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بيان الحدث الرفيع المستوى الستعراض تنفيذ نواتج
القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر
سنوات )(WSIS+10
ألف – ديباجة
ُعقد احلدث الرفيع املستوى ) (WSIS+10الذي يتوىل االحتاد تنسيقه بالتعاون الوثيق مع مجيع وكاالت األمم املتحدة يف إطار والية
كل منها ،وفقاً للقرار  1334الصادر عن جملس االحتاد.
وأُعد هذا البيان والرؤية الصادران عن احلدث " "WSIS+10فيما يتعلق بالقمة بعد  ،2015مع أخذ املبادئ التالية بعني االعتبار:
الرتكيز على خطوط العمل اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات وعلى قياس مدى تنفيذها؛
أ)
بلورة رؤية تستند إىل اإلطار القائم خلطوط العمل ،مع حتديد االجتاهات املستجدة والتحديات واألولويات بالنسبة
ب)
للعقد اجلديد ،دون اختاذ ما جيعل اإلطار القائم خلطوط العمل متقادماً؛
يظل إعالن جنيف وخطة عمل جنيف صاحلني إىل أن تصدر اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارات أخرى يف
ج)
هذا الشأن؛
حصر االقرتاحات اليت تتناول خطوط العمل ،املندرجة ضمن مسؤولية وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة،
د)
يف خطة عمل جنيف؛
جتنب االقرتاحات اليت تشري إىل نتائج مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلومات فيما يتصل باملوضوعات
ه)
التالية :آلية التنفيذ ،واملتابعة ،وإدارة اإلنرتنت (خبالف مسائل اإلنرتنت املتصلة خبطوط العمل) ،ومنتدى إدارة
اإلنرتنت ،وحتسني التعاون ،واللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛
جتنب إصدار أحكام مسبقة على نتائج الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن إجراءات
و)
االستعراض الشامل؛
احرتام كل والية معطاة مبوجب برنامج عمل تونس واحرتام مبادئ تعدد أصحاب املصلحة.
ز)
قبل عشر سنوات مضت ،اعتمد ممثلو شعوب العامل يف القمة العاملية جملتمع املعلومات ) (WSISيف مرحلتيها (جنيف،
وتونس ،) 2005 ،رؤية مشرتكة بشأن جمتمع املعلومات ،لتحديد مبادئه وحتدياته الرئيسية املتعلقة بتهيئة جمتمع معلومات جامع
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هدفه اإلنسان وحموره التنمية .وكان اهلدف األساسي لعملية القمة تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسني حياة الشعوب وسد
الفجوة الرقمية.
وقد شهدت استخدامات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تطوراً كبرياً وأصبحت جزءاً من احلياة اليومية منذ املرحلة الثانية من
القمة يف  ،2005مما أدى إىل دفع عجلة النمو االجتماعي واالقتصادي والتنمية املستدامة وزيادة الشفافية واملساءلة ،حسب
االقتضاء ،وتوفري فرص جديدة لالستفادة من التكنولوجيا يف البلدان النامية واملتقدمة.
كما أثبتت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أيضاً قيمتها كوسيلة ميسرة وعنصر متكيين للتنمية يف حتقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية ) .(MDGومع ذلك ،هناك حتديات رئيسية ال زالت قائمة تتمثل يف التصدي للتفاوت الكبري يف التنمية ومتكني مجيع
الفئات ومجيع البلدان من االستفادة من النفاذ الشامل إىل املعلومات واملعارف .وعالوة على ذلك ،مل يتحقق بعد تقاسم فوائد
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع البلدان على حنو متناسب.
ونؤكد من جديد الفقرة
ومنع الصراعات.

36

حتديداً من التزام تونس املتعلقة بإمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعزيز السلم

وهلذا الغرض ،يُطبّق القانون الدويل وخاصة ميثاق األمم املتحدة ،وهو أمر ضروري حلفظ على السالم واالستقرار وتعزيز بيئة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مفتوحة وآمنة وسلمية ويتاح فيها النفاذ للجميع.
ومنذ بدء عملية القمة ،انصب الرتكيز على هنج يقوم على تعدد أصحاب املصلحة وأمهيته األساسية يف تنفيذ نواتج القمة على
املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ويف املضي قدماً مبواضيع القمة وخطوط العمل املنبثقة عنها .وساهم هذا النهج يف تعزيز
التزام مجيع أصحاب املصلحة 1بالعمل معاً كل حبسب دوره ومسؤولياته.

وفي هذا السياق؛
نعيد تأكيد األمهية الكبرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطوير جمتمع املعلومات وحفز االبتكارات ومتكني اجملموعات
املختلفة من الناس يف البلدان املتقدمة والنامية وتوفري النفاذ إىل املعلومات وتعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي.
وندعو املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة ،ومجيع أصحاب املصلحة ،كل حبسب دوره ومسؤولياته ،إىل االستفادة الكاملة
من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التصدي لتحديات التنمية يف القرن احلادي والعشرين ،واالعرتاف هبا كعوامل متكينية
شاملة لتحقيق الركائز الثالث للتنمية املستدامة.
إننا نؤكد من جديد الدور األساسي للشباب واملنظمات املعنية بالشباب على النحو املعرتف به يف الفقرة  11من
1
إعالن مبادئ القمة اليت تنص على أن الشباب "جيب متكينهم كدارسني ومطورين ومسامهني وأرباب مشاريع
وصانعي قرارات .وجيب أن نركز تركيزاً خاصاً على الشباب الذين مل يتمكنوا بعد من حتقيق االستفادة الكاملة من
الفرص املتاحة بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وحنن ملتزمون أيضاً بكفالة احرتام حقوق الطفل وضمان
محايته ورفاهه خالل تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشغيل خدماهتا" .وجرى أيضاً الرتكيز على
دور الشباب يف برنامج العمل العاملي للشباب ،حيث أشري إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها من
جماالت األولوية اخلمسة عشر ،مبعىن أهنا ميكن أن تتيح للشباب الفرصة للتغلب على حواجز املسافة واحلرمان
االجتماعي واالقتصادي .وإضافةً إىل ذلك ،أعلنت القمة العاملية للشباب اليت نظمها االحتاد يف  2013أن الشباب
قوة دافعة لتحقيق التقدم وأكدت أمهية مشاركتهم الكاملة يف عمليات اختاذ القرار لتحسني الدميقراطية مع اإلشارة
إىل أن انتشار املعلومات بني الشباب من شأنه أن يعزز مباشرة التمكني واالبتكار على نطاق عاملي (إعالن الشباب
1

انظر الفقرة  35من برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات.
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الصادر عن القمة العاملية للشباب ملا بعد  .)(BYND 2015) 2015وعلى الرغم من إحراز التقدم ،من املهم بذل مزيد
من اجلهود ضماناً لتنفيذ الربنامج واإلعالنات املذكورة وغريها على حد سواء.
ونؤكد من جديد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
واملعاهدات الدولية ذات الصلة حلقوق اإلنسان مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ونؤكد أيضاً من جديد الفقرات  3و 4و 5و 18من
إعالن جنيف.
وعلى الرغم من االعرتاف بإمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة للنهوض باملساواة بني اجلنسني
ومتكني املرأة من الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا ،حتددت أيضاً "فجوة بني اجلنسني".
ونؤكد من جديد أمهية تعزيز وصون املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة مبا يضمن إشراك املرأة يف جمتمع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت العاملي الناشئ ومراعاة اختصاصات هيئة األمم املتحدة املعنية باملرأة املنشأة حديثاً،
وتوصيات الفريق الرفيع املستوى لربنامج ما بعد  ،2015وإعالن بيجني ومنهاج العمل املعتمد يف املؤمتر العاملي
الرابع بشأن املرأة يف  .1995ولذلك نود أن نذ ّكر بالفقرة  12من إعالن املبادئ الصادر عن القمة ونؤكد أمهية أن
تُؤخذ يف االعتبار يف البيان والرؤية اللذين سيصدران عن احلدث الرفيع املستوى ،إذ تشري هذه الفقرة إىل أن تطوير
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يوفر فرصاً هائلة للمرأة اليت ينبغي أن تكون جزءاً ال يتجزأ من جمتمع املعلومات
وطرفاً فاعالً رئيسياً فيه .وحنن ملتزمون بضمان أن يتيح جمتمع املعلومات متكني املرأة ومشاركتها الكاملة على
أساس املساواة يف مجيع جماالت اجملتمع ومجيع عمليات صنع القرار .وحتقيقاً هلذه الغاية ،ينبغي لنا تعميم منظور
املساواة بني اجلنسني واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة لبلوغ هذه الغاية.
وندرك ونعرتف أن التحديات املتعلقة بسد الفجوة الرقمية مل تعاجل بعد على حنو و ٍ
اف وتتطلب استثمارات
مستدامة يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا وبناء القدرات وتيسري نقل املعارف فضالً
عن تشجيع نقل التكنولوجيا وفقاً لشروط متفق عليها.
وتذكرياً باتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،والفقرات  11و 13و 14و 15من إعالن
مبادئ جنيف ،والفقرات  20و 22و 24من التزام تونس ،وإعادة تأكيد االلتزام بإتاحة النفاذ املنصف إىل
املعلومات واملعارف للجميع ،وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميع وبناء الثقة
يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى اجلميع مبا يف ذلك الشباب واألشخاص األكرب سناً والنساء
والشعوب األصلية والسكان الرحل واألشخاص ذوو اإلعاقة والعاطلون عن العمل والفقراء واملهاجرون والالجئون
والنازحون داخلياً واجملتمعات احمللية النائية والريفية ،من الضروري زيادة مشاركة الناس املستضعفني يف عملية بناء
جمتمع املعلومات وإمساع صوهتم لدى أصحاب املصلحة وواضعي السياسات على خمتلف املستويات .فمن شأن
ذلك أن يسمح للمجموعات األكثر هشاشة من املواطنني يف العامل بأن يصبحوا جزءاً ال يتجزأ من اقتصاداهتم
ومن شأنه كذلك إذكاء الوعي لدى اجلهات الفاعلة املستهدفة بشأن حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
القائمة (مثل املشاركة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية وتطبيقات التعلم اإللكرتوين وما إىل ذلك) املصممة جلعل
حياهتم اليومية أفضل.
ونؤمن بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها القدرة على أن تكون وسيلة متكينية رئيسية للتنمية وعنصراً
هاماً من حلول التنمية املبتكرة يف برنامج التنمية ملا بعد  .2015وينبغي أن يُعرتف بتكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت اعرتافاً تاماً كأدوات لتمكني الناس وحتقيق النمو االقتصادي يف سبيل حتقيق التنمية ،مع مراعاة
األمهية املتزايدة للمحتوى املناسب واملهارات والبيئة التمكينية املؤاتية.
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وتعلماً من الدروس املستفادة يف العقد املاضي ،علينا أن نوجه اهتمامنا يف الفرتة املقبلة إىل هؤالء الذين يقومون
بتوفري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستحداثها وإدارهتا ،وهم املهنيون الذين مي ّكنون مستعملي تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت هبدف ضمان استمرار معدل التنمية وازدياده.
إن تطور جمتمع املعلومات على مدى السنوات العشر املاضية يساهم ،ضمن مجلة أمور ،يف تطوير جمتمعات املعرفة
يف العامل اليت تقوم على مبادئ حرية التعبري وجودة التعليم للجميع والنفاذ الشامل إىل املعلومات واملعرفة على
أساس غري متييزي واحرتام التنوع الثقايف واللغوي والرتاث الثقايف .وعندما نشري إىل جمتمع املعلومات فإننا ،نشري
أيضاً إىل التطور املذكور أعاله وإىل الرؤية املتعلقة مبجتمعات املعرفة الشاملة للجميع.

باء  -استعراض عام لتنفيذ خطوط العمل
أدى االلتزام املرتتب على اعتماد إعالن جنيف وخطة عمل جنيف لعام  2003وبرنامج عمل تونس والتزام تونس لعام  2005إىل
إحراز تقدم كبري ولكنه أثار حتديات يف نفس الوقت .ويتمثل أبرز إجناز خبصوص التنفيذ احلايل خلطوط العمل املنبثقة عن القمة
يف مشاركة مجيع أصحاب املصلحة واهتمامهم املتزايد على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،باالشرتاك يف بناء وتشكيل
جمتمع املعلومات الشامل وإذكاء الوعي والتغلب على التحديات اليت تنطوي عليها هذه العملية .ويسلط هذا القسم الضوء على
التقدم احملرز حنو تنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة.

نالحظ بارتياح
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أن خطوط العمل املنبثقة عن القمة ساعدت يف بناء فهم مشرتك للرغبة يف إقامة جمتمع معلومات عاملي مرتابط
وجامع حقاً .وأن تنفيذ خطوط العمل هذه ساعدت يف اسرتعاء االنتباه إىل الدور احلاسم الذي ميكن أن تؤديه
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العديد من اجملاالت مبا يف ذلك احلد من الفقر والنهوض مبحو األمية.
أن خطة عمل جنيف الصادرة عن القمة أدت إىل وضع اسرتاتيجيات وخطط دولية وإقليمية ووطنية من أجل
إنشاء جمتمع معلومات جامع.
أن هناك وعي متزايد بأمهية تعزيز الشمول الرقمي من أجل الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة املرتبطة بالسن
والنساء واملستضعفني واملهمشني والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واألشخاص ذوي اإلعاقة وذوي
االحتياجات اخلاصة ،مع تعزيز ثراء لغات العامل واحلفاظ على تنوعها.
أن من املفهوم اليوم أن البيئة التمكينية  -السياسات العامة واحملتوى والقدرات الالزمة لالستفادة من
التكنولوجيات ألغراض التنمية – على نفس القدر من األمهية الذي تتسم به االستثمارات يف البنية التحتية.
اجلهود الكبرية املبذولة يف سبيل حتقيق اقتصاد عاملي يقوم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل
اعتماد وتنفيذ السياسات الوطنية املالئمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية توحيد جهود مجيع
أصحاب املصلحة.
مسامهة مجيع وكاالت األمم املتحدة املكلفة بتيسري خطوط العمل ،ومجيع أصحاب املصلحة الذين يسامهون
بفعالية يف تنفيذ نواتج القمة.
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أمهية العمل الذي تضطلع به "الشراكة بشأن قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية" من أجل
بلورة جمموعة من املؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت اعتمدهتا اللجنة اإلحصائية لألمم
املتحدة ،كما نقر مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ).(IDI

أن العديد من البلدان أحرزت تقدماً كبرياً يف تنفيذ خطوط العمل يف شكل سياسات ومشاريع وخدمات ملموسة
عرب القطاعات املختلفة للمجتمع.
أن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد دفعه العديد من العوامل التمكينية مثل السياسات
والتكنولوجيات اجلديدة مبا يف ذلك حلول النطاق العريض واالتصاالت املتنقلة ،وصناديق اخلدمة الشاملة
والتخطيط والبيانات األساسية وتطوير نقاط تبادل اإلنرتنت الوطنية واإلقليمية واملعايري الدولية.
أن النفاذ إىل املعلومات واملعارف اتسع وازداد عمقاً يف السنوات العشر املاضية بفضل التطور التكنولوجي
للتوصيلية ،واتساع انتشار االتصاالت املتنقلة والنفاذ إىل النطاق العريض وظهور منصات وتطبيقات جديدة مثل
وسائل التواصل االجتماعي واحلوسبة السحابية.
أن حتسني النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم على مدى السنوات العشر املاضية ،أدى
الفعالة يف اجملتمع
إىل تعزيز تنمية مجيع اجملموعات ودعم تنمية مهارات القوى العاملة من خالل توفري املشاركة ّ
وإتاحة فرص جديدة للحراك االجتماعي.
اجلهود املبذولة لزيادة النفاذ ميسور التكلفة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية وخصوصاً
يف أقل البلدان منواً.
زيادة الوعي لدى واضعي السياسة بأمهية نفاذ اجلمهور إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألدوات املختلفة
من أجل التصدي للفجوة الرقمية واملعرفية.
الوعي باحلاجة إىل مزيد من التعاون بني احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة ملعاجلة اجلوانب املختلفة
يف السعي إىل ضمان الثقة واألمن واخلصوصية ومحاية البيانات الشخصية والسالمة واألمان يف استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .ومت االعرتاف بالتعاون الدويل واإلقليمي وبرامج بناء القدرات بوصفها عناصر رئيسية
لتحقيق ذلك.
أن خطة عمل القمة سامهت يف الوصول إىل فهم أعمق ألمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية
بني واضعي السياسات والقرارات ،مبا يف ذلك األبعاد األخالقية جملتمع املعلومات.
أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤدي دوراً هاماً يف التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل استحداث
فرص العمل وريادة األعمال.
أن خطة عمل القمة سامهت يف دعم البحوث يف جمال العلوم اإللكرتونية مما يوفر فهماً أفضل لالجتاهات الناشئة
وآثارها وتوجهها يف املستقبل.
االعرتاف بالتنوع الثقايف كجزء ال يتجزأ من جمتمع املعلومات والتنمية املستدامة.
أن اآلليات املالية املبتكرة والشراكة بني القطاعني العام واخلاص واالستثمارات الكافية واملستدامة سامهت يف التقدم
احملرز حنو بناء جمتمع معلومات شامل للجميع.
الوثيقة اخلتامية للحدث الرفيع املستوى
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أن منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات الذي يُعقد سنوياً أصبح منصة عاملية فعّالة متعددة أصحاب املصلحة
من أجل تنسيق تنفيذ نتائج القمة .والتقارير العشرية للبلدان واجلهات امليسرة خلطوط األعمال اليت استهلها
منتدى القمة كانت مبثابة أساس ألعمال احلدث الرفيع املستوى "."WSIS+10
وفعالة جلمع املشاريع
أن عملية تقييم تنفيذ نتائج القمة ،مبا يف ذلك جوائز مشاريع القمة ،أصبحت منصة ناجعة ّ
املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل خطوط عمل القمة مما يقدم مسامهة مفيدة لتقاسم أفضل
املمارسات على الصعيد العاملي.

انعقاد احلدث املسمى "احلدث األول الستعراض تنفيذ نواتج القمة ) :(WSIS+10حنو جمتمعات املعرفة من أجل
حتقيق السالم والتنمية املستدامة" الذي استضافته اليونسكو وشارك يف تنظيمه االحتاد الدويل لالتصاالت
واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف فرباير  ،2013والنتائج اليت توصل إليها هذا احلدث.

جيم  -التحديات التي برزت خالل تنفيذ خطوط العمل والتحديات الجديدة الناشئة.
حنن نعرتف بأن خطوط عمل القمة ،ساعدت وال زالت تساعد ،يف إطار هنج تعدد أصحاب املصلحة ،على بناء الوعي بأمهية
إقامة جمتمع معلومات حموره الناس يكون شامالً وموجهاً حنو التنمية.
ونالحظ أن خطوط عمل القمة أسهمت يف متكني وضع إطار وهنج سليمني ودعمهما لتحقيق اهلدف املتمثل يف إقامة جمتمع
معلومات شامل للجميع.

وندرك



أن عدة حتديات حتددت يف إطار تنفيذ خطوط عمل القمة وأهنا ال تزال قائمة وتلزم معاجلتها من أجل بناء جمتمع
معلومات شامل ملا بعد .2015
احلاجة إىل ضمان اإلدماج الصحيح لربنامج عمل القمة وبرنامج التنمية ملا بعد .2015

وندرك كذلك التحديات التالية اليت نشأت يف تنفيذ خطوط العمل والتحديات اجلديدة يف تنفيذ خطوط العمل هذه بعد :2015
احلاجة إىل محاية مجيع حقوق اإلنسان وتعزيزها واالعرتاف بأمهيتها لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،
1
وضمان املساواة يف احرتام وإنفاذ مجيع حقوق اإلنسان على اخلط وخارجه.
احلاجة إىل اإلدماج التام ملنظور املساواة بني اجلنسني يف االسرتاتيجيات املتصلة بالقمة وتيسري تنفيذه على النحو
2
املبني يف الديباجة وضمان أن يتيح جمتمع املعلومات متكني املرأة ومشاركتها الكاملة على أساس املساواة يف مجيع
جماالت اجملتمع ويف مجيع عمليات صنع القرار.
احلاجة إىل زيادة إشراك الشباب وتعزيز مشاركتهم يف عملية القمة ،لتيسري إدماجهم وتعزيز دورهم يف تطوير جمتمع
3
املعلومات على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية على النحو املبني يف الديباجة.
احلاجة إىل مواصلة توسيع نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واملستضعفني إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ال سيما
4
يف البدان النامية وبني اجملتمعات احمللية املهمشة ،مع مراعاة االلتزامات املذكورة يف الديباجة.
أن أكثر من نصف سكان العامل غري موصلني بعد باإلنرتنت ،ومن مث ،تقوم احلاجة إىل مواصلة معاجلة البنية
5
التحتية للمعلومات واالتصاالت وتطوير القدرات واحملتوى احمللي وال سيما يف املناطق الريفية والنائية.
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احلاجة إىل زيادة حتسني إدارة واستخدام طيف الرتدد الراديوي واملدارات الساتلية لتيسري تطوير شبكات
االتصاالت منخفضة التكلفة ونشرها ،مبا يف ذلك الشبكات الساتلية جلميع البلدان ،مع مراعاة االحتياجات
اخلاصة للبلدان النامية وأقل البلدان منواً .وتُنفذ هذه الشبكات من خالل تطبيق أحكام لوائح الراديو الصادرة عن
االحتاد الدويل لالتصاالت وبالتقيد هبا.
يلزم بذل املزيد من اجلهود لتحسني النفاذ ميسور التكلفة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعلومات واملعارف
جلميع الناس ،ال سيما يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً .وهناك حاجة أيضاً إىل ضمان تكافؤ فرص النفاذ ،مبا يف
ذلك نفاذ عامة اجلمهور ،من حيث القدرات البشرية والنفاذ إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت احلالية
واجلديدة ،سواء أكان ذلك بني اجملتمعات احلضرية والريفية داخل البلدان أم بني بلدان العامل.
ما زالت هناك حاجة أكرب إىل التعاون بني الشمال واجلنوب ،يُستكمل بالتعاون بني اجلنوب واجلنوب تسهيالً
لنقل املهارات وتعزيز نقل التكنولوجيا كذلك وفقاً لشروط متفق عليها من أجل تيسري االنتقال إىل االقتصاد
الرقمي واحلد من الفقر.
احلاجة إىل تعزيز نفاذ اجلميع إىل املعلومات واملعارف مع احرتام اخلصوصية الفردية وتشجيع النفاذ املفتوح إىل
املنشورات واملعلومات مبا يف ذلك يف قطاع البحوث وخصوصاً يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً.
ضرورة تعزيز دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلد من الفقر من خالل التعاون بني الشمال واجلنوب
وبني اجلنوب واجلنوب يف تيسري االقتصاد الرقمي.
ما زال نشر الشبكات عريضة النطاق مطلوباً لتنفيذ برنامج التنمية املستدامة ملا بعد  2015وضمان أن تتاح
للجميع تطبيقات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات اجلديدة املطلوبة لتمكني الناس
وحتقيق رفاههم.
احلاجة إىل تعزيز نفاذ اجلميع إىل املعلومات واملعارف العامة ،مبا يف ذلك النفاذ املفتوح إىل املعلومات العلمية،
ال سيما يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً وبني اجملتمعات احمللية املهمشة يف مجيع البلدان.
أن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أصبحت حمركات ذات أمهية حيوية للنمو االقتصادي والتنمية وأهنا
ح ّفزت االبتكار وفرص األعمال التجارية اجلديدة .وما زال من املهم أن مت ّكن السياسات واألطر املالئمة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة من االستفادة من اإلمكانات االقتصادية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
احلاجة إىل إتاحة فرص التعليم للجميع وفرص التعلم مدى احلياة جلميع أفراد اجملتمع ،مع استخدام الربامج
التعليمية والتعليم عن بُعد واملوارد التعليمية املفتوحة ) (OERوتطبيقاهتا لبناء كفاءات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت تستجيب لالحتياجات اجملتمعية واحتياجات املستعملني ومتكني املعلمني واملربني واملتعلمني
ودعمهم بشكل أفضل.
احلاجة إىل تبادل وجهات النظر بشأن أفضل املمارسات لبناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت مع النظر يف أمهية توطيد التعاون الدويل بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني حسب االقتضاء.
احلاجة إىل تعزيز التطوير املستمر ألمن الشبكات وخصوصيتها على النحو املالئم ومواصلة دعم بناء القدرات
والتنسيق بشأن االستجابة للحوادث وتشجيع إنشاء أفرقة وطنية وإقليمية لالستجابة حلوادث احلاسوب )(CIRT
من أجل التصدي بشكل أفضل للحوادث املتعلقة بأمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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احلاجة إىل زيادة الوعي العاملي واإلقليمي والوطين بأمهية عملية القمة فيما يتعلق باالسرتاتيجيات والسياسات
واملبادرات الوطنية املتصلة بالتنمية االقتصادية والدور الذي ميكن أن تؤديه يف تنميتها ،مما يدعم التنمية العاملية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويشجع االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبنية التحتية
ويشجع ريادة األعمال واالبتكار.
احلاجة إىل تعزيز السياسات مبا يف ذلك حتقيق اتساق السياسات عرب قطاعات جمتمع املعلومات الرئيسية وتقليص
الفجوة يف املهارات اآلخذة يف االتساع بني األغنياء والفقراء داخل البلد الواحد وبني البلدان وبني املناطق.
ضرورة االستمرار يف حتديد أهداف واقعية واختاذ إجراءات حامسة لتقليص الفجوة التكنولوجية املتنامية بني البلدان
املتقدمة والبلدان النامية.
احلاجة إىل مناشدة مجيع الدول ،يف سياق بناء جمتمع املعلومات ،كي تتخذ تدابري ملنع وحتاشي أي إجراء من
جانب واحد ال تتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة مما يعرقل التحقيق الكامل للتنمية االقتصادية
واالجتماعية لفائدة سكان البلدان املعنية ويعوق رفاههم.
احلاجة إىل وضع أطر وتدابري ومبادرات أخرى (نقاط تبادل اإلنرتنت مثالً) لتعزيز نفاذ أفضل إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت خصوصاً يف البلدان النامية.
ضرورة االستمرار يف تشجيع االستثمار وتعزيز ريادة األعمال واالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية حسب االقتضاء.
احلاجة إىل التذكري بأمهية هتيئة بيئة قانونية وتنظيمية وسياسية يوثق هبا وتكون شفافة وغري متييزية .وحتقيقاً لذلك،
نكرر يف هذا السياق أن على االحتاد الدويل لالتصاالت وسائر املنظمات اإلقليمية اختاذ تدابري تضمن االستخدام
الرشيد والكفء واالقتصادي لطيف الرتدد الراديوي من جانب مجيع البلدان ونفاذها املنصف إليه على أساس
االتفاقات الدولية ذات الصلة.
احلاجة إىل عالقة متسقة بني عملية القمة على املستوى الدويل واملبادرات على املستويني الوطين واإلقليمي
مبا يف ذلك املبادرات املنطلقة من القاعدة حسب احلالة.
احلاجة إىل ضمان االستدامة البيئية مبا يف ذلك تفادي أي آثار ضارة قد تنشأ عن التخلص من املخلفات
اإللكرتونية الضخمة.
ضرورة احرتام التنوع البشري جبميع أشكاله ،وخاصة التنوع الثقايف واللغوي ،فضالً عن تنوع التقاليد واملعتقدات
الدينية ،وضرورة وضع تدابري وسياسات من أجل محاية اللغات املهددة واحلفاظ على الرتاث الثقايف واللغوي
مبا يف ذلك من خالل دعم تعدد اللغات يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
احلاجة إىل أن يكون لدى األفراد املهارات املتعلقة بوسائط اإلعالم واملعلومات اليت ال غىن عنها للمشاركة التامة
يف جمتمع معلومات شامل.
احلاجة إىل زيادة الوعي لدى مجيع أصحاب املصلحة باألبعاد األخالقية يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتشجيع التفكري الدويل ومتعدد التخصصات واحلوار بشأن التحديات األخالقية للتكنولوجيات
الناشئة وجمتمع املعلومات.
احلاجة إىل استثمارات كافية يف تدابري الشمول الرقمي مع مراعاة النهج املبتكرة جللب منافع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للجميع ،مبا يف ذلك احلصول على الربجميات واألجهزة بطريقة غري متييزية.
احلاجة إىل تعزيز مزيد من احلوار بشأن محاية اخلصوصية يف ضوء التطورات التكنولوجية.
الوثيقة اخلتامية للحدث الرفيع املستوى
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رؤية الحدث الرفيع المستوى الستعراض تنفيذ نواتج
القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر
سنوات )(WSIS+10
ألف – ديباجة
ُعقد احلدث الرفيع املستوى ) (WSIS+10الذي يتوىل االحتاد تنسيقه بالتعاون الوثيق مع مجيع وكاالت األمم املتحدة يف إطار والية
كل منها ،وفقاً للقرار  1334الصادر عن جملس االحتاد.
وأُعدت هذه الرؤية وبيان احلدث الرفيع املستوى مع أخذ املبادئ التالية بعني االعتبار:
أ)

الرتكيز على خطوط العمل اليت حددهتا القمة العاملية جملتمع املعلومات وعلى قياس مدى تنفيذها؛

ب)

بلورة رؤية تستند إىل اإلطار القائم خلطوط العمل ،مع حتديد االجتاهات املستجدة والتحديات واألولويات بالنسبة
للعقد اجلديد ،دون اختاذ ما جيعل اإلطار القائم خلطوط العمل متقادماً؛
يظل إعالن جنيف وخطة عمل جنيف صاحلني إىل أن تصدر اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارات أخرى
يف هذا الشأن؛

د)

حصر االقرتاحات اليت تتناول خطوط العمل ،املندرجة ضمن مسؤولية وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة،
يف خطة عمل جنيف؛

ه)

جتنب االقرتاحات اليت تشري إىل نتائج مرحلة تونس من القمة العاملية جملتمع املعلومات فيما يتصل باملوضوعات
التالية :آلية التنفيذ ،واملتابعة ،وإدارة اإلنرتنت (خبالف مسائل اإلنرتنت املتصلة خبطوط العمل) ،ومنتدى إدارة
اإلنرتنت ،وحتسني التعاون ،واللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛

و)

جتنب إصدار أحكام مسبقة على نتائج الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن إجراءات
االستعراض الشامل؛

ز)

احرتام كل والية معطاة مبوجب برنامج عمل تونس واحرتام مبادئ تعدد أصحاب املصلحة.

ج)
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اتفق اجملتمع الدويل يف مرحليت القمة العاملية جملتمع املعلومات ) (WSISيف عامي  2003و 2005على جمموعة من االلتزامات اليت
تعرتف بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ) (ICTبوصفها عناصر متكينية للتنمية .وعرب قادة العامل الذين ميثلون احلكومات
والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية ،عن الرؤية املشرتكة واملبادئ التوجيهية يف شكل خطوط عمل ملموسة يف خطة
عمل جنيف للمضي قدماً بتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً.

وحتدد خطوط العمل ،بل وتسعى إىل جتسيد ،إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعزيز النفاذ ،ال سيما نفاذ السكان
املستضعفني ،إىل املعلومات واملعارف والتعليم والرعاية الصحية وغريها من اخلدمات العامة؛ وتوفري البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؛ وهتيئة بيئات متكينية؛ وبناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ألغراض
استحداث املعلومات واملعارف وتقامسها وحيازهتا واحلفاظ عليها .ودور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف محاية البيئة
والتخفيف من خماطر الكوارث الطبيعية وضمان استدامة استعمال املوارد الطبيعية واإلنتاج الغذائي املستدام ومتكني املرأة هو
عنصر أساسي أيضاً يف تنفيذ نواتج القمة.
وعلى الرغم من اإلجنازات الكبرية اليت حتققت منذ املرحلة األوىل للقمة يف  ،2003اليت اعتُمدت خالهلا خطة عمل جنيف ،تظل
هناك حتديات عديدة .وعالوة على ذلك ،استمر تطور بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخداماهتا وبرزت حتديات
وفرص جديدة.
وظهر العديد من االجتاهات اجلديدة يف جمتمع املعلومات الشامل مثل النطاق العريض والشبكات االجتماعية والشمول الرقمي
والدورات الدراسية اإللكرتونية املفتوحة واملكثفة ) (MOOCواملشاركة اإللكرتونية وغريها 1.وكثري من هذه االجتاهات جيلب
االبتكار السريع للتكنولوجيات املتنقلة ونشرها واإلقبال عليها ،فضالً عن حتسني النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مما أدى إىل التوسع الكبري جملموعة كاملة من الفرص املتاحة بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنهوض بالتنمية الشاملة
واملستدامة .وكما يتضح من التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل جنيف ،أدى التعاون الدويل والتعاون بني أصحاب املصلحة
املتعددين بشأن االستخدام االسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملعاجلة طائفة واسعة من القضايا خالل العقد األخري
إىل إنتاج ثروة من املعارف واخلربات واملهارات املتخصصة – وهي موارد تشكل أساساً قيّماً للتعاون يف املستقبل.

وقد بُذلت خالل السنوات العشر املاضية جهود كثرية لتحقيق التعاون الدويل واإلقليمي يف تنفيذ خطة عمل جنيف .ومنتدى
القمة الذي يشارك يف تنظيمه االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألونكتاد بالتعاون الوثيق مع
مجيع اجلهات امليسرة/اجلهات امليسرة املشاركة (االحتاد واليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألونكتاد وإدارة األمم املتحدة
للشؤون االقتصادية واالجتماعية ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل
الدولية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واألمم املتحدة ومركز التجارة الدولية واالحتاد الربيدي العاملي واللجنة اإلقليمية) ،أثبت أنه
فعالة لتنسيق أنشطة التنفيذ اليت يقوم هبا أصحاب املصلحة املتعددون ولتبادل املعلومات واستحداث املعارف وتقاسم أفضل
آلية ّ
املمارسات ،ويواصل املنتدى تقدمي املساعدة يف إقامة شراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين وبني القطاعني العام واخلاص
للنهوض باألهداف اإلمنائية .وتؤدي اللجان اإلقليمية دوراً حيوياً يف تيسري املدخالت اإلقليمية وتقدمي نتائج االجتماعات
واالسرتاتيجيات اإلقليمية وما يتعلق هبا من تقييم إىل منتدى القمة.
إن تطور جمتمع املعلومات على مدى السنوات العشر املاضية يساهم ،ضمن مجلة أمور ،يف تطوير جمتمعات املعرفة يف العامل اليت
تقوم على مبادئ حرية التعبري وجودة التعليم للجميع والنفاذ الشامل إىل املعلومات واملعرفة على أساس غري متييزي واحرتام التنوع
الثقايف واللغوي والرتاث الثقايف .وعندما نشري إىل جمتمع املعلومات فإننا ،نشري أيضاً إىل التطور املذكور أعاله وإىل الرؤية املتعلقة
مبجتمعات املعرفة الشاملة للجميع.
1

تعد على أساس سنوي االجتاهات الناشئة يف خطوط عمل القمة األحد عشر سواء فيما يتعلق بالسياسة أو التكنولوجيا ،باعتبارها من نواتج
منتدى القمة يف بيئة متعددة أصحاب املصلحة.
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أصبح تبادل وتقاسم املعلومات بشأن تنفيذ خطوط العمل املنبثقة عن القمة واإلبالغ عن أفضل املمارسات وقصص النجاح
وأمثلة مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أساس منتظم من خالل قاعدة بيانات تقييم أنشطة القمة اليت حيتفظ هبا
االحتاد ،عملية هامة لبناء القدرات الالزمة للتعجيل بتنفيذ أنشطة القمة ومنصة حيوية كذلك للمساعدة يف أعمال تيسري تنفيذ
خطوط عمل القمة .وتشكل املسابقة السنوية جلوائز مشاريع القمة جزءاً ال يتجزأ من هذه العملية ،إىل جانب مبادرات أفضل
املمارسات ،إذ تشجع مجيع أصحاب املصلحة على ترشيح مشاريعهم من أجل تبادل أفضل املمارسات على الصعيد العاملي،
وتق ّدر التميز يف تنفيذ املشاريع واملبادرات اليت تساهم يف حتقيق األهداف املنصوص عليها يف خطة عمل جنيف.

ومع ذلك ،فإن أهداف القمة من أجل سد الفجوات الرقمية والتكنولوجية واملعرفية وبناء جمتمع معلومات جامع ومفتوح حموره
اإلنسان ويتجه حنو التنمية ،جمتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها،
ال زالت ذات أمهية بالغة.
وال يزال قائماً عدد من القضايا والتحديات القائمة بالفعل وعدد من تلك اليت ظهرت خالل تنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع
صاحلني .ولذلك ،يلزم التعاون بني وكاالت األمم املتحدة ومجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة ،كل حبسب دوره
املعلومات
ن
ومسؤولياته ،من أجل التصدي هلذه التحديات.

ومنذ  ،2004ساعدت الشراكة بشأن قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية على حتسني توفر وجودة بيانات
ومؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتعزيز القدرة اإلحصائية للحكومات وتنسيق أعمال األمم املتحدة وغريها من
الوكاالت الدولية ذات الصلة يف إطار مجع بيانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وسوف تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً حامساً يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وإذ يؤخذ بعني االعتبار احلوار
اجلاري بشأن برنامج التنمية ملا بعد عام ( 2015عملية استعراض األهداف اإلمنائية لأللفية ) وعملية تنفيذ نواتج القمة ،أشار
مجيع أصحاب املصلحة إىل ضرورة زيادة التفاعل بني العمليتني لضمان متاسك وتناسق اجلهود املبذولة على نطاق منظومة األمم
املتحدة لتحقيق األثر األقصى واملستدام.

حنن نصبو إىل عامل يسوده جمتمع معلومات شامل حيث:
إننا نؤكد من جديد الدور األساسي للشباب واملنظمات املعنية بالشباب على النحو املعرتف به يف الفقرة  11من
1

2

إعالن مبادئ القمة اليت تنص على أن الشباب "جيب متكينهم كدارسني ومطورين ومسامهني وأرباب مشاريع
وصانعي قرارات .وجيب أن نركز تركيزاً خاصاً على الشباب الذين مل يتمكنوا بعد من حتقيق االستفادة الكاملة من
الفرص املتاحة بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وحنن ملتزمون أيضاً بكفالة احرتام حقوق الطفل وضمان
محايته ورفاهه خالل تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشغيل خدماهتا" .وجرى أيضاً الرتكيز على
دور الشباب يف برنامج العمل العاملي للشباب ،حيث أشري إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها من
جماالت األولوية اخلمسة عشر ،مبعىن أهنا ميكن أن تتيح للشباب الفرصة للتغلب على حواجز املسافة واحلرمان
االجتماعي واالقتصادي .وإضافةً إىل ذلك ،أعلنت القمة العاملية للشباب اليت نظمها االحتاد يف  2013أن الشباب
قوة دافعة لتحقيق التقدم وأكدت أمهية مشاركتهم الكاملة يف عمليات اختاذ القرار لتحسني الدميقراطية مع اإلشارة
إىل أن انتشار املعلومات بني الشباب من شأنه أن يعزز مباشرة التمكني واالبتكار على نطاق عاملي (إعالن الشباب
الصادر عن القمة العاملية للشباب ملا بعد  .)(BYND 2015) 2015وعلى الرغم من إحراز التقدم ،من املهم بذل مزيد
من اجلهود ضماناً لتنفيذ الربنامج واإلعالنات املذكورة وغريها على حد سواء.
ونؤكد من جديد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
واملعاهدات الدولية ذات الصلة حلقوق اإلنسان مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ونؤكد أيضاً من جديد الفقرات  3و 4و 5و 18من
إعالن جنيف.
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وعلى الرغم من االعرتاف بإمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة للنهوض باملساواة بني اجلنسني
ومتكني املرأة من الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا ،حتددت أيضاً "فجوة بني اجلنسني".
ونؤكد من جديد أمهية تعزيز وصون املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة مبا يضمن إشراك املرأة يف جمتمع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت العاملي الناشئ ومراعاة اختصاصات هيئة األمم املتحدة املعنية باملرأة املنشأة حديثاً،
وتوصيات الفريق الرفيع املستوى لربنامج ما بعد  ،2015وإعالن بيجني ومنهاج العمل املعتمد يف املؤمتر العاملي
الرابع بشأن املرأة يف  .1995ولذلك نود أن نذ ّكر بالفقرة  12من إعالن املبادئ الصادر عن القمة ونؤكد أمهية أن
تُؤخذ يف االعتبار يف البيان والرؤية اللذين سيصدران عن احلدث الرفيع املستوى ،إذ تشري هذه الفقرة إىل أن تطوير
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يوفر فرصاً هائلة للمرأة اليت ينبغي أن تكون جزءاً ال يتجزأ من جمتمع املعلومات
وطرفاً فاعالً رئيسياً فيه .وحنن ملتزمون بضمان أن يتيح جمتمع املعلومات متكني املرأة ومشاركتها الكاملة على
أساس املساواة يف مجيع جماالت اجملتمع ومجيع عمليات صنع القرار .وحتقيقاً هلذه الغاية ،ينبغي لنا تعميم منظور
املساواة بني اجلنسني واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة لبلوغ هذه الغاية.
وتذكرياً باتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،والفقرات  11و 13و 14و 15من إعالن
مبادئ جنيف ،والفقرات  20و 22و 24من التزام تونس ،وإعادة تأكيد االلتزام بإتاحة النفاذ املنصف إىل
املعلومات واملعارف للجميع ،وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميع وبناء الثقة
يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى اجلميع مبا يف ذلك الشباب واألشخاص األكرب سناً والنساء
والشعوب األصلية والسكان الرحل واألشخاص ذوو اإلعاقة والعاطلون عن العمل والفقراء واملهاجرون والالجئون
والنازحون داخلياً واجملتمعات احمللية النائية والريفية ،من الضروري زيادة مشاركة الناس املستضعفني يف عملية بناء
جمتمع املعلومات وإمساع صوهتم لدى أصحاب املصلحة وواضعي السياسات على خمتلف املستويات .فمن شأن
ذلك أن يسمح للمجموعات األكثر هشاشة من املواطنني يف العامل بأن يصبحوا جزءاً ال يتجزأ من اقتصاداهتم
ومن شأنه كذلك إذكاء الوعي لدى اجلهات الفاعلة املستهدفة بشأن حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
القائمة (مثل املشاركة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية وتطبيقات التعلم اإللكرتوين وما إىل ذلك) املصممة جلعل
حياهتم اليومية أفضل.
أرسته القمة والذي يعد ضرورياً يف بناء جمتمع املعلومات
وينبغي االستفادة من هنج تعدد أصحاب املصلحة الذي َ
مع إبراز فوائده واالعرتاف بنجاحه يف بعض اجملاالت ،وأنه ينبغي حتسينه وتعزيزه وتطبيقه يف بعض
اجملاالت األخرى.
يظل الشمول الرقمي أولوية شاملة لعدة جوانب تذهب إىل أبعد من توفر شبكات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وخدماهتا وتطبيقاهتا والنفاذ إليها بتكلفة ميسورة ،مبا يف ذلك ،يف املناطق الريفية والنائية .ويلزم سد
الفجوات الرقمية والتكنولوجية واملعرفية جلين فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض يف حتويل
حياة اجملتمعات احمللية.
ويُعرتف باملعارف األصلية والتقليدية كسبل لتطوير العمليات واالسرتاتيجيات املبتكرة للتنمية املستدامة املناسبة
جممع ثقايف يشمل أيضاً اللغة وأنظمة التصنيف وممارسات
للظروف احمللية .وهذه املعارف جزء ال يتجزأ من ّ
استخدام املوارد والتفاعالت االجتماعية واألعراف والقيم الروحانية .ومتثل طرق املعرفة هذه الفريدة من نوعها
جوانب هامة للتنوع الثقايف يف العامل وتوفر أساساً جملتمع املعلومات الشامل.
ويسود احرتام تام للتنوع الثقايف واللغوي وحلق كل فرد يف التعبري عن نفسه واستحداث وتوزيع أعماله واحملتوى
احمللي باللغة اليت خيتارها .وصون الرتاث الرقمي مكفول يف جمتمع املعلومات.
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فعال مدعوم بتمويل ومساعدة كافيني ملبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة لصاحل
يوجد تعاون ّ
البلدان النامية وأقل البلدان منواً.
املعارف العلمية عامل رئيسي يف عملية االبتكار وإجياد سبل للتنمية املستدامة والشاملة والعادلة واملراعية للبيئة.
ومن املسلم به أن العلم سلعة مشرتكة أو عامة جيب تقامسها عاملياً.
إن تعزيز إطار الثقة ،مبا يف ذلك أمن املعلومات وأمن الشبكات واالستيقان واخلصوصية ومحاية املستهلك ،ينبغي
أن يظل شرطاً مسبقاً لتطوير جمتمع املعلومات ولبناء الثقة بني مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويلزم
تعزيز ثقافة عاملية لألمن السيرباين وتطويرها وتفعيلها بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة واهليئات الدولية
املختصة .وينبغي دعم هذه اجلهود مبزيد من التعاون الدويل .ويف إطار هذه الثقافة العاملية لألمن السيرباين ،من
الضروري تعزيز األمن وضمان محاية البيانات واخلصوصية ،مع تعزيز النفاذ والتجارة .وإضافة إىل ذلك ،جيب
مراعاة مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية لكل بلد واحرتام اجلوانب املوجهة حنو التنمية جملتمع املعلومات.
ستحفز اإلصالحات التشريعية والتنظيمية املنافسة النزيهة لضمان النفاذ امليسور التكلفة إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،إضافة إىل إتاحة النفاذ العام جلميع الناس ،وخصوصاً للمهمشني واملستضعفني منهم .ومن شأن
يغري حياة الناس واجملتمعات ،بل وسيساعد أيضاً األشخاص املهمشني واملستضعفني من خالل
هذا األمر أن ّ
متكينهم ومتكني جمتمعاهتم ،مبا يف ذلك املناطق الريفية والنائية وتوسيع نطاق حقوقهم وإمكانياهتم.

باء – مجاالت األولوية التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار في تنفيذ نواتج القمة لما بعد

2015

حدد أصحاب املصلحة املعنيني بالقمة عدداً من جماالت األولوية اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار يف تنفيذ نواتج احلدث الرفيع
املستوى  WSIS+10بعد  2015نظراً ألمهيتها للتنمية املستدامة ولتعزيز التحرك حنو بناء جمتمع معلومات شامل .وتأيت هذه
األولويات يف ضوء التغريات الناشئة عن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذاته ،باإلضافة إىل متطلبات القطاعات األخرى
يف االقتصاد واجملتمع ،األمر الذي حيث على تعزيزها .وتُعزى أيضاً إىل التكنولوجيات اليت أصبحت متاحة على نطاق أوسع مع
االستخدامات املتنوعة واملبتكرة بشكل متزايد ألغراض اجتماعية وثقافية وتعليمية واقتصادية.
ومع التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مدى السنوات العشر املاضية وإدماجها يف احلياة اليومية ،تزداد أمهية
العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية البشرية .ولذلك ،من الضروري النظر يف تطوير جمتمع معلومات شامل
يف السياق األوسع لربنامج التنمية ملا بعد .2015
حنن ،أصحاب املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات ،قد حددنا املواضيع أدناه باعتبارها جماالت األولوية اليت ينبغي أن
تؤخذ بعني االعتبار يف تنفيذ خطة عمل جنيف ملا بعد :2015
احلاجة إىل محاية مجيع حقوق اإلنسان وتعزيزها واالعرتاف بأمهيتها لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،
1
وضمان املساواة يف احرتام وإنفاذ مجيع حقوق اإلنسان على اخلط وخارجه.
تشجيع وتسهيل وضع مناذج وآليات لإلدارة حمورها الناس وتكون شاملة للجميع.
2
تعزيز هنج تعدد أصحاب املصلحة للقمة ،يكون مفتوحاً ودميقراطياً وشفافاً وشامالً للجميع ،مي ّكن مجيع أصحاب
3
املصلحة من املشاركة يف تنفيذ خطة عمل جنيف ،وفقاً لألدوار واملسؤوليات املنوطة هبم.
ضمان صلة واضحة ومباشرة وترابط صريح بني الغاية األساسية للقمة املتمثلة يف تسخري إمكانات تكنولوجيا
4
املعلومات واالتصاالت للنهوض بأهداف التنمية وحتقيقها ،وبرنامج التنمية ملا بعد  ،2015من أجل اإلسهام
يف حتقيق هذا الربنامج.
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توسيع نفاذ اجلميع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها ،مبا يف ذلك خدمات النطاق العريض
واخلدمات املتنقلة ،ال سيما نفاذ األشخاص املستضعفني واملهمشني الذين جيب أن تتاح هلم جمموعة متنوعة من
الفرص لتعزيز وضعهم االجتماعي من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات اإللكرتونية ومن خالل
اختاذ تدابري عملية مستمرة ومتزايدة للشمول ،مع اختاذ خطوات يف نفس الوقت لتعزيز الثقة يف استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
تشجيع تطوير أجهزة مبسطة وتوافرها ،مبا يف ذلك واجهات وتطبيقات خالية من أي نصوص هبدف حتقيق
الشمول الرقمي.
النظر يف االرتقاء بربامج اخلدمة الشاملة احلالية لتصبح برامج للشمول الرقمي اليت تدعم خدمات النطاق العريض
جلميع الناس وألولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية اليت ال تعتمد على قوى السوق فحسب وإمنا قد
يكون استثمار القطاع العام ضرورياً فيها.
تعميم قضايا املساواة بني اجلنسني يف مجيع خطوط عمل القمة ،من االسرتاتيجيات والتخطيط إىل التنفيذ،
لضمان أن تراعى يف خطوط العمل قضايا املساواة بني اجلنسني اليت ما زالت قائمة ومعاجلة التمييز واملسامهة
يف إهناء العنف والتحرش.
ضمان النفاذ الشامل إىل املعلومات واملعارف والقدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى مجيع
األفراد ،مبا يف ذلك من خالل توفري اخلدمات وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اليت تكون شاملة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ومتكنهم من النفاذ إليها بتكلفة ميسورة ،مثالً ،من خالل توفري التكنولوجيات املساعدة ،والتنفيذ
الفعال للمعايري التقنية الدولية املالئمة اليت تسمح بالتشغيل البيين ،وأطر التنمية الشاملة لذوي اإلعاقة ،والبيئات
ّ
السياسية التمكينية وإدراج قضايا إمكانية النفاذ يف سياسات املشرتيات العامة ويف املنتديات التنظيمية الدولية.
سد الفجوة الرقمية من خالل تعزيز الشمولية وتيسري النمو االقتصادي للبلدان ومن خالل تطوير وتعزيز تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مبا يف ذلك شبكات النطاق العريض وتوفري النفاذ بتكلفة ميسورة ونقاط النفاذ العمومية.
مساعدة البلدان النامية يف توسيع البنية التحتية عريضة النطاق واختاذ تدابري (من قبيل نقاط تبادل اإلنرتنت)
لتحسني اجلودة وزيادة توصيلية ومرونة الشبكات ،وتشجيع املنافسة وخفض تكاليف التوصيل البيين احمللية/الوطنية
واإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك متكني إتاحة املزيد من احملتوى احمللي واخلدمات اإللكرتونية احمللية يف تلك البلدان.
تشجيع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وكذلك مؤسسات ومنظمات القطاع اخلاص على اتباع سياسات
وبرامج تؤيد وتشجع اإلملام باملعارف املتعلقة بوسائل اإلعالم واملعلومات ) (MILوالتعلم مدى احلياة للجميع ،من أجل
مساعدة املستعملني على تطوير قدراهتم على تقييم موارد املعلومات املتاحة على اخلط والتفاعل معها.
تعزيز بناء القدرات البشرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وضمان مواكبة اخلربات املتخصصة لتطور
التكنولوجيا من خالل بناء آليات لتطوير املهارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودعم التنمية
االقتصادية واملساعدة على استحداث فرص العمل والسماح لعدد أكرب من الناس من االستفادة من
جمتمع املعلومات.
االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملبادرات واألنشطة العلمية والتعليمية مبا يف ذلك استكشاف
آليات العتماد التعلم على اخلط.
العمل على حتقيق عامل أكثر تنوعاً من الناحية الثقافية واللغوية ،مع إضفاء طابع متعدد اللغات على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين وحمركات البحث والسمات األصلية يف أمساء
امليادين الدولية ) (IDNونظام الرتميز املوحد ) (Unicodeوعن طريق تشجيع احملتوى الرقمي احمللي املناسب واملفيد
الوثيقة اخلتامية للحدث الرفيع املستوى
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ومتعدد اللغات ،حبيث يكون مجيع أعضاء اجملتمع قادرين على فهم احلياة على اخلط واملشاركة فيها واملسامهة
يف احملتوى املتاح على اخلط.
ضمان صون الرتاث الرقمي يف جمتمع املعلومات من خالل وضع اسرتاتيجيات رقمية مفاهيمية متماسكة وعملية،
تكون مدعومة على املستوى الدويل ،قدر اإلمكان ،لصون املعلومات املسجلة يف البيئة الرقمية جبميع أشكاهلا
والنفاذ إىل املعلومات ،مع احرتام اخلصوصية الفردية.
إعطاء األولوية لتقاسم اخلربات املتخصصة احلالية وحلول أفضل املمارسات بني أصحاب املصلحة وإنشاء مشاريع
مستدامة حيتذى هبا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
إعادة تأكيد التزامنا بتعميق وتعزيز اإلجراءات املتخذة يف إطار تنفيذ خطوط عمل القمة مع تقييم الدروس
املستفادة على مدى السنوات العشر املاضية حبيث يتسىن لآلخرين االستفادة من اخلربة املكتسبة والتصدي
للتحديات اليت نواجهها اليوم.
تشجيع اقتصاد رقمي وضمان تكافؤ الفرص للجميع يف استحداث اخلدمات على اخلط وتوفريها وتشجيع التجارة
اإللكرتونية والتجارة الدولية احلرة مع التصدي للتحديات الضريبية لالقتصاد الرقمي.
معاجلة قضايا البيئة اإللكرتونية وحتدياهتا وتطوير تكنولوجيا املعلومات املراعية للبيئة واستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للتخفيف من آثار تغري املنا..
إدراك أمهية احلفاظ على عمليات مفتوحة لوضع معايري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل االبتكار
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعناصر متكينية رئيسية إلقامة جمتمع معلومات شامل.
دعم مقدمي خدمات النفاذ العمومي يف اجملتمعات احمللية مثل املكتبات ملساعدة الناس على النفاذ إىل موارد
املعلومات اليت حيتاجوهنا وتطوير مهارات اإلملام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سبيل حتسني حياهتم.
حث احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية مع إشراك مجيع أصحاب املصلحة ،كل حسب دوره ومسؤولياته،
على االستمرار يف دعم وتيسري هتيئة بيئات تنظيمية وقانونية واستثمارية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل
التنمية.
تعظيم فرص االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا التحويلية بشكل أعم ،باعتبارها عناصر
متكينية للتنمية االجتماعية واالقتصادية وذلك من خالل وضع اسرتاتيجيات وسياسات وطنية مالئمة لتحقيق
األهداف اإلمنائية للقمة وأهداف تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل التنمية ،ومن خالل تشجيع
التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة ،كل حبسب دوره ومسؤولياته ،على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية
ملواصلة تنفيذ خطة عمل جنيف.
دعم أصحاب املصلحة وتشجيعهم ،كل حبسب دوره ومسؤولياته ،على العمل معاً الستمرار التطور التقين
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل معاجلة نقاط الضعف املعروفة وزيادة القدرات مع احلفاظ على قابلية
التشغيل البيين الكاملة واالستقرار.
تعزيز احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن حيادية الشبكات ،حسب االقتضاء.
بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ال سيما بشأن مواضيع من قبيل محاية البيانات
الشخصية واخلصوصية وأمن الشبكات وحصانتها.
تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية للتصدي لتحديات األمن السيرباين من خالل تشجيع ثقافة روح املسؤولية وبذل
جهود مشرتكة بني مجيع األطراف املعنية وفقاً ألدوارها من أجل التصدي للمخاطر األمنية .ويف هذا السياق،
يتعني مواصلة تعزيز التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
الوثيقة اخلتامية للحدث الرفيع املستوى
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تعزيز ثقافة األمن والسالمة على اخلط ومتكني املستعملني وتشجيع اسرتاتيجيات األمن السيرباين الوطنية واإلقليمية
والدولية حلماية املستعملني ،مبن فيهم األطفال.
إعادة تأكيد التزامنا خبصوص األبعاد األخالقية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بالفقرة 25
من خطة عمل جنيف على النحو املوضح يف الفقرة  43من برنامج عمل تونس.
تشجيع املعايري املهنية والبحث املستمر بشأن األبعاد األخالقية املتعلقة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
تقدمي املساعدة للبلدان اليت قد ترغب يف اعتماد أطر قانونية لتعزيز أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احمللية
لديها يف املستقبل وتوفري أشكال أخرى من املساعدة.
تشجيع النشر الكامل لإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت ) (IPv6من أجل ضمان استدامة حيز العناوين على
املدى البعيد ،وخصوصاً يف ضوء التطورات املقبلة إلنرتنت األشياء.
حتديد أهداف متفق عليها ومقاصد قابلة للقياس مع مواعيد حمددة ،وإعداد بيانات ومؤشرات إىل جانب إحكام
الرصد وإعداد التقارير.
تشجيع التقييم اجلاري للتقدم احملرز حنو حتقيق جمتمع املعلومات على النحو املتوخى يف نواتج القمة ،وخصوصاً من
خالل جهود مثل الشراكة بشأن قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية اليت كانت ضرورية
لتقييم تنفيذ خطوط عمل القمة.
ويف هذا السياق ،من الضروري مواصلة تطوير السبل والوسائل املالئمة إلجراء هذه القياسات.

جيم – خطوط العمل
أوالً  -مقدمة

إننا نلتزم من جديد بتعزيز التعاون لتحري مواقف مشرتكة حيال التحديات اليت نواجهها ومن أجل تنفيذ خطة عمل جنيف اليت
ستحقق رؤيتنا جملتمع معلومات شامل حموره الناس وموجه حنو التنمية استناداً إىل املبادئ الرئيسية الواردة يف إعالن جنيف.
ونؤكد من جديد أن خطة عمل جنيف منصة تتطور للنهوض مبجتمع املعلومات على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

ونشجع مجيع أصحاب املصلحة على مواصلة تنفيذ األهداف الواردة يف خطوط العمل على النحو احملدد يف اجلزء جيم من خطة
تكملها هذه الوثيقة ،يف اجملاالت اليت يلزم فيها إحراز التقدم مبا يف ذلك تلك املندرجة يف إطار "جماالت
عمل جنيف اليت ّ
األولوية اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار يف تنفيذ نواتج القمة ملا بعد  "2015املذكورة أعاله.
ونالحظ التقدم الذي أحرزته كيانات األمم املتحدة بالتعاون مع احلكومات الوطنية واللجان اإلقليمية وسائر أصحاب املصلحة،
مبا يف ذلك املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ،كل يف إطار دوره ومسؤولياته،
يف تنفيذ خطوط العمل الواردة يف الوثائق اخلتامية للقمة العاملية جملتمع املعلومات ،ونشجع استخدام هذه اخلطوط من أجل حتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية.
ونالحظ أن اجلمعية العامة دعت الدول األعضاء فيها وسائر أصحاب املصلحة إىل إيالء االهتمام الالزم إىل مسألة االستفادة
من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية يف إطار مناقشة برنامج التنمية ملا بعد .2015
ونعترف بأنه على الرغم من التقدم احملرز مؤخراً ،تظل هناك فجوة رقمية هامة ومتنامية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية على
خمتلف مستويات التنمية ،تؤثر اقتصادياً واجتماعياً على العديد من التطبيقات ذات الصلة يف جماالت من قبيل احلكومة
واألعمال والصحة والتعليم من حيث توافر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والقدرة على حتمل تكاليفها واستخدامها والنفاذ
الوثيقة اخلتامية للحدث الرفيع املستوى
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إىل النطاق العريض ،ونشدد أيضاً على ضرورة سد الفجوة الرقمية ،مبا يف ذلك ما يتعلق مبسائل مثل القدرة على حتمل تكاليف
اإلنرتنت وضمان أن يستفيد اجلميع من فوائد التكنولوجيات اجلديدة وخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ونشدد على أن التقدم احملرز يف تنفيذ التزامات املساواة بني اجلنسني املنصوص عليها يف الوثائق اخلتامية للقمة والتوصيات اليت
تستشرف املستقبل ،ينبغي تعزيزه باتباع تدابري عملية ومشرتكة للنهوض بتمكني املرأة يف جمتمع املعلومات ،من أجل االستمرار
يف حتقيق نفاذ املرأة على حنو ملموس إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتلبية الكاملة الحتياجات املرأة وتطلعاهتا وإتاحة
الفعالة.
مشاركتها الكاملة و ّ
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ثانياً -

مواصلة تعزيز خطوط العمل

جيم1

دور السلطات الحكومية العامة وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من أجل التنمية

تعترب املشاركة الفعّالة من جانب احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة أمراً حيوياً يف تنمية جمتمع املعلومات من خالل الشراكة
الشاملة جلميع أصحاب املصلحة والتعاون فيما بينهم من أجل توفري نفاذ مستدام وميسور التكلفة إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
تشجيع زيادة احلوار والتعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل للنهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أ)
أجل التنمية.
تشجيع وضع سياسات واسرتاتيجيات إلكرتونية وأطر تنظيمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد
ب)
الوطين متكن من حتقيق التنمية املستدامة من خالل عملية شاملة تراعي الظروف الوطنية املختلفة.
تعزيز الشراكات بني مجيع أصحاب املصلحة على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي والدويل من خالل بناء
ج)
القدرات والبحوث وتبادل املعارف من أجل تنمية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
النهوض بتوفري نفاذ ميسور التكلفة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحملتوى الرقمي لتعزيز جمتمع املعلومات
د)
واملسامهة يف تضييق هوة مظاهر عدم التكافؤ االجتماعي-االقتصادي القائم منها واآلخذ يف الظهور.
ضمان توفري اخلدمات اإللكرتونية بصورة كافية جلميع الشعوب من خالل توفري النفاذ ميسور التكلفة والعمومي
ه)
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشجيع إنشاء عملية لتلقي التعليقات فضالً عن توفري آلية
للمراقبة والتقييم.
جيم2

البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت

تعد البنية التحتية من العوامل األساسية لتحقيق هدف الشمول الرقمي والتمكني من توفري نفاذ عاملي ومستدام وشامل وميسور
التكلفة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميع مع مراعاة احللول ذات الصلة املوجودة بالفعل يف البلدان النامية والبلدان اليت
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،ولتوفري التوصيلية املستدامة والنفاذ للمناطق الريفية والنائية واملهمشة على الصعيدين الوطين واإلقليمي.
ومن العوامل الرئيسية لتحقيق هذا اإلجناز توصيلية النطاق العريض القائمة على اخلدمات املتقاربة واإلدارة املعززة لطيف الرتددات
الراديوية واملدار الساتلي املدعومة بشبكات أساسية تتسم بالكفاءة والتكنولوجيات اجلديدة والسياسات اليت تشجع االبتكار ووجود
خطط وطنية للنطاق العريض تقوم على بيانات موثوقة والتقييس الدويل.
إنشاء بنية حتتية للنطاق العريض خمططة ومصانة بشكل جيد وقوية واقتصادية وتتسم بالكفاءة لضمان توفري خدمات
أ)
عالية اجلودة ،مبا يف ذلك توفري النفاذ إىل اإلنرتنت واملعلومات والتكنولوجيا بتكلفة ميسورة للمواطنني.
توفري جتهيزات االتصاالت والنفاذ إليها وخدماهتا للشبكات/املستهلكني بأسعار معقولة من خالل اقتصادات
ب)
احلجم الكبري والتطوير واملطابقة وقابلية التشغيل البيين عن طريق املعايري الدولية.
استخدام آليات سياساتية ومتويلية مثل صناديق اخلدمة الشاملة و/أو الشراكة بني القطاعني العام واخلاص،
ج)
لتوصيل وتغطية املناطق الريفية والنائية ببنية حتتية ميسورة التكلفة للمعلومات واالتصاالت عريضة النطاق .وجلذب
االستثمارات اخلاصة ،يتعني دراسة سياسات املنافسة والتحرير الكايف لألسواق إلقامة البىن التحتية وكذلك سبل
التمويل ومناذج األعمال اجلديدة ونشرها ،مع مراعاة الظروف الوطنية.
ينبغي تأمني خدمات اتصاالت الطوارئ .ووجود بنية حتتية مقاومة ومتينة للمعلومات واالتصاالت خطوة أساسية
د)
لضمان استمرارية االتصاالت يف حاالت وقوع أحداث مدمرة مثل الكوارث الطبيعية.
الوثيقة اخلتامية للحدث الرفيع املستوى
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النفاذ إلى المعلومات والمعرفة

تتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للناس يف أي مكان يف العامل النفاذ إىل املعلومات واملعرفة نفاذاً يكاد يكون فورياً .وينبغي
لألفراد واملنظمات واجملتمعات أن تستفيد من النفاذ إىل املعرفة واملعلومات .وحنن نتصور حتقيق النفاذ الشامل من خالل تعزيز
جمتمعات املعلومات واملعرفة.
تعزيز السياسات واالسرتاتيجيات والربامج بطريقة شاملة ومفتوحة طبقاً للظروف الوطنية لتوسيع وتعزيز النفاذ
أ)
الشامل إىل املعلومات واملعرفة.
مواصلة تشجيع ودعم مبادرات تسهيل إمكانية نفاذ اجلميع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز
ب)
التنمية القائمة على املعلومات لألنشطة االجتماعية والثقافية واحلرفية.
تنمية املهارات اخلاصة بالنفاذ إىل املعلومات وإدخال تعلم الوسائط واملعلومات كعناصر أساسية يف مجيع مبادرات
ج)
التعليم طوال العمر.
تشجيع جهود أصحاب املصلحة املتعددين يف تطوير حمتويات وأدوات متعددة اللغات ومتنوعة الثقافات.
د)
ضمان أن يكون حفظ املوروث الرقمي على املدى الطويل جزءاً أساسياً من السياسات الثقافية والتعليمية والبحثية
ه)
واملعلوماتية ،ومبنظور أكثر تعميماً ،من بناء جمتمع املعلومات ،مبوافقة وتعاون اجملتمعات املعنية واألفراد املعنيني،
إن أمكن.
مواصلة تطوير ودعم نقاط النفاذ العمومية اجملتمعية املستدامة متعددة األغراض اليت توفر النفاذ امليسور التكلفة أو
و)
اجملاين إىل املعلومات واملعرفة للجميع.
مواصلة تفادي وإزالة التمييز يف نشر احملتوى الذي يضعه املستعملون والنفاذ إىل هذه املعلومات ،وينبغي ألصحاب
ز)
املصلحة التعاون ،كل حسب دوره ومسؤولياته ،لتحقيق هذا اهلدف.
جيم4

بناء القدرات

ينبغي توفري الفرصة للجميع الكتساب املهارات واملعارف الالزمة لالستفادة الكاملة من جمتمع املعلومات لسد الفجوة الرقمية.
ومن مث ،يعد بناء القدرات والتعلم الرقمي واملؤهالت الرقمية أمور أساسية للجميع.
وضع جمموعة واسعة من برامج التدريب العامة واملتخصصة جلميع أصحاب املصلحة (مثل املبدعني والقائمني
أ)
بالصيانة واملشغلني) واملستفيدين من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (خاصة يف البلدان النامية) يف مجيع
جوانب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
حتديث ومواصلة تطوير املعارف القائمة ومجعها يف حمتوى حديث ومواد تدريبية على أحدث طراز.
ب)
النظر يف أن يشمل بناء القدرات على الصعيد الوطين بالنسبة للقيادة واملهارات األخرى املعارف املتعلقة باحملركات
ج)
الرئيسية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
تنسيق اجلهود على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي والدويل داخل مجيع القطاعات من أجل رعاية وضمان النفاذ
د)
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم املعزز بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتطوير املهارات والتعلم
طوال العمر خارج قاعات الدرس.
وضع وتشجيع برامج تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي والدويل
ه)
ملكافحة األمية وتعزيز التعلم عن بُعد والتعلم الذايت ودعم التعلم اإللكرتوين والبحث والتطوير ).(R&D
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بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تظل الثقة واألمن الدعامة األبرز بني الدعائم الرئيسية جملتمع املعلومات.
تشجيع مواصلة تعزيز إطار الثقة واألمن مببادرات متممة للتعزيز املتبادل يف جماالت األمن يف استعمال تكنولوجيا
أ)
املعلومات واالتصاالت ،مع مبادرات أو مبادئ توجيهية بشأن حقوق محاية حقوق اخلصوصية
والبيانات واملستهلكني.
دعم زيادة تطوير معايري دولية لألمن وتشجيع تنفيذها ،خاصة املعايري املفتوحة .ومواصلة مساعدة البلدان النامية
ب)
واألقل منواً للمشاركة يف وضع املعايري العاملية والعمليات ذات الصلة.
ضمان التشديد بوجه خاص على محاية األطفال ومتكينهم على اخلط .ويف هذا الصدد ،ينبغي للحكومات
ج)
وأصحاب املصلحة اآلخرين العمل معاً من أجل مساعدة اجلميع على التمتع بفوائد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف بيئة آمنة ومؤمنة.
تعزيز الدعم من أجل إنشاء أفرقة استجابة وطنية للحوادث احلاسوبية ) ،(CIRTمبا يف ذلك األفرقة  CIRTاملسؤولة
د)
عن التعاون بني احلكومات ،إلدارة احلوادث ،إذا استدعى األمر ،والتنسيق بينها على الصعيدين اإلقليمي والدويل
من أجل التعامل مع احلوادث واالستجابة هلا يف الوقت الفعلي ،خاصة فيما يتعلق بالبىن التحتية الوطنية احلرجة،
مبا يف ذلك البنية التحتية للمعلومات ،على أن تراعى التشريعات الوطنية.
مواصلة تشجيع وضع أطر تقييم لقياس تأهب البلدان ملختلف جوانب الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا
ه)
املعلومات واالتصاالت.
النهوض بالبحوث والتعاون من أجل متكني استعمال البيانات والربجميات بفعالية خاصة الوثائق واملعامالت
و)
اإللكرتونية ،مبا يف ذلك الوسائل اإللكرتونية لالستيقان وحتسني األساليب األمنية.
جيم6

البيئة التمكينية

لتسخري القوة التحويلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق العريض ،خاصة يف تعظيم الفوائد االجتماعية واالقتصادية
والبيئية جملتمع املعلومات ،يتعني على احلكومات مواصلة هتيئة بيئة قانونية وتنظيمية وسياساتية موثوقة وقابلة للتنبؤ وتشجع على
املنافسة وداعمة وشفافة وغري متييزية تسمح باالبتكار واملشروعات الصغرية واالستثمار والنمو.
تصميم وإنفاذ أطر من خالل التشاور مع أصحاب املصلحة ،إن أمكن ،من أجل:
النهوض بالشمول الرقمي والتمكني االجتماعي واالقتصادي ،خاصة بالنسبة للشباب واملرأة وذوي اإلعاقة
أ)
والسكان األصليني؛
تعزيز تنمية النطاق العريض ونشره؛
ب)
الفعالة والنزيهة؛
ج)
رعاية االبتكار واملشروعات الصغرية بتحفيز االستثمار من خالل ضمان املنافسة ّ
االعرتاف باإلمكانات االقتصادية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالنسبة للشركات الصغرية واملتوسطة )،(SME
د)
واإلسهام يف زيادة قدرهتا على املنافسة من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتسهيل حصوهلا على رأس املال
وخفض تكاليف القيام باألعمال وتعزيز قدراهتا يف املشاركة يف املشروعات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛
ضمان الثقة واألمن يف تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا؛
ه)
تعزيز إطار حلقوق امللكية الفكرية حيقق التوازن بني مصاحل املبدعني واملنفذين واملستعملني.
و)
الوثيقة اخلتامية للحدث الرفيع املستوى
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تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :فوائد في جميع جوانب الحياة

تستمر تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أمهيتها احملتملة بالنسبة للعمليات واخلدمات احلكومية والرعاية الصحية
واملعلومات الصحية والتعليم والتدريب والتوظيف وتوفري الوظائف واألعمال التجارية والزراعة والنقل ومحاية البيئة وإدارة املوارد
الطبيعية والوقاية من الكوارث والثقافة والنهوض بالقضاء على الفقر وغري ذلك من األهداف اإلمنائية املتفق عليها .ومن الضروري
توفري تطبيقات سهلة االستعمال ميكن للجميع النفاذ إليها وميسورة التكلفة وقابلة للتكيف حسب االحتياجات احمللية بالنسبة
للغات والثقافات ،وذلك لدعم التنمية املستدامة.

الحكومة اإللكترونية
ميكن للحكومة اإللكرتونية أن تدعم التنمية املستدامة من خالل تشجيع توفري خدمات عمومية تتسم بالفعالية والكفاءة للجميع
مبا يضمن الشفافية واملشاركة والتعاون:
مواصلة تنفيذ اسرتاتيجيات احلكومة اإللكرتونية اليت تركز على تطبيقات ترمي إىل االبتكار وزيادة الشفافية
أ)
واملساءلة والكفاءة ،حسب االقتضاء.
مواصلة دعم مبادرات التعاون الدويل يف جمال احلكومة اإللكرتونية.
ب)
تشجيع مبادرات وخدمات احلكومة اإللكرتونية على مجيع املستويات ،حبيث تكيف طبقاً الحتياجات الناس
ج)
والشركات هبدف دعم التنمية املستدامة.
تشجيع مواصلة تنمية احلكومة اإللكرتونية بإشراك اجلميع من أجل حتسني االتصاالت واملشاورات بني احلكومة
د)
واملستعملني النهائيني.
تعزيز خدمات احلكومة اإللكرتونية مع مواجهة التحديات املتعلقة باخلصوصية واألمن.
ه)
الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلكومة
و)
النهوض ببناء القدرات وتبادل املعارف بشأن االستخدام ّ
ويف توفري اخلدمات اإللكرتونية والسياسات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم نواتج التنمية.
تسهيل النفاذ إىل خدمات احلكومة اإللكرتونية للجميع ،مبا يف ذلك احملرمون من اخلدمات والفئات الضعيفة.
ز)

األعمال التجارية اإللكترونية
أ)

ب)
ج)
د)
ه)

متكني اإلعمال التجارية من استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املناسبة لالستفادة الكاملة من اقتصاد
املعلومات ،مبا يف ذلك من خالل هتيئة بيئة متكينية لبيع وشراء السلع أو اخلدمات عرب شبكات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
تعزيز إشراك كل أصحاب املصلحة يف زيادة منافع األعمال التجارية اإللكرتونية وحتفيز استحداث تطبيقات وحمتوى
خدمات جديدة لألعمال التجارية اإللكرتونية مبا يف ذلك ما يصلح منها لألجهزة املتنقلة والوسائط االجتماعية.
تعزيز بناء قطاع دينامي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يدعم االستخدام اإلنتاجي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والنمو والتنمية املستدامني وتوفري الوظائف والتجارة واالبتكار كجزء من االسرتاتيجيات األوسع للحد
من الفقر من خالل تكوين الثروات.
تعزيز دخول الشركات الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة ) (SMMEوأرباب املهن احلرة من الشباب والنساء يف مجيع
قطاعات األعمال التجارية اإللكرتونية مع أخذ التطورات التكنولوجية اجلديدة يف االعتبار.
حتسني تيسر البيانات اإلحصائية لألعمال التجارية اإللكرتونية الالزمة لتقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية.
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التعلم اإللكتروني (انظر أيضاً القسم جيم)4

من شأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن متكن ،من خالل التعلم اإللكرتوين املتمحور حول املتعلم والشخصي ،من النفاذ
إىل تعليم جيد وتعلم مدى احلياة؛ وستساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفئات األكثر حرماناً يف اجملتمع على النفاذ إىل
خربات التعلم اجليدة املناسبة الحتياجات هذه الفئات؛ وستتاح للشباب الفرصة لتطوير مهارات التعلم املناسبة بالوسائط املتعددة
واملعلومات واملؤهالت والقيم اليت حيتاجون إليها للعيش والعمل يف عصر رقمي؛ وستساهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف محاية معارف الشعوب األصلية ونشرها واستنساخها وإتاحة املشاركة الواسعة هلذه الشعوب يف العامل الثقايف التقليدي.
ويف جمتمعات املعلومات واملعرفة ،تدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التعلم يف اجملتمعات بوسائل رمسية وغري تقليدية وغري
رمسية ،خالف اهلياكل التعليمية التقليدية.
تعزيز التعلم اإللكرتوين حبيث يصبح مشولياً ومتاحاً للجميع ،خاصة األطفال داخل وخارج نطاق اهلياكل التعليمية
أ)
الرمسية ومرافق التعليم اجليدة يف اجملتمعات من خالل وضع سياسات متكينية وطنية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جمال التعليم تركز على التكافؤ يف احلصول على التعليم وعلى زيادة جودة عملية التدريس .وينبغي
لعملية تنفيذ السياسات أن تضمن الدمج الكامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وضع املناهج وتدريسها ويف
أنظمة التدريب على مجيع املستويات مبا يف ذلك أنظمة التعليم والتدريب التقنية واملهنية ).(TVET
الفعال لتكنولوجيا
ب)
التأكد من أن املعلمني واملدرسني على مجيع املستويات لديهم املؤهالت الكافية لالستخدام التعليمي ّ
املعلومات واالتصاالت ولتسهيل التعلم اإللكرتوين على املتعلمني ولدعم حتول التطوير املهين للمدرسني ) (TPDمن
خالل دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مناهج تدريب املدرسني وضمان استمرارية التطوير املهين للمدرسني
وزيادته تدرجاً خالل العمر الوظيفي للمدرسني .ويشمل ذلك تسخري االبتكارات التكنولوجية الناشئة ،مبا يف ذلك
النماذج واالسرتاتيجيات املفتوحة (مثل املوارد التعليمية املفتوحة  OER -والربجميات اجملانية واملفتوحة املصدر )(FOSS
والدورات الكثيفة املفتوحة على اخلط  MOOCS -والتنقيب عن النصوص والبيانات) فضالً عن وضع مناهج متعددة
حملو األمية للقرن احلادي والعشرين للمدرسني واملتعلمني.
دعم إنتاج حمتوى مناسب للتعلم اإللكرتوين للتدريس والتعلم باللغات احمللية ويف عملية تكامل املناهج وتقييمها
ج)
وإتاحة هذه احملتويات يف إطار الرتخيص املفتوح .وزيادة الوعي بقيمة االجتاهات القائمة والناشئة يف النماذج
واالسرتاتيجيات املفتوحة.
دعم إنشاء أنظمة إلدارة ومعلومات التعليم يف مجيع املؤسسات التعليمية والنشر الواسع ملبادرات التعلم اجملتمعية
د)
عرب األجيال وذلك من أجل سد الفجوات املتعلقة باملهارات التقنية أيضاً.
إجراء البحوث واالستثمار والتطوير فيما يتعلق بنماذج املمارسات اجليدة للتعلم املتنقل لتوسيع نطاق النفاذ إىل
ه)
فرص التعلم بالنسبة لسكان الريف ،خاصة يف البلدان النامية.

الصحة اإللكترونية
أ)

ب)

تعزيز وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للصحة اإللكرتونية تركز على هتيئة بيئة متكينية سليمة ودمج تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لدعم أولويات قطاع الصحة وتوفري توصيلية متينة وميسورة التكلفة ومستدامة للخدمات
الصحية واألنظمة الصحية واجلمهور لتحسني صحة اجلميع.
النهوض باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعزيز القطاعات املرتبطة بصحة اإلنسان واألنظمة
الصحية  -خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية (مبا يف ذلك الطب التقليدي)؛ الصرف الصحي والغذاء
واملاء؛ والطب البيطري واخلدمات االجتماعية  -مع بذل جهود خاصة للوصول إىل السكان يف املناطق النائية
واملتدنية اخلدمات ،خاصة يف البلدان النامية.
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تسهيل االبتكار والنفاذ إىل تطبيقات الصحة اإللكرتونية لدعم العاملني يف القطاع الصحي وحتسني النفاذ احمللي
للمعلومات وتيسري تدفق املعلومات يف جمال اخلدمات واألنظمة الصحية ،مبا يف ذلك الصحة عن بُعد والطب عن
بُعد والسجالت الطبية اإللكرتونية والسجالت الصحية الشخصية وأنظمة املعلومات الصحية.
ضمان ثقة وقناعة اجلمهور بالصحة اإللكرتونية من خالل تبين سياسات ولوائح وغري ذلك من التدابري اليت من
شأهنا أن تعاجل شواغل قطاع الصحة ،مبا يف ذلك تلك اليت هلا طابع عابر للحدود .والنهوض باعتماد معايري
الصحة اإللكرتونية من أجل متكني نقل البيانات الصحية بطريقة آمنة ودقيقة ويف الوقت املناسب ،على أن تراعى
بشكل كامل متطلبات اخلصوصية واألمن والسرية يف هذا الصدد.
دمج استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الصحة اإللكرتونية عند االستعداد حلاالت تفشي األمراض
والكوارث والطوارئ األخرى اليت حتتاج إىل التعاون وتبادل املعلومات بني القطاعات يف الوقت الفعلي وتبادل
املعلومات بشأهنا والتصدي هلا.
النهوض باستخدام شواهد اعتماد الصحة اإللكرتونية ووضع مؤشرات وأدوات لقياس آثارها االجتماعية-االقتصادية
على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل.

التوظيف اإللكتروني
أ)

ب)
ج)
د)

ال تزال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أحد األدوات التمكينية الرئيسية لتوفري منصة لفرص التوظيف املبتكرة،
خاصة بالنسبة للشباب والنساء وذوي اإلعاقة والسكان األصليني.
مواصلة تطوير بوابات للتوظيف اإللكرتوين تتيح القدرة/املعلومات الالزمة لتوصيل أرباب األعمال باملرشحني
احملتملني .وهناك حاجة للعمل من أجل إنشاء خدمات توظيف على اخلط ملنظمات القطاعني العام واخلاص
ووضع قواعد حلماية العمال السيربانيني.
تشجيع زيادة برامج العمل عن بُعد للعمل من مسافات بعيدة وتعزيز العمل التعاوين باستخدام الشبكات الداخلية
واخلارجية ووضع لوائح ومعايري للعمل عن بُعد لتقنني ظروف العمالة من منظور املزايا االجتماعية واالستقرار
الوظيفي والتدريب وظروف العمل املرضية ،ضمن مجلة أمور.
ضرورة تدريب األفراد على التكنولوجيات ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز مسوغات تعيينهم
يف الوظائف ولتوفري قدرات إضافية يف جمال حتقيق اقتصادات قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف املستقبل.

البيئة اإللكترونية
أ)

ب)
ج)

تعزيز التعاون بني عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعامل البيئة وعامل األرصاد اجلوية وغريها من القطاعات
املعنية اليت تعمل على احلد من استهالك الطاقة وخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري ومحاية البيئة من أجل
سالمة السكان واألصول املادية من التهديدات املتزايدة النامجة عن اآلثار املرتبطة بتغري املنا..
تدنية املخلفات اإللكرتونية باختاذ تدابري مناسبة مثل عمليات اإلدارة السليمة بيئياً طوال العمر التشغيلي ملعدات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جانب مجيع األطراف الضالعة ،مبا يف ذلك اجلهات املصنعة.
تشجيع ونشر املعايري ذات الصلة بإدارة املخلفات اإللكرتونية اليت وضعتها املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة
وتنسيق القوانني والسياسات واللوائح الوطنية طبقاً لذلك لتدنية اآلثار السلبية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على البيئة والصحة واحلد من املخلفات اإللكرتونية.
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تشجيع استخدام معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النشر اإللكرتوين للتنبؤات اجلوية وأنظمة اإلنذار
املبكر لزيادة التأهب للكوارث الطبيعية املرتبطة بالظواهر اجلوية-املائية.
زيادة الوعي باحلاجة إىل التعاون الدويل ملساعدة الدول ،خاصة الدول النامية واألقل منواً والدول اجلزرية الصغرية
النامية لالستفادة من مجيع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  -خدمات الرصد واإلنذار املتعلقة
بالطقس/املنا ،.مبا يف ذلك النفاذ إىل البيانات الساتلية واإلنرتنت ذات السرعة العالية وتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الذكية املتعلقة بالطقس واملنا..
تشجيع إنشاء وصيانة شبكات ألنظمة الرصد األوتوماتية جلمع ونشر املعلمات الضرورية للطقس واملنا .وتوفريها
للمجتمع العاملي دعماً للرصد البيئي.

الزراعة اإللكترونية
أ)

ب)

ج)
د)
ه)
و)

2015

تعزيز ،كجزء من االسرتاتيجيات الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية
للزراعة اإللكرتونية تركز على توفري توصيلية متينة وميسورة التكلفة ودمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف التنمية الريفية لدعم األمن الغذائي والقضاء على اجلوع.
تعزيز التعاون وتبادل املعارف يف جمال الزراعة عرب جمتمعات املمارسة اإللكرتونية ،مبا يف ذلك عامل الزراعة
اإللكرتونية ،من أجل عرض وتشجيع النماذج واملنهجيات وأفضل املمارسات واعتماد النفاذ املفتوح ومعايري قابلية
الفعال واملتكافئ لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الزراعة املستدامة
التشغيل البيين من أجل االستخدام ّ
والتنمية الريفية.
تشجيع وضع وتكييف احملتويات مبا يف ذلك احملتويات باللغات احمللية واحملتويات الصادرة عن مصادر موثوقة
ومأمونة ،مبا يف ذلك ،من أجل ضمان النفاذ املنصف ويف الوقت املناسب إىل املعارف الزراعية من جانب العاملني
قليلي املوارد ،رجاالً ونساءً ،يف جماالت الزراعة واحلراجة وصيد األمساك يف املناطق الريفية.
تعزيز حمو األمية الرقمية للمؤسسات واجملتمعات يف املناطق الريفية والنائية مع مراعاة االحتياجات والقيود احمللية
بتوفري فرص التعلم املناسبة للجميع ،مبا يعزز من مهارات اختاذ القرار بالنسبة لألفراد واجلماعات.
تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعزيز قدرات التأقلم لدى الدول واجملتمعات واألفراد
للتخفيف من اآلثار والتكيف مع الكوارث الطبيعية واالصطناعية والتحديات املتعلقة بالسلسلة الغذائية واألزمات
االجتماعية واالقتصادية وغريها من األزمات والنزاعات والتهديدات احلدودية واألمراض واألضرار البيئية.
تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين/املنظمات غري احلكومية
والتعاونيات ومنظمات املزارعني واهليئات األكادميية واملؤسسات البحثية يف قطاع الزراعة (حيث تشمل كذلك
احلراجة وصيد األمساك) من أجل خدمات شاملة وفعّالة وميسورة التكلفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ومبادرات يف التنمية الزراعية والريفية تنهض باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على نطاق واسع وتعزز
مناذج األعمال الزراعية املستدامة.
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العلوم اإللكترونية
تثري العلوم التقليدية والعلوم اإللكرتونية كل منها اآلخر ويؤثر كل منها يف تطور اآلخر ،وحتدث العلوم اإللكرتونية ثورة يف العلوم
التقليدية عن طريق تغيري طريقة إجراء البحوث؛ وكيفية حتديد برنامج العمل العلمي؛ ومن يشاركون فيه؛ وكيفية تقاسم النتائج
واملعطيات؛ ووترية نفاذ واضعي السياسات والعلماء واألفراد إىل املعرفة؛ ومن يشاركون على صعيد السياسات يف متابعة نواتج
البحوث.
الرتويج للعلوم اإللكرتونية من أجل تعزيز الصلة بني السياسات والعلوم واجملتمع عن طريق تيسري زيادة االعتماد
أ)
على األدلة وحتسني التنسيق يف صنع السياسات ،وتوسيع مشاركة املواطنني يف العمليات العلمية وعمليات
السياسات وبالتايل حتسني استدامة النواتج.
تغري املنا ،.والتنوع البيولوجي ،وخدمات النُظم
ب)
حتسني النفاذ إىل التقييمات العلمية لقضايا التغيري العاملي من قبيل ر
اإليكولوجية ،والصحة ،والزراعة ،واألمن الغذائي ،واحلد من خماطر الكوارث ،عن طريق مجلة أمور تشمل إنشاء
منصة قائمة على شبكة الويب (تكملها تطبيقات متنقلة) انطالقاً من نظام معريف متعدد التخصصات تراجع فيه
وجتمع بأسلوب نقدي آنياً ،حيثما أمكن ،وباالستعانة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من
املعارف اجلديدة َّ
أجل مراقبة ومالحظة قضايا التغيري العاملي تلك.
تشجيع استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ،مبا فيها اإلنرتنت والتكنولوجيات املتنقلة ،لتيسري زيادة
ج)
املشاركة يف العملية العلمية برمتها ،مبا يشمل مشاركة اجلمهور يف البحث العلمي ”علوم املواطنني“ وإدخال
أنشطة العلوم اإللكرتونية يف سياق التعليم بكافة أشكاله.
تعزيز تطوير شبكات معلومات للباحثني واملعلمني ووسطاء املعلومات والطالب لدعم تبادل األفكار واملعلومات
د)
العلمية بني املؤسسات البحثية والتعليمية واألفراد عرب القارات ،وتعزيز النفاذ املفتوح إىل املعلومات العلمية أمام
اجملمعة.
املنظمات العلمية والتعليمية على أساس موارد املعلومات َّ
استخدام العلوم اإللكرتونية لتعزيز تبادل البيانات واملعرفة ،وتوفري املعلومات ذات الصلة يف الوقت املناسب
ه)
حيسن اختاذ القرارات يف إطار تشاركي ،وينهض بالعالقات بني العلم
للمواطنني والعلماء وواضعي السياسات مبا ِّ
املهمشني.
والسياسة واجملتمع ،ويرتقي مبستويات املعيشة ،خاصة لألشخاص ّ
جيم8

التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي

تتمثل رؤيتنا جملتمعات املعلومات واملعرفة يف عامل رقمي أكثر تنوعاً ثقافياً ولغوياً ،حيث:
يكون فيه ملا يقرب من نصف كل اللغات القائمة حضور يف الفضاء السيرباين؛

تراعي فيه التنمية السياقات احمللية والوطنية واإلقليمية؛

يعزز وحيمي االبتكار واإلبداع على أساس املعارف التقليدية يف مجيع اجملاالت ،حسب االقتضاء؛

تتكامل فيه الثقافة مع كل سياسات وبرامج التنمية من أجل احلد من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة الشاملة؛

حيرتم اهلوية الثقافية ،والتنوع الثقايف واللغوي ،والتقاليد ،واألديان ،ويعزز احلوار بني الثقافات واحلضارات.

إطالق ودعم مبادرات لصون ورقمنة الرتاث الثقايف والوثائقي واملعلومات الرقمية املنشأ وحفظها رقمياً.
أ)
تعزيز مواصلة االرتقاء باحملتوى احمللي يف الفضاء السيرباين.
ب)
دعم األطر الوطنية لتنظيم وإطالق أنشطة املشاريع ،وتعزيز تطوير واستخدام أمساء امليادين الدولية.
ج)
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تعزيز سياسات تدعم احرتام التنوع الثقايف واللغوي والرتاث الثقايف وصوهنما والرتويج هلما والنهوض هبما يف جمتمع
املعلومات على النحو املوضح يف وثائق األمم املتحدة املتفق عليها ذات الصلة.
مواصلة وضع وتنفيذ سياسات تصون تنوع أشكال التعبري الثقايف ومعارف وتقاليد الشعوب األصلية وتؤكدها
وحترتمها وتعززها من خالل استحداث حمتوى معلومايت متنوع واستخدام خمتلف األساليب ،مبا يف ذلك رقمنة
الرتاث التعليمي والعلمي والثقايف.

جيم 9وسائط اإلعالم
املوسع لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الذي ميكن أن يعزز مسامهة وسائط
ستستفيد وسائط اإلعالم من الدور األعم و َّ
اإلعالم يف حتقيق برنامج التنمية املستدامة ملا بعد عام .2015
واحلق يف حرية التعبري ،على النحو املبني يف املادة  19من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة
املدنية والسياسية ،هو حق أساسي لدور وسائط اإلعالم يف جمتمعات املعلومات واملعرفة.
التذكري بالفقرة  55من إعالن مبادئ جنيف اليت تصف دور وسائط اإلعالم يف جمتمع املعلومات؛
1
تأكيد أن احلقوق ذاهتا اليت يتمتع هبا الناس خارج اإلنرتنت ال بد أيضاً من محايتها يف اإلنرتنت ،وهذا يسري
2
كذلك على وسائط اإلعالم على مجيع املنصات؛
تشجيع تكافؤ الفرص للرجال والنساء على قدم املساواة يف وسائط اإلعالم؛
3
19

4

من العهد الدويل للحقوق

تعزيز بيئة ساملة ومؤاتية للصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم ،وتيسري تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن
سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب.

جيم  10األبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات
ينبغي أن تكون جمتمعات املعلومات واملعرفة خاضعة لقيم معرتف هبا عاملياً ،وأن تعزز الصاحل العام ،وأن حتول دون إساءة
استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.
ينبغي أن يواصل مجيع أصحاب املصلحة إذكاء الوعي وتعزيز النقاش الوطين واإلقليمي والدويل حول الفرص
أ)
والتحديات األخالقية املتصلة باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.
تعزيز احرتام القيم األخالقية األساسية يف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومنع إساءة استعماهلا.
ب)
االستمرار يف دعوة مجيع الباحثني من أصحاب املصلحة ،ومواصلة البحث يف األبعاد األخالقية لتكنولوجيات
ج)
املعلومات واالتصاالت ،واملضي يف دراسة التحديات والفرص الراهنة والناشئة.
مواصلة تعزيز محاية اخلصوصية والبيانات الشخصية.
د)
اختاذ اإلجراءات املالئمة والتدابري الوقائية ،حسب ما ينص عليه القانون ،ملكافحة إساءة استعمال تكنولوجيات
ه)
املعلومات واالتصاالت على النحو الوارد يف الفقرة  25من خطة عمل جنيف.
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جيم  11التعاون الدولي واإلقليمي
أ)

ب)
ج)
د)

ثالثاً -

ال يزال التعاون الدويل واإلقليمي بني مجيع أصحاب املصلحة يساهم بدور حيوي يف النهوض باستعمال
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل دعم التنمية املستدامة بعد عام .2015
تشجيع مواصلة النهوض باملعونة يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لصاحل البلدان النامية ،ال سيما أقل
البلدان منواً.
مواصلة تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،وتشجيع التعاون بني القطاعات املتعددة.
دعوة اجملتمع الدويل إىل مساعدة البلدان النامية على إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية لدعم حتقيق برنامج التنمية
ملا بعد عام  2015ونتائج االستعراض الشامل لنواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات يف عام  ،2015على أن تؤخذ
يف االعتبار أمهية املبادرات اإلقليمية.

خطوط عمل ما بعد عام  :2015التطلع إلى المستقبل

الفعال بني احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ،مبا يتفق
نؤكد مجدداً أمهية التعاون ّ
مع أدوارها ومسؤولياهتا املختلفة ،واالستفادة من خرباهتا ،مع مراعاة الطبيعة متعددة اجلوانب يف بناء جمتمع املعلومات.
نؤكد األمهية الكربى ملواصلة أصحاب املصلحة املتعددين أنشطة التنفيذ على املستوى الدويل وفقاً ملواضيع وخطوط العمل احملددة
يف خطة عمل جنيف ،وبتنسيق/تيسري من وكاالت األمم املتحدة .ومن شأن تنسيق أنشطة التنفيذ اليت يقوم هبا أصحاب
املصلحة املتعددين أن يساعد على تاليف االزدواجية يف األنشطة .وينبغي أن يشمل ذلك ،يف مجلة أمور ،تبادل املعلومات
واستحداث املعرفة ،وتقاسم أفضل املمارسات ،واملساعدة على تكوين شراكات جتمع بني أصحاب املصلحة املتعددين وبني
القطاعني العام واخلاص.
نؤكد مجدداً أمهية فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات الذي أنشأه جملس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة بناءً على
وفعالة مشرتكة بني الوكاالت هتدف أساساً إىل تنسيق
التوجيه الوارد يف برنامج عمل تونس (الفقرة  )103باعتباره آلية كفوءة ّ
القضايا اجلوهرية وقضايا السياسات اليت تواجه تنفيذ األمم املتحدة لنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات.
نرحب بعقد املنتدى السنوي للقمة العاملية جملتمع املعلومات الذي بات يشكل حمفالً رئيسياً للنقاش بني أصحاب املصلحة
ِّ
عزز جتاوب
املتعددين حول القضايا املتصلة خبطة عمل جنيف ،ونالحظ أن مشولية املنتدى وانفتاحه وتركيزه املواضيعي قد َّ
أصحاب املصلحة وساهم يف زيادة املشاركة الفعلية واملشاركة عن بُعد.
نشجع مجيع أصحاب املصلحة على املسامهة يف الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية والتعاون
الوثيق معها باعتبارها مبادرة دولية يشرتك فيها أصحاب املصلحة املتعددون من أجل حتسني توفر وجودة بيانات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ومؤشراهتا ،ال سيما يف البلدان النامية.
نؤكد/نعترف بأن االلتزام بالنهوض مبنظور املساواة بني اجلنسني واختاذ اإلجراءات الضرورية احملددة يف كل نواتج القمة العاملية
جملتمع املعلومات على النحو الوارد يف الفقرة  3من ديباجة هذه الوثيقة ينبغي أن يكون أيضاً موضع تنفيذ واستعراض ومراقبة من
امليسرة خلطوط العمل.
جانب هيئة األمم املتحدة للمرأة مبا ال يتعارض مع خطوط العمل األخرى وبالتعاون مع سائر اجلهات ِّ
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نشجع مجيع أصحاب املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات على مواصلة اإلسهام باملعلومات عن أنشطتهم يف قاعدة
ِّ
البيانات العمومية اخلاصة بتقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات اليت يديرها االحتاد الدويل لالتصاالت .وندعو يف هذا الصدد
مجيع البلدان إىل مجع املعلومات على الصعيد الوطين مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة ،لإلسهام هبا يف عملية التقييم.
نرحب أيضاً مبواصلة مبادرة جوائز مشاريع القمة العاملية جملتمع املعلومات اليت أطلقها االحتاد الدويل لالتصاالت مبشاركة من مجيع
ِّ
اجلهات امليسرة خلطوط العمل باعتبارها مسابقة لتكرمي التميز يف تنفيذ املشاريع واملبادرات اليت تنهض بأهداف القمة العاملية
جملتمع املعلومات املتمثلة يف حتسني التوصيلية بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ،ال سيما يف اجملتمعات احمللية اليت تعاين نقص
اخلدمات ،وتوفري منصة دولية بارزة لتكرمي وعرض قصص النجاح والنماذج اليت ميكن تكرارها بسهولة .ويف هذا الصدد ،تساهم
قاعدة بيانات تقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات بدور بالغ األمهية يف تقاسم أفضل املمارسات بني أصحاب املصلحة املعنيني
بالقمة العاملية جملتمع املعلومات.
نؤكد أمهية يوم  17مايو باعتباره يوماً عاملياً جملتمع املعلومات من أجل املساعدة على تعميق الوعي كل عام بأمهية هذا املرفق
العاملي وبالقضايا اليت تتناوهلا القمة العاملية جملتمع املعلومات ،خاصة ما ميكن أن حيققه استخدام تكنولوجيات املعلومات
وبسبل سد فجوة الرقمية.
واالتصاالت من إمكانيات للمجتمعات واالقتصاداتُ ،
___________
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