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البيان المشترك
لفريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات عن برنامج عمل التنمية لما بعد العام 2015
مايو ،2013جنيف
يتقدم األعضاء الـ  30يف فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات هبذا البيان املشرتك إىل األمني العام لألمم املتحدة وفريق عمل األمم املتحدة وذلك انطالقاً من مهمة
الفريق اليت تنص على تعزيز اتساق السياسات وتنسيق الربامج يف منظومة األمم املتحدة ،فضالً عن تقدمي اإلرشاد بشأن القضايا الشاملة املتصلة مبجتمعات املعرفة عموماً،
ويف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خصوصاً ،وذلك دعماً لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً .ويُع ّد هذا البيان إسهاماً مجاعياً يف احلوار حول برنامج عمل التنمية
املوحد جملتمع
ملا بعد العام  ،2015وهو جهد مشرتك ناتج عن تسخري خربات اهليئات املعنية وجتارهبا يف دعم النقاش بشأن األولويات ملا بعد العام  ،2015وحتقيق االلتزام ّ
األمم املتحدة املستعد ملواجهة حتديات التنمية يف القرن .21
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عندما ُوضعت األهداف اإلمنائية لأللفية يف العام  ،2000كان اجملتمع الدويل يف مرحلة أولية يف معرض فهم إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتفيز
ودفع برامج التنمية وأولوياهتا .يدعو أحد األهداف الفرعية الواردة يف إطار اهلدف ( )8إىل إتاحة منافع التكنولوجيات عموماً ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
خصوصاً للجميع .ويبدو أن حتقيق الغاية ( )18بات ممكناً حبلول العام  2015يف املواضيع املتعلقة بالنفاذ إىل خدمات اهلاتف الن ّقال ،وذلك قبل عامني من
املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .ومع ذلك ،مل تُدرك اإلمكانات الكامنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إدراكاً تاماً وبشكل ٍ
كاف كركائز
َ
سخر هذه اإلمكانات وتُربط بتحقيق مجيع الغايات األخرى لألهداف اإلمنائية األلفية.
أساسية للتنمية الشاملة ،كما مل تُ ّ
اتفق اجملتمع الدويل يف عامي  2003و ،2005وضمن مرحليت القمة العاملية جملتمع املعلومات ( ،)WSISعلى جمموعة من االلتزامات اليت تعرتف بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت كعوامل مم ّكنة للتنمية .وطرح قادة العامل ،الذين ميثلون احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واجملتمع التقين ،إطاراً اسرتاتيجياً لتسخري
هذه التكنولوجيا واستخدامها ،وذلك بالتعاون مع أصحاب املصلحة من القطاعات املتع ّددة .حي ّدد هذا اإلطار إمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وقدرهتا على تعزيز النفاذ إىل التعليم والرعاية الصحية وغريها من اخلدمات العامة ،واحلصول على املعلومات والتمويل واملعرفة ،وخاصة للفئات الضعيفة من
يعزز هذا اإلطار دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف محاية البيئة ،ويف التخفيف من خماطر الكوارث الطبيعية ،وضمان االستخدام املستدام
السكان ،وكذلك ّ
للموارد الطبيعية ،واإلنتاج الغذائي املستدام ،ومتكني املرأة .ويتوافق ذلك مع األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً بشكل عام ،ومع محاية البيئة واالستخدام املستدام
للموارد الطبيعية بشكل خاص ،وذلك كما ورد يف كل من مبادئ ريو وبرنامج عمل القرن  .21ويف هذا السياق ،من املهم مالحظة أن أحد األهداف احلالية
لألمم املتحدة يف برناجمها حول التنمية املستدامة ملا بعد العام  ،2015يعاجل عنصراً رئيسياً من عناصر جمتمع املعلومات .ولقد سعى فريق األمم املتحدة املعين
مبجتمع املعلومات يف العام  2006إىل التأكد من اتساق تنفيذ هذه االلتزامات عرب منظومة األمم املتحدة .
تغيرّ مشهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تغيرّ اً كبرياً منذ ثالثة عشر عاماً ،أي منذ انعقاد مؤمتر القمة األلفية لألمم املتحدة ،وبعد عشر سنوات من عقد
املعزز إىل الشابكة (اإلنرتنت) ،جمموعة الفرص
القمة العاملية جملتمع املعلومات يف العام  .2003لقد زاد االبتكار السريع ،وانتشار التكنولوجيات الن ّقالة ،والنفاذ ّ
اليت تق ّدمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز التنمية الشاملة .وكما يتضح من املراجعة الشاملة اجلارية لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ،فقد
أنتج التعاون الدويل وتعاون أصحاب املصلحة املتعددين بشأن االستخدام االسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملعاجلة جمموعة واسعة من القضايا
خالل العقد املاضي ،ثروة من املعرفة والتجارب واخلربات واملوارد القيّمة الواجب تسخريها تسخرياً كامالً من قبل منظومة األمم املتحدة عند حتديد برنامج عمل
التنمية اجلديد للعقود القادمة .إذ نعرف اليوم ما يلي عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
1.3
منصة لتحقيق تكامل أفضل وتسريع تقدمي اخلدمات على مجيع الركائز الثالث للتنمية املستدامة وهي النمو
توفّر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ّ
االقتصادي واالندماج االجتماعي واالستدامة البيئية.
تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عموماً ،والشابكة (اإلنرتنت) خصوصاً ،دوراً مهماً يف ضمان التنمية املبنية على احلقوق ،وال سيما يف متكني
2.3
املمارسة األوسع حلرية التعبري وحرية الصحافة ،واليت بدورها تُع ّد وسيلة بالغة األمهية ملكافحة الفساد وضمان املساواة بني اجلنسني وتعميق املساءلة
وتعزيز التنمية االجتماعية الشاملة.
3.3
حمركات أساسية وأدوات ضرورية إلجياد فرص العمل وتوفري اخلدمات العامة األساسية ،ولتحسني
أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبثابة ّ
املهمشني صوتاً يف عمليات صنع القرار اليت تؤثر يف حياتنا
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تأثرياً مباشراً.
	4.3تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دوراً حتويلياً يف احلوكمة والتنمية املؤسساتية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية وعلى الصعيد احمللي،
واليت تُع ّد ضرورية للتنمية املستدامة.
5.3
ميكن للتعاون اإلقليمي ،من خالل تبادل املمارسات املثلى والسياسات واخلربة تسهيل اعتماد حلول مفيدة لكافة األطراف املعنية والسيما عند
تطبيقها يف سياق إقليمي معني.
6.3
ميكن للقوة التمكينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعزيز الفعالية التقنية ألعمال التنمية إىل حد بعيد ،باإلضافة إىل تعزيز طريقة تعريف
األهداف املشرتكة وحتديدها ومتابعتها وحتقيقها.
7.3
من املهم معرفة أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال تضمن لوحدها حتقيق أهداف التنمية .إذ تُع ّد السياسات االسرتاتيجية والقدرات البشرية
وإدارة املعرفة املناسبة وتطوير احملتوى ذات الصلة واستثمار البنية األساسية والبيئة التمكينية ،عوامل حامسة لضمان تسخري إمكانات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف التنمية املستدامة تسخرياً كامالً من قبل اجلميع وملصلحة اجلميع.
1
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مالحظات قرار اجلمعية العامة رقم  :60/1الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية لعام  2005ومبدأ التنفيذ املتكامل واملنسق ومتابعة نتائج أهم مؤمترات األمم املتحدة وقممها يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين
املتصلة هبما ،ودعم حتقيق اتساق أقوى لألمم املتحدة على نطاق منظومة األمم املتحدة ،وتعزيز التعاون الدويل الذي أثري على وجه التحديد ،وشدد على قضايا العلوم والتكنولوجيا (مبا يف ذلك تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت) ،فضالً عن بناء جمتمع معلومات شامل ،وتنفيذ نتائج القمة العاملية يف التصدي للتحديات اجلديدة واملساعدة يف سد الفجوة الرقمية من خالل تعزيز الفرص الرقمية للجميع.

8.3
سيظل النفاذ بكلفة مناسبة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسيلة لتحويل حياة األفراد ،إذ أن هذه التكنولوجيا مت ّكن األفراد من دعم أنفسهم
ودعم جمتمعاهتم احمللية وبيئتهم االجتماعية.
وعلى الرغم من التقدم الكبري احلارز حىت اآلن ،ما تزال الفوارق يف النفاذ إىل شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  /البنية األساسية والتعليم
والتقدم التكنولوجي ونظم االبتكار واسعة داخل الدول وفيما بني الدول .وتبقى التهديدات قائمة وكذلك املخاطر اجلوهرية والفجوة املعرفية والرقمية
ونوع اجلنس .وينبغي معاجلة هذه الفوارق بفاعلية ،مع األخذ باحلسبان للحواجز غري التكنولوجية ذات الصلة ،بغية حتقيق جمتمع معلومات شامل
مركزه اإلنسان.
.4
ولذلك يقرتح فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات ما يلي:
اإلدراك الكامل إلمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كعوامل متكينية للتنمية ،واعتبارها مكونات حامسة يف إجياد حلول إلحداث التنمية
1.4
املبتكرة ،ضمن برنامج عمل التنمية ملا بعد العام  .2015مع األخذ باحلسبان ألمهية احملتوى واملهارات والبيئة التمكينية ،ينبغي االعرتاف الكامل
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك الشابكة (اإلنرتنت) ذات احلزمة العريضة وتكنولوجيا اهلواتف النقالة ،وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ذات الصلة ،كأدوات ميكنها املساعدة يف متكني األفراد ،وحتقيق ممارسة أوسع حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك حرية التعبري ،وتعزيز النفاذ
إىل املعلومات وإتاحة فرص العمل ،وتوسيع النفاذ إىل التعلم والتعليم وتوفري اخلدمات األساسية .وينبغي ملنظومة األمم املتحدة ،بالتعاون مع غريها
من أصحاب املصلحة ،أن تسعى إىل االستفادة الكاملة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التصدي لتحديات التنمية يف القرن الـ  21وإىل
االعرتاف هبا كعوامل مساعدة مشرتكة لتحقيق الركائز الثالث للتنمية املستدامة.
2.4
حيث فريق
أن يُ ِربز برنامج عمل التنمية ملا بعد العام  2015آخر الدروس املستفادة من العقد املاضي يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلوماتّ .
األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات على البناء على ما مت تعلّمه من إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منذ إقرار األهداف اإلمنائية
حفزت على حنو ملحوظ التعاون الدويل ،والتعاون يف جمال تكنولوجيا
لأللفية يف العام  ،2000وخاصةً االعرتاف بأن القمة  2005/2003قد ّ
املعلومات واالتصاالت كعوامل متكينية للتنمية.
3.4
تعزيز التفاعل بني برنامج عمل التنمية ملا بعد العام  2015وإجراءات مراجعة القمة العاملية جملتمع املعلومات  10+لتحقيق التداؤب .إذ أن هذا
التفاعل مهماً للتأكد من أن اجلهود املبذولة يف منظومة األمم املتحدة متناسقة ومرتابطة ومتماسكة لتحقيق أقصى قدر ممكن من األثر املستدام.
يقف فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات على أهبة االستعداد للمساعدة يف تنفيذ التوصيات الواردة أعاله .ويق ّدم فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع
.5
املعلومات -مع أعضائه الـ  30قاعدة قيّمة من املوارد واملعرفة اليت جرى تطويرها يف العقد املاضي بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة ،بغية الرتكيز على األدوات
واألساليب املبتكرة ملعاجلة التحديات اإلمنائية املتعددة .ميكن أن تساعد هذه القاعدة من املوارد واملعرفة على إعداد برنامج التنمية ملا بعد العام  .2015وميكن
لفريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات تقدمي املساعدة والسيما يف اجملاالت التالية:
1.5
العمل االستشاري لدى اهليئات املكلفة والراعية إلجراءات ما بعد العام  ،2015مبا يف ذلك توفري اخلربة الفنية يف دعم فريق العمل املفتوح ،عند
البدء بصياغة مقرتحات لرفعها إىل اجلمعية العمومية.
2.5
توفري اخلرباء للدول األعضاء من خالل املمثلني الدائمني لدى األمم املتحدة ،والسيما عند إبراز الدروس املستفادة يف السنوات الـ  10بعد انعقاد
القمة.
3.5
املشاركة االستشارية مع مجيع الفرق ذات الصلة داخل منظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك املشاركة على املستوى اإلقليمي ويف إطار فريق األمم
املتحدة اإلمنائي ،لتسهيل التكامل الفعال حللول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التنموية واملبتكرة مع األطر اخلاصة هبا.
.6
يلتزم فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات ،مبا يتوافق مع مهمته ،بدعم اجملتمع الدويل يف تأطري برنامج التنمية ملا بعد العام  2015ويف املساعدة على تقدمي
جمموعة جديدة من األهداف من خالل ضمان االتساق بني السياسات والربامج ،وتوفري اإلرشاد بشأن الدور املركزي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية.
أعضاء فريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات
منظمة األغذية والزراعة ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة العمل الدولية ،واالحتاد الدويل لالتصاالت* ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،واألمم املتحدة للمرأة،
ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية* ،وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية* ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي* ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،واللجنة
االقتصادية ألوروبا ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألمريكا الالتينية ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة**،
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وصندوق األمم املتحدة
للطفولة ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ،ومكتب االمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،ووكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الجئي فلسطني ،ومنظمة السياحة العاملية ،واالحتاد الربيدي العاملي ،والبنك الدويل ،وبرنامج األغذية العاملي ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة امللكية الفكرية العاملية،
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،ومنظمة التجارة العاملية.
* االحتاد الدويل لالتصاالت ،واألونكتاد ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية هم ّنواب رئيس فريق األمم املتحدة
املعين مبجتمع املعلومات.
** اليونسكو هو رئيس فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات .2013
خلفية عن فريق األمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات
يُع ّد فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات مبثابة آلية مشرتكة بني اهليئات ،ويهدف إىل تنسيق املسائل املوضوعية والسياسات اليت تواجه تنفيذ منظومة األمم املتحدة
خلطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات الذي اعتمدته القمة العاملية جملتمع املعلومات ،وهذا ما يسهم يف حتسني اتساق السياسات يف منظومة األمم
املتحدة بناءً على طلب مؤمتر القمة العاملي لعام  .2005ومن مثّ ،يضمن فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية استجابة
لالهتمام الدويل املنوط بالعلوم والتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا ،كما تُ ِربزه نتائج القمة العاملية للعام .2005
يف أعقاب توصيات االجتماع التاسع لفريق عمل األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات والذي عُقد يف اليونسكو -باريس يف إطار املراجعة األوىل ملؤمتر القمة العاملي جملتمع
املعلومات  10+يف شباط  ،2013وافق فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات على تقدمي بيان مشرتك لضمان التوثّق من تشميل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والتطبيقات واخلدمات بشكل بارز يف برنامج عمل التنمية ملا بعد العام  .2015وميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات
على العنوان التايل www.ungis.org :أو التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين على العنوان التايل.contact@ungis.org :

متت الرتمجة للغة العربية يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،بريوت

