
	

	

 
بیان اإلفال حول حیادیة اإلنترنت واإلعفاء من 

الرسوم  
 
 

الُمقدمة:   
 

 حریة من الحد یجب الف اإلنترنت، على البیانات كل مع التعامل في مساواة ھناك تكون أن ھو اإلنترنت حیادیة أو1 الشبكات حیادیة إن
 بسبب اإلنترنت حیادیة حول التساؤل نشأ لقد. 2جھاز أو تطبیق أو خدمة، أو بعینھ محتوى بتفضیل علیھا التأثیر أو االختیار في الُمستخدمین
 إلى الوصول یمنعوا أن مثل ُمالئمة، بصورة المحتوى سیر اإلنترنت خدمات ُمقدمو یُدیر أال الُمستخدمین یخاف ناحیة، من عدیدة، مخاوف
 ُمشاھدة مثل( اإلنترنت على للبیانات الُمتزاید التدفق اإلنترنت خدمات دموُمق یُجادل أخرى ناحیة ومن جودتھا، من یقللوا أو الُمتنافسة التطبیقات
  ).الُمتنقلة والشبكات األسالك،( التحتیة اإلنترنت بنیة تحتملھ ما یتخطى) البیانات كثیفة الخدمات من غیرھا أو الفیدیو

 
 أنواع لُمختلف" بطیئة"و" سریعة" فئتین عمل أو استخدامھ، الُممكن البیانات كمل "أقصى حد" وضع اإلنترنت خدمات ُمقدمي اقتراح وكان

 وفي الموبیل، على اإلنترنت خدمات على الحصول في الكثیرین قدرة عدم وھو أال النامیة الدول في آخر بُعًدا وھناك ستخدمین،والمُ  الُمحتوى
.والمكتبیین للمكتبات الحال وبطبیعة المعلومات؛ ُمستخدمي كل تعني كبیرة قضیة عنھ التنازل أو اإلنترنت حیادیة بمبدأ االلتزام یُصبح الحالة ھذه  

 
 نسق لقد للُمستخدم، الُمخصص البیانات حجم من یُنتقص التطبیقات بعض عبر البیانات استھالك یجعل ال الذي المبدأ إنھ :اإلعفاء من الرسوم

 یُخصم أال ذلك یعني األحیان، بعض في ،3خدماتھم من "ُمقابل بال" نسخ لتقدیم المحمول شبكات مشغلو مع الخدمات ُمقدمي كبار من العدید
 لم وإن حتى الخدمة على الحصول الُمستھلك یستطیع أخرى أحیانٍ  وفي الشھریة، الُمستخدم استھالك حصة نم ُمعینة إلكترونیة مواقع استخدام
. شيء 4الشھریة باقتھ في ُمتبقیًا یكن  

 
 اختیارات بتوجیھ اإلنترنت خدمات لُمقدمي ذلك یسمح ثم ومن باألولویة، تحظى المجانیة الخدمات ھذه ألن اإلنترنت، حیادیة مبدأ ذلك ینتھك

 غیر الخدمات ھذه فإن البیانات، تدفق لتزاید التحتیة البنیة احتمال عدم حول المثار ضجیجال مع یتوافق ال أنھ إلى باإلضافة ،الُمستخدمین
 الحدیقة" وضع إلى بنا یؤدي وقد مساره عن المحتوى استھالك یُخرج ما وھو تكلفتھا، انعدام أو لقلة فیھ الىُمغ استخداًما تجذب لرسوم الخاضعة
 أسعار تتفاوت حین 6الرقمیة الفجوة ُمشكلة تتفاقم قدو ،5وحسب للتقییم الخاضعة غیر الخدمات ذهھ على الُمستخدم استخدام یقتصر حیث" الُمغلقة
  .النامیة الدول في الشكل بھذا االستخدام وأشكال
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قضایا مكتبیة  
 

:المعلومات احتكار تجنب: المعلومات على الحصول حریة  
قواعد اإلفال السلوكیة للمكتبیین نة توضح مدوومحوریُا بالنسبة لمھمة اإلفال كما  حقًا عالمیًا بلاستقاء األنباء واألفكار وتلقیھا یُعد حق 

تقف من أال والتأكد الفعالة في إتاحة الحصول على المعلومات، أكثر الطرق استخدام ، فعلى المكتبات 7مجال المعلوماتعلى والقائمین 
في وجھ ھذا الحق. من أي نوع یة عوائق أ  

 
المحتویات ُمقدمي موقع المكتبة التنافس مع فلن یستطیع ، یكون دور المكتبات في تقدیم المعلومات في خطر، بدون حیادیة اإلنترنت

من الخدمات المعفیة من بأسعار خاصة أو بالمجان ضمن الخدمة مستویات ُمتفاوتة الذین بإمكانھم تقدیم ونوعیة المعلومات التجاریة 
الخدمات أن یُضاھي والذي ال یُمكن أو اإلتاحة بمقابل والبطیئة المحدودة الُمقابل، وفي ھذه الحالة ستدخل المكتبات في فئة المواقع 

. المتوفرة دون ُمقابل، وھذا وضع یفرض ضریبة على المعرفة بینما یدعم المحتوى التجاري مالیًا  
 

تدعو وأكثر توازنًا،  8بصورة أوسعالُمستخدمین على الحصول على المعلومات حیادیة اإلنترنت تُھدد قدرة فمخالفة عالوةً على ذلك، 
إلى:  16،10في الغایة الدول األمم المتحدة ُخطة   

 
واالتفاقات الدولیة"" كفالة وصول الجمھور إلى المعلومات وحمایة الحریات األساسیة، وفقاً للتشریعات الوطنیة   

 
وال یُعد االختیار بین خدمات بعینھا وبال ، في كل الدولحیادیة اإلنترنت للتنمیة؛ لذا یجب حمایة ضروري إن الحصول على المعلومات 

ویوجھونھم نحو بصورة غیر عادلة الناس دیر الجھات العامة والخاصة تُ وعدم اإلتاحة على اإلطالق اختیاًرا حقیقیًا. وعندما ُمقابل 
. 9على التحكموزیادة قدرة األقویاء للرقابة بإمكانیة عالیة فھذا یُھدد خدمات بعینھا دون أخرى،   

 
اإلنترنت یُتابعون خدمات ًكا لخصوصیة اتصاالت الُمستخدمین، على اعتبار أن ُمقدمو انتھاالخدمات الُمختلفة بین تُشكل التفرقة وأخیًرا، 

یتمتع الذي ینص على أن  10مع بیان اإلفال لإلنترنت، وھو ما یتعارض الذي یتم تحمیلھوالمحتوى التي تحظى بالُمشاھدة المواقع الُمحددة 
أثناء استخدامھم للمصادر والخدمات. بالسریة والخصوصیة ُمستخدمي المكتبات   

 
حیادیة اإلنترنت ضرورة إلتاحة المعلومات  مبدأعد یُ تضمن حیادیة اإلنترنت، عمل رصینة  وضع أُطربفي ھذا الشأن، تدعم اإلفال 

في ظل عصر اإلنترنت. وبال تفرقة عالمیًا   
 

:المعلومات تنوع ضمان: التعبیر حریة  
على حریة التعبیر تفرض حیادیة اإلنترنت تحدیًا تبات وحریة الحصول على المعلومات، الخطر الذي یُھدد مواقع المكوباإلضافة إلى 

" كما ھو موضح .استقاء األنباء واألفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة "حق اإلفال على تؤكد ، أیًضا
التعبیر على القدرات التكنولوجیة، بل تضمنھ القوانین الدولیة فال یعتمد حق حریة )، 19(المادة  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانفي 

والوطنیة.   
فقد أصبح المصدر الرئیسي للمعلومات ؛ ولذلك والرأي في ُمجتمع المعلوماتإلیصال التعبیر ھو الوسیلة األساسیة إن اإلنترنت 

ومعرفة االبتكارات ، 11لیُسمعوا ویحصلوا على التقدیرمجاالُ للجمیع ، ویوفر اإلنترنت المفتوح ولُمشاركة االبتكارات واالطالع علیھا
ُمناھضة  قوانین (مثل: ولكن في حدود القوانین الوطنیة، الُمتخصصین من محررین ومراجعیندون الحاجة إلى وُمشاركتھا 
ُمناھضة التحرش). ُمناھضة التشھیر، العنصریة،   
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استھالك على والذي قد یؤثر من خالل التفرقة في أسعار الخدمات في تقیید حریة التعبیر  أیًضا ذاتھولكن یُمكن استخدام اإلنترنت 
وبدونھا ، بدون حمایة حیادیة اإلنترنت، سیكون صوت األقویاء فقط ھو الموجود والمسموع، 12الخدمات واإلقبال على المحتوى

. 13تنوع المعلومات ووجھات النظر، الضروریة كي تستمر الدیمقراطیةتُدمر والتي ترتفع احتمالیات احتكار المعلومات   
 

: التوصیات  
النزاھة، ألسباب تتعلق بأو  التحكم في سیر البیانات (بسبب الضغط على الشبكة أو تأمینھااإلنترنت لُمقدمي خدمات  وبینما یحق أحیانًا

أن التأكید على تحقیق ھذا الھدف المشروع، ومن الھام أیًضا حدث ذلك بشفافیة وفي إطار مقاییس؛ ل، یجب أن یعلى سبیل المثال)
ضمان الحد األدنى من الجودة بالتنسیق مع تضر الُمستخدمین، لذا فعلى ُمقدمي خدمات اإلنترنت القدرة والسرعة غیر الكافیة قد 

.14أو التطبیق، أو طریقة االتصال"أو الموقع، على "الُمستخدم، كما یجب أال یعتمد مستوى الخدمة الُمقدمة الجھات المحلیة.   
 

:في ھذا اإلطار على أخصائیي المكتبات  
• حیادیة اإلنترنت.وضع سیاسات الُمشاركة في ُمناقشات    
• توضیح دعمھم لإلنترنت المفتوح.    
• الحصول على بعض الخدمات، والتحدیات التي تفرضھا.بحیادیة اإلنترنت ومجانیة تعریف الُمستخدمین    
• .الُمستخدمین بذلكحیادیة اإلنترنت، وتوعیة یھددون معرفة ما إذا كان القائمون على تقدیم خدمة اإلنترنت    
• على المستویین الوطني واإلقلیمي. لحیادیة اإلنترنت إلیجاد ضمان قانوني حشد الدعم    
• ذلك.تأثیرھم على سیر البیانات وأسباب بالشفافیة في كیفیة وتوقیت تُلزم ُمقدمي خدمات اإلنترنت النداء بوضع قواعد    
• الخدمات المجانیة.التعاقد على حشد الدعم لمنع    
• حول العالم، كذلك توفیرھا من خالل مكتبات عامة مدعومة جیًدا. خدمة اإلنترنت الحصول على حشد الدعم؛ لتقلیل تكلفة    
• إلتاحة اإلنترنت، مثل: الشبكات الُمجتمعیة. االستراتیجیات البدیلة في البنیة التحتیة ولالستثمار حشد الدعم    
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