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  رئيس اللجنة التحضريية ملرحلة تونس
  تقرير عن أعمال فريق أصدقاء الرئيس

  
وبعد مناقشة يف ) احلمامات( التحضريية يف اجتماعها األول أنشئ فريق أصدقاء الرئيس وفقاً لقرار اختذته اللجنة   1.

  .إطار مكتب القمة العاملية، لكي يعد وثيقة تكون أساس املفاوضات يف االجتماع الثاين للجنة التحضريية
وتألفت عضوية الفريق من ممثلني من ست حكومات بواقع حكومة من كل منطقة باإلضافة إىل مخسة منسقني       2.

واشترك األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت وممثل لألمني العام لألمم املتحدة يف الفريق حبكم  . البلدين املضيفنيإقليميني و
  .واشتركت حكومات غري أعضاء يف االجتماع بصفة مراقب    . املركز 

يومني ونصف يوم    وعقد . 2005 يناير   11 و2004 أكتوبر   22وعقد الفريق ستة أيام من االجتماعات يف الفترة بني       3.
وباإلضافة إىل ذلك . كانت املشاركة فيها مفتوحة أمام مجيع أصحاب املصلحة " جلسات استثنائية"من االجتماعات يف شكل 

ويف  )  صباحاً ( 2004 نوفمرب  16اشترك أعضاء الفريق يف مشاورات ملناقشة أعمال فريق املهام املعين باآلليات املالية يوم          
  .2005 فرباير 7األسبوع الذي يبدأ يف 

ولتسهيل العمل مت . وقام الفريق بعمله على افتراض أن نتيجة مرحلة تونس ستكون وثيقة واحدة تتألف من جزأين  4.
  . استهالل سياسي وجزء تشغيلي: تقسيم الوثيقة إىل جزأين

تناداً أيضاً إىل     وقام الفريق بصياغة مشاريع نصوص استناداً إىل مسامهات واردة من مجيع أصحاب املصلحة واس       5.
وميكن االطالع على املسامهات املقدمة إىل أعمال الفريق ومشاريع النصوص املتجددة يف موقع  . املناقشات أثناء االجتماعات 

  .gfc/wsis/int.itu.www: الفريق يف شبكة الويب
برنامج عمل   (واجلزء التشغيلي  ) التزام تونس (الية لالستهالل السياسي ويتضمن ملحقا هذه الوثيقة الصيغ احل   6.

والفصل الثاين من اجلزء التشغيلي، وهو يتعلق باآلليات املالية، مؤقت وميكن تنقيحه بعد ذلك قبل االجتماع الثاين   ). تونس
  .اجتماعها الثاين كأساس ممكن للمفاوضاتوجيري تقدمي هاتني الوثيقتني لتنظر فيهما اللجنة التحضريية يف   . للجنة التحضريية

  
  ). التزام تونس (االستهالل السياسي   :امللحقات
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  1امللحق 
  

  2005 يناير  11
  

 التزام تونس/االستهالل السياسي[
  

 الفكرة النص

 للمرحلة الثانية   2005 نوفمرب 18 إىل 16حنن ممثلي شعوب العامل، وقد اجتمعنا يف تونس من     1.
 إلعالن املبادئ وخطة العمل   دعمنا دون مواربة  نؤكد مرة أخرى من القمة العاملية تمع املعلومات 

ونؤكد من . 2003املعتمدين يف املرحلة األوىل من القمة العاملية تمع املعلومات يف جنيف يف ديسمرب 
هدفه اإلنسان ويتجه حنو التنمية انطالقاً من مقاصد     لبناء جمتمع معلومات جامع    جديد رغبتنا والتزامنا 

ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل والتعددية الفعالة، وحيترم متاماً اإلعالن العاملي حلقوق        
اإلنسان ويتمسك به، حىت يستطيع الناس يف كل مكان إنشاء املعلومات واملعارف والوصول إليها   

ا، وإحراز إمكانام الكاملة وتعزيز التنمية املستدامة وحتسني نوعية احلياة        واالستفادة منها وتقامسه  
 .واستئصال الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً يف إعالن األلفية   

من جنيف إىل 
  تونس

 ومتثل قمة تونس فرصة فريدة لنا كي نعزز الثقة يف املستقبل يف حني أن موضوعاا األساسية     2.
املتصلة مبجتمع املعلومات تنقل اهتمام العامل من املفاهيم الضيقة إىل مفاهيم عاملية وبذلك تشكل أنشطة 

وجيري تنفيذ االلتزامات اليت اضطلعت ا  . الناس وتفاعالم بطرق تتحدى ما درجوا عليه من افتراضات
ؤثر على السياسات وعلى قمة جنيف وسط تطورات متسارعة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ت

  .التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحتدث تغيريات عميقة يف اتمعات

  

وهذه القمة هي مرحلة هامة النطالق جهود العامل الستئصال الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية     3.
تنا يف جنيف صلة وثيقة طويلة األجل بني  وقد أنشأنا مبوجب قرارا. املتفق عليها دولياً يف إعالن األلفية

ونطالب   . عملية القمة العاملية تمع املعلومات وغريها من املؤمترات والقمم الكربى لألمم املتحدة
احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة بااللتقاء على تنفيذ االلتزامات املعروضة يف إعالن املبادئ وخطة   

السياق تتسم نتائج اجتماع القمة املعقود مؤخراً يف اجلمعية العامة  ويف هذا . العمل املعتمدين يف جنيف
  .الستعراض تنفيذ إعالن األلفية بأمهية خاصة 

  

االلتزامات اليت تعهدنا ا يف جنيف وأن نزيد منها بالتركيز       وحنن نسعى إىل أن نؤكد من جديد   4.
ة اإلنترنت وما يتصل ا من قضايا وكذلك       على اآلليات املالية لسد الفجوة الرقمية وبالتركيز على إدار    

اجلزء [على متابعة وتنفيذ قرارات جنيف وتونس املشار إليها يف الفصول الثاين والثالث والرابع من  
  ]. برنامج عمل تونس  : الوثيقة التشغيلية/التشغيلي يف هذه الوثيقة

  

فادة من الفرص اليت   تصميمنا على السعي لكفالة متكن كل شخص من االست ونؤكد من جديد  5.
ميكن أن تنشأ عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونذكر بأن احلكومات، وكذلك القطاع اخلاص  

حتسني النفاذ    :  واتمع املدين واألمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ينبغي أن تعمل يداً بيد من أجل      
اا وكذلك إىل املعلومات واملعارف؛ وبناء     إىل البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت وتكنولوجي 

  املبادئ األساسية
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الطاقات؛ وزيادة الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وخلق بيئة متكينية على  
مجيع املستويات؛ وتطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوسيع نطاقها؛ ورعاية التنوع   

ور وسائط اإلعالم؛ ومعاجلة األبعاد األخالقية يف جمتمع املعلومات؛    الثقايف واحترامه؛ واالعتراف بد  
أن هذه هي املبادئ األساسية لبناء جمتمع معلومات جامع        ونؤكد  . وتشجيع التعاون الدويل واإلقليمي

  . تستند صياغته إىل إعالن مبادئ جنيف    

تعزيز تبادل املعارف ونشرها يسامهان يف      بأن املعرفة حيوية للوجود اإلنساين وأن  ونعترف   6.
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويساعدان مجيع البلدان على بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها   

  .دولياً مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية 

  التوجه اإلمنائي

يا املعلومات واالتصاالت أن تشترك      وباإلضافة إىل ذلك أصبح من املمكن بفضل تكنولوج    7.
جمموعات من السكان أكرب بكثري من أي وقت مضى يف تقاسم وتوسيع قاعدة املعارف البشرية واملسامهة         

وتنطوي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   . يف زيادة منوها وتطبيقها يف جماالت التعليم والصحة والعلم     
وعيات عالية من التعليم ودعم حمو األمية والتعليم األويل يف كل    على إمكانات هائلة لتوسيع النفاذ إىل ن 

مكان وتسهيل عملية التعلم نفسها وبالتايل إرساء القواعد األساسية تمع معلومات ومعارف مفتوح    
  . وجامع متاماً

  

 كأداة    بأن ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تولد أثراً إجيابياً هائالً     ونعترف أيضاً   8.
كما أا ميكن، يف حالة غياب البيئة التمكينية املالئمة على الصعيدين الوطين والدويل،  [للتنمية املستدامة 

أن تعزز وتزيد االنقسامات االجتماعية واالقتصادية القائمة وتزيد من هوة الفجوة بني البلدان الغنية         
  ] . وة بني الرجل واملرأة مبا يف ذلك اهل -والفقرية وبني املناطق وبني األفراد   

  

 بإزالة مجيع العوائق اليت تعترض سد الفجوة الرقمية وخاصة ما يعرقل  ونؤكد من جديد التزامنا  9.
  .منها التحقيق الكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان ورفاه مواطنيها وخاصة يف البلدان النامية 

  

 خطوات للمساعدة على التغلب على العقبات اليت تعترض   وحنث الدول على اختاذ 9.نص بديل للفقرة   
سد الفجوة الرقمية وخاصة ما يعرقل منها التحقيق الكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية لسكان البلدان    

  . املتأثرة ويعوق رفاه سكاا 

  

 لتعزيز نفاذ الناس يف كل مكان إىل تكنولوجيا املعلومات    سنسعى دون كللولذلك  10.
االتصاالت نفاذاً شامالً ومنصفاً وحمتمل التكلفة من أي مكان، ولكفالة توزيع الفوائد بني اتمعات ويف        و

  .داخلها توزيعاً أكثر عدالً ولسد الفجوة الرقمية إلتاحة الفرص الرقمية للجميع 

  

  نفاذ كل الناس يف كل مكان إىل      لتعزيز    سنسعى دون كلل ولذلك: 10+11نص بديل للفقرتني     
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نفاذاً شامالً ومنصفاً وحمتمل التكلفة من أي مكان، ولكفالة توزيع     
فوائد جمتمع املعلومات توزيعاً أكثر عدالً بني اتمعات ويف داخلها ولسد الفجوة الرقمية إلتاحة الفرص   

اخلاص إىل األدوار وإىل االحتياجات اخلاصة   وعند القيام بذلك فإننا سنوجه اهتمامنا    . الرقمية أمام اجلميع
االلتزامات اليت تعهدنا ا يف هذا الصدد يف إعالن  ونؤكد من جديد جلميع البلدان وكل شرائح اتمع 

  . مبادئ جنيف 

  

 إىل األدوار وإىل االحتياجات احملددة جلميع البلدان  سنوجه اهتمامنا اخلاص وحتقيقاً لذلك،   11.
  . ع ونؤكد من جديد االلتزامات اليت تعهدنا ا يف هذا الصدد يف إعالن جنيف وكل شرائح اتم
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إىل األدوار واالحتياجات احملددة لألطفال  سنوجه اهتمامنا اخلاص  وحتقيقاً لذلك .  ألف11النص البديل   
لياً  والشباب والنساء واموعات املهمشة والضعيفة يف اتمع مبا فيها املهاجرون واملشردون داخ

والالجئون والعاطلون واحملرومون واألقليات والرحل واملعوقون والفقراء وخاصة الذين يعيشون يف مناطق   
نائية وريفية ومناطق مدنية مهمشة والشعوب األصلية وشعوب البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا  

لصغرية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان مبرحلة حتول وأقل البلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية ا
الفقرية املثقلة بالديون والبلدان واملناطق الواقعة حتت االحتالل والبلدان اليت تتعاىف من الصراعات أو 

  .الكوارث الطبيعية

  

شباب   إىل األدوار واالحتياجات احملددة للسنوجه اهتمامنا اخلاص  وحتقيقاً لذلك، . باء11النص البديل   
 باألدوار واالحتياجات اخلاصة    ونعترف أيضاً  . واملرأة واملسنني وإىل احلالة اخلاصة للشعوب األصلية  

للمجموعات املهمشة والضعيفة يف اتمع مبا فيها املعوقون واملهاجرون واملشردون داخلياً والالجئون   
ئة أو العزلة اجلغرافية أو االحتالل أو واحملرومون والفقراء وشعوب البلدان اليت تواجه ظروفاً اقتصادية سي 

  .الصراعات أو الكوارث الطبيعية

  

  التزامات أخرى  *.. . أيضاً بالتزامات أخرى   ومبوجب هذا نتعهد  

تعبئة املوارد، مبا   *...  بتعبئة املوارد، مبا فيها املوارد البشرية، من أجل     ونلزم أنفسنا
فيها املوارد 

  البشرية

كانية حتقيق أهدافنا من خالل مشاركة احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة   وحنن مقتنعون بإم  12.
وتعاوم والشراكة بينهم وبأن التعاون الدويل والتضامن على مجيع املستويات ال غىن عنهما لتقاسم مثار     

  . جمتمع املعلومات بني اجلميع على أساس منصف

املشاركة 
  والتعاون الدويل

إذ إن ظهور جمتمع املعلومات العاملي الذي نسهم فيه   . تام القمة ولن تتوقف جهودنا مع اخت  13.
مجيعاً يتيح فرصاً متزايدة جلميع شعوبنا وللمجتمع العاملي وهي فرص مل يكن من املمكن ختيلها حىت عهد         

  . وجيب علينا أن نسخر هذه الفرص  . قريب

  اخلامتة

يتمثل يف تنفيذ القرارات اليت اختذناها يف   أن الطريق لتحقيق هذا اهلدف ونعتقد اعتقاداً جازماً [  14.
جنيف وتونس تنفيذاً كامالً دون تأخري ويف إقامة اآلليات املالئمة ملتابعتها وإدماج هذه العملية إدماجاً   

 عن طريق االنفتاح والشمول والشفافية وتعزيز     -وثيقاً يف االستراتيجية الشاملة املتجسدة يف إعالن األلفية      
على صياغة وتنفيذ استجابة فعالة    ولذلك نؤكد مرة أخرى   . حاب املصلحة واملرونةالتعاون بني أص 

ومتواصلة للتحديات والفرص اليت ينطوي عليها بناء جمتمع معلومات عاملي حقاً يعود بالفائدة على كل           
  .] شعوبنا

  

  
  

                                                      
  .يشري النص الوارد حبروف مائلة إىل احلاجة إىل مسامهات إضافية لصياغة االقتراحات : مالحظة  *
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  2امللحق 
  

  2005 يناير  11

  طة تنفيذ تونسخ/برنامج عمل تونس/اجلزء التشغيلي من الوثيقة اخلتامية

 الفكرة مشروع النص املصادر

  الفصل األول  قمة للحلول املستدامة   : من املبادئ إىل العمل 

/ احلكومات
أصحاب 
املصلحة 
 اآلخرون

بأن الوقت قد حان للتحرك قدماً من املبادئ إىل العمل وذلك بتشجيع نعترف   )  أ 
 بتعيني تلك    أصحاب املصلحة على دفع خطة العمل خطوة أخرى إىل األمام   

ااالت اليت شهدت تقدماً يف تنفيذ التعهدات املتخذة يف جنيف وبتحديد تلك  
  . ااالت اليت ال تزال تتطلب مزيداً من اجلهود واملوارد 

استراتيجيات 
  التنفيذ العامة

بالدور الرئيسي للحكومات يف تنفيذ خطة عمل القمة العاملية على الصعيد نقر   )ب  احلكومات
 حسب االقتضاء تلك احلكومات اليت مل تقم بعد بصياغة     ونشجع . الوطين

استراتيجيات إلكترونية وطنية شاملة ومستدامة ومتطلعة إىل املستقبل كجزء     
يتجزأ من خططها اإلمنائية الوطنية مبا يف ذلك استراتيجيات احلد من الفقر، إىل   ال

  ]. 2008 عام  حبلول [أن تفعل ذلك بالشراكة مع أصحاب املصلحة اآلخرين  

االستراتيجيات 
اإللكترونية 

  الوطنية

/ احلكومات
أصحاب 
املصلحة 
  اآلخرون

 جهود التكامل اإلقليمية والدولية كمسامهة يف تطوير جمتمع املعلومات   ونقدر  )ج
وينبغي أن يسهم . العاملي، وال غىن عن التعاون القوي داخل املناطق وفيما بينها

رات الوطنية ويف تطوير استراتيجيات إلكترونية    احلوار اإلقليمي يف بناء القد 
ويتعني توطيد    . وطنية، حسب االقتضاء، ويف وضع استراتيجيات التنفيذ اإلقليمية   

  . التعاون بني بلدان اجلنوب واجلنوب من أجل تشجيع تقاسم املعارف 

التنفيذ على 
الصعيدين 
اإلقليمي 
  والدويل

/ احلكومات
أصحاب 
املصلحة 
  اآلخرون

دل اآلراء وتقاسم املمارسات الفعالة عنصران جوهريان يف تنفيذ قرارات   وتبا  ) د
وحتقيقاً لذلك ينبغي بذل اجلهود لتوفري . جنيف على الصعيدين اإلقليمي والدويل

املعارف واخلربات املفيدة وتقامسها فيما يتصل بصياغة االستراتيجيات        
االقتضاء، من أجل  والسياسات اإللكترونية الوطنية ورصدها وتقييمها، حسب  

  .سد الفجوة الرقمية

  

/ احلكومات
أصحاب 
املصلحة 
  اآلخرون

 أنه سيمكن، من خالل التعاون والشراكة بني مجيع أصحاب  ونؤكد من جديد  ) ه
املصلحة، إحراز النجاح يف التغلب على حتدي تسخري إمكانات تكنولوجيا   

عالن األلفية وبالتايل   املعلومات واالتصاالت كأداة لتحقيق األهداف اإلمنائية إل    
  . مواصلة حتسني الرفاه االجتماعي والتنمية جلميع أفراد البشر 

  التعاون الدويل

 بتحقيق األهداف اإلرشادية املعروضة يف خطة العمل اليت تشكل  وحنن ملتزمون  )و  احلكومات
إشارات مرجعية عاملية لتحسني التوصيلية والنفاذ عند استعمال تكنولوجيا   

 واالتصاالت لتعزيز أهداف خطة العمل اليت يتعني حتقيقها حبلول عام         املعلومات

أهداف القمة 
  العاملية
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 واستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأداة لتحقيق األهداف  2015
  :اإلمنائية إلعالن األلفية وذلك عن طريق ما يلي   

لكترونية الوطنية يف تيار خطط العمل الوطنية وتنسيقها   االستراتيجيات اإل إدخال   1.
]   إذا أمكن2008حبلول عام  / مع تدابري مدجمة مقيدة زمنياً  [معها حسب االقتضاء،  

  دف حتقيق األهداف اإلمنائية إلعالن األلفية؛   

  

م مشاريع تكنولوجيا املعلومات  تصميم وتنفيذ سياسات متكينية وبيئة تنظيمية تدع      2.
 صاالت وتعزز االستثمار وتعبئة املوارد احمللية؛  واالت

  

بناء قدرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى األشخاص وحتسني الربامج      3.
 التعليمية مبا يسمح بزيادة النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛    

  

لومات واالتصاالت تعزيز العمل التطوعي يف اتمع احمللي يف قطاع تكنولوجيا املع  4.
 ألغراض التنمية؛

  

كفالة إمكانية النفاذ بتكلفة    /توفري/تعزيز السياسات العامة اليت دف إىل فتح     5.
حمتملة إىل املعدات وكذلك إىل الربجميات أمام السكان الذين يعيشون يف املناطق   

 النامية وخاصة يف املناطق الريفية؛ 

  

 التعاون العاملي متنوعة منها حية يف العامل يف جماالت حتسني النفاذ إىل املعارف الص   6.
الوصول إىل املهنيني الطبيني وأفراد املواطنني لتحسني    ويف االستجابة للطوارئ  

  الرعاية الصحية ونوعية احلياة؛ 

  

/ احلكومات
أصحاب 
املصلحة 
  اآلخرون

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  إقامة أنظمة رصد وحتذير مبكر باستعمال       )ز
  . ية والكوارث من صنع اإلنسان ورصدها للتنبؤ بأثر الكوارث الطبيع

  

أصحاب 
املصلحة 
/  اآلخرون
  احلكومات

تعني خطة عمل جنيف تقييم األداء وعالمات قياسه دولياً مبراعاة خمتلف الظروف            7.
 املبادرات املتخذة يف هذا    وحنيي. الوطنية كجانب هام يف أعمال املتابعة والتقييم

أصحاب املصلحة املشاركني يف القياس   اال مبا فيها املبادرات من جانب 
اإلحصائي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذين وحدوا جهودهم إلنشاء     

" .   قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية "شراكة عاملية بشأن  
ونشجع اإلدارات اإلحصائية الوطنية على مساعدة هذه اجلهود بتقدمي البيانات 

  .والدعم التقين

  املؤشرات

/ احلكومات
أصحاب 
املصلحة 
  اآلخرون

 بأن أهدافنا ميكن أن تتحقق من خالل مشاركة وتعاون مجيع أصحاب     نعترف  8.
 على مواصلة التعاون بني أصحاب   ونشجع . املصلحة يف جمتمع املعلومات

املصلحة وفيما بينهم لكفالة التنفيذ الفعال لقرارات جنيف وتونس، وذلك مثالً  
 تعزيز الشراكات بني العديد من أصحاب املصلحة مبا فيها الشراكات   عن طريق

بني القطاعني العام واخلاص، يف جهد وحوار تشترك فيهما أقل البلدان منواً    
  . واملتربعون واألطراف الفاعلة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

  الشراكات
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/ احلكومات
أصحاب 
املصلحة 
  اآلخرون

يم ومتابعة التقدم احملرز يف سد الفجوة الرقمية آخذين بعني االعتبار     بتقيونلتزم  9.
اختالف مستويات التنمية، لكي ميكن بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً        
مبا فيها تلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية، وتقييم فعالية االستثمار وجهود      

 مجيع أصحاب املصلحة يف    ونشجع  . تالتعاون الدويل يف بناء جمتمع املعلوما   
القمة العاملية على مواصلة املسامهة باملعلومات اجلديدة واملستكملة عن أنشطتهم  
إلدخاهلا يف قاعدة بيانات تقييم القمة العاملية تمع املعلومات اليت افتتحتها األمانة      

عد ذلك، لكي   ويقوم االحتاد بتشغيلها ب   2004التنفيذية للقمة العاملية يف أكتوبر    
  .تصبح أداة قيمة بعد انتهاء مرحلة تونس من القمة 

  التقييم

/ احلكومات
أصحاب 
املصلحة 
  اآلخرون

نوافق على   لكفالة استمرارية عملية القمة العاملية بعد انتهاء مرحلتها يف تونس،     10.
 تستند إىل التعاون بني احلكومات  إنشاء آلية تنفيذ خلطيت عمل جنيف وتونس    

صحاب املصلحة سعياً إىل اهلدف األمسى املتمثل يف مساعدة البلدان      ومجيع أ
وحتقيقاً لذلك سيقوم . واتمعات على حتقيق األهداف اإلمنائية إلعالن األلفية    

فريق من أصحاب املصلحة بالعمل معاً لتعزيز تنفيذ كل بند من بنود العمل يف 
ونرجو من األمني  . )على النحو املوضح يف امللحق ( خطيت عمل جنيف وتونس 

 أن يعني من بني هيئات األمم املتحدة القائمة أو وكاالا    العام لألمم املتحدة
أعمال كل     ] تنسيق/ بإدارة [املتخصصة تلك اهليئات أو الوكاالت اليت ستقوم  

فريق على أساس احترام والية كل منها وباالستفادة من خرباا ويف حدود      
  .مواردها القائمة

تنفيذ خطيت 
عمل جنيف 

  وتونس

كل فريق حمدد يف امللحق بإعداد تقرير دوري عن ] منسق/مدير[وينبغي أن يقوم   11.
تنفيذ خطيت عمل جنيف وتونس استناداً إىل املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة 

على التقدم احملرز يف وإىل نواتج التعاون فيما بينهم، مع تركيز االهتمام بصفة خاصة 
حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً يف إعالن األلفية، وتقدمي هذا التقرير إىل 

بانتظام تقارير إىل ] رئيس اهليئة التنسيقية احملددة[ويقدم ]. هيئة تنسيقية حمددة[
  .اجلمعية العامة لألمم املتحدة حسب نظامها الداخلي اجلاري

  

   ):مبشاركة ممثلي مجيع أصحاب املصلحة (ل اهليئة التنسيقية احملددة خيارات تشكي [

    األمانة التنفيذية للقمة العاملية؛ /االحتاد الدويل لالتصاالت  •

من داخل إدارة الشؤون االقتصادية    " (إحدى الشعب احلالية يف األمم املتحدة"  •
 ملتحدة الكربى؛  ملتابعة مؤمترات األمم ا )  واالجتماعية يف األمم املتحدة

  

فريق مهام جديد يتم إنشاؤه من بني وكاالت األمم املتحدة، ويكون من نوع اللجنة   •
 ؛)وتدعمه أمانة تتألف من شخصني أو ثالثة أشخاص(رفيعة املستوى لتنظيم القمة، 

  

/ احلكومات
أصحاب 
املصلحة 
  اآلخرون

منتدى يتم إنشاؤه ويكون من نوع فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا املعلومات        •
وتدعمه أمانة تتألف من شخصني أو ثالثة   (لتابعة لألمم املتحدة  واالتصاالت ا

  ؛ )أشخاص
[ 
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  +الفصل الثاين  ]  ملواجهة حتديات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية     [اآلليات املالية   

ء فريق املهام املعين باآلليات     نشكر األمني العام لألمم املتحدة على جهوده يف إنشا       12.
  . املالية ونشيد بتقرير فريق املهام  

/ احلكومات
أصحاب 
املصلحة 
  ]والية فريق املهام املعين باآلليات املالية   [  13. اآلخرون

والية فريق املهام 
املعين باآلليات 

  املالية

 -فريق املهام
معلومات 
  أساسية

ر إىل    نعترف بوجود الفجوة الرقمية واملأزق الذي تثريه أمام بلدان كثرية تضط     14.
ونعترف حبجم   . االختيار بني الكثري من الطلبات املتنافسة على أموال التنمية

املشكلة اليت ينطوي عليها سد الفجوة الرقمية، وهو ما سيتطلب استثمارات 
هائلة يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماا ويف بناء    

  . القدرات على مدى سنوات كثرية قادمة

  جم املشكلةح

االستنتاجان 
 4 و2

ونوافق على أن متويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية يتعني أن        15.
يوضع يف سياق األمهية املتزايدة للدور املخصص لتكنولوجيا املعلومات    
واالتصاالت ال رد كوا وسيطاً لالتصال ولكن أيضاً بوصفها عامالً ميكن من  

  .أداة لتحقيق األهداف اإلمنائية إلعالن األلفية  التنمية و

  

 -فريق املهام
االستنتاجان 

/ 6 و1
 احلكومات

كان متويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق النامية يتصل يف املاضي         16.
.   اتصاالً وثيقاً بالدورات التجارية لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 مالية كبرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    ونتيجة حلقن موارد
: وللتعبئة احلكومية أيضاً يف كثري من البلدان النامية ظهرت بعض النتائج الواضحة 

 سنة حصل أكثر من مليار شخص على النفاذ إىل اهلواتف    15ففي أقل من 
سائل تقاسم وأحياناً إىل احلواسيب واإلنترنت وغريمها من و  ) الثابتة واملتنقلة (

  .املعلومات

فعالية اآلليات 
  املالية القائمة

/ 3االستنتاج 
  احلكومات

ونالحظ أن األثر اإلمنائي هلذا االستثمار كان أعظم ما يكون يف احلاالت اليت      17.
فتحت فيها أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومت فيها تشجيع القطاع   

كومات أمهية وجود سياسات عامة  اخلاص على املشاركة وأدركت فيها احل   
  .دف إىل سد الفجوة الرقمية

  

االستنتاجات 
5-3 /

  احلكومات

ونعترف بأن جذب االستثمارات إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ظل متوقفاً                          18.
بصورة حامسة على وجود بيئة متكينية داعمة لألعمال التجارية ووجود سياسة                            

]   و الدخول املفتوح    [املعلومات واالتصاالت تشمل           وبيئة تنظيمية لتكنولوجيا        
  . املنافسة العادلة والتنظيم املتوافق مع السوق           

  

                                                      
نص الفصل الثاين نص مؤقت بسبب قيود الوقت على أعمال فريق أصدقاء الرئيس وهذا النص خيضع ملزيد من املراجعة قبل : مالحظة  +

  . االجتماع الثاين للجنة التحضريية 
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االستنتاجات 
7-5 /

  احلكومات

ونالحظ أن القدر األعظم من متويل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات    19.
نوب واالتصاالت وخدماا يأيت من القطاع اخلاص ومن تدفقات الشمال إىل اجل 

وأن التعاون بني اجلنوب واجلنوب والتمويل احمللي يدعم هذا التمويل بصورة  
  . متزايدة

  

 االستنتاجات
  9 و8 و7
/ 12و

 احلكومات

وتقوم اجلهات املتربعة العمومية، الثنائية منها واملتعددة األطراف، بإعادة توجيه        20.
حتياجات التنمية، مبا   مواردها العمومية إىل إصالحات السياسة العامة وغريها من ا 

.  يف ذلك إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمرى قطاعات التنمية 
ومع .   ونالحظ أن هذا يعكس تزايد أمهية استثمار القطاع اخلاص يف البنية التحتية  

ذلك فإننا نشجع اجلهات املتربعة العمومية الثنائية ومتعددة األطراف على النظر        
  .زيد من الدعم املايل إىل املناطق احملتاجة أيضاً يف تقدمي امل 

  

 -فريق املهام
االستنتاجات 

11-6 /
أصحاب 
املصلحة 
  اآلخرون

رغم وجود الكثري من اآلليات املختلفة لتمويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     21.
 . ألغراض التنمية فإننا نالحظ عدم التناظر أحياناً بني االحتياجات والتمويل املتاح  

لتحسينات ا
واالبتكارات يف 

اآلليات املالية 
  القائمة

C1 .22           ا غري كاف حىت اآلن يف االت اليت كان االهتمامونعترف بوجود عدد من ا
النهج اجلارية يف موضوع متويل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض    

  : وتشمل هذه ااالت ما يلي . التنمية

  

C2.1  د واألدوات ومبادرات التمويل التعليمي والتدريب املتخصص الربامج واملوا  )  أ
 الالزمة لبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 

  

C2.2 النفاذ إىل االتصاالت والتوصيل خبدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف         )ب
 اليت األماكن ذلك من  رية الصغرية وغري زاملناطق الريفية النائية والدول النامية اجل 
  تثري حتديات تكنولوجية وسوقية فريدة؛   

  

C2.3 البنية التحتية الرئيسية اإلقليمية لربط الشبكات عرب احلدود يف املناطق احملرومة       )ج
  ؛ اقتصادياً

  

C2.4 النطاق العريض للنفاذ إىل اإلنترنت بأسعار حمتملة؛  سعة  ) د     

C2.5 رية؛ تنسيق املساعدة للبلدان الصغ    ) ه    

C2.6 واالتصاالت املوجهة إىل العمالء   تطبيقات وحمتويات تكنولوجيا املعلومات    )و
  .واتمعات واملؤسسات احمللية يف العامل النامي
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C3 
 

C3.1  /
  احلكومات

ورغم أن املسؤولية املركزية عن التنسيق تقع على عاتق احلكومات فإننا نوصي       23.
ات املتلقية على حد سواء لزيادة التنسيق عرب      بأن تعمل اجلهات املتربعة واجله

وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً   . القطاعات وعرب املؤسسات يف برامج التمويل
  . التنسيق بني احلكومات املتربعة والكيانات التجارية 

  

C3 .24        وبناء على ذلك نوصي بإدخال حتسينات وابتكارات يف آليات التمويل القائمة
  : تشمل ما يلي

  

C3.1+2  تعزيز التعاون اإلقليمي وإنشاء شراكات من العديد من أصحاب املصلحة؛      )  أ
  وخاصة إلنشاء البنية التحتية األساسية عرب الوطنية؛  

  

C3.2 تنسيق الربامج بني احلكومات واجلهات املالية الكربى لتخفيف خماطر االستثمار      )ب
 شرائح السوق األقل وتقليل تكاليف الصفقات على املشغلني الذين يدخلون إىل 

  جاذبية يف املناطق الريفية واملنخفضة الدخل؛ 

  

C1A1+2 وضع حوافز سياسية وتنظيمية وسياسات نفاذ أكثر انفتاحاً؛     )ج    

C1T1+2 حتديد وإقرار الدور الرئيسي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف   ) د
اتيجيات باالقتران مع  االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر وصياغة هذه االستر 

  االستراتيجيات اإللكترونية؛  

  

االستنتاج     
،   C1A2؛  10
C2 

النفاذ    /تطوير الطاقة املؤسسية والتنفيذية لدعم استعمال صناديق اخلدمة الشاملة   ) ه
  الشامل الوطنية ومواصلة دراسة هذه اآلليات؛ 

  

االستنتاج     
 C3.4 ؛  13

احملتوى احمللي املقدم يف تكنولوجيا   كفالة توجيه تطبيقات وخدمات املعلومات و   )و
  املعلومات واالتصاالت لصاحل البلدان النامية؛

  

االستنتاج  
14 

    املشاريع الرائدة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛   " توسيع"دعم   )ز

االستنتاج  
15 

ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلكومات كعامل حافز على    استعم  )ح
  فيذ استراتيجيات إلكترونية ناجحة؛   تن

  

C1T4 سياسات متكينية يف جماالت الضرائب والتعريفات والواردات والقواعد التجارية    [  )ط
دف تقليل املخاطر واألعباء املالية وتوفري احلوافز لصاحل املستثمرين يف    

  ]لية؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشركات الرائدة واملوارد املالية احمل 

  

C3.3 املساعدة على التعجيل بوضع أدوات مالية حملية مبا يف ذلك من خالل دعم       )ي
أدوات التمويل الصغري احمللية واحلاضنات التجارية الصغرية لتكنولوجيا املعلومات  
واالتصاالت وأدوات االئتمان العمومي والتضامن الرقمي وغري ذلك من  

  االبتكارات؛ 

  

االستنتاجان      
 17 و16

عند كل مستوى لتحقيق  ) املعارف(بناء املوارد البشرية والقدرات املؤسسية    )ك
  أهداف جمتمع املعلومات وخاصة يف القطاع العام؛
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االستنتاج     
 C3.4؛  13

تشجيع كيانات قطاع األعمال للمساعدة على سرعة البدء يف توسيع الطلب       )ل
عم املنتجني    على خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل د

  .واملربجمني والفنانني وصغار رجال األعمال احملليني يف جمال التطبيقات واحملتوى 

  

      
C3 .25     صندوق

  التضامن الرقمي

    
  الفصل الثالث ] السياسة العامة املتصلة باإلنترنت   [/إدارة اإلنترنت    

    ] إلنترنت تناقش بعد إصدار التقرير النهائي لفريق العمل املعين بإدارة ا  [  

      
  الفصل الرابع  الطريق إىل املستقبل    

مبواصلة ارتباطنا     وهكذا نلتزم   . يتطلب بناء جمتمع املعلومات جهوداً متواصلة    26.  احلكومات
الكامل بالعمل على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل لكفالة املتابعة املستدامة    

ها أثناء عملية القمة العاملية تمع   لتنفيذ االتفاقات والتعهدات اليت مت التوصل إلي
ومع مراعاة األوجه املتعددة يف بناء        .  املعلومات ودوريت القمة يف جنيف وتونس

جمتمع املعلومات فإن احلاجة تقوم إىل التعاون الفعال بني مجيع أصحاب املصلحة  
 .استناداً إىل احترام والية كل منهم واالستفادة من خربام  

مة آلية متابعة الق
  العاملية

على أن متابعة إدارة اإلنترنت ينبغي أن تكون منفصلة عن القضايا           ونوافق  [  27.  احلكومات
  .]األخرى وأن يتم تنظيمها على النحو املعروض يف الفصل الثالث 

  

أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة    ونرجو من األمني العام للقمة      28.  احلكومات
   .لقمةعن نتائج ا

  

 بتعاون من مجيع أصحاب    -أن يوفر ونرجو من األمني العام لألمم املتحدة     29.  احلكومات
املصلحة ومع االستفادة الكاملة من آليات التنسيق القائمة داخل األمم املتحدة أو  

 متابعة مستمرة يف منظومة األمم املتحدة لالتفاقات والتعهدات اليت   -املتصلة ا 
.   ها يف القمة العاملية وكفالة الدعم الكايف يف شكل خدمات األمانة مت التوصل إلي

ويرجى كذلك من األمني العام لألمم املتحدة أن يقدم تقريراً دورياً إىل اجلمعية  
  . العامة لألمم املتحدة عن جهود املتابعة
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  امللحق

 خطوط العمل  ]املنسق/املدير[
حة يف النهوض بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من دور احلكومات ومجيع أصحاب املصل  1.جيم   -

  أجل التنمية
  البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت   2.جيم   -
  النفاذ إىل املعلومات واملعرفة  3.جيم   -
  بناء القدرات  4.جيم   -
  بناء الثقة واألمن يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    5.جيم   -
  التمكينيةالبيئة   6.جيم   -
  تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    7.جيم   -

  احلكومة اإللكترونية  •    
  األعمال التجارية اإللكترونية   •    
  التعلم اإللكتروين  •    
  الصحة اإللكترونية  •    
  التوظيف اإللكتروين   •    
  البيئة اإللكترونية   •    
  الزراعة اإللكترونية  •    
  ينالعلم اإللكترو  •    
  التنوع الثقايف واهلوية الثقافية والتنوع اللغوي واحملتوى احمللي  8.جيم   -
  وسائط اإلعالم  9.جيم   -
  األبعاد األخالقية تمع املعلومات 10.جيم   -
  التعاون الدويل واإلقليمي 11.جيم   -
  الغايات واألهداف واملقاصد   .باء   -
  التضامن الرقمي  .دال  -
  والتقييماملتابعة   .هاء   -

[  
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