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إعـالن المبـادئ
بنـاء مجتمـع المعلومـات :تحد عالمي في األلفيـة الجديدة
ألف – رؤيتنا المشتركة لمجتمع المعلومات
 .1نحن ممثلي شعوب العالم وقد اجتمعنا في جنيف من  10إلى  12ديسمبر  2003للمرحلة األولى من القمة العالمية
لمجتمع المعلومات ،نعلن رغبتنا املشرتكة والتزامنا املشرتك لبناء جمتمع معلومات جامع هدفه اإلنسان ويتجه حنو التنمية ،جمتمع
يستطيع كل فرد فيه استحداث املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها ،ويتمكن فيه األفراد واجملتمعات والشعوب
من تسخري كامل إمكاناهتم للنهوض بتنميتهم املستدامة ولتحسني نوعية حياهتم ،وذلك انطالقاً من مقاصد ومبادئ ميثاق األمم
املتحدة والتمسك باالحرتام الكامل لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
 .2والتحدي الذي نتصدى له هو تسخري إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنهوض بأهداف التنمية الواردة يف
إعالن األلفية ،وهي استئصال الفقر املدقع واجلوع؛ وحتقيق التعليم االبتدائي للجميع؛ وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
وخفض معدالت وفيات األطفال؛ وحتسني صحة األمهات؛ ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغريمها من
األمراض؛ وضمان االستدامة البيئية؛ وإقامة شراكات عاملية من أجل التنمية ،وذلك سعياً لرتسيخ دعائم السلم والعدل والرخاء يف
العامل .وحنن نؤكد من جديد التزامنا بتحقيق التنمية املستدامة وأهداف التنمية املتفق عليها ،على حنو ما جاء يف إعالن
جوهانسربغ وخطة التنفيذ وتوافق آراء مونتريي ،وغري ذلك من نواتج مؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة يف هذا الصدد.
 .3ونؤكد من جديد عاملية كل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والرتابط فيما بينها وعدم قابليتها للتجزئة ،مبا يف ذلك احلق
يف التنمية ،املنصوص عليه يف إعالن فيينا .ونؤكد من جديد أيضاً أن الدميقراطية والتنمية املستدامة واحرتام حقوق اإلنسان
واحلريات األساسية وكذلك احلُكم الرشيد على مجيع املستويات هي كلٌّ متكامل يشد بعضه أزر بعض .ونؤكد تصميمنا كذلك
على تعزيز احرتام سيادة القانون يف الشؤون الدولية كما هي يف الشؤون الوطنية.
 .4ونؤكد من جديد ،كأساس جوهري جملتمع املعلومات ،أن لكل فرد احلق يف حرية الرأي والتعبري كما ورد يف املادة  19من
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ وأن هذا احلق يشمل حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء املعلومات واألفكار وتلقيها
وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية .فاالتصال عملية اجتماعية أساسية ،وحاجة إنسانية أساسية ،وهو أساس
كل تنظيم اجتماعي ،وهو حمور جمتمع املعلومات .وينبغي أن تتاح فرصة املشاركة لكل فرد يف كل مكان ،وال ينبغي استبعاد أحد
من الفوائد اليت يقدمها جمتمع املعلومات.
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 .5ونؤكد من جديد كذلك التزامنا بأحكام املادة  29من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن على كل فرد
واجبات حنو اجملتمع الذي يتاح فيه وحده منو شخصيته منواً حراً كامالً ،وأن الفرد ال خيضع يف ممارسته حقوقه وحرياته ألي قيود
إال ما يقرره القانون لضمان االعرتاف حبقوق الغري وحرياته واحرتامها ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة
واألخالق يف جمتمع دميقراطي .وجيب أالّ متارس هذه احلقوق واحلريات البتة مبا خيالف مقاصد ومبادئ األمم املتحدة .وهبذا
الشكل سنعمل على النهوض مبجتمع للمعلومات حترتم فيه كرامة البشر.
.6

ومتشياً مع روح هذا اإلعالن فإننا نجدد تعهدنا بدعم مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع الدول.

 .7ونقر بأن العلوم هلا دور مركزي يف تطوير جمتمع املعلومات ،فالكثري من العناصر املسامهة يف بناء جمتمع املعلومات إمنا هي
حصيلة خطوات التقدم العلمي والتقين اليت حتققت بفضل تبادل نتائج البحوث.
 .8ونعترف بأن التعليم واملعرفة واملعلومات واالتصاالت هي بؤرة تقدم البشرية ومساعيها ورفاهها .وعالوة على ذلك فإن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤثر تأثرياً هائالً على مجيع مظاهر احلياة تقريباً .كما أن سرعة تقدم هذه التكنولوجيات
تكشف عن فرص جديدة كلياً لبلوغ مستويات أرفع من التنمية .وقدرة هذه التكنولوجيات على تذليل العديد من العقبات
التقليدية ،وخصوصاً ما يتعلق باختصار الزمن واملسافات ،جتعل من املمكن ،وألول مرة يف التاريخ ،تسخري إمكانات هذه
التكنولوجيات لصاحل املاليني من الناس يف مجيع أرجاء املعمورة.
 .9وندرك أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينبغي أن تستخدم كأدوات وليس كغاية حبد ذاهتا .ويف الظروف املؤاتية ميكن
أن تكون هذه التكنولوجيات وسيلة جبارة تزيد اإلنتاجية وتولد النمو االقتصادي وتدعم خلق فرص العمل وإمكانية االستخدام
وحتسني نوعية احلياة للجميع .ومبقدورها أيضاً تعزيز احلوار بني الناس واألمم واحلضارات.
 .10وندرك أيضاً تمام اإلدراك أن منافع ثورة تكنولوجيا املعلومات ليست موزعة توزيعاً متساوياً يف الوقت احلاضر سواء بني
البلدان املتقدمة والبلدان النامية أو يف داخل اجملتمعات .وحنن ملتزمون كل االلتزام بتحويل هذه الفجوة الرقمية إىل فرصة رقمية يف
متناول اجلميع ،وخصوصاً يف متناول أولئك املعرضني للتخلف عن الركب وملزيد من التهميش.
 .11ونحن ملتزمون بتحقيق رؤيتنا املشرتكة جملتمع املعلومات للجيل احلاضر ولألجيال املقبلة .وإننا ندرك أن الشباب هم القوى
العاملة يف املستقبل وأهنم يف طليعة مبتكري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن أوائل الساعني إىل تطبيقها .ولذلك 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.
 .12ونؤكد أن تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يوفر فرصاً هائلة للمرأة باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من جمتمع املعلومات
وعنصراً فاعالً رئيسياً فيه .وحنن ملتزمون بالعمل على أن يتيح جمتمع املعلومات متكني املرأة ومشاركتها الكاملة على أساس
املساواة يف مجيع جماالت اجملتمع ويف مجيع عمليات صنع القرارات .وحتقيقاً لذلك ينبغي تعميم فكرة املساواة بني اجلنسني يف كل
جمال واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة لبلوغ هذه الغاية.
 .13ولدى بناء جمتمع املعلومات سوف نخص باالهتمام االحتياجات اخلاصة لدى الفئات املهمشة والضعيفة يف اجملتمع ،مبا
الرحل.
يف ذلك املهاجرون واألشخاص املشردون داخلياً والالجئون ،والعاطلون عن العمل واحملرومون ،واألقليات واجلماعات ّ
ولسوف نراعي أيضاً االحتياجات اخلاصة لدى كبار السن ولدى األفراد املعوقني.
 .14ونحن مصممون تصميماً راسخاً على متكني الفقراء ،وخاصة منهم الذين يعيشون يف املناطق النائية والريفية ويف املناطق
احلضرية املهمشة ،من النفاذ إىل املعلومات واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كوسيلة لدعم جهودهم للخالص من براثن
الفقر.
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 .15ويف إطار تطور جمتمع املعلومات ،جيب توجيه اهتمام خاص إىل األوضاع اخلاصة للشعوب األصلية والعمل على صون
تراثهم وإرثهم الثقايف.
 .16ونواصل توجيه اهتمام خاص إىل االحتياجات اليت تنفرد هبا شعوب البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول
وأقل البلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغرية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان الفقرية املثقلة بالديون والبلدان واألراضي
اخلاضعة لالحتالل والبلدان اخلارجة من الصراعات والبلدان واملناطق ذات االحتياجات اخلاصة وكذلك الظروف اليت تشكل
هتديدات خطرية للتنمية ،كالكوارث الطبيعية.
 .17ونقر بأن بناء جمتمع معلومات جامع يتطلب أشكاالً جديدة من التضامن والشراكة والتعاون بني احلكومات وأصحاب
املصلحة اآلخرين ،أي القطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية .وإذ ندرك أن بلوغ اهلدف الطموح الذي يصبو إليه هذا
اإلعالن – أال وهو سد الفجوة الرقمية وحتقيق تنمية متناسقة وعادلة ومنصفة للجميع – سوف يتطلب التزاماً قوياً من مجيع
أصحاب املصلحة ،فإننا ندعو إىل التضامن الرقمي ،على الصعيدين الوطين والدويل على السواء.
 .18ليس يف هذا اإلعالن ما جيوز تفسريه بأنه ينتقص من أحكام ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو من
أي صك دويل آخر أو قوانني وطنية اعتمدت من أجل تعزيز هذين الصكني ،أو يتناقض معها أو يقيدها أو يبطلها.

باء – مجتمع معلومات للجميع :مبادئ أساسية
 .19لقد عقدنا العزم على السعي من أجل ضمان استفادة اجلميع من الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وحنن متفقون على أنه ينبغي ملواجهة هذه التحديات أن يعمل مجيع أصحاب املصلحة معاً لتحسني سبل النفاذ إىل البنية التحتية
للمعلومات واالتصاالت وإىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإىل املعلومات واملعارف؛ ولبناء القدرات؛ ولزيادة الثقة واألمن يف
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وإلنشاء بيئة متكينية على مجيع املستويات؛ ولتطوير وتوسيع تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت؛ ولتعزيز التنوع الثقايف واحرتامه؛ ولالعرتاف بدور وسائط اإلعالم؛ وللتصدي لألبعاد األخالقية جملتمع
املعلومات؛ ولتشجيع التعاون الدويل واإلقليمي .ونتفق على أن هذه هي املبادئ الرئيسية لبناء جمتمع معلومات جامع.
(1

دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل
التنمية

 .20تضطلع احلكومات ،وكذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين واألمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ،بدور هام ومبسؤولية
كبرية يف تطوير جمتمع املعلومات ،وكذلك يف عمليات صنع القرارات حسب االقتضاء .إن بناء جمتمع معلومات غايته الناس هو
جهد مشرتك يتطلب التعاون والشراكة بني مجيع أصحاب املصلحة.
(2

البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت :أساس ضروري لبناء مجتمع معلومات جامع

 .21التوصيلية هي عامل متكيين حموري يف بناء جمتمع املعلومات .ويشكل النفاذ الشامل ،يف كل مكان وعلى أساس منصف
وبتكلفة معقولة ،إىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا ،واحداً من التحديات يف جمتمع املعلومات وجيب
أن يكون هدفاً جلميع أصحاب املصلحة املشرتكني يف بناء هذا اجملتمع .وتنطوي التوصيلية أيضاً على النفاذ إىل خدمات الطاقة
والربيد ،وهو ما ينبغي كفالته وفقاً للتشريعات احمللية يف كل بلد.
 .22إن توفر بنية حتتية متطورة من شبكات املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا ،تكون مكيفة ملراعاة الظروف اإلقليمية والوطنية
واحمللية ويسهل النفاذ إليها بتكلفة معقولة ،وتستفيد على حنو أكرب من إمكانات تكنولوجيا النطاق العريض وغريها من
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التكنولوجيات املبتكرة حيثما أمكن ،من شأنه أن يزيد سرعة التقدم االجتماعي واالقتصادي يف البلدان وأن يعزز رفاه مجيع
األفراد واجملتمعات والشعوب.
 .23ينبغي وضع وتنفيذ سياسات توفر مناخاً مؤاتياً من االستقرار وإمكانية التنبؤ واملنافسة الشريفة على مجيع املستويات حبيث
ال تؤدي فقط إىل اجتذاب املزيد من االستثمارات اخلاصة من أجل تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وإمنا
تسمح أيضاً بالوفاء بالتزامات اخلدمة الشاملة يف املناطق اليت ال تنجح فيها ظروف السوق التقليدية .ويعد إنشاء نقاط يف املناطق
احملرومة لنفاذ اجلمهور إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يف أماكن مثل مكاتب الربيد واملدارس واملكتبات ودور احملفوظات،
وسيلة فعالة لضمان النفاذ الشامل إىل البنية التحتية واخلدمات اليت يوفرها جمتمع املعلومات.

)3
.24

النفاذ إلى المعلومات والمعرفة
إن قدرة اجلميع على النفاذ إىل املعلومات واألفكار واملعارف واملسامهة فيها هي مسألة أساسية يف جمتمع معلومات جامع.

 .25ومن املمكن تدعيم تبادل املعارف وتعزيزها على الصعيد العاملي ألغراض التنمية بإزالة احلواجز أمام النفاذ املنصف إىل
املعلومات ألغراض األنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والتعليمية والعلمية وبتيسري النفاذ إىل معلومات
اجملال العام ،مبا يف ذلك من خالل التصميمات العاملية واستخدام التكنولوجيات املساعدة.
 .26ميثل ثراء اجملال العام عنصراً ضرورياً لنمو جمتمع املعلومات وحتقيق منافع متعددة مثل تثقيف اجلمهور ،وتوفري فرص العمل
اجلديدة ،واالبتكار ،وتوفري فرص ملشاريع األعمال وتقدم العلوم .وينبغي تيسري النفاذ إىل معلومات اجملال العام لدعم جمتمع
املعلومات كما ينبغي محايتها من سوء االستغالل .وينبغي تدعيم املؤسسات العامة مثل املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف
ومعارض جمموعات األعمال الثقافية وغريها من نقاط النفاذ يف اجملتمعات احمللية ،متكيناً للحفاظ على السجالت الوثائقية والنفاذ
احلر واملنصف إىل املعلومات.
 .27وميكن تعزيز النفاذ إىل املعلومات واملعارف من خالل إذكاء الوعي بني مجيع أصحاب املصلحة باإلمكانيات اليت توفرها
خمتلف مناذج الربجميات ،مبا فيها الربجميات اخلاضعة حلقوق امللكية ،واملفتوحة املصدر ،واجملانية ،وذلك لزيادة املنافسة ومتكني
املستعملني من النفاذ إليها ،وتنوع االختيار ولتمكني مجيع املستعملني من وضع احللول اليت تليب متطلباهتم .وينبغي اعتبار النفاذ
إىل الربجميات بتكلفة معقولة عنصراً هاماً يف جمتمع املعلومات اجلامع احلقيقي.
 .28إننا نسعى إىل تعزيز النفاذ الشامل إىل املعارف العلمية على أساس تكافؤ الفرص أمام اجلميع واستحداث املعلومات
العلمية والتقنية ونشرها ،مبا يف ذلك مبادرات النفاذ املفتوح من أجل النشر العلمي.
(4

بناء القدرات

 .29ينبغي أن يتاح لكل شخص فرصة اكتساب املهارات واملعارف الالزمة لفهم جمتمع املعلومات واالقتصاد القائم على املعرفة،
واملشاركة فيهما بنشاط واالستفادة الكاملة منهما .وحمو األمية وتوفري التعليم االبتدائي للجميع مها من العوامل الرئيسية لبناء جمتمع
معلومات جامع يغطي باهتمام خاص احتياجات الفتيات والنساء .ونظراً التساع نطاق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلاجة
متخصصني يف املعلومات على مجيع املستويات ،فإن عملية بناء القدرات املؤسسية جديرة بعناية خاصة.
إىل
ّ
 .30وينبغي تعزيز استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع مراحل التعليم والتدريب وتنمية املوارد البشرية مع مراعاة
االحتياجات اخلاصة لألشخاص املعوقني والفئات احملرومة والضعيفة.
 .31إن التعليم املستمر وتعليم البالغني وإعادة التدريب ،والتعلم مدى احلياة ،والتعلم عن بعد ،وغري ذلك من اخلدمات اخلاصة،
كالطب عن بعد ،ميكنها أن تسهم إسهاماً جوهرياً يف زيادة التأهيل للتوظيف ومساعدة الناس على االستفادة من الفرص
اجلديدة اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للوظائف التقليدية والعمل احلر واملهن اجلديدة .وتعترب التوعية بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ومعرفة مبادئها من بني الركائز األساسية يف هذا اجملال.
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 .32ويتعني على مؤلفي احملتوى وناشريه ومنتجيه وكذلك على املدرسني واملدربني وأمناء احملفوظات وأمناء املكتبات والدارسني
القيام بدور نشط يف تعزيز جمتمع املعلومات ،وال سيما يف أقل البلدان منواً.

 .33ولتحقيق التنمية املستدامة جملتمع املعلومات ال بد من تدعيم القدرة الوطنية يف البحوث والتطوير يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .وفضالً عن ذلك ،فإن الشراكات ،خاصة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ،مبا فيها البلدان اليت متر
اقتصاداهتا مبرحلة حتول ،يف جماالت البحوث والتطوير ،ونقل التكنولوجيا ،وتصنيع منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وإنتاجها وتسويقها ،تتسم بأمهية حامسة يف تعزيز بناء القدرات واملشاركة يف جمتمع املعلومات على الصعيد العاملي.
ويفتح تصنيع منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت آفاقاً واسعة لتكوين الثروات.

 .34إن حتقيق طموحنا املشرتك ،وال سيما طموح البلدان النامية ،والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول ،إىل التمتع بالعضوية
الكاملة يف جمتمع املعلومات ،واالندماج اإلجيايب يف اقتصاد املعرفة ،يعتمد إىل حد كبري على زيادة بناء القدرات يف جماالت التعليم
واملعرفة التكنولوجية والنفاذ إىل املعلومات ،وهي مجيعاً من العوامل الرئيسية يف حتديد درجة التنمية والقدرة على املنافسة.
(5

بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .35إن تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن املعلومات وأمن الشبكات واملوثوقية وصون اخلصوصية ومحاية املستهلك ،شرط
أساسي ال غىن عنه لتنمية جمتمع املعلومات وبناء الثقة بني مستعملي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويتطلب األمر إشاعة
ثقافة عاملية لألمن السيرباين وتطويرها وتنفيذها بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة وهيئات اخلربة الدولية .وينبغي دعم هذه
اجلهود مبزيد من التعاون الدويل .ومن املهم ،يف إطار هذه الثقافة العاملية لألمن السيرباين ،تعزيز األمن وضمان محاية البيانات
واخلصوصية مع تعزيز النفاذ والتجارة يف الوقت نفسه .وباإلضافة إىل ذلك ،جيب أن يؤخذ يف االعتبار مستوى التنمية االجتماعية
واالقتصادية يف كل بلد وأن تراعى اجملاالت ذات التوجه اإلمنائي جملتمع املعلومات.
 .36وإذ نعرتف مببادئ النفاذ الشامل وغري التمييزي جلميع األمم إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،فإننا ندعم أنشطة
األمم املتحدة اليت حتول دون إمكانية استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أغراض ال تتسق مع األهداف املتعلقة بصون
االستقرار واألمن الدوليني ،وقد تنال من سالمة البنية التحتية داخل الدول ،مبا يلحق الضرر بأمنها .ومع احرتام حقوق اإلنسان،
فمن الضروري منع استعمال موارد املعلومات والتكنولوجيات يف أغراض إجرامية وإرهابية.
 .37الرسائل االقتحامية متثل مشكلة هامة ومتزايدة للمستعملني والشبكات ولإلنرتنت برمتها .وينبغي تناول مسألة الرسائل
االقتحامية واألمن السيرباين على املستويات الوطنية والدولية املالئمة.
(6

البيئة التمكينية

 .38ال بد جملتمع املعلومات من بيئة متكينية على الصعيدين الوطين والدويل .وينبغي استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كأداة هامة رئيسية من أدوات احلُكم الرشيد.

 .39إن سيادة القانون ،واقرتاهنا بوجود سياسة داعمة شفافة تشجع املنافسة وتكون حمايدة تكنولوجياً وميكن التنبؤ هبا ،وبوجود
إطار تنظيمي يعرب عن الواقع الوطين ،أمر جوهري لبناء جمتمع معلومات غايته الناس .ويتعني على احلكومات التدخل عند
االقتضاء لتدارك مواطن القصور يف السوق ،وللحفاظ على املنافسة النـزيهـة واجتذاب االستثمار وتعزيز تنمية البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا ولتعظيم املنافع االقتصادية واالجتماعية ،وخلدمة األولويات الوطنية.
 .40إن توفر بيئة دولية دينامية ومتكينية تدعم االستثمار األجنيب املباشر ونقل التكنولوجيا والتعاون الدويل ،ال سيما يف جماالت
التمويل والديون والتجارة ،إضافة إىل مشاركة كاملة وفعالة من جانب البلدان النامية يف عملية صنع القرار عاملياً ،كل هذه األمور
متثل عناصر حيوية تستكمل جهود التنمية الوطنية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومن شأن حتسني التوصيلية
بتكلفة معقولة على الصعيد العاملي أن يسهم مسامهة كبرية يف فعالية هذه اجلهود اإلمنائية.
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 .41إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامل هام مي ّكن من حتقيق النمو من خالل ما توفره من مكاسب يف الكفاءة وزيادة
يف اإلنتاجية ،ال سيما يف املنشآت الصغرية واملتوسطة .ويف هذا الصدد تربز أمهية تطوير جمتمع املعلومات يف حتقيق منو اقتصادي
واسع النطاق سواء يف البلدان املتقدمة أو النامية .وينبغي تعزيز املكاسب اليت تتحقق على صعيد اإلنتاجية مؤيدة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واالبتكارات املطبقة على خمتلف القطاعات االقتصادية .ويسهم التوزيع املنصف للمزايا يف استئصال الفقر
ويف التنمية االجتماعية .ورمبا كان من أفضل السبل حتقيقاً للنفع انتهاج سياسات ترمي إىل تعزيز االستثمار املنتج ومتكن
املنشآت ،وخاصة املشاريع الصغرية واملتوسطة ،من أن تدخل التغيريات الالزمة لكي جتين مثار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 .42ومحاية امللكية الفكرية عنصر هام من عناصر تشجيع االبتكار واإلبداع يف جمتمع املعلومات؛ كما أن نشر املعرفة وبثها
وتقامسها على نطاق واسع من العناصر اهلامة لتشجيع االبتكار واإلبداع؛ وتيسري املشاركة اجملدية من جانب اجلميع يف قضايا
امللكية الفكرية وتقاسم املعارف ،من خالل التوعية وبناء القدرات ،جانب أساسي يف جمتمع املعلومات اجلامع.
 .43إن أفضل طريقة لدفع التنمية املستدامة يف جمتمع املعلومات هي اإلدماج الكامل للجهود والربامج املتصلة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية واإلقليمية .وحنن نرحب بالشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا
(نيباد) ،ونشجع اجملتمع الدويل على مساندة التدابري ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هلذه املبادرة وكذلك التدابري
املرتبطة جبهود مماثلة يف مناطق أخرى .ويسهم توزيع مثار النمو املرتتبة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف استئصال الفقر
ويف حتقيق التنمية املستدامة.
 .44وتوحيد املقاييس هو إحدى اللبنات األساسية يف بناء جمتمع املعلومات .وينبغي الرتكيز بشكل خاص على وضع واعتماد
مقاييس دولية .كما أن وضع وتطبيق مقاييس مفتوحة وقابلة للتشغيل البيين وغري متييزية وتدفعها قوى الطلب ،وتأخذ يف االعتبار
احتياجات املستعملني واملستهلكني ،هو عنصر أساسي يف تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة انتشارها وتيسري النفاذ
إليها بتكلفة معقولة ،خاصة يف البلدان النامية .واهلدف من املقاييس الدولية هو توفري بيئة يستطيع فيها املستهلكون النفاذ إىل
اخلدمات يف شىت أحناء العامل بغض النظر عن التكنولوجيا اليت تدعمها.
 .45ينبغي إدارة طيف الرتددات الراديوية مبا حيقق الصاحل العام ويتفق مع مبدأ الشرعية ،ومع االحرتام الكامل للقوانني
والتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية ذات الصلة.
 .46حبذا لو عملت الدول بقوة ،يف سياق بناء جمتمع املعلومات ،على اختاذ خطوات ملنع وحتاشي أية تدابري من جانب واحد
ال تتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وميكن أن تعرقل التحقيق الكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية للسكان يف
البلدان املعنية أو تعوق رفاههم.
 .47واعرتافاً بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تغري طريقة عملنا تغيرياً مضطرداً ،فمن األمور األساسية توفري بيئة عمل آمنة
ومأمونة وصحية ومالئمة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وحترتم املعايري الدولية ذات الصلة.
 .48وقد تطورت اإلنرتنت لتصبح مرفقاً عاملياً متاحاً للعامة وينبغي أن تشكل إدارهتا قضية مركزية يف جدول أعمال جمتمع
املعلومات .وينبغي أن تكون اإلدارة الدولية لإلنرتنت متعددة األطراف وشفافة ودميقراطية ،ومبشاركة كاملة من احلكومات والقطاع
اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات الدولية .وجيب أن تكفل توزيعاً منصفاً للموارد وأن تيسر النفاذ أمام اجلميع وأن تكفل تشغيالً
مستقراً وآمناً لإلنرتنت مع مراعاة اعتبار تعدد اللغات.
 .49تنطوي إدارة اإلنرتنت على قضايا تقنية وقضايا تتعلق بالسياسات العامة على حد سواء ،وينبغي أن يشرتك فيها مجيع
أصحاب املصلحة واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية ذات الصلة .ومن املسلم به يف هذا الصدد أن:
أ ) السلطة السياسية على قضايا السياسات العامة املتصلة باإلنرتنت تُعترب حقاً سيادياً للدول ،إذ متلك حقوقاً ومسؤوليات
بشأن قضايا السياسات العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت؛
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ب) القطاع اخلاص ظل يؤدي دوراً هاماً يف تطوير اإلنرتنت يف اجملالني التقين واالقتصادي ،وينبغي له أن يواصل القيام هبذا
الدور؛
ج ) اجملتمع املدين قام أيضاً بدور هام يف املسائل املتعلقة باإلنرتنت وخباصة على صعيد اجملتمع احمللي وينبغي له أن يواصل القيام
هبذا الدور؛
د ) املنظمات الدولية احلكومية قامت بدور يف تيسري تنسيق قضايا السياسات العامة املتصلة باإلنرتنت وينبغي أن تواصل القيام
هبذا الدور؛
ه ) املنظمات الدولية قامت أيضاً بدور هام يف تطوير املعايري التقنية املتصلة باإلنرتنت والسياسات ذات الصلة ،وينبغي أن
تواصل القيام هبذا الدور.
 .50ينبغي معاجلة القضايا املتعلقة بإدارة اإلنرتنت على الصعيد الدويل بطريقة منسقة .إننا نطلب من األمني العام لألمم املتحدة
أن ينشئ فريق عمل معنياً بإدارة اإلنرتنت يف عملية مفتوحة وجامعة تكفل إجياد آلية للمشاركة الكاملة والنشطة من جانب
احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين من البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء ،وتشمل املنظمات واحملافل الدولية
احلكومية والدولية ،لكي يقوم الفريق بدراسة إدارة اإلنرتنت وتقدمي اقرتاحات بشأن ما يلزم اختاذه من إجراءات تتعلق هبذا
املوضوع ،حبلول عام .2005
(7

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :فوائد في جميع جوانب الحياة

 .51ينبغي أن يكون اهلدف من استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشرها هو حتقيق فوائد يف كل جوانب حياتنا
اليومية .وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنطوي على أمهية يف العمليات واخلدمات احلكومية والرعاية الصحية
واملعلومات الصحية والتعليم والتدريب والعمل وتوفري فرص العمل واألعمال التجارية والزراعة والنقل ومحاية البيئة وإدارة املوارد
الطبيعية والوقاية من الكوارث ،والثقافة ،واستئصال الفقر وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها .كذلك ينبغي أن تسهم
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إشاعة أمناط مستدامة لإلنتاج ولالستهالك ويف خفض احلواجز التقليدية ،وبالتايل إتاحة
الفرصة أمام اجلميع للنفاذ إىل األسواق احمللية والعاملية بطريقة تتسم مبزيد من اإلنصاف .وينبغي أن تكون التطبيقات سهلة
االستعمال ومتاحة للجميع بتكلفة معقولة وأن تكون مالئمة لالحتياجات احمللية من حيث اللغة والثقافة ،وأن تدعم التنمية
املستدامة .وهلذا الغرض ،ينبغي أن تؤدي السلطات احمللية دوراً رئيسياً يف توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل
مواطنيها.
(8

التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي

 .52التنوع الثقايف هو الرتاث املشرتك لإلنسانية مجعاء .وينبغي أن يقوم جمتمع املعلومات على أساس احرتام اهلوية الثقافية والتنوع
الثقايف واللغوي والتقاليد واألديان وأن يعزز احرتام هذه املفاهيم ،وأن يشجع احلوار بني الثقافات واحلضارات .ومن شأن تعزيز
وتأكيد اهلويات الثقافية املتنوعة واللغات املختلفة واحلفاظ عليها ،كما جاء يف الوثائق املعتمدة ذات الصلة الصادرة عن األمم
املتحدة ،مبا يف ذلك إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف ،أن يدعم إثراء جمتمع املعلومات.
 .53وجيب إعطاء أولوية عالية يف بناء جمتمع معلومات جامع إلنشاء احملتوى بلغات وأنساق متعددة ونشره واحلفاظ عليه مع
إيالء االهتمام الالزم إىل تنوع مصادر األعمال اإلبداعية واالعرتاف الواجب حبقوق املؤلفني والفنانني .ومن الضروري تعزيز إنتاج
شىت أنواع احملتوى  -الرتبوية أو العلمية أو الثقافية أو الرتفيهية  -بلغات وأنساق متنوعة والنفاذ إليها ،ألن تطوير حمتوى حملي
يناسب االحتياجات احمللية أو اإلقليمية يشجع التنمية االجتماعية واالقتصادية وحيفز مشاركة مجيع أصحاب املصلحة ،مبن فيهم
سكان املناطق الريفية والنائية واهلامشية.
 .54إن احلفاظ على الرتاث الثقايف هو عنصر حاسم يف تكوين اهلوية وفهم األفراد لذاهتم وربط اجملتمع مباضيه .وينبغي جملتمع
املعلومات أن يعمل على االستفادة من الرتاث الثقايف واحلفاظ عليه للمستقبل بكل الوسائل املناسبة ،مبا فيها الرقمنة.
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(9

وسائط اإلعالم

 .55نؤكد من جديد التزامنا مببادئ حرية الصحافة وحرية املعلومات وكذلك مببادئ االستقالل والتعددية والتنوع يف وسائط
اإلعالم ،وهي عناصر جوهرية يف جمتمع املعلومات .ومن األمور اهلامة يف جمتمع املعلومات حرية التماس املعلومات وتلقيها وإذاعتها
واستعماهلا إلحداث وتراكم ونشر املعرفة .وندعو وسائط اإلعالم إىل استعمال املعلومات بطريقة تنم عن الشعور باملسؤولية وفقاً
ألعلى املعايري األخالقية واملهنية .وتؤدي وسائط اإلعالم التقليدية جبميع أشكاهلا دوراً هاماً يف جمتمع املعلومات ،وينبغي أن تؤدي
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً داعماً يف هذا الصدد .وينبغي تشجيع تنوع ملكية وسائط اإلعالم مبا يتفق مع القوانني
الوطنية مع مراعاة االتفاقيات الدولية ذات الصلة .ونؤكد من جديد ضرورة احلد من اختالل التوازن يف وسائط اإلعالم على الصعيد
الدويل وال سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية واملوارد التقنية وتنمية املهارات البشرية.
(10

األبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات

 .56ينبغي جملتمع املعلومات أن حيرتم السلم وأن يدافع عن القيم األساسية مثل احلرية واملساواة والتضامن والتسامح واملسؤولية
املشرتكة واحرتام الطبيعة.
 .57وإننا نقر بأمهية األخالق جملتمع املعلومات ،الذي ينبغي أن يرعى العدالة وكرامة اإلنسان وقيمته .وينبغي توفري أقصى حد
ممكن من احلماية لألسرة لتمكينها من أداء دورها احلاسم يف اجملتمع.
 .58ينبغي أن يراعى يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخلق احملتوى احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لآلخرين،
مبا يف ذلك اخلصوصية الشخصية واحلق يف حرية الفكر والضمري والدين متشياً مع الصكوك الدولية ذات الصلة.
 .59ينبغي جلميع األطراف الفاعلة يف جمتمع املعلومات أن تتخذ اإلجراءات املناسبة والتدابري الوقائية ،حسبما تقرره القوانني،
ملناهضة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أغراض سيئة مثل األعمال غري املشروعة وغري ذلك من األعمال اليت حتركها
دوافع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل هبا من أشكال التعصب والكراهية والعنف ،ومجيع أشكال االعتداء
على األطفال ،مبا فيها اشتهاء األطفال ،واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ،واإلجتار باألشخاص واستغالهلم.
(11

التعاون الدولي واإلقليمي

 .60إننا نسعى إىل االستفادة الكاملة من الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جهودنا لبلوغ األهداف
اإلمنائية املتفق عليها دولياً ،مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية ،ولدعم املبادئ الرئيسية الواردة يف هذا اإلعالن .إن جمتمع
املعلومات هو يف جوهره عاملي الطابع ،ومن مث ال بد من تدعيم اجلهود الوطنية ،بإقامة تعاون دويل وإقليمي فعال بني احلكومات
والقطاع اخلاص واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين ،مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية.
 .61ولكي يتسىن بناء جمتمع معلومات عاملي جامع ،سوف نلتمس مناهج وآليات دولية حمددة ونطبقها بفاعلية ،مبا يف ذلك
املعونات املالية والتقنية .ولذا ،ومع تقديرنا ملا جيري من تعاون بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل آليات خمتلفة،
فإننا ندعو مجيع أصحاب املصلحة إىل االلتزام "جبدول أعمال التضامن الرقمي" الوارد يف خطة العمل .وحنن مقتنعون أن اهلدف
املتفق عليه عاملياً هو االستمرار يف عبور الفجوة الرقمية ،وتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وإجياد فرص رقمية
وتسخري إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل التنمية .ونقر الرغبة اليت أبداها بعض املشاركني يف إنشاء صندوق
طوعي دويل هو "صندوق التضامن الرقمي" ،ورغبة بعض املشاركني اآلخرين يف إجراء دراسات عن اآلليات القائمة وعن جدوى
هذا الصندوق ومدى كفاءته.
 .62إن التكامل اإلقليمي يسهم يف تنمية جمتمع املعلومات العاملي وجيعل التعاون الوثيق داخل األقاليم وفيما بينها أمراً ال غىن
عنه .وينبغي للحوار اإلقليمي أن يسهم يف بناء القدرات الوطنية ويف مواءمة االسرتاتيجيات الوطنية مع أهداف إعالن املبادئ
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هذا مواءمةً متسقة ،وأن يراعي يف الوقت ذاته اخلصائص الوطنية واإلقليمية .ويف هذا السياق نرحب باملبادرات املتصلة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ونشجع اجملتمع الدويل على دعم التدابري املتصلة هبا.
 .63ونعلن عن تصميمنا على مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول ،من خالل تعبئة
التمويل من كل املصادر وتوفري املساعدة املالية والتقنية وإجياد بيئة مؤاتية لنقل التكنولوجيا مبا يتسق مع مقاصد هذا اإلعالن
وخطة العمل.
 .64إن االختصاصات الرئيسية لالحتاد الدويل لالتصاالت يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -أي املساعدة على
عبور الفجوة الرقمية والتعاون الدويل واإلقليمي ،وإدارة طيف الرتدد الراديوي ،وتطوير املقاييس ونشر املعلومات  -ذات أمهية
حامسة يف بناء جمتمع املعلومات.

جيم – نحو مجتمع معلومات للجميع يرتكز على تقاسم المعرفة

 .65إننا نلتزم بتعزيز التعاون لتحري مواقف مشرتكة حيال التحديات اليت نواجهها ومن أجل تنفيذ خطة العمل اليت ستحقق
رؤيتنا جملتمع معلومات جامع يرتكز على املبادئ الرئيسية الواردة يف هذا اإلعالن.
 .66ونلتزم كذلك بتقييم ومتابعة التقدم احملرز يف عبور الفجوة الرقمية ،مع مراعاة مستويات التنمية املختلفة ،وذلك لتحقيق
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً  ،مبا يف ذلك األهداف املبينة يف إعالن األلفية ،ولتقييم فعالية االستثمار وجهود التعاون
الدويل يف بناء جمتمع املعلومات.
 .67ويحدونا االعتقاد الراسخ بأننا جمتمعني ندخل عهداً جديداً ينطوي على إمكانات هائلة ،هو عهد جمتمع املعلومات
واتساع أفق االتصال بني الناس .ويف هذا اجملتمع الناشئ ميكن إنشاء املعلومات واملعارف وتبادهلا وتقامسها وبثها عرب مجيع
شبكات العامل .وإذا اختذنا التدابري الالزمة فسيستطيع اجلميع يف القريب العمل معاً لبناء جمتمع معلومات جديد يقوم على تقاسم
املعرفة ويرتكز على التضامن العاملي وعلى حتقيق فهم أفضل بني الشعوب واألمم .وحنن على ثقة من أن هذه التدابري متهد الطريق
لتنمية جمتمع معرفة حقيقي يف املستقبل.
***************************
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