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رئيس اللجنة التحضيرية لمرحلة تونس
برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات
نعترف بأن الوقت قد حان للتحرك قُدماً من املبادئ إىل العمل آخذين بعني االعتبار العمل اجلاري يف تنفيذ خطة
.1
عمل جنيف وتعيني اجملاالت اليت حققت تقدماً أو اليت تشهد تقدماً أو اليت مل تنجز بعد.
نؤكد من جديد االلتزامات اليت تعهدنا هبا يف جنيف وننطلق على أساسها يف تونس بالرتكيز على اآلليات املالية لسد
.2
الفجوة الرقمية وعلى إدارة اإلنرتنت واملسائل املتصلة هبا وكذلك على تنفيذ مقررات جنيف وتونس ومتابعتها.

اآلليات المالية لمواجهة تحديات تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ألغراض التنمية
نشكر األمني العام لألمم املتحدة على جهوده يف إنشاء فريق املهام املعين باآلليات املالية ونشيد بأعضاء الفريق
.3
جلهودهم يف إعداد التقرير.
ونذ ّكر بأن والية فريق املهام هي القيام باستعراض دقيق لكفاية اآلليات املالية القائمة يف مواجهة حتديات تسخري
.4
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.
يوضح تقرير فريق املهام تع ّقد اآلليات القائمة يف القطاعني العام واخلاص اليت تتيح التمويل لتكنولوجيا املعلومات
.5
ّ
واالتصاالت يف البلدان النامية .وحيدد التقرير جماالت ميكن فيها حتسني هذه اآلليات وميكن فيها للبلدان النامية وشركائها يف
التنمية إعطاء أولوية أعلى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
واستناداً إىل خالصة استعراض التقرير نظرنا في التحسينات واالبتكارات يف اآلليات املالية ،مبا فيها إنشاء صندوق
.6
تضامن رقمي يتم متويله بالتربعات ،كما جاء يف إعالن املبادئ الصادر عن القمة يف جنيف.
ونعترف بوجود الفجوة الرقمية وبالتحديات اليت تثريها أمام بلدان كثرية تضطر إىل االختيار بني الكثري من األهداف
.7
اإلمنائية املتنافسة يف ختطيطها للتنمية ويف املتطلبات املتنافسة على أموال التنمية يف مواجهة شح املوارد.
ونعترف حبجم املشكلة اليت ينطوي عليها سد الفجوة الرقمية ،وهو ما يتطلب استثمارات كافية ومستدامة يف البنية
.8
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا ،ويف بناء القدرات ونقل التكنولوجيا على مدى سنوات كثرية قادمة.
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ونهيب بالمجتمع الدولي أن يعزز نقل التكنولوجيا بشروط يُتفق عليها ،مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات
.9
واالتصاالت ،وأن يعتمد سياسات وبرامج هتدف إىل مساعدة البلدان النامية يف االنتفاع بالتكنولوجيا يف سعيها لتحقيق التنمية
عن طريق االستعانة بوسائل عدة من بينها التعاون التقين وبناء القدرة العلمية والتكنولوجية ،وذلك يف إطار جهودنا املبذولة من
أجل سد الفجوة الرقمية والفجوة اإلمنائية.
 .10ونعترف بأن األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية ،تنطوي على أمهية
جوهرية ،وأن توافق آراء مونتريي بشأن متويل التنمية هو األساس الذي يُرتكز عليه يف السعي إلقامة آليات مالية كافية ومالئمة
لتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية ،وفقاً جلدول أعمال التضامن الرقمي الوارد يف خطة عمل جنيف.
 .11ونعترف ونقر باالحتياجات التمويلية اخلاصة واحملددة للعامل النامي ،كما جاء يف الفقرة  16من إعالن مبادئ جنيف*،
الذي يواجه حتديات عديدة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وباحلاجة الشديدة إىل الرتكيز على احتياجاته اخلاصة
من التمويل إلحراز األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية.
 .12ونحن متفقون على أن متويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية يتعني أن يوضع يف سياق األمهية
املتزايدة لدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ال جملرد كوهنا وسيطاً لالتصال ولكن أيضاً بوصفها عامالً مي ّكن من حتقيق
التنمية وأداة لبلوغ األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية.
 .13كان متويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف معظم البلدان النامية يرتكز يف املاضي على االستثمارات العامة.
وحدث مؤخراً تدفق استثمارات كثرية حظيت مشاركة القطاع اخلاص فيها بالتشجيع ،استناداً إىل أساس تنظيمي سليم ،وتنفيذ
سياسات عامة ترمي إىل سد الفجوة الرقمية.
 .14ونشعر بتشجيع كبير ألن خطى التقدم احملرزة يف تكنولوجيا االتصاالت ،وشبكات املعطيات عالية السرعة تزيد
باستمرار من اإلمكانيات املتوفرة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول ،للمشاركة يف سوق عاملية للخدمات
املستندة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على أساس ما تتمتع به من مزايا نسبية .وتتيح هذه الفرص البازغة أساساً جتارياً
قوياً لالستثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذه البلدان .وينبغي للحكومات ،بناء على ذلك ،أن
تتخذ تدابري ،يف إطار السياسات اإلمنائية الوطنية ،لتهيئ بيئة متكينية وتنافسية لالستثمارات الالزمة يف البىن التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من أجل تطوير خدمات جديدة .ويف الوقت نفسه ،ينبغي للدول أن تطبق سياسات وتدابري من شأهنا
أالَّ تثبط أو تعوق أو متنع املشاركة املستمرة هلذه البلدان يف السوق العاملية للخدمات املستندة إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
 .15ونالحظ التحديات الكثرية اليت تواجه توسيع نطاق احملتوى املعلومايت املفيد الذي ميكن النفاذ إليه يف العامل النامي،
ونالحظ بصفة خاصة أن مسألة متويل خمتلف أشكال احملتوى والتطبيقات تتطلب اهتماماً جديداً ،ألن هذا اجملال كثرياً ما أغفل
نتيجة للرتكيز على البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

*

على سبيل اإلحالة ،تنص الفقرة  16من إعالن مبادئ جنيف على ما يلي:
ونواصل توجيه اهتمام خاص إىل االحتياجات اليت تنفرد هبا شعوب البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول وأقل البلدان منوًا
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.
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 .16ونعترف بأن جذب االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتوقف بصورة حامسة على وجود بيئة متكينية
تشمل اإلدارة السليمة على مجيع املستويات ،مبا يف ذلك وجود سياسة عامة وإطار تنظيمي داعمني ويتسمان بالشفافية
يعرب عن الواقع الوطين.
وبتشجيع املنافسة ،على حنو ّ
 .17ونسعى للدخول يف حوار نشيط استباقي حول املسائل املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات واإلدارة السليمة
للشركات عرب الوطنية ،ومسامهتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان النامية ،وذلك يف إطار جهودنا املبذولة من أجل
سد الفجوة الرقمية.
 .18ونؤكد على أن قوى السوق وحدها ال تستطيع أن تضمن املشاركة الكاملة للبلدان النامية يف السوق العاملية للخدمات
املستندة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولذلك نشجع تعزيز التعاون والتضامن الدوليني بغية متكني مجيع البلدان ،ال
سيما البلدان املذكورة يف الفقرة  16من إعالن مبادئ جنيف ،من تنمية البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واخلدمات املستندة إىل هذه التكنولوجيا حبيث تكون قابلة لالستمرار وقادرة على املنافسة على الصعيدين الوطين والدويل.
 .19ونعترف أن القطاع اخلاص ،باإلضافة إىل القطاع العام ،يضطلع بدور هام يف متويل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف بلدان كثرية ،وأن التمويل احمللي جيري تدعيمه من خالل التدفقات بني الشمال واجلنوب ،والتعاون بني بلدان
اجلنوب.
 .20ونعترف بأنه نتيجة لزيادة تأثري استثمارات القطاع اخلاص املستدامة يف البنية التحتية ،فإن اجلهات املاحنة العامة ،الثنائية
منها ومتعددة األطراف ،تقوم بإعادة توجيه موارد عامة إىل أهداف إمنائية أخرى ،مثل الورقات االسرتاتيجية للحد من الفقر
والربامج ذات الصلة ،وإىل إصالحات السياسة العامة ودمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف صلب األنشطة اإلمنائية وإىل
تنمية القدرات .ونشجع مجيع احلكومات على إعطاء أولوية مالئمة يف اسرتاتيجياهتا اإلمنائية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مبا يف ذلك التكنولوجيا التقليدية للمعلومات واالتصاالت مثل البث اإلذاعي والتلفزيوي .ونشجع أيضا املؤسسات
متعددة األطراف واجلهات املاحنة العامة الثنائية على النظر أيضاً يف تقدمي املزيد من الدعم املايل ملشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت سواء كانت مشاريع إقليمية أو مشاريع وطنية على نطاق كبري وألغراض تنمية القدرات ذات الصلة.
وينبغي هلا أن تنظر يف انسجام مساعداهتا واسرتاتيجيات شراكاهتا مع األولويات اليت حتددها البلدان النامية والبلدان اليت متر
اقتصاداهتا مبرحلة حتول يف اسرتاتيجياهتا اإلمنائية الوطنية مبا يف ذلك اسرتاتيجياهتا للحد من الفقر.
 .21ونعترف بأن التمويل العام يؤدي دوراً حامساً يف تأمني نفاذ املناطق الريفية والسكان احملرومني إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وخدماهتا مبن فيهم سكان الدول النامية اجلزرية الصغرية والبلدان النامية غري الساحلية.
 .22ونالحظ أن االحتياجات يف جمال بناء القدرات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت متثل أولوية عالية يف مجيع
البلدان النامية ،وأن مستويات التمويل احلالية ليست كافية لتلبية هذه االحتياجات ،على الرغم من وجود آليات متويلية كثرية
خمتلفة داعمة لتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.
 .23ونعترف بوجود عدد من اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من املوارد املالية ،وهي جماالت مل تلق اهتماماً كافياً حىت اآلن يف
النهج احلالية لتمويل تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.
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وتشمل هذه اجملاالت:
أ)

الربامج واملواد واألدوات ومبادرات التمويل التعليمي والتدريب املتخصص الالزمة لبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وال سيما للعاملني يف اهليئات التنظيمية وسائر العاملني يف القطاع العام ومنظماهتم؛

ب) النفاذ إىل االتصاالت والتوصيل خبدمات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية النائية
والبلدان النامية اجلزرية الصغرية والبلدان النامية غري الساحلية وغري ذلك من األماكن اليت تثري ظروفها حتديات
تكنولوجية وسوقية فريدة؛
ج ) البنية التحتية الرئيسية اإلقليمية والشبكات اإلقليمية ،ونقاط النفاذ اإلقليمية إىل الشبكات واملشروعات اإلقليمية
املتعلقة هبا ،لربط الشبكات عرب احلدود ويف املناطق الضعيفة اقتصادياً ،واليت قد تتطلب سياسات منسقة ،مبا يف
ذلك األطر القانونية والتنظيمية واملالية والتمويل األويل ،واالستفادة من مشاركة التجارب وأفضل املمارسات؛
د)

قدرة النطاق العريض لتسهيل تقدمي طائفة أوسع من اخلدمات والتطبيقات ،وحفز االستثمار وتوفري النفاذ إىل
اإلنرتنت بأسعار معقولة للمستعملني احلاليني واجلدد؛

ﻫ)

تنسيق املساعدة ،حسبما يكون ذلك مالئماً ،إىل البلدان املشار إليها يف الفقرة  16من إعالن مبادئ جنيف ،ال
سيما أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية ،وذلك لتحسني الفعالية وختفيض تكاليف املعامالت املالية
املرتبطة بتوصيل دعم اجلهات املاحنة الدولية؛

و ) تطبيقات وحمتويات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرامية إىل إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنفيذ
اسرتاتيجيات احلد من الفقر ويف برامج التنمية القطاعية ال سيما يف جماالت الصحة والتعليم والزراعة والبيئة؛
وعالوة على ذلك ،مثة حاجة إىل النظر يف املسائل التالية ذات الصلة بتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية،
واليت مل حتظ بعناية كافية:
ز)

استدامة املشروعات املتعلقة مبجتمع املعلومات مثل صيانة البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

ح ) االحتياجات اخلاصة للمشروعات التجارية الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر ،مثل االحتياجات التمويلية؛
ط)

التنمية احمللية وتصنيع تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتكنولوجياهتا يف البلدان النامية؛

ي)

االضطالع بأنشطة يف جمال اإلصالح املؤسسي املتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وحتسني القدرة يف
جمال األطر القانونية والتنظيمية؛

ك)

حتسني اهلياكل التنظيمية وإحداث تغيريات يف إجراءات األعمال التجارية بغية تعظيم تأثري وفعالية مشروعات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملشروعات األخرى اليت تتضمن مكونات مهمة من هذه التكنولوجيا؛

ل)

احلكومة احمللية ومبادرات اجملتمعات احمللية اليت تقدم خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل اجملتمعات
احمللية يف جماالت مثل التعليم والصحة ودعم سبل املعيشة.

 .24وحنن إذ نعرتف بأن املسؤولية املركزية عن تنسيق برامج التمويل العام واملبادرات العامة لتنمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إمنا تقع على عاتق احلكومات ،نوصي بإدخال مزيد من التنسيق عرب القطاعات وعرب املؤسسات ،سواء من جانب
املاحنني أو املتلقني داخل اإلطار الوطين.
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 .25ينبغي للمص ارف واملؤسسات اإلمنائية متعددة األطراف النظر يف تطويع آلياهتا احلالية ،وتصميم آليات جديدة عند
احلاجة ،لتلبية املتطلبات الوطنية واإلقليمية بشأن تنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
.26

ونقر بالشروط األساسية التالية لتحقيق النفاذ املنصف والشامل إىل اآلليات املالية وحتسني االستفادة منها:
أ)

وضع سياسات وحوافز تنظيمية هتدف إىل حتقيق النفاذ الشامل وجذب استثمارات القطاع اخلاص؛

ب) حتديد وإقرار الدور الرئيسي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية ويف صياغتها،
عند االقتضاء ،باالقرتان باالسرتاتيجيات اإللكرتونية؛
ج ) تطوير القدرة املؤسسية والتنفيذية لدعم استعمال صناديق اخلدمة الشاملة/النفاذ الشامل الوطنية ومواصلة دراسة
هذه اآلليات وسائر اآلليات اليت هتدف إىل تعبئة املوارد احمللية؛
د)

تشجيع تطوير املعلومات والتطبيقات واخلدمات ذات الصلة بالواقع احمللي واليت تعود بالفائدة على البلدان
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة حتول؛

ھ)

دعم التوسع يف الربامج الرائدة الناجحة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

مستهدف
و ) دعم استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلكومة كأولوية أوىل وكمجال حاسم
َ
للتدخالت اإلمنائية القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
ز)

بناء املوارد البشرية والقدرات املؤسسية (املعارف) على كل مستوى لتحقيق أهداف جمتمع املعلومات وخاصة يف
القطاع العام؛

ح ) تشجيع كيانات قطاع األعمال للمساعدة على اإلسراع يف توسيع الطلب على خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من خالل دعم الصناعات اإلبداعية واملنتجني احملليني للمحتوى الثقايف والتطبيقات ،واألعمال
التجارية الصغرية؛
ط ) تقوية القدرات من أجل تعزيز إمكانات استغالل األموال املضمونة واستخدامها استخداماً فعاالً.
.27

نوصي بإدخال حتسينات وابتكارات يف آليات التمويل القائمة ،تشمل ما يلي:
أ ) حتسني اآلليات املالية لتحقيق كفاية املوارد املالية ،وتيسري التنبؤ هبا وضمان استدامتها ،ويفضل أن تكون غري
مقيدة؛
ب) تدعيم أواصر التعاون اإلقليمي وإنشاء شراكات بني العديد من أصحاب املصلحة ،ال سيما من خالل وضع
حوافز إلنشاء البنية التحتية األساسية اإلقليمية؛
ج ) توفري النفاذ بتكلفة ميسرة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل التدابري التالية:
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’ ‘1ختفيض التكاليف الدولية لإلنرتنت اليت يفرضها مقدمو خدمات الشبكة األساسية ،ودعم إنشاء وتطوير البىن
التحتية األساسية اإلقليمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ونقاط تبادل اإلنرتنت لتخفيض تكاليف
التوصيل البيين وتوسيع النفاذ إىل الشبكة ،ضمن مجلة تدابري أخرى؛
’ ‘2تشجيع االحتاد الدويل لالتصاالت على مواصلة دراسة مسألة التوصيل الدويل لإلنرتنت ) (IICباعتبارها مسألة
عاجلة لوضع توصيات مالئمة؛
د)

تنسيق الربامج بني احلكومات واجلهات املالية الكربى للتخفيف من خماطر االستثمارات وتكاليف املعامالت
التجارية على املشغلني الذين يدخلون يف قطاعات تسويقية أقل جاذبية مثل املناطق الريفية ومنخفضة الدخل؛

ﻫ ) املساعدة على اإلسراع بوضع أدوات مالية حملية مبا يف ذلك دعم األدوات احمللية للتمويل متناهي الصغر
واحلاضنات التجارية الصغرية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأدوات االئتمان احلكومي وآليات املزاد العلين
العكسية ومبادرات إقامة الشبكات القائمة على اجملتمعات احمللية والتضامن الرقمي وغريها من االبتكارات
والتجديدات؛
و ) حتسني القدرة على النفاذ إىل التسهيالت التمويلية بغية تسريع وترية متويل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وخدماهتا ،مبا يف ذلك تشجيع التدفقات بني الشمال واجلنوب والتعاون بني الشمال واجلنوب
والتعاون بني بلدان اجلنوب؛
ز)

ينبغي للمنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية أن تنظر يف جدوى إنشاء منتدى افرتاضي لتبادل
املعلومات بني مجيع أصحاب املصلحة بشأن املشروعات احملتملة ومصادر التمويل واآلليات املالية املؤسسية؛

ح ) متكني البلدان النامية من زيادة قدرهتا على توليد أموال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستحداث أدوات
مالية جديدة مالئمة القتصاداهتا مبا يف ذلك الصناديق االستئمانية ورأس املال املبدئي؛
ط ) حث مجيع البلدان على بذل جهود ملموسة للوفاء بالتزاماهتا الدولية مبوجب توافق آراء مونتريي؛
ي ) ينبغي للمنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية أن تنظر يف التعاون فيما بينها تعزيزاً لقدراهتا على
االستجابة السريعة بغية دعم البلدان النامية اليت تلتمس املساعدة يف جمال سياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؛
ك ) تشجيع زيادة املسامهات الطوعية؛
الفعال ،حسب االقتضاء ،آلليات ختفيف الديون كما جاء يف خطة عمل جنيف ،مبا يف ذلك إلغاء
ل ) االستخدام ّ
الديون ،ومقايضة الديون ،الستخدامها يف متويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض املشروعات
اإلمنائية ،مبا يف ذلك املشروعات املندرجة يف إطار اسرتاتيجيات احلد من الفقر.
ونرحب بإنشاء صندوق التضامن الرقمي يف جنيف بوصفه آلية مالية مبتكرة ذات طبيعة طوعية وهو مفتوح
.28
ّ
ألصحاب املصلحة املعنيني ويستهدف حتويل الفجوة الرقمية إىل فرص رقمية للعامل النامي بالرتكيز أساساً على االحتياجات
احملددة وامللحة على املستوى احمللي والسعي إىل احلصول على موارد طوعية جديدة للتمويل "التضامين" .وميثل صندوق التضامن
الرقمي تكملة لآلليات القائمة لتمويل جمتمع املعلومات ،واليت ينبغي مواصلة استخدامها استخداماً كامالً لتمويل منو البنية
التحتية واخلدمات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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إدارة اإلنترنت
 .29نحن نؤكد من جديد على المبادئ اليت أعلنت يف مرحلة جنيف من القمة العاملية جملتمع املعلومات ،يف ديسمرب
 ،2003من أن اإلنرتنت قد أصبحت مرفقاً عاملياً متاحاً للجمهور ،وأن إدارة اإلنرتنت ينبغي أن تكون يف صلب املسائل اليت
يضمها جدول أعمال جمتمع املعلومات؛ وينبغي أن تكون اإلدارة الدولية لإلنرتنت متعددة األطراف ،وشفافة ودميقراطية،
ومبشاركة كاملة من احلكومات والقطاع اخلاص ،واجملتمع املدي واملنظمات الدولية .وجيب أن تكفل توزيعاً منصفاً للموارد ،وأن
تيسر النفاذ أمام اجلميع وأن تكفل تشغيالً مستقراً وآمناً لإلنرتنت مع مراعاة التعدد اللغوي.
 .30نحن ندرك أن اإلنرتنت ،اليت هي عنصر مركزي يف بنية جمتمع املعلومات ،قد تطورت من كوهنا مرفقاً حبثياً وأكادميياً إىل
أن أصبحت مرفقاً عاملياً يف متناول اجلميع.
 .31نحن نقر بأن إدارة اإلنرتنت ،حني تنفذ وفقاً ملبادئ جنيف ،تشكل عنصراً أساسياً يف جمتمع معلومات يضع البشر يف
صميم اهتمامه ،ويشمل اجلميع ،ذي توجه تنموي ،وغري متييزي .كذلك نلتزم باستقرار وأمن اإلنرتنت باعتبارها مرفقاً عاملياً،
وبضمان توفري الشرعية الالزمة إلدارهتا ،على أساس املشاركة الكاملة من مجيع أصحاب املصلحة من البلدان املتقدمة والبلدان
النامية على حد سواء يف إطار أدوار ومسؤوليات كل منهم.
 .32ونشكر األمني العام لألمم املتحدة على إنشاء فريق العمل املعين بإدارة اإلنرتنت ) .(WGIGونوجه الشكر لرئيس
الفريق وأعضائه ولألمانة على ما قاموا به من عمل وعلى تقريرهم.
 .33ونحيط علما بتقرير فريق العمل املعين بإدارة اإلنرتنت الذي بذل قصارى جهده لوضع تعريف عملي إلدارة اإلنرتنت.
فقد ساعد يف حتديد عدد من قضايا السياسات العامة املتصلة بإدارة اإلنرتنت .كذلك فقد ساعد التقرير على زيادة فهمنا ألدوار
ومسؤوليات احلكومات ،واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية ،وغريها من احملافل ،كل حبسب دوره ،وكذلك أدوار
ومسؤوليات القطاع اخلاص واجملتمع املدي يف البلدان النامية واملتقدمة على السواء.
إن التعريف العملي إلدارة اإلنرتنت هو تطوير وتطبيق من جانب احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدي ،كل حبسب
.34
دوره ،للمبادئ واملعايري والقواعد واألعراف املشرتكة ،وإجراءات اختاذ القرارات ووضع الربامج اليت حتدد شكل تطور اإلنرتنت
واستعماهلا.
 .35نحن نؤكد من جديد أن إدارة اإلنرتنت تشمل مسائل تتصل بالسياسات التقنية والعامة على حد سواء وينبغي أن
تضم مجيع أصحاب املصلحة واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية املعنية .ومن املعرتف به يف هذا الصدد:
أ ) أن سلطة وضع السياسات العامة املتصلة باإلنرتنت هي حق سيادي للدول ،فهي اليت تتمتع باحلقوق كما تقع عليها
املسؤوليات يف جمال قضايا السياسات العامة الدولية املتصلة باإلنرتنت؛
ب) أن القطاع اخلاص كان له دور مهم وينبغي أن يظل له دور مهم يف تطوير اإلنرتنت ،من الناحيتني التقنية واالقتصادية؛
ج) أن اجملتمع املدي يقوم أيضاً بدور مهم يف املسائل املتصلة باإلنرتنت ،وخصوصاً على مستوى اجملتمعات احمللية ،وينبغي
له أن يواصل القيام هبذا الدور؛
د ) أن املنظمات الدولية احلكومية كان هلا دور يف تسهيل تنسيق قضايا السياسات العامة املتصلة باإلنرتنت ،وينبغي هلا أن
تواصل القيام هبذا الدور؛
ه ) أن املنظمات الدولية كان هلا أيضاً دور مهم يف وضع املعايري التقنية املتصلة باإلنرتنت ،ويف وضع السياسات ذات
الصلة ،وينبغي هلا أن تواصل القيام هبذا الدور.
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 .36نحن نقدر املسامهة القيمة اليت تقدمها األوساط األكادميية والفنية يف جمموعات أصحاب املصلحة املذكورة يف الفقرة  45يف
تطوير وتشغيل اإلنرتنت واالرتقاء هبا.
 .37نحن نسعى إلى تحسين التنسيق بني أنشطة املنظمات الدولية واملنظمات الدولية احلكومية وغريها من اهليئات املعنية
بإدارة اإلنرتنت وتبادل املعلومات فيما بينها .وينبغي اتباع هنج تعدد أصحاب املصلحة ،بقدر اإلمكان ،على مجيع املستويات.
نحن ندعو إلى تعزيز وتقوية املؤسسات اإلقليمية املتخصصة إلدارة موارد اإلنرتنت عمالً على ضمان حق كل
.38
منطقة يف إدارة موارد اإلنرتنت اخلاصة هبا ،واحلفاظ يف نفس الوقت على التنسيق العاملي يف هذا اجملال.
 .39نحن نسعى إىل بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل تعزيز أسس هذه الثقة.
ونحن نؤكد من جديد ضرورة املضي ،بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة ،يف تعزيز وتنمية وتنفيذ ثقافة عاملية لألمن السرباي،
كما ورد يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،57/239ويف قرارات بعض احملافل اإلقليمية ذات الصلة .وتتطلب هذه الثقافة
إجراءات وطنية ومزيداً من التعاون الدويل لتعزيز األمن ،والعمل يف الوقت ذاته على النهوض حبماية املعلومات الشخصية ومحاية
يعزز استمرار تنمية ثقافة األمن السرباي إمكانيات النفاذ والتجارة ،وأن يراعي مستوى التنمية
اخلصوصية والبيانات .وينبغي أن ِّ
االجتماعية واالقتصادية يف كل بلد وأن حيرتم اجلوانب املوجهة حنو التنمية يف جمتمع املعلومات
 .40نحن نؤكد على أمهية مالحقة اجلرائم السربانية قضائياً ،مبا فيها اجلرائم السربانية اليت تُرتكب ضمن والية قانونية ولكنها
تؤثر على واليات قانونية أخرى .وندعو الحكومات بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين إىل وضع التشريعات الالزمة
للتحقيق يف اجلرائم السربانية ومالحقتها قضائياً ،مع االستفادة من األطر القائمة ،ومنها على سبيل املثال قرار اجلمعية العامة
لألمم املتحدة  55/63وقرارها  56/121بشأن "مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية" واتفاقية اجمللس
األورويب بشأن اجلرائم السربانية.
 .41نحن مصممون على أن نتعامل بصورة فعالة مع املشكلة الكبرية واملتزايدة اليت تثريها الرسائل االقتحامية وننوه باألطر
احلالية املتعددة األطراف واملتعددة أصحاب املصلحة للتعاون اإلقليمي والدويل بشأن الرسائل االقتحامية ،ومنها على سبيل املثال
اسرتاتيجية مكافحة الرسائل االقتحامية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،وخطة عمل لندن ،ومذكرة التفاهم بني سول وملبورن
ملكافحة الرسائل االقتحامية ،وما يتصل بذلك من أنشطة تقوم هبا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد الدويل
لالتصاالت .وندعو مجيع أصحاب املصلحة إىل اتباع هنج متعدد الوسائل ملكافحة الرسائل االقتحامية ،ومن ذلك مثالً زيادة
وعي املستهلكني ودوائر األعمال ،والتشريعات املناسبة ،وسلطات وأدوات إنفاذ القانون ،ومواصلة تطوير التدابري التقنية
والتنظيمية الذاتية ،وأفضل املمارسات ،والتعاون الدويل.
 .42نحن نؤكد من جديد التزامنا باحلرية يف السعي إىل التماس املعلومات وتلقيها ونقلها واستعماهلا ،وخصوصاً من أجل
استحداث املعارف وجتميعها ونشرها .ونؤكد أن التدابري املتخذة لضمان استقرار وأمن اإلنرتنت ومكافحة اجلرمية السربانية وصد
الرسائل االقتحامية جيب أن حتمي وحترتم األحكام املتعلقة باخلصوصية وحرية التعبري ،كما ترد يف األجزاء ذات الصلة من اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن مبادئ القمة العاملية جملتمع املعلومات.
 .43نكرر من جديد التزامنا باالستعماالت اإلجيابية لإلنرتنت وغريها من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وباختاذ ما يلزم
من إجراءات وتدابري وقائية حيددها القانون ضد االستعماالت املسيئة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حسبما ورد يف اجلزء
اخلاص باألبعاد األخالقية جملتمع املعلومات يف إعالن املبادئ وخطة العمل الصادرين يف جنيف.
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 .44ونؤكد أيضا أمهية مكافحة اإلرهاب جبميع صوره وأشكاله على اإلنرتنت ،مع احرتام حقوق اإلنسان والتمسك
بااللتزامات األخرى مبوجب القانون الدويل ،كما تشري إليها وثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة * A/60/L.1فيما يتعلق باملادة
 85من نتائج القمة العاملية لعام .2005
 .45نحن نؤكد أمهية أمن اإلنرتنت واستمراريتها واستقرارها ،وضرورة محاية اإلنرتنت وغريها من شبكات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من التهديدات ومواطن الضعف .ونؤكد على ضرورة الوصول إىل تفاهم مشرتك للمسائل اخلاصة بأمن
اإلنرتنت ،ومزيد من التعاون يف تسهيل الوصول إىل املعلومات املتعلقة بأمن اإلنرتنت وجتميعها ونشرها ،وتبادل أفضل املمارسات
بني مجيع أصحاب املصلحة بشأن التدابري املوجهة حنو مكافحة التهديدات األمنية لإلنرتنت على املستويني الوطين والدويل.
 .46نحن ندعو جميع أصحاب المصلحة إىل ضمان احرتام اخلصوصية ومحاية املعلومات والبيانات الشخصية ،سواء عن
طريق سن التشريعات أو تنفيذ أطر التعاون أو أفضل املمارسات والتنظيم الذايت أو عن طريق التدابري التقنية اليت تتخذها دوائر
األعمال واملستعملون .ونشجع جميع أصحاب المصلحة ،وخاصة احلكومات ،إىل التأكيد من جديد على حق األفراد يف
النفاذ إىل املعلومات وفقاً إلعالن املبادئ الصادر يف جنيف وغريه من الصكوك الدولية املتفق عليها ،وإىل التنسيق على املستوى
الدويل عند اللزوم.
 .47نحن ندرك تزايد حجم وقيمة مجيع أعمال التجارة اإللكرتونية ،سواء داخل احلدود الوطنية أم عرب هذه احلدود ،وندعو
إلى وضع قوانني وممارسات وطنية حلماية املستهلك وآليات للتنفيذ حيثما يكون ذلك ضرورياً ،عمالً على محاية حق املستهلكني
الذين يبتاعون السلع واخلدمات على اخلط ،كما ندعو إىل تعزيز التعاون الدويل لتيسري املزيد من التوسع ،على حنو غري متييزي ،يف
ظل القوانني الوطنية ذات الصلة ،يف أعمال التجارة اإللكرتونية ويف ثقة املستهلك فيها.
 .48ونالحظ بارتياح الزيادة يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل احلكومات خلدمة املواطنني ،ونشجع
البلدان اليت مل تقم بعد بوضع برامج واسرتاتيجيات وطنية للحكومة اإللكرتونية على أن تبادر بذلك.
 .49نؤكد من جديد التزامنا بتحويل الفجوة الرقمية إىل فرصة رقمية ونلتزم بضمان التنمية املتسقة واملنصفة للجميع .ونحن
ملتزمون يف ترتيبات إدارة اإلنرتنت عموماً ،بتقدمي التوجيه بشأن املسائل اإلمنائية ،وبإدراج مسائل منها تكلفة التوصيلية الدولية
وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والدراية الفنية .ونشجع حتقيق التعدد اللغوي يف بيئة تطوير اإلنرتنت ،وندعم تطوير الربجميات
اليت ميكن تطويعها بسهولة حملياً متكيناً للمستعملني من اختيار احللول املناسبة من بني مناذج خمتلفة للربجميات مبا فيها الربجميات
املفتوحة املصدر واجملانية واحملمية بامللكية الفكرية.
 .50نحن نعترف بالشواغل اليت تساور البلدان النامية بصورة خاصة بشأن ضرورة إجياد توازن أفضل يف الرسوم املفروضة على
التوصيلية الدولية لإلنرتنت من أجل تعزيز النفاذ .ولذلك ندعو إلى تطوير اسرتاتيجيات لزيادة التوصيلية العاملية بتكلفة معقولة مما
ييسر النفاذ األفضل واألكثر إنصافاً للجميع ،وذلك عن طريق:
أ ) العمل على وضع تكاليف العبور والتوصيلية البينية لإلنرتنت ،على أساس التفاوض التجاري يف بيئة تنافسية على أن
يكون موجهاً حنو عناصر موضوعية وشفافة وغري متييزية مع أخذ األعمال اجلارية حول هذا املوضوع يف االعتبار؛
ب) إقامة شبكات أساسية إقليمية عالية السرعة لإلنرتنت ونقاط تبادل وطنية ودون إقليمية وإقليمية لإلنرتنت؛

ج ) توصية الربامج املاحنة وآليات التمويل اإلمنائي بالنظر يف ضرورة تقدمي متويل للمبادرات اليت تشجع على حتسني
التوصيلية ونقاط التبادل لإلنرتنت واحملتوى احمللي للبلدان النامية؛
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د ) تشجيع االحتاد الدويل لالتصاالت على مواصلة دراسة مسألة التوصيلية الدولية لإلنرتنت كأمر عاجل ،وأن يقدِّم نتائج
الدراسة بصفة دورية للنظر فيها وتطبيقها إن أمكن .كما إننا نشجع سائر املؤسسات ذات الصلة على تناول هذا
املوضوع؛
ھ

) التشجيع على تطوير ومنو املعدات الطرفية املنخفضة التكلفة مثل األجهزة الشخصية واجلماعية ،خاصة املقصود
استعماهلا يف البلدان النامية؛

و ) تشجيع مزودي خدمات اإلنرتنت وسائر األطراف يف املفاوضات التجارية على تبين ممارسات هتدف إىل حتقيق تكلفة
عادلة متوازنة للتوصيلية.
ز ) تشجيع األطراف املهتمة على التفاوض جتارياً من أجل ختفيض تكاليف التوصيلية ألقل البلدان منواً والبلدان األخرى
املذكورة يف إعالن املبادئ الصادر يف جنيف ،مع مراعاة الظروف اخلاصة ألقل البلدان منواً.
 .51نحن نشجع احلكومات وسائر أصحاب املصلحة ،من خالل الشراكات حيث يكون ذلك ممكناً ،على النهوض
بالتعليم والتدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية عن طريق وضع اسرتاتيجيات وطنية لتكامل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم وعن طريق النهوض بالقوى العاملة وختصيص موارد مناسبة .كما إننا نعمل على
زيادة التعاون الدويل ،على أساس طوعي ،ليمتد إىل بناء القدرات يف اجملاالت املتصلة بإدارة اإلنرتنت .وميكن أن يشمل ذلك
وتبادل أفضل املمارسات
على وجه اخلصوص بناء مراكز متيُّز وغريها من املؤسسات اليت تعمل على تيسري نقل الدراية الفنية ُ
عمالً على تعزيز مشاركة البلدان النامية ومجيع أصحاب املصلحة يف آليات إدارة اإلنرتنت.
 .52وعمالً على ضمان املشاركة الفعالة يف اإلدارة العاملية لإلنرتنت فإننا نحث املنظمات الدولية ،مبا فيها املنظمات الدولية
احلكومية ،كل يف جمال اختصاصه ،أن تعمل على ضمان إتاحة الفرصة جلميع أصحاب املصلحة ،خاصة يف البلدان النامية،
للمشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسة العامة فيما يتصل بإدارة اإلنرتنت ،وعلى أن تعمل على تعزيز وتيسري تلك املشاركة.
 .53ونتعهد بالعمل الجاد من أجل حتقيق التعددية اللغوية لإلنرتنت ،كجزء من عملية متعددة األطراف وشفافة ودميقراطية
تشرتك فيها احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة ،كل يف جمال اختصاصه .ويف هذا الصدد فإننا ندعم أيضا تطوير احملتوى احمللي
وترمجته وتكييفه ،وتطوير احملفوظات الرقمية وخمتلف أنواع وسائط اإلعالم الرقمية والتقليدية ،ونقر بأن هذه األنشطة ميكن أن
تدعم اجملتمعات احمللية وجمتمعات السكان األصليني .لذلك نود أن نؤكد على ضرورة ما يلي:
أ ) تعزيز عملية إدخال التعددية اللغوية يف عدد من اجملاالت مبا فيها أمساء النطاقات وعناوين الربيد اإللكرتوي وكلمات
البحث الرئيسية.
ب) تنفيذ برامج تتيح وجود أمساء النطاقات واحملتوى بلغات متعددة على اإلنرتنت واستخدام خمتلف مناذج الربجميات
ملقاومة الفجوة الرقمية اللغوية وضمان مشاركة اجلميع يف اجملتمع اجلديد البازغ.
ج ) تقوية التعاون بني اهليئات املختصة عمالً على زيادة تطوير املعايري التقنية والعمل على إشاعتها على مستوى العامل.
 .54إننا ندرك أن من الضروري لتشييد جمتمع املعلومات وجود بيئة متكينية على املستويني الوطين والدويل تشجع االستثمار
املباشر األجنيب ونقل التكنولوجيا والتعاون الدويل ،خاصة يف جماالت التمويل والديون والتجارة ،مبا يف ذلك تطوير ونشر اإلنرتنت
حمرك
واستخدامها على النحو األمثل .وعلى وجه اخلصوص يتسم دور القطاع اخلاص واجملتمع املدي بأمهية حيوية باعتبارمها ّ
االبتكار واالستثمار اخلاص يف تنمية اإلنرتنت .ذلك أن وجود بيئة سياسية حملية ودولية تشجع االستثمار واالبتكار يضيف قيمة
كبرية على جانيب الشبكة سواء يف البلدان املتقدمة أو البلدان النامية.
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 .55وإننا ندرك أن الرتتيبات القائمة إلدارة اإلنرتنت حققت تأثرياً فعاالً جعلت اإلنرتنت على ما هي عليه اليوم وسطاً
شديد القوة عايل احلركة والتنوع على الصعيد اجلغرايف حيث يضطلع القطاع اخلاص بالدور الرائد يف التشغيل اليومي ويتحقق
االبتكار وخلق القيم عند األطراف.
 .56وما فتئت اإلنرتنت تش ّكل وسطاً عايل احلركة ،ولذلك ينبغي أن يكون تصميم أي إطار وآليات تتعلق بإدارة اإلنرتنت
شامالً ومتجاوباً مع النمو اهلائل لإلنرتنت وتطورها السريع ويشكل قاعدة مشرتكة لتطوير تطبيقات متعددة.
.57

وينبغي احلفاظ على أمن اإلنرتنت واستقرارها.

 .58ونحن ندرك أن إدارة اإلنرتنت تنطوي على ما هو أكثر من التسمية والعنونة يف شبكة اإلنرتنت .إذ إهنا تتضمن كذلك
قضايا هامة أخرى من قضايا السياسة العامة منها موارد اإلنرتنت احلرجة ،وأمن ومحاية اإلنرتنت ،واجلوانب والقضايا اإلمنائية
املتعلقة باستخدام اإلنرتنت.
.59

اخلدمة.

ونعترف بأن إدارة اإلنرتنت تنطوي على قضايا اجتماعية واقتصادية وتقنية مثل اعتدال التكلفة ،واملوثوقية ،وجودة

 .60ونعترف أيضا بوجود مسائل متقاطعة كثرية تتعلق بالسياسة الدولية العامة تتطلب العناية ،وال تتناوهلا اآلليات احلالية
بصورة كافية.
 .61ونحن مقتنعون بأن من الضروري أن نستهل عملية دميقراطية شفافة متعددة األطراف وأن ندعمها عند احلاجة مبشاركة
احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدي واملنظمات الدولية ،كل حبسب دوره .وميكن هلذه العملية أن تتوخى إنشاء إطار أو
آليات مالئمة ،عند احلاجة ،مما يساعد على حفز التطور املستمر والفعال للرتتيبات احلالية من أجل حتقيق تضافر اجلهود يف هذا
الشأن.
 .62ونؤكد على أن أي هنج إلدارة اإلنرتنت ينبغي أن يكون جامعاً وشامالً وأن يستجيب للتطلعات املعقودة عليه ،كما
ينبغي له أن يساعد دوماً على تعزيز بيئة متكينية مالئمة لالبتكار والتنافس واالستثمار.
 .63ينبغي أالّ تشارك البلدان يف القرارات املتعلقة بأمساء النطاقات ذات املستوى األعلى اخلاص ببلد آخر .وينبغي احرتام
يعرب عنها وحيددها البلد املعين بوسائل متنوعة ،بشأن القرارات املؤثرة على أمساء
وصيانة وتناول املصاحل املشروعة للبلدان ،كما ّ
حمسنة ومرنة.
النطاقات ذات املستوى األعلى اخلاصة هبا ،وذلك من خالل أطر وآليات ّ
 .64ونعترف بضرورة العمل على تطوير وتقوية التعاون بني أصحاب املصلحة من أجل وضع سياسات عامة بشأن أمساء
امليادين ذات املستوى األعلى العامة.
 .65ونؤكد على احلاجة إىل تعظيم مشاركة البلدان النامية يف القرارات املتعلقة بإدارة اإلنرتنت ،واليت ينبغي هلا أن تعكس
اهتماماهتم ومصاحلهم ،ومشاركتها كذلك يف مسائل التنمية وبناء القدرات.
.66

وبالنظر إىل استمرار تدويل اإلنرتنت ومبدأ العاملية ،نوافق على تنفيذ مبادئ جنيف بشأن إدارة اإلنرتنت.

 .67ونوافق ،ضمن أمور أخرى ،على دعوة األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد منتدى جديد للحوار بني أصحاب
املصلحة املتعددين بشأن السياسة العامة.
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 .68ونعترف بأن ينبغي أن يكون جلميع احلكومات دور ومسؤولية على قدم املساواة يف اإلدارة الدولية لإلنرتنت ولضمان
استقرار اإلنرتنت وأمنها واستمرارها .ونعترف أيضا بضرورة أن تضطلع احلكومات بوضع سياسة عامة يف هذا الشأن بالتشاور مع
مجيع أصحاب املصلحة.
 .69ونعترف أيضا باحلاجة يف املستقبل إىل تعاونية معززة لتمكني احلكومات من أن تنفذ أدوارها وتضطلع مبسؤولياهتا على
قدم املساواة ،يف مسائل السياسة العامة الدولية املتعلقة باإلنرتنت ،ولكن ليس يف الشؤون اليومية التقنية والتشغيلية اليت ال تؤثر
على مسائل السياسة العامة الدولية.
 .70وينبغي هلذه التعاونية ،باستخدام املنظمات الدولية ذات العالقة ،أن تشمل وضع مبادئ تطبق عاملياً بشأن املسائل
املتعلقة بتنسيق وإدارة املوارد احلرجة لإلنرتنت .ويف هذا الصدد نهيب باملنظمات املسؤولة عن املهام األساسية املرتبطة باإلنرتنت
أن تسهم يف هتيئة بيئة من شأهنا أن تيسر وضع هذه املبادئ املتعلقة بالسياسة العامة.
 .71والعملية اإلجرائية املؤدية إىل التعاونية املعززة واليت سيبدؤها األمني العام لألمم املتحدة مبشاركة مجيع املنظمات ذات
الصلة بنهاية الربع األول من عام  2006سوف تشمل مشاركة مجيع أصحاب املصلحة ،كل حسب دوره ،وستتحرك بأسرع ما
ميكن وفقاً لإلجراءات القانونية وستستجيب للمبتكرات يف هذا اجملال .وينبغي للمنظمات ذات الصلة أن تبدأ عملية إجرائية حنو
التعاونية املعززة تضم مجيع أصحاب املصلحة ،بأسرع ما ميكن وحبيث تستجيب للمبتكرات يف هذا امليدان .وسيطلب من هذه
املنظمات ذاهتا أن تقدم تقارير سنوية.
 .72ونطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة أن يدعو إىل عقد اجتماع للمنتدى اجلديد للحوار بني أصحاب املصلحة
املتعددين ،يف الربع الثاي من عام  ،2006بشأن السياسة العامة  -يطلق عليه منتدى إدارة اإلنرتنت – ويكون يف إطار عملية
تتسم باالنفتاح والشمول وله الوالية التالية:
أ)

م ناقشة قضايا السياسة العامة املتعلقة بالعناصر الرئيسية يف إدارة اإلنرتنت لتعزيز استدامة اإلنرتنت ومتانة بنيتها وأمنها
واستقرارها وتطويرها؛

ب) تسهيل التحاور بني خمتلف اهليئات اليت تتناول خمتلف السياسات العامة الدولية اليت تؤثر على قطاعات عريضة فيما
يتعلق باإلنرتنت ومناقشة املسائل اليت ال تدخل يف إطار اختصاص أي من اهليئات القائمة؛
ج) التواصل مع املنظمات احلكومية الدولية املختصة وسائر املؤسسات بشأن األمور الداخلة يف اختصاصها؛
د)

تسهيل تبادل املعلومات وأفضل املمارسات ،واالستفادة الكاملة يف هذا الصدد من اخلربة املتخصصة لألوساط
األكادميية والعلمية والتقنية؛

ه)

تقدمي املشورة إىل مجيع أصحاب املصلحة مع اقرتاح السبل والوسائل اليت من شأهنا اإلسراع يف تيسر اإلنرتنت يف
البلدان النامية بتكلفة ميسرة؛

و)

تعزيز ودعم مشاركة أصحاب املصلحة يف آليات إدارة اإلنرتنت احلالية واليت تنشأ مستقبالً ،وال سيما أصحاب
املصلحة من البلدان النامية؛

ز)

حتديد القضايا الناشئة ،وتوجيه نظر اهليئات املختصة وعموم اجلمهور إليها وتقدمي توصيات بشأهنا حسب االقتضاء؛

ح) املسامهة يف بناء القدرات يف جمال إدارة اإلنرتنت يف البلدان النامية ،واالستفادة بشكل كامل من املوارد احمللية للمعارف
واخلربات؛
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ط) القيام بصفة مستمرة بتشجيع وتقييم جتسيد مبادئ القمة العاملية جملتمع املعلومات يف عمليات إدارة اإلنرتنت؛
ي) مناقشة مسائل أخرى تتعلق باملوارد احلرجة لإلنرتنت؛
ك) املساعدة يف التوصل إىل حلول للقضايا الناشئة عن استعمال اإلنرتنت وعن سوء استعماهلا ،وهي مسألة تشغل بال
مستعملي اإلنرتنت كل يوم؛
ل) نشر ما يتخذ من إجراءات.
 .73وسيكون منتدى إدارة اإلنرتنت يف عمله ووظائفه متعدد األطراف ودميقراطياً وشفافاً .وحتقيقاً هلذا الغرض ميكن ملنتدى
إدارة اإلنرتنت املقرتح أن يقوم مبا يلي:
أ ) االستناد إىل اهلياكل احلالية إلدارة اإلنرتنت وتطويرها ،مع التشديد بصفة خاصة على التكاملية بني مجيع أصحاب
املصلحة املشاركني يف هذه العملية  -أي احلكومات وكيانات األعمال التجارية واجملتمع املدي واملنظمات املشرتكة بني
احلكومات؛
ب) أن يكون هيكل املنتدى بسيطاً وال مركزياً وأن خيضع الستعراض دوري؛
ج) أن جيتمع املنتدى بصفة دورية حسب احلاجة .وينبغي أن تعقد اجتماعاته ،من حيث املبدأ ،بالتوازي مع مؤمترات
األمم املتحدة الرئيسية ذات الصلة ،لتحقيق أهداف من بينها االستفادة من الدعم اللوجسيت؛
 .74ونشجع األمني العام لألمم املتحدة على حبث جمموعة خيارات إلقامة املنتدى ،مع مراعاة االختصاصات املعروفة جلميع
أصحاب املصلحة فيما يتعلق بإدارة اإلنرتنت وضرورة مشاركتهم الكاملة فيها.
.75

ويعرض األمني العام لألمم املتحدة على الدول األعضاء يف األمم املتحدة تقارير دورية عن سري أعمال هذا املنتدى.

 .76ونطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة أن يبحث مدى الرغبة يف استمرار املنتدى ،بالتشاور الرمسي مع املشاركني يف
املنتدى ،يف غضون مخس سنوات من إنشائه ،وأن يقدم توصيات إىل أعضاء األمم املتحدة هبذا الصدد.
 .77ينبغي أالّ تكون ملنتدى إدارة اإلنرتنت وظيفة إشرافية وأالّ حيل حمل الرتتيبات أو اآلليات أو املؤسسات أو املنظمات
احلالية ،وإمنا ينبغي أن يتعاون معها ويستفيد من خرباهتا .وينبغي إنشاء املنتدى باعتباره عملية حمايدة وغري ازدواجية وغري ملزمة.
وليس له التدخل يف العمليات اليومية أو التقنية لإلنرتنت.
 .78وينبغي لألمني العام لألمم املتحدة أن يرسل دعوات إىل مجيع أصحاب املصلحة واألطراف املعنية للمشاركة يف
االجتماع االفتتاحي ملنتدى إدارة اإلنرتنت ،مع مراعاة التمثيل اجلغرايف املتوازن .كما ينبغي لألمني العام:

.79

أ )

االستفادة من املوارد املناسبة لدى مجيع أصحاب املصلحة املهتمني ،مبا يف ذلك اخلربة املتخصصة لالحتاد
الدويل لالتصاالت ،على النحو الذي صار خالل عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات؛

ب)

إنشاء مكتب يتسم بالكفاءة وفعالية التكاليف لدعم منتدى إدارة اإلنرتنت ،وتأمني مشاركة أصحاب
املصلحة املتعددين.

ينبغي أن يستمر تناول املسائل املتنوعة املتصلة بإدارة اإلنرتنت يف احملافل األخرى املختصة.
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الص ُعد الوطنية واإلقليمية والدولية للنقاش والتعاون بشأن
 .80ونشجع نشوء عمليات بني أصحاب املصلحة املتعددين على ُ
التوسع يف اإلنرتنت ونشرها كوسيلة لدعم جهود التنمية من أجل حتقيق أهداف ومقاصد التنمية املتفق عليها دولياً مبا يف ذلك
األهداف اإلمنائية لأللفية.
.81

ونؤكد من جديد التزامنا بالتنفيذ الكامل ملبادئ جنيف.

 .82ونرحب باملبادرة الكرمية من حكومة اليونان اليت عرضت استضافة االجتماع األول ملنتدى إدارة اإلنرتنت يف موعد ال
يتجاوز  ،2006وندعو األمني العام لألمم املتحدة بإرسال دعوات إىل مجيع أصحاب املصلحة واألطراف املعنية للمشاركة يف
االجتماع االفتتاحي ملنتدى إدارة اإلنرتنت.

التنفيذ والمتابعة
 .83يتطلب بناء جمتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي جهوداً متواصلة من جانب العديد من أصحاب املصلحة .ولهذا
نلتزم مبواصلة ارتباطنا الكامل بالعمل على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل لضمان التنفيذ واملتابعة املستدامني للنتائج
والتعهدات اليت مت التوصل إليها يف عملية القمة العاملية جملتمع املعلومات ومرحليت القمة يف جنيف وتونس .ومع مراعاة األوجه
املتعددة يف بناء جمتمع املعلومات ،من الضروري حتقيق التعاون الفعال بني احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدي ومؤسسات
األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ،مبا يتفق مع أدوارها ومسؤولياهتا املختلفة ،واالستفادة من خرباهتا.
 .84ينبغي للحكومات وسائر أصحاب املصلحة أن يعيّنوا اجملاالت اليت ال تزال تتطلب مزيداً من اجلهود واملوارد ،وأن
يقوموا ،على حنو مشرتك وحسب احلاجة ،بوضع االسرتاتيجيات وآليات التنفيذ والعمليات املالئمة لنتائج القمة العاملية جملتمع
مهمشة فيما
املعلومات على الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية مع إيالء اهتمام خاص للشعوب واجملموعات اليت ال تزال ّ
يتعلق بنفاذها إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا.
 .85بالنظر إىل الدور الرائد للحكومات ،يف شراكة مع أصحاب املصلحة اآلخرين ،يف تنفيذ نتائج القمة العاملية ،مبا فيها
نشجع احلكومات اليت مل تقم بذلك بعد ،على صياغة اسرتاتيجيات إلكرتونية وطنية
خطة عمل جنيف ،على الصعيد الوطينّ ،
شاملة واستشرافية ومستدامة ،حسب االقتضاء ،مبا يف ذلك اسرتاتيجيات إلكرتونية خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
1
واسرتاتيجيات إلكرتونية قطاعية حسب االقتضاء ،كجزء ال يتجزأ من خططها اإلمنائية الوطنية واسرتاتيجياهتا للحد من الفقر،
وذلك بأسرع ما ميكن قبل حلول عام .2010
 .86ندعم جهود التكامل اإلقليمية والدولية الرامية إىل بناء جمتمع معلومات جامع غايته الناس وذي توجه تنموي ،ونعيد
تأكيد أن التعاون القوي داخل املناطق وفيما بينها ال غىن عنه لدعم مشاركة املعارف .وينبغي أن يسهم التعاون اإلقليمي يف بناء
القدرات الوطنية ويف تطوير اسرتاتيجيات إقليمية للتنفيذ.
 .87ونؤكد أن تبادل اآلراء واملشاركة يف املوارد واملمارسات الفعالة عنصران جوهريان يف تنفيذ نتائج القمة العاملية على
الصعيدين اإلقليمي والدويل .وحتقيقاً هلذا الغرض ينبغي بذل اجلهود لتوفري املعارف والدراية الفنية فيما يتعلق بتصميم ورصد
وتقييم االسرتاتيجيات والسياسات اإللكرتونية ،حسب االقتضاء ،وتبادل هذه املعارف واخلربات بني مجيع أصحاب املصلحة.

1

تفسر أي إشارة إىل "االسرتاتيجيات اإللكرتونية" على أهنا تتضمن أيضاً اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف سياق هذا النص َّ
واالسرتاتيجيات اإللكرتونية القطاعية ،حسب السياق.
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ونعتبر أن من العناصر األساسية لسد الفجوة الرقمية يف البلدان النامية ،بشكل مستدام ،ختفيف الفقر واإلسراع يف بناء الطاقات
الوطنية وتعزيز التنمية التكنولوجية الوطنية.
 .88ونؤكد من جديد أنه من خالل التعاون الدويل للحكومات ومن خالل الشراكة بني مجيع أصحاب املصلحة ،سيكون يف
اإلمكان النجاح يف االستجابة للتحدي الذي يواجهنا واملتمثل يف تسخري إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبارها
أداة يف خدمة التنمية وتعزيز استخدام املعلومات واملعرفة لتحقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا يف ذلك
األهداف اإلمنائية لأللفية ،باإلضافة إىل االهتمام باألولويات اإلمنائية الوطنية واحمللية ،وبالتايل زيادة حتسني التنمية االجتماعية
واالقتصادية للبشر مجيعاً.

 .89ونحن مصممون على حتسني إمكانية التوصيل على الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية والنفاذ بأسعار معتدلة إىل
يشجع التبادل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإىل املعلومات من خالل تعاون دويل َّ
معزز بني مجيع أصحاب املصلحة ِّ
التكنولوجي ونقل التكنولوجيا وتنمية املوارد البشرية والتدريب ،مبا يؤدي إىل زيادة طاقة البلدان النامية على اإلبداع واملشاركة
الكاملة يف جمتمع املعلومات واإلسهام فيه.
 .90ونؤكد من جديد التزامنا بتوفري نفاذ منصف إىل املعلومات واملعارف للجميع ،ونعرتف بدور تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية .ونلتزم بالعمل من أجل حتقيق األهداف اإلرشادية املبيَّنة يف خطة عمل
جنيف ،واليت تشكل إشارات مرجعية عاملية لتحسني التوصيلية والنفاذ العاملي الشامل واملنصف وغري التمييزي واحملتمل التكلفة
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستعماهلا ،مع مراعاة الظروف الوطنية املختلفة ،وهي األهداف اليت ينبغي حتقيقها حبلول
عام  ،2015وباستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة لتحقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا يف
ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية ،وذلك عن طريق:
أ ) إدخال االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية يف خطط العمل احمللية والوطنية واإلقليمية ،حسب االقتضاء ،والتنسيق فيما
بينها ،وفق األولويات اإلمنائية احمللية والوطنية ،مع تدابري حمددة يف تلك اخلطط وإطار زمين لتنفيذها؛
ب) وضع وتنفيذ سياسات متكينية تعكس األوضاع يف البلدان املختلفة وتعزز بيئة دولية داعمة كما تعزز االستثمار املباشر
األجنيب وتعبئة املوارد احمللية من أجل دعم إقامة املشاريع وتعزيزها ،ال سيما املشاريع الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر مع
مراع اة أسواقها اخلاصة وسياقها الثقايف اخلاص .وينبغي أن تنعكس هذه السياسات يف إطار تنظيمي يتسم بالشفافية
واإلنصاف من أجل هتيئة بيئة تنافسية لدعم هذه األهداف وتعزيز النمو االقتصادي؛
ج ) بناء القدرات للجميع يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة يف استخدام اجلميع لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت  -مبن فيهم الشباب وكبار السن والنساء والسكان األصليون واألشخاص الذين يعانون من اإلعاقة ،وأفراد
اجملتمعات الريفية والنائية  -وذلك من خالل تقدمي وحتسني برامج وأنظمة تعليمية وتدريبية مالئمة تشمل التعليم مدى
احلياة والتعلم عن بعد؛
د ) تعزيز ونشر التدريب والتعليم على حنو فعال ،خاصة يف جمال العلوم والتكنولوجيا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،مما من شأنه أن يعزز وحيفز مشاركة الفتيات والنساء يف عملية اختاذ القرار يف بناء جمتمع املعلومات،
واشرتاكهن بشكل فعال يف تلك العملية؛
ھ

) إيالء اهتمام خاص لوضع مفاهيم لتصميمات عاملية واستخدام التكنولوجيات املساعدة اليت حتقق جلميع األشخاص ،مبن
فيهم املعاقون ،إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

و ) تعزيز السياسات العامة اليت هتدف إىل توفري إمكانية النفاذ بتكلفة حمتملة وعلى مجيع املستويات ،مبا يف ذلك مستوى
اجملتمعات احمللية ،إىل املعدات والربجميات ،وتوفري التوصيلية ،وذلك من خالل بيئة تكنولوجية تزداد تقارباً ،وعن طريق بناء
القدرات واحملتوى احمللي؛
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ز ) حتسني النفاذ إىل املعارف الصحية وخدمات الطب عن بعد يف العامل ،ال سيما يف جماالت مثل التعاون العاملي يف
االستجابة للطوارئ ،والوصول إىل املهنيني العاملني يف جمال الصحة والربط فيما بينهم للمساعدة على حتسني نوعية احلياة
والظروف البيئية؛
ح ) بناء قدرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني النفاذ إىل الشبكات واخلدمات الربيدية واستخدامها؛
ط ) استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني النفاذ إىل املعارف الزراعية ،ومكافحة الفقر ودعم إنتاج احملتوى احمللي
املتعلق بالزراعة ،والنفاذ إليه؛
ي ) إعداد وتنفيذ تطبيقات للحكومة اإللكرتونية ترتكز على معايري مفتوحة لتعزيز منو أنظمة احلكومة اإللكرتونية وتشغيلها
البيين ،على مجيع املستويات ،مما يساعد على دعم النفاذ إىل املعلومات واخلدمات احلكومية ويسهم يف بناء شبكات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنمية اخلدمات املتاحة لكل فرد وبأي وسيلة ويف كل مكان ويف أي وقت؛
ك ) دعم املؤسسات الرتبوية والعلمية والثقافية ،مبا يف ذلك املكتبات واحملفوظات واملتاحف ،يف أدائها لدورها يف إعداد احملتوى املتنوع
وضمان النفاذ إليه على حنو منصف ومفتوح وحمتمل املتكلفة ،واحلفاظ عليه ،مبا يف ذلك احملتوى بالشكل الرقمي ،دعماً للتعليم
الرمسي وغري الرمسي واألحباث واالبتكار؛ وبصفة خاصة لدعم املكتبات يف أداء دورها يف تقدمي خدمة عامة جمانية ومنصفة
للوصول إىل املعلومات وحمو األمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتوصيلية اجملتمعية ،خاصة يف املناطق احملرومة؛
ل ) تعزيز قدرة اجملتمعات يف مجيع املناطق على تطوير احملتوى باللغات احمللية و/أو األصلية؛
م ) تعزيز إنشاء حمتوى إلكرتوي من نوعية جيدة ،مع مراعاة األبعاد األخالقية جملتمع املعلومات ،على املستويات الوطنية
واإلقليمية والدولية؛
ن ) تعزيز استعمال وسائط اإلعالم التقليدية واجلديدة من أجل تعزيز النفاذ العاملي إىل املعلومات والثقافة واملعارف جلميع
الناس ،وال سيما للسكان الضعفاء والسكان يف البلدان النامية ،واستعمال اإلذاعة والتلفزيون ،ضمن استعماالت أخرى،
كأدوات للتعليم والتعلم؛
س ) إعادة تأكيد استقاللية وتعددية وتنوع وسائل اإلعالم وحرية املعلومات من خالل وضع التشريعات احمللية املالئمة ،حسب
االقتضاء .وندعو من جديد إىل استخدام ومعاجلة وسائل اإلعالم للمعلومات بطريقة مسؤولة وفقاً ألعلى املعايري
األخالقية واملهنية ونعيد تأكيد ضرورة ختفيض االختالل الدويل الذي يؤثر يف وسائط اإلعالم ،ال سيما فيما يتعلق بالبنية
التحتية واملوارد التقنية وتنمية املهارات البشرية .وتأكيدنا هذا يقوم على إعالن مبادئ جنيف ،الفقرات من  55إىل .59

ع) التشجيع القوي للمؤسسات العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تطوير واستعمال عمليات إنتاج
مالئمة للبيئة عمالً على تقليل اآلثار السلبية الستعمال وصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخلص من نفاياهتا،
على الناس والبيئة .ومن املهم يف هذا السياق إيالء اهتمام خاص لالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية؛

ف ) إدماج األطر والسياسات العامة التنظيمية والذاتية التنظيم وغريها من األطر والسياسات العامة الفعالة من أجل محاية
األطفال والشباب من اإليذاء واالستغالل عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يف خطط العمل الوطنية
واالسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية؛

ص) التشجيع على إقامة شبكات أحباث متقدمة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من أجل حتسني التعاون يف جماالت
العلم والتكنولوجيا والتعليم العايل؛
ق) التشجيع على اخلدمة التطوعية على املستوى احمللي للمساعدة يف تعظيم اآلثار اإلمنائية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
ر ) التشجيع على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعزيز طرق مرنة للعمل ،مبا يف ذلك العمل عن بعد ،مما
يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وزيادة فرص العمل.
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 .91نحن ندرك العالقة الوثيقة بني ختفيف الكوارث والتنمية املستدامة وختفيف الفقر وأن الكوارث تؤثر تأثرياً خطرياً على
االستثمار يف وقت قصري جداً وتظل عائقاً كبرياً أمام التنمية املستدامة وختفيف الفقر .وال شك عندنا يف أمهية الدور التمكيين
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستويات الوطنية واإلقليمية الدولية مبا يف ذلك:
أ ) تعزيز التعاون التقين وحتسني قدرات البلدان ،خاصة البلدان النامية ،يف استعمال أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املعرضني
يف اإلنذار املبكر بالكوارث وإدارة الكوارث واالتصاالت يف أوقات الطوارئ ،مبا يف ذلك نشر التحذيرات للناس ّ
للخطر بلغة مفهومة؛
امليسر إىل املعلومات وتقامسها من أجل إدارة الكوارث ،والبحث عن طرائق
ب) تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل لتأمني النفاذ َّ
لتسهيل مشاركة البلدان النامية؛
ج ) العمل على وجه السرعة على إقامة نظم لإلنذار املبكر والرصد على نطاق العامل تقوم على أساس معايري وتتصل
بالشبكات الوطنية واإلقليمية وتعمل على تسهيل االستجابة الطارئة للكوارث يف مجيع أحناء العامل ،خاصة يف املناطق
املعرضة أكثر من غريها للكوارث.
ّ
 .92ونشجع البلدان وجميع األطراف المعنية األخرى على إتاحة خطوط اتصال مباشرة ملساعدة األطفال يف كل بلد،
مع مراعاة احتياجات تعبئة املوارد املناسبة هلذا الغرض .وينبغي هلذه الغاية توفري خطوط اتصال ذات أرقام سهلة احلفظ ميكن
النفاذ إليها من مجيع أنواع اهلواتف جماناً.
 .93ونسعى إلى رقمية بياناتنا التارخيية وتراثنا الثقايف ملنفعة األجيال القادمة .ونشجع على تبين سياسات فعالة إلدارة
املعلومات يف القطاعني العام واخلاص ،مبا يف ذلك استعمال احملفوظات الرقمية القائمة على أساس املعايري ،واحللول اخلالقة
تقادم التكنولوجيا ،وذلك من أجل احملافظة على املعلومات على املدى الطويل واستمرار الوصول إليها.
للتغلب على مشكلة ُ
 .94نعترف حبق كل إنسان يف االستفادة من اإلمكانات اليت يتيحها جمتمع املعلومات .ومن أجل ذلك ندعو احلكومات
إىل تقدمي املساعدة ،على أساس طوعي ،إىل البلدان املتضررة من أي إجراء أحادي ال يتفق مع أحكام القانون الدويل وميثاق
األمم املتحدة من شأنه أن يعوق حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل كامل لسكان البلدان املتضررة ،ويعوق رفاه سكان
تلك البلدان.
 .95وندعو املنظمات الدولية واملنظمات الدولية احلكومية إىل أن تطور ،يف حدود املوارد املعتمدة ،حتليالهتا للسياسة العامة
وبراجمها لبناء القدرات ،باالستناد إىل اخلربات العملية والقابلة للتكرار يف شؤون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وسياساهتا
وتدابريها اليت أدت إىل حتقيق منو اقتصادي وختفيف للفقر ،مبا يف ذلك من خالل حتسني املنافسة بني املؤسسات.
 .96ونشير إىل أمهية هتيئة بيئة قانونية وتنظيمية وسياسية يوثق هبا وتكون شفافة وغري متييزية .ونكرر يف هذا السياق أن
االحتاد الدويل لالتصاالت وسائر املنظمات اإلقليمية ينبغي هلا اختاذ خطوات تضمن االستخدام الرشيد والكفء واالقتصادي
لطيف الرتدد الراديوي من قبل مجيع البلدان ،والنفاذ املنصف إليه ،على أساس االتفاقات الدولية ذات الصلة.
 .97ونعترف بأن مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين تُعد أساسية للنجاح يف بناء جمتمع للمعلومات يكون حموره الناس كما
توجه تنموي وبأن احلكومات قد تقوم بدوٍر مهم يف هذه العملية .ونؤكد أن مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف
يكون شامالً وذا ُّ
تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ويف أنشطة املتابعة على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية باإلضافة إىل اهلدف األكرب
املتمثل يف مساعدة البلدان على حتقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً ،مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية هي
مسألة أساسية لتحقيق النجاح.
 .98ونشجع التعاون القوي واملستمر بني أصحاب املصلحة من أجل العمل على التنفيذ الفعال لنتائج القمة يف جنيف
وتونس ،وذلك على سبيل املثال عن طريق تعزيز الشراكات الوطنية واإلقليمية والدولية املتعددة أصحاب املصلحة مبا يف ذلك
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،وتشجيع إقامة منصات حتاور مواضيعية ألصحاب مصلحة متعددين على الصعيدين
الوطين واإلقليمي يف إطار جهد مشرتك وحوار مع البلدان النامية وأقل البلدان منواً ،ومع شركاء التنمية واجلهات الفاعلة يف قطاع
07.01.16
www.itu.int/wsis

07.01.16

)\doc (205716برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلوماتC:\Users\atwily\Desktop.

– – 18
WSIS-II/TUNIS/6(Rev.1)-A

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ونرحب يف هذا الصدد بالشراكات اليت على غرار مبادرة "توصيل العامل" اليت يقودها االحتاد
الدويل لالتصاالت.

 .99ونحن متفقون على ضمان استمرار التقدم حنو حتقيق أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد انتهاء مرحلة تونس
من القمة ونقرر من أجل ذلك إقامة آلية للتنفيذ واملتابعة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

 .100وعلى الصعيد الوطين ،واستناداً إىل نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ،نشجع احلكومات ،مبشاركة مجيع أصحاب
املصلحة ومبراعاة أمهية هتيئة بيئة متكينية ،على إقامة آلية وطنية للتنفيذ ،ينبغي من خالهلا:
أ ) جعل االسرتاتيجيات اإللكرتونية الوطنية ،حسب االقتضاء ،جزءاً ال يتجزأ من خطط التنمية الوطنية ،مبا يف ذلك
اسرتاتيجيات ختفيف الفقر ،الرامية إىل املسامهة يف حتقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا فيها األهداف
اإلمنائية لأللفية؛
ب) إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إدماجاً كامالً يف صلب االسرتاتيجيات اخلاصة باملساعدة اإلمنائية الرمسية ،وذلك
تقاسم املعلومات وتنسيقها على حنو أكثر فعالية بني شركاء التنمية ،ومن خالل حتليل وتبادل أفضل املمارسات
من خالل ُ
املستمدة من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض برامج التنمية؛
والدروس املستفادة من اخلربات َ

ج ) استخدام برامج املساعدة التقنية الثنائية واملتعددة األطراف القائمة ،مبا فيها الربامج املنفَّذة يف إطار مساعدات األمم
املتحدة اإلمنائية ،حيثما أمكن ،ملساعدة احلكومات يف جهودها التنفيذية على الصعيد الوطين؛

مكوناً بشأن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.
د ) أن تتضمن تقارير التقييم القطرية املشرتكة ِّ
.101

على الصعيد اإلقليمي:

أ ) ميكن للمنظمات احلكومية اإلقليمية املشرتكة ،بناء على طلب احلكومات ،وبالتعاون مع سائر أصحاب املصلحة ،القيام
بتنفيذ أنشطة القمة العاملية جملتمع املعلومات وتبادل املعلومات وأفضل املمارسات على املستوى اإلقليمي ،كما ميكنها
تسهيل املناقشات حول السياسات العامة بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية مع الرتكيز
على حتقيق األهداف واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دولياً مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية؛
ب) ميكن للجان األمم املتحدة اإلقليمية ،بناء على طلب الدول األعضاء ويف إطار ميزانياهتا املعتمدة ،تنظيم أنشطة إقليمية
ملتابعة القمة العاملية جملتمع املعلومات بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية على فرتات معقولة ،كما ميكن هلا أن
تساعد الدول األعضاء بتزويدها باملعلومات التقنية املناسبة والالزمة إلعداد االسرتاتيجيات اإلقليمية وتنفيذ نتائج املؤمترات
اإلقليمية؛

ج ) من رأينا أن وجود هنج يقوم على مشاركة العديد من أصحاب املصلحة واشرتاك القطاع اخلاص اجملتمع املدي واألمم
املتحدة وغريها من املنظمات الدولية يف تنفيذ األنشطة اإلقليمية للقمة هو ضرورة أساسية.
.102

على الصعيد الدويل ،بالنظر إىل أمهية هتيئة بيئة متكينية:

أ ) ينبغي أن يراعى يف تنفيذ ومتابعة نتائج مرحليت جنيف وتونس للقمة ما جاء يف وثائق القمة من مواضيع وخطوط عمل
أساسية؛
ب) ينبغي أن تقوم كل وكالة من وكاالت األمم املتحدة بالتصرف يف إطار واليتها واختصاصاهتا ،وبناء على مقررات هيئاهتا
اإلدارية ،ويف حدود املوارد املعتمدة؛
كونات مشرتكة بني احلكومات وبني أصحاب املصلحة املتعددين.
ج ) ينبغي أن تتضمن أنشطة التنفيذ واملتابعة م ّ
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 .103وندعو وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية األخرى ،أن تعمل ،وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 ،57/270 Bعلى تسهيل األنشطة بني خمتلف أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك اجملتمع املدي وقطاع األعمال ،ملساعدة احلكومات
الوطنية يف جهود التنفيذ .ونطلب من األمني العام لألمم املتحدة بالتشاور مع أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني لنظام األمم
املتحدة ،إنشاء فريق جملتمع املعلومات ضمن جملس الرؤساء التنفيذيني تابع لألمم املتحدة يتألف من أجهزة ومنظمات األمم
املتحدة ذات الصلة لتسهيل تنفيذ خمرجات القمة العاملية جملتمع املعلومات .ويقرتح على جملس الرؤساء التنفيذيني ،عند اختيار
الوكالة أو الوكاالت الرائدة هلذا الفريق ،أن يأخذ يف االعتبار اخلربة والنشاطات اليت تراكمت لدى كل من االحتاد الدويل
لالتصاالت واليونسكو والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة يف مسار القمة العاملية.
 .104ونطلب كذلك من األمني العام لألمم املتحدة أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة من خالل اجمللس
االقتصادي واالجتماعي يف موعد ال يتجاوز شهر يونيو  ،2006يبلغها فيه بأمناط التنسيق بني الوكاالت يف تنفيذ مقررات القمة
العاملية جملتمع املعلومات ،وأن يتضمن هذا التقرير توصيات بشأن عملية املتابعة.

 .105ونطلب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يشرف على املتابعة املنتظمة لنتائج مرحليت جنيف وتونس من القمة
العاملية جملتمع املعلومات .وحتقيقاً هلذه الغاية ،نطلب من اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة أن يستعرض ،يف دورته
العمومية سنة  ،2006اختصاصات اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ،وجدول أعماهلا وتشكيلها ،مبا يف
ذلك االعتبارات املتصلة بتقوية هذه اللجنة واملنهج القائم على تعدد أصحاب املصلحة.
 .106ينبغي أن يكون تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها جزءاً أساسياً من متابعة األمم املتحدة املتكاملة
ملؤمترات األمم املتحدة الرئيسية وأن يسهم ذلك يف حتقيق األهداف واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دولياً ،مبا يف ذلك األهداف
اإلمنائية لأللفية .وينبغي أال يتطلب هذا التنفيذ إقامة هيئات تنفيذية جديدة.
 .107ينبغي أن تقوم املنظمات الدولية واإلقليمية بتقييم النفاذ الشامل من جانب مجيع الدول إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وإعداد تقارير منتظمة عنه ،هبدف خلق فرص عادلة لنمو قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان
النامية.

 .108ونحن نعلق أﻫمية كبيرة على التنفيذ الذي يشارك فيه أصحاب املصلحة املتعددون على املستوى الدويل ،والذي ينبغي
تنظيمه مع مراعاة املوضوعات وخطوط العمل املبينة يف خطة العمل ،وأن يكون ذلك بإشراف أو تسهيل وكاالت األمم املتحدة،
حسب مقتضى احلال .ويتضمن هبذه الوثيقة قائمة اسرتشادية ليست جامعة باجلهات اليت ميكن أن تقوم بتسهيل تنفيذ خطوط
العمل املبينة يف خطة العمل الصادرة عن القمة العاملية جملتمع املعلومات أو اإلشراف على تنفيذها.
 .109وينبغي مواصلة االستفادة من جتربة وكاالت األمم املتحدة يف عملية القمة واألنشطة اليت قامت هبا هذه الوكاالت -
وخصوصاً االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -إىل أقصى درجة ممكنة .وينبغي أن تقوم هذه
الوكاالت الثالث بدور رئيسي يف تسهيل تنفيذ خطة العمل وأن تنظم اجتماعاً للقائمني على تنسيق خطوط العمل ،كما هو
مبني يف امللحق.
 .110ينبغي أن يساعد تنسيق أنشطة التنفيذ من جانب أصحاب املصلحة املتعددين على تاليف االزدواجية يف األنشطة.
وينبغي أن يتضمن ذلك تبادل املعلومات ،وخلق املعارف ،وتقاسم أفضل املمارسات ،واملساعدة يف إجياد شراكات جتمع بني
أصحاب املصلحة املتعددين وبني القطاعني العام واخلاص.
 .111ونطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن تقوم باستعراض شامل لتنفيذ نواتج القمة العاملية جملتمع املعلومات حبلول
عام .2015
.112

وندعو إلى إجراء تقييمات دورية ،باستخدام منهجية متفق عليها ،كما يرد يف الفقرات .120-113
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 .113ينبغي وضع مؤشرات مناسبة وخطوط أساس ،مبا يف ذلك مؤشرات التوصيلية اجملتمعية ،لتوضيح حجم الفجوة الرقمية،
بأبعادها احمللية والدولية ،وإجراء تقييم دوري للفجوة الرقمية ،وتتبُّع التقدم العاملي يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل حتقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً ،مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية.
 .114إن وضع مؤشرات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمر مهم لقياس الفجوة الرقمية .وننوه بإطالق الشراكة من أجل
قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلدمة أغراض التنمية ،يف يونيو  ،2004وجبهود تلك الشراكة يف اجملاالت التالية:
تيسر إحصاءات تكنولوجيا
أ ) وضع جمموعة مشرتكة من املؤشرات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وزيادة ُّ
املعلومات واالتصاالت القابلة للمقارنة دولياً وكذلك إقامة إطار متفق عليه لوضع هذه املؤشرات لكي تنظر فيها وتبت فيها
جلنة األمم املتحدة اإلحصائية؛
ب) تعزيز بناء القدرات يف البلدان النامية لرصد جمتمع املعلومات؛
ج ) تقييم األثر الراهن واحملتمل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التنمية وتقليل الفقر؛
مفصلة حسب اجلنسني ،لقياس الفجوة الرقمية مبختلف أبعادها.
د ) وضع مؤشرات معيّنةَّ ،

 .115وننوه أيضا بإطالق الرقم القياسي للفرصة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرقم القياسي للفرصة الرقمية،
اللذين يتم تطويرمها على أساس جمموعة املؤشرات الرئيسية املشرتكة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت مت حتديدها يف إطار
الشراكة من أجل قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلدمة التنمية.
.116
.117

ونصر على أن تُراعى يف مجيع املؤشرات واألرقام القياسية خمتلف مستويات التنمية والظروف الوطنية.
ّ
ينبغي أن يتم وضع هذه املؤشرات وحتسينها بطريقة تعاونية ومقتصدة التكاليف وغري ازدواجية.

 .118وندعو اجملتمع الدويل إىل دعم القدرات اإلحصائية للبلدان النامية عن طريق تقدمي الدعم املناسب على املستويني
الوطين واإلقليمي.
 .119ونلتزم باستعراض ومتابعة التقدم احملرز يف سد الفجوة الرقمية آخذين يف االعتبار اختالف مستويات التنمية بني الدول،
لكي ميكن حتقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً ،مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية ،وبتقييم فعالية االستثمار
وجهود التعاون الدويل يف بناء جمتمع املعلومات ،وتعيني الفجوات وأوجه العجز يف االستثمار ،ووضع اسرتاتيجيات للتصدي هلا.
 .120إن تبادل املعلومات املتصلة بتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات مسألة مهمة لعملية التقييم ،وننوه مع التقدير
بتقرير تقييم األنشطة املتعلقة بالقمة العاملية جملتمع املعلومات الذي سوف يكون من األدوات املهمة والقيّمة للمساعدة يف عملية
ونشجع مجيع
املتابعة بعد انتهاء مرحلة تونس من القمة ،كما ننوه "بالكتاب الذهيب" للمبادرات الذي صدر أثناء مرحلة تونس.
ّ
أصحاب املصلحة يف القمة العاملية جملتمع املعلومات على مواصلة اإلسهام مبعلوماهتم بشأن األنشطة اليت يقومون هبا يف قاعدة
البيانات العامة اخلاصة بتقييم القمة العاملية جملتمع املعلومات ،اليت حيتفظ هبا االحتاد الدويل لالتصاالت ،وندعو يف هذا الصدد
مجيع البلدان إىل مجع املعلومات على الصعيد الوطين مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة ،لإلسهام هبا يف عملية التقييم.
 .121تدعو احلاجة إىل زيادة النهوض بالوعي باإلنرتنت عمالً على جعلها وسيلة عاملية متاحة فعالً للجمهور ،وندعو
الجمعية العامة لألمم المتحدة إىل إعالن  17مايو يوماً عاملياً جملتمع املعلومات ،على أساس سنوي ،للنهوض بالوعي بأمهية هذا
املرفق العاملي ،فيما يتعلق باملسائل اليت تناولتها القمة ،وخاصة إمكانات استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملصلحة
اجملتمعات واالقتصادات ،وكذلك سبل سد الفجوة الرقمية.
 .122نطلب من األمني العام للقمة العاملية جملتمع املعلومات أن يق ّدم تقريراً إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن نتائج القمة،
حسب ما هو مطلوب يف قرار اجلمعية العامة .59/220
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