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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الثانية الدورة

 من جدول األعمال 3البند 

 جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز وحماية 
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم  

 األمانة من مقدمة مذكرة  

تتشرف األمانة بأن حتيل إىل جملس حقوق اإلنسان تقرير املقرر  ااراا امل را برا      
. ويتنررررراول التقريررررر الق رررررايا 26/17بقرررررا  ا لررررس  ت لررررييش ريشررررو  ذرررررينمش الرررر    عررررد عمررررر ا ال

والتحرردياا املوروحررة  مررايف ا رر    الت لرريي   ال  ررر الريمررلش مررع ال ريرريل علرر  الت لرريي ال ررا . 
يف ويتناول ر لك ريفية دعي امل ايري واملبادئ اليت يقويف عليها ا     الت ليي عند األخ  باذتخدا

 التكنولوجياا الريمية. 

وخيتتي التقرير بتوصياا ل مان اذتخدايف التكنولوجيا الريمية   الت ليي مبا يتماش  مرع  
 التيلاماا الدول املت لقة با     الت ليي.
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 مقدمة -أوالا  

بقرررررا  جملرررس حقرررروق   عرررد  ررر ا التقريررررر املقرررر  اارررراا امل رررا برررا     الت لررررييش عمررر ا  -1
. ويبحررث هيرررل مسررألة ا رر    الت لررريي   ال  ررر الريمررلش ويتنررراول علرر  وجرررل 26/17اإلنسرران 

التحديررد ريفيررة دعرري القواعررد واملبررادئ الرريت يقررويف عليهررا ا رر    الت لررييش مررع األخرر  باذررتخدايف 
غيرررري طبي رررة التكنولوجيررراا الريميرررة الررريت تررر د  إىل إحررردا  ثرررو ة   عمليررراا الت لررريي والرررت لي وت

عن جودة الت لرييش ل ذريما  ش ه  ا واإلي اءالت ليي ال ا . وينظر   املسائل املت لقة بالتهميش 
هيمرررا خيرررص القررريي اإلنسرررانية   جمرررال الت لررريي. ويت رررمن التقريرررر اإلعررررا  عرررن املخررراوف بشرررأن 

قررررر  اارررراا الفجرررروة الريميررررة وتأثري ررررا علرررر  املبررررادئ األذاذرررريةش مثررررل تكرررراه  الفرررررا. و رررردد امل
السياذرراا ال امررة والذررتجاباا القانونيررة مل اجلررة  رر ل الق ررايا والتحررديااش مررع مراعرراة اإلطررا  
امل يرررا   للحررر    الت لررريي علررر  النحرررو املن ررروا عليرررل   امل ا رررداا الدوليرررة  قررروق اإلنسررران. 

ل امررة   علرر  تررداعياا التكنولوجيرراا الريميررة هيمررا يت لرر  بالذررتثما اا ااا ويسررلا ال رروء  ي رر
جمال الت ليي ونوعية الت لييش ول ذيما ا فاظ عل  القيي اإلنسانية   جمال الت لييش ويشدد عل  
ضرو ة محاية الت ليي باعتبا ل منف ة عامرة. و خرريااش يقرديف املقرر  ااراا جمموعرة توصرياا ل رمان 

الدولررة بشرررأن ا ررر    اذررتخدايف التكنولوجيرررا الريميررة   جمرررال الت لرريي مبرررا يتماشررر  مررع التيلامررراا 
 الت ليي املن وا عليها   التفايياا الدولية  قوق اإلنسان.

عنهرا إىل اا وخ ل الف ة املشمولة بالتقريرش يايف املقر  اااا بيليا ة إىل هيجل ويرديف تقريرر  -2
ايف (. وتنراول   تقريررل الشرراراا برني القوراعني ال رA/70/342اجلم ية ال امة   دو هترا السرب ني  

واااا وا     الت لييش و شا  إىل صلتها بيليادة خ خ رة يوراا الت لريي. وذرلا ال روء علر  
مرررا ي ترررا عليهرررا مرررن حلثرررا    جمرررال ا ررر    الت لررريي ومبرررادئ ال دالرررة الجتماعيرررة واإلن ررراف. 
واختررتي بتقرردص توصررياا بشررأن تنظرريي  رر ل الشررراراا مررن  جررل صررون ا رر    الت لرريي ومحايررة 

 باعتبا ل منف ة عامة.الت ليي 

 األنشطة التي اضطلع بها المقرر الخاص -ثانياا  

عررن إمكانيررة اا ش ح ررر املقررر  اارراا مرر  ر 2015 يا /مررايو  27إىل  25  الفرر ة مررن  -3
ش الرر   نظمررل مرررريل القررانون 2015التقاضررل بشررأن ا رر    الت لرريي وخوررة التنميررة ملررا ب ررد عررايف 

ش باهلنرررردش حيررررث  لقرررر  رلمرررريت الهتتررررا  والختتررررايف. وشرررردد   والبحررررو  السياذرررراتية   بنغررررالو 
مداخ تررل علرر   مهيررة مسرراءلة ا كومرراا ودعررا ا تمررع املرردين واألوذرراع الفكريررة إىل الرردهاا عررن 

 الت ليي باعتبا ل منف ة عامة.

حيليران/يونيررررررلش شررررررا   املقررررررر  اارررررراا   اجتمرررررراا تشرررررراو   للخرررررر اء بشررررررأن  10و   -4
واعني ال ايف واااا   جمال الت ليي اذت اهتل م ذسة ا تمع املفتو ش وجرى الشراراا بني الق

خ لل التواصل مع خ اء من جام اا    و وبا و مريكا الشمالية وحلذريا لبحرث املسرائل املت لقرة 
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بالشرررراراا برررني القوررراعني ال رررايف وااررراا    يررررع   ررراء ال رررا ش مبرررا    لرررك  رررو   القسررررائي 
امل رايري   إدمرا يلل. و  التا يخ  اتلش شا   املقر  اااا   حلقة د اذرية بشرأن املستخديف   ش

املت لقة با قوق اليت رادية والجتماعيرة والثقاهيرة   القرانون احمللرلش اذت راهتها املنظمرة الدوليرة 
اا للحرر    الت لرريي وحريررة الت لرريي والب ثررة الدائمررة لل تغررال لرردى مكتررا األمرري املتحرردة واملنظمرر

الدولية األخرى   جنيف. و ريل   مداخلتل عل  إمكانية التقاضل بشأن ا     الت لريي وعلر  
الرررر   ي رررررد  مهيررررة إتاحررررة ذرررربيل انت رررراف ه ررررال بشررررأن  28/20يرررررا  جملررررس حقرررروق اإلنسرررران 

 انتهاراا ا قوق اليت ادية والجتماعية والثقاهية.

ت ررررد  مررررن منظررررو  حقرررروق اإلنسرررران حيليران/يونيررررلش خاطررررا اجتماعرررراا بشررررأن ال 12   -5
للسياذراا ال امرة املت لقرة بيليرادة ا رراع جهراا هاعلررة مرن القوراا ااراا   جمرال الت لرييش نظمتررل 
املبرررراد ة ال امليررررة للحقرررروق اليت ررررادية والجتماعيررررة والثقاهيررررةش ومشررررروا ا رررر    الت لررررييش ومبرررراد ة 

الدو  اإلنسراين وحقروق اإلنسران. وذرلا  اا خ ة   البحو  ال بوية و رادميية جنيف للقانون
     مداخلتل ال وء عل  ضرو ة م اجلة الشواغل النا ة عن تيلايد اا خ ة   جمال الت ليي.

حيليران/يونيلش خاطا املقر  اااا حلقة نقاش نظمها جملس حقوق اإلنسان  16و   -6
يق. وشرردد علرر  ضرررو ة ضررمان بشررأن موضرروا قحتقيرر  املسرراواة    تررع الفتيرراا بررا     الت لرري

جرررودة الت لررريي وذررر مة البيئرررة املد ذرررية. وحرررث الررردول علررر  الت ررردي  علررر  التفاييررراا الدوليرررة 
 قوق اإلنسانش ومكاهحة القوالرا النمويرة اجلنسرانيةش وا را  إجرراءاا إ ابيرة ل راا الفتيراا. 

نظمرراا غرري ا كوميررة امل ررا اذت راهل منرر  املاا حيليران/يونيرلش  جرررى املقرر  اارراا حرروا   18و  
با     الت لييش و و منظمة غري حكومية مقر ا   جنيفش ملنايشة التيلايف املقر  اااا املستمر 

 ب ملل وتقريرل األخري إىل ا لس. 

حيليران/يونيررلش شررا   املقررر  اارراا   املرر  ر التاذررع عشررر  27إىل  22و  الفرر ة مررن  -7
حيليران/يونيرررلش خاطرررا  23ش الررر   اذت ررراهتل جررريل  البهامرررا. و  ثالكومنولرررلررروء اء الت لررريي   

ا موعة الوءا ية اإليليميةش وتناول املسائل الرئيسية املت لة با     الت ليي. رما خاطا منتدى 
امل لمرررني الررر   نلظررري خررر ل املررر  رش وشررردد علررر  ضررررو ة محايرررة الت لررريي مرررن يررروى اا خ رررةش 

 السلبية عل  مهنة التد يس. ذيما ان كاذاهتا  ول

 وء/يوليرررلش شرررا   املقرررر  ااررراا   املررر  ر ال ررراملل السرررابع  24إىل  21و  الفررر ة مرررن  -8
ملنظمررة الت لرريي الدوليررةش الرر   عقرررد    وترراواش حيررث شرردد علررر  ضرررو ة وجررود اذررتجابة عامليرررة 

بوصررفل منف ررة اجتماعيررةش ديناميررة  مايررة الت لرريي مررن الذررتغ ل التجررا   وا فرراظ علرر  الت لرريي 
 وعل   مهية القرا  ال   اعتمدتل املنظمة بشأن خ خ ة الت ليي واذتغ لل جتا ياا.

 وء/يوليلش شا   املقر  اااا   حلقة د اذية نظمها مرريل  ورسفو د  قروق  28و   -9
ال ررايف  اإلنسرران وم ذسررة ا تمررع املفتررو  عررن التحرردياا الرريت تورحهررا الشررراراا بررني القورراعني

واااا   إعمال ا     الت ليي. ورانت ا لقة الد اذية مبثابة اجتماا تشاو   عراملل للخر اء 
 بشأن الق ايا  اا ال لة بتقرير املقر  اااا إىل اجلم ية ال امة.
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حل / غسرروسش شررا   املقررر  اارراا   منترردى بشررأن تورروير منوقررة شررني  19و 18و   -10
ب رد  رلمترل الهتتاحيرة  مهيرة املنتردى   ذرياق خورة التنميرة املسرتدامة ملرادجيانمش ال ني. و رد    

 ش و مهية تووير املها اا والت اون اإل ائل الدو  واعتماد هنج متكامل للت ليي.2015عايف 

حل / غسوسش يديف املقر  ااراا الكلمرة الهتتاحيرة   نردوة دوليرة عرن طرير   21و   -11
نظمتهرا  رادمييرة منغوليرا الداخليرة لل لرويف الجتماعيرة    و روا مبنوقررة  ا ريرر وا  را ة ال امليرة

منغوليررا الداخليررة املتمت ررة بررا كي الرر او   ال ررني. وذررلا ال رروء علرر   مهيررة النرردوة   حتسررني 
 ههي ثراء ال ا  غري املاد . 

حل / غسرررروسش حتررررد  املقررررر  اارررراا  مررررايف  ع رررراء وطرررر   م هررررد القررررانون  26و   -12
 يلول/ذررربتم ش  لقررر  عاضررررة عامرررة   مررررريل  5نرررد    نيرررودهلل بشرررأن ا ررر    الت لررريي. و  اهل

عن الق ايا والتحردياا امل اصررة املت لقرة برا   ااش ال لويف الجتماعية واإلنسانيةش   نيودهلل  ي 
   الت ليي   البلدان الناشئة والنامية. 

ا   حلقررررة نقرررراش  هي ررررة املسررررتوى نظمررررت  يلول/ذرررربتم ش شررررا   املقررررر  ااررررا 8و   -13
مبناذبة اليويف الردو  حملرو األميرة   مقرر منظمرة األمري املتحردة لل بيرة وال لري والثقاهرة  اليونسركو( 

وعن ال  ية بني   ا ا   والرت لي مردى اا   با يس. وحتد  عن موضوا عو األمية بوصفل حق
ومررا ي ترا علر   لرك مررن حلثرا    ضروء برنررامج ا يراةش و رريل علر  م ررامني ومفرا يي عرو األميرة 

 عمل التنمية املستدامة ال   ذت تمدل اجلم ية ال امة. 

تشررررين األول/ رتررروبرش رررران املقرررر  ااررراا    2 يلول/ذررربتم  إىل  30و  الفررر ة مرررن  -14
موذركو إللقرراء رلمرة   جام ررة  وذريا لل ررداية برني الشرر و ش حيرث يررديف عاضررة عررن ا رر    
الت لرريي والقررانون الرردو . وخرر ل إيامتررلش  لقرر  عاضرررة   جام ررة روترراهني ا كوميررة للد اذرراا 

 القانونية   موذكو بشأن ا     الت ليي.

تشررررين األول/ رتررروبرش شررررا   املقرررر  ااررراا   ا لقرررة الد اذررررية  13و 12و  يرررومل  -15
نظيمهراش   جاررتراش اللجنرة الدائمرة الدولية بشأن التثقيف   جمال حقوق اإلنسان شا رت   ت

املستقلة  قوق اإلنسان التاب رة ملنظمرة الت راون اإلذر مل وحكومرة إندونيسريا. وتنراول   رلمترل 
 ا اجة إىل ت يلييل التثقيف   جمال حقوق اإلنسان من خ ل ذياذاا الت ليي ال ايف.

جللسررة الهتتاحيررة للمرر  ر تشرررين األول/ رترروبرش يررديف املقررر  اارراا رلمررة   ا 26و   -16
ال لمررل الرردو  الرابررع الرر   نظمتررل جام ررة لومونوذرروف ا كوميررة   موذرركو مبناذرربة الحتفررال 
بالررر ررى السرررب ني لتأذررريس األمررري املتحررردة. و رررريل علررر  ا ررر    الت لررريي وحتررردياا ال وملرررةش مرررع 

 التشديد عل   مهية التمسك مبثل األمي املتحدة ومبادئها. 

تشرررين األول/ رترروبرش خاطررا اجللسررة ال امررة ملرر  ر يمررة جام ررة بررريكس  28و 27و   -17
بشرررأن موضررروا قالت لررريي رم رررد  للتنميرررة ال امليرررةقش الررر   عقرررد   موذررركو مبناذررربة الحتفرررال 
بال ررى السب ني لألمي املتحدة. ونظي ا د  م هد موذكو ا كومل لل  ياا الدولية واحتراد 
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املقررر  اارراا عررن ا رر    الت لرريي و مهيررة تورروير املهررا اا والورائرر  اجلام رراا الروذررية. وحتررد  
اجلديدة ل ع اف بالد اذاا وامل   ا املكتسبة من خمتلف األمرارنش ل ذريما مرن م ذسراا 
 الت ليي ال ا  اااصةش رما تناول ا اجة إىل تنظيي اا خ ة ومحاية الرذالة اإلنسانية للت ليي.

الثرراين/نوهم ش حتررد  املقررر  اارراا   الجتمرراا الرهيررع املسررتوى بشررأن تشرررين  4و   -18
الر   نظمترل اليونسركو   برا يس خر ل الردو ة الثامنرة والث ثرني للمرر  ر  2030الت لريي   عرايف 

ال رررايف لليونسررركو. وتنررراول التحررردياا الرا نرررةش مبرررا    لرررك اا خ رررة والهتقرررا  إىل الذرررتثما  
 ني ال ايف واااا   جمال الت ليي.والشراراا بني القواع

تشرررررين الثرررراين/نوهم ش  لقرررر  رلمررررة ب ررررفتل ضرررريف شرررررف   اجتمرررراا لكبررررا   17و   -19
مسرررر و  جمموعررررة بررررريكس بشررررأن الت لرررريي نظمتررررل وءا ة الت لرررريي وال لررررويف بالحترررراد الروذررررل. وررررران 

  الت لرريي  الجتمرراا يهرردف إىل إنشرراء شرربكة مررن اجلام رراا. وحتررد  املقررر  اارراا عررن ا رر 
 ال ا  واي   اذتجاباا ذياذاتية إلضفاء ال بغة الدولية عل  الت ليي ال ا .

تشرررررررين الثرررررراين/نوهم ش  لقرررررر  املقررررررر  اارررررراا رلمررررررة  مررررررايف اجللسررررررة الهتتاحيررررررة  23و   -20
لبلردان غرر  ووذرا  2030للمشاو اا اإليليميرة وا روا  بشرأن إطرا  ال مرل املت لر  برالت ليي ل رايف 

ياش ال   نظمل املكترا اإليليمرل لليونسركو   داررا  والشررراء. وشردد علر  ا اجرة إىل ا را   هريق
تررردابري عرررددةش مبرررا    لرررك إنشررراء حلليررراا للرصررردش مرررن  جرررل إحرررراء تقرررديف   تنفيررر  خورررة الت لررريي 

 تشرين الثاين/نوهم ش خاطا اجللسة ااتامية للمشاو اا اإليليمية.  25. و  2030 ل ايف

ش  جرى املقرر  ااراا منايشراا مرع منظمرة الت لريي الدوليرة 2016شباع/ه اير  3 و  -21
الكائنرررة   برورسرررل تناولرررت الت ررراون احملتمرررل بشرررأن موضررروا اا خ رررة والذرررتغ ل التجرررا   
للت لرريي. وخررر ل املنايشرررااش حترررد  املقررر  ااررراا ويثلرررو املنظمرررة عررن ريفيرررة املشرررا رة   ت يليررريل 

جمرررال الت لررريي   إطرررا  برنرررامج عمرررل التنميرررة املسرررتدامةش وريفيرررة الت ررراون  مسررر ولية ا كومررراا  
 من حقوق اإلنسان.اا  ذاذياا بشأن الدعوة إىل توهري الت ليي اجليد للجميع بوصفل حق

شباع/ه ايرش خاطا املقر  اااا حلقة د اذية بشأن اتبراا هنرج للت لريي يقرويف  15   -22
طنيرررة لتخوررريا وإدا ة الت لرررييش   نيرررودهلل. وتنررراول   رلمترررل علررر  ا قررروق نظمتهرررا اجلام رررة الو 

ذياذة الت ليي   اهلند والتحدياا املوروحرة  مرايف إعمرال ا ر    الت لرييش ول ذريما هيمرا يت لر  
 بالنظايف القانوين الوطا وبرنامج عمل التنمية املستدامة.

أن املسراواة برني اجلنسررني حل ا /مرا سش شرا   املقرر  اارراا   حلقرة نقراش بشرر 10و   -23
والقررانون الرردو  عقرردا   مقررر اليونسرركو   بررا يس مبناذرربة اليررويف الرردو  للمررر ة. وشرردد علرر  
ا اجرررة إىل هنرررج يرررائي علررر  حقررروق اإلنسررران يراعرررل الق رررايا ا رجرررة مثرررل الررردين والثقاهرررة وعمرررل 

يت تواجل املر ة   املساواة اللجنة امل نية بالق اء عل  التميييل ضد املر ةش وحتد  عن التحدياا ال
   ا  ول عل  الت ليي.
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حل ا /ما سش شا   املقرر  ااراا   حلقرة نقراش نظمتهرا الب ثرة الدائمرة لدولرة  14و   -24
بوليفيررا املت ررددة القوميرراا لرردى مكتررا األمرري املتحرردة واملنظمرراا الدوليررة األخرررى   جنيررفش 

 .2015التنمية املستدامة ملا ب د عايف وتناولت األ داف املت لقة بالت ليي   خوة 

حل ا /مررررا سش اجتمررررع املقررررر  اارررراا مبمثلررررني للمنرررر  امل ررررا بررررا     الت لرررريي  15و   -25
 للحديث عما يقويف بل من عمل من  جل إجناء وليتل.

 الثورة الرقمية في مجال التعليم -ثالثاا  

ربررررية إل ررراد  شررركال اا  ر هرصرررواذررر ة النتشرررا  وتررروه (1 اا الريميرررة صررربحت التكنولوجيررر -26
. (2 جديرردة مررن ال رر ا والت رراون نظررراا إلمكانيررة  يمنررة امل ررا ف وامل لومرراا وإ ذرراهلا إلك ونيرراا 

و رررل ت مرررل علررر  حتويرررل الرررت لي والت لررريي وا يررراة اليوميرررة لألررررادمييني والوررر  . ومثلمرررا رترررا 
سرررتقبل امل رهرررة ق  ي رررد م ب قولنررراقامليرررال ال رررحلةقف مرررا تف لرررل اإلن نرررت نيكرررولس ررررا    رترررا  

يمية اليت تنول   و التسجي ا  و األيراا املدجمة. ههو يكمن   امللفاا الر  والثقاهة   الكتا
 . ق   الوذيا ال املل (3 بسرعة ال وء ع 

للوصرول إىل احملتروى الريمرل  النسرخ  (4 تكنولوجيراا امل لومراا والت رالاوتلستخديف  -27
سرررخ األصرررلية التنامريرررةش مثرررل الكترررا امل رررو ة( و رررر  علررر   رررو متيلايرررد ت رررميي الريميرررة مرررن الن

احملترروى لذررتخدامل  يميرراا. ويررد حرردثت ثررو ة   جمررال الت لرريي بف ررل املررواد والرردو اا الت ليميررة 
ي هرررا علررر  اإلن نرررت والكترررا اإللك ونيرررة والفيرررديو وامللفررراا ال ررروتية علررر  اإلن نرررتش و رررل  

__________ 

قالريمنررررةق علرررر   هنررررا إنشرررراء مررررواد  يميررررة مررررن  صررررول ماديررررة وتنامريررررة بواذرررروة رررررامرياا ماذررررحة ت رررررف اليونسرررركو  (1 
 /www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow جهرررريلة إلك ونيررررة  خرررررى  انظررررر   و

digitization_guidelines_for_web.pdf إليرررل بأشررركال ( ويشرررمل احملتررروى الريمرررل إنشررراء وتبرررادل احملتررروى والوصرررول
 يميرررةش مبرررا    لرررك الررردو اا علررر  شررربكة اإلن نرررتش و شررررطة الفيرررديوش واملكتبررراا والن ررروا الريميرررةش واألل رررا  

يراا والتوبيقاا. و  جمال الت لييش يلنقل مثل   ا احملتوى من نسرخ ثابترة للكترا املد ذرية واملرواد الت ليميرة إىل براجم
 .لك ونيةإت ليي تفاعلية ومنتجاا ت لي 

 2) Susan D’Antoni,ed., The Virtual University: Models and Messages — Lessons from Case Studies 

(UNESCO, Paris, 2006), p. 51. 
 3) Nicholas Carr, The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains (W.W. Norton and Co., 

New York and London, 2010), p. 41. 
تكنولوجيرررراا امل لومرررراا والت ررررالاق م ررررولح جررررامع يشررررمل    جهرررراء  ت ررررال  و توبيرررر ش مبررررا    لررررك ق (4 

وا واذررررررررياش والشرررررررربكاا وال اجميررررررررراا ونظرررررررري السررررررررواتل وخمتلرررررررررف  والتلفيليررررررررون واهلواتررررررررف احملمولرررررررررة املرررررررر ياا
لي عررررررن ب ررررررد  انظرررررررر واارررررردماا املرتبوررررررة هبرررررراش مثررررررل املرررررر  راا الررررررريت ت قررررررد عرررررر  الفيررررررديو والررررررت  التوبيقرررررراا

http://searchcio.techtarget.com/definition/ICT-information-and-communications-technology-or-

technologies). 
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وتكنولوجيررا امل لومرراا  (6 كررن  ن ت ررولع خرردماا النورراق ال ررري . ومي(5 وذرائل ت لرري إلكرر وين
والت رررالا بررردو   ذاذرررل   تيسرررري الوصرررول إىل امل رهرررة وامل لومررراا والت لررريي و  دعررري توررروير 

 . (7 مها اا جديدة

حيرث تل راعف األجهريلة الريميرة مسرا اا الرت لي  (8 وحتد  الثو ة الريميرة مب ردل مر  ل -28
  .(9 تنويع هنج الت لي وت د  إىل

وحترررا ال ديررد مررن البلرردان واجلام رراا علرر  امررت   إمكانرراا تكنولوجيرراا امل لومرراا  -29
والت رالاش ويرد ويرف املقرر  ااراا علر   لرك  ثنراء ءيا ترل األخررية إىل هيجرل. ومرن ال ناصرر 

الت ليميرررةش هكررررة  ن الرئيسرررية للمنايشرررة املت لقرررة بنثرررا  التكنولوجيرررا الريميرررة بالنسررربة للم ذسررراا 
اجلام ررراا   ت رررد حتتكرررر امل رررا فش هقرررد دخلرررت إىل  ررر ا امليررردان جهررراا هاعلرررة جديررردة مثرررل 

 امل ذساا الت ليمية الرحبية وغري ا من امل ذساا اااصة.

للت لريي ال را . هال ديرد مرن  بردي ا اا وتتيح الدو اا املفتوحة املكثفة عل  اإلن نت مسرا   -30
  اء ال ا  تقديف دو اا د اذية عل  اإلن نتش إما مبفرد ا  و مع جهة تقرديف اجلام اا    يع 

دو اا مفتوحررة مكثفررة علرر  اإلن نررت. ويتمررل رثررري مررن الررداعمني املتحمسررني  تم رراا امل رهررة 
والربا الشبكل والت لي مدى ا ياة حتويرل ال را  إىل ه رل د اذرل عمر ق برل يليرل مرن امل لمرني 

سرخري  املتلقني لر امج امل لومراا وامل را ف عرن طرير  اإلن نرت. وباملثرلش ميكرن تاألرفاء وم يني
اليت توهر ا التكنولوجيا الريمية ملواجهة التحدياا الت ليميرة املشر رة.  (10 املوا د الت ليمية املفتوحة

 ونتيجة ل لكش يشهد الت ليي ال ا  حتولا ذري ة.

__________ 

ت ررررف منظمرررة الت ررراون والتنميرررة   امليررردان اليت ررراد  قالرررت لي اإللكررر وينق علررر   نرررل اذرررتخدايف تكنولوجيررراا  (5 
و/ و دعررري الرررت لي   جمرررال الت لررريي ال رررا ش ذرررواء  رررران عررر  اإلن نرررت  امل لومررراا والت رررالا مرررن  جرررل ت يليررريل

باذررررتخدايف ا واذرررريا  و     داة  كررررن مررررن الررررت لي عررررن ب ررررد. انظرررررش منظمررررة الت رررراون والتنميررررة   امليرررردان   و
 (.2005اليت اد  قالت لي اإللك وين   جمال الت ليي ال ا ق  

يشري م ولح قالنواق ال ري ق إىل اجلوانا املت ردد اردماا الشربكااش مبرا يشرمل الوصرول الفرائ  السررعة ل ن نرت  (6 
 .http://broadbandtoolkit.org/1.2و/ و إىل اادماا والتوبيقاا املتاحة ع  الشبكاا ال ري ة النواق. انظر 

 7) Broadband Commission for Digital Development, The State of Broadband 2014: Broadband for 

All (Geneva, 2014), chap. 4. 
 8) John Morgan, “Universities challenged: the impact of digital technology on teaching and 

learning”, Educational Innovation Position Paper (September 2013), p. 13. 
 9) UNESCO, Leveraging Information and Communication Technologies to Achieve the Post-2015 

Education Goal: Report of the International Conference on ICT and Post-2015 Education (2015), p. 5. 
بترررأثري براجميررراا الت لررريي  منتررردى اليونسررركو امل رررا 2002قاملررروا د الت ليميرررة املفتوحرررةق م رررولح وضررر ل   عرررايف  (10 

املفتوحة للت ليي ال ا    البلدان النامية. وت رف بأهنا قمواد تد يس وت لي وحبث بأ  وذائا  يمية  و خ ههرا 
متاحررة لل امررة  و  لهررر  عنهررا مبوجررا  خ ررة مفتوحررة تسررمح بالوصررول إليهررا دون تكلفررة واذررتخدامها وتكييفهررا 

 .(2012 يود عددةق  انظر إع ن با يس للموا د الت ليمية املفتوحة ل ايفوإعادة توءي ها عل  اآلخرين دون ي
 See also OECD, Open Educational Resources: A Catalyst for Innovation (2015). 
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  الرقمية الفجوة -رابعاا  

  الرررغي مررن التقررديف احملرررءش ل ترريلال  نررا  تفاوترراا   الت لرريي ال ررا ش ول ذرريما   علرر -31
  .(11 البلدان النامية و يل البلدان  واا 

ش ذرررلمت الرردول بأمهيررة انتشررا  تكنولوجيررراا 2030و  خوررة التنميررة املسررتدامة ل ررايف  -32
جرررروة الريميررررة وإ رررراد امل لومرررراا والت ررررالا والرررر ابا ال ررررامللش وشررررددا علرررر  ضرررررو ة ذررررد الف

  .(12 جمتم اا تقويف عل  امل رهة

و  اإلعرررررر ن ال رررررراملل بشررررررأن الت لرررررريي ال رررررررا  للقرررررررن ا رررررراد  وال شرررررررين ال ررررررراد     -33
ف ت ررررو اا وترررردابريش ا تنرررراول اإلمكانرررراا والتحرررردياا هيمررررا يت لرررر  بتكنولوجيرررراا 1988 عررررايف

 ال اليررة والشررواغل املت ررلة بالتفاوترراا. امل لومرراا والت ررالاش مررع ال ريرريل علرر  النوعيررة وامل ررايري
وينبغررل مل ذسرراا الت لرريي ال ررا  الرريت تسررتخديف تكنولوجيرراا امل لومرراا والت ررالا لتحررديث 

 عملها ضمان  ل تتحول من م ذساا حقيقية إىل اه اضية.

 التفاوت في الوصول إلى شبكة اإلنترنت والتكنولوجيا الرقمية -ألف 

املبررررد  انتشررررا  التكنولوجيرررراا الريميررررة علرررر  نورررراق واذررررعش بيررررد  ن يفرررر   مررررن حيررررث  -34
 انتشا  ا   ا ياة الواي ية متفاوا بسبا الفجوة الريمية.

ترريلال متخلفررة عررن  ل ن البلرردان الناميررة  (13 ح رراءاا الحترراد الرردو  ل ت ررالاوتبررنيإ إ -35
ت شربكة اإلن نرت متاحرة ش رانر2015الررا عل  الررغي مرن النمرو املر  ل بشركل عرايف. و  عرايف 

  املائررة هقررا    يررل البلرردان  رروااش  7  املائررة مررن األذررر امل يشررية   البلرردان الناميررة و 34لنسرربة 
  املائرة.  43  املائة   البلدان املتقدمةش يا  دى إىل متوذا عراملل بلرم  80مقا نة مبا ييليد عل  

 شرخاا مقابرل اثنرني مرن ررل  سرة  شرخاا    وتلتا  اإلن نت    هريقيا لواحرد مرن ررل  سرة
. والتحرد  (14 منوقة حلذيا واحمليا اهلادئ وث ثة من رل  سرة  شرخاا    ابورة الردول املسرتقلة

هيمررا بررني اا األذاذررل  ررو ج ررل الوصررول إىل مرروا د الت لرريي والررت لي عررن طريرر  اإلن نررت  رثررر تكرراه  
 .  (15 عل  توهري   ا النوا من الت ليي  القد ة اا البلدانش بل وحتقي  املساواة  ي 

__________ 

قالت لررريي ال رررا  املفتررررو  علررر  شرررربكة اإلن نرررت واملتسرررري باملرونرررة الررر   ن رررربو إليرررل مسررررتقب اف مرررن البيانرررراا إىل  (11 
اإلن ررررراف والوصرررررول والنترررررائج الت ليميرررررة اجليررررردةقش الرذرررررالة الررررريت اعتمرررررد ا املنتررررردى ال ررررراملل الرهيرررررع  - ال مرررررل

متررررررررا  علرررررررر  الرررررررررابا  .2015حيليران/يونيررررررررل  11إىل  9الرررررررر   عقررررررررد   بررررررررا يس   الفرررررررر ة مررررررررن  املسررررررررتوى
www.icde.org/assets/WHAT_WE_DO/POLICY/parismessage13072015final.pdf. 

 .15ش الفقرة 70/1 ية ال امة يرا  اجلم (12 

 .www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdfانظر  (13 
 .املرجع نفسل (14 
 15) Susan D’Antoni,.ed., The Virtual University: Models and Messages, p. 45 
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 األساسية بالهياكل المتعلقة القيود -باء 

مرررررررن ال قبررررررراا الررررررريت  رررررررا تررررررر ليلها تكلفرررررررة الذرررررررتثما    تكنولوجيررررررراا امل لومررررررراا  -36
والت رررالا. هاهلياررررل األذاذرررية التكنولوجيرررةش إىل جانرررا ال اجميررراا والررردعي التقرررا وترررد يا 

مرن الدولرة. واألجهريلة الريميرة ل تكرون ميسرو ة التكلفرة دائمراا اا ربرري اا  مالير اا امل لمنيش تتولا دعمر
  ال ا  النامل بالنسبة للو    و م ذساا الت ليي ال رايف. ويردهع ا تفراا تكراليف التكنولوجيرا 

 الريمية اجلام اا إىل إنشاء احتاداا لتشا   املوا د والتكاليف واهليارل األذاذية.

بإعمررال ا رر    اا ربرررية للتكنولوجيررا   جمررال الت لرريي لكنهررا ميكررن  ن ت ررر  ي رر  ومثررة هوائررد -37
الت ليي. ومع  ن الت ليي القائي عل  األجهيلة الريمية ميكن  ن ينوو  عل  ميلايا تتمثل   ا  ول عل  
حواذررريا  و  جهررريلة إلك ونيرررةش غرررري  ن الوررر    و املررردا س يتخلفرررون عرررن الرررررا عنرررد الهتقرررا  إىل 

عنردما ترتمكن املردا س  ملوا د املالية ال ءمرة لتوهري را. وعنرد تيلويرد ب ر  املردا س هقرا بالتكنولوجيرا  وا
 اااصة من توهري تكنولوجياا  ه لش ذتيلداد الفجوة الجتماعية القائمة هيما يت ل  بنتائج الت ليي. 

الرردو   قرروق  و   رر ا ال ررددش جتررد  اإلشررا ة إىل  ن الرردول مسرر ولةش مبوجررا القررانون -38
اإلنسرانش عررن ترروهري املرروا د ال ءمررة إلعمررال ا رر    الت لرريي. وانو يرراا مررن العرر اف بررأن الت لرريي 
 ذرراس للتنميررة البشررريةش  ررا علرر  ا كومررااش رقاعرردةش ترروهري  ي رر  يررد  مررن األمرروال ال امررة 

مرن وجرود إطرا  للت ليي. ومرن  جرل   ريص املييلانيراا للت لريي علر   ذراس  اذرخ ودائريش ل برد 
يررررانوين يررررنص علرررر  ترررروهري الرررردعي السياذررررل واملررررا  املسررررتدايف. ول ينبغررررل للحكومرررراا اذررررتخدايف 

 الدو اا املفتوحة واملكثفة عل  شبكة اإلن نت اف  التمويل ال ايف وتكاليف الت ليي. 

 التهميش واإلقصاء  -جيم 

وتراا داخرل ا تمرعش حيرث ينوو  اذتخدايف التكنولوجيا الريمية عل  احتمال إ اد تفا -39
يتولررا الوصررول إىل اإلن نررت تررواهر  جهرريلة مثررل ا واذرريا واهلواتررف ال ريررة وا واذرريا اللوحيررة 
وخدماا النواق ال ري . و  ل ذكان املناط  ا  ررية علر  توصريل جيرد بشربكة اإلن نرتش 

مقوروعني عنهرا. وغالبراا بينما يكون ذكان املناط  النائية  و امل يلولة عرومني من   ل اادمرة  و 
 ما يكون ا  ول بشكل موثوق عل  الكهرباء لشحن األجهيلة مشكلة   البلدان النامية. 

ويد تر د  تكنولوجيرا امل لومراا والت رالا إىل ا رمران مرن الت لرييش وخاصرة بالنسربة  -40
ألرثرر الفئراا  للفقراء. هيجا إي ء ا تمايف خاا للمسائل املت لقة بالوصرول واملهرا اا بالنسربة

مبرن هريهي الفتيراا والنسراء واألشرخاا  وو اإلعايرة. وينبغرل  ن يكرون املبرد  التروجيهل ااش هتميش
 . (16  و اعتماد هنج شامل للجميع

__________ 

بيان  يرل املشا رون   الدو ة الذتثنائية للجنة تسخري النواق ال ري  ألغرا  التنمية املسرتدامة الر   عقرد    (16 
  . متا  عل  الرابا 2016داهوسش ذويسراش   رانون الثاين/يناير 

www.broadbandcommission.org/Documents/publications/davos-statement-jan2016-en.pdf. 
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 اا  وجررررود تفاوترررراا إن تقرررردص الت لرررريي عررررن طريرررر  التكنولوجيررررا الريميررررة يررررد يسررررهي  ي رررر -41
جنسررانية. و  الويرررت الرررا ن يكرررون الرر رو    البلررردان الناميرررة  رثررر حظررراا مررن اإلنرررا    امرررت   
واذرتخدايف تكنولوجيرراا امل لومرراا والت ررالا. و  البلردان املنخف ررة إىل متوذرروة الرردخلش يقررل 

 ررل   املائررة مقا نررة بالرجررالش وت 25عرردد النسرراء املسررتفيداا مررن الررربا بشرربكة اإلن نررت بنسرربة 
   .(17   املائة   ب    جيلاء  هريقيا جنو  ال حراء الك ى 50   ل الفجوة إىل ما يقا  

ويواجررررررل األطفررررررال  وو اإلعايررررررة ال ديررررررد مررررررن ال قبرررررراا   الوصررررررول إىل تكنولوجيرررررراا  -42
امل لومرررراا والت ررررالاش ألهنرررري يررررد  ترررراجون إىل تكييررررف التقنيرررراا لتمكيررررنهي مررررن اذررررتخدايف 

اللوحيررة واهلواتررف احملمولررة. وعرر وة علرر   لرركش هررإن احملترروى الريمررل علرر   ا واذرريا وا واذرريا
اإلن نررت يررد يتولررا حتويلررل إىل صرريغة  خرررى. ويلمررا تترروهر ا واذرريا لألطفررال غررري امللتحقررني 

 باملدا س   البلدان النامية.

جيررا الرر   اعتمرردل املرر  ر الرردو  بشررأن تسررخري تكنولو  (18 و رررد املوي ررون علرر  اإلعرر ن -43
ش امل قود   رينغداوش ال نيش ههمهي لكيفية 2015امل لوماا والت الا والت ليي ملا ب د عايف 

تسخري راهة إمكاناا تكنولوجيا امل لوماا والت الا من  جل الت ليي وحتقي    داف التنمية 
ي املسررررررتدامة. رمررررررا  عررررررادوا تأريررررررد الترررررريلامهي بررررررإع ن إنشرررررريون وإطررررررا  ال مررررررل املت لرررررر  بررررررالت لي

 ش واذتخدايف التكنولوجيا لت يلييل الوصول إىل الت ليي.2030 ل ايف

 التكنولوجيات الرقمية وقواعد ومبادئ الحق في التعليم -خامساا  

اذررتخدايف التكنولوجيررا   الت لرريي  ررا  ن يتواهررر  باذررتمرا  مررع ا رر    الت لرريي. ومرررن  -44
ي عنررد اذررتخدايف تكنولوجيررا امل لومرراا املهرري رفالررة احملاهظررة علرر  مبررادئ وم ررايري ا رر    الت لرري
ملما ذررة ا رر    الت لرريي يا ذررة  اا  ذاذررياا والت ررالا. ويل ررد وصررول اجلميررع إىل اإلن نررت شرررط

راملة. ووهقاا ل تفاييراا الدوليرة بشرأن ا ر    الت لرييش تقرع علر  الردول التيلامراا دوليرة بتروهري 
 ل الت ليي الثانو ش مبا    لك الت ليي التقا واملهراش جباا و ل مليلمة  ي اا. الت ليي البتدائل جمان

بشكل عايفش وينبغل  ن يلتا  الوصرول إىل الت لريي ال را  علر   ذراس اجلردا ة  و القرد اا. اا متاح
 وينبغل  ن يلتا  الت ليي للجميع عل  راهة املستوياا عل   و تد  ل.

الت لررريي مبرررد  تقرررويف عليرررل  يرررع التفاييررراا ويررر رإر املقرررر  ااررراا برررأن تكررراه  الفررررا    -45
األذاذررية املت لقررة حبقرروق اإلنسررانش و ررا اح امررل. ويت ررمن إطررا  ال مررل مررن  جررل تنفيرر  إعرر ن 

 مع التفاياا الدولية القائمة.اا بالتد يجش  شياا إنشيون التيلايف ا كوماا جب ل الت ليي ال ا  جماني

__________ 

(. 2015  الفجوة اجلنسرانيةف املوصرولية عر  األجهريلة املنقولرة واذرتخدامها   البلردان املنخف رة واملتوذروة الردخلذد  (17 
 _www.gsma.com/connectedwomen/wp-content/uploads/2015/04/GSM0001_03232015متررررا  علرررر  الرررررابا 

GSMAReport_Executive-Summary_NEWGRAYS-web.pdf. 

 .http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002333/233352E.pdfانظر  (18 
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منهراش اع هرت الردول األطرراف ب ررو ة  28ا املرادة و  اتفايية حقوق الوفرلش ول ذريم -46
وعلر   ذراس تكراه  الفررا. والتيلمرت علر  وجرل التحديرد بت يليريل اا إعمال ا     الت لريي ترد  ي

وتشرررجيع الت ررراون الررردو    املسرررائل املت لقرررة برررالت لييش وىاصرررة تيسرررري ا  رررول علررر  امل رررا ف 
مررن اتفاييررة حقرروق األشررخاا  و   24و  املررادة  ال لميررة والتقنيررة و ذرراليا التررد يس ال  رررية.

اإلعايةش اع هت الدول األطراف حب  األشخاا  و  اإلعاية   الت لييش والتيلمت بكفالة نظرايف 
ت ليمررل شررامل للجميررع علرر  راهررة املسررتوياا. والتيلمررت ررر لك با ررا  الترردابري املناذرربة لتررد يا 

وذرررائا م ررريلءة وبديلرررةش ووذرررائل و  ررراع ات رررالا املهنيرررني   جمرررال التوعيرررة باإلعايرررة واذرررتخدايف 
 وتقنياا ومواد ت ليمية تدعي األشخاا  و  اإلعاية.

رما التيلمت الدول األطرراف   اتفاييرة حقروق األشرخاا  و  اإلعايرة با را  التردابري  -47
املناذررررربة لت يليررررريل إمكانيرررررة وصرررررول  ررررر ل الفئرررررة إىل نظررررري وتكنولوجيررررراا امل لومررررراا والت رررررالا 

دةش مبرررا    لرررك اإلن نرررتش والتشرررجيع علررر  ت رررميي وتوررروير وإنترررا  وتوءيرررع تكنولوجيررراا اجلديررر
 م لوماا وات الا تكون متاحة لألشخاا  و  اإلعاية.

 التحديات المتعلقة بالجودة وقضايا االعتراف بالشهادات والدبلومات -سادساا  

 لر  جبرودة الت لريي. ويرود يور  اذتخدايف التكنولوجياا الريميرة حتردياا مت رددة هيمرا يت -48
 املقر  اااا تسليا ال وء بإ اء عل  ب   الشواغل ا رجة اليت تتولا اذتجابة ذياذاتية.

ومن التحدياا الرئيسية اليت تواجل الت ليي ال ا  اليويف ريفية تلبية الولرا ال راملل اهلائرل  -49
ل   جمررال البحررو . و ررا علرر  ا  ررول علرر  املرر   ا املهنيررة مررع الحتفرراظ برردو  ا الرئيسرر

 النظر إىل  لك   ذياق توهري الت ليي ع  اإلن نت.

ول توجررد  دلررة ياط ررة  و حقيقيررة تبررنيإ  ن الررت لي علرر  شرربكة اإلن نررت يرر د  إىل حتسررني  -50
منظمررة الت رراون اليت رراد  والتنميررة   اا و نررا  د اذررة  جرهتررا مرر خر  .(19 النتررائج الت ليميررة للورر  

ليت رراد  خل ررت إىل  ن السررنواا ال شررر املاضررية   تشررهد حرردو     حتسررن ملمرروس امليرردان ا
لرردى الورر     جمررالا القررراءة والرياضررياا  و ال لررويف   البلرردان الرريت اذررتثمرا بشرركل ربررري   

و رر ل النتررائج ينبغررل  ن تكررون م ررد   .(20 تكنولوجيرراا امل لومرراا والت ررالا   جمررال الت لرريي
 ض ل السياذاا وا كوماا اليت تأمل   إ اد حل لتكلفة شراء التكنولوجياا.يل  بالنسبة لوا

و رررر  طرررر   ذرررئلة جرررادة بشرررأن جرررودة الت لررريي املقرررديف عرررن طريررر  الررردو اا عررر  اإلن نرررتش  -51
ذيما الدو اا املفتوحة املكثفة ع  اإلن نت. هم ظي الو   املشرا رني  ري مرن ا اصرلني  صر ا  ول

علرر  د جرراا جام يررةش األمررر الرر   يثررري تسرراالا بشررأن مررا إ ا رانررت  رر ل الرر امج ترر د  إىل ءيررادة 

__________ 

 19) JohnUniversities.challenged”, p. 12“,Morgan 
 20) OECD, Students, Computers and Learning: Making the Connection (Paris, 2015). Available from 

www.oecd.org/publications/students-computersand-learning-9789264239555-en.htm. 
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ة من  ن نسبة متدني 2013الوصول  و اإلن اف   الت ليي. و مهرا د اذة اذتق ائية  لجريت عايف 
. ومثررة يلرر  خرراا بشررأن جررودة الرردو اا (21   املائررة  كنررت مررن إ ررايف الرردو اا 7.5الورر   تبلررم 

املفتوحررة املكثفررة علرر  اإلن نرررت الرريت تقررويف   األذررراس علرر  الد اذررة ال اتيرررة وتفتقررر إىل اهليارررل الررريت 
 تيقة ألن غالبية   ل توهر ا الدو اا األخرى عل  اإلن نت. وا توجيل انتقاداا ألذاليا التد يس ال

 . (22 الدو اا ت تمد عل  نقل امل لومااش وواجباا  دد ا اذو  ع ماهتا وتقييي بواذوة األيران

إىل دو اا مفتوحرررة مكثفرررة اا ومثرررة اجترررال ناشرررل مثرررري للقلررر  يتمثرررل   مرررنح مررر   ا اذرررتناد -52
تب رة   الت لريي والتقيريي اجلرام ل. للت لي عن ب د عل  شبكة اإلن نت تفتقرر إىل ال ديرد مرن الورائر  امل

و  رثررري مرررن األحيرررانش ل  رررر  تقيررريي الوررر   امللتحقرررني بررردو اا مفتوحرررة مكثفرررة علررر  اإلن نرررتش 
ل  رررر  تقيررريمهي ب رررو ة راهيرررةش ول   رررلون علررر  شرررهاداا. ومرررع  ن امل ذسررراا برررد ا  رررنح   و

 شررركال جديررردة للشرررهاداا مثرررل  د جررراا علررر  الررردو اا املفتوحرررة املكثفرررة علررر  اإلن نرررت و دخلرررت
بوايرراا الت ريررفش ههررل ل ترريلال  دن ييمررة مررن حيررث النتررائج الت ليميررة ول تشررري ب ررو ة راهيررة جلررودة 

   .(23 الت ليي. ويد تكون   ل النتقاداا  وث  صلة باجلام اا   مشال الكرة األ ضية

يبيرل اإلدا ة والتسروي  و نا  عدد ربري من امل ذساا اااصة املتخ  ة   جمالا مرن  -53
واحملاذرربة والت ررالاش و ررل  ررنح شررهاداا ود جرراا ل يوجررد مررا ي ادهلررا  و لرريس هلررا صرر حية. 

خوررر التيلويررر املرررتبا مبررنح الشررهاداا علرر  اإلن نررت. وغالبرراا مررا ي مررل مقرردمو الت لرريي اا و نررا   ي رر
ح الشررهاداا اااصررة هبررا ش و ررناإلطرر قعررن طريرر  اإلن نررت مررن موايررع ل   ررع إىل ضرروابا علرر  

دون وجرود لرروائح تنظيميررة. و ررا علر  السررلواا ال امررة  ن جتررد السربل الكفيلررة مبنررع اجلهرراا غررري 
 و املخادعررة مررن ال مررل بوصررفها جام رراا ومن هررا مررن مررنح مرر   ا ل ييمررة اا راهيرر  امل  ليرة تررأ ي ا 

 .  (24 ن نتهلا عندما تكون اجلهاا املوهرة للخدمة   ااا    و ت مل ع  اإل

وي رر ف املقررر  اارراا بأمهيررة ال مررل الرر   ت ررولع بررل اليونسرركو حاليرراا مررن  جررل وضررع  -54
. ويأمررررررل  ن تتنرررررراول التفاييررررررة (25 اتفاييررررررة عامليررررررة بشررررررأن العرررررر اف مبرررررر   ا الت لرررررريي ال ررررررا 

الشرررهاداا املررريلو ة الررريت مينحهرررا مقررردمو ااررردماا الت ليميرررة عررر  اإلن نرررتش و ن تت رررمن  مسرررألة
هيما يت ل  برامل   ا والشرهاداا الريت  رنح عنرد إ رايف الردو اا علر  اإلن نرت. وعر وة اا حكام 

جام راا  عل   لكش من املهي النظر   املسائل الناشئة عن الشرهاداا والردبلوماا الريت  نحهرا
 اه اضية تفتقر إىل التد يس والت لي املباشر. 

__________ 

 21) Steve Kolowich, “The professorswhomake theThe Chronicle of Higher Education (18,”MOOCs 

March 2013). Available from http://chronicle.com/article/The-Professors-Behind-the-MOOC/137905/ 

#id=overview. 
 22) Tony Bates,What’srightandwhat’swrongaboutCoursera-style5AugustAvailable.(2012)”MOOCs“

from www.tonybates.ca/2012/08/05/whats-right-and-whats-wrong-about-coursera-style-moocs. 
 23) MichaelMoreaboutMOOCs and developing countries (12 November 2013). Available“,Trucano 

from http://blogs.worldbank.org/edutech/moocs-developing-countries. 

 24) John Fielden and N.V. Varghese, “Regulatory issues”, in A New Dynamic: Private Higher 

Education, Svava Bjarnason and others, eds., (UNESCO, Paris, 2009), pp. 71-89. 
 25) http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002352/235261e.pdf. 
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 لمينأهمية التعلم المباشر ودور المع -سابعاا  

 ررا   الت لرريي القررائي علرر  التكنولوجيررا يررد  ررس اذررتق ل امل لمررني   التررد يس بالوريقررة  -55
الررريت يررررون  هنرررا األه رررل. والوحرررداا الت ليميرررة احملرررددة   ا واذررريا اللوحيرررة والررردو اا املفتوحرررة 

د يد ة امل لمني عل  حتديد احملتوى ال   يرون  نل ي  ئي الظروف املكثفة عل  شبكة اإلن نت حتل
 وال فوف الد اذية عل  ال  يد احمللل.

وينبغررل  ن يكررون الت لرريي م ررمماا لتلبيررة احتياجرراا الورر   والسررياق احمللررل. ولرروح   -56
الغالبيررررة السرررراحقة مررررن الرررردو اا املفتوحررررة املكثفررررة علرررر  اإلن نررررت ت كررررس األذررررلو  الغررررر    ن

. وتقديف غالبية (26 م ا ف وهنج تربو  عدد  مريكل القائي عل  خ ة  رادميية وياعدة - األنغلو
 اليت يد ل تراعل بال رو ة القيي والثقاهاا احمللية جلميع البلدان.  اإلنكلييلية  ل الدو اا باللغة 

وتشمل ا رية األرادميية ا     التد يس دون    تدخلش مبا    لك ا     اختيرا   -57
  و عديف اذتخدايف     ذلو   و تكنولوجيا عددين. احملتوى و ذاليا التد يس وحرية اذتخدايف

و  ضوء مهو  الت لي عل  شربكة اإلن نرتش يررى املقرر  ااراا  ن مرن املهري  ن نرد    -58
حرردود القيمررة ال بويررة للت لرريي عررن ب ررد والقررائي علرر  التكنولوجيرراش والتشررجيع علرر  الررت لي املباشررر 

 يع  شكال الت ليي ع  اإلن نرت  ن تسراعد علر  والتفاعل البشر    جمال الت ليي. ومن شأن 
ءيرررادة الوصرررول إىل الت لررريي ال رررا ش ولكرررن إ ا اذرررتخدمت هقرررا لذرررتكمال املما ذررراا ال بويرررة 

بالردو اا املفتوحرة املكثفرة علر   اللتحراقا ربة وليس ربديل عنها. واليليادة الكبرية   م دلا 
ا إرمررررال الد اذررررةش األمررررر الرررر   ل ينوبرررر  علرررر  اإلن نررررت يقابلهررررا الترررردين الشررررديد   م رررردل

 التد يس التقليد  املباشر. 

وير د  إدخررال التكنولوجيرا   ال ررفوف الد اذررية إىل ترأثري ربررري علر  دو  امل لمررني. وينبغررل  -59
 ن تكررررون املررررواد اإللك ونيررررة مكملررررة للمما ذرررراا ا اليررررة   ال ررررفوف الد اذرررريةش هأشرررررطة الفيررررديو 

ررل الررت لي التقليررد . والتفاعررل املباشررر ييسررر علرر  امل لرريالتمررا ين علرر  و ييرراس    شرربكة اإلن نررت تكمإ
   .(27 مستوى ههي الو   ومشا رتهي وميكنل من القيايف بالتدخ ا ال ءمة مل اجلة املشارل

ويبرردو  ن تقرردص الرردو اا املفتوحرررة املكثفررة علرر  اإلن نررت   الويرررت ا ررا  يرررريل علررر   -60
 رثررر مررن ال ريرريل علرر  مشررا رة وتفاعررل الوالررا. ويتسرر   رر ا الشرراغل مررع املنايشررة نشررر احملترروى 

داخررل األوذرراع البحثيررة بشررأن الررنرلهلج ال ءمررة جل ررل الرردو اا املفتوحررة املكثفررة اا الرريت دا ا مرر خر 
 و اا طابع اجتماعل وشخ ل. (28 عل  اإلن نت  رثر تفاع ا 

__________ 

 26) Education International, statement on massive open online courses made available at 

http://icde.typepad.com/files/ei_policy_statement_moocs_2014.pdf. 
 27) Leila Goosen and Dalize VanE-learning management system technologies for teaching“,Heerden 

programming at a distance”,,Proceedings of the International Conference on e-Learning (2015) 

pp. 116-126. 
 28) UNESCO, Leveraging Information and Communication Technologies to Achieve the Post-2015 

Education Goal, p. 28. 

http://icde.typepad.com/files/ei_policy_statement_moocs_2014.pdf
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عرن اختيرا  وتوروير املنرا ج الد اذرية.  ي مسر ولا و  ال فوف الد اذية الريميةش يظرل امل لر -61
 ويل د التوجيل وال تمايف واللتيلايف من ال ناصر ال رو ية للت لي ال   يرريل عل  الو  .

 الحفاظ على القيم اإلنسانية في مجال التكنولوجيا الرقمية -ثامناا  

يي. ه لرر  ذررربيل املثرررالش مثررة  ذرررئلة   غايرررة األمهيررة تت لررر  برررالقيي اإلنسررانية ونظرررايف الت لررر -62
 عربررت اللجنررة امل نيررة حبقرروق الوفررل عررن يلقهررا إءاء املخرراطر الرريت يشرركلها الوصررول إىل اإلن نررت 

 عل  الو  ش   املد ذة  و املنيلل عل  حد ذواء.

ول بد من مراعاة األثر السليب لتكنولوجياا امل لومراا والت رالا علر  جرودة الرت لي  -63
بوصررفها مقررا  الررت لي. وبرردون تنويررع امل رراد ش ذررت د  الرردو اا املفتوحررة  وعلرر  مهمررة اجلام رراا

املكثفة عل  اإلن نت إىل وجود نظايف ت ليي واحد. و نا  نسبة  ر  من الور   الر ين يقرراون 
 و يرج رون إىل املراجررع بشركل  يررل ول يكتبرون مبررا يكفررل مرن الوضررو  واجلرر ة. وي تمررد الورر   

اعتمراد ي علر  يرراءة مراجرع البحرو  املرتبورة بالردو ة. وتسربا اإليبرال عل  اإلن نرت  رثرر مرن 
علرر  عررر  البحررث غوغررل   التشررجيع علرر  اامررول و داءة التح رريل ال لمررل والتفكررري املتسرري 

. رمرررا يررر د  (30 ويبررردو  ن اإلن نرررت ي ررر ف يرررد ة الوررر   علررر  ال ريررريل والتفكرررري .(29 بالتب يرررة
 . (31 من التفكري ال رييل عل  التوبي  بدلا اذتخدايف اإلن نت والريمنة إىل 

وا اإلعرا  عن القل  إءاء األثر السليب للريمنةش ويشمل  لك عل  ذبيل املثال قإعادة  -64
ضر  من  (32 اعتل  الويت املستنفد   الت فحق و اإلن نتترتيا م ذساا الت ليي وهقاا لشبكة 

 قاإلهلاء امليلمنق.

 هكررا اا مت مقررة بشررأن األثررر ال ررا  لألجهرريلة الريميررة علرر  ال قررل ويقررديف نيكررولس رررا   -65
والرررو ش ويلقرررل ال رروء علررر  ريفيررة ترررأثري  لررك علررر  القرريي اإلنسرررانية   الت لررييف قإن مرررن احملررريلن 
ب ررفة خاصررةش ل ذرريما عنرردما يت لرر  األمررر بتغ يررة عقررول  طفالنرراش القبررول دون تررردد بفكرررة  ن 

و  ى  ن التفكرري الترأمللش  فا عليل الريلمن وميكرن الذرتغناء عنرلق.يد ع ال ن ر البشر    الت ليي
 .(33 و ر إنسانيتناش يد ي بح ضحية  لكو و ج

__________ 

 29) Tara Brabazon, The University of Google: Education in the (Post) Information Age, cited in John 

Morgan,Universities.challenged”, p. 16“ 
 30) Nicholas Carr, The Shallows, p. 13. 
 31) Susan D’Antoni,.ed., The Virtual University, p. 53 
 32) JohnUniversities.18.p,”challenged“,Morgan 
 33) Nicholas Carr, The Shallows, p. 87. 
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 تعزيز الرسالة اإلنسانية للتعليم -تاسعاا  

لقررد حرردد إعرر ن رينغررداو التحررد  املتمثررل   الذررتفادة مررن إمكانرراا التكنولوجيرراا  -66
 . (34 الريمية   إطا  يتسي بوابع إنساين

وتل د التنمية الكاملة لشخ ية اإلنسان اهلدف الرئيسل للت لرييش علر  النحرو املن روا  -67
عليررل   التفاييرراا الدوليررة  قرروق اإلنسرران. والررررائيل األ بررع للت لرريي املتمثلررة   الررت لي للم رهررةش 

ة الدولية امل نيرة والت لي لل ملش والت لي لل يش م اش والت لي من  جل الكينونةش اليت طرحتها اللجن
ش  ررر ا الكنررريل الرررردهنيف 1996ل رررايف  الرررت ليبرررالت ليي للقررررن ا ررراد  وال شررررين   تقرير رررا بشررررأن 

ترريلال مهمررة. وميثررل الت لرريي ال ررا  منف ررة وخدمررة عامررةش ول ينبغررل اذررتخدايف الرردو اا املفتوحررة  ل
خ رررة الت لررريي املكثفرررة علررر  اإلن نرررت إلضررر اف تررروهري الت لررريي ا كرررومل  و للتشرررجيع علررر  خ 

 . واذتغ لل رسل ة جتا ية. (35 ال ايف

ويت ررني علرر  اجلام ررااش بوصررفها املقررا  امل نويررة للررت ليش ت يليرريل القرريي اإلنسررانية املشرر رة  -68
اليت  س ا اجرة إليهرا   الويرت الررا نش مرن  جرل مواجهرة حتردياا ال وملرة. ويل رد ت يليريل الرذرالة 

ية ملواجهة الجتال  و حتقي  القيي املادية والردو  النمورل للت لريي. بالم األمهاا اإلنسانية للت ليي  مر 
 لل ر  ال   تت ر  لل الرذالة اإلنسانية للت ليي.اا و  ا األمر بالم األمهية نظر 

 مخاطر التعليم الرقمي  -عاشراا  

   وال رراعإن إذاءة اذت مال التكنولوجيرا ميكرن  ن تر د  إىل التسرلا عر  اإلن نرت  -69
 نشررروة إجراميرررةش برررل وحرررإل الترررو ع   اإل  رررا . و رررا علررر  امل لمرررني إعرررداد ط هبررري ملواجهرررة 
املخرراطر جديرردة. ويررد  ررردا جلنررة حقرروق الوفررل ا اجررة إىل محايررة األطفررال مررن اآلثررا  ال ررا ة 
طر احملتملة حملتوى اإلن نت. واألمر األخور  و الت ر  ل ي اء  و الذتغ ل اجلنسينيش ومثة خما

 يرررررل تشرررررمل اإلع نررررراا التجا يرررررة والرذرررررائل اإللك ونيرررررة الوفيليرررررةش والكشرررررف عرررررن امل لومررررراا 
الشخ رريةش واحملتويرراا ال دوانيررة  و ال نيفررة  و الرريت حترر  علرر  الكرا يررة  و املتحيرريلة  و ال ن رررية 

. و ررررا علرررر  الدولررررة  ن تتخرررر  ترررردابري  مايررررة (36 اإلباحيررررة  و غررررري املرغررررو  هيهررررا وامل ررررللة  و
ألطفال من التحرش عل  شبكة اإلن نتش مبا    لك التسلا  و الذتمالة لألغرا  اجلنسية. ا

ش  ررا ا رررا علرر  ضررمان عررديف تررو ع األطفررال    نشرروة غررري يانونيررة  و   عمليرراا و خرررياا 
 . (37 الحتيال املا   و اإل  ا 

__________ 

 .قالت ليي ال ا  املفتو  عل  اإلن نت ال   ن بو إليل مستقب اق (34 

 إع ن منظمة الت ليي الدولية بشأن الدو اا املفتوحة املكثفة عل  اإلن نت. (35 

التحرر  مرن  يرع  شركال ( بشرأن حر  الوفرل   2011 13وق الوفرلش الت لير  ال رايف  يري انظر  ي اا جلنة حق (36 
 .31الفقرة  ال نفش

 .املرجع نفسل (37 
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ديف التكنولررروجل يرررد عرررن القلررر  مرررن  ن التقررر 55/63و عربرررت اجلم يرررة ال امرررة   يرا  رررا  -70
 وجرررد إمكانيررراا جديررردة للنشررراع اإلجرامرررلش ول ذررريما إذررراءة اذرررت مال تكنولوجيرررا امل لومررراا 
ألغرررررا  إجراميررررةش و شررررا  إىل  مهيررررة توعيررررة اجلمهررررو  ب رررررو ة منررررع ومكاهحررررة إذرررراءة اذررررت مال 

بشررأن     هررع مسررتوى الرروعلاا  امرراا تكنولوجيررا امل لومرراا ألغرررا  إجراميررة. ويل ررا الت لرريي دو  
   ل املسألة.

 التكنولوجيا الرقمية وقانون حقوق التأليف والنشر  -حادي عشر

ي تمد الت ليي الريملش جبميع  شكاللش عل  املواد الت ليمية والكترا املد ذرية واألشركال  -71
 األخرى لنقل امل لوماا اليت   ع لقانون حقوق التأليف والنشر.

 والنشر أليفالت بحقوق المتعلقة المسائل -ألف 

مرررن املهررري إعررررادة النظرررر   حقرررروق امللكيرررة الفكريرررة واذررررتخدايف التكنولوجيرررا الريميررررة    -72
 مايررة امل ررنفاا األدبيررة والفنيررةش واتفرراق  1971الت لرريي والررت ليش مررع مراعرراة اتفاييررة برررين ل ررايف 

الفكريررةش واتفاييررة منظمررة التجررا ة ال امليررة املت لرر  باجلوانررا املت ررلة بالتجررا ة مررن حقرروق امللكيررة 
 ش وغري ا من امل ا داا الدولية.1951اليونسكو ال املية  قوق التأليف والنشر ل ايف 

ومع  لكش يش ر املقر  اااا بالقل  إءاء وجرود اذرتثناءاا مرن يرانون حقروق الترأليف  -73
وق امللكيررة والنشررر تترريح حريررة اذررتخدايف املررواد   الت لرريي. ول ترر د   يمنررة احملترروى إىل تغيررري حقرر

 . (38 الفكرية ملالكل املواد األصليةش اليت  ا اح امها وا فاظ عليها

و  الويت الررا نش يتمترع م ظري مقردمل الردو اا املفتوحرة املكثفرة علر  اإلن نرت بأحقيرة  -74
ملكية املواد املد جة   دو اهتي ويولبون ح ول املستخدمني عل  ترخيص للوصرول إىل تلرك املرواد 
واذتخدامها وميا ذون ح  امللكية عل  احملتوى ال   ينتجل املستخدمون. ومرن  جرل يا ذرة ا ريرة 
األرادمييرة بشركل رامرلش ينبغرل هليئراا الترد يس   الت لريي ال را  الحتفراظ مبلكيرة املرواد الد اذرية 

 .  (39  نتاااصة هبيش مبا    لك املواد املستخدمة   الدو اا املقدمة عن ب د وعل  اإلن

و  ا ال الريملش ي ربح النشرر عمليرة مسرتمرة ولريس حردثاا م ريلولاش وميكرن  ن تسرتمر  -75
وينبغررل  ن حتررتف   يئرراا التررد يس   الت لرريي ال ررا  حبقرروق  .(40 عمليررة التنقرريح إىل مررا ل هنايررة

 رانت طريقة توصيلها.اا  امللكية الفكرية للمواد الد اذيةش  ي

__________ 

 38) http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/digitization_guidelines_ 

for_web.pdf. 
 إع ن منظمة الت ليي الدولية بشأن الدو اا املفتوحة املكثفة عل  اإلن نت. (39 

 40) Cited in Nicholas Carr, The Shallows, p. 47. 
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ة ل احا حقوق التأليف والنشر ينبغل  ن حت يف امل رلحة الجتماعيرة وامل لحة اااص -76
وتل ررد  مهيررة الت لرريي ال ررايف  رثررر ييمررة مررن ذرر ل  صررحا  حقرروق التررأليف اا. ال امررة األوذررع نوايرر

والنشر إىل حتقي  الربح. ويتجل   ر ا املبرد    عردد مرن الذرتثناءاا مرن يرانون حقروق الترأليف 
خاصرة للبلردان الناميرة اا ية برن  ماية امل نفاا األدبية والفنية  حكاموالنشر. و دد ملح  اتفاي

  .(41 تت من متولباا إجرائية ص بة

ول يوجد ح  من حقوق اإلنسران يتمثرل   السر ل إىل حتقير  الرربحش و را  ن تكرون  -77
لر  ال ر يدين للم لحة ال امة املتمثلة   اح ايف ا     الت ليي األولوية   السياذراا ال امرة ع

الوطا والدو . وينبغرل للردول حترديث م ا رداهتا وتشرري اهتا املت لقرة حبقروق الترأليف والنشرر مرن 
 جل السما  جلميع امل ذساا الت ليمية ال امة حبرية الطر ا علر   يرع امل لومراا املسرتخدمة 

 لألغرا  الت ليمية.

شررررراا اااصرررة بوصرررفها ال ررر   و رررر  علررر  ال ررر يد ال ررراملل ت يليررريل م رررايري ملكيرررة ال -78
النررراجع لتلبيرررة   رررداف ا كومررراا هيمرررا خيرررص تكنولوجيرررا امل لومررراا والت رررالا. ومرررع  لررركش 
تتسررربا  ررر ل ا لرررول   خمررراطر مت رررددة املسرررتوياا. وعنرررد تنفيررر  بررررامج تكنولوجيرررا امل لومررراا 

ملخراطر الريت تنشرأ والت الا   جمال الت لييش  ا عل  الدول  ن تو  عناية خاصة لتحديد ا
 عن اختيا  موهر   جهيلة وبرجمياا ومواد ت ليمية لديهي حقوق ملكية ح رية.

رررريف األشرررخاا  وو اإلعايرررةش ول ذررريما  ولئرررك الررر ين ل يسرررتوي ون الذرررتفادة مرررن  -79 و ل
وذائا اإلع يف املوبوعةش من الوصول إىل امل لوماا وا ياة الثقاهية عندما  رن هي يروانني حقروق 

تررأليف والنشررر مرررن حتويررل الوذرررائا إىل صرريم  خرررى. واذرررتخدايف طاب رراا برايرررل و جهرريلة يرررراءة ال
الن ررررروا  و  جهررررريلة الريمنرررررة لتحويرررررل الوذرررررائا املوبوعرررررة إىل نسرررررخ بأشررررركال ميسررررررة يشررررركل 
اذتنساخاا غري مشروا للموبوعااش ما   حتدد اذتثناءاا   القوانني الوطنية. وعلر  الررغي مرن 

وض تها ب   البلدانش  ا اعتماد مبد  عايف   يانون حقوق الترأليف والنشرر  الذتثناءاا اليت
   شكل اذتثناء عايف يسمح بتحويل الن وا من  جل تيسري الوصول إليها. 

ويترررررروىل الحترررررراد امل ررررررا بإتاحررررررة الوصررررررول إىل الكتررررررا  و ررررررو شرررررررارة بررررررني  صررررررحا   -80
ةش واملنظمررراا الررريت  رررديف األشرررخاا مت رررددين ت ررري املنظمرررة ال امليرررة للملكيرررة الفكريررر م رررلحة
اإلعايررررراا املت لقرررررة بقرررررراءة املوبوعرررررااش واملنظمررررراا املمثلرررررة للناشررررررين واملررررر لفني(ش حتويرررررل   و 

إىل  شررركال جت لهرررا متاحرررة للمكفررروهني  و ضررر اف الب رررر  و  و  اإلعايررراا األخررررى  الكترررا
ة إعمرال حر  اإلنسران املت لقة بقراءة املوبوعاا. وينبغل تشرجيع  ر ل الشرراراا مرن  جرل رفالر

   الت ليي.

__________ 

  ع( من ملح  التفايية.(3وجل اا واش املادة الثالثة  انظرش عل   (41 
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إىل ت رررمني حرررر  التررررأليف والنشررررر اذررررتثناءاا  (42 ودعرررت جلنررررة حقرررروق الوفررررل الرررردول -81
يستفيد منها األطفال  وو اإلعاية الب رية  و غري ا من اإلعايااش وي يلء اللتيلايف املن وا عليرل 

مررن اتفاييررة حقرروق األشررخاا  و  اإلعايررةش لكررل تكفررل  ن القرروانني الرريت حتمررل  30  املررادة 
 يييليرراا  مررايف وصررول األشررخاا  و  اإلعايررة  ت سررفياا  واا حقرروق امللكيررة الفكريررة ل تشرركل عائقرر

 إىل املواد الثقاهية.

و رررث املقرررر  ااررراا الررردول علررر  الت ررردي  علررر  م ا ررردة مررررارش لتيسرررري النفرررا  إىل  -82
امل نفاا املنشو ة لفائدة األشخاا املكفوهني  و م ايل الب ر  و  و  إعاياا  خرى   يراءة 

 تردعو إىل وضرع اذرتثناءاا مرن حقروق الترأليف والنشرر وتنفير  اش والريت 2013املوبوعاا ل ايف 
وإد اجها   التشري اا الوطنية ل مان وصول املكفوهني  و ضر اف الب رر  و األشرخاا  و  

 اإلعاياا األخرى املت لقة بقراءة املوبوعاا إىل امل نفاا املنشو ة   وذائا اإلع يف. 

 المفتوحة التراخيص أطر -باء 

وق التأليف والنشر امل لف  و املالك  يع ا قوق ذواء  رانت تشرري ية مينح يانون حق -83
 و   شكل اذتثناءاا مرخص هلا يتي ت مينها   اتفاق. ومن ناحية  خررىش يسرمح ال خريص 
املفترو  للمر لفني بنشرر  عمراهلي والسرما  أل  شررخص بتقاتهرا واذرتخدامهاش لكنرل يسرمح هلرري 

 قوق إ ا اختا وا  لك. بالحتفاظ بامليليد من ا اا  ي 

ومن  جل إنشاء إطا  تراخيص مفتوحة وم  ف هبا عل  نواق واذعش وضر ت منظمرة  -84
املشرراا اإلبررداعل غررري الرحبيررة جمموعررة تررراخيص موحرردة  قرروق التررأليف والنشررر. وتشررجع املنظمررة 

احملتروى مالكل حقوق التأليف والنشر عل  اعتماد تراخيص لذتخدايف املواد عرن طرير  ترراخيص 
املفتررو . ومررن شررأن  لررك  ن يسررمح بتحسررني حتديررد واذررتخدايف احملتويرراا اااصررة هبررا والتفرراو  

اذررتخدايف  وذررهولةبشررأهنا ألغرررا  اإلبررداا والت لرريي والبتكررا . وميكررن  ن يكفررل امل لفررون ذرررعة 
 . (43 لقة ب اخيص حقوق التأليف والنشر عماهلي من خ ل تقليل اجلهود والت قيداا املت 

 الموارد التعليمية المفتوحة -جيم 

املوا د الت ليمية املفتوحة  ل مروا د الت لريي والرت لي والبحرو  الريت  صربحت ملكيرة عامرة  -85
  و  لهر  عنها مبوجا  خ ة ملكية هكرية تسمح لآلخرين باذتخدامها حبرية ملختلف األغرا . 

__________ 

( بشررأن التيلامرراا الرردول هيمررا يت لرر  بتررأثري األعمررال 2013 16ال ررايف للجنررة حقرروق الوفررل  يرري  انظررر الت ليرر  (42 
 التجا ية   جمال حقوق الوفل.

 43) Berkman Center for Internet and Society, Harvard Law School,:The digital learning challenge“ 

obstacles to educational uses of copyrighted material in the digital age”. Available from 

http://cyber.law.harvard.edu/media/files/copyrightandeducation.html. 
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تل   منترردى اليونسرركو بشررأن  ثررر ورانررت املرروا د الت ليميررة املفتوحررة  ول مررا  ررت منايشرر -86
ال امج ا اذوبية الت ليميرة املفتوحرة للت لريي ال را    البلردان الناميرةش امل قرود   برا يس   الفر ة 

ش وا تلئرل  هنرا تشرمل  يرع مرواد الترد يس والت ليمرل والبحرو    2000 وء/يوليرل  3إىل  1من 
ح ملكيرررة عامرررة  و صرررد  حترررت  خ رررة  و خررر ف  لررركش  صرررباا    وذرررياش ذرررواء  رررران  يميررر

مفتوحة تسمح بالوصول إليل دون    تكلفة واذتخدامل وتكييفل وإعادة توءي ل من يبل اآلخرين 
مرن اإلطرا  ا را   قروق امللكيرة الفكريرة علر  النحرو اا دون ييود. وتكون ال خيص املفتوحة جيلء

 . (44 يف ال ملاحملدد   التفايياا الدولية  اا ال لة وحت يف حقوق تأل

وتكرس املوا د الت ليمية املفتوحة هكررة  ن امل رهرة منف رة عامرة ينبغرل  ن يتقاتهرا اجلميرع  -87
حبريرة وعررديف  بوهرا بررالربح ااراا. وا تورروير  ر ا املفهررويف خر ل املرر  ر ال راملل للمرروا د الت ليميررة 

ش مبناذربة إعر ن 2012حيليران/يونيرل  22إىل  20املفتوحةش الر   عقرد   برا يس   الفر ة مرن 
بشأن املوا د الت ليمية املفتوحة. ودعا املوي ون عل  اإلع ن الردول إىل دعري  2012با يس ل ايف 

 وت يلييل وءيادة اذتخدايف املوا د الت ليمية املفتوحة.

املفتوحرة. و نا  ال ديد من املباد اا وامل ذساا اليت تدعي توروير ونشرر املروا د الت ليميرة  -88
وترروهر مشرراعاا املرروا د الت ليميررة املفتوحررة الوصررول إىل املررواد الت ليميررة الريميررة باللغررة اإلنكلييليررة علرر  
 يرررع مسرررتوياا الت لررريي. وتترررا  املرررواد الت ليميرررة والكترررا املد ذرررية للمررررحلتني البتدائيرررة والثانويرررةش 

احتراد الت لريي املفترو  شربكة عامليرة غرري عن توهري ا للد اذرة اجلام يرة وت لريي الكبرا . ويشركل  ه  ا 
 حبيررة تشررمل م ذسرراا ت ليميررة و هررراد ومنظمرراا تت رراون   جمررال تورروير املررواد الت ليميررة املفتوحررةش 

لغرررةش ول ذررريما   جمرررالا ال لرررويف والتكنولوجيرررا.  26   لرررك الكترررا املد ذرررية والررردو اا برررر  مبرررا
 جمرال ال بيرة رمررريل امتيراء ومروهإر للردعي التقرا وي مل م هد اليونسركو لتكنولوجيراا امل لومراا  

 واا ة   جمال اذتخدايف تكنولوجيا امل لوماا والت الا   الت ليي. 

 التكنولوجيات الرقمية وقوى الخصخصة في مجال التعليم -ثاني عشر

ليت التكنولوجياا الريمية تقت ل بال رو ة إشرا  شرراء من القواا اااا والورالا ا -89
تت رراون مررع اجلام رراا ال امررة واااصررة علرر  السررواءش هيمررا يت لرر  بشررراء وتف يررل  جهرريلة وبراجميرراا 
ا اذو . ويد  دى اذتخدايف التكنولوجياا الريمية   الت ليي إىل امليليد من املوايف مرن جانرا 

تقيريي املستخدمني   اجلام ااش ع وة عل  إضفاء الورابع السرل ل علر  امل را ف وامل لومرااش و 
مررن تقييمهررا مررن حيررث األمهيررة الجتماعيررة والثقاهيررة. وتل ررد م ذسرراا  برردلا اا امل لومرراا ايت ررادي

الت لرريي اارراا وال ررا  الرريت ترعا ررا طائفررة مررن الكيانرراا الفرديررةش مبررا    لررك األعمررال التجا يررة 
الشررراا للت لريي ال را    جمال الت ليي ال ا . ويثري  ويل اا الساعية إىل حتقي  الربحش األذرا  و 

عررررن التسرررراالا املت لقررررة باملسررررائل األخ ييررررة.  تسرررراالا بشررررأن الذررررتق ل األرررررادميلش ه رررر ا 
__________ 

بشرررأن املررروا د الت ليميرررة املفتوحرررة. انظرررر  ي ررراف منظمرررة الت ررراون والتنميرررة   امليررردان  2012إعررر ن برررا يس ل رررايف  (44 
 املوا د الت ليمية املفتوحةف حاهيل عل  البتكا .اليت اد ش 
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 خررر ا اجلام ررراا   البت ررراد عرررن وميفتهرررا الجتماعيرررة. ويرررد يررر د  الذرررتغ ل التجرررا    ويرررد
بلرردان وامل ذسرراا األرثررر للت لرريي إىل اإلضرررا  بررالت ليي ال ررا  التقليررد  نتيجررة لرر اري امليلايررا   ال

إىل التميييل     ا ا الش واإلذهايف    جررة األدمغرة مرن اا ش وت ر  الفئاا األرثر حرمانتقدماا 
و نرا   دلرة علر  وجرود ذروق عامليرة ناشرئة و و  تناهسرية متيلايردة  .(45 الكثري مرن البلردان الفقررية
 . (46   جمال الت ليي ال ا 

حة املكثفة علر  اإلن نرت وغري را مرن  شركال الت لريي عرن ب رد ومن شأن الدو اا املفتو  -90
 ن تف رررل إىل ت يليررريل اا خ رررة وخفررر  التمويرررل ال رررايف وءيرررادة الريابرررة اإلدا يرررة علررر  املرررومفني 

وبإمكان اجلام اا الرائدة  ن تسرتأثر بسروق الت لريي ال را  ركرلش ألن الور    .(47 األرادمييني
يرررت  ررر ل  .(48 ا مرمويرررة ومرتبورررة بأذرررات ة مرمررروينيذررريختا ون متاب رررة الررردو اا   جام رررا وتل
اليت ترتبا مباشرة بريادة جمرال األعمرالش ألهنرا تسر    (49 الظا رة بر قالر تالية األرادميية الناشئةق

 إىل حتقي  عوائد مالية ربرية من القواا اااا.

 .(50 الريمنررةوتشرركل م ذسرراا القورراا اارراا جهرراا هاعلررة  ئيسررية ناشررئة   جمررال  -91
هامل ررلحة التجا يررة الرريت يسرر   إليهررا مقرردمو اارردمااش والرريت  كررنهي مررن دخررول ذرروق الت لرريي 
ال ا  باذتخدايف هنج الدو اا الد اذية املفتوحة املكثفرة علر  اإلن نرتش ميكرن  ن تكرون السربا 

ا مررررن   تقررردص  رررر ل الرررردو اا. و رررر ل الرررردو اا املفتوحررررة املكثفررررة علرررر  شرررربكة اإلن نررررت وغري رررر
تكنولوجياا الت ليي عن بل د يرد يسراء اذرتخدامها مرن جانرا ا كومراا وامل ذسراا ومقردمل 
اارردماا   القورراا اارراا مررن  جررل ت يليرريل اا خ ررة وتقلرريص التمويررل ال ررايف وءيررادة السرريورة 

 اإلدا ية عل   ع اء  يئاا التد يس. 

  دو هتا السب نيش وال    عر   ومع اإلشا ة إىل التقرير ال   يدمل إىل اجلم ية ال امة -92
هيل عن القلر  إءاء خمراطر الشرراراا برني القوراعني ال رايف وااراا وا ر    الت لرييش يردعو املقرر  
اااا ا كوماا إىل توخل ا    إءاء ال غوع التجا ية اليت ت د  إىل بيع التكنولوجيراا دون 

للور    و املد ذرني وامل ذسراا الت ليميرة النظر عل  النحو الواجا   ميلايا ا الف ليرة بالنسربة 
والنظرررررررايف الت ليمرررررررل ركرررررررل. وينبغرررررررل للحكومررررررراا  ن تسررررررر   إىل م رهرررررررة ييمرررررررة الذرررررررتثما    
التكنولوجيرراا الريميررة يبررل حتويررل املرروا د مررن القورراا الت ليمررل. ويكتسررل  رر ا األمررر  مهيررة بالغررة 

__________ 

 45) Susan D’Antoni,.ed., The Virtual University, p. 45 

 .52املرجع نفسلش ال فحة  (46 

 منظمة الت ليي الدولية بشأن الدو اا املفتوحة املكثفة عل  اإلن نت.إع ن  (47 

 48) JohnUniversities.challenged”, p. 6“,Morgan 
 .7املرجع نفسلش ال فحة  (49 

علررررر  ذرررررربيل املثرررررالش ت اونررررررت اثنترررررران مرررررن اجلام رررررراا املرمويررررررة   الوليررررراا املتحرررررردةش مهررررررا جام رررررة  ررررررا هرد وم هررررررد  (50 
(ش مرن  جرل إيامررة شرراراا وإعررداد Coursera( ورو ذررريا  Udacityتكنولوجيراش مررع شررريت  وداذرييت  ماذاشوذريتس لل

 SeeJohnUniversities.6.p,”challenged“,Morgan.edXدو اا مفتوحة مكثفة عل  اإلن نت حتت اذي 
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إىل إيامررررة شررررراراا مررررع  صررررحا  بررررالنظر إىل ال تمررررايف املتيلايررررد الرررر   يتجلرررر  اليررررويف   السرررر ل 
م لحة مت ددين. ويشدد املقر  اااا علر   ن ا كومراا و يرع مقردمل ااردماا الت ليميرةش 
ذواء  رانوا ي ملون ب و ة مستقلة  و بالش ا  مع ا كومااش خي ر ون للمسراءلة ألن الردول 

 تتحمل املس ولية عن رفالة اح ايف  يع الشراراا للح    الت ليي. 

وتترررررأثر القواعرررررد واملبرررررادئ الررررريت يقرررررويف عليهرررررا ا ررررر    الت لررررريي بقررررروى السررررروق املرتبورررررة  -93
 بالتكنولوجياا الريمية. ومن األمهية مبكان محاية الت ليي من يوى اا خ ة.

 االستجابات السياساتية والقانونية للتعامل مع الثورة الرقمية -ثالث عشر

د جرررة مرررن القررروة ت جررريل الذرررتجاباا القانونيرررة سرررونامل الريمرررلق علررر  تلقرررد  صررربح قال -94
والسياذاتية عن مواربتها. ول بد من الع اف با اجة إىل التكنولوجياا الريمية و مهيتهاش ليس  

بوصررفها مررروا د ل مليرراا الت لررريي والررت لي وإل ررراد إمكانرراا  ائلرررة اا رررأدواا هحسررراش بررل  ي ررر
اليت ت    التده  املفتو  للم لومرااش وإءالرة للربا والت اون. وينبغل للحكوماا رسر ا واجيل 

الفجررواا الريميررة وتوذرريع نورراق اذررتخدايف اارردماا الريميررة والتغويررة هبررا. و ررا عليهررا حتسررني 
األنظمررة والسياذرراا ال امررة وت يليرريل حورمررة اإلن نررت مررن  جررل تررأمني ذرر مة وصررحة اذررتخدايف 

 . (51 فادة منهاتكنولوجياا امل لوماا والت الا واملساواة   الذت

ويشري املقر  اااا إىل اإلع ن ال   اعتمدتل القمرة السادذرة  موعرة الر يكسش الريت  -95
ش حيررررث اتفرررر  2014 وء/يوليررررل  16إىل  14عقرررردا   هو تررررالييلاش   ال اءيررررلش   الفرررر ة مررررن 

ون املوي رررون علررر   ن اذرررتخدايف وتوررروير تكنولوجيررراا امل لومررراا والت رررالا مرررن خررر ل الت رررا
واملبرررادئ القرررانون الررردو   مرررر برررالم األمهيرررة ل رررمان ذررر مة و مرررن اا الررردو  والقواعرررد املقبولرررة عامليررر

 . (52 وانفتا  الف اء الريمل واإلن نت

 البيئة المواتية  

ينبغررل  ن تنظرررر السياذررراا ال امرررة   هتيئرررة بيئرررة  كينيرررة ل ذرررتفادة مرررن التكنولوجيررراا  -96
 داة ييمررة لترروهري الت لرريي. ه لرر  ذرربيل املثررالش تسررتليليف إتاحررة وه اليررة  الريميررة الرريت ميكررن  ن ت رربح

 املوا د الت ليمية املفتوحة وضع يوانني وذياذاا تيسر اذتخدامها وتشجع عليل.

وينبغررل  ن ت رريلء السياذرراا ال اجميرراا الت ليميررة التفاعليررةش واملكتبرراا الريميررة املفتوحررةش  -97
الورررر   وامل لمررررني وغررررري ي مررررن ال رررراملني   ميرررردان الت لرررريي واألشرررركال اجلديرررردة للتفاعررررل بررررني 

وا تمع احملللش حبيث ميكن إثراء الت ليي عن طري  دمج   ل التكنولوجياا    نشروة ال رفوف 

__________ 

 51) JohnUniversities.p. 8,”challenged“,Morgan 
 52) see http://brics.itamaraty.gov.br/media2/press-releases/214-sixth-brics-summit-fortaleza-declaration. 
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الد اذررية التقليديررةش لكررن ينبغررل ت ررميي  رر ل السياذرراا بوريقررة تكفررل اذررتخدايف التكنولوجيرراا 
 . (53 فوف الد اذية وليس ربديل عنهااجلديدة بوصفها مكملة للت ليي   ال 

ومررن ال رررو   وضررع ذياذررراا  كينيررة وإ رراد بيئررة تنظيميرررة ذررليمة لت يليرريل اذرررتحدا   -98
احملتوى واادماا امل ئمني عل  ال  يد احمللل وءيادة ههي تأثري الوصول إىل شبكة اإلن نت من 

 حيث التوو اا الجتماعية والثقاهية. 

 ن ا  ررول علر  املرروا د ال ءمرة للتكنولوجيرراا الريميرة يتولررا إشرررا  ويرا ل شررك هيرل  -99
امل ذساا اااصة مثل مشغلل الشبكااش ومقدمل احملتوى واجلهاا امل نية األخرى. وميكرن  ن 
تشرررمل الررردو اا املفتوحرررة املكثفرررة علررر  اإلن نرررت إيامرررة شرررراراا برررني امل ذسررراا الت ليميرررة   

ناميرررة وا كومررراا والوررررالا اإل ائيرررة والقوررراا ااررراا. وباإلمكررران البلررردان املتقدمرررة والبلررردان ال
إشرررا  القورراا اارراا   ترروهري املنتجرراا وااررردماا  اا ال ررلة عنرردما تكررون ا كومرراا يرررد 

 . (54 وض ت املبادئ األذاذية واإلطا  السياذاو الواضح

 امرراا مررع ا رر     و ررا  ن يكررون اذررتخدايف التكنولوجيرراا الريميررة   الت لرريي متسررقاا  -100
الت ليي. وينبغل هل ا الذتخدايف ءيادة الوصول ل ا د منلش وت يلييل اإلن افش ل ءيادة التفاوتاا 
القائمرة   ا تمرعش والق راء علر  التمييريلش ل التسربا   وجرود حرواجيل جديردةش وحتسرني نوعيرة 

 الت لييش ل ال مل عل  تقوي ها.

 اإلطار التنظيمي -رابع عشر

إن الذررتفادة مررن الفرررا ال ديرردة املرتبوررة برراملوا د الت ليميررة املفتوحررة والررت لي عررن طريرر   -101
اإلن نت ب فة عامة تستوجا التفاق عل  م رايري وحلليراا ل رمان اجلرودة واعتماد راش وىاصرة 
هيما يت ل  برصد ويياس نترائج الرت لي والتثبرت مرن صرحتها. وينبغرل وضرع السياذراا الريت ترنظي 

ر واذررتخدايف  رر ل املرروا د هبرردف إضرراهة ييمررة إىل السياذرراا الت ليميررة القائمررة واملسررامهة   تورروي
 . (55 من وضع وثائ  م يلولة بشأن السياذاا ال امة تلبية األ داف الت ليميةش بدلا 

مقردميها  ومن ا الا اليت تنوو  عل  حتردياا ربررية مرايبرة املراذر ا عر  اإلن نرت  و -102
ل الكثررريون مررنهي مررن  مررارن ل   رع ل رروابا علرر  اإلطرر ق ويقرردمون خرردماهتي دون الر ين ي مرر

التقيرررد بلررروائح تنظيميرررة. و رررا علررر  السرررلواا ال امرررة  ن جترررد السررربل الكفيلرررة مبنرررع اجلهررراا غرررري 
 و املخادعررة مررن ال مررل بوصررفها جام رراا ومن هررا مررن مررنح مرر   ا ل ييمررة اا راهيرر  امل  ليرة تررأ ي ا 
  لك عندما تكون اجلهاا املوهرة للخدمة موجودة   ااا   وت مل ع  اإلن نت. هلاش مبا   

__________ 

انظررر القررررا  املت لرر  باذرررتخدايف تكنولوجيررا امل لومررراا والت ررالا الررر   اعتمرردل املررر  ر ال رراملل السرررابع ملنظمرررة  (53 
 .2015 وء/يوليل  26إىل  22الت ليي الدوليةش ال   عقد    وتاوا   الف ة من 

 54) UNESCO, Leveraging Information and Communication Technologies to Achieve the Post-2015 

Education Goal, p. 12. 
 .33املرجع نفسلش ال فحة  (55 
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ومرن ال رررو   وجررود إطرا  تنظيمررل ألن السرروق ا ررة   جمررال الت لرريي ال را  يررد ترر د   -103
إىل ييررررايف جهرررراا متدنيررررة اجلررررودة بالذررررتثما     رررر ا القورررراا. و ررررا علرررر  ا كومرررراا مرايبررررة 

 إطرا  وجرود مرن منراا ل وعليرلشوالتأررد مرن عرديف مرنح شرهاداا مريلو ة. املما ذاا الحتياليرة 
 اإلنسرراين املفهررويف اللرروائح ت كررس  ن و ررا .(56 املسرر ولياا وشررروع املسرراءلة لتحديررد تنظيمررل
 . ال امة امل لحة  ديف الت ليي  يمنة  ن وتكفل عايف بشكل للت ليي

اذرتخدايف التكنولوجيرا الريميرة   الت لريي والريت ينبغرل ويقديف املقر  اااا توصرياا بشرأن لروائح  -104
  ن تكون مليلمة و ادعة وتنوو  عل  عقوباا من  جل رفالة ا ماية الكاهية للح    الت ليي.

  التوجيهية اللوائح -ألف 

لرروائح التوجيهيررة ضرررو ية ل ررمان  ن تكررون التكنولوجيرراا الريميررة مكملررة للت لرريي لتل ررد  -105
والت لي املباشر   اجلام اا ول حتل علرل. ول ينبغرل  ن ي رر اذرتخدايف تكنولوجيراا امل لومراا 

 والت الا بالوميفة الجتماعية للجام اا  و ينال من مهمتها الت ليمية األذاذية. 

 لزجريةا اللوائح -باء 

اللروائح اليلجريرة ضررو ية للتأررد مرن منرع املما ذراا الحتياليرةش مثرل تقردص الت لريي علر   -106
اإلن نررررتش و   عاولررررة لتحويررررل الت لرررريي إىل ذررررل ة جتا يررررة. وينبغررررل للحكومرررراا  ن حتظررررر  يررررع 

يت ت رر برالقيي اإلع ناا التجا ية والدعاية املت لقة مبيلايا تكنولوجياا امل لومراا والت رالا الر
اإلنسانية األذاذيةش و ن حتظر    بوابة إلك ونية  و مويع عل  شبكة الويرا ييسرر الوصرول إىل 

 املواد اإلباحية  و    عل  ال نف  و اجلرائي اإللك ونية  و اإل  ا   و    جرمية  خرى.

  العقابية اللوائح -جيم 

 ذررراا الحتياليرررةش مبرررا    لرررك مرررنح الشرررهاداا اللررروائح ال قابيرررة مولوبرررة ملواجهرررة املما -107
ا ذراا الحتيرال والفسراد وم حقرة املشرغلني الر ين يوالدبلوماا امليلو ة. ومن املهي التحقي    

 ي ملون ب و ة غري يانونية. 

 استنتاجات  -خامس عشر

تشكككل التكنولوجيككات الرقميكككة ثككورة فكككي مجككال تككوفير التعلكككيم. فمسككارات الكككتعلم  -108
تعككددة، مثككل الككتعلم اإللكترونككي والككدورات المفتوحككة المكثفككة علككى اإلنترنككت والمككوارد الم

قائمككة  اتالتعليميككة المفتوحككة تسككاهم فككي تنويككع نكمهمككع الككتعلم. ومككع ذلككك، ال تككزال التفاوتكك
__________ 

 56) see http://campaignforeducation.org/en/news/global/view/623-representatives-from-91-countries-come- 
together-for-the-fifth-gce-world-assembly. 
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يتعلككق بالوصككول إلككى التكنولوجيككات الرقميككة، ويتعككين علككى البلككدان العمككل علككى سككد  فيمككا
يكددي التهمكيش واالسكتبعاد إلكى تقكويد مبكادئ العدالكة االجتماعيكة الفجوة الرقميكة، حيكث 

 واإلنصاف، وهي ركائز أساسية لعمل منظومة األمم المتحدة في مجال السالم والتنمية.

، دعكككا الموقعكككون علكككى اإلعكككالن العكككالمي بشكككأن التعلكككيم العكككالي للقكككرن 1998وفكككي عكككام  -109
الطكككالل الفرصكككة  إعطكككاءلتعلكككيم العكككالي إلكككى الحكككادي والعشكككرينا تصكككورات وتكككدابير، مدسسكككات ا

لتطككوير قككدراتهم بصككورة كاملككة مككع الشككعور بالمسككدولية االجتماعيككة، وإعككدادهم للمشككاركة الكاملككة 
 في المجتمع الديمقراطي والمبادرة إلى تعزيز التغييرات التي من شأنها تدعيم اإلنصاف والعدالة. 

علكككى مخكككاطر تقكككويد القكككيم اإلنسكككانية وينطكككوي اسكككتخدام التكنولوجيكككات الرقميكككة  -110
 للتعليم وجودته، ال سيما فيما يتعلق بمنح شهادات ودبلومات مزورة.

وعكككالوة علكككى ذلكككك، ينبغكككي النظكككر بشككككل جكككاد فكككي ةثكككار التكنولوجيكككات الرقميكككة  -111
 وحقوق التأليف والنشر من أجل تحسين فهم حق الوصول إلى المعارف والمعلومات.

وجيككات الرقميككة بشكككل سككلبي فككي التعلككيم مككن خككالل إضككعاف قككدرة وتككدثر التكنول -112
الطككالل علككى التفكيككر والتككدبر بطريقككة نقديككة، والمسككان بككالقيم اإلنسككانية للتعلككيم وتمهيككد 

 السبيل لتحويل التعليم إلى سلعة تجارية.

وينبغككي للككدول، فككي ضككوء التزاماتهككا بموجككد قواعككد ومبككادئ الحككق فككي التعلككيم، كفالككة  -113
تعكككوق التكنولوجيكككات الرقميكككة الوصكككول العكككام إلكككى التعلكككيم أو تككككافد فكككرص الحصكككول علكككى  أال

 التعليم. كما ال ينبغي السماح لهذه التكنولوجيات بتقويد مفهوم التعليم باعتباره منفعة عامة. 

ويجكككد علكككى الحكومكككات أن تسكككتوعد درون الماضكككي، عنكككدما ككككان يكككتم شكككراء  -114
االعتبكككار الواجكككد للعوامكككل المتعكككددة التكككي تسكككاهم فكككي تحقيكككق التكنولوجيكككات دون إيكككالء 

النجاح. فالحواسيد العادية واللوحية ال تحدث بمفردها أي فكرق فكي نتكائع الكتعلم إذا لكم 
يمشككرا المدرسككون ومككديرو المدسسككات التعليميككة فككي عمليككة التخطككيد ولككم يتلقككوا التككدريد 

 الصفوف الدراسية. الكافي على استخدام التكنولوجيا بصورة فعالة في

يككدعو  2030ويكذكرر المقكرر الخكاص بكأن إطكار العمككل الخكاص بكالتعليم حتكى عكام  -115
الحكومككات علككى وجككه التحديككد إلككى تسككخير تكنولوجيككات المعلومككات واالتصككاالت لتعزيككز 

 الجودة والتعلم الفعال. كما يعترف بأهمية التعليم باعتباره منفعة عامة.

الذي تشهده نظم التعليم، وال سيما التعليم العكالي، مكن خكالل  وفي مواجهة التحول -116
التكنولوجيكات الرقميككة، تظككل الدولككة مسككدولة فككي المقككام األول عككن احتككرام وحمايككة الحككق فككي 
التعليم بموجد التزاماتها القانونية الدولية. فالدولة هي الراعية للقواعد والمبكادئ، ويجكد أن 

ينبغكككي أن تتنصكككل  فكككي جميكككع نظكككم وأسكككاليد التعلكككيم. والتكفكككل احتكككرام الحكككق فكككي التعلكككيم 
الحكومكات مكن مسكدوليتها عكن ضكمان احتفككاظ المدسسكات التعليميكة بمهمتهكا األساسكية فككي 
مجكككال الخدمكككة العامكككة. وفكككي جميكككع الظكككروف، يجكككد علكككى الدولكككة أن تضكككطلع بمسكككدوليتها 

 اإلنسان.من حقوق اا أساسياا بوصفها الضامن والمنظم للتعليم باعتباره حق
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 توصيات -سادن عشر

وفكككي ضكككوء مكككا ورد أعكككاله، ومكككع مراعكككاة التحكككديات التكككي تطرحهكككا التكنولوجيكككات  -117
 الرقمية أمام الحق في التعليم، يقدم المقرر الخاص التوصيات الواردة أدناه.

 مسدولية الدولة عن حماية وصون الحق في التعليم  

عككككككن اسككككككتخدام تكنولوجيككككككات المعلومككككككات مككككككع التسككككككليم بأهميككككككة الفككككككرص الناشككككككئة  -118
واالتصاالت، ينبغكي للكدول أال تنسكى النظكر فكي الجانكد السكلبي لهكذا االسكتخدام وأثكر الفجكوة 
الرقميككة علككى نظككام التعلككيم، وال سككيما بالنسككبة للفئككات التككي ال تككزال مهمشككة وبالنسككبة ل جيككال 

 القادمة والمجتمع بشكل عام.

 اء التكنولوجيات الرقميةالنهع القائم على الحقوق إز   

ينبغككي للككدول التصككدي للمسككائل المتعلقككة بالوصككول والجككودة واإلنصككاف فيمككا يتعلككق  -119
باستخدام التكنولوجيا الرقمية في التعليم، وأن تكفل إعمال حق الطالل في التعليم علكى نحكو 

. وثمكة خطكر جسكيم يتمثكل فكي أن تكددي التكنولوجيكا إلكى زيككادة ككامالا   منصكف واحترامكه احترامكاا 
التفاوتات في المجتمع إذا لم يمعتمكد نهكع عكادل بشكأن اسكتخدامها. وينبغكي أن تككون التزامكات 

 الدول باحترام وحماية وإعمال الحق في التعليم من الشواغل التي تحظى باألولوية. 

 سد الفجوة الرقمية  

يكع الكدول مسكدولية إعمكال الحكق فكي التعلكيم علكى نحكو تكدريجي تقع علكى عكاتق جم -120
وألقصككى مككدى لمواردهككا. وينبغككي أن تراعككي اسككتراتيجيات التنفيككذ أهككداف التنميككة المسككتدامة 
وااللتزامكككات المتعلقكككة بكككالحق فكككي التعلكككيم. ويجكككد أن تبكككيرن المدشكككرات المصكككنرفة والتقكككارير 

تحسكين نتكائع التعلكيم أو إلكى نتكائع سكلبية غيكر  السنوية ما إذا كانت االسكتثمارات تكددي إلكى
  مقصودة تتطلد إجراءات عالجية.

 حماية التعليم من قوى الخصخصة  

تقكككف قكككوى الخصخصكككة وراء انتشكككار الكككتعلم والتعلكككيم الرقمكككي وتسكككعى إلكككى إيجكككاد  -121
أسواق للتعليم ينبغي أن تخضع لنقاش عام من أجل منع تحويل التعليم إلكى سكلعة تجاريكة. 

 وال ينبغي لقطاع الشركات أن يمس استقاللية التعليم ووظيفته. 

وجيات الرقمية كوسيلة للتعلكيم وينبغي للسلطات العامة أن تكفل استخدام التكنول -122
ولكيس كبكديل للتعلككيم المباشكر. وعليهكا االعتككراف بكأن التواصكل البشككري فكي مجكال التعلككيم 

أن تتخذ التكدابير الالزمكة اا جوهري في عملية التعليم والتعلم. وينبغي للسلطات العامة أيض
ظ بحككككريتهم لبنككككاء قككككدرة المعلمككككين علككككى اسككككتخدام التكنولوجيككككات الرقميككككة مككككع االحتفككككا

يتعلكككككق بكككككالنهع التربويكككككة. ويجكككككد أن يككككككون للمعلمكككككين صكككككالحية وحريكككككة تكييكككككف  فيمكككككا
التكنولوجيات الرقمية بما يتفق مع السياقات المحلية، وأن تكون لهم سلطة إعكادة ترتيكد 
 المواد التعليمية والمنهجيات على اإلنترنت بما يناسد تلبية متطلبات التعليم في البلد.
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 رد التعليمية المفتوحةتعزيز الموا  

بشكأن المكوارد  2012ينبغي للدول أن تنفذ التوصيات الواردة فكي إعكالن بكاريس لعكام  -123
التعليميككة المفتوحككة، اعترافككا بأهميتهككا فككي تعزيككز اسككتخدام هككذه المككوارد مككع العمككل فككي الوقككت 

تكوفير كتكد  نفسه على خفد تكاليف التعليم بالنسبة للحكومة. ومن المهكم فكي مجكال التعلكيم
مدرسككية ومككواد تعليميككة ودورات علككى اإلنترنككت تكككون عاليككة الجككودة، ويككددي تقاسككم تكككاليف 
تطكككوير وتعزيكككز المكككوارد المفتوحكككة العاليكككة الجكككودة إلكككى وفكككورات يمككككن اسكككتثمارها فكككي تكككدريد 

 المعلمين وتحسين مشتريات التكنولوجيا. 

اإلنسككان والوكككاالت التابعككة إشككراا الحكومككات مككن خككالل عمككل هيئككات معاهككدات حقككوق   
 ل مم المتحدة 

عند النظر في الحق في التعليم أثناء الحكوار مكع الكدول، ينبغكي لهيئكات معاهكدات  -124
حقككوق اإلنسككان التابعككة ل مككم المتحككدة النظككر، فككي نطككاق واليككة كككل منهككا، فككي اسككتخدام 

وينبغي لها علكى وجكه تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وةثارها على الحق في التعليم. 
الخصوص النظر فيما إذا كان الجاند السلبي الستخدام هذه التكنولوجيكات قكد أمخكذ فكي 
، االعتبككار ومككدى توافككق السياسككات مككع قككانون حقككوق اإلنسككان واإلطككار المعمككول بككه دوليككاا 

 وذلك من أجل كفالة الحق في التعليم ومعالجة الفجوة الرقمية.

عراض الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان، ينبغكي إيكالء وفي سياق ةلية االست -125
اهتمكككام كبيكككر للتكنولوجيكككا الرقميكككة والحكككق فكككي التعلكككيم خكككالل الحكككوار مكككع الكككدول. وينبغكككي 
تشككجيع الحكومككات علككى اتخككاذ التككدابير الالزمككة لحمايككة الحككق فككي التعلككيم والحفككاظ علككى 

مككة عنككد المسككان بككالحق فككي التعلككيم التعلككيم باعتبككاره منفعككة عامككة واتخككاذ اإلجككراءات الالز 
 بسبد استخدام التكنولوجيات الرقمية. 

ويجد الحرص بشدة على التكزام الكدول بتكوفير تعلكيم شكامل ومنصكف وغيكر تمييكزي  -126
وعالي الجودة للجميع لدى استخدام إي تكنولوجيات رقمية في مجال التعليم. وتدثر هيمنكة 

 عبر اإلنترنت تأثيراا سلبياا على توفير التعليم بلغات أخرى.اللغة اإلنكليزية في مجال التعليم 

وفي سكياق العمكل الجكاري بشكأن وضكع اتفاقيكة عالميكة بشكأن االعتكراف بمكدهالت  -127
التعليم العالي، يمكن لليونسكو معالجة مسألة مكنح الكدرجات والشكهادات المكزورة والنظكر 

والككدبلومات المعتككرف بهككا وطنيككاا.  فككي أن تصككبح الجهككة المسككتأمنة علككى جميككع الشككهادات 
ينبغي لليونسكو أن تسدي المشورة للدول بشأن تنفيكذ نظكام وطنكي التخكاذ إجكراءات  كما

 قانونية للتصدي لمنح الشهادات والدبلومات المزورة والممارسات االحتيالية.

وينبغي للدول أن تعمل من أجل تضمين قانون حقكوق التكأليف والنشكر اسكتثناءات  -128
ى الصكككعيدين الكككوطني والكككدولي تسكككمح للبلكككدان الناميكككة باالسكككتفادة مكككن أي معلومكككات علككك
مواد ل غراض التعليمية غير الربحية. ومن شأن هكذا االسكتثناء تحقيكق المصكلحة العامكة  أو
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من خالل تعزيز وتحسين التعليم في البلدان النامية ضمن اإلطار الدولي المحدرث لحقوق 
لهككذه الغايككة، ينبغككي لليونسكككو، بالتعككاون مككع المنظمككة العالميككة اا التككأليف والنشككر. وتحقيقكك

للملكيككككة الفكريككككة، استكشككككاف إمكانيككككة إنشككككاء إطككككار دولككككي للتككككرخيص المفتككككوح للمككككوارد 
 التعليمية، بالتشاور مع أصحال المصلحة المعنيين. 

 البرلمانيين مع التعاون  

ين والسياسكات التكي تعكزز اسكتخدام يضطلع البرلمانيون بكدور هكام فكي وضكع القكوان -129
التكنولوجيا فكي قطكاع التعلكيم. وينبغكي للتشكريعات أن تكنص صكراحة علكى حمايكة الحكق فكي 

 التعليم، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالمشتريات والقوانين التجارية.

 تشجيع ودعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  

المجتمككع المككدني والمنظمككات غيككر الحكوميككة علككى  ينبغككي للحكومككات أن تشككجع -130
االضكطالع بكدور كبيكر فكي إشكراا الجمهكور فكي المناقشكات بشكأن أثكر التكنولوجيكا الرقميكة 
على الحق في التعليم، مع إيالء االعتبار الكامل ألهميكة الوصكول والجكودة واإلنصكاف فكي 

 مجال التعليم.

عكن الطكالل واابكاء  اط الفكرية، فضكالا وينبغي لمنظمات المجتمع المدني واألوس -131
والرابطات المجتمعية، كشف ااثار السلبية للتكنولوجيات الرقمية على الحق في التعلكيم، 
والقيككام علككى وجككه الخصككوص بتأكيككد األهككداف األساسككية المنصككوص عليهككا فككي اإلعككالن 

م التعبيككر عككن العككالمي لحقككوق اإلنسككان واالتفاقيككات الدوليككة لحقككوق اإلنسككان. وينبغككي لهكك
شككواغلهم إزاء ضككرورة صككون القككيم اإلنسككانية فيمككا يتعلككق بككالحق فككي التعلككيم فككي مواجهككة 
 األساليد الرقمية للتعليم. ويمعد عملهم المدازر لتعزيز العدالة االجتماعية واإلنصاف مفيداا 
عكم لمكافحة نكمهمع التسويق التجاري الستخدام التكنولوجيا في التعليم. وينبغكي تشكجيع ود
 البحوث والفعاليات ومشاورات الخبراء المتعلقة بالحق في التعليم في العصر الرقمي. 

    


