsis10_recommendations_en.pdf 

 15 

                                                 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/about-us/how-we-work/strategy-and-programme/promotion-and-use-of-multilingualism-and-universal-access-to-cyberspace/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/about-us/how-we-work/strategy-and-programme/promotion-and-use-of-multilingualism-and-universal-access-to-cyberspace/


 

)، C7و"العلوم اإللكرتونية" ( )، و"التعلم اإللكرتوين"C3لتنفيذ حماور العمل التالية: "االنتفاع" ( ةامليّسر اجلهة ليونسكو ا
 ).C10ومات" ()، و"األبعاد األخالقية جملتمع املعلC9)، و"وسائل اإلعالم" (C8و"الثقافة والتعدد اللغوي" (

ومن الناحية العملية يف إطار اليونسكو، ميكن للمفهوم أن يشمل ويشجع اخلربات املكتسبة من التعاون فيما بني 
القطاعات والربجمة املشرتكة فيما بني الرتبية والثقافة والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واالتصال واملعلومات حتت راية 

مبادرات تشارك يف النهوض مبفهوم "عاملية  تحول إىلتمع املعلومات، واالرتقاء بوضعها حىت تمؤمتر القمة العاملي جمل
ومن خالل ذلك، ميكن أيضاً للمفهوم أن يوجه اليونسكو يف حتديد دورها الفريد فيما يتعلق خبطة مؤمتر القمة  اإلنرتنت".

 .2015العاملي جملتمع املعلومات ملا بعد عام 

ويف االستعراض اجلاري ملؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، واستنادًا إىل جناح اجتماع استعراض مؤمتر القمة العاملي 
والتوقعات اخلاصة مبجتمع اإلنرتنت  كي تتصدى للشواغل  اليونسكو الدعوات املوجهة إىل، تتزايد 10جملتمع املعلومات +

حصول على مبادئ مشرتكة وأطر عامة ميكن استخدامها لبناء توافق لآلراء يتسم العاملي. وتسعى جهات معنية كثرية لل
باالستدامة فيما يتعلق باإلنرتنت يف املستقبل. وميكن ملفهوم "عاملية اإلنرتنت" أن يدعم اليونسكو يف التصدي هلذه 

متثل اليونسكو إطاراً مهماً  صوص،لتطوير حوكمة اإلنرتنت. وعلى وجه اخل مشرتكة التوقعات، واملساعدة يف صياغة معايري
وثيقة الصلة برسالة اليونسكو، ودعم تطوير النت لتنشيط احلوار بني اجلهات املعنية بشأن اجلوانب املتعلقة حبوكمة اإلنرت 

 "عاملية اإلنرتنت" بشكل أكرب من أجل تعزيز األهداف الشاملة لليونسكو املتعلقة ببناء السالم وحتقيق التنمية والقضاء
 على الفقر.

 الخاتمة -4

يربز بعض القضايا األساسية والثابتة، مثل حقوق اإلنسان، وغريها من القضايا اليت  الراسخ إن مفهوم "عاملية اإلنرتنت"
هذه، فإن حمتوى املفهوم ينبغي أن يتسم  فتاح وإمكانية االنتفاع). وبصفتهتتسم بكو�ا أكثر مرونة وتطورًا ( مثل االن

يساعد  مفهوم "عاملية اإلنرتنت"، يف فرتة األعوام األربعة املقبلة، ميكن أن باملرونة ويستجيب للتطورات. ومع ذلك، فإن
نرتنت مجع القطاعات املختلفة التابعة لليونسكو ملناقشة السبل العملية اليت يتم مبقتضاها ضم اجلوانب املرتبطة باإل على

 يف املنظمة يف كل أكرب.

من  يتوافق املفهوم مع ما تقدمه املنظمةفيما عدا تعزيز الروابط الداخلية يف إطار اليونسكو، وباإلضافة إىل ذلك، و 
اجلوانب  يف 2015إىل اجملتمع الدويل فيما خيص معاجلة قضايا مثل خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام  خدمات
  التالية:

لألفكار، مبا يف ذلك االستشراف ـ إن إعداد املفهوم يتصل اتصاًال مباشراً بإمكانات اليونسكو  اً خمترب بوصفها  •
 اليت تقوم على االبتكار والتفكري؛
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بوصفها مركزًا لتبادل املعلومات، فإن لليونسكو دور فكري مهم ميكن أن تضطلع به يف مجع ونشر الرؤى  •
 األربعة؛املرتبطة باملفهوم وبأبعاده 

لنقاش على الصعيد العاملي، تبني "عاملية اإلنرتنت" إىل أي حد ميكن لليونسكو أن تكون ل اً حافز بوصفها  •
 �ج شامل وجامع؛انطالقاً من حافزاً للتعاون الدويل، 

وضع من املمكن استخدامه يف عملية  ، فإنالنطاق واسع إذا حظي املفهوم برواج -ًا تقنيني اً مركز بوصفها  •
من أجل النهوض مبجتمعات  "عاملية اإلنرتنت" برصد (غري التقنية) رغم كو�ا قابلة للقياس، املتعلقة املعايري

 ؛املعرفة وحتقيق التنمية

أن  بوصفها مفهومًا للتمكني على الصعيد الفكري يتسم أيضًا بقيمة اسرتاتيجية،، من شأن "عاملية اإلنرتنت" •
 بدورها يف جمال بناء القدرات يف الدول األعضاء؛تساعد اليونسكو على القيام 

"عاملية  يشكل مفهومتعزيز املصلحة العامة على الصعيد العاملي، لومن أجل مواصلة تطوير اإلنرتنت على حنو مستدام 
بكامل إطاره يف أن تتمتع دان الشمال واجلنوب، وللفئات االجتماعية املتنعمة واحملرومة ، ميكن لبلاً جامع اً اإلنرتنت" منوذج

(سواء كانت من مزودي األشكال واملضامني أو من املستهلكني/  باإلنرتنت الفرص الفعالة لالنتفاعبو احلقوق 
ومناذج لألعمال  "عاملية اإلنرتنت" إطارًا تقنينيًا مفيدًا لتوجيه عمليات إنشاء أطر قانونيةمفهوم وفر يكما   املستخدمني).

تشرك القطاعني العام واخلاص، واجملتمع املدين وصانعي القرار. ومن خالل تعزيز "عاملية اإلنرتنت"،  قابلة للبقاءال التجارية
 ميكن لليونسكو أن تضطلع بدورها كإطار عاملي جلميع األطراف الفاعلة املعنية.

العمل الفكري القوي الذي سبق  حيذو حذوومن حيث التطلع إىل املستقبل، ميكن ملفهوم "عاملية اإلنرتنت" أن 
"عاملية مفهوم  ثلميو مفهومي "الرتاث الثقايف غري املادي" و"جمتمعات املعرفة".  والذي أفضى مثًال إىللليونسكو القيام به، 

 2015يف خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام  سهاماإل ملهامضع مشهدًا جديدًا يو  لعصرل حمّدثاً  صوراً اإلنرتنت" ت
ساعد الدول األعضاء فيها واجملتمع الدويل من خالل حفز إجراء حوار على الصعيد العاملي املسندة إىل اليونسكو، وي

 "عاملية اإلنرتنت" فإن مفهوم وعلى هذا النحو، .تعددةاملعنية املهات اجلترعاه واملضي قدمًا بالتعاون استنادًا إىل �ج 
إسهام  يعززميكن أن يسهم إسهامًا قيمًا يف النقاش العاملي حول هذا االبتكار اإلنساين املتسم بالتعقيد والدينامية، وأن 

 املستقبل املشرتك لإلنسانية.  رسم معاملاإلنرتنت املتواصل يف 
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