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المشتركة رئاسة البي، االقتصاد الرقموتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إقتصاد  ين عنوزراء المسؤولاجتمع معالي ال

، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة األردنية  سليطالدكتور عزاممعالي  ؛تحاد من أجل المتوسطلإل
 االتحاد األوروبي، في ة الرقمياألجندة ةالھاشمية، ومعالي السيدة نيلي كروس، نائب رئيس المفوضية األوروبية ومفوض

أداة فريدة للتنمية االجتماعية يبقى  والتأكيد على أنه ،االقتصاد الرقمياالتحاد بلتزام  اعلىتأكيد الإعادة بغرض 
   .على جانبي المتوسطخلق فرص العمل في جميع الدول ولتحقيق التنمية  و،واالقتصادية

  : وفي معرض التذكير بما يلي

التزام على  2008 واالتصاالت عام تكنولوجيا المعلوماتلوزراء األورومتوسطي في القاھرة تأكيد اإلجتماع  •
، من قبيل الربط الشبكي من خالل تكثيف التعاون في مجاالت " األورومتوسطييمجتمع المعلوماتال"تجاه أقوى 

الصحية والخدمات لكتروني متعدد اللغات، والعلوم اإل ىمحتوالاإلنترنت، والبحوث، ووحوكمة والفجوة الرقمية، 
قطاع ھيئات التنظيمية الوطنية لالتعزيز تبادل اإلطار التنظيمي بين بف اطرأللتزم اكما ت. على االنترنت

  المجموعة التنظيمية للدول األورومتوسطيةتأسيس – ضمن خطوات أخرى –ھو ما نجم عنه التصاالت، وا
EMERG) Euromed Regulator Group (2008  من العاميوليو مالطا، خالل شھر في.   

تحديث حياة تقود عملية فھي . ات واالتصاالت أثر اقتصادي واجتماعي وسياسي وبيئيتكنولوجيا المعلومأن ل •
   .وخلق فرص العمل، وتوفير أرضية خصبة لالبتكار واإلبداعفعالة للتنمية ، وكذلك وسيلة األفراد والجماعات

 

 من أجل المتوسط بشأن االقتصاد لإلتحادالتطورات الھامة التي ادت إلى عقد ھذا اإلجتماع الوزاري تلك ومع التأكيد على 
  :الرقمي، أال وھي

اقتصادات ومجتمعات على إحداث تحوالت في  باستمرار تعملاالقتصاد الرقمي مجال التطورات السريعة في أن  •
 منطقة البحر دولاالتحاد األوروبي و في دول وكذلك الحالالتقارب بين شعوب العالم، تسھم في تحقيق ، ودولال

في جميع أنحاء العالم الى ثالثة  سبيل المثال من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت فعلى. المتوسط
عام البحلول نھاية في شبكات البرودباند المتحركة  مليار اشتراك 2.3 من خالل ما مجموعهمستخدم مليارات 

   .2008عام الما يقرب من خمسة أضعاف العدد الذي كان في أي ، 2014
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التغيرات األخيرة في العالم فقد مثلت ، 2005في إعالن تونس عام اد على جوانب من النقاط االفتتاحية مع االعتم •
الكرامة ب فقد كان للمناداة .وفتحت آفاقا جديدة للتعاون في بلدان جنوب المتوسط ةتاريخينقطة تحول العربي 

ھا أثرالتنمية خصوصية وحماية البيانات والاحترام والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان، وحرية التعبير، و
جمع أصوات تًا محورية نقاطوإتاحتھا اإلنترنت خدمة أصبحت قضايا مثل توافر  و.المنطقة بأسرھاالعميق على 

لتعبير وتبادل اآلراء، وكذلك الشركات ورجال األعمال الراغبين في تعزيز الداعين إلى االمواطنين والصحفيين 
تبني على استعداد لتعزيز الشفافية والتي وير األعمال التجارية اإللكترونية، أو الحكومات التجارة الدولية وتط

اإلنترنت أينما ومتى خدمة لعوائق التي تحول دون توفر ھكذا كان ھناك تصدي لو. تطبيقات الحكومة اإللكترونية
   .ظھرت

على جانبي في الدول وتوفير فرص العمل  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مصدرا قويا للنمو االقتصادي بقىت •
 على العديد من العوامل التي تعمل على صياغة المجتمعات ةالرقميه الطفرة استمرار نجاح ھذوسيعتمد . المتوسط

شبكات المتفق عليھا، والمستخدمة والوالمعايير والشركات في المستقبل، وال سيما البنى التحتية المناسبة، 
لمستخدمين والمطورين للمنافسة المؤھلة لمھارات ال، وتوافر  بين الدولالتنظيمي واإلداريالتعاون ومترابطة، ال

   .الرقمية العالمية

، وحماية ضخمةالبيانات المن قبيل  ؛انتشار االقتصاد الرقميناجمة عن يجب التصدي للتحديات المشتركة ال •
   . اإلنترنتحوكمةالبيانات، والحوسبة السحابية و

 عديدة من أصحاب المصالح في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدول االتحاد طلبات تلقى االتحاد •
حوار دول جنوب المتوسط حول "الصادر عن  متوسط، من قبيل ما يظھر في البيان المشتركاألوروبي وجنوبي ال

ت التفسيرية للتوقيع اإللكترونية المنتديا"أو النتائج الختامية الصادرة عن " التجارة اإللكترونية ومجتمع المعلومات
باإلضافة إلى الدعوات لزيادة دور االتحاد وإلى ضرورة وجود اھتمام مشترك ، "لألعمال التجارية اإللكترونية

  . بتطورات مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 اإلنترنت، على سبيل األعمال التجارية عبرحجم تضخم حيث أن . ً أيضاالتقنيات الرقمية قضايا جديدةأثارت  •
إيجاد أدوات جديدة، مثل التوقيع اإللكتروني، أو أطر قانونية جديدة لحماية المشغلين على فرض ضرورة المثال، 

  .متكاملةمسألة الخدمات الظھرت كما . شبكة اإلنترنت

  

  : فقد تبنى اإلجتماع اإلعالن التالي

  

 قضايا اإلقتصاد الرقمي المشتركة  - أ

وزراء على أن تطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ال غني عنھا في التعامل مع التحديات اتفق معالي ال. 1
  : وأكدوا على ما يلي. االقتصادية واالجتماعية

 ما يتيحه تطور االقتصاد الرقمي من فرص وما يفرضه من تحديات؛  •

البيانات صادر البيانات المفتوحة، مفي مجال التعاون في تطوير الخدمات الرقمية وال سيما المتاحة الفرصة  •
 من الضروري أن يكون ھناك مزيد من االستثمار العام فإنهفي ھذا الصدد و. ، والبنى التحتية اإللكترونيةالضخمة

من أجل ونظيراتھا في دول المتوسط، نظمة االتصال وشبكات البحث األوروبية أوالخاص في زيادة الترابط بين 
داخل في دول المتوسط وشبكات التعليم شبكات لمنفعة المتبادلة والترابط المتواصل بين وتحقيق االتواصل تسھيل 
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البنى التحتية (التعليمية والصحية والعلمية ومصادر البحث توافر وسھولة استخدام المصادر وبين المناطق، و
 . ، مع احترام مصالح السيادة الوطنية)اإللكترونية

الممكن دور ال، والتجاريةألعمال والعابرة للحدود فيما يتصل باترونية الوطنية إمكانات تعزيز المعامالت اإللك •
 ؛اإللكترونية ذات الصلةالثقة قابلة للتشغيل المتبادل مثل التوقيع اإللكتروني وخدمات لتطبيقات 

تسھيل ي لمنافسة، وبالتالتشجع على االبيئة التنظيمية المناسبة لتسھيل خلق بيئة متسقة توفير أھمية ضمان  •
في دول أوروبا وجنوبي االستثمار في قطاع االتصاالت اإللكترونية، وبذلك تسريع عملية تطوير االقتصاد الرقمي 

 . المتوسط

 الحاجة إلى الحفاظ على فضاء رقمي آمن وموثوق لضمان الثقة في االقتصاد الرقمي؛  •

 االقتصاد الرقمي؛ الحاجة إلى تشجيع بناء الكفاءات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من  •

 والذي يعزز التفاعل بين مختلف ICT4All، من قبيل منتدى أھمية إيجاد مساحات للحوار األورومتوسطي •
 . أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

لبناء عالقات أوثق بين شرة من أھم السبل المبا تبادل التعريف بالممارسات الجيدةتعزيز أن على الوزراء معالي أكد . 2
  . الثنائي واإلقليمي، في المجاالت الرئيسية لالقتصاد الرقميصعيدين  العلى المتوسط دول

 في مجال االقتصاد الرقمي بدول المتوسط، دعمھم الواضح لألعمال والمشروعات القائمةأعرب معالي الوزراء عن . 3
  : ومنھا

 بتمويل مشترك، القائم EUMEDCONNECT  مشروعيما من خالل، وال ساالتصاالت بين بلدان المتوسط •
ربط شبكات ل الفائدة الكبيرةالوزراء على معالي اتفق وقد ). ASREN(الدول العربية بوالتعليم بحاث وشبكة األ

 وأن زيادة التمويل لھذا الغرض ضروري من أجل تطوير االتصال GEANTبالشبكة األوروبية البحث والتعليم 
 . المتوسطدول رعة بين االتحاد األوروبي وفائق الس

على وجه الخصوص وقد أعرب معالي الوزراء . EMERGمجموعة من خالل التعاون في قطاع االتصاالت  •
 التجزئة، أسعار، ونظم الترخيص وتنظيم المتكاملة مواضيع الخدمات بشأن EMERGعن تقديرھم لتوصيات 

في و. ، ومنھجيات محاسبة التكاليف ونقل األرقام)NGA (تالييل الالجنفاذ ، وأمن الشبكات، و الصافيالحيادو
المفوضية م ازتعباالوزراء معالي رحب فقد والخطوات نحو تحقيق االكتفاء الذاتي، المھني ضوء زيادة االحتراف 
 . EMERGمجموعة مواصلة دعمھا المالي ل

  :  في المنطقة األورومتوسطية، فقد قرر معالي الوزراء ما يليالزخم الجديدألجل االستفادة من . 4

 

وبين تحديد أولويات الجھود الرامية إلى وضع إطار العمل المشترك بين االتحاد األوروبي ودول جنوب المتوسط  •
قيع خدمات الثقة االلكترونية بما في ذلك التول األولوية األولى في ھذاتكون يجب أن و. الدول بعضھا البعض

 910/2014التنظيم رقم (االتحاد األوروبي الخاص ب eIDAS، وذلك باستخدام عناصر من تنظيم اإللكتروني
 إقامةوھذا من شأنه أيضا تسھيل . لتكون مرجعية عامة) في المعامالت اإللكترونيةالثقة بشأن تحديد خدمات 

ضد االحتيال ومناخ أكبر من الثقة بين أسواق عبر الحدود للسلع والخدمات، وتوفير درجة أعلى من الحماية 
 .زودي الخدماتانخفاض تكاليف مكذلك الفاعلين االقتصاديين و
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 يونيو 18 في G8  الدول الثماني الكبرىي اعتمدتهذال (ميثاق البيانات المفتوحةمن العامة  المبادئ اعتبار باب •
. ھذا المجال ميثاق أورومتوسطي يختص بصورة في ھابمثابة مبادئ توجيھية للتعاون وصوال إلى اعتماد) 2013
ينبغي أن تؤخذ بعين وخطوة أولى ھامة لمزيد من التعاون في ھذا المجال  2013يونيو  يمكن أن يشكل ميثاقحيث 

إعادة توجيه االتحاد األوروبي بشأن  مثل استعراض ،أخرىحديثة  مھمة وكما ينبغي أن توضع نقاط. االعتبار
بشأن من قبل المفوضية واعتماد المبادئ التوجيھية الموصى بھا ) PSI(العام لقطاع ااستخدام معلومات 

 . عتبارفي اال ،PSIالتراخيص القياسية ومجموعات البيانات وإعادة استخدام 

الصحة لوضع توصيات الستراتيجية ممكنة على المدى الطويل في مجال االقتصاد الرقمي كبار مسؤولي توجيه  •
وزراء على معالي الوأشار . ً، مع اإلشارة أيضا إلى الجانب المتعلق بحماية البياناتالمتوسط في منطقة اإللكترونية

التطبيب عن بعد، والوقاية، والرعاية المنزلية، ورصد المرض بعد، ملفات المريض مجاالت لخصوص إلى وجه ا
مثل تحركة واسطة األجھزة المدعم الممارسة الطبية والصحية العامة ب(الذكية الصحة تطبيقات  و،االلكترونية

استغالل وألجل ). السلكيةالجھزة غيرھا من األواألجھزة اللوحية، الھواتف الذكية، وأجھزة مراقبة المرضى، و
ينبغي على الحكومات إشراك جميع أصحاب المصلحة في وضع قواعد ف، التطبيقاتاإلمكانات الكاملة لھذه 

 .  واستخدام البيانات الشخصيةنفاذسھولة البمناسبة، وال سيما فيما يتعلق 

  .  في المنطقةالتوأمة على االستفادة بصورة أكبر من فرص تشجيع الدول األعضاء في االتحاد ألجل المتوسط •

  

  للجميع  إنترنت مفتوح –التطورات العالمية في مجال حوكمة اإلنترنت   -  ب

، وكذلك 2014إلنترنت والذي انعقد في أبريل  لNetMundial" نت مونديال"رحب معالي الوزراء بنتائج مؤتمر . 5
 والذي انعقد في لندن خالل ICANNبالنتائج الختامية للمؤتمر رفيع المستوى لھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة 

وشددوا على أھمية تنفيذ نموذج . 2014 وإجتماع منتدى حوكمة اإلنترنت والمنعقد في إسطنبول في سبتمبر 2014يونيو 
 مجزأة، تخضع وحدة واحدة غير اإلنترنت، للحفاظ على شبكة اإلنترنت لحوكمةأصحاب المصلحة مفتوح يشمل العديد من 

األخرى؛ حيث يمكن لألفراد االستفادة من حقوقھم ومن سبل الحياتية لنفس القوانين واألعراف التي تنطبق في المجاالت 
ًبكونھا عامة حقا اإلنترنت األساسية حوكمةقرارات تتصف يث االنتصاف القضائية عندما تنتھك تلك الحقوق؛ وح ً.   

كما أيد معالي الوزراء الجھود العالمية الراھنة نحو وضع آليات لتنفيذ نموذج يشمل العديد من أصحاب المصلحة تتحدد فيه 
  . ًاألدوار والمسؤوليات بما يكفل فھما أفضل

مصلحة إلى التعاون وفق خطوات عملية ملموسة بما يؤدي إلى تحقيق أكد معالي الوزراء على حاجة جميع أصحاب ال. 6
  : التالي

ضمن المشاركة الفعالة يأصحاب المصلحة، وديمقراطية تشمل عمليات يقوم على  اإلنترنت، حوكمةإطار معزز ل •
 ؛ ومساءلة جميع أصحاب المصلحة

يكون عمادھا وتعاونية، وموزعة عادلة و وتتصف بالمسؤوليةالتوافق، أساسھا  ةوتشاركيحوكمة إنترنت مفتوحة  •
شبكة واحدة مفتوحة وحرة وآمنة وموثوقة وغير مجزأة وتوفر إمكانية كونھا القيم األساسية لإلنترنت، وھي 

 ؛ دون تمييز الوصول إلى المعرفة

ويل الكافي،  تدابير مثل المشاركة عن بعد والتماتخاذ، بما في ذلك والتمكين كفاءاتبناء العملية فعالة وكفؤة ل •
 ؛ فضال عن الحصول على معلومات مفيدة وفي الوقت المناسب

 تحسين التواصل والتنسيق بين الجماعات الفنية وغير الفنية؛  •
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  والشمول؛ قيام كافة المؤسسات المسؤولة عن منظومة حوكمة اإلنترنت بوضع مبادئ الشفافية والمساءلة •

 مدة إلى ما بعد المنتدى، بما في ذلك تمديد والية 2015عام الة  اإلنترنت بحلول نھايحوكمة منتدى تعزيز دور •
بين ، وكذلك اعتماد آليات لتعزيز المناقشات معلومة وةمضمونة ومستقرإيجاد مصادر تمويل خمس سنوات، وال

  أفضل؛ نتائجالتوصل إلى وخالل الجلسات من خالل الحوار مختلف الجھات في العالم 

ألرقام لاإلنترنت ھيئة  (IANAو) اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصةھيئة  (ICANN  كل منعولمة •
 تشغيلحماية ال: أخذ بعين االعتبار ما يليتوتعزيز آليات الشفافية والمساءلة من خالل عملية ) المخصصة

ضوابط وتوازنات وضع  ؛لتعاون مع جميع أصحاب المصلحة؛ الشموليةلالعالمي لإلنترنت كشرط ابتدائي 
  .   وحماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون.واضحة

 

  آليات تنفيذ تلك القرارات   -  ت

 

وقائمة على أساس  منتظمة  تكونوالھيئات التنظيميةبين الوزارات تبادل آلية الوزراء على مواصلة بناء معالي اتفق . 7
 والمعنيين باالقتصاد نعلى مستوى كبار المسؤولين، مع إشراك المزيد من أصحاب المصلحة اآلخريتوصيات محددة و

لكون  ،مستقلة وظيفياالتبادل والتعاون بين الوزارات والھيئات التنظيمية الويشمل ذلك . الرقمي في المنطقة األورومتوسطية
 جنوبيو اأوروب على مستوى وأاإلقليمي  والوطني أمستوى العامل أساسي لتطوير اإلطار التنظيمي سواء على  بمثابة كذل

  . المتوسط

نفاذية اإلنترنت، االقتصاد الرقمي وخاصة بأورومتوسطية مجموعة عمل تشكيل على  الوزراء أيضا كما اتفق معالي .8
مدخالت تقديم خلق تآزر بين المبادرات الحالية، وعلى االقتصاد الرقمي  سؤوليساعد كبار مت ،تشمل أمانة االتحاد

 م عن تقديرھواوأعرب. ، بما في ذلك تحديد إمكانيات التمويللجيدةتبادل المعلومات والممارسات امع إلجراءات مستقبلية، 
المزيد من المجاالت كما أن ھناك . بنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي إلعادة البناء والتعمير ھابذليللمساھمة التي 

 اللوائح والتشريعات ذات مثل تقريبأخرى  مجاالت ؛ ومنھاالتي يمكن تطويرھا في ھذا السياق بھدف وضع برنامج عمل
تبادل المعلومات والمعامالت اإللكترونية اآلمنة، والتجارة اإللكترونية، والخدمات اإللكترونية، والحكومة بالصلة 

  . اإللكترونية، ومراعاة الممارسات الجيدة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وإدارة عملية االقتصاد الرقمي من خالل تحديد نشاط لى تكثيف مشاركتھا في إتحاد الوزراء األمانة العامة لالمعالي دعا . 9
ْتوسيمال َ labellization جميع أعضاء االتحادباإلضافة إلى ة مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة  مشاريع إقليميوضعو ،

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب بھدف تعزيز التنمية االقتصادية الشاملة وخلق فرص عمل الئقة خاصة بالنسبة لل
من الجھات الممولة ألجل أصحاب المصلحة ًأن يعقد لقاء يجمع بين االتحاد من أجل المتوسط نبغي على وي. سيداتوال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبالتحديد في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار والبنى صناعة تعزيز مشروعات 
  . التدريب والتعليمتكتالت الشركات وت اللوجستية والتحتية والخدما

ً سواء التي نوقشت أو ما سيتم مناقشته منھا مستقبال - وافق معالي الوزراء على البناء على كافة األنشطة المشتركة . 10 ً– 
  . مع أصحاب المصلحة المعنيين ومشاركتھممن خالل التشاور 

ًا لمناقشة ما تحقق من تقدم في تلك الخطوات المتفق عليھا في ھذا اإلعالن، وافق معالي الوزراء على االجتماع مجدد. 11
   . والبت في مسألة اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة فيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال االقتصاد الرقمي


