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ال يُعد الوصول إلى املعلومات غاي ًة في حد ذاته،
وإمنا محركًا للتقدم في جميع اجملاالت ،فهو يُعنى
رسيا دعائم املساواة،
بتمكني األشخاص واجملتمعاتُ ،م ً
واالستدامة ،واالزدهار ،كما أنه يقدم مثاال ً
واضحا لنهج
ً
واملـتخذ به في
التنمية الشامل القائم على احلقوق ُ
جدول أعمال .2030
وعلى الصعيد الوطني ،استثمرت احلكومات ،والشركات،
واملنظمات اخليرية طويال ً في الوصول إلى املعلومات في
عدد من اجملاالت منها الصحة العامة ،والتعليم ،والبحث
ت مثل املكتبات.
العلمي ،واإلعالم،
وأيضا في مؤسسا ٍ
ً
وفي عام  ،2015اعتمدت الدول األعضاء في األمم املتحدة
مشروع الوصول إلى املعلومات بوصفه أحد الغايات
أيضا في
احملددة للهدف السادس عشر ،كما أنه أُدرج ً
مواضع أخرى ضمن جدول أعمال  .2030ومع هذا ،فال
يُجرى تنسيق عمليات االستثمار بصورة دائمة ،غير أنه
ت تتنافس فيه األولويات ،من املهم أال يقتصر األمر
في وق ٍ
فقط على توفير الدعم ،بل أن ميتد إلى زيادة فعاليته.
أما هذا التقرير ،وهو األول ضمن سلسلة تقارير ،فيحدد
ت
ما قد يقدمه الوصول إلى املعلومات من إسهاما ٍ
حقيقي ٍة في مجال التنمية ،مع التأكيد بوجه خاص
على األهداف التي ركز عليها املنتدى السياسي رفيع
املستوى لهذا العام من أهداف التنمية املستدامة ،كما
أيضا من جهود إجراء القياسات اخلاصة بالهدف
أنه يعزز ً
السادس عشر من خالل وضع مجموعة من املؤشرات
وخط لألساس.
وستستمر اإلصدارات املقبلة في اجلمع بني التحليل
املوضوعي وتتبع التقدم احملرَز؛ لبيان مدى التقدم
في مجال الوصول إلى املعلومات ،ولتحديد أمثلة
من املمارسات اجليدة التي ميكن لآلخرين االستفادة
منها .وهذا من شأنه أن يوفر أداة عملية للحكومات،
الفعالة
واملنظمات غير احلكومية ،واجلهات األخرى
ّ
في مجال التنمية ليمتد تعزيز الوصول احلقيقي إلى
املعلومات إلى اجلميع.
أبعاد الوصول احلقيقي إلى املعلومات -حتديد خط
األساس
ال شك في أن اإلنترنت سيكون لها دور محوري في حتقيق
الهدف السادس عشر بوصفها وسيلة متُكّن األشخاص
من إيجاد املعلومات وتبادلها .فبنيتها األساسية،
بشكل رئيس ،ال تفتح اجملال أمام إمكانات جديدة
لتطبيق املعلومات واستخدامها فحسب ،بل تشجع
أيضا املستخدمني على تطوير خبراتهم اخلاصة وتبادلها
ً
فيما بينهم.
ومع ذلك ،ال ميكن الوفاء بهذا الوعد إال إذا توافرت البنية
التحتية الالزمة في موضعها الصحيح ،وأصبح لدى
األشخاص اإلمكانات الالزمة لالتصال باإلنترنت .وفي

حني أن نصف سكان العالم لديهم بالفعل إمكانات
االتصال باإلنترنت ،إال إن أهداف االتصال باإلنترنت لعام
حتمل
 2020ال زالت أهدافًا جامحة ،وال تزال القدرة على ُّ
التكاليف قضية مهمة .ومن املرجح أن يكون للوصول
رئيسا في
إلى املعلومات عبر األجهزة احملمولة دورًا
ً
البلدان األكثر فقرًا ،وهو األمر الذي يترتب عليه طرق
وصول األشخاص في هذه البلدان إلى املعلومات.
وكل هذا إلى جانب أهمية أن يكون الوصول إلى املعلومات
حقيقيا،
أكثر من مجرد أجهزة كمبيوتر وكابالت ليصبح
ً
فيجب أن يتوفر احملتوى املتعلق بالشؤون احمللية باللغات
احمللية ،ومن دون ذلك ،تصبح األسباب التي قد تدفع
املستخدمني إلى استخدام اإلنترنت من أجل التعلم أو
احلصول على املعلومات أقل .وقد بات من الواضح فعال ً أن
مستويات استخدام املواقع اإلخبارية واملواقع املشابهة
أقل في البلدان النامية عن البلدان املتقدمة حيث يتوفر
املزيد من احملتوى احمللي.
أيضا أن يكون استحداث
وعالوةً على ذلك ،فيجب
ً
قانونيا في املقام
معلومات جديدة والوصول إليها أمرًا
ً
األول ،فما زالت الغالبية العظمى من مستخدمي
اإلنترنت في العالم تواجه قيودًا على حرية التعبير
وحق احلصول على املعلومات ،وكل هذا في ظل الفجوة
الرقمية املوجودة بني اجلنسني التي ترجع إلى مزيج من
العوامل الثقافية وبعض املهارات املتعلقة باألمر.
وأخيرًا ،حتى وإن كان هناك اتصال فعلي باإلنترنت وتوفر
في الوقت ذاته احملتوى املناسب ،لن يكون هناك جدوى
من ذلك ما لم يكن املستخدمون قادرون على تطبيق
هذا احملتوى في حل مشكالت العالم الواقعي ،فهم
بحاجة إلى املهارات والتوجهات الالزمة للحصول على
املعلومات املتاحة بالفعل واستخدامها ،إلى جانب
حاجتهم إلى استحداث معلومات جديدة يستطيعون
مشاركتها مع أفراد مجتمعاتهم .وهذا باإلضافة إلى أن
القدرة على استخدام األدوات الرقمية املتعلقة بتعزيز
القدرة اإلنتاجية تصل إلى أدنى مستويات منوها في
البلدان األشد فقرًا.
وبإيجاز ،يحتاج الوصول احلقيقي إلى املعلومات إلى توفر
أربعة عناصر رئيسة:
 .1البنية التحتية اخلاصة بإمكانات الوصول
إلى املعلومات ووسائل االتصال،
 .2إطار اجتماعي إيجابي لالستخدام،
 .3قدرات مجتمعية وفردية كافية،
 .4تهيئة مناخ قانوني وسياسي مالئم.
وستساعد مجموعة املؤشرات اخلاصة بخط األساس
الواردة في هذا التقرير على تتبع التقدم احملرز في كل
مجال من هذه اجملاالت على مر الزمن.
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املكتبات :شريكة التنمية على جميع املستويات
حقيقيا في التنمية
إسهاما
ميكن للمكتبات أن تقدم
ً
ً
بتوفيرها إلمكانات الوصول إلى املعلومات إذا ما حظيت
على الدعم الكافي من حيث إمكانات االتصال باإلنترنت،
واملوارد ،واألطر القانونية للعمل .فعلى املستوى الدولي،
تُعد املكتبات مبثابة حجر األساس لألنظمة االبتكارية
بفضل دعمها لألبحاث التي تساعد على حتسني
عمليات صنع القرار في احلكومات واملنظمات الدولية،
أما على املستوى احمللي ،فهي توفر للمستخدمني مكانًا
آمنًا قوامه اجملتمع للوصول إلى املعلومات واستخدامها
بطريقة مفيدة.
ولعل أهمية الشراكات هي إحدى املوضوعات املتكررة
أيضا .ففي إطار
في هذا التقرير .وللمكتبات دور هنا ً
احلكومات ،ستكون هناك حاجة إلى تنسيق جهود
التنفيذ في مختلف مجاالت السياسات العامة ،أما
خارجها ،فتحتاج مراكز األبحاث ،والشركات ،والسلطات
احمللية ،واجملتمعات املدنية ،واملعلمني ،واملهندسني ،واخلبراء
الفنيني إلى االجتماع للعمل سويًا ،وميكن للمكتبات أن
حتتضن هذه الشراكات بني مختلف األطراف املعنية
باإلضافة إلى جهود التنفيذ على املستوى احمللي،
معتمدةً على فهمها العميق الحتياجات مجتمعاتها
من أجل حتقيق وصوال ً حقيقً ا إلى املعلومات.
الوصول إلى املعلومات واألهداف الرئيسة للتنمية
املستدامة لعام 2017
تتضح فوائد الوصول احلقيقي إلى معلومات في أربعة
أهداف من أهداف التنمية املستدامة التي ركز عليها
املنتدى السياسي رفيع املستوى لعام .2017
ففي مجال الزراعة (الهدف الثاني) ،ميكن أن يوفر احلصول
دعما للمزارعني في جميع مراحل
على املعلومات اجليدة ً
الدورة الزراعية ،بد ًء من اختيار أنواع احملاصيل لزراعتها،
وما هي التقنيات املستخدمة ،ووصوال ً إلى أفضل وقت
لبيع منتجاتهم ،وبأي ثمن .ونظرًا ألنهم في كثير
من األحيان يعيشون في مناطق معزولة ،ويتمتعون
بخصائص محلية قوية ،فإن احلاجة إلى تكييف الوصول
إلى املعلومات وفق االحتياجات تصبح لها أهمية خاصة.
يصعب فيه التنبؤ بأمناط الطقس نتيجة
ت
ففي وق ٍ
ُ
للتغير املناخي ،تصبح املكاسب من حتسني الوصول إلى
املعلومات املتمثلة في زيادة القدرة على الصمود وزيادة
اإلنتاجية أساسية في القضاء على اجلوع.
أيضا من
كما أن الوصول إلى املعلومات سيحسن ً
عمليات صنع القرار املتعلقة بالصحة (الهدف الثالث).
فعلى املستوى الدولي ،كان لتبادل املعلومات الطبية
أساسيا في التصدي
على نطاق واسع ويسير دورًا
ً
لتفشي فيروس اإليبوال ،وعلى املستوى احمللي ،فقد
تبينّ أن االستثمارات في معلومات الصحة العامة قد

عوضت نفسها مرات عديدة .ونظرًا حلساسية املوضوع،
أصبحت املساحة اآلمنة التي توفرها املكتبات ال غنى
عنها ألولئك الذين قد يخافون من البحث عن املعلومات
أو طرح األسئلة ،وبالتحديد بني اجملتمعات األكثر ضعفً ا.
وتقف النساء بوجه خاص خير دليل على االستفادة من
حتسني إمكانات الوصول إلى املعلومات (الهدف اخلامس)،
سوا ًء من حيث أخذ مكانتهن على قدم املساواة في
احلياة االقتصادية واملدنية ،أو في أدائهن لألدوار التقليدية
في أسرهن ومجتمعاتهن احمللية .وفي كثير من احلاالت،
لم تتوفر لديهن نفس الفرص التعليمية املتاحة للرجال،
إضافي في احلصول على اإلنترنت
دعم
بل ويحتجن إلى ٍ
ٍ
واالستفادة من املوارد املتاحة .وفي اجملتمعات التي يهيمن
عليها الرجال ،قد تكون املكتبات بالفعل هي املكان
الوحيد حيث تتمكّن النساء من استخدام التكنولوجيا
واحلصول على التدريب الالزم ،كما هي احلال في مراكز
املعلومات في تشيلي.
وختاما ،ميكن أن يساهم الوصول إلى املعلومات في
ً
فاعلية
أكثر
ابتكارية
وأنظمة
حتتية
بنية
تأسيس
ّ
الفعالني
(الهدف التاسع) .فمع تزايد أعداد الباحثني
ّ
على مستوى العالم ،واستحداث أدوات حتليلية أكثر
تطورًا عن أي وقت مضي ،ومبجرد أن تصبح املعلومات
متاحة ،ميكن أن تكون هذه املعلومات نواةً ألفكار،
ومنتجات ،وخدمات جديدة .وتدل جتربة «مشروع اجلينوم
البشري» على أن االنفتاح محركًا لالستثمار في مجال
االبتكار ،وليس تهدي ًدا له .وباملثل ،فإن تعزيز الوصول إلى
املعلومات املتعلقة بالبنية التحتية واستخدامها هو
مبثابة توفير حلول لالزدحام وتردي نوعية احلياة في املدن
حول العالم.
وفي هذه اجملاالت جميعها ،ميكن أن يُفضي الوصول إلى
املعلومات إلى حلقة مثمرة ،فاجملتمع الذي تتوفر لديه
املعلومات الضرورية ،يُصبح في مكان أفضل الستحداث
البيانات وتبادلها ،التي ميكن بدورها أن تدفع بإدخال
حتسينات على الزراعة ،والصحة ،والتمكني االقتصادي،
الفعالة ،واالبتكار .ولكن حتقيق الوصول
والبنية التحتية ّ
جماعي ،فستكون هناك
احلقيقي ذاته يحتاج إلى جه ٍد
ٍ
حاجة إلى مواءمة القوانني ،واللوائح ،واالستثمارات،
والبنية التحتية ،باإلضافة إلى تنسيق اجلهود الدولية،
والوطنية ،واحمللية ،وسيضطلع قطاع املكتبات إذا كان
رئيس في حتقيق النجاح.
دعما جي ًدا بدورٍ ٍ
ً
مدعوما ً
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