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التق اادم المح اارن ي ااي تن ي ااة ات ااائة القم ااة العالمي ااة لمجتما ا المعووم ااا
ومتابعتها عوى الصعيدين اإلقويمي والدولي
تقرير األمين العام

موجز

يربز هذا التقرير األنشطة الرئيسية اليت قامت هبا اجلهات املعنية من أجل تنفيذ نتائج
القم ةةة العاملي ةةة لتم ة ة املع وم ةةات (قم ةةة تمة ة املع وم ةةات) يف ع ةةا  .2015وه ةةو ييف ةةذ يف
االعتبةةاال االرةةتعرام الشةةامل الةةذي أجرت ة اجلمعيةةة العامةةة لألم ة املت ةةد يف ةةانو األول/
ديس ةةمرب  2015لتنفي ةةذ نت ةةائج القم ةةة بع ةةد م ةةروال عش ةةر ر ةةنوات ع ة ب ةةد مرح ته ةةا الثاني ةةة.
وي فت التقرير االنتباه أيضاً إىل الندا الذي وجه االرتعرام من أجل تعزيز أوج التآزال بني
القمة العاملية لتم املع ومةات و طةة التنميةة املسةتدامة لعةا  2030و طةة عمةل أديةب أبابةا
اليت اعتمدت أيضاً يف عا .2015
وقد أ ِعد هذا التقرير ارتجابةً ل ط ب الةذي وجهة ال ةب االقتصةادي واالجتمةاع،
يف ق ةرااله  46/2006إىل األمةةني العةةا لألم ة املت ةةد بةةيف يقةةد إىل ال جنةةة املعنيةةة بتس ة ر
الع ة والتكنولوجيةةا ألغ ةرام التنميةةة إحاطةةات رةةنوية عةةن التقةةد احملةةرز يف تنفيةةذ نتةةائج قمةةة
تم املع ومات .ويستند التقرير إىل املع ومات اليت قدمتها يانةات مةن دا ةل منةومةة األمة
املت د ويف أما ن أ رى .

__________

*
**
***

أعيد إصداالها ألرباب فنية يف  15حزيرا /يوني .2016
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مقدمة
 -1يتض ةةمن ه ةةذا التقري ةةر ال ةةذي ِ
أع ةد بن ةةا ع ة ط ةةب ال ةةب االقتص ةةادي واالجتم ةةاع ،يف
ق ةرااله  46/2006مع وم ةةات مقدم ةةة م ةةن  32يان ةاً م ةةن يان ةةات األم ة املت ةةد ومنةم ةةات دولي ةةة
وجهةةات معنيةةة أ ةةرى( )1الداً ع ة الرةةالة موجهةةة مةةن األمةةني العةةا لألونكتةةاد يةةدعو فيهةةا إىل تقةةد
مس ةةابات بشة ةيف اال اه ةةات الس ةةائد واات ةةازات والعقب ةةات فيم ةةا يتع ة ة بتنفي ةةذ نت ةةائج قم ةةة تمة ة
املع ومةةات .وي ةةا التقريةةر األنشةةطة الرئيسةةية لعةةا  2015مبةةا يف كلةةس االرةةتعرام الشةةامل الةةذي
أجرت اجلمعية العامة لتنفيذ نتائج قمة تم املع ومات وا تتِ يف انو األول /ديسمرب .2015

أوالا -االستعراض الشامل :تن ية اتائة القمة العالمية لمجتم المعووما
 -2ط ةةب برنةةامج عمةةل تةةونب بشةةيف تمة املع ومةةات يف الفقةةر  111من ة إىل اجلمعيةةة
العامةةة إج ةرا ارةةتعرام ةةامل يف عةةا  2015لتنفيةةذ نتةةائج القمةةة العامليةةة لتم ة املع ومةةات.
وقة ةرالت اجلمعي ةةة العام ةةة يف قرااله ةةا  302/68أ يتة ةةاتا االر ة ةةتعرام الش ة ةةامل باجتم ة ةةا الفية ة ة
املسةةتوى ل جمعيةةة العامةةة مدت يوما يعقد وفقاً ل نةا الةدا  ،ل جمعيةة وتشةاالي فية الةدول
األعضا ومجي اجلهات املعنية بقمة تم املع ومات.
 -3وانعق ةةد االجتم ةةا الرفية ة املس ةةتوى يف نيوية ةوالي بالوالي ةةات املت ةةد األمريكي ةةة يف 15
و 16ةةانو األول/ديس ةةمرب  .2015وأ ةةدت الو يق ةةة ا تامي ةةة ل ةةذلس االجتم ةةا وه ةة ،ق ة ةراال
اجلمعية العامة  125/70االلتزا برؤية القمةة بشيف بنا تمة مع ومةات جةام حمةواله اانسةا
ويتج ة حنةةو التنميةةة .وقيَّمةةت التقةةد احملةةرز ح ة تاالي ة وحةةددت الثا ةرات والت ةةديات وقةةدمت
توصةةيات بشةةيف املسةةتقبل .والحبةةت الو يقةةة أيض ةاً بتطة ةوال تكنولوجية ةةات املع وم ةةات واالتصة ةةاالت
وانتش ةةاالها بش ةةكل م ةةوه لكنهةةا أعربةةت عةةن الق ة الرةةتمراال وجةةود فجةوات القميةةة بةةر بةةني
__________

()1

2

مفوضية االحتاد األفريق،؛ الابطة االتصاالت التقدمية؛ ب أوالوبةا؛ إداال الشةؤو االقتصةادية واالجتماعيةة؛ ال جنةة
االقتصادية ألفريقيا؛ ال جنة االقتصادية ألوالوبا؛ ال جنة االقتصادية ألمريكةا الالتينيةة ومنطقةة الب ةر الكةاالي؛؛ ال جنةة
 ال جنةة االقتصةادية واالجتماعيةة لاةرب آرةيا؛ القضةا ع ة ارةتاالل
االقتصادية واالجتماعية آلريا واحمليط اهلةاد؛؛
األطفةةال يف الباةةا ويف إنتةةا امل ةواد ااباحيةةة واال ةةاال هب ة ألغ ةرام جنسةةية؛ منةمةةة األغذيةةة والزالاعةةة التابعةةة لألم ة
املت ةةد ؛ مبةةادال غرفةةة التجةةاال الدوليةةة املتع قةةة باألعمةةال التجااليةةة لةةدع تمة املع ومةةات؛ االحتةةاد الةةدوا لرابطةةات
ومؤرس ةةات املكتب ةةات؛ منةم ةةة العم ةةل الدولي ةةة؛ االحت ةةاد ال ةةدوا لالتص ةةاالت؛ مر ةةز التج ةةاال الدولي ةةة؛ منت ةةدى إداال
اانرتنت التةاب هليةةة اانرتنةت لألاةا واألالقةا امل صصةة (اآليكةا )؛ ومجعيةة اانرتنةت؛ منةمةة التعةاو والتنميةة يف
امليةةدا االقتصةةادي؛ ةةر ة تي يفونيكةةا ( )Telefónicaالدوليةةة؛ منةمةةة األم ة املت ةةد ل طفولةةة (اليونيسةةي )؛ مةةؤ ر
األم املت د ل تجاال والتنمية (األونكتاد)؛ منةمة األم املت ةد ل رتبيةة والع ة والثقافةة (اليونسةكو)؛ برنةامج األمة
املت ةةد ل بيةةةة؛ منةمةةة األم ة املت ةةد ل تنميةةة الصةةناعية واالحتةةاد الربيةةدي العةةامل ،ومنةمةةة الص ة ة العامليةةة؛ املنةمةةة
العامليةةة ل م كيةةة الفكريةةة؛ املنةمةةة العامليةةة لألالصةةاد اجلويةةة؛ منةمةةة التجةةاال العامليةةة .لالطةةال ع ة هةةذه املسةةابات
يرجة ة الرج ةةو إىل املوقة ة الش ةةبك .http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WSIS-UNSG-Report.aspx ،وأمك ةةن
الد ول إىل مجي املواق الشبكية املشاال إليها يف هذا التقرير يف  22باط/فرباير  .2016
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الب دا ويف دا ها .وحدَّدت الفرص والت ديات املستقب ية وقدمت االرتنتاجات املتفة ع يهةا
بشيف تس ر تكنولوجيا املع ومات واالتصاالت ألغرام التنمية ورد الفجوات الرقميةة وبشةيف
البية ةةة املواتي ةةة واآللي ةةات املالي ةةة وحق ةةوة اانس ةةا وبن ةةا الثق ةةة واألم ةةن يف تكنولوجي ةةا املع وم ةةات
واالتصاالت وإداال اانرتنت.
 -4ور ةةبقت االجتم ةةا الرفي ة ة املس ةةتوى عم ي ةةة حتض ة ةرية حكومي ةةة دولي ةةة بقي ةةاد ميس ة ةرين
مشاال ني با املمثال الدائما لإلماالات العربية املت د والتفيا بدع من مكتب الئيب اجلمعية
العامة ومن إداال الشؤو االقتصادية واالجتماعية .وراه االحتاد الدوا لالتصاالت واليونسكو
واألونكتاد يف األعمال الت ضرية يف مجي مراحل العم ية .وع ِقدت اجتماعات حتضرية حكومية
دولي ةةة يف نيوية ةوالي يف ةةوز/يولية ة وتشة ةرين األول/أ ت ةةوبر ِ .2015
ونةم ةةت ب ةةالتزامن مة ة ت ةةس
االجتماعات مشاوالات غر الاية م مجي اجلهات املعنية املشاال ة يف القمة العاملية.
 -5وع ِرضة ةةت ع ة ة اجلمعية ةةة العامة ةةة عة ةةد و ة ةةائ حتض ة ةرية باة ةةرم املسة ةةابة يف مة ةةداوالها.
وقدَّمت ال جنة املعنية بتس ر الع والتكنولوجيا ألغرام التنميةة إىل اجلمعيةة العامةة عةن طرية
ال ة ة ة ة ةةب االقتصة ة ة ة ةةادي واالجتمة ة ة ة ةةاع ،تقري ة ة ة ة ةراً عة ة ة ة ةةن االرة ة ة ة ةةتعرام العشة ة ة ة ةةري ل تقة ة ة ة ةةد احملة ة ة ة ةةرز
( )E/2015/31-E/CN.16/2015/4يف إطةةاال دوالهةةا يف مسةةاعد ال ةةب االقتصةةادي واالجتمةةاع،
بوصةةف مر ةةز تنسةةي عم يةةات متابعةةة وارةةتعرام وتقيةةي التقةةد احملةةرز يف تنفيةةذ نتةةائج قمةةة تمة
املع ومةةات ع ة نطةةاة املنةومةةة ويف رةةياة املناقشةةة املوضةةوعية الةةيت ت ةةت كلةةس يف الةةدوال الثامنةةة
عشر ل جنة يف أياال/مايو .وق َّةدمت ال جنةة أيضةاً إىل اجلمعيةة العامةة حت ةيالً ةامالً بعنةوا تنفيةذ
نتائج القمة العامليةة لتمة املع ومةات ارةتعرام عشةري( )2ارةتفادت فية مةن األدلةة املستفيضةة
اليت نشرت عالو ع املشاوالات ااق يمية واملسابات املكتوبة من مجي اجلهات املعنية.
-6

ومش ت التقاالير األ رى املقدمة إىل اجلمعية العامة ما ي ،

البيةةا ا تةةام ،ل مةةؤ ر الةةذي ارتضةةافت اليونسةةكو يف ةةباط/فربايةةر 2013
(أ)
()3
حتت عاال "حنو تمعات املعرفة من أجل السال والتنمية املستدامة" ؛
(ب)

بيا قمة تم املع ومات بعد مض ،عشر رنوات املتع بتنفيذ نتائج القمة؛

( )

الؤية قمة تم املع ومات لفرت ما بعد عا .2015

 -7وقةةد اعت ِم ةد التقري ةرا األ ةرا يف االجتمةةا الرفي ة املسةةتوى الرةةتعرام نتةةائج قمةةة تم ة
()4
املع ومةةات بعةةد مضةة ،عشةةر رةةنوات الةةذي عقةةده االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت يف عةةا 2014
__________

()2
()3
()4
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األونكتاد والقمة العاملية لتم املع ومات  2015متاح عل املوق الشبك،
.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2015d3_en.pdf

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/
.wsis10_final_statement_en.pdf

.http://www.itu.int/net/wsis/implementation/2014/forum/dam/documents.html#high-level
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إ ةةر عم ي ةةة حتضة ةرية مكثف ةةة ةةاال ت فيه ةةا جه ةةات معني ةةة متع ةةدد  .وبااض ةةافة إىل كل ةةس نش ةةرت
الشة ة ة ةرا ة املعني ة ة ةةة بقي ة ة ةةا تكنولوجي ة ة ةةا املع وم ة ة ةةات واالتص ة ة ةةاالت ألغة ة ة ةرام التنمي ة ة ةةة يف حزية ة ة ةرا /
يوني ة ة  2014التقرية ةةر املعنة ةةو االرة ةةتعرام النهة ةةائ ،ألهة ةةدامل القمة ةةة العاملية ةةة لتم ة ة املع ومة ةةات
ااتازات والت ديات وطري املض ،قدماً(.)5

 -8ووافقت اجلمعية العامة ع عقد اجتما آ ر الفي املستوى بشيف تم املع ومات يف
عةةا  2025مبشةةاال ة مجي ة اجلهةةات املعنيةةة مةةن أجةةل تقيةةي التقةةد احملةةرز يف تنفيةةذ نتةةائج قمةةة
تم ة املع ومةةات وحتديةةد ةةاالت الرت يةةز املس ةةتمر والنةةةر يف إ ةةاد ح ةةول دائمةةة ل ت ةةديات
النا ةة واارها يف ارتعرام اجلمعية العامة التاا طة التنمية املستدامة لعا .2030

ثاايا -االتجاها الرئيسية
 ال رص الرقمية وال جوة الرقميةألف 
 -٩الحة ةةب ق ة ةراال اجلمعية ةةة العامة ةةة  125/70بة ةةالتطوال الة ةةذي حة ةةد يف ة ةةاالت التوصة ةةيل
واالبتكاال واحلصول ع تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت منذ انعقاد قمة تمة املع ومةات
مبا يف كلس النمو السري يف تكنولوجيا النطةاة التةرددي الع ةري الثابتةةة أو الالر ة كية وتقنيةةات
ار ة ةةت دا اانرتن ة ةةت ب ة ةةاألجهز احملمول ة ةةة واهلوات ة ة ة الذ ية ة ةةة وال وحة ة ةةات االكرتونية ة ةةة واحلورة ة ةةبة
الس ة ابية والبيانةةات الض مة .وع الرغ مةةن ت ةس ااتةةازات أعةرب القةراال عةن الق ة لوجةود
فجةوات القميةةة وارةةعة فيمةةا بةةني الب ةةدا ويف دا هةةا ومةةن مج تهةةا الفجةةو الرقميةةة بةةني اجلنسةةني
وأ د دداً االلتزا مبعاجلة ت س املسائل عن طري بذل اجلهةود لتعزيةز التوصةيل و فة األرةعاال
وحتسني املستوى والقدالات(.)6
 -10ويش ةةر تقرية ةةر قي ةةا تم ة ة املع وم ةةات الة ةةذي أص ةةداله االحتة ةةاد ال ةةدوا لالتصة ةةاالت يف
عةةا  2015إىل أ نسةةبة األ ة اص املشةةمولني بشةةبكات اهلواتة احملمولةةة ع ة نطةةاة العةةا
تزيةةد اآل ع ة  ٩5يف املائةةة .وبااضةةافة إىل كلةةس زادت ا ةرتا ات اهلواتة ا ويةةة مةةن 2.2
ب يةو مشةرتي إىل  7.1ب يةو مشةرتي منةذ عةا  2005واالتفة العةدد الك ة ،ال ةرتا ات الةرتدد
الع ةري الالر ة كية مةةن  0.8ب يةةو إىل  3.5ب يةةو مشةةرتي منةةذ عةةا  .2010بيةةد أ الب ةةدا
النامية وخباصة أقل الب دا منةواً حية ال تزيةد ع ة  6.7يف املائةة نسةبة املشةرت ني يف ةدمات
اانرتنت من األرر املعيشية ال تزال مت فة عن ال ب الب دا املتقدمة اليت تب غ نسةبة املشةرت ني
يف دمةةة اانرتنةةت فيهةةا  81.3يف املائةةة مةةن األرةةر املعيشةةية .وهنةةاي فجةوات القميةةة وارةةعة بةةني
املنةةاط احلض ةرية والريفيةةة يف ثةةر مةةن الب ةةدا حي ة تاطةة ،ةةبكات اجليةةل الثال ة مةةن تقنيةةة
__________

()5
()6

4

_http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/wsisreview2014/WSIS2014
.review.pdf

املرج نفس .
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اهلوات النقالة نسبة  2٩يف املائة فقط من رةكا األاليةامل يف العةا مقاالنةة بنسةبة  8٩يف املائةة
من ركا احلضر(.)7
 -11وتشة ةةر بيانة ةةات االحتة ةةاد الة ةةدوا لالتص ة ةاالت إىل أ نسة ةةبة النسة ةةا الة ةةال يسة ةةت دمن
اانرتنت يف مجي أحنا العا تب غ  40.8يف املائة مقابل  45.٩يف املائة من الرجال( .)8ويزداد
اتس ةةا ه ةةذه الفج ةةو ث ةراً يف الب ةةدا النامي ةةة وأق ةةل الب ةةدا من ةواً مقاالن ةةة بالب ةةدا املتقدم ةةة .وأق ةةر
االرتعرام الشةامل يف قةراال اجلمعيةة العامةة  125/70بالصة ة الو يقةة بةني الفجةو الرقميةة بةني
اجلنسةةني وغرهةةا مةةن أوج ة عةةد املسةةاوا بةةني الرجةةل وامل ةرأ  .ودعةةا إىل الرت يةةز ةةدداً ع ة البعةةد
اجلنساين يف تنفيذ مساالات عمةل قمةة تمة املع ومةات مبةا يف كلةس ابةاك تةدابر ملعاجلةة مسةيفلة
مشةةاال ة امل ةرأ يف ةةال تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت مةةن حي ة إنتة ةةا احملتةةوى والعمةةل
واليةةاد األعمةةال واالبتكةةاال وابةاك القراالات.
 -12ويضة ة مؤ ةةر تنمي ةةة تكنولوجي ةةا املع وم ةةات واالتص ةةاالت لالحت ةةاد ال ةةدوا لالتص ةةاالت
املؤ ةرات املتع قةةة باحلصةةول ع ة تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت وارةةت دا املهةةاالات بايةةة
مقاالنة األدا بني الب دا وع ة امتةداد الةزمن .ويشةر تقريةر قيةا تمة املع ومةات لعةا 2015
أيض ةاً إىل أ مجي ة الب ةةدا أظه ةةرت حتس ةةناً يف ق ةةي املؤ ةةر ب ةةني ع ةةام 2010 ،و 2015لك ةةن
التفاوت بينها ال يزال براً .وتن و أع معدالت األدا إىل الرت ز غالباً يف الب دا املتقدمة كات
مسةةتويات الةةد ل املرتفعةةة واألر ةواة التنافسةةية والسةةكا كوي املهةةاالات بينمةةا تكةةو مؤ ةرات
الب دا النامية كات مستويات أقل عاد م احتمال ب أقل الب دا منواً عن الر ب .وارتنتج
االحتاد الدوا لالتصاالت أ املبادالات السيارية كات األهدامل احملةدد احريةة بةيف حتسةن مؤ ةر
األدا و كةن أقةةل الب ةةدا من ةواً والب ةةدا األقةةل حة ةاً مةةن التوصةةيل مةةن تضةةيي الفج ةوات الرقميةةة
وتعزيز مسابة تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت يف التنمية املستدامة(.)٩

باء -تطور اإلاترات
 -13ار ةةتمرت التاة ةرات السة ةريعة يف تكنولوجي ةةا التوص ةةيل ع ةةرب اانرتن ةةت و ةةدمات الش ةةبكة
وإدااله ة ةةا  .وتواص ة ةةل احلور ة ةةبة الس ة ة ة ابية تيس ة ةةر تق ة ةةد ة ةةدمات جدي ة ةةد لألعم ة ةةال التجاالي ة ةةة
واملسة ةةت دمني األف ة ةراد بينمة ةةا تشة ةةر ا اهة ةةات ا ة ةةدمات الة ةةيت توفرهة ةةا ة ةةبكة إنرتنة ةةت األ ة ةةيا
والتطبيقةةات واألجهةةز املبتكةةر إىل تزايةةد تا اةةل ةةدمات اانرتنةةت يف ةةال األنشةةطة االقتصةةادية
واالجتماعية يف املستقبل.
__________

()7
()8
()٩
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 -14وجرت مناقشات مستفيضة بشيف مسةتقبل إداال وظيفةة هيةةة اانرتنةت لألاةا واألالقةا
امل صص ةةة (إيك ةةا ) يف أعق ةةاب م ةةا أع نت ة ة حكوم ةةة الوالي ةةات املت ةةد يف ع ةةا  2014م ةةن
اعتزامهةةا نقةةل هةةذه الوظيفةةة إىل يةةا مسةةتقل يضة جهةةات معنيةةة متعةةدد ( .)10وأنشةةيفت إيكةةا
فريقةاً معنيةاً بتنسةةي انتقةةال إداال اهليةةةة وأعةةدت مقرتحةةات وتةةدابر ل مسةةا لة مةةن املقةرال أ حتةةال
إىل حكومة الواليات املت د يف أوائل عا .)11(2016
 -15وقةةد نوقشةةت املسةةائل األ ةةرى املتع قةةة بةةأداال اانرتنةةت مثةةل أمةةن الفضةةا االكةةرتوين
وحي ةةاد الش ةةبكة وحق ةةوة اانس ةةا والتن ةةو الثق ةةايف واآل ةةاال املرتتب ةةة ع ة ة التكنولوجي ةةات النا ةةةة
وتطبيقاهةةا بشةةكل مسةةتفي يف منتةةديات لت فةةة ةةالل العةةا  .وتشةةمل هةةذه املنتةةديات منتةةدى
إداال اانرتنةةت( )12ومنةةرب جني ة لإلنرتنةةت( )13ومةةؤ ر اانرتنةةت العةةامل ،الةةذي نةمت ة حكومةةة
الصني( )14وال جنة العاملية املعنية بأداال اانرتنت اليت نشرت دالارات عن الشةبكة املة مةة وأمةن
الفضا االكرتوين وحقوة الطفل ع ةبكة اانرتنةت( .)15وتعمةل إيكةا ع ة ارةتعرام ربةة
املس ةةتويات الع ي ةةا م ةةن النطاق ةةات العام ةةة اجلدي ةةد ال ةةيت ةةاوز ع ةةددها  750من ةةذ أد ةةت يف
عا  2013وكلس قبل بد دوال أ رى من الط بات.
 -16وعقةةدت اليونسةةكو مةةؤ راً بش ةيف مسةةتقبل اانرتنةةت يف بةةااليب يف آكاال/مةةاال 2015
حتةةت ةةعاال "توصةةيل النقةةاط يةةاالات العمةةل يف املسةةتقبل"( .)16وأ ةةد املةةؤ ر أبيةةة مبةةاد؛ املنةمةةة
املتع قةةة بالصةةفة العامليةةة لإلنرتنةةت مةةن أجةةل الةةرتويج ا ةةاد ةةبكة عامليةةة تسةةتند أرسةةها إىل حقةةوة
اانسا وتتس باالنفتةاح وبارةتطاعة اجلمية الوصةول إليهةا وتتميةز مبشةاال ة جهةات معنيةة متعةدد
فيهةا .واعتمةد يف املةؤ ر العةا ل يونسةكو الةذي عقةةد يف تشةرين الثةاين/نةوفمرب مشةرو دالارةة ةةا
قد نةر في كلس املؤ ر( )17جبانب ياالات العمل املستقب  ،ل يونسكو و ر ائها(.)18

__________

()10

()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17

أع نت إداال االتصاالت الس كية والالر كية واملع ومات التابعة لةوزاال التجةاال بالواليةات املت ةد األمريكيةة يف
عا  2014عزمها ع نقةل بعة الوظةائ األرارةية املتع قةة بيفاةا نطاقةات ةبكة اانرتنةت يف  14آكاال/
متاح ع املوق الشبكhttps://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent- ،
ماال
.transition-key-internet-domain-name-functions
.https://www.icann.org/stewardship
.http://www.intgovforum.org/cms/10th%20IGF%20Chairs%20Summary_Finalv2.pdf
.http://giplatform.org/
.http://www.xinhuanet.com/english/cnleaders/2015WIC/
.https://www.ourinternet.org/
انةر املوق الشبك.http://www.unesco.org/new/en/netconference2015 ،
اليونسةةكو  2015أرةةب النهةةوم مبجتمعةةات املعرفةةة الشةةام ة ل جمي ة االنتفةةا باملع ومةةات واملعةةاالمل وحريةةة

التعبر وحرمة الشؤو الش صية واأل القيات ع

(.http://www.unesco.org/new/en/internetstudy )18
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2015
جي  -مجتم المعووما وخطة التنمية لما بعد عام
 -17اعتم ةةدت األم ة ط ةةة التنمي ةةة املس ةةتدامة لع ةةا  2030يف أي ةةول/ر ةةبتمرب وه ةة ،تش ةةتمل
ع ة  17هةةدفاً مةةن أهةةدامل التنميةةة املسةةتدامة حةةدد مبوجبهةةا إطةةاال جديةةد ل عمةةل الةةدوا مةةن أجةةل
تعزيةةز االزدهةةاال االقتصةةادي والرفةةاه االجتمةةاع ،واالرةةتدامة البيةيةةة ( .)A/RES/70/1واعرتفةةت ا طةةة
بيف الرتابط العامل ،وانتشةةاال تكنولوجي ةةا املع وم ةةات واالتص ةةاالت ينطويةا ع ة إمكانةات بةر تتةي
التعجية ةةل بالتقة ةةد البشة ةةري ورة ةةد الفجة ةةو الرقمية ةةة وإ ة ةةاد تمعة ةةات تقة ةةو ع ة ة املعرف ةةة .ويتض ةةمن
اهلدمل  ٩الذي يتناول مسائل اهليا ل األرارية واالبتكاال حتقي ة زيةةاد ةةبر يف فةةرص احلصةةول
ع ة ة تكنولوجي ةةا املع وم ةةات واالتص ةةاالت والسةةع ،إىل تةةوفر فةةرص الوصةةول الشةةامل وامليس ةوال إىل
ة ةةبكة اانرتنة ةةت يف أقة ةةل الب ة ةةدا من ة ةواً حب ةةول ع ةةا  .2020وتش ةةمل غاي ةةات اهل ةةدمل  17تعزي ة ةةز
ار ةةت دا التكنولوجي ةةات التمكينيةةة وال رةةيما تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت .وتؤ ةةد أهةةدامل
أ رى أبية دوال تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت يف تعزيز التع ي و كني املرأ .
 -18ودعةةا قةراال اجلمعيةةة العامةةة  125/70إىل إجة ةرا موا م ةةة و يق ةةة بةةني عم يةةة قمةةة تم ة
املع ومةةات و طةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةا  2030وأبةرز املسةةابة الشةام ة لتكنولوجيةةا املع ومةةات
واالتص ةةاالت يف أه ةةدامل التنمي ةةة املس ةةتدامة والقض ةةا ع ة ة الفق ةةر .وق ةةد نوقش ةةت ه ةةذه العالق ةةة
بارتفاضةةة ةةالل العةةا  .ونةَّمةةت إداال الشةةؤو االقتصةةادية واالجتماعيةةة يف ةةانو الثةةاين/ينةةاير
وحزي ةرا /يوني ة  2015ع ة الت ةواا اجتماع ةةات ألفرقةةة ةربا بش ةةيف توحي ةةد السيار ةةات ل ةةدى
احلكومات رعياً إىل حتقي أهدامل التنمية املستدامة( )1٩ودف عج ة تطةوال تمة املع ومةات مةن
أجل اجلمي ( .)20وأعد ميسرو مساالات عمل القمة عم ية مس بياين لت ديد أوج التآزال بار
بارة مصةةفوفة القمةةة العامليةةة لتمة املع ومةةات وأهةةدامل التنميةةة املسةةتدامة البةةط مسةةاالات عمةةل
القمة العاملية لتم املع ومات بيفهدامل التنمية املسةتدامة .وعةرم كلةس املسة البيةاين يف منتةدى
القمةةة العامليةةة لتم ة املع ومةةات وأقةةره فري ة األم ة املت ةةد املعةةأ مبجتم ة املع ومةةات وأحيةةل إىل
اجلمعية العامة( .)21وازداد االعرتامل بيفبية البيانةات الضة مة يف تنفيةذ أهةدامل التنميةة املسةتدامة
وقيارةةها عقةةب نشةةر تقريةةر فري ة ا ةربا االرتشةةااليني املسةةتقل املعةةأ بتس ة ر ةوال املع ومةةات
ألغرام التنمية املستدامة املعنو " "A World That Countsيف عا .)22(2014
 -1٩ويف ةةوز/يولي ة واف ة املةةؤ ر الةةدوا الثال ة لتمويةةل التنميةةة ع ة جةةدول أعمةةال طةةة
عم ةةل أدي ةةب أباب ةةا مب ةةا يف كل ةةس إنش ةةا آلي ةةة لتيس ةةر احلص ةةول ع ة التكنولوجي ةةا م ةةن أج ةةل بن ةةا
القدالات التكنولوجية يف الب دا الناميةة مبةا فيهةا تكنولوجيةات املع ومةات واالتصةاالت .وأد ةت

__________

()1٩

http://www.unpan.org/Events/Conferences/tabid/94/mctl/EventDetails/ModuleID/1532/
.ItemID/2720/Default.aspx

(.http://unpan3.un.org/wsis10/egm )20
(.http://www.itu.int/net4/wsis/sdg/Content/wsis-sdg_matrix_document.pdf )21
( )22انة ةةر املوق ة الش ةةبكhttp://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That- ،
.Counts.pdf
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ت س اآللية يف طة التنميةة املسةتدامة لعةا  2030الةيت أعِةن عنهةا يف أي ةول/رةبتمرب يف مةؤ ر
قم ةةة األمة ة املت ةةد املع ةةأ باعتم ةةاد ط ةةة التنمي ةةة مل ةةا بع ةةد ع ةةا  .2015و ةةج قة ةراال اجلمعي ةةة
العامةةة  125/70ع ة تعزيةةز دوال تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت يف ت ةةس اآلليةةة وع ة
النةر يف فالة مسابة اآللية يف تنفيذ نتائج قمة تم املع ومات.

 -20ونشةةر البنةةس الةةدوا يف ةةانو الثةةاين/ينةةاير  2016تقريةةره السةةنوي املعنةةو تقريةةر عةةن
التنمية يف العا العوائد القمية(.)23

ثالث ا -التن ية والمتابعة عوى الصعيد اإلقويمي
 أيريقيا ألف 
 -21نشةةرت ال جنةةة االقتصةةادية ألفريقيةةا تقريرهةةا املعنةةو القمةةة العامليةةة لتمة املع ومةةات بعةةد
مض 10 ،رنوات وما بعدها النتائج والتوقعات ألفريقيا وأعقب نشةره اجتمةا ارتعراضة ،يف

نيسةةا /أبريةةل( .)24ونةةاق كلةةس التقريةةر ارةةتمراال الةةوتر السةريعة ل صةةول ع ة األجهةةز احملمولةةة
وارةةت دامها يف أفريقي ةةا ع ةةالو ع ة الت س ةةينات يف ةةال تنس ةةي السيار ةةات العام ةةة والبية ةةات
القانونيةةة لتكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت ووضة وتنفيةةذ االر ةرتاتيجيات االكرتونيةةة ع ة
الصعيد دو ااق يم ،من قبل ال جةا االقتصةادية ااق يميةة يف القةاال  .إال أ ال جنةة االقتصةادية
ألفريقيةةا أعربةةت ةةدداً عةةن الق ة مةةن ارةةتمراال حمدوديةةة انتشةةاال تقنيةةة ال ةربط عةةن طري ة النطةةاة
العةري والنفةةاك إىل اانرتنةةت ممةةا يشةةكل قيةةوداً ع ة نتةةائج التنميةةة ويقتضةة ،ديةةد االرةةتثماال يف
إقامة اهليا ل األرارية ومراف الوصول العامة.
 -22ويف ةةانو الثةةاين/ينةةاير  2015اعتمةةد االحتةةاد األفريقةة ،املوق ة األفريقةة ،املشةةرتي مةةن
ط ةةة التنمي ةةة مل ةةا بع ةةد ع ةةا  2015و ط ةةة ع ةةا  2063املتع ة ب ةةالت ول اهليك ةة ،يف أفريقي ةةا
والذي يربز أبية تنمية اهليا ل األرارةية مبةا فيهةا تكنولوجيةا املع ومةات واالتصةاالت باعتباالهةا
من مرتكزات التنمية( .)25واعتمد االحتةاد األفريقة ،يف مةؤ ره الةوزاالي املعةأ بتكنولوجيةا املع ومةات
واالتصةةاالت الةةذي عقةةد يف إ يوبيةةا يف أي ةةول/رةةبتمرب إعالن ةاً بشةةيف دع ة دوال تكنولوجي ةةات
املع ومات واالتصاالت يف التنمية املستدامة( .)26وعمل م ال جنة االقتصادية ألفريقيا ع ة دعة

__________

( )23التقرير متاح ع املوق الشةبك،

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer

/WDSP/IB/2016/01/13/090224b08405ea05/2_0/Rendered/PDF/World0developm0000digital0divi

.dends.pdf

(.http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/wsis10_and_beyond.pdf )24
(http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Macroeconomy/post2015/cap-post )25
()26
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http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/agenda2063_popular_version_0509
.2014_EN.pdf

;2015_en.pdf

_http://www.au.int/en/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/13016-wd-english-addis
.ababa_declaration_of_au_ministers_in_charge_of_cict_sep.2015.pdf
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املنتدى األفريق ،الراب اداال اانرتنةت الةذي ع ِقةد ع ة هةام املةؤ ر الةوزاالي( .)27وارتضةافت
احلكومةةة التونسةةية يف تش ةرين الثةةاين/نةةوفمرب املنتةةدى التار ة املعةةأ بتةةوفر تكنولوجيةةا املع ومةةات
واالتصاالت ل جمي (.)28

باء -آسيا والمحيط الهادئ
 -23تواصة ةةل ال جنة ةةة االقتصة ةةادية واالجتماعية ةةة آلرة ةةيا واحملة ةةيط اهلة ةةاد؛ العمة ةةل م ة ة الشة ةةر ا
ااق يميني مبا فيه مصةرمل التنميةة اآلرةيوي ومجاعةة آرةيا واحملةيط اهلةاد؛ لالتصةاالت السة كية
والالر ة كية ع ة حف ةةز تط ةةوير اهليا ةةل األرار ةةية ااق يمي ةةة .وه ةةدمل مب ةةادال طري ة املع وم ةةات
الفةةائ السةةرعة لب ةةدا آرةةيا واحملةةيط اهل ةاد؛ إىل حتسةةني توصةةيل الب ةةدا الناميةةة غةةر السةةاح ية يف
املنطقةةة مةةن ةةالل البطهةةا بكةةابالت حبريةةة ونشةةر نقةةاط ل تبةةادل ع ة ةةبكة اانرتنةةت( .)2٩ويف
انو األول/ديسمرب تعاونةت ال جنةة االقتصةادية واالجتماعيةة آلرةيا واحملةيط اهلةاد؛ مة مجعيةة
اانرتنةت ومصةرمل التنميةة اآلرةيوي ع ة نشةر تقريةر بعنةوا Unleashing the Potential of the

( Internet in Central Asia, South Asia, the Caucasus and Beyondإطةالة العنةا امكانةات
اانرتنت يف ورط وجنوب آريا ومنطقة القوقاز وما والا ها)(.)30

 -24ويتزاي ةةد ار ةةت دا تكنولوجي ةةات املع وم ةةات واالتص ةةاالت يف دعة ة نةة ة اان ةةذاال املبك ةةر
باةةرم احلةةد مةةن الكةواال الطبيعيةةة وتةةوفر االتصةةاالت يف حةةاالت الطةواال؛ يف املنطقةةة .ونشةةرت
ال جنةة دالارةةً ارتقصةائية بعنةوا Enhancing E-resilience of ICT Infrastructure: Gaps and

( Opportunities in Disaster Managementتعزي ة ة ة ةةز املرون ة ة ة ةةة االكرتوني ة ة ة ةةة ل هيا ة ة ة ةةل األرار ة ة ة ةةية
لتكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت الفجةوات والفةةرص يف ةةال إداال الكةواال )( .)31وأصةةدالت

أيضاً والقة عمل بشيف نة النقل الذ ية يف املنطقة (انةر املوق الشبك،
.)http://www.unescap.org/sites/default/files/ITS.pdf

جي  -غرب آسيا
 -25أعةةدت ال جنةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة لاةةرك آرةةيا (إرةةكوا) تقريرهةةا الةةذي يصةةدال ةةل
رنتني بعنوا املالم ااق يمية لتم املع ومات يف املنطقة العربية الذي قيَّمت في تطةوال تمة
املع ومات وحددت األولويات ملةا بعةد عةا  .2015ويسةتفيد التقريةر مةن بوابةة تمة املع ومةات
__________

(.http://afigf.org/ )27
(.http://www.ict4all.tn/en/ )28
(.http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-superhighway )2٩
(http://www.unescap.org/resources/unleashing-potential-internet-central-asia-south-asia-caucasus- )30
.and-beyond
(http://www.unescap.org/resources/enhancing-e-resilience-ict-infrastructure-gaps-and-opportunities )31
.-disaster-management
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ملنطق ة ةةة اار ة ةةكوا ( )http://isper.escwa.un.org/ال ة ةةيت م ة ة وحت ة ةةل البيان ة ةةات ع ة ةةن اال اه ة ةةات
ااق يمي ةةة م ةةن أج ةةل ت ةةوفر املع وم ةةات واملة ةواالد لص ةةنا السيار ةةات وغ ةةره م ةةن اجله ةةات املعني ةةة .
وتشةةمل الشةواغل ا اصةةة ق ةةة تةوافر التوصةةيل عةةرب تقنيةةة النطةةاة العةري والفجةوات الرقميةةة بةةني
الب دا وبني املناط احلضرية والريفية وضروال حفز تطةوير االرةت دامات اامنائيةة لتكنولوجيةات
املع ومات واالتصاالت.
 -26وال ةةزت ال جنةةة ع ة األولويةةات ااق يميةةة كات الص ة ة بةةيفمن وج ةرائ الفضةةا احلارةةوك
وزيةةاد الةةوع ،بتكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت ورةةط القيةةادات احلكوميةةة وارةةت دا الفضةةا
وتكنولوجيةةات السةواتل .وتواصةةل ال جنةةة العمةةل مةةن أجةةل زيةةاد احملتةةوى وا ةةدمات بال اةةة العربيةةة
ع اانرتنت وتنةي منتدى بشةيف حمتةوى اانرتنةت العةرك يف عصةر يشةهد حتةوالت القميةة بةاالز
يف ةرا ة م ة االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت وجامعةةة الةةدول العربيةةة وحكومةةة دولةةة اامةةاالات العربيةةة
املت ةةد  .ونش ةةرت ال جن ةةة أيضة ةاً الدالار ةةة املعنون ةةة "حتس ةةني ج ةةود احملت ةةوى الرقم ةة ،بال ا ةةة العربي ةةة"
(.)http://isper.escwa.un.org/
 -27وانعق ةةد املنت ةةدى الع ةةرك الرابة ة اداال اانرتن ةةت يف لبن ةةا يف أي ةةول/ر ةةبتمرب يف إط ةةاال
موضو "اقتصاد اانرتنت من أجل التنمية املستدامة"(.)32

دال -أوروبا
 -28تةةؤدي ال جنةةة االقتصةةادية ألوالوبةةا دوالاً حمواليةاً يف تيسةةر التجةةاال القائمةةة ع ة تكنولوجيةةا
املع ومات واالتصاالت .فف ،عا  2015أد ةل مر ةز األمة املت ةد لتيسةر التجةاال واألعمةال
التجااليةةة االكرتونيةةة الةةذي تةةديره ال جنةةة حتةةديثات ع ة قواعةةد األمة املت ةةد لتبةةادل البيانةةات
االكرتونية ألغرام ااداال والتجاال والنقةل ومدونةة األمة املت ةد ملواقة التجةاال والنقةل ال تةني
تيسةرا تبةةادل املع ومةةات يف رةةياقات النقةةل واجلمةةاالي واحلو مةةة واألعمةةال التجااليةةة( .)33وتشةةج
ال جنةةة مبةةادالات تبةةادل املع ومةةات عةةرب نافةةذ واحةةد ل ةةد مةةن التكةةالي التجااليةةة وتعمةةل مة
ال جنة االقتصادية واالجتماعية آلريا واحمليط اهلاد؛ من أجل تعزيز التجاال الالوالقية .وه ،تؤيةد
تطةةوير نة ة النقةةل الذ يةةة بايةةة حتسةةني الكفةةا يف ةةال ةةبكات النقةةل والش ة ن وتعمةةل م ة
الشر ا األوالوبيني ع إقامة نةا لتبادل املع ومات البيةية.
 -2٩وانعقةةد احلةواال األوالوك السةةنوي بشةةيف إداال اانرتنةةت يف ب اااليةةا يف حزيةرا /يونية (.)34
وتعمل املفوضية األوالوبية ع تيفريب املرصد العامل ،لسيارات اانرتنت(.)35
__________

(.http://igfarab.org/En/index.jsp )32
(http://www.unece.org/cefact/edifact/welcome.html )33؛
http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html

وفرت املع ومات ال جنة االقتصادية ألوالوبا.

(.http://www.eurodig.org/archives/eurodig15/ )34
(.https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/global-internet-policy-observatory-gipo )35
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 -30وعق ةةد ةةب أوالوب ةةا يف تش ةرين األول/أ ت ةةوبر م ةةؤ راً ع ةةن حري ةةة التعب ةةر ونش ةةر تاب ةاً
بعنة ة ة ةوا  .)36(Journalism at Risk: Threats, Challenges and Perspectivesوأع ة ة ةةدت ال جن ة ة ةةة
التوجيهيةة لورةائط ااعةةال و تمة املع ومةةات يف اجتمةا ال ةب الةةذي انعقةد يف ةةانو األول/
ديسةةمرب الصةةياة النهائيةةة لتوصةةيات ةةب الةةوزالا بشةةيف حريةةة اانرتنةةت ورةةالمة الص ة فيني
وأ م ةةت وض ة ار ةرتاتيجية جديةةد بشةةيف إداال اانرتنةةت ل فةةرت  .)37(201٩-2016وانصةةب
اهتم ةةا األعم ةةال األ ةةرى ع ة ة مش ةةاال ة الش ةةباب ومعاجل ةةة البيان ةةات الش ص ةةية وحري ةةة التجمة ة
وتكوين اجلمعيات ع اانرتنت.

هاء -أمريكا الالتينية والكاريبي
 -31تنفةةذ ال جنةةة االقتصةةادية ألمريكةةا الالتينيةةة والكةةاالي؛ نتةةائج قمةةة تم ة املع ومةةات عةةن
طري ة طةةط عم هةةا ااق يميةةة وقةةد أ ةةادت القمةةة مبسةةابة ال جنةةة يف ةةاا التعةةاو ااق يمةة،
والةةدوا ومن تهةةا جةةائز يف عةةا  .2015ونةةةر املةةؤ ر الةةوزاالي ا ةةامب املعةةأ مبجتمة املع ومةةات
يف املنطقة الذي عقد يف املكسةيس يف آب/أغسةطب يف تقريةر بعنةوا الثةوال الرقميةة اجلديةد
The New Digital Revolution: From the Consumer Internet to the Industrial Internet
()38

(االنتقال من ةبكة اانرتنةت االرةتهال ية إىل ةبكة اانرتنةت الصةناعية) وارةتعرم تنفيةذ
طة عمل تم املع ومات واملعرفة يف أمريكا الالتينية والكاالي؛ ( )eLAC2015وأصةدال إعةال
املكسةةيس .وأقة َّةر ااعةةال جةةدول األعمةةال الرقمةة ،ألمريكةةا الالتينيةةة والكةةاالي؛؛ وتتضةةمن ا طةةة
التزامةةات تتع ة بالوصةةول واهليا ةةل األرارةةية واالقتصةةاد الرقمةة ،واحلكومةةة االكرتونيةةة والتنميةةة
املستدامة واادما واحلو مة.
 -32و مة ة مرص ةةد تمة ة املع وم ةةات يف أمريك ةةا الالتيني ةةة والك ةةاالي؛( )3٩البيان ةةات ااق يمي ةةة
ويتعهةةد نةام ةاً إلكرتوني ةاً ل مع ومةةات ااحصةةائية عةةن تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت بينمةةا
يرق ةةب مرص ةةده ااق يم ةة ،املع ةةأ بالنط ةةاة العة ةري ( )40املؤ ة ةرات املتع ق ةةة بانتش ةةاال تقني ةةة النط ةةاة
الع ةري وإمكانيةةة احلصةةول ع يهةةا وتسةةعرها ورةةرعة ةةدماها.ونشةةرت ال جنةةة تقري ةراً عةةن حالةةة
تقنيةةة النطةةاة العةري يف أمريكةةا الالتينيةةة والكةةاالي؛ وأجةةرت مقاالنةةة بةةني الب ةةدا دا ةةل املنطقةةة
وتناولت الت ديات املتع قة بالسيارات العامة.
__________

(.http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Conf-FoE-2015/default_en.asp )36
(http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/cdmsi/CDMSI(2015)021rev_en_ )37
.abridged_report_9th_meeting.pdf
( )38ال جنة ة ة ةةة االقتصة ة ة ةةادية ألمريكة ة ة ةةا الالتينية ة ة ةةة والكة ة ة ةةاالي؛  2015رة ة ة ةةانتياغو متة ة ة ةةاح ع ة ة ة ة املوق ة ة ة ة الشة ة ة ةةبك،
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38767/S1500587_en.pdf;jsessionid=6654F957

()3٩

.4A3EA06CFE3A86C3AF2B4781?sequence=1
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/socinfo/noticias/paginas/8/44988/P44988.xml&xsl
.=/socinfo/tpl-i/p18f-st.xsl&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl

(.http://www.cepal.org/socinfo/orba/ )40
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الدولي
رابعا -التن ية والمتابعة عوى الصعيد
 المجوس االقتصادي واالجتماعي  -الجمعية العامة
ألف 
 -33يف  22وز/يولي  2015اعتمد ال ب االقتصادي واالجتماع ،القةراال 26/2015
بشةةيف تقيةةي التقةةد احملةةرز يف تنفيةةذ نتةةائج قمةةة تم ة املع ومةةات ومتابعتهةةا  .وواف ة ال ةةب ع ة
تقد بندين إىل العم ية الت ضرية الرتعرام اجلمعيةة العامةة الشةامل لتنفيةذ نتةائج القمةة وبةا
موجز مناقشة مسيفلة ارتعرام نتائج القمة اليت جرت الل الةدوال الثامنةة عشةر ل جنةة تسة ر
الع والتكنولوجيا ألغرام التنمية وتقرير أمانةة ال جنةة املعنةو تنفيةذ نتةائج القمةة العامليةة لتمة
املع ومات االرتعرام العشري.
 -34وبااض ة ة ةةافة إىل القة ة ة ةراال  125/70اب ة ة ةةذت اجلمعي ة ة ةةة العام ة ة ةةة يف  22ة ة ةةانو األول/
ديسمرب  2015القراال  184/70بشيف تس ر تكنولوجيات املع ومةات واالتصةاالت ألغةرام
التنمي ةةة .وط ب ةةت إىل األم ةةني الع ةةا أ يق ةةد ع ةةن طرية ة ال جن ةةة إىل اجلمعي ةةة العام ةةة يف دواله ةةا
احلادية والسبعني يف عا  2016تقريراً عن حالة تنفيذ كلةس القةراال ومتابعتة مة مراعةا طةة
التنمية املستدامة لعا  2030و طة عمل أديب أبابا.

باء -يريق األم المتحدة المعني بمجتم المعووما
 -35أنشةةيف هةةذه اآلليةةة املشةةرت ة بةةني الو ةةاالت ةةب الرؤرةةا التنفيةةذيني يف منةومةةة األم ة
املت د املعأ بالتنسي من أجل تنسي تنفيذ نتائج قمة تم املع ومات ع ة نطةاة املنةومةة.
وق ةةد َّنق ةةت اآللي ةةة ط ةةة عم ه ةةا يف اجتماعه ةةا الس ةةنوي ال ةةذي يعق ةةد يف أي ةةاال/م ةةايو يف إط ةةاال
االرةةتعرام الةةذي ري ة اجلمعيةةة العامةةة والحبةةت بعمةةل و ةةاالت األم ة املت ةةد مةةن أجةةل تعزيةةز
العالقة بني تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت وأهدامل التنمية املستدامة( .)41ووافقت اجلمعية
العامة ة ةةة يف ة ة ةةانو األول/ديسة ة ةةمرب يف قراالهة ة ةةا  125/70ع ة ة ة أ يسة ة ةةتمر عمة ة ةةل الفري ة ة ة .
وأعد الفري بيانةاً مشةرت اً إىل اجلمعيةة العامةة بشةيف االرةتعرام الشةامل لتنفيةذ نتةائج قمةة تمة
املع ومة ة ةةات .و ة ة ةةدد البية ة ةةا ع ة ة ة أبية ة ةةة االتسة ة ةةاة ع ة ة ة نطة ة ةةاة منةومة ة ةةة األم ة ة ة املت ة ة ةةد يف
تنفية ةةذ األهة ةةدامل وااللتزامة ةةات املتعة ةةدد املتع قة ةةة بتس ة ة ر قة ةةدال التكنولوجية ةةات اجلدية ةةد لتعزية ةةز
التنمية املستدامة وحتقي هدمل فالة حصول اجلمية ع ة تكنولوجيةات املع ومةات واالتصةاالت
بيفرعاال ميسوال (.)42

__________

(.http://www.ungis.org/ )41
(.http://www.ungis.org/Portals/0/documents/general/UNGIS_CEB_STATEMENT.pdf )42
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جي  -تيسير وتنسيق التن ية من جااب جها معنية متعددة
 -36انعقةةد منتةةدى قمةةة تمة املع ومةةات لعةةا  2015يف أيةةاال/مةةايو يف جنية بسويسةرا
حتةةت عن ةوا "مع ةاً يف االبتكةةاال كةةني تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت مةةن أجةةل التنميةةة
املسةةتدامة" .وأعةةد ميسةةرو مسةةاالات عمةةل قمةةة تم ة املع ومةةات مصةةفوفة القمةةة العامليةةة لتم ة
املع ومةةات وأه ةةدامل التنمي ةةة املس ةةتدامة الةةيت حت ةةدد أوج ة االتب ةةاط مسةةاالات عم ةةل القم ةةة بيفه ةةدامل
التنميةةة املسةةتدامة( .)43وأقة َّةرت اجلمعيةةة العامةةة يف قراالهةةا  125/70أ يكةةو منتةةدى قمةةة تمة
املع ومةةات من ةرباً ل مناقشةةة وتبةةادل أفضةةل املماالرةةات يف ةةال تنفيةةذ نتةةائج القمةةة مةةن قبةةل مجي ة
اجلهات املعنية ووافقت ع أ يواصل الفري عقد دوالات رنوياً.

 -37وترعة اليونسةةكو املنةةرب االكةةرتوين ألورةةاط قمةةة تمة املع ومةةات املعرفيةةة( .)44وال يةزال
االحتاد الدوا لالتصاالت يضط بعم يةة جةرد حصةي ة القمةة مبةا يف كلةس تعهةد قاعةد بيانةات
اجلةةرد الةةيت تصة أنشةةطة تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت والتنميةةة( .)45و ةةن جةوائز مشةةاالي
قمةةة تمة املع ومةةات يف منتةةدى القمةةة السةةنوي إعراب ةاً عةةن التقةةدير ل مشةةاالي واملبةةادالات الةةيت
تعةةزز أهةةدامل تم ة املع ومةةات( .)46وتةةنةَّ منارةةبات مةةن اجل ةوائز ع ة مشةةاالي املسةةاوا بةةني
اجلنسةني وتعميمهةا يف ةال التكنولوجيةا باال ةرتاي بةني االحتةاد الةدوا لالتصةاالت وهيةةة األمة
املت د ل مساوا بني اجلنسني و كني املرأ أ نا انعقاد اجتمةا اجلمعيةة العامةة الرفية املسةتوى
()47
يف انو األول/ديسمرب .

دال -شراكا المجتم المداي واألعمال التجارية والجها المعنية المتعدد ة
ِ -38
تنفذ الشرا ات بني القطا ا اص ومنةمات التم املةدين والةدوائر األ ادةيةة والتقنيةة
واجلهات املعنية املتعدد الكثر من األنشطة اليت تدع أهدامل قمة تم املع ومات.
 -3٩وعالو ع االرتثماال يف اهليا ل األرارية وا دمات تد ل األعمال التجااليةة أيضةاً
يف ةرا ات م ة احلكومةةات والو ةةاالت الدوليةةة باةةرم دعة فةةرص الوصةةول وتطةةوير التطبيقةةات
وتشةةتال يف ةةال الب ةةو املتع قةةة بآ ةةاال تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت .وتتعةةاو مبةةادال
األعم ةةال التجاالي ةةة ل ةةدع تمة ة املع وم ةةات وه ةة ،مب ةةادال أط قته ةةا غرف ةةة التج ةةاال الدولي ةةة مة ة
األعمةةال التجااليةةة مةةن أجةةل دعة تنفيةةذ نتةةائج قمةةة تمة املع ومةةات مبةةا يف كلةةس منتةةدى القمةةة
ومنتةةدى إداال اانرتنةةت( .)48وقةةد نشةةرت الابطةةة النةةةا العةةامل ،التصةةاالت األجهةةز النقالةةة الةةيت
__________

(.http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/ )43
(.http://www.wsis-community.org/ )44
(.http://www.itu.int/net4/wsis/stocktakingp/en )45
(.http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/18.aspx#.Vnposv2uuUk )46
(.http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2015.aspx )47
(.http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/basis/ )48
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ثل األعمال التجاالية يف ال االتصاالت املتنق ة تقاالير عن تطوير احملتوى احمل ة ،وعةن الفجةو
()4٩
الرقمية بني اجلنسني .
 -40وار ةةتمر تر ي ةةز اهتم ةةا منةم ةةات التمة ة امل ةةدين ع ة ة أبع ةةاد تمة ة املع ومة ةات املتع ق ةةة
بالوصةةول والتنميةةة واحلقةةوة .وتةةد ل الابطةةة االتصةةاالت التقدميةةة يف عةةداد منةمةةات ثةةر معنيةةة
بتكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت ومسةةائل التنميةةة واحلقةةوة وإداال اانرتنةةت  .وأصةةدالت الرابطةةة
واملعهد اانساين ل تعاو اامنائ ،يف عا  2015املنشةوال املعنةو التقريةر العةامل ،لرصةد تمة
املع ومةةات لعةةا  2015احلقةةوة اجلنسةةية واانرتنةةت( .)50وترَّ ةز اهتمةةا االحتةةاد الةةدوا جلمعيةةات
ومؤرسةةات املكتبةةات ع ة إتاحةةة فةةرص الوصةةول ل جمه ةوال واجلوانةةب الثقافيةةة لتم ة املع ومةةات
ةالل ت ةس السةنة بينمةةا اهتمةت الشةبكة الدوليةة ل قضةةا ع ة ارةتاالل األطفةال يف الباةةا ويف
إنتا املواد ااباحية واال اال هب ألغرام جنسية مبعاجلة جانب حقوة األطفال ومحايته .
 -41وال ةةزت مجعيةةة اانرتنةةت ع ة التةةدابر الةةيت هةةدمل إىل تشةةجي انفتةةاح اانرتنةةت وع ة
العالق ةةة املتطة ةوال ب ةةني إداال اانرتن ةةت والتنمي ةةة املس ةةتدامة .وق ةةد أص ةةدالت يف ع ةةا  2015تقري ةةر
اانرتنت العامل ،لعا  2015تطوال االتصاالت النقالة وتطوير اانرتنت.

هاء -تيسير مسارا العمل وتن ية مجموعة مختارة من أاشطة هيئا األم المتحدة

العمل
 -1تن ية مسارا

(أ) دوال الس ة طات املعنيةةة بةةأداال الشةةيف العةةا ومجي ة أص ة اب املص ة ة يف النهةةوم بتكنولوجيةةات
املع ومات واالتصاالت من أجل التنمية (جي )1
 -42يتج ة إرةةها تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت اامنةةائ ،يف أنشةةطة و ةةاالت األمة
املت ةةد املت صص ةةة واملنةم ةةات املتع ةةدد األطة ةرامل واملؤرس ةةات املالي ةةة الدولي ةةة واجله ةةات املعني ةةة
األ رى  .وأ د قةراال اجلمعيةة العامةة  125/70ةدداً التةزا اجلمعيةة العامةة بقةي ومبةاد؛ التعةاو
بني اجلهات املعنية املتعدد ومشاال تها يف تنفيذ نتائج قمة تم املع ومات .
 -43وحةيةةت العالقةةة بةةني نتةةائج قمةةة تم ة املع ومةةات وأهةةدامل التنميةةة املسةةتدامة باهتمةةا
وار النطاة .وتر ز االهتما يف اجتما عا  2015التيسةري املتع ة بتنفيةذ نتةائج القمةة كات
الصة ة ة مبس ةةاال العم ةةل  1ع ة ة ك ةةني تكنولوجي ةةات املع وم ةةات واالتص ةةاالت ألغة ةرام التنمي ةةة
املسةةتدامة( .)51وعقةةدت إداال الشةةؤو االقتصةةادية واالجتماعيةةة يف حزي ةرا /يوني ة يف نيوي ةوالي
اجتمةةا فري ة ةربا بشةةيف املضةة ،قةةدماً يف إقام ةةة تم ة مع ومةةات قابةةل لالرةةتدامة مةةن أج ةةل
__________

()4٩

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/07/150709-asia-local_content-final.pdfhttp://www.gsma.com/connectedwomen/wp-content/uploads/2015/02/GSM0001
.02252015_GSMAReport_FINAL-WEB-spreads.pdf

(.https://www.giswatch.org/2015-sexual-rights-and-internet )50
(.http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/255 )51

14

GE.16-03198

A/71/67-E/2016/51

اجلمي ة وارةةتناال ب ةذلس االجتمةةا االرةةتعرام الشةةامل الةةذي أجرت ة اجلمعيةةة العامةةة لنتةةائج قمةةة
تم املع ومات(.)52

(ب) اهليا ل األرارية ل مع ومات واالتصاالت (جي )2
 -44يتعاو االحتاد الدوا لالتصاالت م احلكومات والقطا ا اص من أجل وض معاير
وأنةمة دوليةة لالتصةاالت السة كية والالرة كية وطية الةرتددات ااكاعيةة ووضة طةط وطنيةة
الرت دا تقنيةة النطةاة العةري  .ومش ةت الةاالت الةيت اتسةمت بنشةاط ةاص يف عةا 2015
الت ةةول إىل البة الرقمةة ،الةةذي يةةوفر الطية لتطبيقةةات بدي ةةة إىل جانةةب وضة معةةاير تتع ة
باحلوربة الس ابية وإنرتنت األ يا (.)53
 -45واعرتمل قراال اجلمعية العامة  125/70بيفبية النطاة العري عنصر أرار ،يف كني
التنمية املستدامة .ويتوىل االحتاد الدوا لالتصاالت واليونسكو تنسي عمل جلنة النطاة العري
املعنية بالتنمية الرقمية اليت م ممث ني الفيعة ،املسةتوى ل منةمةات الدوليةة واحلكومةات والقطةا
ا ة ةةاص هبة ةةدمل تش ة ةةجي وض ة ة ريارة ةةات عام ة ةةة تتع ة ة باعتمة ةةاد ة ةةدمات النطة ةةاة الع ة ةري
وارةةت دامها .ونشةةرت ال جنةةة تقري ةراً بعن ةوا حالةةة تقنيةةة النطةةاة الع ةري لعةةا  2015النطةةاة
الع ة ةري يفر ة ةةا ل تنمي ة ةةة املس ة ةةتدامة( )54وعق ة ةةدت دوال ار ة ةةتثنائية بش ة ةةيف إ ة ةةاد من ة ةةاك مالي ة ةةة
وارةةتثماالية قاب ةةة لالرةةتدامة مةةن أجةةل ااعةةال عةةن بةةد تشةةايل ةةبكات النطةةاة العةري ع ة
الصةعيد العةةامل ،يف املنتةدى االقتصةةادي العةامل ،املقةرال عقةده يف ةةانو الثةاين/ينةةاير( .)55وأصةةدالت
ال جنةة بالتعةةاو مة ةةر ة إاليكسةو التقريةةر املعنةةو ورةةائل الت ةول تسة ر النطةةاة العةري
طةةة التنميةةة ملةةا بعةةد عةةا  .)56(2015وأعيةةد تشةةكيل ال جنةةة يف أي ةةول/رةةبتمرب فسةةميت جلنةةة
()57
من أجل التنمية املستدامة .
النطاة العري
 -46ونشرت منةمة التعاو والتنميةة يف امليةدا االقتصةادي يف تشةرين األول/أ تةوبر تقريةراً
بعنوا االبتكاال ارتناداً إىل البيانات البيانات الض مة من أجل النمو والرفاه أبرزت في تزايةد
تيف ر أراليب حت يل البيانات ع االبتكاال والنمو(.)58

( ) احلصول ع املع ومات واملعاالمل (جي )3
 -47مةا برحةت اليونسةكو تؤ ةد ع ة أبيةة بنةةا تمعةات املعةاالمل الشةام ة الةيت تت ةول فيهةةا
إمكانيةةة احلصةةول ع ة املع ومةةات إىل قةةدال معرفيةةة تةةدع التنميةةة املسةةتدامة .وقةةد طة َّةوالت ةةالل
__________

(.https://publicadministration.un.org/wsis10/egm )52
(.https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/22.aspx )53
(.http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2015.pdf )54
(.http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/bb-davos-report-2015.pdf )55
(.http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/TF-Post2015-advocacy-2014.pdf )56
(.http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/38.aspx#.VnpuI_2uuUk )57
(.http://www.oecd.org/sti/data-driven-innovation-9789264229358-en.htm )58
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الس ةةنة ونش ةةرت مب ةةاد؛ توجيهي ةةة بش ةةيف إمكاني ةةة الوص ةةول املفتوح ةةة وامل ة ةواالد التع يمي ةةة املفتوح ةةة
والتثقية ة يف ةةال ااع ةةال ونةم ةةت م ةةؤ رات بش ةةيف العالق ةةات ب ةةني تكنولوجي ةةات املع وم ةةات
واالتصاالت والشباب واأل اص كوي ااعاقة.
 -48وال تة ةزال املرافة ة العام ةةة ةةدمات اانرتن ةةت ت ةةؤدي دوالاً هامة ةاً يف تيس ةةر احلص ةةول ع ة ة
املع ومةةات وا ةةدمات .وقةةد نشةةر االحتةةاد الربيةةدي العةةامل ،ارتعراض ةاً عام ةاً ةةامالً بعن ةوا قيةةا
ةةدمات الربيةةد االكرتونيةةة منة ةوال عةةامل )5٩(،وأط ة يف ةرا ة م ة الصةةندوة الةةدوا ل تنميةةة
الزالاعيةةة مبةةادال ةةدمات الربيةةد املاليةةة األفريقيةةة هبةةدمل دع ة أنشةةطة الت ةةويالت املاليةةة .وعمةةل
االحتةةاد الةةدوا جلمعيةةات ومؤرسةةات املكتبةةات م ة اجلهةةات املعنيةةة األ ةةرى ع ة تعزيةةز إمكانيةةة
الوصول إىل اانرتنت عن طري املكتبات وغرها من مراف ا دمات العامة.
وتعةد إمكانيةةة الوصةةول إىل مرافة الب ةةو واملع ومةةات الع ميةةة مةةن األولويةةات يف مسةةاال
 -4٩ا
العمةةل هةةذا .وتتعةةاو منةمةةة الص ة ة العامليةةة ومنةمةةة األم ة املت ةةد لألغذيةةة والزالاعةةة وبرنةةامج
األمة ة املت ةةد ل بية ةةة واملنةم ةةة العاملي ةةة ل م كي ةةة الفكري ةةة يف برن ةةامج الب ةةو م ةةن أج ةةل احلي ةةا
( )Research4Lifeالةةذي ةةةن الب ةةدا الناميةةة معام ةةة تفضةةي ية يف احلصةةول ع ة الةةالت املعنيةةة
بالب ة الع مةة ،والص ة ة والزالاعةةة والبيةةةة الةةيت بض ة الرةةتعرام األق ةرا ( .)60ونشةةرت منةمةةة
التعاو والتنمية يف امليدا االقتصادي تقريراً عن اآل اال االقتصادية ل م كية الفكرية(.)61

(د) بنا القدالات (جي )4

 -50يتسة ة التثقي ة ة وبن ةةا الق ةةدالات بيفبي ةةة ب ةةر يف ةةال ك ةةني الب ةةدا النامي ةةة م ةةن ج ةةأ
املكارةةب االجتماعيةةة واالقتصةةادية لالبتكةةاالات التكنولوجيةةة .وقةةد عقةةدت و ةةاالت األم ة املت ةةد
واجلهات املعنية األ رى مؤ رات عديد وح قات عمل ودوالات تداليبيةة ةالل العةا هبةدمل تعزيةز
قةةدالات صةةنا السيارةةات وفنيةة ،تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت ومسةةت دميها .وترَّ ةز اهتمةةا
االجتما التيسري السنوي كي الص ة مبساالي عمةل قمةة تمة املع ومةات جةي  4وجةي  7ع ة
تعمي املهاالات االكرتونية(.)62
 -51وأعةةاد االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت تشةةكيل املرا ةةز املعنيةةة بتبةةادل ا ةربات وبنةةا القةةدالات
يف ةةاا االتصةةاالت الس ة كية والالر ة كية وتكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت مةةن بةةني مرا ةةز
التفوة التابعة ل بأد ال أراليب تداليب جديد وإ مال إعةداد برنا ة التةدالي؛ يف ةال إداال
__________

(.http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/studyPostalEservicesEn.pdf )5٩
(.http://www.research4life.org )60
( )61منةمةة التعةاو والتنميةةة يف امليةدا االقتصةادي  2015األ ةةر االقتصةادي ل م كيةة الفكريةةة الفصةل  -1تقريةةر
ميع 10 ،آب/أغسطب متاح ع املوق الشبك،
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP(2014)17/C

.HAP1/FINAL&docLanguage=En

(.http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/208 )62
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الطي ة الةةرتددي( .)63وعم ةةت مجعيةةة اانرتنةةت م ة ةةر ا مثةةل مفوضةةية االحتةةاد األفريقةة ،مةةن
أجةةل بنةةا القةةدالات يف الةةاالت التقنيةةة مبةةا يف كلةةس إنشةةا نقةةاط ل تبةةادل ع ة ةةبكة اانرتنةةت
ونشر النس ة  6من بروتو ول اانرتنت.

(ه) بنا الثقة واألمن يف ال ارت دا تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت (جي )5
 -52قا فري ا ربا احلكوميني املعةأ بةالتطوالات يف ميةدا املع ومةات واالتصةاالت السة كية
والالر ة كية يف رةةياة األمةةن الةةدوا الةةذي أنشةةيفت اجلمعيةةة العامةةة بتقيةةي التهديةةدات األمنيةةة
القائمةةة والنا ةةةة النامجةةة عةةن تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت .وأ ةةد مةةن جديةةد الغبةةة مجية
الةةدول يف تعزيةةز ارةةت دا تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت لألغةرام السة مية ومنة نشةةوب
النزاعات بسبب ارت دامها(.)64
 -53وي ةةوفر الربن ةةامج الع ةةامل ،ألم ةةن الفض ةةا االك ةةرتوين إط ةةاالاً لتنس ةةي احتياج ةةات الت ةةداليب
القانونية والتقنية والتنةيمية ع نطاة العا ( . )65وأنشةةت يف ب ةدا ثةر أفرقةة وطنيةة ل تصةدي
حل ةواد األمةةن االكةةرتوين بةةدع تقةةأ مةةن االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت ومنتةةدى أفرقةةة التصةةدي
حلواد األمن االكرتوين( .)66ويف نيسا /أبريل نشر االحتاد الدوا لالتصةاالت باال ةرتاي مة
ةةر ة  ABIلب ةةو تسةةوي التكنولوجيةةا مؤ ةةر أمةةن الفضةةا االكةةرتوين العةةامل ،ومةةوجزات حلالةةة
()67
السالمة يف الفضا االكرتوين بشيف  1٩6ب داً .

 -54وأ ةةدت مجعيةةة اانرتنةةت يف تقريرهةةا املعنةةو التعةةاو األمةةأ انةج لتنةةاول مسةةائل أمةةن
اانرتنةت ()Collaborative Security: An Approach to Tackling Internet Security Issues
حتمل اجلهات املعنية مسؤولية مجاعية عن أمةن اانرتنةت؛ بينمةا أصةدالت منةمةة التعةاو والتنميةة
يف امليةةدا االقتصةةادي و يقةةة بعن ةوا إداال امل ةةاطر األمنيةةة الرقميةةة م ةن أجةةل الرفةةاه االقتص ةةادي

واالجتماع ،توصية منةمةة التعةاو والتنميةة يف امليةدا االقتصةادي والو يقةة املصةاحبة (

Digital

Security Risk Management for Economic and Social Prosperity: OECD Recommendation
 .)68()and Companion Documentونةةةر منتةةدى إداال اانرتنةةت يف مسةةائل الربيةةد االكةةرتوين
()6٩

الطفي  ،وأفرقة التصدي حلواد أمن الفضا االكرتوين .
__________

()63

http://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/ITUContribution/2015_ITU_Contribution_to-WSISImplementation.pdf

()64

الفقرات .255-245

http://www.csistech.org/blog/2015/8/27/un-publishes-latest-report-of-the-group-of-government.experts

(.http://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx )65
(.http://www.first.org/ )66
(.https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-SECU-2015-PDF-E.pdf )67
(http://www.oecd.org/publications/digital-security-risk-management-for-economic-and-social- )68
.prosperity-9789264245471-en.htm
(.http://www.intgovforum.org/cms/best-practice-forums/2015-bpf-outs )6٩
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 -55ونش ةةرت ال جن ةةة االقتص ةةادية واالجتماعي ةةة لا ةةرك آر ةةيا توص ةةيات ريار ةةاتية بش ةةيف أم ةةن
الفضا االكرتوين ومكاف ة جرائ الفضا االكرتوين يف املنطقة العربية تضةمنت حت ةيالً ل الةة
يف املنطقة وال زت ع ضروال وضة ارةرتاتيجيات وطنيةة وع ة مسةائل التوعيةة والشةرا ات بةني
القطاعني العا وا ةاص والتعةاو الةدوا( .)70وواصةل ةب أوالوبةا جهةوده اهلادفةة إىل تعزيةز بنةا
القدالات كات الص ة باالتفاقية املتع قة باجلرةة االكرتونية(.)71
 -56وال يةزال تةةيف ر اانرتنةةت ع ة األطفةةال يثةةر ةواغل ةةري معاجلتهةةا عةةن طرية الربنةةامج
العة ةةامل ،لألمة ةةن االكة ةةرتوين واملبة ةةادالات الة ةةيت تقة ةةدمها مجي ة ة اجلهة ةةات املعنية ةةة .ووضة ةةعت منةمة ةةة
األم ة املت ةةد ل طفولةةة برنا ةاً عاملي ةاً لبنةةا القةةدال ع ة التصةةدي لالرةةتاالل اجلنسةة ،لألطفةةال
عرب اانرتنت.
 -57ودعا قراال اجلمعية العامة  125/70إىل قيةا قافةة عامليةة لألمةن االكةرتوين مبشةاال ة مجية
اجلهةةات املعنيةةة والحةةب باملبةةادالات يف هةةذا الصةةدد مبةةا فيهةةا مبةةادالات االحتةةاد ال ةةدوا لالتص ةةاالت
وجلنةة منة اجلرةةة والعدالةة اجلنائيةة ومكتةب األمة املت ةد املعةأ بامل ةدالات واجلرةةة.

(و) البيةة املواتية (جي )6

 -58ع ِق ة ةةدت الن ة ةةدو العاملي ة ةةة الس ة ةةنوية ل هية ة ةةات التنةيمي ة ةةة ال ة ةةيت ينةمه ة ةةا االحت ة ةةاد ال ة ةةدوا
لالتصةةاالت يف غةةابو يف حزيةرا /يوني ة ( )72وتر ةةز اهتمامهةةا ع ة فةةرص االرةةتثماال وحتةةديات
التمويةةل يف ةةال نشةةر الشةةبكة وفيمةةا يتع ة بتطبيقةةات تبةةادل املعةةاالمل كات القةةدال ع ة تق ةةيا
الفج ةوات الرقميةةة .واعتمةةدت النةةدو مبةةاد؛ توجيهيةةة بشةةيف أفضةةل املماالرةةات املتع قةةة باجليةةل
الرابة ة م ةةن األنةم ةةة( )73يف إط ةةاال موض ةةو اال اه ةةات الس ةةائد يف ةةال إص ةةالح االتص ةةاالت
الس ة ة كية والالر ة ة كية يف ع ةةا  2015االرة ةةتعداد لالقتصة ةةاد الرقمة ةة ،مة ةةن منش ة ةوالات االحتة ةةاد
الدوا لالتصاالت(.)74
 -5٩ونةة االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت يف تشةرين الثةةاين/نةةوفمرب املةةؤ ر العةةامل ،لالتصةةاالت
الراديوية الذي واف ع إد ال حتسينات يف إداال طي الرتددات الالر كية باية الف الكفا
ودف االبتكاال(.)75
 -60و ةةدد ق ةراال اجلمعيةةة العامةةة  125/70بشةةكل ةةاص ع ة البيةةةة املواتيةةة مبةةا يف كلةةس
حتديد أفضل املماالرةات وتطبيقهةا يف ةاالت التع ةي واالبتكةاال واالرةتثماال( .)76وأجةرى االحتةاد

__________

()70

_http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_TDD_15_1
.SUMMARY_E.pdf

(.http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp )71
(.http://www.itu.int/en/newsroom/gsr-15/Pages/default.aspx )72
(.http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Trends/Trends-Special%20Edition.aspx )73
(.http://www.itu.int/en/publications/Documents/Trends2015-short-version_pass-e374681.pdf )74
(.http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx )75
(.http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN95735.pdf )76
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الةةدوا لالتصةةاالت دالارةةة ارتقصةةائية ل بيةةةات التنةيميةةة وأط ة أدا تتب ة تنةيميةةة لتكنولوجيةةا
املع ومات واالتصاالت باية توضي التارات يف املماالرة العم ية(.)77

(ز) تطبيقات تكنولوجيا املع ومات واالتصاالت (جي )7
احلكومة االكرتونية
 -61يتزايد التواف يف اآلالا فيما يتع بيفبية احلكومةة االكرتونيةة وا ةدمات العامةة الرقميةة.
وتقي الدالارة االرتقصةائية الةيت ريهةا األمة املت ةد ةل رةنتني ل كومةة االكرتونيةة وتعِةدها
إداال الشةةؤو االقتصةةادية واالجتماعيةةة وتةةر تزايةةد ارةةت دا تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت
يف إداال القطا العا وا دمات ومشاال ة املواطنني فتستنر هبةا عم يةة صةن القةراالات احلكوميةة.
وعقةةدت يف عةةا  2015مشةةاوالات بشةةيف طرائ ة إج ةرا الدالارةةة االرتقصةةائية يف عةةا 2016
اليت ررت ز ع موضو احلكومة االكرتونية من أجل التنمية املستدامة.
االد مع وم ة ةةات
 -62ويتزاي ة ةةد االهتم ة ةةا بأ ة ة ةراي امل ة ة ةواطنني وباحلكوم ة ةةة املفتوح ة ةةة .وت ة ةةوفر م ة ة ةو ا
ل كومة ة ةةات أدا إ داال الشة ة ةةؤو االقتصة ة ةةادية واالجتماعية ة ةةة لقية ة ةةا وتقية ة ةةي جاهزية ة ةةة احلكومة ة ةةة
االكرتونيةة املعروفةةة ا تصةاالاً ب فةةةة مي اةرت ( .)78()METERوقةةد أتةزت إداال الشةةؤو االقتصةةادية
واالجتماعية مزيداً من العمل من أجل دع مشاال ة املواطنني مبةا يف كلةس وضة منهجيةة لتقيةي
بيانات احلكومة املفتوحة فيما يتع بت س ملشاال ة.
األعمال التجاالية االكرتونية
 -63ر ةَّ ق ةراال اجلمعيةةة العامةةة  125/70بيفبيةةة االقتصةةاد الرقمةة ،املتنةةام ،ضةةمن مكونةةات
االقتص ة ةةاد الع ة ةةامل .،وتر ة ةةز اهتم ة ةةا مس ة ةةاال العم ة ةةل املتع ة ة ة باألعم ة ةةال التجاالي ة ةةة االكرتوني ة ةةة يف
عةةا  2015ع ة إدمةةا أولويةةات األعمةةال التجااليةةة االكرتونيةةة الشةةام ة ل جمي ة واملسةةتدامة
والتكنولوجيات املنارةبة واالحتياجةات احمل يةة يف عم يةة تنفيةذ طةة التنميةة ملةا بعةد عةا .2015
وأج ةةرت الش ةرا ة املعني ةةة بقي ةةا تكنولوجي ةةا املع وم ةةات واالتص ةةاالت ألغ ةرام التنمي ةةة مش ةةاوالات
بشيف وض منهجيات لقيا التجاال الدولية يف تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت وا دمات
القائمة ع تكنولوجيا املع ومات واالتصاالت دعماً طة التنمية.
 -64وعةةرمل منشةوال األونكتةةاد املعنةةو تقريةةر اقتصةةاد املع ومةةات لعةةا  2015إطةةالة العنةةا
امكانةةات التجةةاال االكرتونيةةة ل ب ةةدا الناميةةة( )7٩مبؤ ةةر عالقةةة األعمةةال التجااليةةة االكرتونيةةة
باملسةةته س الةةذي رةي َّد رةةنوياً ممةةا رةةيتي إمكانيةةة املقاالنةةة بةةني جاهزيةةة التجةةاال االكرتونيةةة
فيمةةا بةةني الب ةةدا  .وبةةدأ األونكتةةاد أيضةاً تشةةايل قاعةةد بيانةةات عامليةةة لألطةةر القانونيةةة والتنةيميةةة
ل معامالت االكرتونية وجرائ الفضا احلاروك ومحاية البيانات وحقوة املسته كني(.)80
__________

(.http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/tracker/Pages/default.aspx )77
(http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/METERforEGovernment/tabid/1270/language/en- )78
.US/Default.aspx
(.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf )7٩
(.http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx )80
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 -65وأجرى مر ز التجاال الدولية حت يالً ل واجز اليت حتول دو مشاال ة املؤرسات الصةار
ارتكش ة ر ةةبل بن ةةا الق ةةدالات وال ةربامج كات
واملتور ةةطة احلج ة يف األر ةواة الرقمي ةةة العاملي ةةة و ا
الص ة مبتط باها .ونة االحتاد الربيدي العامل ،ر س ة من املؤ رات ااق يميةة ل تجةاال االكرتونيةة
واجتما ربا بشيف القوانني واألنةمة املتع قة بالتجاال االكرتونيةة .ونشةرت ال جنةة االقتصةادية
ألمريكةا الالتينيةةة ومنطقةةة الب ةر الكةةاالي؛ باال ةرتاي مة ةةر ة تي يفونيكةةا و ةر ا آ ةرين تقريةراً
بعنوا النةا اايكولوج ،الرقم ،واالقتصاد يف أمريكا الالتينية(.)81
 -66وقد اتف املشاال و يف املؤ ر الوزاالي العا ر ملنةمة التجاال العامليةة الةذي عقةد يف نةروك
يف ةةانو األول/ديسةةمرب  2015ع ة ديةةد برنةةامج العمةةل املتع ة بالتجةةاال االكرتونيةةة والوق ة
اال تياالي ل ررو اجلمر ية ع عم يات الب االكرتوين( .)82وات ِف أيضاً يف وز/يولية 2015
 2015ع ة ة تورة ةةي نطة ةةاة تطبي ة ة اتفة ةةاة تكنولوجية ةةا املع ومة ةةات ليشة ةةمل موعة ةةة أور ة ة مة ةةن
منتجاها.
التع االكرتوين
 -67يتزايةد الةرتابط بةني تكنولوجيةا املع ومةات واالتصةاالت والتع ةي بشةكل مطَّة ِرد .وتسةت اد
تكنولوجي ةةات املع وم ةةات واالتص ةةاالت اآل ع ة ة نط ةةاة وارة ة يف ال ةةالني ااداالي والرتب ةةوي يف
املةةداال وتتزايةةد أبيةةة الةةدوال الةةذي تؤدية التوعيةةة بتكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت يف املنةةاهج
الدالارية اليت تؤهل الشباب ل عمل يف الال الوظيف ،واألعمال التجاالية.
 -68وحةيةت باهتمةا ةاص يف هةذا املسةاال مةةن العمةل املةواالد التع يميةة املفتوحةة والرب يةةات
احلر واملفتوحة املصادال ل مع مني واملتع مني معاً.
 -6٩وواصة ت اليونسةةكو تعزيةةز املهةةاالات املهنيةةة يف ةةال تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت
من الل إطاال فةا املدالرةني( )83بايةة التشةجي ع ة إدالا التكنولوجيةات يف بةرامج التع ةي
الوطني ةةة والعاملي ةةة ابتا ةةا حتقية ة أه ةةدامل ت ةةوفر التع ةةي ل جمية ة والتوص ةةية بار ةةت دامها يف نةة ة
مع ومات ااداال التع يمية .
الص ة االكرتونية
 -70تةةؤدي منةمةةة الص ة ة العامليةةة دوالاً الائةةداً يف الصةةد وتيسةةر تط ةوالات الص ة ة االكرتونيةةة يف
إطاال منةومةة األمة املت ةد  .وقةد أجةرى مرصةد املنةمةة العةامل ،ل صة ة االكرتونيةة أحةد دالارةة
ارتقصةةائية يف ر س ة ة دالارةةات العامليةةة يف عةةا  2015وقةةد مةةن الهلةةا مةةوجزات حلالةةة الص ة ة
االكرتونية يف  125ب داً .وأ االت هةذه املةوجزات إىل إحةراز تقةد مش ِةج يف هةذا الصةدد لكنهةا
أ ةةدت ض ةةروال مواص ة ة جه ةةود بن ةةا املؤرس ةةات ووض ة السيار ةةات وبن ةةا الق ةةدالات .واالتف ة ع ةةدد

__________

(.http://en.fundaciontelefonica.com/publications/publication-details/itempubli/439/ )81
(.https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mc10_e.htm )82
(http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency- )83
.framework-for-teachers/
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الب دا اليت لديها ارةرتاتيجيات وطنيةة ل صة ة االكرتونيةة مةن  55ب ةداً يف عةا  200٩إىل 116
نشر تقرير امل عن ت س الدالارة االرتقصائية يف أياال/مايو .2016
ب داً يف عا  .2015وري ا

 -71وترَّ ةز اهتمةةا االجتمةةا التيسةةري ملسةةاال العمةةل املتع ة بالص ة ة االكرتونيةةة يف منتةةدى
قمة تم املع ومات ع إعاد اجلمهوال إىل مكان الطبيع ،يف ال الص ة العامة م الرت يةز
بشةةكل ةةاص ع ة ورةةائط التواصةةل االجتمةةاع .)84(،وقةةد أبةةرزت األم ةرام الوبائيةةة والك ةواال
الطبيعي ةةة والنزاع ةةات ال ةةيت اجتاح ةةت الع ةةا م ةةؤ راً أبي ةةة تكنولوجي ةةا املع وم ةةات واالتص ةةاالت يف
حاالت الطواال؛ واالرتجابة اانسانية ع ة الصةعيد العةامل .،وتؤ ةد منةمةة الصة ة العامليةة ع ة
أبية إمكانات تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت مةن حية تيسةر اابةالو وحتديةد املواقة يف
الوقةةت املنارةةب وتوصةةيل املع ومةةات بسةةرعة وأمةةا وتبةةادل املع ومةةات العامةةة والبةةط التمعةةات
احمل ية بالعام ني يف ا طوط األمامية لعم يات االرتجابة يف حاالت الطواال؛.
التوظي االكرتوين

 -72أ ةاال تقريةةر ال جنةةة املعنيةةة بتسة ر الع ة والتكنولوجيةةا ألغةرام التنميةة عةةن تنفيةةذ نتةةائج
قمة تم املع ومات إىل أ تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت تر ت آ االاً متباينة فيما يتع
بالعمالةةة وإ ةةاد فةةرص العمةةل والنةةزوح عةةالو ع ة كةةني أمنةةاط وطرائة عمةةل جديةةد ( .)85وقةةد
نوقشةةت هةةذه اآل ةةاال مبزيةةد مةةن االهتمةةا مة الرت يةةز ع ة االبتكةةاالات مثةةل تعزيةةز التشةةايل اآلا
ومستقبل ارت دا الذ ا االصطناع .،وقد حد ت هجر عمالة بر بني الب دا مبا يف كلةس
ارةةت دا الب ةةدا املتقدمةةة مصةةادال إنتةةا االجيةةة يف الب ةةدا الناميةةة واالرتعاضةةة عةةن جةةز مةةن
العمة ةةل املكتة ةة؛ بالعمة ةةل عة ةةن بعة ةةد .ور ة ةَّ ق ة ةراال اجلمعية ةةة العامة ةةة  125/70بة ةةيف تكنولوجية ةةات
املع ومةةات واالتصةةاالت قةةد أنشةةيفت جةةيالً جديةةداً مةةن األعمةةال التجااليةةة واملبتكةرات والوظةةائ
لكنها أحد ت يف الوقت نفس تارات يف أمناط أ رى من العمل وقضت ع بع األمناط.
 -73ونشر األونكتاد باال رتاي مة منةمةة العمةل الدوليةة يف ةانو األول/ديسةمرب التقريةر
املعن ةةو تقي ةةي ع ةةامل ،احص ةةا ات العمال ةةة يف ةةال تكنولوجي ةةا املع وم ةةات واالتص ةةاالت مص ةةنفة
حسب نو اجلنب(.)86
االكرتونيات البيةية
 -74ر ةَّ ق ةراال اجلمعيةةة العامةةة  125/70بةةيف تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت تعطةة،
فوائةةد بيةيةةة ينباةة ،تعةيمهةةا وتنةةتج عنهةةا تكةةالي بيةيةةة يتعةةني فضةةها .وتعمةةل املبةةادال العامليةةة
لالر ةةتدامة االكرتوني ةةة واالحت ةةاد ال ةةدوا لالتص ةةاالت و ةةر ا دولي ةةو آ ةةرو ع ة ة ارتكش ةةامل
السبل الكفي ة باحلد من األ ر البية ،ل شبكات واألجهز .
__________

(.http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/233 )84
(.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2015d3_en.pdf, pp. 107–108 )85
(.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d04_en.pdf )86
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 -75وقةةد اعتمةةد مةةؤ ر األطةرامل يف اتفاقيةةة بةةازل لعةةا  2015مبةةاد؛ توجيهيةةة مؤقتةةة بشةةيف
حر ة النفايات االكرتونية العابر ل دود.
 -76وتر ةةز اهتم ةةا برن ةةامج األم ة ة املت ةةد ل بية ةةة ع ة ة ار ةةت دا تكنولوجي ةةات املع وم ةةات
واالتصاالت لت سني تب يغ املع ومات البيةية وتبادهلا .و ري اآل تبادل البيانات بني  1٩0ب ةداً
م ةةن ةةالل مرفة ة تب ةةادل الب ةةو الت ةةاب لربن ةةامج البية ةةة " "UNEP Liveال ةةذي يس ةةت د نةة ة
اابةةالو الوطنيةةة .ويقةةد بروتو ةةول ال جنةةة االقتصةةادية ألوالوبةةا املتع ة بسةةجالت إطةةالة امل و ةةات
()87
.
ونق ها منوك نةا قائ ع تكنولوجيا املع ومات واالتصاالت لرصد الت و
 -77ويتزايةةد ارةةت دا تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت جلم ة وتبةةادل بيانةةات األالصةةاد
اجلوية واملع ومات البيةيةِ .
وتيسر املنةمة العاملية لألالصةاد اجلويةة تةداول املع ومةات ورةط الب ةدا
بينما يعمل نةا الرصد العامل ،املتكامل التاب هلا ع ة حتسةني بيانةات األالصةاد اجلويةة والبيانةات
املنا ي ةةة .ويس ةةاعد مش ةةرو إيض ةةاح ،بش ةةيف التنب ةةؤ ب ةةالةواهر اجلوي ةةة القار ةةية يف حتس ةةني ق ةةدالات
اانذاال بالكواال والتيفهب هلا يف أفريقيا ومنطقة احمليط اهلاد؛.
الزالاعة إلكرتونية
 -78تسةةاند مجاعةةة مماالرةة ،الزالاعةةة االكرتونيةةة أنشةةطة متابعةةة نتةةائج قمةةة تم ة املع ومةةات
املتع قة ةةة بالزالاعة ةةة االكرتونية ةةة ممة ةةا ييسة ةةر التعة ةةاو يف ة ةةال تبة ةةادل املعة ةةاالمل وإنشة ةةا الشة ةةبكات
والب ةةو وتنفيةةذ ال ةربامج( .)88وحب ةةول ةةانو األول/ديسةةمرب  2015ةةا عةةدد أعضةةا ت ةةس
اجلماعة قد اوز  13أل مشاالي من أ ثر من  170ب داً من بينه عةام و يف ةال التنميةة
وص ة ةةنا ريار ة ةةات وممث ة ةةو ملنةم ة ةةات م ة ة ةزاالعني وب ة ةةاحثو و ة ة ةربا يف تكنولوجي ة ةةا املع وم ة ةةات
واالتصاالت املست دمة يف اا الزالاعة والتنمية الريفية .
 -7٩وارةةتبانت منةمةةة األمة املت ةةد لألغذيةةة والزالاعةةة آالا املسةةت ِدمني قبةةل انعقةةاد منتةةدى
قمة تم املع ومات لعا  2015بارم ارتعرام فعالية اجلماعة والط ب املسةتقب  ،يف وقةت
يشةةهد تا ةراً ر ةريعاً يف تطةةوير تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت ونشةةرت ارةةتنتاجات يف تقريةةر
ارتعرام العشر رةنوات ل زالاعةة االكرتونيةة( .)8٩وحةددت املنةمةة الت ةديات والتوصةيات بشةيف
احملت ةةوى وتنمي ةةة الق ةةدالات والش ةةؤو اجلنس ةةانية والتن ةةو وإمكاني ةةة الوص ةةول واملش ةةاال ة والشة ةرا ات
والتكنولوجيات واالرتدامة االقتصادية واالجتماعية والبيةية.
 -80وال يزال تيفييد منةمة األم املت د لألغذية والزالاعة واالحتاد الدوا لالتصاالت لوضة
اررتاتيجيات وطنية ل زالاعة االكرتونية مستمراً.
__________

(.http://www.unece.org/env/pp/prtr.html )87
(.http://e-agriculture.org/e-agriculture )88
(.http://www.fao.org/3/a-i4605e.pdf )8٩
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الع و االكرتونية
 -81يتزايد االهتما بةدوال الع ة والتكنولوجيةا واالبتكةاال يف دفة عج ةة التنميةة املسةتدامة مبةا
يف كلس إرها إمكانات البيانات الض مة يف تعمي فه التنمية وحتسني الت طةيط هلةا .و ةدد
منشوال اليونسكو املعنو تقرير عن الع و حنو عا  2030ع ة أبيةة تكنولوجيةات املع ومةات
واالتصةةاالت وتبةةادل البيانةةات وإ ةراي املةواطنني( .)٩0وأصةةدال ال ةةب االرتشةةاالي الع مةة ،لألمةةني
العا لألم املت د توصيات يف أياال/مايو بشيف حتسني تنسي مج البيانةات وتق ةيا الفجةو
بني الب دا يف هذا الال(.)٩1
 -82وتر ةةز اهتمةةا االجتمةةا التيسةةري ملسةةاال العمةةل املتع ة بةةالع و االكرتونيةةة ع ة إ ةةاد
ح ول مفتوحة لتمعات معرفة ام ة ل جمي  .وتشج اليونسكو وو االت األم املت د املعنية
األ ةةرى ع ة ة تعزي ةةز ف ةةرص الوص ةةول املفت ةةوح إىل ال ةةالت الع مي ةةة والب ثي ةةة م ةةن ةةالل برن ةةامج
الب و من أجل احليا (.)٩2
 -83ودعا قراال اجلمعية العامة  125/70إىل تعزيز دوال تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت
يف آلية تيسر التكنولوجيا اليت أعِن عن قيامها يف مؤ ر قمة األم املت د املعأ باعتماد طةة
التنمية ملا بعد عا .2015

(ح) التنو الثقايف واهلوية الثقافية والتنو ال اوي واحملتوى احمل ( ،جي )8
 -84واص ت اليونسكو إدمةا نتةائج قمةة تمة املع ومةات يف عم هةا املتع ة بةالتنو الثقةايف
وال اوي ومحاية الرتا الرقم ،وتعزيزه ودع الصناعات ا القة .وعقدت املنةمةة يف أيةاال/مةايو
يف إط ةةاال منت ةةدى قم ةةة تم ة املع وم ةةات ح ق ةةة نق ةةا بش ةةيف الثقاف ةةة وتكنولوجي ةةات املع وم ةةات
واالتصاالت بوصفهما من القوى الدافعة ل تنمية املستدامة(.)٩3
 -85وأ ةةد االحت ةةاد ال ةةدوا جلمعي ةةات ومؤرس ةةات املكتب ةةات جبان ةةب منةم ةةات أ ةةرى م ةةن
منةمةات التمة املةدين أبيةة املسةائل الثقافيةة مبةا فيهةا الةرتا الرقمة ،يف إطةاال ارةتعرام قمةة
تم ة املع ومةةات بعةةد مةةروال  10رةةنوات و طةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةا  .2030وأعةةد ةةب
أوالوبةةا مشةةرو توصةةية بشةةيف ةةبكة اانرتنةةت اجلماهريةةة م ة الرت يةةز ع ة حتةةدي املؤرسةةات
الثقافيةةة( .)٩4وواص ة ت بعة اجلهةةات املعنيةةة باانرتنةةت مةةن مج تهةةا االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت
واليونس ةةكو وهية ةةة اانرتن ةةت لألا ةةا واألالق ةةا امل صص ةةة (إيك ةةا ) إح ة ةراز تق ةةد با ةةاه ت ةةوفر
__________

(.http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf )٩0
(.https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1387&type=13&menu=1634 )٩1
(.http://www.research4life.org/ )٩2
(.http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/261 )٩3
(https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/digitisation/CDCPP-(2015)8_EN-Internet- )٩4
.citoyens.pdf
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ةةدمات اانرتنةةت ب اةةات متعةةدد مسةةتفيدين يف كلةةس مةةن إضةةفا الطةةاب الةةدوا ع ة بع ة
النطاقات الع يا ا من بينها  113نطاقاً ا تسب هذه السمة بنهاية عا .)٩5(2015

 -86ورةَّ قةراال اجلمعيةةة العامةةة  125/70بةةيف تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت تةةدع
باضطراد تنو التعبر الثقايف والقطاعني اابداع ،والثقايف.

(ط) ورائط ااعال (جي )٩
 -87ال ت ةزال العالقةةة بةةني ورةةائط ااعةةال التق يديةةة وتكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت
مستمر يف التطوال حي أتاحت التكنولوجيات ورائل جديد جلم األ بةاال وبثهةا وأدت إىل
تنةةو مصةةادالها مةةن ةةالل عناصةةر تشةةمل الصة افة اجلماهريةةة وإ ةرا احملتةةوى السةةمع ،والبصةةري
مبواد من مصادال مجاهرية وتاير مناك عمل املؤرسات اا باالية .وارتكشفت اليونسكو هذه
املسائل يف مؤ رها ايضاح الصوال (آكاال/ماال  )2015والدالارة اليت أجرها بشيف اانرتنت.
 -88وواصة ت اليونسةةكو عم هةةا ع ة تعزيةةز حريةةة ورةةائط ااعةةال مة إيةةال اهتمةةا ةةاص
ملسائل التثقي يف ال ااعال والب التمع ،ورالمة الصة فيني وملؤ ةراها املتع قةة بورةائط
ااعةةال واملراعيةةة ل ف ةواالة اجلنسةةانية .وتر ةةز اهتمةةا االجتمةةا التيسةةري ملسةةاال العمةةل قيةةد النةةةر
ع ة أبيةةة وجةةود ورةةائط إعةةال حةةر ومسةةتق ة وتعدديةةة مةةن أجةةل حتقية األهةةدامل اامنائيةةة(.)٩6
وأوىل ب أوالوبا أيضاً اهتمام حلرية التعبر ورالمة الص فيني.
 -8٩وواصل االحتاد الدوا لالتصاالت دعم لالنتقال من الب التناظري إىل الب الرقم ،.

(ي) األبعاد األ القية لتم املع ومات (جي )10
 -٩0يسر مؤ ر اليونسكو اايضاح ،تبادل املع ومات واملماالرات اجليد فيما بني أص اب
املصة ة بشةةيف املسةةائل املتع قةةة بةةاحلقوة واانرتنةةت ومةةن بينهةةا مسةةيفلتا األمةةن وا صوصةةية(.)٩7
ويف تشرين الثاين/نوفمرب أقر املؤ ر العا ل يونسكو ارتنتاجات الدالارةة الةيت أجرهةا املنةمةة عةن
اانرتن ةةت وال ةةيت ح ةةددت األولوي ةةات املتصة ة ة ب ةةاحلقوة واألبع ةةاد األ القي ةةة لإلنرتن ةةت باعتبااله ةةا
عناصر حااة يف تمعات املعرفة(.)٩8
 -٩1ونة ب أوالوبا يف تشرين األول/أ توبر مؤ راً بشيف حرية التعبر وهو يعمل ع
إعداد دالارة مقاالنة بشيف الرقابة ع حمتوى اانرتنت يف أقالي الدول األعضا .

__________

( )٩5مع ومات مقدمة من هيةة اانرتنت لألاا واألالقا امل صصة (إيكا ).
(.http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/206 )٩6
(.http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/outcome_document.pdf )٩7
(.http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf; A/RES/70/125 )٩8
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 -٩2وحةةة ،باهتمةةا متزايةةد ةةالل السةةنة األ ةةر النةةاج عةةن العن ة ضةةد النسةةا والبنةةات
بورائل مش ت تقد والقة مناقشة من ال جنة املعنية بالنطةاة العةري وعقةد منتةدى بشةيف أفضةل
املماالرات من قِبل منتدى إداال اانرتنت(.)٩٩
 -٩3وأ د قراال اجلمعية العامة  125/70أ حقوة اانسا تشكل عنصراً أرارةياً يف الؤيةة
قم ةةة تمة ة املع وم ةةات وأ تكنولوجي ةةات املع وم ةةات واالتص ةةاالت أظه ةةرت ق ةةدالها ع ة ة تعزي ةةز
مماالرةة احلقةةوة مبةا فيهةةا احلة يف حريةة التعبةةر وتكةوين اجلمعيةةات وأعةةرب يف الوقةت نفسة عةةن
الق ة بشةيف تقييةد حريةة التعبةةر وا صوصةية ورةالمة الصة فيني .وأ ةةد ةدداً ع ة وجةوب تة
حقوة األ اص وه متص ني باانرتنت بذات القدال من احلماية اليت تتمت هبةا حقةوقه وهة
غر متص ني ب .

(ي) التعاو الدوا وااق يم( ،جي )11
 -٩4كل االرتعرام العا لنتائج قمة تم املع ومات بؤال تر يز التعاو الةدوا مةن أجةل
تنفيذ ت س النتائج الل العا  .وأجرت أمانة ال جنة املعنيةة بتسة ر الع ة والتكنولوجيةا ألغةرام
التنميةةة مشةةاوالات إق يميةةة يف إطةةاال الت ضةةر لالرةةتعرام العشةةري لنتةةائج القمةةة .وأصةةدال ةةب
الرؤرا التنفيذيني بياناً مشرت اً موجهاً إىل اجلمعية العامة بشيف االرتعرام العا (.)100
 -٩5وتر ةز االهتم ةةا أيض ةاً ع ة العالق ةةة ب ةةني تنفي ةةذ نت ةةائج القم ةةة وعم ي ةةات األم ة املت ةةد
ونتائجها األ رى وال ريما نتائج مةؤ ر قمةة األمة املت ةد املعةأ باعتمةاد طةة التنميةة ملةا بعةد
عةةا  2015واملةةؤ ر الةةدوا لتمويةةل التنميةةة والةةدوال احلاديةةة والعش ةرين ملةةؤ ر األط ةرامل يف اتفاقيةةة
األم املت د ااطاالية بشيف تار املناخ.
 -٩6ونةةةرت ال جنةةة يف اجتمةةا ا ةربا ملةةا بةةني الةدوالات يف الفةةرت  2016-2015الةةذي
عقد يف انو الثاين/يناير  2016يف موضوع ،املد الذ ية واهليا ل األرارية وآفةاة التنميةة
الرقمية(.)101
 -2المسائل المواضيعية

املالية
(أ) اآلليات 
ةدال الرئيسة ة ةة ،لتموية ة ةةل قطة ة ةةا تكنولوجية ة ةةا املع ومة ة ةةات
 -٩7ال ي ة ة ةزال االرة ة ةةتثماال ا ة ة ةةاص املصة ة ة ا
واالتصاالت .وتشكل عائدات االتصاالت الس كية والالر كية أ ثر من  2.5يف املائة من النةاتج
__________

()٩٩

http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-wg-gender-discussionpaper2015executive-summary.pdf؛ http://www.intgovforum.org/cms/documents/best-practice-forums/623-
.bpf-online-abuse-and-gbv-against-women/file

(.http://www.ungis.org/Portals/0/documents/general/UNGIS_CEB_STATEMENT.pdf )100
(.http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=941 )101
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احمل ةة ،اامجةةاا ع ة نطةةاة العةةا وتب ةةغ حصةةة الب ةةدا الناميةةة فيهةةا أ ثةةر مةةن  25يف املائةةة(.)102
وقد ك ت الشرا ات بةني القطةاعني العةا وا ةاص إضةافة بةر إىل نطةاة مبةادالات االرةتثماال
يف اهليا ةةل األرار ةةية وا ةةدمات يف الب ةةدا النامي ةةة .ونف ةةذت املؤرس ةةات املالي ةةة الدولي ةةة أيضة ةاً
ارتثماالات هامة يف ال اهليا ل األرارية.
 -٩8والحب قةراال اجلمعيةة العامةة  125/70بالزيةادات الةيت حةد ت يف ارةتثماالات القطةاعني
العةةا وا ةةاص يف تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت منةةذ انعقةةاد القمةةة .ودعةةا الق ةراال إىل زيةةاد
وارةةتدامة االرةةتثماال يف ةةاالت اهليا ةةل األرارةةية وا ةةدمات وبنةةا القةةدالات والب ة والتطةةوير
ونقل التكنولوجيا وف روط متف ع يها يف ااطاال الذي حددت طة عمل أديب أبابا.

(ب) إداال اانرتنت
تعزيز التعاو
 -٩٩دع ةةا برن ةةامج عم ةةل ت ةةونب بش ةةيف تمة ة املع وم ةةات إىل تعزي ةةز التع ةةاو با ةةرم ك ةةني
احلكومات من االضةطال بيفدواالهةا ومسةؤولياها ع ة قةد املسةاوا يف مسةائل السيارةات العامةة
الدوليةةة املتع قةةة باانرتنةةت وال يشةةمل كلةةس املسةةائل التقنيةةة والتنفيذيةةة اليوميةةة الةةيت ال تةةؤ ر ع ة
مسائل السيارات العامة الدولية( .)103وقد ِ
ابذ عدد من املبادالات الرامية إىل تعزيةز التعةاو منةذ
انعق ةةاد القم ةةة .وق ةدمت إىل ال جن ةةة يف دواله ةةا الثامن ةةة عش ةةر والق ةةة عم ةةل توض ة االط ةةة مس ةةائل
السيارات العامة الدولية املتع قة باانرتنت(.)104
 -100ودعةةت اجلمعيةةة العامةةة يف قراالهةةا  125/70إىل مواصة ة احلةواال بشةةيف تعزيةةز التعةةاو .
وط بت إىل الئيب ال جنة عن طري ال ب االقتصادي واالجتماع ،تشكيل فري عامةل حب ةول
ةةوز/يولي ة  2016مةةن أجةةل وض ة توصةةيات بشةةيف مواص ة ة حتقي ة تعزيةةز التعةةاو ع ة الن ةةو
املتةةو يف برنةةامج عمةةل تةةونب .ومةةن املق ةرال أ يكفةةل الفري ة العامةةل املشةةاال ة الكام ةةة جلمي ة
اجلهات املعنية م أ ذ آالائها و رباها امل ت فة يف االعتباال.
منتدى إداال اانرتنت
 -101انعقةةد االجتمةةا السةةنوي العا ةةر ل منتةةدى يف ه ةواو بيس ةوا الربازيةةل يف الفةةرت مةةن 10
إىل  13تشة ةرين الث ةةاين/ن ةةوفمرب  2015لتن ةةاول موض ةةو "تطة ةوال إداال اانرتن ةةت ك ةةني التنمي ةةة
املستدامة" .وحضر املنتدى أ ثر من  2 400ا وتضمنت فعاليات أ ثر من  150ح قة
عمل وج سة مواضيعية بينما االي آ رو عرب اانرتنت من الل  50مر ز تنسي عن بعد.
__________

( )102األونكتةاد  Implementing WSIS Outcomes: A Ten-year Review 2015نيويةوالي وجنية
املوق الشبك.http://unctad.org/en/publicationslibrary/dtlstict2015d3_en.pdf ،
(http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html )103؛ الفقرات .71-6٩
(.http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162015crp2_en.pdf )104
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 -102وواصل فري املنتدى االرتشاالي املكو من جهات معنية متعدد تنفيةذ توصةيات فرية
ال جنة العامل املعأ بأد ال حتسينات ع املنتةدى( )105مةن ةالل ابتكةاالات هةدمل إىل زيةاد
املشةةاال ة وحتقي ة نت ةةائج م مورةةة .وأدى العم ةةل فيم ةةا ب ةةني الةةدوالات إىل حتدي ةةد املنت ةةدى ي ةةاالات
ريارةةات عامةةة ل ةربط ب يةةو ة ا آ ةرين( .)106ونةةوق عةةدد مةةن تقةةاالير املنتةةدى عةةن أفضةةل
املماالرةةات .ومش ةةت ت ةةس التقةةاالير دالارةةات بشةةيف الةةت ك يف االتصةةاالت غةةر املرغةةوب فيهةةا
والعن ة اجلنسةةاين ع ة اانرتنةةت واعتمةةاد النس ة ة  6مةةن بروتو ةةول اانرتنةةت وأفرقةةة التصةةدي
حلة ةواد األم ةةن االك ةةرتوين ونق ةةاط التب ةةادل ع ةةرب اانرتن ةةت ومش ةةاال ة جه ةةات معني ةةة متع ةةدد .
وقدَّمت اجل سات العامة ل منتةدى إرةهامات يف االرةتعرام العشةري ل ِق َّمةة ونةةرت يف مسةائل
اقتصةةاد اانرتنةةت والتنميةةة املسةةتدامة؛ و يةةاالات السيارةةات العامةةة مةةن أجةةل البةةط ب يةةو ة ا
آ رين؛ وتعزيز أمن الفضا االكرتوين وبنا الثقة الرقمية؛ وا دمات ا الية من الررو ؛ والعالقة
ب ةةني حق ةةوة اانس ةةا والوص ةةول وإداال اانرتن ةةت؛ وتطة ةوال ال ةةنة اايكولوجي ةةة يف إداال اانرتن ةةت
عقب مبادال االجتما العامل ،جلهات متعدد معنية باانرتنت(.)107
 -103ويتزايةةد باضةةطراد عةةدد املنتةةديات الوطنيةةة وااق يمي ةة اداال اانرتنةةت حي ة أبِةةغ عةةن
اباك أ ثر من  40مبادال من هذا القبيل الل عا .2015

 -104ووافقةت اجلمعيةة العامةةة عةرب قراالهةةا  125/70يف اجتماعهةا الفية املسةةتوى الةذي عقةةد
يف ةةانو األول/ديسةةمرب ع ة ديةةد واليةةة املنتةةدى لفةةرت عشةةر رةةنوات أ ةةرى ع ة أ يثبِةةت
املنتدى الهلا إحراز مزيد من التقةد يف املسةائل املتع قةة بطرائة العمةل ومشةاال ة اجلهةات املعنيةة
من الب دا النامية .ورينعقد االجتما احلادي عشر ل منتدى يف املكسيس يف عا .2016
التنمية 

قيا تكنولوجيا املع ومات واالتصاالت ألغرام
 -105 ثةةل الشةرا ة املعنيةةة بقيةةا تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت ألغةرام التنميةةة منتةةدى
تعاوني ةاً يض ة  14و الةةة مةةن و ةةاالت األم ة املت ةةد والو ةةاالت األ ةةرى .وتعةةى الش ةرا ة جبم ة
وحت يل البيانات املتع قة بتس ر تكنولوجيا املع ومةات واالتصةاالت ألغةرام التنميةة وبنتةائج قمةة
تم ة املع ومةةات( .)108ويف ةةباط/فربايةةر قةةدمت الش ةرا ة إىل اجتمةةا فري ة ةربا تةةاب لألم ة
املت د ومعأ بااطاال ااال ادي طة التنمية املستدامة لعا  2030مقرتحاً بشيف العالقة بني

__________

()105
()106
()107
()108
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.http://www.unctad.info/en/CstdWG/
.http://www.intgovforum.org/cms/FinalSynthesisPolicyOptionsForConnectingTheNextBillion.pdf
http://www.intgovforum.org/cms/igf2015-main-sessions؛
.http://www.intgovforum.org/cms/10th%20IGF%20Chairs%20Summary_Finalv2.pdf
االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت واألونكتةةاد وإداال الشةةؤو االقتصةةادية واالجتماعيةةة ومعهةةد اليونسةةكو لإلحصةةا
وال جنة ةةة االقتصة ةةادية ألفريقية ةةا وال جنة ةةة االقتصة ةةادية ألمريكة ةةا الالتينية ةةة والب ة ةةر الكة ةةاالي؛ وال جنة ةةة االقتصة ةةادية
واالجتماعية ة ةةة آلر ة ة ةةيا واحمل ة ة ةةيط اهل ة ة ةةاد؛ وال جن ة ة ةةة االقتص ة ة ةةادية واالجتماعي ة ة ةةة لا ة ة ةةرك آر ة ة ةةيا ومنةم ة ة ةةة العم ة ة ةةل
الدولي ةةة وبرن ةةامج األم ة ة املت ةةد ل بيةة/اتفاقية ةةة ب ةةازل وجامع ةةة األم ة ة املت ةةد ومنةمة ةةة التع ةةاو والتنمية ةةة يف
املي ة ة ةةدا االقتص ة ة ةةادي والبن ة ة ةةس ال ة ة ةةدوا واملكت ة ة ةةب ااحص ة ة ةةائ ،لالحت ة ة ةةاد األوالوك .انة ة ة ةةر املوقة ة ة ة الش ة ة ةةبك،
.http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx
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تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت وقيةةا أهةةدامل التنميةةة املسةةتدامة( .)10٩ورةةيكتمل العمةةل
ع وض طرائ لقيا األهدامل يف عا . 2016
 -106ويتعهد االحتاد الدوا لالتصاالت قاعد البيانات العاملية ملؤ رات االتصاالت الس كية
والالرة ة كية/تكنولوجي ةةا املع وم ةةات واالتص ةةاالت ال ةةيت تضة ة أ ث ةةر م ةةن  100مؤ ةةر م ةةن أ ث ةةر
مةن  200ب ةةد( .)110ونشةةر االحتةاد الةةدوا لالتصةةاالت يف تشةرين الثةاين/نةةوفمرب تقريةةره السةةنوي
عة ةةن قية ةةا تم ة ة املع ومة ةةات الة ةةذي ق ة ةيَّ في ة ة ا اهة ةةات مؤ ة ةةر تنمية ةةة تكنولوجية ةةا املع ومة ةةات
واالتصاالت ع مدى السةنوات ا مةب السةابقة مبةا يف كلةس البيانةات املتع قةة باحلصةول ع ة
()111
تكنولوجي ةةا املع وم ةةات واالتص ةةاالت وار ةةت دامها وا تس ةةاب مهاالاه ةةا  .وقة ةيَّ التقري ةةر أيضة ةاً
التا ةرات يف ر ة ة أرةةعاال تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت ونةةاق آ ةةاال إنرتنةةت األ ةةيا ع ة
حت يل البيانات اامنائية.
 -107وأ د قراال اجلمعية العامة  125/70دداً حاجة طة التنميةة املسةتدامة العةا 2030
إىل حةةدو زيةةاد بةةر يف فةةرص احلصةةول ع ة تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت و كةةني
اجلمية مةةن الوصةةول الشةةامل وبيفرةةعاال ميس ةوال إىل ةةبكة اانرتنةةت حب ةةول عةةا  .2020والح ةب
باأله ةةدامل الة ةةيت حة ةددت لربن ةةامج عم ةةل التوصة ةةيل واجلوان ةةب األ ةةرى لتكنولوجي ةةات املع وم ةةات
واالتصةةاالت يف عةةا  2020والةةيت اعتمةةدت يف مةةؤ ر مفوضةة ،االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت يف
عا  2014مبا يف كلس هدمل الوصول مبعدل ارت دا اانرتنت إىل نسبة  60يف املائة حب ول
عةةا  .)112(2020واعتمةةد االحتةةاد يف عةةا  2015طرائ ة جديةةد لقيةةا التقةةد احملةةرز با ةةاه
حتقية أهةةدامل برنةةامج عمةةل التوصةةيل مةةن أجةةل النمةةو والشةةمول واالرةةتدامة واالبتكةةاال والشةرا ة
يف عا  2020م إيال اهتما اص ل ب دا النامية وأقل الب دا منواً(.)113

 -108وحةيت باهتما اص مسيفلة حتسةني قيةا الفجةو الرقميةة مبةا يف كلةس الفجةو الرقميةة
بةةني اجلنسةةني .ونشةةر حبو ةاً بش ةيف الفجةةو الرقميةةة بةةني اجلنسةةني ةةل مةةن األونكتةةاد ومنةمةةة العمةةل
الدولية( )114واالحتاد الدوا لالتصاالت( )115والابطة النةا العامل ،لالتصاالت النقالة(.)116

__________

()10٩

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/intlcoop/partnership/Partnership-Background.note-on-ICT-indicator-proposal-for-Expert-Group.pdf

(.http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/ )110
( )111انةر احلا ية .7
(.http://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx )112
( )113انةر احلا ية .7
(.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d04_en.pdf )114
( )115انةر احلا ية .7
(http://www.gsma.com/connectedwomen/wp-content/uploads/2015/02/GSM0001_02252015_ )116
.GSMAReport_FINAL-WEB-spreads.pdf
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خامسا -االستنتاجا والمقترحا  
 -10٩اعتمةةدت األم ة املت ةةد يف عةةا  2015بةةدع مةةن مجي ة اجلهةةات املعنيةةة كات الص ة ة
طةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةا  2030وقةراال اجلمعيةةة العامةةة  .125/70ويشةةكل هةةذا األمةرا معةاً
طو هيدية لزياد أوج التآزال بني نتةائج قمةة تمة املع ومةات وتطةوير تمة املع ومةات وحتقية
التنمية املستدامة.
 -110وق ةةد تور ة انتش ةةاال تكنولوجي ةةات املع وم ةةات واالتص ةةاالت بق ةةدال ب ةةر ج ةةداً يف الس ةةنوات
العشةةر الةةيت انقضةةت منةةذ انعقةةاد القمةةة بينمةةا تاةةرت طبيعتهةةا نتيجةةة وتةةر االبتكةةاالات الس ةريعة ممةةا
أدى إىل نشةةو ةةدمات جديةةد مثةةل ورةةائط ااعةةال االجتماعيةةة وظهةوال طرائة جديةةد ل توصةةيل
والوصول مثل احلوربة الس ابية .ونتيجةة لةذلس تزايةد د ةول هةذه التكنولوجيةات يف صة ب عمةل
املؤرسةةات احلكوميةةة واألعمةةال التجااليةةة ويف حيةةا املةواطنني األفةراد ممةةا غة َّةر طبيعةةة إداال ا ةةدمات
العامةةة وطرائ ة تق ةةدةها؛ َّ
ومكةةن كلةةس م ةةن ظه ةوال أن ةوا جدي ةةد مةةن املشةةاالي وأمن ةةاط جديةةد م ةةن
العمالةةة و ة َّةكل هديةةداً ألمنةةاط ظ ةةت رةةائد لفةرتات طوي ةةة؛ وأتةةاح فرصةاً جديةةد ل نةةا ل صةةول
ع ة املع ومةةات والتعبةةر عةةن آالائهة والتفاعةةل فيمةةا بيةةنه  .بيةةد أ هةةذه ااتةةازات انةةت مصة وبة
مبش ةةا ل كات صة ة ة تش ةةمل ل ةةاطر تزاي ةةد انع ةةدا املس ةةاوا نتيج ةةة الفجة ةوات الرقمي ةةة ع ةةالو ع ة ة
اجلوانب املتع قة بتهديد األمن الش ص ،وا صوصية والتكالي البيةية.
 -111وم ةةن املتوقَّ ة أ تش ةةهد الس ةةنوات ا مس ةةة عش ةةر ال ةةيت تفص ةةل ع ةةا  2015ع ةةن موع ةةد
ا تم ة ةةال ط ة ةةة التنمي ة ةةة املس ة ةةتدامة لع ة ةةا  2030مزي ة ةةداً م ة ةةن انتش ة ةةاال تكنولوجي ة ةةات املع وم ة ةةات
ةرج أ يكةو ل بيانةات الضة مة وإنرتنةت األ ةيا وابتكةاالات التكنولوجيةةا
واالتصةاالت بينمةا ي َّ
وا دمات األ رى تيف ر حتوي  ،مما ل ملا حد منذ القمة .وريكو هلذه التطةوالات تةيف ر عمية
ع ة احلكوم ةات واالقتصةةاد والتمة  .وأظهةةرت ا ةةرب املكتسةةبة منةةذ القمةةة صةةعوبة التنبةةؤ بطبيعةةة
مبتك ةرات تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت وتيف رهةةا فكثةةر مةةن ا ةةدمات املنتشةةر اآل ع ة
نطاة وار تكن متوقعة يف عا .2005
 -112وينشةةيف عةةن األبيةةة املتزايةةد والتط ةوال السةري لتمة املع ومةةات عةةدد مةةن الت ةةديات الةةيت
اعة ة ِةرتمل هبة ةةا يف االرة ةةتعرام الشة ةةامل الة ةةذي أجرت ة ة اجلمعية ةةة العامة ةةة لتنفية ةةذ نتة ةةائج قمة ةةة تم ة ة
املع ومةةات .ورةةتكو معاجلةةة هةةذه الت ةةديات بالاةةة األبيةةة لعم يةةات التنفيةةذ واملتابعةةة فيم ةا بعةةد
عا .2015
 -113و ب ع التم الدوا الرت يز أ ثر ع ة تعزيةز ةوال تمة املع ومةات حةول البشةر
ومشولة ل جمية وتوجهة حنةةو التنميةة .وتشةةر األدلةةة املسةتمد مةةن االرةتعرام العشةةري ل قمةةة إىل
م ةةدى تثب ةةيط الفجة ةوات الرقمي ةةة فيم ةةا ب ةةني الب ةةدا ويف دا ه ةةا لت قية ة الفوائ ةةد الكام ةةة لتمة ة
املع ومةةات .وي ةةز مزيةةد مةةن العمةةل بوج ة ةةاص مةةن أجةةل فالةةة عةةد ب ة أقةةل الب ةةدا من ةواً
والتمعة ة ةةات احمل ية ة ةةة الفقة ة ةةر واملهمشة ة ةةة يف مجي ة ة ة الب ة ة ةةدا عة ة ةةن الر ة ة ةةب .ومة ة ةةنا ق ة ة ةراال اجلمعية ة ةةة
العام ةةة  125/70اهتمام ة ةاً اص ة ةاً أيض ة ةاً لكفال ةةة اادم ةةا الكام ةةل ل نس ةةا والبن ةةات يف تم ة ة
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املع ومةةات مبةةا في ة حتقي ة املسةةاوا بةةني اجلنسةةني يف ارةةت دا اانرتنةةت وزيةةاد مشةةاال ة النسةةا
والبنةات يف املشةةاالي التجااليةةة بصةةفة موظفةةات ومالكةات لألعمةةال ا اصةةة ِ
ومبتكةرات وصةةانعات
ق ةراال .ولةةيب الشةةمول ةةرد مسةةيفلة توصةةيل بةةل يشةةمل أيض ةاً األرةةعاال امليس ةوال وتطةةوير احملتةةوى
وبنا القدالات.
 -114وينبا ةة ،أ تعمة ة األمة ة املت ةةد واجله ةةات املعني ةةة األ ةةرى فهة ة طبيع ةةة تطة ةوال تمة ة
املع ومات وتيف ره ع احلكومة واالقتصاد والتم  .وينبا ،مج مزيد مةن األدلةة وحت ي هةا بشةكل
أ ثر انتةاماً من أجل فالة حصول صنا القراال ع املع ومات اليت حيتاجونا الباك القراالات
الص ة ي ة وتقي ةةي أ ةةر السيار ةةات العام ةةة و ياالاه ةةا وقراالاه ةةا والتص ةةدي ل ت ةةديات النا ةةةة يف
ةةاالت مثةةل أمةةن الفضةةا االكةةرتوين وحقةةوة اانسةةا وتوظية فوائةةد املبتكةرات التكنولوجيةة.
ويتط ب هذا األمر اباك نج ابتكاالية جديد مبا يف كلس بنا القدالات ومجة البيانةات وحت ي هةا
يف الب دا النامية.
 -115وم ةةن الض ةةروالي تعزي ةةز أوج ة الت ةةآزال ب ةةني تم ة املع وم ةةات وعم ي ةةة تنفي ةةذ ط ةةة التنمي ةةة
املس ةةتدامة لع ةةا  .2030و م ةةا تورة ة انتش ةةاال تكنولوجي ةةات املع وم ةةات واالتص ةةاالت وتع ةةززت
وتيسةةر
قةةدالاها ازداد تيف رهةةا ع ة ةةل هةةدمل مةةن أهةةدامل طةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةا َّ 2030
تنفيةةذها مةةن ةةالل التكنولوجيةةات والقةةدالات اجلديةةد وأمكةةن الصةةدها وقيةةا التقةةد احملةةرز حنةةو
حتقيقهةةا بفعاليةةة أ ةةرب مةةن ةةالل مج ة وحت يةةل البيانةةات الض ة مة .ومةةن الضةةروالي سةةيد هةةذه
اال اه ةةات يف االر ة ةرتاتيجيات اامنائي ةةة الوطني ة ةة والدولي ةةة وخباص ةةة منه ةةا ت ةةس املعني ةةة بت قي ة ة
األهدامل ابتاا حتقي اامكانات اامنائية الكام ة لتم املع ومات.
أقرت اجلمعية العامةة يف ارتعراضةها الشةامل بتعةذال التصةدي لت ةس الت ةديات دو
 -116وقد َّ
ارتمراال مشاال ة احلكومات وتعاونا وقيا را ات معها ومة القطةا ا ةاص ومنةمةات التمة
املدين واملنةمات الدولية واألوراط التقنية واأل ادةية واجلهات املعنية األ رى من مجي الب دا .
وق ةةد ي ةةزت قم ةةة تمة ة املع وم ةةات من ةةذ ب ةةدئها بالتع ةةاو مة ة جه ةةات معني ةةة متع ةةدد وبكفال ةةة
مشاال تها .وال تقل أبية عن كلس املسابة يف بنا أوج التآزال بني تم املع ومات واألهدامل
الع يا ل مجتم الدوا الواالد يف طة التنمية املستدامة لعا .2030
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