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اجتمع معالي الوزراء المسؤولين عن إقتصاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالقتصاد الرقمي ،بالرئاسة المشتركة
لإلتحاد من أجل المتوسط؛ معالي الدكتور عزام سليط ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة األردنية
الھاشمية ،ومعالي السيدة نيلي كروس ،نائب رئيس المفوضية األوروبية ومفوضة األجندة الرقمية في االتحاد األوروبي،
بغرض إعادة التأكيد على التزام االتحاد باالقتصاد الرقمي ،والتأكيد على أنه يبقى أداة فريدة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية ،ولتحقيق التنمية وخلق فرص العمل في جميع الدول على جانبي المتوسط.
وفي معرض التذكير بما يلي:
• تأكيد اإلجتماع األورومتوسطي في القاھرة لوزراء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عام  2008على التزام
أقوى تجاه "المجتمع المعلوماتي األورومتوسطي" من خالل تكثيف التعاون في مجاالت من قبيل الربط الشبكي،
والفجوة الرقمية ،وحوكمة اإلنترنت ،والبحوث ،والمحتوى اإللكتروني متعدد اللغات ،والعلوم والخدمات الصحية
على االنترنت .كما تلتزم األطراف بتعزيز تبادل اإلطار التنظيمي بين الھيئات التنظيمية الوطنية لقطاع
االتصاالت ،وھو ما نجم عنه – ضمن خطوات أخرى – تأسيس المجموعة التنظيمية للدول األورومتوسطية
 (Euromed Regulator Group) EMERGفي مالطا ،خالل شھر يوليو من العام .2008
• أن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أثر اقتصادي واجتماعي وسياسي وبيئي .فھي تقود عملية تحديث حياة
األفراد والجماعات ،وكذلك وسيلة فعالة للتنمية وخلق فرص العمل ،وتوفير أرضية خصبة لالبتكار واإلبداع.

ومع التأكيد على تلك التطورات الھامة التي ادت إلى عقد ھذا اإلجتماع الوزاري لإلتحاد من أجل المتوسط بشأن االقتصاد
الرقمي ،أال وھي:
• أن التطورات السريعة في مجال االقتصاد الرقمي تعمل باستمرار على إحداث تحوالت في اقتصادات ومجتمعات
الدول ،وتسھم في تحقيق التقارب بين شعوب العالم ،وكذلك الحال في دول االتحاد األوروبي ودول منطقة البحر
المتوسط .فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت في جميع أنحاء العالم الى ثالثة
مليارات مستخدم من خالل ما مجموعه  2.3مليار اشتراك في شبكات البرودباند المتحركة بحلول نھاية العام
 ،2014أي ما يقرب من خمسة أضعاف العدد الذي كان في العام .2008
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• مع االعتماد على جوانب من النقاط االفتتاحية في إعالن تونس عام  ،2005فقد مثلت التغيرات األخيرة في العالم
العربي نقطة تحول تاريخية في بلدان جنوب المتوسط وفتحت آفاقا جديدة للتعاون .فقد كان للمناداة بالكرامة
والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان ،وحرية التعبير ،واحترام الخصوصية وحماية البيانات والتنمية أثرھا
العميق على المنطقة بأسرھا .وأصبحت قضايا مثل توافر خدمة اإلنترنت وإتاحتھا نقاطا ً محورية تجمع أصوات
المواطنين والصحفيين الداعين إلى التعبير وتبادل اآلراء ،وكذلك الشركات ورجال األعمال الراغبين في تعزيز
التجارة الدولية وتطوير األعمال التجارية اإللكترونية ،أو الحكومات التي على استعداد لتعزيز الشفافية وتبني
تطبيقات الحكومة اإللكترونية .وھكذا كان ھناك تصدي للعوائق التي تحول دون توفر خدمة اإلنترنت أينما ومتى
ظھرت.
• تبقى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مصدرا قويا للنمو االقتصادي وتوفير فرص العمل في الدول على جانبي
المتوسط .وسيعتمد استمرار نجاح ھذه الطفرة الرقمية على العديد من العوامل التي تعمل على صياغة المجتمعات
والشركات في المستقبل ،وال سيما البنى التحتية المناسبة ،والمعايير المستخدمة والمتفق عليھا ،والشبكات
المترابطة ،والتعاون التنظيمي واإلداري بين الدول ،وتوافر المھارات المؤھلة للمستخدمين والمطورين للمنافسة
الرقمية العالمية.
• يجب التصدي للتحديات المشتركة الناجمة عن انتشار االقتصاد الرقمي؛ من قبيل البيانات الضخمة ،وحماية
البيانات ،والحوسبة السحابية وحوكمة اإلنترنت.
• تلقى االتحاد طلبات عديدة من أصحاب المصالح في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدول االتحاد
األوروبي وجنوبي المتوسط ،من قبيل ما يظھر في البيان المشترك الصادر عن "حوار دول جنوب المتوسط حول
التجارة اإللكترونية ومجتمع المعلومات" أو النتائج الختامية الصادرة عن "المنتديات التفسيرية للتوقيع اإللكترونية
لألعمال التجارية اإللكترونية" ،باإلضافة إلى الدعوات لزيادة دور االتحاد وإلى ضرورة وجود اھتمام مشترك
بتطورات مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
• أثارت التقنيات الرقمية قضايا جديدة أيضا ً .حيث أن تضخم حجم األعمال التجارية عبر اإلنترنت ،على سبيل
المثال ،فرض ضرورة إيجاد أدوات جديدة ،مثل التوقيع اإللكتروني ،أو أطر قانونية جديدة لحماية المشغلين على
شبكة اإلنترنت .كما ظھرت مسألة الخدمات المتكاملة.

فقد تبنى اإلجتماع اإلعالن التالي:

أ-

قضايا اإلقتصاد الرقمي المشتركة

 .1اتفق معالي الوزراء على أن تطبيقات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ال غني عنھا في التعامل مع التحديات
االقتصادية واالجتماعية .وأكدوا على ما يلي:
• ما يتيحه تطور االقتصاد الرقمي من فرص وما يفرضه من تحديات؛
• الفرصة المتاحة في مجال التعاون في تطوير الخدمات الرقمية وال سيما مصادر البيانات المفتوحة ،البيانات
الضخمة ،والبنى التحتية اإللكترونية .وفي ھذا الصدد فإنه من الضروري أن يكون ھناك مزيد من االستثمار العام
والخاص في زيادة الترابط بين أنظمة االتصال وشبكات البحث األوروبية ونظيراتھا في دول المتوسط ،من أجل
تسھيل التواصل وتحقيق المنفعة المتبادلة والترابط المتواصل بين شبكات التعليم في دول المتوسط وشبكات داخل
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وبين المناطق ،وتوافر وسھولة استخدام المصادر التعليمية والصحية والعلمية ومصادر البحث )البنى التحتية
اإللكترونية( ،مع احترام مصالح السيادة الوطنية.
• إمكانات تعزيز المعامالت اإللكترونية الوطنية والعابرة للحدود فيما يتصل باألعمال التجارية ،والدور الممكن
لتطبيقات قابلة للتشغيل المتبادل مثل التوقيع اإللكتروني وخدمات الثقة اإللكترونية ذات الصلة؛
• أھمية ضمان توفير البيئة التنظيمية المناسبة لتسھيل خلق بيئة متسقة تشجع على المنافسة ،وبالتالي تسھيل
االستثمار في قطاع االتصاالت اإللكترونية ،وبذلك تسريع عملية تطوير االقتصاد الرقمي في دول أوروبا وجنوبي
المتوسط.
• الحاجة إلى الحفاظ على فضاء رقمي آمن وموثوق لضمان الثقة في االقتصاد الرقمي؛
• الحاجة إلى تشجيع بناء الكفاءات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من االقتصاد الرقمي؛
• أھمية إيجاد مساحات للحوار األورومتوسطي ،من قبيل منتدى  ICT4Allوالذي يعزز التفاعل بين مختلف
أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 .2أكد معالي الوزراء على أن تعزيز تبادل التعريف بالممارسات الجيدة من أھم السبل المباشرة لبناء عالقات أوثق بين
دول المتوسط على الصعيدين الثنائي واإلقليمي ،في المجاالت الرئيسية لالقتصاد الرقمي.
 .3أعرب معالي الوزراء عن دعمھم الواضح لألعمال والمشروعات القائمة في مجال االقتصاد الرقمي بدول المتوسط،
ومنھا:
• االتصاالت بين بلدان المتوسط ،وال سيما من خالل مشروع  EUMEDCONNECTالقائم بتمويل مشترك،
وشبكة األبحاث والتعليم بالدول العربية ) .(ASRENوقد اتفق معالي الوزراء على الفائدة الكبيرة لربط شبكات
البحث والتعليم بالشبكة األوروبية  GEANTوأن زيادة التمويل لھذا الغرض ضروري من أجل تطوير االتصال
فائق السرعة بين االتحاد األوروبي ودول المتوسط.
• التعاون في قطاع االتصاالت من خالل مجموعة  .EMERGوقد أعرب معالي الوزراء على وجه الخصوص
عن تقديرھم لتوصيات  EMERGبشأن مواضيع الخدمات المتكاملة ،ونظم الترخيص وتنظيم أسعار التجزئة،
والحياد الصافي ،وأمن الشبكات ،ونفاذ الجيل التالي ) ،(NGAومنھجيات محاسبة التكاليف ونقل األرقام .وفي
ضوء زيادة االحتراف المھني والخطوات نحو تحقيق االكتفاء الذاتي ،فقد رحب معالي الوزراء باعتزام المفوضية
مواصلة دعمھا المالي لمجموعة .EMERG
 .4ألجل االستفادة من الزخم الجديد في المنطقة األورومتوسطية ،فقد قرر معالي الوزراء ما يلي:

• تحديد أولويات الجھود الرامية إلى وضع إطار العمل المشترك بين االتحاد األوروبي ودول جنوب المتوسط وبين
الدول بعضھا البعض .ويجب أن تكون األولوية األولى في ھذا لخدمات الثقة االلكترونية بما في ذلك التوقيع
اإللكتروني ،وذلك باستخدام عناصر من تنظيم  eIDASالخاص باالتحاد األوروبي )التنظيم رقم 2014/910
بشأن تحديد خدمات الثقة في المعامالت اإللكترونية( لتكون مرجعية عامة .وھذا من شأنه أيضا تسھيل إقامة
أسواق عبر الحدود للسلع والخدمات ،وتوفير درجة أعلى من الحماية ضد االحتيال ومناخ أكبر من الثقة بين
الفاعلين االقتصاديين وكذلك انخفاض تكاليف مزودي الخدمات.
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• اعتبار باب المبادئ العامة من ميثاق البيانات المفتوحة )الذي اعتمدته الدول الثماني الكبرى  G8في  18يونيو
 (2013بمثابة مبادئ توجيھية للتعاون وصوال إلى اعتمادھا في صورة ميثاق أورومتوسطي يختص بھذا المجال.
حيث يمكن أن يشكل ميثاق يونيو  2013خطوة أولى ھامة لمزيد من التعاون في ھذا المجال وينبغي أن تؤخذ بعين
االعتبار .كما ينبغي أن توضع نقاط مھمة وحديثة أخرى ،مثل استعراض توجيه االتحاد األوروبي بشأن إعادة
استخدام معلومات القطاع العام ) (PSIواعتماد المبادئ التوجيھية الموصى بھا من قبل المفوضية بشأن
التراخيص القياسية ومجموعات البيانات وإعادة استخدام  ،PSIفي االعتبار.
• توجيه كبار مسؤولي االقتصاد الرقمي لوضع توصيات الستراتيجية ممكنة على المدى الطويل في مجال الصحة
اإللكترونية في منطقة المتوسط ،مع اإلشارة أيضا ً إلى الجانب المتعلق بحماية البيانات .وأشار معالي الوزراء على
وجه الخصوص إلى مجاالت التطبيب عن بعد ،والوقاية ،والرعاية المنزلية ،ورصد المرض بعد ،ملفات المريض
االلكترونية ،وتطبيقات الصحة الذكية )دعم الممارسة الطبية والصحية العامة بواسطة األجھزة المتحركة مثل
الھواتف الذكية ،وأجھزة مراقبة المرضى ،واألجھزة اللوحية ،وغيرھا من األجھزة الالسلكية( .وألجل استغالل
اإلمكانات الكاملة لھذه التطبيقات ،فينبغي على الحكومات إشراك جميع أصحاب المصلحة في وضع قواعد
مناسبة ،وال سيما فيما يتعلق بسھولة النفاذ واستخدام البيانات الشخصية.
• تشجيع الدول األعضاء في االتحاد ألجل المتوسط على االستفادة بصورة أكبر من فرص التوأمة في المنطقة.

ب -التطورات العالمية في مجال حوكمة اإلنترنت – إنترنت مفتوح للجميع
 .5رحب معالي الوزراء بنتائج مؤتمر "نت مونديال"  NetMundialلإلنترنت والذي انعقد في أبريل  ،2014وكذلك
بالنتائج الختامية للمؤتمر رفيع المستوى لھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة  ICANNوالذي انعقد في لندن خالل
يونيو  2014وإجتماع منتدى حوكمة اإلنترنت والمنعقد في إسطنبول في سبتمبر  .2014وشددوا على أھمية تنفيذ نموذج
مفتوح يشمل العديد من أصحاب المصلحة لحوكمة اإلنترنت ،للحفاظ على شبكة اإلنترنت وحدة واحدة غير مجزأة ،تخضع
لنفس القوانين واألعراف التي تنطبق في المجاالت الحياتية األخرى؛ حيث يمكن لألفراد االستفادة من حقوقھم ومن سبل
االنتصاف القضائية عندما تنتھك تلك الحقوق؛ وحيث تتصف قرارات حوكمة اإلنترنت األساسية بكونھا عامةً حقا ً.
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.
 .6أكد معالي الوزراء على حاجة جميع أصحاب المصلحة إلى التعاون وفق خطوات عملية ملموسة بما يؤدي إلى تحقيق
التالي:
• إطار معزز لحوكمة اإلنترنت ،يقوم على عمليات ديمقراطية تشمل أصحاب المصلحة ،ويضمن المشاركة الفعالة
ومساءلة جميع أصحاب المصلحة؛
• حوكمة إنترنت مفتوحة وتشاركية أساسھا التوافق ،تتصف بالمسؤولية وعادلة وموزعة وتعاونية ،ويكون عمادھا
القيم األساسية لإلنترنت ،وھي كونھا شبكة واحدة مفتوحة وحرة وآمنة وموثوقة وغير مجزأة وتوفر إمكانية
الوصول إلى المعرفة دون تمييز؛
• عملية فعالة وكفؤة لبناء الكفاءات والتمكين ،بما في ذلك اتخاذ تدابير مثل المشاركة عن بعد والتمويل الكافي،
فضال عن الحصول على معلومات مفيدة وفي الوقت المناسب؛
• تحسين التواصل والتنسيق بين الجماعات الفنية وغير الفنية؛
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• قيام كافة المؤسسات المسؤولة عن منظومة حوكمة اإلنترنت بوضع مبادئ الشفافية والمساءلة والشمول؛
• تعزيز دور منتدى حوكمة اإلنترنت بحلول نھاية العام  ،2015بما في ذلك تمديد والية المنتدى إلى ما بعد مدة
الخمس سنوات ،وإيجاد مصادر تمويل مضمونة ومستقرة ومعلومة ،وكذلك اعتماد آليات لتعزيز المناقشات بين
مختلف الجھات في العالم من خالل الحوار خالل الجلسات والتوصل إلى نتائج أفضل؛
• عولمة كل من ) ICANNھيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة( و) IANAھيئة اإلنترنت لألرقام
المخصصة( وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة من خالل عملية تأخذ بعين االعتبار ما يلي :حماية التشغيل
العالمي لإلنترنت كشرط ابتدائي للتعاون مع جميع أصحاب المصلحة؛ الشمولية؛ وضع ضوابط وتوازنات
واضحة .وحماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

ت -آليات تنفيذ تلك القرارات
 .7اتفق معالي الوزراء على مواصلة بناء آلية تبادل بين الوزارات والھيئات التنظيمية تكون منتظمة وقائمة على أساس
توصيات محددة وعلى مستوى كبار المسؤولين ،مع إشراك المزيد من أصحاب المصلحة اآلخرين والمعنيين باالقتصاد
الرقمي في المنطقة األورومتوسطية .ويشمل ذلك التبادل والتعاون بين الوزارات والھيئات التنظيمية المستقلة وظيفيا ،لكون
ذلك بمثابة عامل أساسي لتطوير اإلطار التنظيمي سواء على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو على مستوى أوروبا وجنوبي
المتوسط.
 .8كما اتفق معالي الوزراء أيضا على تشكيل مجموعة عمل أورومتوسطية خاصة باالقتصاد الرقمي ونفاذية اإلنترنت،
تشمل أمانة االتحاد ،تساعد كبار مسؤولي االقتصاد الرقمي على خلق تآزر بين المبادرات الحالية ،وتقديم مدخالت
إلجراءات مستقبلية ،مع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة ،بما في ذلك تحديد إمكانيات التمويل .وأعربوا عن تقديرھم
للمساھمة التي يبذلھا بنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي إلعادة البناء والتعمير .كما أن ھناك المزيد من المجاالت
التي يمكن تطويرھا في ھذا السياق بھدف وضع برنامج عمل؛ ومنھا مجاالت أخرى مثل تقريب اللوائح والتشريعات ذات
الصلة بتبادل المعلومات والمعامالت اإللكترونية اآلمنة ،والتجارة اإللكترونية ،والخدمات اإللكترونية ،والحكومة
اإللكترونية ،ومراعاة الممارسات الجيدة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 .9دعا معالي الوزراء األمانة العامة لالتحاد إلى تكثيف مشاركتھا في نشاط االقتصاد الرقمي من خالل تحديد وإدارة عملية
توسيم  labellizationووضع مشاريع إقليمية مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة باإلضافة إلى جميع أعضاء االتحاد،
ال َ ْ
بھدف تعزيز التنمية االقتصادية الشاملة وخلق فرص عمل الئقة خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب
لقاء يجمع بين أصحاب المصلحة من الجھات الممولة ألجل
والسيدات .وينبغي على االتحاد من أجل المتوسط أن يعقد ً
مشروعات تعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وبالتحديد في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار والبنى
التحتية والخدمات اللوجستية وتكتالت الشركات والتدريب والتعليم.
سواء التي نوقشت أو ما سيتم مناقشته منھا مستقبالً –
 .10وافق معالي الوزراء على البناء على كافة األنشطة المشتركة -
ً
من خالل التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين ومشاركتھم.
 .11وافق معالي الوزراء على االجتماع مجدداً لمناقشة ما تحقق من تقدم في تلك الخطوات المتفق عليھا في ھذا اإلعالن،
والبت في مسألة اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة فيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال االقتصاد الرقمي.
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