
 

 نسخة مستوفاة من وثيقة نقاش لليونسكو

  2015خطة التنمية المستدامة لفترة ما بعد عام  إعداد: وسيلة لبناء مجتمعات المعرفة و عالمية اإلنترنت

  2013سبتمرب أيلول/ 2

 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 *
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-

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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 صفحات) 4النسخة المختصرة (

 مفهوم "عالمية اإلنترنت"؟ داعي إلى وضعما ال - 1

ات هائلة تدفع العامل حنو االقرتاب من بناء السالم يل بأن اإلنرتنت تنطوي على إمكاناعرتفت اليونسكو منذ وقت طو 
اليونسكو منظمة دولية حكومية تضطلع مبهام ذات نطاق  وملا كانت. 2وحتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

وميكن فهم هذه "العاملية"  ، فإ�ا ترتبط ارتباطًا منطقيًا مبفهوم "عاملية" اإلنرتنت.ذات طابع عالمي قيماً عاملي وتروج 
هذا املرفق إىل  مدى استنادبوصفها الرابط املشرتك بني أربعة أبعاد رئيسية ختص اإلنرتنت، وهي األبعاد اليت تكشف 

؛ مفتوحة) اإلنرتنت 2من مث فهي حرة)؛ (و ( تقوم على حقوق اإلنسان) كون اإلنرتنت 1معايري عاملية، هي: (
وميكن، على سبيل التذِكرة، . ترعاها مشاركة جهات معنية متعددة) اإلنرتنت 4؛ (متاحة للجميعاإلنرتنت  )3(

 متعددة). معنية ـ م ـ م ـ ج (أي: حقوق، مفتوحة، متاحة، جهات تلخيص هذه املعايري األربعة باحلروف التالية: ح

 وقد وصفت جهات معنية متنوعة اإلنرتنت وفقاً ملا تعتربه املالمح األساسية اليت تتسم هبا، مع تسليط الضوء على جانب
. إن 3حرية التعبري، والبنية املفتوحة، واملسائل األمنية، واألخالقيات اإللكرتونية، وغري ذلك ها، مثلمن جوانب أو آخر

هو تنوع االهتمامات واملصاحل، إضافة إىل الطابع املتعدد األوجه لشبكة اإلنرتنت يف  التصوراتتبينه هذه اجملموعة من  ما
 فيما بينهاحد ذاهتا. كما أن ذلك يثري بدوره السؤال املتعلق بإمكانية فهم كيفية ارتباط خمتلف االعتبارات واألبعاد 

م اليونسكو يف الوقت الراهن بدراسة مفهوم وكأسلوب لتصميم هذه الصورة األوسع نطاقاً، تقو  وبالكل األوسع نطاقاً.
 الثابتة . ويتمثل الغرض من ذلك يف معاجلة العناصر األساسيةكمفهوم كلي، الذي ميكن أن ُيستخدم "عالمية اإلنترنت"

أطراف  وكيف ترتبطأين  من يكشفتيسري فهم شامل  وهو من شأنهواملتطورة،  ةاخلاصة بشبكة اإلنرتنت الواسعة واملعقد
 كإمكانية متاحةومن املمكن أن ُيستخدم املفهوم بصفة خاصة   اليونسكو، بشبكة اإلنرتنت. سيما ال، و فيما بينها خمتلفة

تزايد "طابع يف سياق الطابع املركزي املتزايد لشبكة اإلنرتنت بالنسبة إىل اجملتمعات، وعلى وجه التحديد، فيما خيص 
 لثقافة واالتصال واملعلومات.اإلنرتنت" يف جماالت الرتبية والعلوم وا

  ).2011اختصاصها ( توحتليل اليونسكو بشأن اإلنرتنت: واستخدام اإلنرتنت يف جماالمثال ذلك: تأمل  2
“Reflection and Analysis by UNESCO on the Internet: UNESCO and the use of Internet in its domains of 

competence” (2011). 
مل، وحتالف الدفاع عن حرية التعبري على اإلنرتنت يف الفضاء اإللكرتوين، مثال ذلك أنه قد مت الرتكيز بدرجات خمتلفة يف منتدى ستوكهو  3

ومؤمترات ويلتون بارك ولندن وبودابست بشأن الفضاء اإللكرتوين. وباملثل، فإن منظمات دولية قامت بتحليل شبكة اإلنرتنت بطرق خمتلفة. 
بشأن محاية وتعزيز  CM/ Rec (2011) 8رقم  يف جملس أوروبا " التوصية ومن أمثلة ذلك: التوصية اليت أصدرهتا جلنة الوزراء للدول األعضاء

، وتوصية جملس منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن املبادئ اخلاصة برسم سياسات 2011عاملية ونزاهة وانفتاح اإلنرتنت" (
بيان ال، و 2013ول وسائل اإلعالم الصادرة من مؤمتر اإلنرتنت لعام )، وتوصيات ممثل املنظمة األوروبية لألمن والتعاون ح2011اإلنرتنت (
السياسات صادر عن املركز الدويل للحساب اإللكرتوين حول "حرية التعبري وحرية تداول املعلومات على شبكة اإلنرتنت"، و"ميثاق اخلاص ب

 ).2010اخلاصة باإلنرتنت (احلقوق واملبادئ اخلاصة باإلنرتنت" الصادر عن حتالف احلقوق واملبادئ 
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وإضافة إىل حتديد املعايري املميزة األربعة اليت تتسم بأمهية خاصة بالنسبة إىل اليونسكو، جيمع مفهوم "عاملية اإلنرتنت" 
 هذه املعايري حتت عنوان متكامل واحد، وذلك على حنو يؤدي إىل االعرتاف مبا تتسم به من تعزيز متبادل وطابع مرتابط.

من الصعب الوقوف على أوجه الرتابط فيما بني عمل اليونسكو  لكان، الشاملة الفكرية األداةويف غياب مثل هذه 
 .2015املتعلق باإلنرتنت وكيف أنه يسهم يف بناء جمتمعات املعرفة وإعداد خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام 

من حيث إمكانية يُنظر يف مفهوم "عاملية اإلنرتنت" ة، فمن املمكن أن العاملي املناقشاتوفيما خيص مشاركة اليونسكو يف 
ومتماسك وشامل. فمن جهة، يسلط هذا املفهوم الضوء على مبادئ احلرية وحقوق اإلنسان استخدامه كإطار توحيدي 

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

على هذا النحو الشامل، ميكن ملفهوم "عاملية و  عنصرًا متكامًال.بوصفه يشمل املفهوم أيضًا مشاركة جهات متعددة 
أن يكون مبثابة إطار رابط واستباقي حلوار بني الشمال واجلنوب وفيما بني اجلهات املعنية  اإلنرتنت"، تبعًا لذلك،

عداد اإلنرتنت وإ حوكمةعاملية بشأن الناقشة امل رسم معاملاملختلفة. وبصفته هذه، ميكن أيضًا هلذا املفهوم أن يسهم يف 
 .2015خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام 

 الكشف عن مضمون مفهوم "عالمية اإلنترنت" - 2

و وثيق إىل عملية التأمل اليت سبق لليونسكو القيام إن الربط بني العناصر التقنينية ملفهوم "عاملية" اإلنرتنت يستند على حن
 هبا بشأن اإلنرتنت واليت تشمل:

. 4)2003( اخلاصة بتعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع باجملال السيربين 2003وصية عام ت -
 (تشري هذه الوثيقة بصفة خاصة إىل معيار االنتفاع، وكذلك إىل احلاجة لتحقيق التوازن يف احلقوق).

التقنيين املتصل . (تلقي هذه الوثيقة الضوء على العمل 5)2011( تأمل وحتليل اليونسكو بشأن اإلنرتنت -
 بربامج اليونسكو ومشاركة جهات معنية متعددة).

، والبيان اخلتامي الجتماع 10استعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات + الجتماعالتوصيات اخلتامية  -
املتعلقة . (تشمل هاتان الوثيقتان املسائل 6)2013( 10استعراض مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات + 

  باحلقوق واالنتفاع واالنفتاح واجلهات املعنية املتعددة).

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

5 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001920/192096e.pdf. 
، "حنو جمتمعات املعرفة من أجل السالم والتنمية 10ل جملتمع املعلومات + وثائق صادرة عن اجتماع استعراض مؤمتر القمة العاملي األو  6

 املستدامة":
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_
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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/
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/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf


 

الصادر عن فريق األمم املتحدة  2015البيان املشرتك الصادر بشأن خطة التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام  -
يتعلق  ما. (تربز هذه الوثيقة أمهية هتيئة الظروف االجتماعية في7)2013( املعين مبجتمع املعلومات

وذلك كي تساهم يف بناء جمتمعات  بتكنولوجيات املعلومات واالتصال بصفة عامة، وباإلنرتنت بصفة خاصة،
 املعرفة اجلامعة).

وينطوي مفهوم "عاملية اإلنرتنت" على جمموعة من رؤى اليونسكو احلالية، ويبني الصلة بني اإلنرتنت وبني ما سبق 
بادئ األساسية ذات األولوية جملتمعات املعرفة، وهي: حرية التعبري، والتعليم اجليد فيما خيص امل 8لليونسكو التسليم به

وعلى هذا النحو، يسلط هذا  للجميع، وتعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف، فضًال عن احرتام التنوع الثقايف واللغوي.
يبني  مبثابة موجه وهو ناء جمتمعات املعرفة.إلنرتنت كي تكون وسيلة للتقدم حنو بحتتاج إليه ااملفهوم الضوء على ما 

قتصادية القانونية واالجتماعية و التقنية واالرتتيبات تنطوي على اختاذ شىت أنواع البوضوح أن خصائص اإلنرتنت ومنافعها 
املعايري اليت ينطوي ت اإلجيابية هلذا املرفق. وإذا ما نُظر بتعمق إىل اها على معايري خاصة تعزز اإلمكاناليت تعتمد بدور 

، فإنه ميكن عليها مفهوم "عاملية اإلنرتنت"، وهي: ح ـ م ـ م ـ ج (أي: حقوق، مفتوحة، متاحة، جهات معنية متعددة)
 فهمها على النحو التايل:

بوصفها  القائمة على حقوق اإلنسانصلة اإلنرتنت باملعايري  حيددمفهوم "عاملية اإلنرتنت"  ملا كان )1(
منو و  حقوق اإلنسان يساعد يف الرتكيز على االنسجام املتواصل بني هالعناصر األساسية للحرية، فإن

ترمي اإلنرتنت، هبذا املعىن، إىل احرتام حرية ممارسة حقوق اإلنسان . و مهاستخداأوجه و  اإلنرتنت
. ويف هذا الصدد، يفرض علينا مفهوم "عاملية اإلنرتنت" النظر يف سلسلة أوجه الرتابط 9وإتاحتها

، واملشاركة وحرمة الشؤون الشخصيةوالعالقات املتداخلة بني حقوق اإلنسان واإلنرتنت، مثل حرية التعبري، 
 ذلك.، واألمن، والتعليم، وغري وحرية تكوين اجلمعياتالثقافية، واملساواة بني اجلنسني، 

القضايا التكنولوجية،  يربز مفهوم "عاملية اإلنرتنت" أيضًا معيار انفتاح اإلنرتنت. ويبني هذا الطابع أمهية )2(
كما يشري االنفتاح إىل مثل املعايري املفتوحة، وكذلك املعايري اخلاصة باالنتفاع املفتوح باملعارف واملعلومات.  

 .االنغالق الذي قد جيري فرضه من خالل االحتكاراتأمهية تيسري دخول األطراف الفاعلة وغياب 

en.pdf.7

 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_2013.pdf. 
7 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_2013.pdf. 
 .http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001920/192096e.pdfتأمل وحتليل اليونسكو بشأن اإلنرتنت:  8
تُعرب عن وعلى هذا النحو، تتوافق اإلنرتنت مع رأي املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، كما أ�ا  9

 بشأن "تعزيز حقوق اإلنسان على شبكة اإلنرتنت 2012عام القرار األول الصادر عن جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف 
 ". ومحايتها والتمتع هبا
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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


 

والتوافر التكنولوجيني،  كمعيار ملفهوم "عاملية اإلنرتنت" تثري قضايا تتعلق باالنتفاع  إتاحة اإلنترنت للجميع )3(
 الفوارق بنيبو  إضافة إىل الفجوات الرقمية، مثل تلك اليت تتعلق بأوجه عدم املساواة يف الدخول االقتصادية

ملناطق احلضرية والريفية. ومن مث فإن هذه اإلتاحة تشري إىل أمهية املعايري اخلاصة بتعميم االنتفاع إىل أدىن ا
التعامل مع  "مستويات البنية األساسية للتواصل اإللكرتوين. ويف الوقت عينه، تقتضي "إمكانية االنتفاع

أوجه االستبعاد االجتماعي من اإلنرتنت اليت تعود إىل عوامل من بينها القدرة على القراءة والكتابة، واللغة، 
انتفاع األشخاص باإلنرتنت  فهم ينبغيوالطبقة االجتماعية، واجلنس، واإلعاقة. وباإلضافة إىل ذلك، 

وبالتايل ال جمرد مستهلكني للمعلومات واخلدمات، واملدونات والتطبيقات،  حتوياتمنتجني للمباعتبارهم 
مفهوم ينطوي عليه جزء من البعد اخلاص بإمكانية االنتفاع الذي  هيكفاءات املستخدمني   فإن مسألة

القائلة الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، وهي الفكرة ب"عاملية اإلنرتنت". ويربز ذلك فكرة اليونسكو اخلاصة 
 النقدي يتسم باحلس نتفاع من خالل متكني مستخدمي اإلنرتنت من املشاركة على حنوإمكانية اال بتعزيز

 والكفاءة واألخالقية.

 اً إضافي ينبغي أن يشمل ذلك بعداً ، بل فقط وهبذا املعىن، ال ميكن النظر إىل اإلنرتنت من "جانب العرض" )4(
، وهو ما يشكل البعد معنية متعددةمشاركة جهات سيما  ، والفالتشاركاملستخِدم".  يتمحور حول"

وينبغي هلا  أطراف خمتلفة هبا ، إمنا من شأنه تيسري فهم األدوار اليت قامتاخلاص مبفهوم "عاملية اإلنرتنت"
قطاعات خمتلفة، وكذلك أوضاعًا اجتماعية واقتصادية متباينة، دون  وهي األطراف اليت متثل( مواصلتها

 اً املشاركة أمر  وتعد مستويات. على عدةيتعلق بتنمية وحوكمة اإلنرتنت فيما  استبعاد النساء والفتيات)
ميكن هلذا املرفق أن يؤديه يف جماالت بناء السالم، وحتقيق التنمية املستدامة،  يف تعزيز الدور الذي اً أساسي

آليات التشارك يف  تسهم ،للجهات املعنية من خالل اجلمع بني املصاحل املتعارضةفوالقضاء على الفقر. 
من خالل ذلك أمهية "العاملية"  وتربزالتجاوزات عرب اإلنرتنت. اليت من شأ�ا احلد من  املشرتكة املعايري نشر

 نرتنت.احلوكمة املشرتكة لإل

إن هذه املعايري املتعلقة هبذه اجلوانب األربعة هي معاير متمايزة، ولكنها تعزز بعضها البعض. فاحلقوق إن مل تتسم 
ات االنتفاع. ستعوق إمكانبإمكانية االنتفاع ستكون قاصرة على قلة من الناس؛ وإمكانية االنتفاع جمردة عن احلقوق 

ويتيح االنفتاح التشارك واالبتكار، كما أنه يستكمل االحرتام الواجب للحقوق وإلمكانية االنتفاع. وتساعد مشاركة 
ري الثالثة األخرى. وبوجه عام، فإن شبكة اإلنرتنت اليت تقصر عن ضمان حتقيق املعاي اجلهات املعنية املتعددة يف ضمان

لن تبلغ، حبكم طبيعتها، مستوى احرتام حقوق اإلنسان، واالنفتاح، وإمكانية االنتفاع، ومشاركة جهات معنية متعددة، 
 عاملياً.
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اليت تتمثل مهمتها تضطلع اليونسكو بدور فريد يف تعزيز "عاملية اإلنرتنت". فاليونسكو هي الوكالة التابعة لألمم املتحدة 
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 وانطالقاً من فكرةملعلومات. والعلوم االجتماعية واالتصاالت وا
التعليم للفتيات، والتنوع الثقايف توفري حمددة، مثل التعلم باألجهزة احملمولة، و  اهتمامات تطرح على بساط البحثأن 

واللغوي، والدراية اإلعالمية واملعلوماتية، والبحوث يف جمال تغري املناخ، وحرية التعبري، وتعميم االنتفاع باملعلومات، 
وأخالقيات البيولوجيا، واإلدماج االجتماعي، وغري ذلك من املسائل. وعلى هذا النحو، ميكن أيضًا ملفهوم "عاملية 

العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة بني اجلنسني. كما ميكن أن يكون مبثابة إطار شامل رتنت" أن يدعم األولويتني اإلن
مما يوفر اإلطار املرجعي العام للجميع. ومن الناحية العملية، ومتكامل للعمل املتعلق باإلنرتنت عرب أنشطة اليونسكو، 

ن األعمال كي تكتسب مسة مبادرات من شأ�ا أن تتشارك يف دفع "عاملية اإلنرتنت" ترقية جمموعة م ميكن هلذا املفهوم
ُقدماً. كما أنه من املمكن أن يشجع على إقامة عالقات تآزر وتعاون فيما بني القطاعات، فضًال عن عمليات الربجمة 

 2021-2014للفرتة  وسطة األجلاملشرتكة. وميكن هلذا املفهوم، على وجه اخلصوص، أن يعزز فهم االسرتاتيجية املت
  ).5م/37نية لألعوام األربعة (الوثيقة ) والربنامج وامليزا4م/37(الوثيقة 

 خاتمةال - 4

 التالية: من خالل وظائفهاتتوافق "عاملية اإلنرتنت" مع ما تقدمه املنظمة من خدمات للمجتمع الدويل األوسع 

اليونسكو  بقدراتإعداد املفهوم اتصاًال مباشرًا  يتصل -كمخترب لألفكار، مبا يف ذلك االستشراف العمل   •
 على االبتكار والتفكري؛

لتعاون ا حتفزميكن لليونسكو أن  كيف"عاملية اإلنرتنت"  مفهوم بني ي - لنقاش على الصعيد العامليا حفز •
 �ج شامل وجامع؛انطالقاً من الدويل، 

عملية وضع املعايري من املمكن استخدامه يف  ، فإنالنطاق إذا حظي املفهوم برواج واسع -هيئة حتدد املعايري  •
 لرصد التقدم احملرز يف "عاملية اإلنرتنت"؛

وجيذب القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين ورامسي  كإطار تقنيين من شأنه أن يوجه السياساتالعمل   •
يف جمال بناء  ابدوره لقياما علىساعد اليونسكو ي"عاملية اإلنرتنت" ميكن أن مفهوم إن  - السياسات

 .القدرات يف الدول األعضاء

العمل الفكري القوي الذي سبق  حيذو حذوومن حيث التطلع إىل املستقبل، ميكن ملفهوم "عاملية اإلنرتنت" أن 
مفهومي "الرتاث الثقايف غري املادي" و"جمتمعات املعرفة". وملا كانت "عاملية  والذي أمضى مثًال إىل لليونسكو القيام به

لعصر، فإن هذا املفهوم ميكن أن يسهم إسهامًا قيمًا يف النقاش العاملي حول هذا االبتكار ل حمّدثاً  صوراً اإلنرتنت" متثل ت
 املستقبل املشرتك لإلنسانية. رسم معامل صل يفإسهام اإلنرتنت املتوا يعزز، وأن اإلنساين املتسم بالتعقيد والدينامية
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