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خطـة العمـل
ألف  -المقدمـة
خطة العمل هذه ترتجم الرؤية املشرتكة واملبادئ التوجيهية الواردة يف إعالن املبادئ إىل خطوط عمل ملموسة للتقدم يف إحراز
.1
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً ،مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية ،وتوافق آراء مونتريي ،وإعالن جوهانسربغ وخطة التنفيذ،
من خالل النهوض باستعمال املنتجات والشبكات واخلدمات والتطبيقات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومساعدة
البلدان على جتاوز الفجوة الرقمية .وسيقوم جمتمع املعلومات املتوخى يف إعالن املبادئ بتعاون وتضامن بني احلكومات ومجيع أصحاب
املصلحة اآلخرين.
وجمتمع املعلومات مفهوم آخذ يف التطور وقد وصل إىل مستويات خمتلفة يف أحناء العامل حبسب اختالف مراحل التنمية .ويؤدي
.2
التطور التكنولوجي وغريه من التطورات إىل سرعة تغيري معامل البيئة اليت جتري فيها صياغة جمتمع املعلومات .وبالتايل ،فإن خطة العمل هي
إطار آخذ يف التشكل للنهوض مبجتمع املعلومات على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية .ويوفر اهليكل الفريد للقمة العاملية جملتمع
املعلومات اليت تتألف من مرحلتني فرصة ألخذ هذا التطور يف االعتبار.
.3

يضطلع مجيع أصحاب املصلحة بدور هام يف جمتمع املعلومات ،ال سيما من خالل الشراكات:

فاحلكومات تؤدي دوراً أساسياً يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات إلكرتونية وطنية شاملة ومستدامة تستشرف آفاق املستقبل .وينبغي
أ )
للقطاع اخلاص واجملتمع املدين االضطالع بدور استشاري هام ،بالتحاور مع احلكومات ،يف وضع االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية.
والتزام القطاع اخلاص مسألة هامة يف تطوير ونشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،سواء فيما يتعلق بالبىن التحتية أو احملتوى
ب)
أو التطبيقات .والقطاع اخلاص ليس جمرد طرف فاعل يف السوق ولكنه يضطلع أيضاً بدور يف سياق أوسع للتنمية املستدامة.

والتزام اجملتمع املدين ومشاركته مسألة ال تقل أمهية يف إنشاء جمتمع معلومات منصف وتنفيذ املبادرات املتصلة بتكنولوجيا
ج)
املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.
وللمؤسسات الدولية واإلقليمية ،مبا فيها املؤسسات املالية الدولية ،دور رئيسي يف إدماج استخدام تكنولوجيا املعلومات
د)
واالتصاالت يف العملية اإلمنائية وإتاحة املوارد الضرورية لبناء جمتمع املعلومات ولتقييم التقدم احملرز.

بـاء  -الغايات واألهداف والمقاصد
تتمثل غايات خطة العمل يف بناء جمتمع معلومات جامع ووضع إمكانات املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خدمة التنمية
.4
والنهوض باستعمال املعلومات واملعارف من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً ،مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية،
والتصدي للتحديات اجلديدة جملتمع املعلومات على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية .وسيتعني اغتنام الفرصة يف املرحلة الثانية للقمة العاملية
جملتمع املعلومات من أجل حتليل وتقييم التقدم احملرز حنو تقليص الفجوة الرقمية.
سيتم رسم مقاصد حمددة جملتمع املعلومات حسب االقتضاء على الصعيد الوطف  يف إطار االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية
.5
ووفقاً للسياسات اإلمنائية الوطنية ،مع مراعاة الظروف الوطنية املختلفة .وميكن أن تستخدم هذه املقاصد بوصفها عالمات لقياس التدابري
املتخذة ولتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق الغايات الشاملة جملتمع املعلومات.
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استناداً إىل األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً ،مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية ،اليت تقتضي التعاون الدويل ،ميكن
.6
استعمال املقاصد اإلرشادية التالية بوصفها نقاطاً مرجعية عاملية لتحسني التوصيلية والنفاذ يف جمال استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتعزيز غايات خطة العمل اليت يتعني إجنازها حبلول عام  .2015وميكن أن تؤخذ هذه املقاصد يف احلسبان عند صياغة
مقاصد وطنية مبراعاة الظروف الوطنية املختلفة:
أ )
ب)
ج)
د )
ﻫ )
و )
ز )
ح)
ط)
ي)

توصيل القرى بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإقامة نقاط نفاذ جمتمعية؛
توصيل اجلامعات والكليات واملدارس الثانوية واالبتدائية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
توصيل املراكز العلمية والبحثية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
توصيل املكتبات العامة واملراكز الثقافية واملتاحف ومكاتب الربيد واألرشيفات بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
توصيل املراكز الصحية واملستشفيات بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
توصيل مجيع اإلدارات احلكومية احمللية واملركزية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وإنشاء مواقع على شبكة الويب
وعناوين الربيد اإللكرتوين؛
تكييف مجيع املناه الدراسية للمدارس االبتدائية والثانوية ملواجهة حتديات جمتمع املعلومات ،مع مراعاة الظروف الوطنية؛
تأمني نفاذ مجيع سكان العامل إىل اخلدمات التلفزيونية واإلذاعية؛
التشجيع على تطوير احملتوى وهتيئة الظروف التقنية الالزمة لتيسري وجود واستخدام كل لغات العامل يف شبكة اإلنرتنت؛
تأمني متتع أكثر من نصف سكان العامل بالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أماكن قريبة.

وستوىل عناية خاصة ،عند تنفيذ هذه الغايات واألهداف واملقاصد ،الحتياجات البلدان النامية ال سيما البلدان والشعوب
.7
واجلماعات املذكورة يف الفقرات  16-11من إعالن املبادئ.

جيم  -خطوط العمل
جيم
التنمية

.1

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

تعترب املشاركة الفعالة من جانب احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة أمراً حيوياً يف تنمية جمتمع املعلومات وتتطلب تعاوهنم
.8
مجيعاً والشراكة فيما بينهم.

أ ) ينبغي أن تشجع مجيع البلدان على صياغة اسرتاتيجيات إلكرتونية وطنية حبلول عام  ،2005تشمل ما يلزم من بناء القدرات
البشرية ،وتأخذ يف اعتبارها الظروف الوطنية املختلفة.
ب) إقامة حوار منظم بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على الصعيد الوطف  ،مبا يف ذلك من خالل الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص ،لتصميم اسرتاتيجيات إلكرتونية من أجل جمتمع املعلومات ومن أجل تبادل أفضل املمارسات.
ج ) عند صياغة االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية وتنفيذها ينبغي أن يراعي أصحاب املصلحة االحتياجات والشواغل احمللية واإلقليمية
والوطنية .وينبغي أن تشمل املبادرات املتخذة مفهوم االستدامة لتعظيم الفائدة منها .وينبغي للقطاع اخلاص أن ينخرط يف تنفيذ مشاريع
حمددة لتنمية جمتمع املعلومات على األصعدة احمللية واإلقليمية والوطنية.
فعالة على األقل بني القطاعني العام واخلاص أو شراكة بني قطاعات متعددة حبلول عام
د ) تشجيع كل بلد على إنشاء شراكة واحدة ّ
 2005كنموذج حيتذى لألعمال املستقبلية.
ه ) حتديد اآلليات الالزمة ،على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،من أجل استهالل وتعزيز الشراكات بني أصحاب املصلحة يف
جمتمع املعلومات.
و ) استكشاف جدوى قيام أصحاب مصلحة متعددين على الصعيد الوطف  بإنشاء بوابات إنرتنت مستدامة للسكان األصليني.
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ز ) ينبغي حبلول عام  2005أن تضع املنظمات الدولية واملؤسسات املالية ذات الصلة اسرتاتيجيات خاصة هبا الستعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ألغ راض التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك أمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة ،ولتكون أداة فعالة للمساعدة على
حتقيق األهداف املذكورة يف إعالن األلفية الصادر عن األمم املتحدة.
ح ) ينبغي للمنظمات الدولية أن تنشر ،كل يف جماالت اختصاصها ،ومبا يف ذلك يف موقعها على شبكة الويب ،معلومات موثوقة مقدمة
من أصحاب املصلحة ذوي الصلة عن جتارهبم الناجحة يف جمال شيوع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ط ) تشجيع اعتماد سلسلة من التدابري املتصلة تشمل بني ما تشمل :خمططات املراكز احلاضنة واستثمارات رأس املال املخاطر (وطنياً
ودولياً) والصناديق االستثمارية احلكومية (مبا يف ذلك التمويل مببالغ صغرية للمشاريع الصغرية واملتوسطة واملشاريع بالغة الصغر) واسرتاتيجيات
تشجيع االستثمار وأنشطة دعم تصدير الربجميات (املشورة التجارية) ودعم شبكات البحث والتطوير وجممعات الربجميات.

جيم

.2

البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت :أساس مكين لمجتمع المعلومات

البنية التحتية عامل حموري للوصول إىل هدف الشمول الرقمي الذي مي ّكن من حتقيق نفاذ اجلميع إىل تكنولوجيا املعلومات
.9
واالتصاالت نفاذاً شامالً ومستداماً يف كل مكان وبتكلفة معقولة ،على أن تؤخذ يف االعتبار مجيع احللول ذات الصلة اليت نُفذت يف البلدان
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول ،من أجل توفري التوصيلية املستدامة للمناطق النائية واملهمشة والنفاذ إليها على املستويني الوطف 
واإلقليمي.
أ ) ينبغي للحكومات أن تتخذ إجراءات يف إطار السياسات اإلمنائية الوطنية من أجل دعم بيئة متكينية وتنافسية لالستثمار الضروري
يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن أجل إنشاء خدمات جديدة.
ب) القيام ،يف سياق االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية ،برسم سياسات واسرتاتيجيات مالئمة للنفاذ الشامل ووسائل تنفيذها،
مبا يتماشى مع املقاصد اإلرشادية ووضع مؤشرات لتوصيلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ج ) القيام ،يف سياق االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية ،بتوفري وحتسني توصيلية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع املدارس
واجلامعات واملؤسسات الصحية واملكتبات ومكاتب الربيد واملراكز اجملتمعية واملتاحف واملؤسسات األخرى املفتوحة أمام اجلمهور ،مبا
يتماشى مع املقاصد اإلرشادية.
د ) استحداث وتدعيم بنية حتتية للشبكات عريضة النطاق على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية مبا يف ذلك استخدام األنظمة
الساتلية وغريها من األنظمة للمساعدة يف توفري القدرة الكافية لتلبية احتياجات البلدان ومواطنيها ولتوفري خدمات جديدة قائمة على
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .دعم الدراسات التقنية والتنظيمية والتشغيلية اليت يقوم هبا االحتاد الدويل لالتصاالت واليت تقوم هبا
املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة ،حسب االقتضاء ،وذلك من أجل:
’ ‘1توسيع النفاذ إىل املوارد املدارية وتنسيق الرتددات وتوحيد مقاييس األنظمة على الصعيد العاملي؛
’ ‘2تشجيع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛
’ ‘3النهوض بتوفري خدمات ساتلية عاملية عالية السرعة للمناطق الفقرية يف اخلدمات مثل املناطق النائية وقليلة الكثافة السكانية؛
’ ‘4استكشاف أنظمة أخرى قادرة على توفري توصيلية عالية السرعة.
ه ) القيام ،يف سياق االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية ،مبعاجلة االحتياجات اخلاصة لكبار السن واملعوقني واألطفال ،وال سيما
األطفال املهمشني واجملموعات احملرومة والضعيفة األخرى ،من خالل تدابري تشمل التدابري التعليمية واإلدارية والتشريعية املالئمة لكفالة
إدماجهم الكامل يف جمتمع املعلومات.
و ) تشجيع تصميم وإنتاج معدات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليتمكن اجلميع ،مبن فيهم كبار السن واملعوقون واألطفال،
واألطفال املهمشون خاصة ،وغري هؤالء من اجملموعات احملرومة والضعيفة ،من النفاذ إليها بسهولة وبتكلفة معقولة ،والنهوض بتنمية
التكنولوجيات والتطبيقات واحملتوى مبا يليب احتياجاهتم ،وذلك يف ضوء مبدأ التصميمات العاملية وتعزيز ذلك باستخدام التكنولوجيات الداعمة.
ز ) القيام من أجل ختفيف التحديات اليت متثلها األمية ،باستحداث تكنولوجيات معقولة التكلفة وسطوح بينية حاسوبية غري نصية
لتيسري نفاذ الناس إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ح ) االضطالع جبهود دولية للبحث والتطوير ترمي إىل إتاحة معدات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مالئمة ومعقولة التكلفة من
أجل املستعملني النهائيني.
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ط ) التشجيع على استعمال القدرات الالسلكية غري املستعملة ،مبا يف ذلك القدرات الساتلية ،يف البلدان املتقدمة وخصوصاً يف البلدان
النامية ،لتأمني النفاذ يف املناطق النائية ،وخصوصاً يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول ،ولتحسني إمكانيات
التوصيلية منخفضة التكلفة يف البلدان النامية .وينبغي إيالء اهتمام خاص إىل أقل البلدان منواً يف جهودها إلنشاء بنية حتتية لالتصاالت.
ي ) حتقيق التوصيلية املثلى بني شبكات املعلومات الكربى من خالل التشجيع على إنشاء وتنمية شبكات مركزية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ونقاط تبادل اإلنرتنت على الصعيد اإلقليمي ،لتخفيض تكاليف التوصيل البيف  وتوسيع النفاذ إىل الشبكات.
ك ) وضع اسرتاتيجيات لزيادة التوصيلية العاملية بتكلفة معقولة ،وهو ما يسهل حتسني النفاذ .وينبغي أن تكون تكاليف النفاذ إىل
اإلنرتنت والتوصيل البيف  اليت يتم التفاوض بشأهنا على أسس جتارية ،موجهة حنو إقامة معلمات موضوعية وشفافة وغري متييزية مع مراعاة
األعمال اجلارية يف هذا املوضوع.
ل ) تشجيع وتعزيز االستعمال املشرتك للوسائط التقليدية والتكنولوجيات اجلديدة.

جيم

.3

النفاذ إلى المعلومات والمعرفة

تتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للناس يف أي مكان يف العامل النفاذ إىل املعلومات واملعرفة نفاذاً يكاد يكون فورياً.
.10
وينبغي أن يستفيد األفراد واملنظمات واجملتمعات من النفاذ إىل املعرفة واملعلومات.

أ ) صياغة خطوط توجيهية للسياسة الع امة من أجل تطوير وتعزيز معلومات اجملال العام بوصفها أداة دولية هامة لتيسري نفاذ اجلمهور
إىل املعلومات.
ب) تشجيع احلكومات لكي توفر قدراً وافياً من النفاذ إىل املعلومات الرمسية العامة عن طريق خمتلف موارد االتصال ال سيما اإلنرتنت،
وتشجيعها على وضع تشريعات بشأن النفاذ إىل املعلومات واحلفاظ على البيانات العامة وال سيما يف جمال التكنولوجيات اجلديدة.
ج ) تشجيع أنشطة البحث والتطوير لتيسري قدرة اجلميع على النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبن فيهم الفئات احملرومة
واملهمشة والضعيفة.
د ) ينبغي للحكومات ،وأل صحاب املصلحة اآلخرين ،إنشاء نقاط نفاذ عمومية جمتمعية متعددة األغراض قابلة لالستدامة تتيح النفاذ
جماناً أو بتكلفة معقولة أمام مواطنيها إىل خمتلف موارد االتصاالت ،وخصوصاً اإلنرتنت .وينبغي أن تتمتع نقاط النفاذ هذه قدر اإلمكان
بالقدرات الكافية الالزمة لتقدمي املساعدة إىل املستعملني يف املكتبات أو املؤسسات التعليمية أو اإلدارات العامة أو مكاتب الربيد أو
األماكن العمومية األخرى ،مع االهتمام على وجه اخلصوص باملناطق الريفية واملناطق الفقرية يف اخلدمات ومع احرتام حقوق امللكية
الفكرية وتشجيع استعمال املعلومات وتقاسم املعرفة.
ه ) تشجيع البحث والنهوض بتوعية مجيع أصحاب املصلحة باإلمكانيات اليت تتيحها خمتلف مناذج الربجميات ،ووسائل إنشائها ،مبا
يف ذلك الوسائل املشمولة حبقوق امللكية والربجميات املفتوحة املصدر واجملانية ،من أجل زيادة املنافسة وحرية االختيار والقدرة على حتمل
التكاليف ،ومتكني مجيع أصحاب املصلحة من تقييم احللول اليت تليب احتياجاهتم على أفضل وجه.
و ) ينبغي أن تعمل احلكومات بنشاط على تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة عمل أساسية ملواطنيها
وسلطاهتا احمللية .وينبغي للمجتمع الدويل وأصحاب املصلحة اآلخرين ،يف هذا الصدد ،تدعيم بناء قدرات السلطات احمللية على استخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على نطاق واسع كوسيلة لتحسني نظم احلكم احمللي.
ز ) تشجيع البحوث بشأن جمتمع املعلومات ،مبا يف ذلك ما يتعلق باألشكال املبتكرة للربط الشبكي ،وتطويع البنية التحتية لتكنولوجيا
تيسر النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجميع ،وخصوصاً اجلماعات األقل
املعلومات واالتصاالت ،واألدوات والتطبيقات اليت ّ
حظاً.
ح ) دعم إنشاء خدمات املكتبات العامة الرقمية وخدمات األرشيفات الرقمية املكيفة جملتمع املعلومات ،مبا يف ذلك عن طريق إعادة
مهجنة" ،وتعزيز التعاون بني
النظر يف االسرتاتيجيات والتشريعات اخلاصة باملكتبات الوطنية ،وإجياد تفهم عاملي للحاجة إىل "مكتبات َّ
املكتبات على الصعيد العاملي.
ط ) تشجيع مبادرات تيسري النفاذ ،مبا يف ذلك النفاذ احلر وبتكلفة معقولة ،إىل اجملالت العلمية والكتب املفتوحة للنفاذ احلر ،واألرشيفات
املفتوحة للمعلومات العلمية.
ي ) دعم البحث والتطوير يف تصميم األدوات املفيدة جلميع أصحاب املصلحة من أجل تعزيز الوعي مبختلف مناذج وتراخيص
الربجميات وتقييمها من أجل ضمان االختيار األمثل للربجميات املالئمة اليت تسهم على أفضل حنو يف حتقيق األهداف اإلمنائية يف إطار
الظروف احمللية.
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جيم

.4

بناء القدرات

ينبغي أن تتوفر لكل فرد املهارات الالزمة لتحقيق االستفادة الكاملة من جمتمع املعلومات .ولذلك فمن اجلوهري بناء القدرات
.11
ونشر املعرفة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساهم يف حتقيق التعليم للجميع يف مجيع
أحناء العامل ،من خالل تعليم وتدريب املدرسني وتوفري ظروف أفضل للتعليم مدى احلياة ،لشمول من هم خارج العملية التعليمية الرمسية،
وحتسني املهارات املهنية.
أ ) تطوير السياسات احمللية لضمان إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالكامل يف التعليم والتدريب على مجيع املستويات ،مبا
يف ذلك تطوير املناه الدراسية ،وتدريب املدرسني ،وإدارة وتنظيم املؤسسات التعليمية ،دعماً ملفهوم التعليم مدى احلياة.
ب) وضع وتعزيز برام حمو األمية ،من خالل استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
ج ) تعزيز مهارات حمو األمية اإللكرتونية للجميع ،وذلك مثالً من خالل تصميم وتنظيم دورات ملوظفي اإلدارة العامة ،مع االستفادة من
التسهيالت املتوافرة مثل املكتبات ،واملراكز اجملتمعية احمللية متعددة األغراض ،ونقاط النفاذ العمومية أو بإنشاء مراكز حملية للتدريب على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة .وينبغي إعطاء اهتمام خاص للفئات احملرومة والضعيفة.
د ) العمل يف سياق السياسات التعليمية الوطنية ،ومع مراعاة احلاجة إىل حمو األمية بني الكبار ،على تزويد الشباب باملعرفة واملهارات
الستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك القدرة على حتليل املعلومات ومعاجلتها بطرق خالقة ومبتكرة ،وتقاسم اخلربات
واملشاركة الكاملة يف جمتمع املعلومات.
ه ) ينبغي للحكومات ،بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين ،أن تضع برام لبناء القدرات مع الرتكيز على بناء الكتلة احلرجة من
املهنيني واخلرباء املؤهلني واملهرة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
و ) وضع مشاريع رائدة لتوضيح تأثري أنظمة توصيل التعليم البديلة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وخاصة لتحقيق
مقاصد "التعليم للجميع" ،مبا يف ذلك مقاصد حمو األمية األساسية.
ز ) العمل على إزالة احلواجز بني اجلنسني أمام التعليم والتدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتشجيع فرص التدريب املتساوية
يف اجملاالت املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنساء والفتيات .وينبغي أن تستهدف برام التدخل األولية يف العلوم والتكنولوجيا
الفتيات بغية زيادة عدد النساء يف جماالت العمل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتشجيع تبادل أفضل املمارسات يف إدماج منظور
املساواة بني اجلنسني يف تعليم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ح ) متكني اجملتمعات احمللية ،وخاصة يف املناطق الريفية واملناطق الفقرية يف اخلدمات ،من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتشجيع إنتاج حمتوى مفيد وذي مغزى اجتماعي ملصلحة اجلميع.
الرحل التقليدية والسكان األصليني من
ط ) الشروع يف برام للتعليم والتدريب تستعني قدر اإلمكان بشبكات معلومات اجلماعات ّ
أجل إتاحة فرص املشاركة الكاملة يف جمتمع املعلومات.
ي ) تصميم وتنفيذ أنشطة للتعاون اإلقليمي والدويل وخصوصاً لتعزيز طاقات القادة واملوظفني التشغيليني يف البلدان النامية ويف أقل
فعاالً يف كامل نطاق األنشطة التعليمية .وينبغي أن يشمل ذلك توفري
البلدان منواً ،وتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطبيقاً َّ
إمكانية التعليم خارج اهليكل التعليمي ،مثل أماكن العمل ويف البيوت.
ك ) تصميم برام تدريبية حمددة على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تلبية االحتياجات التعليمية للمهنيني
العاملني يف جمال املعلومات ،مثل أمناء األرشيفات وأمناء املكتبات ،والعاملني يف املتاحف والعلميني ،واملدرسني والصحافيني وموظفي
الربيد والفئات املهنية األخرى ذات الصلة .وينبغي أال يقتصر تدريب املهنيني العاملني يف جمال املعلومات على تزويدهم باألساليب
والتقنيات اجلديدة من أجل تطوير وتقدمي خدمات املعلومات واالتصاالت ،ولكن ينبغي أن يركز أيضاً على مهارات اإلدارة ذات الصلة
لضمان أفضل استعمال للتكنولوجيات .وينبغي أن يركز تدريب املدرسني على اجلوانب التقنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وعلى
تطوير احملتوى ،واإلمكانيات والتحديات الكامنة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ل ) تطوير التعلم والتدريب عن بُ ْعد وغري ذلك من أشكال التعليم والتدريب كجزء من برام بناء القدرات ،مع توجيه اهتمام خاص
للبلدان النامية وال سيما ألقل البلدان منواً يف خمتلف مستويات تنمية املوارد البشرية.
م ) تشجيع التعاون الدويل واإلقليمي يف جمال بناء القدرات ،مبا يف ذلك الربام القطرية اليت تضعها األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة.
ن ) البدء يف مشاريع رائدة لتصميم أشكال جديدة من الربط الشبكي القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،تربط بني
مؤسسات التعليم والتدريب والبحوث فيما بني البلدان املتقدمة والنامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول.
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س) عندما جيري العمل التطوعي دون تضارب مع السياسات الوطنية والثقافات احمللية فإنه ميكن أن ميثل عنصراً قيماً يف رفع مستوى القدرات
البشرية الستعمال أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعماالً مثمراً وبناء جمتمع معلومات جامع بصورة أكرب .وينبغي تنشيط برام
املتطوعني إلتاحة بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية ،وخصوصاً يف البلدان النامية.
ع ) تصميم برام لتدريب املستعملني على تطوير قدرات التعلم الذايت والتنمية الذاتية.

جيم

.5

بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الثقة واألمن ركيزتان من الركائز األساسية جملتمع املعلومات.

.12

أ ) تشجيع التعاون بني احلكومات يف األمم املتحدة ومع مجيع أصحاب املصلحة يف احملافل املالئمة األخرى من أجل تعزيز الثقة لدى
املستعملني ،وبناء الطمأنينة ومحاية البيانات وسالمة الشبكات؛ والنظر يف األخطار احلالية واحملتملة اليت هتدد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛ والتعامل مع القضايا األخرى املتصلة بأمن املعلومات وأمن الشبكات.
ب) ينبغي أن تعمل احلكومات ،بالتعاون مع القطاع اخلاص ،على منع واكتشاف ومواجهة اجلرائم السيربانية وإساءة استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عن طريق :وضع خطوط توجيهية تأخذ يف االعتبار اجلهود اجلارية يف هذه اجملاالت؛ والنظر يف تطبيق تشريعات تسمح
بالتحقيق الفعال يف حاالت إساءة االستعمال ومقاضاهتا؛ وتشجيع اجلهود الفعالة يف جمال املساعدات املتبادلة ،وتعزيز الدعم املؤسسي على
املستوى الدويل ملنع مثل هذه اجلرائم واكتشافها وإصالح ما يرتتب عليها؛ وتشجيع التعليم والنهوض بالوعي العام.
ج ) ينبغي أن تعمل احلكو مات وأصحاب املصلحة اآلخرون بنشاط على تعزيز تعليم وتوعية املستعملني بشأن اخلصوصية
على اخلط وسبل احملافظة عليها.
د ) اختاذ اإلجراءات املناسبة بشأن الرسائل االقتحامية على املستويني الوطف  والدويل.
ه ) تشجيع التقييم احمللي للقوانني الوطنية للتغلب على أي عقبات أمام االستعمال الفعال للوثائق واملعامالت اإللكرتونية ،مبا يف ذلك
أساليب التوثيق اإللكرتونية.
و ) زيادة تعزيز إطار الثقة واألمن باختاذ إجراءات تعزيز متبادلة يف جماالت األمن املتعلقة باستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
مع اختاذ مبادرات أو وضع خطوط توجيهية فيما يتعلق باحلق يف اخلصوصية ،ويف محاية البيانات ومحاية املستهلك.
ز ) تبادل املمارسات اجليدة يف جمال أمن املعلومات و أمن الشبكات وتشجيع استخدامها من جانب مجيع األطراف املعنية.
ح ) دعوة البلدان املهتمة إىل إنشاء نقاط اتصال للتعامل مع احلوادث واالستجابة هلا وقت وقوعها ،وإنشاء شبكة تعاونية بني نقاط
االتصال لتبادل املعلومات والتكنولوجيات من أجل االستجابة هلذه احلاالت.
ط ) التشجيع على املضي قدماً يف تطوير التطبيقات اآلمنة واملوثوقة لتسهيل إجراء املعامالت على اخلط.
ي) تشجيع البلدان املهتمة على املسامهة بنشاط يف أنشطة األمم املتحدة اجلارية بشأن بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

جيم

.6

البيئة التمكينية

لتعظيم املنافع االجتماعية واالقتصادية والبيئية جملتمع املعلومات ،يتعني على احلكومات أن تنشئ بيئة قانونية وتنظيمية وسياسية
.13
جديرة بالثقة وتتصف بالشفافية وعدم التمييز .وتشمل اإلجراءات ما يلي:
أ ) ينبغي للحكومات أن تعمل على قيام إطار سياسي وقانوين وتنظيمي يعزز جمتمع املعلومات ويتسم بالشفافية ويتيح اجملال للمنافسة
ومن املمكن التنبؤ به ،يوفر حوافز مناسبة لالستثمار والتنمية اجملتمعية يف جمتمع املعلومات.
ب ) ونطلب من األمني العام لألمم املتحدة أن ينشئ فريق عمل معنياً بإدارة اإلنرتنت ،يف عملية مفتوحة وجامعة تضمن وجود آلية من أجل
املشاركة الكاملة والنشطة من جانب احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين من البلدان النامية واملتقدمة ومشاركة املنظمات واحملافل احلكومية
املشرتكة والدولية ليقوم ببحث موضوع إدارة اإلنرتنت وتقدمي مقرتحات الختاذ ما يلزم بشأنه يف موعد ال يتجاوز عام  .2005وينبغي أن يقوم هذا
الفريق ،على وجه اخلصوص ،مبا يلي:
’ ‘1صياغة تعريف عملي إلدارة اإلنرتنت؛
’ ‘2تعيني قضايا السياسة العامة اليت تتصل بإدارة اإلنرتنت؛
’ ‘3صياغة فهم مشرتك لألدوار واملسؤوليات اليت تضطلع هبا احلكومات واملنظمات احلكومية املشرتكة والدولية القائمة وغريها من
احملافل ،وكذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين من البلدان النامية واملتقدمة.
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’ ‘4إعداد تقرير عن نتائ هذا النشاط لعرضه على املرحلة الثانية من القمة العاملية جملتمع املعلومات يف تونس يف عام  2005للنظر
فيه واختاذ ما يلزم بشأنه.
ج ) تدعى احلكومات إىل القيام مبا يلي:
’ ‘1تسهيل إنشاء مراكز وطنية وإقليمية لتبادل اإلنرتنت؛
’ ‘2إدارة أمساء ميادين املستوى األعلى للرمز القطري ) (ccTLDلبلداهنا أو اإلشراف عليها ،حسب االقتضاء؛
’ ‘3تعزيز الوعي باإلنرتنت.
مدولة من أجل التغلب على
د ) تشجيع إقامة خمدمات رئيسية إقليمية ،بالتعاون مع أصحاب املصلحة ،واستعمال عناوين ميادين ّ
العوائق أمام النفاذ.
ه ) ينبغي للحكومات أن تواصل حتديث قوانينها احمللية اخلاصة حبماية املستهلك حبيث تستجيب للمتطلبات اجلديدة جملتمع
املعلومات.
حتول يف احملافل الدولية املعنية بتكنولوجيا
و ) تشجيع املشاركة ّ
الفعالة من جانب البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة ّ
املعلومات واالتصاالت وخلق فرص لتبادل اخلربات.
ز ) ينبغي أن تقوم احلكومات بوضع اسرتاتيجيات وطنية ،تشمل اسرتاتيجيات احلكومة اإللكرتونية ،لزيادة الشفافية والكفاءة
والدميقراطية يف اإلدارة العامة.
ح ) وضع إطار يكفل أمن ختزين وأرشفة الوثائق وغريها من سجالت املعلومات اإللكرتونية.
ط ) ينبغي أن تعمل احلكومات وأن يعمل أصحاب املصلحة بنشاط على تعزيز تعليم املستعملني وزيادة وعيهم بشأن اخلصوصية على
اخلط ووسائل محايتها.
ي ) دعوة أصحاب املصلحة إىل ضمان أن تكون املمارسات املصممة لتسهيل التجارة اإللكرتونية مصممة بالشكل الذي يسمح أيضاً
للمستهلكني حبرية االختيار بني استعمال االتصاالت اإللكرتونية أو عدم استعماهلا.
ك ) تشجيع األعمال اجلارية يف جمال األنظمة الفعالة لتسوية املنازعات ،وخصوصاً احللول البديلة ،اليت ميكنها أن تساعد يف تسوية
املنازعات.
ل ) ينبغي للحكومات ،بالتعاون مع أصحاب املصلحة ،أن تعمل على وضع سياسات تشجع على تطوير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتعزيز أصحاب املشاريع ،وتعزيز االبتكار واالستثمار مع االهتمام اخلاص مبشاركة املرأة.
م ) إدراكاً لإلمكانات االقتصادية اليت ميكن أن حتققها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمشاريع الصغرية واملتوسطة ،ينبغي مساعدة
هذه املشا ريع يف زيادة قدراهتا التنافسية من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتيسري حصول هذه املشاريع على رؤوس األموال الالزمة
وتعزيز قدرهتا على املشاركة يف املشاريع املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ن) ينبغي أن تتصرف احلكومات كمستعمل منوذجي وأن تكون من أوائل معتنقي التجارة اإللكرتونية حسب مستويات تنميتها
االقتصادية واالجتماعية.
س) ينبغي للحكومات ،بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين ،أن تسعى إىل زيادة الوعي بأمهية املعايري الدولية للتشغيل البيف 
ألغراض التجارة اإللكرتونية على الصعيد العاملي.
ع ) ينبغي للحكومات ،بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين ،أن تعزز تنمية واستعمال املعايري املفتوحة الال متييزية الصاحلة للتشغيل
البيف  والقائمة على أساس الطلب.
ف) يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت ،وفقاً لصالحياته التعاهدية ،بتنسيق نطاقات الرتدد وتوزيعها ،مبا يسهل النفاذ يف كل مكان
بأسعار معقولة.
الفعال
ص) ينبغي اختاذ خطوات إضافية يف االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات اإلقليمية األخرى لضمان االستعمال الرشيد و ّ
واالقتصادي لطيف الرتددات الراديوية ونفاذ مجيع البلدان إليه نفاذاً منصفاً ،استناداً إىل االتفاقات الدولية ذات الصلة.
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جيم

.7

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :فوائد في جميع جوانب الحياة

ميكن أن تدعم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التنمية املستدامة يف جماالت اإلدارة العامة واألعمال التجارية
.14
والتعليم والتدريب والصحة والعمالة والبيئة والزراعة والعلم يف إطار االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية .وينبغي أن يشمل ذلك إجراءات يف
القطاعات التالية:
.15

الحكومة اإللكترونية

أ ) تنفيذ اسرتاتيجيات احلكومة اإللكرتونية اليت تركز على تطبيقات هتدف إىل االبتكار وتعزيز الشفافية يف اإلدارات العامة والعمليات
الدميقراطية وحتسني الكفاءة وتعزيز العالقة مع املواطنني.
ب) استحداث مبادرات وخدمات وطنية للحكومة اإللكرتونية على مجيع املستويات ،تتفق مع احتياجات املواطنني ودوائر األعمال،
من أجل حتقيق توزيع أكفأ للموارد واألصول العامة.
ج ) دعم مبادرات التعاون الدويل يف ميدان احلكومة اإللكرتونية من أجل تعزيز الشفافية واملساءلة والكفاءة على مجيع املستويات
احلكومية.
.16

األعمال التجارية اإللكترونية

أ ) تشجيع احلكومات واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص على تعزيز فوائد التجارة الدولية واستعمال األعمال التجارية اإللكرتونية،
حتول.
والنهوض باستعمال مناذج األعمال التجارية اإللكرتونية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة ّ
ب) ينبغي للحكومات أن تسعى إىل حفز استثمارات القطاع اخلاص وتشجيع التطبيقات اجلديدة وتطوير احملتوى والشراكات بني
القطاعني العام واخلاص ،وذلك من خالل اعتناق بيئة متكينية واستناداً إىل إتاحة النفاذ إىل اإلنرتنت على نطاق واسع.
ج ) ينبغي لسياسات احلكومات أن تؤيد تقدمي املساعدة إىل املشاريع الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر وتنميتها ،يف صناعة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عالوة على دخوهلا إىل األعمال التجارية اإللكرتونية ،من أجل حفز النمو االقتصادي وخلق الوظائف
كعنصر يف اسرتاتيجية للحد من الفقر من خالل خلق الثروات.
.17

التعلم اإللكتروني (انظر القسم جيم

.18

الصحة اإللكترونية

(4

أ ) تشجيع اجلهود التعاونية للحكومات واملخططني واملهنيني يف اجملال الصحي وسائر الوكاالت مبشاركة من املنظمات الدولية من
أجل إقامة أنظمة للرعاية الصحية وأنظمة معلومات صحية ال تعاين من التأخري ويعتمد عليها ومن نوعية عالية ويف متناول اجلميع ،ومن
أجل تعزيز التدريب الطيب املتواصل والتعليم واألحباث الطبية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع احرتام ومحاية حقوق املواطنني
يف اخلصوصية.
ب) تيسري النفاذ إىل املعلومات الطبية املتوفرة على الصعيد العاملي وموارد احملتوى املالئمة على الصعيد احمللي ،من أجل دعم حبوث
الصحة العامة وبرام الوقاية والنهوض بصحة املرأة وصحة الرجل ،مثل مسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية واألمراض املنقولة باالتصال
اجلنسي واألمراض اليت تستحوذ على اهتمام العامل مثل فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا والسل.
ج ) التحذير من األمراض ال ُم ْعدية ورصد انتشارها والسيطرة عليها ،من خالل حتسني أنظمة املعلومات املشرتكة.
د ) تعزيز وضع معايري دولية لتبادل البيانات الصحية ،مع مراعاة اعتبارات اخلصوصية.
ه ) تشجيع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني نظام الرعاية الصحية واملعلومات الصحية وتوسيعه ليشمل املناطق
النائية والفقرية يف اخلدمات وجمموعات السكان الضعيفة ،مع االعرتاف بدور املرأة يف تقدمي الرعاية الصحية ألسرهتا وجمتمعها.
و ) دعم املبادرات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوسع فيها ،من أجل توفري املساعدة الطبية واإلنسانية يف حاالت
الكوارث والطوارئ.

07.01.16

07.01.16

.DOCخطة عمل جنيف

\C:\USERS\ATWILY\DESKTOP
)(172625

-9-

التوظيف اإللكتروني

.19

أ ) تشجيع صياغة أفضل املمارسات للعاملني وأرباب العمل الذين يعملون عن بُعد باستخدام الوسائل اإللكرتونية ،واستناد هذه
املمارسات على املستوى الوطف  إىل مبادئ العدالة واملساواة بني اجلنسني ،ومبراعاة مجيع املعايري الدولية ذات الصلة.
ب) تشجيع الطرق اجلديدة لتنظيم العمل ونشاط شركات األعمال هبدف زيادة اإلنتاجية والنمو والرفاه من خالل االستثمار يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملوارد البشرية.
ج ) تشجيع العمل عن بعد لتمكني املواطنني ال سيما يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً وبلدان االقتصادات الصغرية من العيش يف
وسط جمتمعاهتم ومن العمل يف أي مكان وزيادة فرص عمل املرأة واملعوقني .ويف تشجيع العمل عن بعد ،ينبغي االهتمام بوضع
اسرتاتيجيات تعمل على خلق فرص العمل واالحتفاظ بالقوة العاملة املاهرة.
د ) تشجيع برام التدخل املبكر يف جمال العلوم والتكنولوجيا اليت ينبغي أن تستهدف صغار الفتيات وذلك لزيادة عدد النساء يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
البيئة اإللكترونية

.20

أ ) تشجيع احلكومات ،بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين ،على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتعزيزها الستغالهلا
كأداة للحماية البيئية واالستفادة املستدامة من املوارد الطبيعية.
ب) تشجيع احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص على اختاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع وبرام من أجل استدامة اإلنتاج
واالستهالك والتخلص اآلمن بيئياً من خملفات معدات وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإعادة تدويرها.
ج ) إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان ورصد آثارها،
خاصة يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً وبلدان االقتصادات الصغرية.
الزراعة اإللكترونية
.21
أ ) ضمان نشر املعلومات بانتظام عن الزراعة وتربية املواشي ومصائد األمساك والغابات واألغذية ،وذلك باستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل إتاحة النفاذ السريع إىل املعارف واملعلومات الشاملة واحمل ّدثة والتفصيلية ذات الصلة ،ال سيما يف املناطق
الريفية.
ب) ينبغي أن تسعى الشراكات بني القطاعني العام واخلاص إىل تعظيم استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة لتحسني
اإلنتاج (كماً ونوعاً).
العلم اإللكتروني
.22
أ ) تعزيز التوصيل باإلنرتنت توصيالً يعتمد عليه وبسرعة عالية وتكلفة معقولة أمام كل اجلامعات ومعاهد البحوث دعماً لدورها
احليوي يف إنتاج املعلومات واملعرفة ويف التعليم والتدريب ،ودعم إقامة الشراكات ودعم التعاون والربط الشبكي بني هذه املؤسسات.
ب) تشجيع النشر اإللكرتوين والتسعري التمايزي ومبادرات النفاذ املفتوح لتوفري املعلومات العلمية بتكلفة معقولة وتيسري النفاذ إليها
على أساس منصف يف مجيع البلدان.
ج ) تعزيز استعمال تكنولوجيا االتصال بني النظراء لتقاسم املعارف العلمية واحلصول على نسخ مسبقة ونسخ مكررة من كتابات
املؤلفني العلميني الذين يتنازلون عن حقهم يف احلصول على مدفوعات مالية.
د ) تعزيز مجع البيانات الرقمية العلمية األساسية ونشرها وحفظها على املدى الطويل بشكل منهجي وفعال يف مجيع البلدان ،ومنها
مثالً بيانات السكان واألرصاد اجلوية.
ه ) تعزيز وضع مبادئ ومعايري تتصل بالبيانات من أجل تيسري التعاون واالستعمال الفعال للمعلومات والبيانات العلمية اجملمعة من
أجل استخدامها يف األحباث العلمية ،حسب االقتضاء.

جيم

.8

التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي

يعترب التنوع الثقايف واللغوي عامالً حافزاً على احرتام اهلوية الثقافية والتقاليد واألديان وهو يف الوقت نفسه عامل جوهري يف تطوير
.23
جمتمع معلومات يقوم على أساس احلوار بني الثقافات وعلى التعاون اإلقليمي والدويل .وهو عنصر هام يف التنمية املستدامة.
07.01.16

07.01.16

.DOCخطة عمل جنيف

\C:\USERS\ATWILY\DESKTOP
)(172625

-10-

أ ) وضع سياسات تدعم احرتام التنوع الثقايف واللغوي والرتاث الثقايف يف داخل جمتمع املعلومات ،واحلفاظ على هذا التنوع والرتاث
وتعزيزمها وتطويرمها ،كما جاء يف وثائق األمم املتحدة املعتمدة ذات الصلة ،مبا فيها إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف .ويتضمن
هذا تشجيع احلكومات على وضع سياسات ثقافية تشجع على إنتاج احملتوى الثقايف والتعليمي والعلمي وتطوير صناعات ثقافية حملية
تناسب السياق اللغوي والثقايف للمستعملني.
ب) وضع سياسات وقوانني وطنية تكفل للمكتبات واألرشيفات واملتاحف وسائر املؤسسات الثقافية القيام بدورها الكامل باعتبارها
من مصادر تقدمي احملتوى – الذي يشمل املعارف التقليدية – يف جمتمع املعلومات ،وخاصة من خالل إتاحة النفاذ املستمر إىل املعلومات
املسجلة.
ج ) دعم اجلهود الرامية إىل تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا هبدف احلفاظ على تراثنا الطبيعي والثقايف وجعله يف
متناول اجلميع باعتباره جزءاً حياً من ثقافة اليوم .ويتضمن ذلك وضع نظم تكفل استمرار النفاذ إىل املعلومات الرقمية احملفوظة يف
األرشيفات وحمتوى الوسائط املتعددة يف األرشيفات الرقمية ،ودعم األرشيفات وجمموعات األعمال الثقافية واملكتبات باعتبارها الذاكرة
اإلنسانية.
د ) وضع وتنفيذ سياسات حتفظ وتؤكد وحترتم وتعزز تنوع التعبري الثقايف ومعارف وتقاليد الشعوب األصلية من خالل إنشاء حمتويات
معلوماتية متنوعة واستخدام طرائق خمتلفة مبا يف ذلك رقمنة الرتاث التعليمي والعلمي والثقايف.
ه ) قيام السلطات احمللية بدعم تنمية احملتوى احمللي وترمجته وتكييفه ودعم األرشيفات الرقمية واحمللية وخمتلف أشكال الوسائط الرقمية
والتقليدية .وميكن هلذه األنشطة أن تشجع تنمية اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية.
و ) توفري حمتوى وثيق الصلة بثقافات ولغات األفراد يف جمتمع املعلومات من خالل النفاذ إىل خدمات وسائط اإلعالم التقليدية
والرقمية.
ز ) العمل من خالل شراكات القطاعني العام واخلاص على رعاية إنشاء حمتوى حملي ووطف  متنوع ،مبا يف ذلك احملتوى املتاح باللغة
األم للمستعملني ،وعلى توفري االعرتاف والدعم لألعمال املستندة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع جماالت الفنون.
ح ) تعزيز برام تركز على مناه دراسية تراعي متايز اجلنسني يف التعليم الرمسي وغري الرمسي جلميع أفراد اجملتمع وتعزيز إملام املرأة
باملعارف اخلاصة بإمكانيات االتصاالت واستخدام وسائط اإلعالم بغية بناء القدرة لدى الفتيات والنساء على تفهم وتطوير حمتوى
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ط ) تعهد القدرات احمللية بالرعاية من أجل خلق وتوزيع الربجميات باللغات احمللية وكذلك احملتوى الذي يهم خمتلف شرائح السكان مبا
حتول.
فيها شرحية األميني واألشخاص املعوقني واجلماعات احملرومة والضعيفة وخاصة يف البلدان النامية والبلدان اليت مير اقتصادها مبرحلة ّ
ي ) تقدمي الدعم إىل وسائط اإلعالم القائمة يف اجملتمعات احمللية ودعم املشاريع اليت جتمع بني استعمال وسائط اإلعالم التقليدية
والتكنولوجيات اجلديدة لتقوم بدورها يف تسهيل استعمال اللغات احمللية ،ولتوثيق وحفظ الرتاث احمللي مبا يف ذلك املعامل الطبيعية والتنوع
الرحل.
البيولوجي ،وكوسيلة للوصول إىل اجملتمعات الريفية واملعزولة واجلماعات ّ
ك ) تعزيز قدرة الشعوب األصلية على إنشاء حمتوى بلغتهم األصلية.
ل ) التعاون مع الشعوب األصلية واجملتمعات التقليدية لتمكينهم من استعمال معارفهم التقليدية يف جمتمع املعلومات بفعالية أكرب
واالستفادة من هذا االستعمال.
م ) تبادل املعرفة واخلربات وأفضل املمارسات بشأن السياسات واألدوات املصممة للنهوض بالتنوع الثقايف واللغوي على املستويني
اإلقليمي ودون اإلقليمي .وميكن حتقيق ذلك بإنشاء جمموعات عمل إقليمية ودون إقليمية تتناول مسائل حمددة يف خطة العمل هذه تعزيزاً
جلهود التكامل.
ن ) القيام ،على املستوى اإلقليمي ،بتقييم إسهام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التبادل والتفاعل الثقافيني ،وصياغة الربام
ذات الصلة ،اعتماداً على حصيلة هذا التقييم.
س) ينبغي أن تشجع احلكومات ،من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،برام التكنولوجيات والبحث والتطوير يف جماالت
الرتمجة والتصوير األيقوين واخلدمات اليت تعمل بالصوت وتطوير املعدات الالزمة وجمموعات شىت من مناذج الربجميات ،مبا يف ذلك
الربجميات مسجلة امللكية ،والربجميات مفتوحة املصدر والربجميات اجملانية ،مثل جمموعات احلروف املوحدة والرموز اللغوية والقواميس
املدولة ووضع مراجع بشأن
اإللكرتونية واملصطلحات واملوسوعات وحمركات البحث متعددة اللغات وأدوات الرتمجة اآللية وأمساء امليادين ّ
احملتوى عالوة على الربجميات العامة والتطبيقية.
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جيم

.9

وسائط اإلعالم

تؤدي وسائط اإلعالم مبختلف أشكاهلا وتنوع ملكيتها ،بصفتها طرفاً فاعالً ،دوراً أساسياً يف تطوير جمتمع املعلومات كما أهنا
.24
متثل مسامهاً مهماً معرتفاً به يف حرية التعبري وتعددية املعلومات.
أ ) تشجيع وسائط اإلعالم  -مبا فيها الوسائط املطبوعة واإلذاعة والوسائط اجلديدة  -على مواصلة الدور اهلام الذي تؤديه يف جمتمع
املعلومات.
ب) تشجيع وضع تشريعات حملية تضمن استقالل وسائط اإلعالم وتعدديتها.
ج ) اختاذ تدابري مالئمة  -ال تتعارض مع حرية التعبري – ملناهضة احملتوى غري القانوين واملسيء يف حمتوى وسائط اإلعالم.
د ) تشجيع اإلعالميني احملرتفني يف البلدان املتقدمة على إقامة شراكات وشبكات مع وسائط اإلعالم يف البلدان النامية ،ال سيما يف
جمال التدريب.
ه ) تشجيع التوازن والتنوع يف املوضوعات املعروضة عن النساء والرجال يف وسائط اإلعالم.
و) تقليل اختالالت ا لتوازن الدولية اليت تؤثر على وسائط اإلعالم وخاصة يف صدد البنية التحتية واملوارد التقنية وتنمية املهارات
البشرية ،مع االستفادة الكاملة من أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذا الصدد.
ز) تشجيع وسائط اإلعالم التقليدية على سد الفجوة املعرفية وتسهيل تدفق احملتوى الثقايف وخاصة يف املناطق الريفية.

جيم

.10

األبعاد األخالقية لمجتمع المعلومات

ينبغي أن خيضع جمتمع املعلومات لقيم معرتف هبا عاملياً وأن يسعى إىل حتقيق الصاحل العام وإىل جتنب إساءة استعمال
.25
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
أ ) اختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز احرتام السلم والنهوض بالقيم األساسية وهي احلرية واملساواة والتضامن والتسامح وتقاسم املسؤولية
واحرتام الطبيعة.
ب) ينبغي جلميع أصحاب املصلحة زيادة وعيهم بالبعد األخالقي يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ج ) ينبغي أن تسعى مجيع األطراف الفاعلة يف جمتمع املعلومات إىل تعزيز الصاحل العام ومحاية اخلصوصية والبيانات الشخصية واختاذ
إجراءات مناسبة وتدابري وقائية حيددها القانون ملنع إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل التصرفات غري القانونية وغريها
من األعمال القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل هبا من أشكال التعصب والكراهية والعنف ومجيع أشكال
االعتداء على األطفال ،مبا يف ذلك اشتهاء األطفال واستغالل األطفال يف مواد إباحية ،واإلجتار باألشخاص واستغالهلم.
د ) دعوة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،وخباصة اهليئات األكادميية ،إىل مواصلة األعمال البحثية بشأن األبعاد األخالقية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

جيم

.11

التعاون الدولي واإلقليمي

يتصف التعاون الدويل بني مجيع أصحاب املصلحة بأمهية حيوية لتنفيذ خطة العمل هذه ويتعني دعمه بغية النهوض بالنفاذ
.26
الشامل وسد الفجوة الرقمية ،وذلك من خالل مجلة أمور منها توفري وسائل التنفيذ.
ينبغي أن ترفع احلكومات يف البلدان النامية درجة األولوية النسبية ملشروعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الطلبات
أ )
املقدمة للحصول على التعاون الدويل واملساعدة الدولية بشأن مشاريع تنمية البنية التحتية من البلدان املتقدمة واملنظمات املالية الدولية.
العمل يف إطار امليثاق العاملي لألمم املتحدة وعلى أساس إعالن األلفية الصادر عن األمم املتحدة لالستفادة من الشراكات بني
ب)
القطاعني العام واخلاص والتعجيل بإقامة املزيد منها ،مع الرتكيز على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أغراض التنمية.
دعوة املنظمات الدولية واإلقليمية إىل إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف برام عملها ومساعدة مجيع مستويات
ج)
البلدان النامية على املشاركة يف إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية لدعم الوفاء باألهداف املوضحة يف إعالن املبادئ ويف خطة العمل هذه،
آخذة يف االعتبار أمهية املبادرات اإلقليمية.
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دال  -جدول أعمال التضامن الرقمي
يهدف جدول أعمال التضامن الرقمي إىل إجياد الظروف املؤدية إىل تعبئة املوارد البشرية واملالية والتكنولوجية من أجل استيعاب
.27
مجيع الرجال والنساء يف جمتمع املعلومات الناشئ .والتعاون الوطف  واإلقليمي والدويل الوثيق فيما بني مجيع أصحاب املصلحة عنصر حيوي
يف تنفيذ جدول األعمال هذا .وحنتاج للتغلب على الفجوة الرقمية إىل استخدام املناه واآلليات القائمة بقدر أكرب من الكفاءة وأن
نستكشف متاماً املناه واآلليات اجلديدة ،وذلك من أجل متويل تطوير البنية التحتية واملعدات وبناء القدرات وتنمية احملتوى ،وهي مجيعاً
عناصر جوهرية للمشاركة يف جمتمع املعلومات.

دال

.1

األولويات واالستراتيجيات

أ ) ينبغي وضع اسرتاتيجيات إلكرتونية وطنية كجزء ال يتجزأ من خطط التنمية الوطنية ،مبا يف ذلك اسرتاتيجيات احلد من الفقر.
ينبغي تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متاماً يف صلب اسرتاتيجيات املساعدة اإلمنائية الرمسية من خالل عمليات أكثر
ب)
فعالية لتقاسم املعلومات والتنسيق فيما بني اجلهات املاحنة ،ومن خالل حتليل وتقاسم أفضل املمارسات والدروس املكتسبة من اخلربة يف
برام " استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل التنمية".

دال

.2

تعبئة الموارد

أ ) ينبغي جلميع البلدان واملنظمات الدولية إجياد الظروف املؤاتية إلتاحة املزيد من املوارد وتعبئتها على حنو فعال لتمويل التنمية كما
جاء تفصيالً يف توافق آراء مونتريي.
ب) ينبغي أن تبذل الدول املتقدمة جهوداً ملموسة للوفاء بالتزاماهتا الدولية اليت تعهدت هبا لتمويل التنمية مبا يف ذلك توافق آراء مونتريي
حيث جرى حث الدول املتقدمة على أن تبذل جهوداً ملموسة ،إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد ،للوفاء هبدف تقدمي  0,7يف املائة من ناجتها
القومي اإلمجايل كمساعدة إمنائية رمسية للبلدان النامية وهدف ختصيص  0,20-0,15يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل ألقل البلدان منواً.
ج ) بالنسبة إىل البلدان النامية اليت تواجه أعباء ديون ال ميكن حتملها ،نرحب باملبادرات اليت مت االضطالع هبا لتخفيض الديون غري
املدفوعة ،وندعو إىل اختاذ املزيد من اإلجراءات الوطنية والدولية يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك إلغاء الديون وغري ذلك من الرتتيبات ،حسب
االقتضاء .وينبغي إيالء االهتمام اخلاص إىل املبادرة املتخذة لصاحل البلدان الفقرية املثقلة بالديون .ومن شأن هذه املبادرات إتاحة املزيد من
املوارد لتمويل مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل التنمية.
د ) وإدراكاً إلمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل التنمية فإننا حنث أيضاً:
’ ‘1البلدان النامية على زيادة جهودها الجتذاب االستثمارات الكربى من القطاع اخلاص حملياً ومن اخلارج ملشاريع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من خالل هتيئة مناخ استثماري مؤات يتسم بالشفافية واالستقرار وميكن التنبؤ بالظروف السائدة فيه؛
’‘2

البلدان املتقدمة ومنظمات التمويل الدولية على االستجابة السرتاتيجيات وأولويات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تعمم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف صلب برام عملها ،وأن تساعد البلدان النامية والبلدان اليت
ألغراض التنمية ،وأن ّ
متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول يف إعداد وتنفيذ اسرتاتيجياهتا اإللكرتونية الوطنية .وانطالقاً من أولويات خطط التنمية الوطنية ومن
تنفيذ االلتزامات املعلنة أعاله ،ينبغي للبلدان املتقدمة بذل املزيد من اجلهود لتوفري قدر أكرب من املوارد املالية للبلدان النامية يف
سعيها لتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل التنمية؛

’‘3

القطاع اخلاص على املسامهة يف تنفيذ جدول أعمال التضامن الرقمي هذا.

ه ) ينبغي لنا يف جهودنا لسد الفجوة الرقمية يف إطار تعاوننا من أجل التنمية أن نعزز املساعدة التقنية واملالية املوجهة حنو بناء
القدرات الوطنية واإلقليمية ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بني مجيع األطراف وأن نعزز التعاون يف برام البحث والتطوير وتبادل
اخلربات العملية.
و ) مع استغالل اآلليات املالية القائمة على مجيع املستويات استغالالً كامالً ،ينبغي إجراء استعراض دقيق لكفاية هذه اآلليات ملواجهة
حتديات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية ،واستكمال هذا االستعراض قبل هناية ديسمرب  .2004وستقوم هبذا
االستعراض قوة عمل تعمل حتت رعاية األمني العام لألمم املتحدة ،ويقدم هذا االستعراض إىل املرحلة الثانية من هذه القمة للنظر فيه.
واستناداً إىل استنتاجات هذا االستعراض ،جترى دراسة إمكانيات التحسني والتجديد يف آليات التمويل ،مبا يف ذلك إنشاء صندوق طوعي
للتضامن الرقمي ،وفقاً ملا يرد يف إعالن املبادئ ،وجدوى هذا الصندوق ومدى فعاليته.
07.01.16
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ز ) ينبغي للبلدان أن تنظر يف إقامة آليات وطنية لتحقيق النفاذ الشامل يف كل من املناطق الريفية واحلضرية الفقرية يف اخلدمات ،وذلك
يف سبيل سد الفجوة الرقمية.

هاء  -المتابعة والتقييم
ملتابعة حتق يق الغايات واألهداف واملقاصد الواردة يف خطة العمل هذه ،ومع مراعاة الظروف الوطنية املختلفة ،ينبغي صياغة
.28
خمطط واقعي ودويل لتقييم األداء وحتديد عالمات القياس (النوعية والكمية) بواسطة املؤشرات اإلحصائية املقارنة ونتائ البحوث.
أ ) ينبغي صياغة وإطالق رقم قياسي مركب لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (الفرصة الرقمية) بالتعاون مع كل بلد من البلدان
املعنية .وميكن نشر هذا الرقم القياسي سنوياً أو كل سنتني يف تقرير يسمى تقرير تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وميكن أن
يوضح هذا الرقم القياسي اإلحصاءات ذات الصلة يف حني ميكن أن يعرض التقرير األعمال التحليلية بشأن السياسات وتنفيذها ،مبا يف
ذلك حتليل البيانات اخلاصة باجلنسني تبعاً للظروف الوطنية.
ب) ينبغي أن تكون املؤشرات وعالمات القياس املالئمة ،مبا فيها مؤشرات التوصيلية اجملتمعية ،وسيلة لتوضيح حجم الفجوة الرقمية
على الصعيدين احمللي والدويل وأن تبقى هذه الفجوة قيد التقييم املنتظم كما ينبغي متابعة التقدم العاملي يف استعمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا فيها أهداف إعالن األلفية.
ج ) ينبغي أن تعد املنظمات الدولية واإلقليمية تقييماً وأن تقدم تقريراً على أساس منتظم حول النفاذ الشامل جلميع الشعوب إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية توفري الفرص املتكافئة لنمو قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية.

د ) ينبغي وضع مؤشرات خاصة باجلنسني من ناحية استعمال كل منهما لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحتياجاته منها .وينبغي
تعيني مؤشرات قياس من أجل تقييم أثر املشاريع املمولة ألغراض تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حياة النساء والفتيات.
ﻫ ) إنشاء موقع على شبكة الويب يتضمن أفضل املمارسات وقصص النجاح وذلك يف نسق موجز وجذاب ويسهل النفاذ إليه،
املعرتف هبا دولياً بشأن النفاذ إىل شبكة الويب .وميكن
استناداً إىل جتميع املعلومات اليت يسهم هبا مجيع أصحاب املصلحة ،وباتباع املعايري َ
حتديث هذا املوقع دورياً وحتويله إىل ممارسة دائمة لتقاسم اخلربات.
و ) ينبغي أن تنشئ مجيع البلدان واألقاليم أدوات لتوفري معلومات إحصائية عن جمتمع املعلومات .وينبغي أن تقدم مؤشرات أساسية
وحتليالً بشأن األبعاد الرئيسية جملتمع املعلومات .كما ينبغي إعطاء األولوية لوضع أنظمة من املؤشرات املتناسقة القابلة للمقارنة دولياً ،مع
مراعاة مستويات التنمية املتفاوتة.

واو -

نحو المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات (تونس)

عمالً بقرار اجلمعية العامة  56/183ومع مراعاة نتائ مرحلة جنيف من القمة العاملية جملتمع املعلومات ،سيعقد اجتماع
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حتضريي يف النصف األول من عام  2004الستعراض قضايا جمتمع املعلومات اليت ينبغي أن تش ّكل بؤرة تركيز ملرحلة تونس من القمة
العاملية جملتمع املعلومات واالتفاق على هيكل العملية التحضريية للمرحلة الثانية .وتبعاً لقرار هذه القمة بشأن مرحلتها يف تونس ،ينبغي أن
تنظر املرحلة الثانية من القمة يف مجلة أمور منها:
صياغة وثائق هنائية مالئمة استناداً إىل نتائ مرحلة جنيف من القمة العاملية جملتمع املعلومات عمالً على دعم عملية بناء
أ )
جمتمع معلومات عاملي ،وتقليص الفجوة الرقمية وحتويلها إىل فرص رقمية.
متابعة وتنفيذ خطة عمل جنيف على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة ،كجزء من هن
ب)
متكامل ومنسق ،مما يتطلب مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،على أن يكون ذلك من خالل مجلة أمور منها الشراكات بني
أصحاب املصلحة.

*******************
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