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]أهداف التنمية املستدامة[
 يؤكد فصل الدكتورة كاتارينا بوبوفيك حول الهدف الرابع من أهداف التنمية

 املستدامة )التعليم الجيد( عىل دور الوصول لبناء الروابط بني الفرص
 واملستفيدين كام يف حالة تعليم الكبار. كام يسلط الضوء عىل الحاجة للتفكري

 يف املهارات التي قد يصعب قياسها رغم تأثريها الحقيقي عىل فرص الحياة.
  ولهذا الغرض تربز أهمية املساحات املادية والدعم الذي تقدمه املكتبات

 واملؤسسات التعليمية.

 أما الهدف الثامن للتنمية املستدامة )العمل الالئق والنمو االقتصادي( فهو
 محور فصل ستيفاين البوال كانتوين حيث تحدد فوائد االتصال يف مجاالت

 التوظيف واالشتامل املايل. كام يشري إىل أن جهود تطوير االتصال باإلنرتنت
 ينبغي أن تصاحبها بعض املهارات لضامن استفادة الجميع من االتصال. تعترب
  املعلومات عالية الجودة رضورية أيًضا للحكومات ملتابعة سري العمل من أجل

     اإليفاء بااللتزامات.

 يتناول فصل الربوفيسور تيم أنوين الهدف العارش للتنمية املستدامة )الحد من
 عدم املساواة( حيث يقول بأنه ينبغي الرتكيز عىل تعزيز املساواة الرقمية بدالً
 من مجرد بلوغ الحد األقىص للنمو. ينبغي أن يكون الهدف هو تحقيق اتصال

 عاملي يف متناول الجميع يصاحبه إتاحة املعلومات بطريقة تلبي احتياجات
 .جميع أفراد املجتمع بطريقة متنح حتى املهمشني القدرة عىل متكني أنفسهم

 يعتمد كارل فالكنربغ يف فصله حول الهدف الثالث عرش للتنمية املستدامة
 )الحد من تغري املناخ( عىل خربته يف املناقشات الدولية واإلقليمية املتعلقة

 باالستجابات املالمئة. ويؤكد عىل أهمية املعلومات –ليس فقط كأساس التخاذ
  القرارات وإمنا أيًضا كوسيلة إلقناع الناس بالحاجة إىل اتخاذ اإلجراءات، مام

 ينطبق عىل املستوى العاملي واملحيل عىل حد سواء.

 يدور فصل دورويث غوردن املتعلق بالهدف السادس عرش للتنمية املستدامة
 )السالم والعدل واملؤسسات القوية( حول إرشاك املجتمع املدين وحوكمة

 املعلومات حيث تسلط الضوء عىل املخاوف املتزايدة حول الطريقة التي يدار
 بها اإلنرتنت نفسها والتي تعرض املعلومات املتاحة للناس لخطر التشويه، مام
  يجلب عواقب وخيمة عىل املواطنني. يعرضنا هذا املوقف لخطر االبتعاد عن

 منوذج مجتمع املعلومات املفتوح الشمويل الذي تعززه اليونسكو.

الوصول التطبيقي - املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة لعام 2019
  تركز فصول املضافة يف التقرير عىل خمسة من أهداف التنمية املستدامة التي تم الرتكيز عليها يف
عام 2019. وترُبز هذه املساهامت الدور الذي ميكن أن يؤديه الوصول يف تحقيق هذه األهداف.

التداعيات املتعلقة بأجندة 2030
 يقوم عدد 2019 من تقرير التنمية والوصول إىل املعلومات بتكرار وتعزيز رسالة العدد األول بأنه

  ينبغي عىل الحكومات اتخاذ نهج متسق ومنظم نحو تعزيز االتصال حتى تتمكن من تحقيق
أفضل النتائج.

 كام يلمح بالحاجة إىل أساليب عاملية لتيسري الوصول إىل املعلومات عري الحدود وضامن بقاء
 حوكمة اإلنرتنت يف خدمة مصلحة مستخدميها. وعىل صعيد آخر، قد يكون من املفيد تبني

  املؤرشات التي تستخدمها األمم املتحدة لقياس التقدم لعكس حقيقة الوصول إىل املعلومات عىل
 اعتبار أنها قد تم اإلشارة إليها بشكل رصيح حوايل 20 مرة يف أهداف التنمية املستدامة.

  وختاًما، يؤكد التقرير عىل قدرة املكتبات كمحركات للتغيري حيث توفر طرق فعالة وعادلة لتمكني
الجميع من الوصول الفعال إىل املعلومات املطلوبة.
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 باختصار، عىل الرغم من التقدم، إال أن هذا أبعد ما
 يكون عن تحقيق أركان التنمية والوصول إىل املعلومات،

  مام يؤكد أن الحكومات مل تتخذ بعد نهًجا متامسكًا
لتعزيز الوصول إىل املعلومات.

 الوصول إىل املعلومات - هي الحق والقدرة عىل استخدام وإنشاء ومشاركة املعلومات بطرق ذات معنى
  لكل فرد أو مجتمع أو مؤسسة، وهي من محركات التنمية. ال يوفر تقرير التنمية والوصول إىل
املعلومات دليالً عىل هذه املساهمة فحسب، بل يوفر أيًضا إطاًرا لتقييم التقدم املحرز نحوها.

 يستهدف التقرير صانعي السياسات وجميع الجهات األخرى املستثمرة يف تحقيق أهداف التنمية
 املستدامة، ويعمل عىل إثراء النقاش، مام يجعل الوصول إىل املعلومات محفزًا للتنمية يف مجموعة

  متنوعة من املجاالت. كام يركز التقرير بشكل خاص عىل الدور الفريد للمكتبات التي توفر هذا
الوصول، مام يحدث تغيري إيجايب.

نظرة أوىل عىل االتجاهات منذ عام 2015
 امليزة الرئيسية للتقرير هي مجموعة املؤرشات املرتبطة باألركان املختلفة للوصول إىل املعلومات. تعكس

 هذه الركائز قناعة مفادها أن الوصول إىل اإلنرتنت رشط رضوري ولكنه ليس كافيًا للوصول الفعيل. يف
  الواقع، يجب أن يقرتن التواصل باملهارات، والسياق االجتامعي والثقايف املوات، وإطار قانوين يدعم

الحريات.

 يعد االتصال بحد ذاته مجاالً من مجاالت التنمية، سواء فيام يتعلق بـإنرتنت الخط األريض أو اإلنرتنت
 عرب الهاتف املحمول، وكذلك استخدام اإلنرتنت نفسه. كانت هناك أيًضا خطوات مفيدة نحو تقليل

  التكلفة عىل مستوى العامل. ومع ذلك، ال يزال هناك قدر كبري من العمل الذي يتعني القيام به لضامن
إمكانية وصول الجميع إىل اإلنرتنت.

  وباإلضافة إىل القضايا املتعلقة بالتكلفة ونقص البنية التحتية، فإن الفجوة الرقمية بني الجنسني تنذر
بالخطر بشكل خاص، بالنظر إىل الخوف من أن هذا ميكن أن يعزز عدم املساواة خارج اإلنرتنت.

 يف أماكن أخرى، ترتفع مستويات التعليم، عىل الرغم من أنها ال تزال غري كافية يف العديد من البلدان
 واملناطق، مام يشري إىل أن الكثري من الناس ما زالوا يفتقرون إىل املهارات التي يحتاجونها لتحقيق أقىص

 استفادة من اإلنرتنت. ويف الوقت نفسه، ترتاجع الحريات عىل اإلنرتنت )وخارجه(، مام يعني أنه حتى يف
  الحاالت التي ميكن فيها لألشخاص االتصال باإلنرتنت والتفاعل مع املحتوى، قد يخضع هذا املحتوى

لقيود.

  ،باختصار، عىل الرغم من التقدم، إال أن هذا أبعد ما يكون عن ركائز التنمية والوصول إىل املعلومات
مام يؤكد أن الحكومات مل تتخذ بعد نهًجا متامسًكا لتعزيز الوصول إىل املعلومات.

القوة الدامئة للمكتبات
 املكتبات الفعالة ميكن أن تقدم مساهمة كبرية يف عملية التنمية، وبينام تعتمد املكتبات عىل االتصال

  والحقوق األساسية للوفاء مبهامها، فهي أيًضا تدعم الوصول إىل اإلنرتنت والتمتع بالحريات. كذلك، لديهم
دور فريد يف الوصول إىل جميع أفراد املجتمع، باإلضافة إىل املوظفني املتفانني ذوي املعرفة واملهارات.

 من خالل هذا املزيج من الخصائص، تواصل املكتبات إثبات نفسها. ميكن ألنشطتهم التي توفر الوصول
 إىل املعلومات واملهارات الالزمة الستخدامها أن تحقق فوائد متعددة، منها قدر أكرب من االستقاللية

 الفردية، وتحسني مهارات صنع القرار، ودعم البحث واالبتكار. ميكن القول أن هذا يجعلها مثاالً رائًعا
  عىل تحفيز التنمية، متاشيًّا مع املفهوم املوضح يف مبادرة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للتعميم واإلرساع

ودعم السياسات.
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