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موجز
أُعد هد اددلا الرقايددا اًددرطابةا لي يدده الددلا وجصدده اايددم ايقريفددا ا وايجرمدداع
ق داا  46/2006إىل األمددل ال ددا لتمددب املريدددل بددملع يدديس اليطنددة امل نيددة بر د ال يددب
والركنولوجي ددا أل د دااة الرنمي ددة عيم د دا برناي ددل جملر ددائل القم ددة ال املي ددة ارمد د امل يوم ددا (القم ددة
ال امليددة) ويد ز الرقايددا األجملشد ة الائي ددية الددي اضد ي هبددا أصددياب امليفدديية عددا 2016
لرنايل جملرائل القمة ال املية وقد أع ّد أماجملة مؤمتا األمب املريدل ليرطا ل والرنميدة (األوجملكردا )
الرقايا اًرنا ا إىل امل يوما الي قدمرصا كياجملا من اخل منظومة األمدب املريددل ومنظمدا
ولية وجصا م نية أخاى 
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مقدمة
 -1أُعد الا الرقايا اًرطابة لقاا اايم ايقريفدا ا وايجرمداع  46/2006ويرضدمن
م يومددا مق هدمددة مددن  28كياجمل دا مددن منظومددة األمددب املريدددل ومنظمددا وليددة وجصددا ا م نيددة
أخاى( )1اًرطابت لاًالة من األمل ال ا إىل األوجملكرا عا فيصا إىل تقدمي إًدصاما بشدملع
اجتااددا تنايددل جملرددائل القمددة ال امليددة وإ ددازا الرنايددل ومددا ي نضدده مددن عقبددا ويددوجز الرقايددا
الر ددو ا واألجملش د ة الائي ددية عددا  2016وتددا م يومددا إضددافية عددن تنايددل جملرددائل القمددة
الوثيقة E/CN.16/2017/CRP.2
ال املية عا 2016

أوالا -االتجاهات الراليسية
ألف -نمااو يبياار ولكنااو مت اااوت يااي الونااوج الااى تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت
واستخدامها
 -2شدصد عدا  2016مندوا مرواصد ا وكبد ا ا يفدول عيدت خددما تكنولوجيدا امل يومددا
ا د ددات ا ي د ددوا
وايتيف د دداي ويق د ددد ايل د ددا ال د دددورت ل تيف د دداي أع ع د ددد ايش د دناكا
بيغ  7.37ب يل اشناك ال امل أقل من جمليفاصا قيدي ا اشدناكا عايضدة الن دا ،ويُقدد أع
أكثددا مددن  60املائددة مددن ًددكاع ال ددامل لددديصب اش دناك وايفددد عيددت األقددل ا ددات ا يددوا
ويقددد ايلددا أع  47املائددة مددن ًددكاع ال ددامل اًددر دموا ا جملنجملددت مددال وايفدددل عيددت األقددل
يد د أ د داء ال ددامل
خد د ل ف ددنل ث ث ددة أش ددصا ع ددا  2016وأع  52املائ ددة م ددن األً ددا
()2
ت ر د ا جملنجملت املنزل
د د أع ا ددل األ ق ددا ال املي ددة اد د و اءا ددا جواجمل دده تا دداو قمي ددة كبد د ل وم ددرمال
-3
ا يف د ددول عي د ددت تكنولوجي د ددا امل يوم د ددا وايتيف د دداي واً د ددر دامصا فرق د دددياا ايل د ددا ال د دددورت
ل تيف د دداي ل د ددا  2016تب د ددل أع ان د دداك  90اش د دناكا ا د ددات احملم د ددول ال د داي الن د ددا،
لكددل  100جمل ددمة البيددداع املرقدمددة مقا جملددة ب  41اش دناكا البيددداع الناميددة وأقددل مددن 20
اشناك ا أقل البيداع منوا وتُقد جمل بة األًدا الدي نكنصدا ايًدراا ل مدن خددما ا جملنجملدت
املنددزل بد د  84املائددة أو وبددا ولكددن اددل الن ددبة ي ترط داوز  15املائددة أفايقيددا جنددو

__________

()1

()2

2

اب ددة ايتيفدداي الرقدميددةر وايددم أو وبددار واليطنددة ايقريفددا ية وايجرماعيددة ةًدديا واحملدديس ا ددا ر واليطنددة
ايقريفد ددا ية وايجرماعيد ددة ل د ددا اًد دديار واليطند ددة ايقريفد ددا ية ألفايقيد ددار واليطند ددة ايقريفد ددا ية ألو وبد ددار واليطند ددة
ايقريفددا ية ألمايكددا ال تينيددة والبيددا الكددا يةر واملاوضددية األو وبيددةر ومنظمددة القضدداء عيددت اًددر ل األ اددال
الب اء و إجملراج املوا ا بايفية وايجتا هبب أل ااة جن يةر ومنظمة األ لية والز اعدةر ومنظمدة ال مدل الدوليدةر
وماكددز الرطددا ل الدوليددةر وايرتددة ا جملنجملددت لتمدداء واأل قددا امل يفيفددةر ومنردددى إ ا ل ا جملنجملددتر و يددة ا جملنجملددتر
وايلا الدورت ل تيفداي ر ومنظمدة الر داوع والرنميدة امليدداع ايقريفدا ار واألوجملكردا ر وإ ا ل األمدب املريددل
ليشددؤوع ايقريفددا ية وايجرماعيددةر ومنظمددة األمددب املريدددل لينبيددة وال يددب والثقافددة (اليوجمل ددكو)ر وباجملددامل األمددب
املريدددل ليبيرتددةر ومنظمددة األمددب املريدددل ليرنميددة اليفددناعيةر وايلددا ال يدددا ال ددامل ر والبن د الدددورتر وباجمل ددامل
األ ليددة ال ددامل ر ومنظمددة اليفددية ال امليددةر واملنظمددة ال امليددة ليميكيددة الاكايددةر واملنظمددة ال امليددة لت صددا ا ويددة
اجملظا  )xsst.//Sg/spg P/d/ag/opdat/nu// ptth
(ل ع عيت ال ا ًصاما
http://www.gsmaintelligence.com/research/?file=97928efe09cdba2864cdcf1ad1a2f58c&downloadر
وhttp://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspxر
وhttp://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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اليفيااء وبا ضافة إىل ذل فايتيفاي ذا الن ا ،ال اي أًاع كث ا البيداع املرقدمة
ممددا ا د عييدده البيددداع الناميددة يفددل أع تكياددة الوصددول إىل ا جملنجملددت أقددل عموم د ا مقا جملددة
()3
مبروًس خل األًا
اًدر ااة
 -4وقد أورت اارمدا شدديد لياطدول الاقميدة الكبد ل بدل ا ن دل الدي ُيفدد
()4
األمددب املريدددل ال شدداا لرنايددل جملرددائل القمددة ال امليددة ك داجملوع األول /ي ددم  2015وتبددل
تقدياا ايلا الدورت ل تيفاي ل ا  2016أع ايفرمال جملاداذ الن داء ال دامل إىل ا جملنجملدت
يقل بن بة  12املائدة عدن جملاداذ الاجدال إليصدا كمدا أع ادل الن دبة تيفدل إىل  31املائدة
()5
أقل البيداع منوا

 -5وي اة تقايا قياس ارمد امل يومدا الدلا يُ د ّد ايلدا ًدنويا اًدرنراجا بشدملع 11
مؤشد داا م ددن مؤشد داا ا يف ددول عي ددت تكنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي واملص ددا ا املريف ددية هب ددا
واًددر دامصا وا د املؤش داا املد جددة ليددل تنميددة تكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي وقددد
يف ّ ددنت يد البيددداع تقايبدا تاتيبصددا الدددليل عددا  2016مد يفدددوا زيددا ا كبد ل بوجدده
خاص ا ات احملمول ال اي الن ا ،وتشكل أقل البيداع مندوا البيدة البيدداع األقدل توصدي ا
()6
بالشبكة الدليل بينما ًطيت البيداع املروً ة الدخل أك ل ُّ ن النتيه

باء -تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية المستدامة
 -6اعرمد د د ددد األمد د د ددب املريد د د دددل أييولً/د د د ددبرم  2015خ د د د ددة الرنميد د د ددة امل د د د ددردامة
ل ا  2030الي تضب  17ادفا من أاداف الرنمية امل ردامة و 129ايدة( )7 وتشدمل ايدا
ا دددف  9الددلا يرندداول م ددمللي البددة الريريددة وايبركددا لقي د ُدب زي ددا ل ك ددب ل ف دداص ا يف ددول
عي ددت تكنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي وال د إىل تددوف ف دداص الوصددول الش ددامل واملي ددو
إىل ش ددبكة ا جملنجمل ددت أق ددل البي ددداع من دوا ي دول عددا  2020ومددن امل ديهب بدده أع تكنولوجيددا
امل يوما وايتيفاي تش ّكل عوامل لايز اامة لريقيب األاداف وال ايدا األخداى وًدرز ا
الانل يفىت عا  2030
أمهيرصا بزيا ل اجملرشا اا وقد هتا
 -7و عت ا م ية ال امة قاا ادا  125/70إىل إجدااء مواءمدة وثيقدة بدل عمييدة القمدة
ال املية وخ ة الرنمية امل ردامة ل ا  )8(2030وكدز منرددى القمدة ال امليدة عدا  2016عيدت
الدداوابس بددل أاددداف الرنميددة امل ددردامة والقمددة ال امليددة مبددا ذل د جملشددا ددس يشددرمل عي ددت
م ددا ا عم ددل ت ي ي ددة بش ددملع القم ددة ال املي ددة مد د أا ددداف الرنمي ددة امل ددردامة مد دن أج ددل تي د د
__________

()3

املاج د جملا ددهر قاعدددل بياجملددا ايلددا الدددورت ل تيفدداي بش دملع املؤش داا ال امليددة ل تيفدداي /تكنولوجيا امل يومددا
وايتيفداي
) publicationمر دداا الد داابس الر ددارتhttp://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr .
ر وITU, 2016, Measuring the Information Society Report 2016 (Geneva, United Nations

 2016/MISR2016-w4.pdf

()4
()5
()6
()7
()8
GE.17-03236
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الرن دديب( )9و اذا /مددا س وض د ت اليطنددة ا يفيفددائية األمددب املريدددل قائمددة تضددب 231
مؤشداا لقيدداس الرقددد احملدداز ددو لقيددب األاددداف( )10واخرد ًددرة مؤشداا تر يددب بركنولوجيددا
امل يوما وايتيفاي لدعب صد األاداف املر يقدة بدالبة الريريدة والر يديب ومتكدل املداأل وال يدب
()11
والركنولوجيا وايبركا
 -8وأ ج البن الدورت تقايا الرنمية ال امل ل نة  .2016ال وائد الاقمية اًر ااضد ا
()12
شددام ا لي د ل املكر ددبة ت د تكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي أل دااة الرنميددة
وأق ددا ا ددلا ايً ددر ااة ب ددملع الركنولوجي ددا الاقمي ددة ق ددد اجملرش ددا ب دداعة م ظ ددب أ دداء ال ددامل
ت زيدز النمدو وزيدا ل الاداص ول دل تقددمي ا ددما ولكدن
وأًصمت كث من ا اي
الرنميدة مل يددا ،إىل م ددروى الروق دا ومل يرددوزع توزي د ا مركافرتد ا وجملريطددة لددلل
تملث ادا الكيد
يشد البند الدددورت إىل أع تكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي مبددا زا يفددىت اةع مددن أوجدده
ب د د البيد ددداع وفض د د ا عد ددن م ا د ددة الاطد ددول الاقميد ددة يوص د د الرقايد ددا بد ددملع هتي د د
الراد دداو
ا كومددا البيرتددة الرمكينيددة ليمكم د املندداةال لياقمنددة مددن خ د ل ت زيددز أجملظمددة تكاددل املناف ددة
بل الشاكا وتنمية مصا ا القوى ال امية لريبيدة مر يبدا ايقريفدا ا ديدد وضدماع م داءلة
مؤً ا ا كب أما أصياب امليفيية

جي  -تزائد أهمية األعماج اإللكترونية والتجارة اإللكترونية
 -9تزايَ َد ايارمدا بالرطدا ل ا لكنوجمليدة واملشداكة فيصدا تزايددا كبد ا وم درماا مد تزايُدد وعد
البيددداع الناميددة باليفددية بددل قددد ل ال دابس ا لكددنوي ذا ا ددو ل ال اليددة
ا كومددا والشدداكا
والقد ل الرناف ية والرطا ل ا لكنوجملية مما ًة يفيوية ليشاكا الكب ل واليف ل إذ تريح إمكاجملية
ا جملراج والروزي ع ً ًل ا مدا ال املية ونكن أع ُل ن الرطا ل ا لكنوجملية قد ل الشاكا
اليف ل واملروًد ة ا طدب عيدت ايجملددماج األًدوا ،ال امليدة وتشد تقددياا األوجملكردا إىل أع
قيم ددة الرط ددا ل ا لكنوجملي ددة ال املي ددة ا تا ددت بن ددبة  38املائ ددة م ددن  16.4تاييي ددوع وي
ع ددا  2013إىل  22.1تاييي ددوع وي ع ددا  2015وك دداع م ظ ددب الزي ددا ل ايقريف ددا ا
الناشرتة( )13وتشكل امل ام فيما بل املؤً ا الرطا ية ا زء األك من الرطا ل ا لكنوجملية
ال املية
 -10ومددا اجملاكددت الرطددا ل ا لكنوجمليددة تددؤ ا إىل الريددول بشددكل مرزايددد وتنشددمل عنصددا الادداص
والريددديا م دا ونكددن أع يي ددا منواددا ال داي إقامددة جتددا ل أوددل وي ددصب الردددفقا الدوليددة
أع ب البيداع أقد مدن ادا عيدت ايًدراا ل مدن ادلا ايجتدا ويب ّدل
لي ي وا دما
ليل األوجملكرا بشملع جاازيدة الرطدا ل ا لكنوجمليدة بدل املؤً دا الرطا يدة وامل درصيكل أع ادل
ا اازية أقل ما تكدوع ت دو ا أفايقيدا يفيد توجدد يفاجدة ماًدة إىل ايًدرثما بشدكل مردزامن

__________

()9
(E/CN.3/2016/2/Rev.1 )10
( )11ايلا الدورت ل تيفاي  2016الايفل 3
(http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 )12
( )13تقدددياا جملي دداع/أبايل 2016ر تشددمل الرطددا ل ا لكنوجمليددة امل ددام فيمددا بددل املؤً ددا الرطا يددة وامل ددام بددل
املؤً ا الرطا ية وامل رصيكل ()http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1281
http://www.itu.int/net4/wsis/sdg/
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الابس ا لكنوي و البة الريرية ليم ام
()14
من يفي الركياة

واليوج ريا الي مت ّكن من مما ًة جتدا ل ف الدة

 -11وت دداا قددد ا ال دابس ا لكددنوي والرطددا ل ا لكنوجمليددة لددديا خاصددة أقددل البيددداع
مند دوا وق ددد بين ددت اليطن ددة ايقريف ددا ية ةً دديا واحمل دديس ا ددا أع ان دداك ع ق ددة قوي ددة ب ددل الرط ددا ل
ا لكنوجمليددة وا دددما الثابرددة ليدابس ا لكددنوي ال داي الن ددا ،من قددة اًدديا واحملدديس ا ددا
مشد ل عيت األمهية ا امة ليصياكل األًاًدية( )15وجيده عيدت البيدداع مبدوازال ذلد أع ت دو
املصددا ا ذا اليفددية وتض د األ ددا القاجملوجمليددة والرنظيميددة املناًددبة وتددلك وع د ي د أصددياب
امليفيية وتقدل ايفرمداي أع تكدوع ليمؤً دا الرطا يدة أقدل البيدداع مندوا مواقد شدبكية أو
أع ت اة م ام هتا إلكنوجملي ا مما يقيدل مدن قدد هتا عيدت مما ًدة الرطدا ل ا لكنوجمليدة واملشداكة
ً ًد دل القيم ددة ال املي ددة ويكر د د أم ددن الاض دداء ا لك ددنوي أمهي ددة بال ددة أيضد دا وتر ي دده ا ددل
الريدديا بدلل مزيدد مدن ا صدو لبنداء القدد ا وي كد عدد مرزايدد مدن البيدداع عيدت تيفدميب
ًياًددا واً دناتيطيا و نيددة تن ددوا عيددت تي د ال ناصددا مددن أجددل ت د إمكاجملددا الرطددا ل
ا لكنوجملية أل ااة الرنمية ايقريفا ية

داج -التطورات المتصلة باإلنترنت وادارة اإلنترنت
 -12اً د ددرما ت د ددو ا جملنجمل د ددت ع د ددا  2016جملريط د ددة ليرق د ددد الركنول د ددوج وايبرك د ددا
اد ددال األعمد ددال
ا د دددما وأصد ددبيت الشد ددبكة أاد ددب من د د ل تيفد دداي وتبد ددا ل امل يومد ددا
الرطا يددة وترزايددد أمهيرصددا أل اء ا كومددا وتددؤ ا و ا رو ي د ا يفيددال جمل ددبة كب د ل مددن ًددكاع
ال امل
ي ايقريفا ا واارم ا فقد أ ى
 -13واناك ث ثة أمثية تبل تزايد أمهية ا جملنجملت
ا ل البياجملا من خ ل ا دما ال يابية يفيد ُلادب بياجملدا وت بيقدا
ايجملرشا املرنام
األفاا واملؤً ا الرطا ية مااكز ليبياجملا بديا من يفاظصا أجصزل امل ر دمل أجملا دصب
إىل ةص ددو ل ددديا جدي دددل تر ي ددب ويفوص ددية البياجمل ددا واألم ددن والويي ددة القض ددائية وأً ددصمت
مؤً ا جتا ية شبكية جديدل مثدل إيدا إع ( )Airbnbوأوبدا ( )Uberخي يدة منداذج
األعمددال الرقييديددة ادداي مثددل النقددل احملي د وأمدداكن ا قامددة و ايفددت مددن ق قضددايا تر يددب
مب درقبل مؤً دا ا دددما وع قدا ال مدل واددا اد ذا وًدائل الرواصددل ايجرمداع تدزيح
وً ددائل ا عد د الرقييدي ددة لريف ددبح أا ددب ميف ددد لتخب ددا واة اء ل دددى كثد د م ددن امل ددر دمل
مما يث النقاش بشملع تملث اا امل اي ايجرماعية وتنوع ا اب ال ياً
 -14ويرزايددد ايارمددا بددالر و ال داي ل جملنجملددت ع د اموعددة واً د ة مددن ادداي الر ي د
ارمد امل يومددا مبددا ذلد جملظددا إجملنجملددت األشددياء الناشد والرش د يل اةرت وت ددويا األجصددزل
اللاتي ددة الرشد د يل مث ددل املاكب ددا ال ددي ت م ددل ب دددوع ً ددائب فض د ا ع ددن ليي ددل البياجمل ددا بكمي ددا
ض مة وا اذ القاا ا بناءا عيت عمييا يف ابية واللكاء ايص ناع وتريح ال الر دو ا
فاص دا كث د ل ليرنميددة ولكنصددا تث د أيض دا ش دوا ل كب د ل بشددملع ال ياًددا ال امددة ير يددب ب ضددصا
__________

()14
()15
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بض ددماع أم ددن الاض دداء ا لك ددنوي ألجص ددزل إجملنجمل ددت األش ددياء و اي ددة البياجمل ددا و ددا ا الن دزاع
الاضدداء ا لكددنوي ويُروق د أع يكددوع تملث اددا عيددت املدددى ال ويددل عميق د ا وإع كدداع مددن اليف د ه
الرنبؤ به
 -15و عددا ًُ 2016ددطل ت ددو اددا اددال إ ا ل ا جملنجملددت واددو لديددد وةددائ ايرتددة
ا جملنجملددت لت قددا امل يفيفددة الددي تددديا عمييددة يفددين باوتوكددوي ا جملنجملددت وم دوا األ قددا
وإ ا ل املن قة األصيية واجملرصت  30أييولً/برم ال قد امل بل يفكومة الوييا املريدل
األمايكيددة وايرتددة ا جملنجملددت لتمدداء واأل قددا امل يفيفددة املر يددب بددمل اء اددل املصددا واًددر ي عندده
اجرماع ا يرتة ا امم وا م ل اللا ُعقد اذا /ما س
بنتيبا إشااف جديدل أُقا
ب ددد مااوضددا مكثاددة بددل ال ديددد مددن أصددياب امليفدديية جملقيددت ا ش دااف عيددت مصددا ايرتددة
ا جملنجملددت لت قددا امل يفيفددة إىل اعددة أصددياب امليفدديية عيددت اليفد يد ال ددامل الددلين ي ميددوع
عددن اي ددب جصدداز فاع د تدداب يرت ددة ا جملنجملددت لتم دداء واأل قددا امل يفيف ددة مميددوك عي ددت الش دديوع
وخيض شااف و صد ممثيدل ماعدة املدالكل وتضدمنت النتيبدا أيضد ا تدداب لر زيدز امل داءلة
ع ددن إ ا ل ا يرت ددة مب ددا ذل د الر ددداب املر يق ددة مبيزاجمليرص ددا وخ رص ددا ايً دناتيطية وتك ددوين اي ددم
()16
إ ا هتا و و نرصا ايًرشا ية ا كومية الي تضب عضويرصا  171يفكومةا
 -16وجملشا اليطنة ال املية امل نية بإ ا ل ا جملنجملت تقاياا ب نواع ( One Internetشدبكة إجملنجملدت
وايفدددل) إىل جاجملدده اموعددة مددن الرقددا يا البيثيددة تناولددت ريد ال ددينا يواا املمكنددة لر ددو
ا جملنجمل ددت وأوص ددت ب ددإباا اتا ددا ،اجرم دداع يض ددب أص ددياب امليف دديية املر ددد ين لييا داظ عي ددت
()17
شبكة إجملنجملت مارويفة ومملموجملة وموثوقة وشامية
 -17وبدأ اليوجمل كو مشاوعا لوضد مؤشداا ل جملنجملدت مدن أجدل تي د إجدااء مقا جملدة بدل
البيددداع مل ددامهة ا جملنجملددت الرنميددة امل ددردامة عيددت مددا الددزمن وت مددل اليوجمل ددكو أيضد ا مد ايرتددة
ا جملنجملددت لتمدداء واأل قددا امل يفيفددة و يددة ا جملنجملددت عيددت إجدااء تقيدديب وتقدددمي توصدديا بشددملع
اائب مشاكة أصياب امليفيية املر د ين ا اذ القاا ا

ثانيا -التن ية والمتابعة على الصعيد اإلقليمي
ألف -أيرئقيا
 -18عقد اليطندة ايقريفدا ية ألفايقيدا اجرماعدا يًدر ااة جملردائل القمدة ال امليدة تشداين
الثاي/جملوفم أتييت فيه الااصة لربا ل ا ا وم ا دة الريدديا الدي تواجده ادل املن قدة
تناي ددل جملر ددائل القم ددة ال املي ددة( )18وعي ددت ال ددا ب م ددن إيفد دااز تق ددد كبد د اعرم ددا تكنولوجي ددا
امل يومدا وايتيفدداي واًددر دامصا أفايقيدا تظددل اددل املن قددة أقدل املنددا ب ب دا با جملنجملددت
كثد مدن البيددداع وي ًديما أقددل البيدداع مندوا لضددماع
وي بدد مددن ا داذ مزيددد مدن ا جدااءا
__________

()16
()17
()18
6
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اًددراا ل القددا ل عيددت الوجدده األمثددل مددن ارم د امل يومددا وير ددب اددلا الريدددا بر ددد أوجصدده
وير يه من ق ايًرثما ا ياكل األًاًية وا دما وتنمية املصا ا وت ويا احملروى
 -19وت دددعب ايً ددرثما َ ا ياك ددل األًاً ددية الق ددا ل وك دداي مر ددد ل األ د دااف منص ددا
()19
باجملددامل ت ددويا ا ياكددل األًاًددية أفايقيددا بقيددا ل بن د الرنميددة األفايق د والق دداع ا دداص
ويوفا مشاوع النظا األفايق ليربا ل عيت ا جملنجملت الددعب ادال إجملشداء جملقدان و نيدة وإقييميدة
ليرب ددا ل عي ددت ا جملنجمل ددت( )20وي كد د مشد د يو الش ددبكا وامل اا د ُدد البيثي ددة عي ددت لدي ددد ً ددبل
لري ددل ال دابس ا لك ددنوي ع داي الن ددا ،وا ددد م ددن عوائ ددب الوص ددول إىل ا جملنجمل ددت وي ً دديما
بالن بة لين اء
 -20و أييولً/د ددبرم جملظمد ددت ماوضد ددية ايلد ددا األفايق د د واليطند ددة ايقريفد ددا ية ألفايقيد ددا
ا ل ا جملنجملددت الددلا أعقدده اجمل قددا املد ًددة األفايقيددة ا ل ا جملنجملددت الددي
املنردددى األفايق د
()21
اشنكت تنظيمصا اب ة ايتيفاي الرقدمية والشااكة ا ديدل من أجل تنمية أفايقيا

باء -آسيا والم يط الهادئ
 -21تضد ددب اد ددل املن قد ددة بيد ددداجملا ذا ًد ددياقا مرنوعد ددة اد ددارت ايقريفد ددا وايتيفد دداي و
اً ددة ب ن دواع يفال ددة
اب/أ د م جملش ددا اليطن ددة ايقريف ددا ية وايجرماعي ددة ةً دديا واحمل دديس ا ددا
عددا State of ICT in Asia( 2016
اًدديا واحملدديس ا ددا
تكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي
 )and the Pacific 2016تنبدده فيصددا ا كومددا إىل ات دداع الاطددول الوصددول إىل الن ددا ،ال داي
واًددر دامه بددل أكثددا بيددداع املن قددة از اددا ا وأقيصددا از اددا ا األمددا الددلا ي ددزى جددزء مندده إىل
يفيفددول األًدوا ،املا ددة أكثددا مددن اددا عيددت األولويدةَ ايًددرثما ا ا اصددة وتشددد اليطنددة
أيض د ا عيددت ضدداو ل ل ددل د البياجملددا وزيددا ل إ مدداج تكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي
()22
الرنمية ايجرماعية وايقريفا ية
 -22وت مل اليطندة مد ايرتدا إقييميدة شدايكة منصدا ميفداف الرنميدة اةًديوا و اعدة اًديا
واحملدديس ا ددا ل تيفدداي ال دديكية وال ًدديكية عيددت يفاددز ت ددويا ا ياكددل األًاًددية ا قييميددة
وم ا ة تااو القد ا الاقمية وًس األقاليب و تشاين األول/أكروبا أقا الدول األعضاء
ا ة الائي ية والوثيقة ا ا ية لير اوع ا قييم بشملع ايب امل يوما الاائب ال اعة من قة
اًيا واحمليس ا ا واو مبا ل إقييمية ليابس ال اي الن ا ،هتدف إىل ل ل توصيل البيداع
()23
اية وجملشا جملقان ليربا ل عيت ا جملنجملت
النامية ال ايفيية من خ ل ب صا بكاب
__________

()19

http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/programme-for-infrastructure
-development-in-africa-pida/; http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00101051:
fdc3120bff2c2c3215a2179645733ecf.pdf

()20
()21
()22
()23
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 -23وتش د اليطنددة إىل أع ايًددرثما ا دداص ا ياكددل األًاًددية ي وقدده ض د الرنظدديب
الدول األعضاء عيت ل ل بيرتة الشااكا بل الق اعل ال ا وا اص وت مديب
وللل تشط
َ
ا ددس ا منائيدة ايًدناتيطية ويقدد ماكددز اًدديا
مااعدال تكنولوجيددا امل يومدا وايتيفدداي
واحمليس ا ا ليرد يه عيدت ت د تكنولوجيدا امل يومدا وايتيفداي أل دااة الرنميدة الرداب
ليطنددة الدددعب إىل الدددول األعضدداء ت زيددز القددد ا البش داية واملؤً ددية وي ًدديما مددن خ د ل
باجملااه الائي امل مت أكا نية أًاًيا تكنولوجيا امل يوما وايتيفداي لقدا ل ا كومدا
()24
اا من منا ب األمب املريدل
اللا يُناهل أيض ا

جي  -غرب آسيا
 -24ت مد ددل اليطند ددة ايقريفد ددا ية وايجرماعيد ددة ل د ددا اًد دديا عيد ددت الروعيد ددة والنصد ددوة بوض د د
ال ياًددا بشددملع ارم د امل يوم ددا اخددل اددل املن قددة بايً ددرنا إىل األ لددة عيددت الر ددو ا
املن قة
احملازل منل اجمل قا القمة ال املية منشو اا امل نوع امل مح ا قييمية ارم امل يوما
()26
إعدددا الرقايددا بوابددة ارم د امل يومددا ا اصددة باملن قددة الددي جتم د
ال ابيددة( )25وًدداعد
وليددل البياجملددا عددن ايجتااددا ا قييميددة مددن أجددل تددوف امل يومددا وامل دوا ليفددناع ال ياًددا
و اب من ا صا امل نية
 -25وتايد ددد اليطند ددة عد ددن إيف د دااز تقد ددد كب د د صد دديا ة ولد دددي ايً د دناتيطيا وا ياكد ددل
األًاًية والبيرتا املواتية لركنولوجيا امل يوما وايتيفاي عيت اليف يد الو ين ولكنصا ت اب
عن قيقصا أيض ا إزاء عدد الركامدل بدل الرنميدة امل دردامة وتكنولوجيدا امل يومدا وايتيفداي
وبددل الركنولوجيددا وا ا ل و عددا  2016عميددت اليطنددة عيددت وض د ُمددل إقييميددة ل بركددا
والرنمية امل ردامة الشامية مبا ذل جملقل الركنولوجيا عيت امل روى الو ين
 -26و تشاين الثاي/جملوفم جملشا اليطندة تقايداا عدن ًياًدا ايبركدا مدن أجدل الرنميدة
امل ددردامة الش ددامية ليطميد د املن ق ددة ال ابي ددة( )27و كد داجملوع األول /ي ددم أ يق ددت اليطن ددة
وجام ددة الدددول ال ابيددة مبددا ل املنردددى ال ددا وكمددة ا جملنجملددت ل ددا  2020مددن أجددل ت ددويا
()28
املنردى خ ل فنل وييره ااد ل

داج -أوروبا
 -27تددؤ ا اليطنددة ايقريفددا ية ألو وبددا و ا ئي دديا تنميددة الرطددا ل ا لكنوجمليددة مددن خ د ل
ماكز األمب املريدل لري الرطا ل واألعمال الرطا ية ا لكنوجملية ومن خ ل ال مل عيت ت دويا
عمييددا تبددا ل البياجملددا إلكنوجملي د ا وتاتيبددا تقاًددب البياجملددا ع د جملافددلل وايفدددل وجملظددب النقددل
اللكية وت ر د اليطنة األ وا ا لكنوجملية لاصد الر و ا البيرتية من خد ل باوتوكو دا بشدملع
__________

()24
()25
()26
()27
()28
8

http://www.unapcict.org/
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ً ددط إ د د  ،امليوث ددا وجملقيص ددا وجملظامص ددا املش ددنك ليم يوم ددا البيرتي ددة و ع ددا 2016
اارمت اليطنة اارمام ا شديدا بالبيرتة امل رقبيية ليماكبا اللاتية الرش يل
 -28و اذا /ما س اعرمد ايم أو وبا اًناتيطية جديدل بشملع إ ا ل ا جملنجملت ليادنل مدن
عددا  2016إىل ع ددا  )29(2019فض د ا عددن توص دديا بش ددملع يفايددة ا جملنجمل ددت وبش ددملع إجملنجمل ددت
املدوا نل وي د اايددم األولويددة ألمددن الاضدداء ا لكددنوي ووضد اًدناتيطية ملكافيددة الر دداف
واألصولية عيت ا جملنجملدت فضد ا عدن بدلل جصدو ليريفددا داب الكااايدة واًدر ل األ ادال
ا نم عيت ا جملنجملت
 -29و يفزيااع/يوجمليدده اجمل قددد ا دوا األو و ال ددنوا املر يددب بددإ ا ل ا جملنجملددت بايشدناك مد
املاوضددية األو وبيددة وتندداول موضددوع "ايفرضدداع (الثددو ل) ال اددال الاقميددة"( )30وواصدديت املاوضددية
()31
ال مل عيت إجملشاء ماصد عامل ل ياًا ا جملنجملت

هاء -أمرئكا الالتينية والكارئبي
 -30تنال اليطنة ايقريفا ية ألمايكا ال تينية والكا ية جملرائل القمة ال املية من خ ل باجملامل
ال مددل الاقمد ألمايكددا ال تينيددة والكددا ية واددو خ ددة عمددل إقييميددة بشددملع تكنولوجيددا امل يومددا
وايتيفاي أقاهتا الدول األعضاء عا  2015ومن أولويا ال جملامل الوصول إىل ا جملنجملدت
وبناء اياكيصا األًاًية وايقريفا الاقم وا كومة ا لكنوجمليدة والرنميدة امل دردامة وا مداج
وا ا ل وقد أجملش فايب عامل لينظا عميية إجملشاء ًو ،قمية مويفدل املن قة
 -31وأعددد اليطنددة تقايداا عددن يفالددة تقنيددة الن ددا ،ال داي
ال د ددكاع ال د ددلين ي د ددر دموع ا جملنجمل د ددت زا م د ددن 35.7
عام  2010و )32(2015ويايد املاصد ا قييم لرقنية الن
تكالي الن ا ،ال اي ل نت كث ا جدا منل عا 2010
الاكه جو ل ا دما

املن قددة يرضددح مندده أع جمل ددبة
املائ د ددة إىل  54.4املائ د ددة ب د ددل
ا ،ال اي أع القد ل عيت لمدل
إي أع املن قة ي تزال مر ياة عن

 -32وأص ددد منظم ددة الر دداوع والرنمي ددة املي ددداع ايقريف ددا ا وميف دداف الرنمي ددة ليبي ددداع
()33
األمايكية اموعة أ وا بشملع ًياًا الن ا ،ال اي ليمن قة
 -33واعرمددد م دؤمتا اليطنددة ايقريفددا ية ألمايكددا ال تينيددة والكددا ية امل ددين بددال يو وايبركددا
وتكنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي ال ددلا عق ددد أييول ً/ددبرم أا ددداف ا تاك ددز عي ددت بن دداء
الق د د د د د د ددد ا وتب د د د د د د ددا ل امل يوم د د د د د د ددا والرن د د د د د د د د يب بش د د د د د د ددملع قض د د د د د د ددايا تش د د د د د د ددمل تكنولوجي د د د د د د ددا
()34
امل يوما وايتيفاي
__________

()29
()30
()31
()32
()33

http://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168061fda9
http://www.eurodig.org/fileadmin/user_upload/eurodig_Brussels/Messages_from_Brussels.pdf
http://giponet.org/en
http://www.cepal.org/es/publicaciones/estado-la-banda-ancha-america-latina-caribe-2016
http://www.oecd.org/internet/broadband-policies-for-latin-america-and-the-caribbean-9789264251823en.htm

()34
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ثالث ا -التن ية والمتابعة على الصعيد الدولي
ألف -يرئق األم المت دة المعني بمجتم المعلومات
عددا  2006أجملشددمل ايددم الا ًدداء الرنايددليل منظومددة األمددب املريدددل فايددب األمددب
-34
املريدل امل ين مبطرم امل يومدا بوصداه اليدة مشدنكة بدل الوكداي لرن ديب عمييدة تنايدل جملردائل
القمدة ال امليدة عيدت جمل دا ،منظومدة األمدب املريددل( )35وأعدا ا م يدة ال امدة تملكيدد و الاايددب
عا  )36(2015وجيرم الاايب ًنوي ا خ ل اجمل قا منردى القمة ال املية

باء -المجلااس االقتصااادي واالجتمااعي واللجنااة المعنيااة بتسااخير العلا والتكنولوجيااا
ألغراض التنمية
 -35اخررم ددت ا م ي ددة ال ام ددة ع ددا  2015ايً ددر ااة ال ش دداا لرناي ددل جملر ددائل القم ددة
و هت ددا
ال املي ددة( )37وجملاقش ددت اليطن ددة امل ني ددة بر د د ال ي ددب والركنولوجي ددا أل د دااة الرنمي ددة
الراًد ة عشددال أيا /مددايو موضددوعل يظيدداع باألولويددة مهددا اًرشدااف افددا ،الرنميددة الاقميددة
واملدع والبة الريرية اللكية وأعد الدو ل مشاوع اقناا بشملع تنايل جملرائل القمة ال امليدة لينظدا
فيه اايم ايقريفا ا وايجرماع وأيفا ت عيم ا بداقناا الدائيم بشدملع تكدوين الاايدب ال امدل
امل د د د ددين بر زي د د د ددز الر د د د دداوع( )38و متوز/يولي د د د دده اعرم د د د ددد ااي د د د ددم ايقريف د د د ددا ا وايجرم د د د دداع
()39
القاا  22/2016بشملع تقييب الرقد احملاز تنايل جملرائل القمة ال املية ومراب رصا

جي  -الجمعية العامة
 -36اعرم ددد ا م ي ددة ال ام ددة
تكنولوجيدا امل يومدا وايتيفداي
لرنايددل جملرددائل القمددة ال امليددة وأكددد
ل ا  2030وتكنولوجيا امل يوما

ك د داجملوع األول /ي ددم الق د داا  212/71بش ددملع ت د د
أل دااة الرنميدة الدلا أشدا فيده إىل ريفدية اًر ااضددصا
فيدده مددن جديددد ال قددة ا امددة بددل خ ددة الرنميددة امل ددردامة
()40
وايتيفاي

داج -تيسير وتنسيق التن ية من جانب أن اب المصل ة المتعددئن
 -37اجمل قد أيا /مايو منردى القمة ال املية جني ب وي اا وتناول موضدوع "م دا ا
عمل القمة ال املية .عب تنايل أاداف الرنمية امل ردامة" ويفضدا املنرددى  1 800مشدا ك مدن
أكث ددا م ددن  140بي دددا ش دداكوا أكث ددا م ددن  150جي ددة مب ددا ذلد د ايً ددر ااة ال ددنوا
__________

()35
()36
()37
()38
()39
()40
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مل ددا ا عم ددل القم ددة ال املي ددة وتن دداول م ددا في د د امل ددروى  14موض ددوعا ئي دديا اجملبث ددب م ددن
()41
اًر ااة ا م ية ال امة ال شاا لرنايل جملرائل القمة ال املية
 -38وبا ض ددافة إىل ذلد د جملش ددا اليوجمل ددكو أيا /م ددايو بايشد دناك مد د جام ددة األم ددب
املري دددل لي ددل ًياً ددا ارم ددا امل اف ددة ليك ددوع م ددو ا لييكوم ددا وا ص ددا األخ دداى ال ددي
()42
ت د د ت إىل وضد د ًياً ددا لري د د الرنمي ددة ايقريف ددا ية وايجرماعي ددة القائم ددة عي ددت امل اف ددة
وتداتبس اددل ال مييددة مبطموعددة مرنوعددة مددن األ وا ا لكنوجمليددة مبددا ذل د مند القمددة ال امليددة
()43
ماعا امل افة اللا تر صد اليوجمل كو جمليابة عن وكاي األمب املريدل
 -39وير صد ايلدا الددورت ل تيفداي عمييدة تقيديب يفيفديية القمدة ال امليدة وقاعددل البياجملدا
ا اص ددة هب ددا ال ددي ت دداة يفد دوارت  8 000جملش ددان ا ددارت تكنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي
والرنمية( )44وُمتنح ليمشا ي ًنوي ا جوائز إ ا منردى القمة ال املية تقددياا ل مريداز تنايدل
()45
مشا ي ومبا ا ت زز أاداف القمة
 -40وتُ ددة اليطنددة امل نيددة برقنيددة الن ددا ،ال داي أل دااة الرنميددة امل ددردامة الددي يرشددا ك
عقداا ايلا الدورت ل تيفاي واليوجمل كو بر زيز البيوا والدعول إىل وض ًياًا تر يب
بر ددويا الن ددا ،ال د داي وتاك ددز اارم ددا اليطن ددة تقاياا ددا ل ددا  2016ع ددن يفال ددة الن ددا،
ال اي عيت الن ا ،ال اي بوصاه عامل لايز ليرنميدة امل دردامة( )46وأصدد اليطندة أيضدا
تقا يا عن إتايفدة إمكاجمليدة وصدول ا ميد إىل ا جملنجملدت بركيادة مي دو ل وعدن لايدز ال يده عيدت
()47
الن ا ،ال اي

هاء -المجتما ا الم اادني وماسس ااات األعم اااج والصا ارايات ب ااين أنا ا اب المص اال ة
المتعددئن
اع ا اص واارمد املددي
 -41ينال الكث َ من األجملش ة الي تدعب أاداف القمة ال املية الق ُ
والدوائا األكا نية والرقنية والشااكا بل أصياب امليفيية املر د ين
 -42وتر دداوع مبددا ل األعم دال الرطا يددة لدددعب ارم د امل يومددا وا د مبددا ل أ يقرصددا افددة
الرطدا ل الدوليددة مد املؤً ددا الرطا يددة مددن أجددل عددب تنايددل جملرددائل القمددة ال امليددة مبددا ذلد
()48
منردى القمة ال املية ومنردى إ ا ل ا جملنجملت
__________

()41
()42

http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ifap/knowledge
_socities_policy_handbook.pdf

()43
()44
()45
()46
()47
()48
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http://www.wsis-community.org/
http://www.itu.int/pub/S-POL-WSIS.REP-2016
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISPrizes/WSISPrizes2016.aspx#home
http://www.itu.int/pub/S-POL-BROADBAND.17-2016

http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/davos-discussion-paper-jan2016.pdfر
وhttp://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGrouponDemand-2016.pdf
http://files-eu.clickdimensions.com/iccwboorg-a29q0/files/iccbasis_igfmessages_231116.pdf
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 -43و عددا  2016جملشددا اب ددة النظددا ال ددامل يتيفدداي ا ددات احملمددول الددي متثددل
األعم ددال الرطا ي ددة دددما ايتيف دداي با ددات احملم ددول حمل ددة عام ددة ب ند دواع اقريف ددا وً ددائل
ايتيف ددال النقال ددة ع ددا  )49(2016إىل جاجمل دده ع ددد م ددن ايًر ااض ددا ا قييمي ددة والق اي ددة
دنصل القائم ددة يً ددر دا
وتق ددا يا ع ددن أ ددا املناف ددا امل ددرقبيية (50ق) دداع ايتيف دداي وع ددن ال د ُ
وًائل ايتيفال النقالدة إ ا ل الكدوا ا وأعيندت الااب دة عدن تملًديم صدندو،ا ل بركدا
بدعب من إ ا ل الرنمية الدولية املميكدة املريددل ل ي اجمليدا ال ظمدت وايالنددا الشدمالية مدن أجدل
ت زيز الشااكا املبركال و عب مؤً ا األعمال الناشرتة م النكيز عيت خدما ايتيفاي
()51
النقالة ليمؤً ا اليف ل واملروً ة ا طب
 -44وتد ددؤ ا منظمد ددا اارم د د املد دددي و ا ب د ددا زا منرد دددى القمد ددة ال امليد ددة ومنر د دددى إ ا ل
ا جملنجملت و مها من منرديا ارمد امل يومدا وتاكدز اب دة ايتيفداي الرقدميدة عيدت امل دائل
املر يقدة بالرنميددة وا قددو ،وا وكمددة فقددد جملاقشددت ب دة عددا  2016مددن الرقايددا ال ددنوا امل نددوع
صد ارم امل يوما ال امل اليفا عن الااب ة وماكدز دوا الرنميدة الدوليدة م دائل ا قدو،
()52
ايقريفا ية وايجرماعية والثقافية وا جملنجملت
 -45وتريح ية ا جملنجملت منردى ماعا الرقنيل واملصنيل امل نيل با جملنجملدت و د اب مدن
امل نيد ددل بر د ددويا وت صد ددد قيد ددا شد ددبكة إجملنجملد ددت مارويفد ددة وفض د د ا عد ددن إعد دددا املبد ددا الروجيصيد ددة
ال ياً دداتية وو قد ددا ا يفا ددة ا ع ميد ددة هتد دددف ا م ي ددة إىل بند دداء ق ددد ا املصنيد ددل وواض د د
ا ددال ا جملنجمل ددت مب ددا يكا ددل الثق ددة ويش ددط عي ددت مش دداكة امل ددر ميل ت ددويا
ال ياً ددا
ا جملنجملددت و ك داجملوع األول /ي ددم جملشددا ا م يددة اًددرنراجا أوليددة خييفددت إليصددا اًددة
()53
واً ة الن ا ،ل ينا يواا م رقبل ا جملنجملت

واو -تيسير مسارات العمق وتن ية مجموعة مختارة من أنصطة هييات األم المت دة
 -1تن ية مسارات العمق
(أ) دور السا االطات المعنيا ااة با ااةدارة الص ا ا ن العا ااام وجمي ا ا أن ا ا اب المصا اال ة يا ااي النها ااوض
بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من أجق التنمية (جي )1-
اال الرنمية أعمال الوكاي
 -46يرطيت إًصا تكنولوجيا امل يوما وايتيفاي
املر يفيفددة الراب ددة لتم ددب املريدددل واملنظم ددا املر ددد ل األ دااف واملؤً ددا املاليددة الدولي ددة
وا صا األخاى من أصياب امليفيية وأعا ا م يدة ال امدة قاا ادا  125/70تملكيدد
__________

()49
()50
()51
()52
()53

http://www.gsma.com/mobileeconomy/

http://www.gsma.com/publicpolicy/resetting-competition-policy-frameworks-for-the-digital-ecosystemر
وhttp://www.gsmaintelligence.com/research/2016/
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/innovationfund
http://giswatch.org/2016-economic-social-and-cultural-rights-escrs-and-internet
http://www.internetsociety.org/sites/default/files/2016%20Scenario%20Project%20Board%20UpdateCompressed.pdf
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الرزامصددا بقدديب ومبددا
ال املية

الر دداوع والرواصددل بددل أصددياب امليفدديية املر ددد ين

تنايددل جملرددائل القمددة

 -47و عددا  2016شددكيت ال قددة بددل أاددداف الرنميددة امل ددردامة وجملرددائل القمددة ال امليددة
رو النكيز الائي ل مل الوكداي ا كوميدة الدوليدة وأصدياب امليفديية اةخداين (اجملظدا الاداع
أويا  -بدداء) و أيا /مددايو أصددد اموعددة البي ددداع ال ددب اجرماعصددا ال ددنوا بياجمل د ا ع ددن
مبددا وإج دااءا الاضدداء ا لكددنوي كددز عيددت ت زيددز األمددن وايًددرقاا الاضدداء ا لكددنوي
والنصددوة بايقريفددا الاقم د ( )54و يفزيااع/يوجمليدده عقددد منظمددة الر دداوع والرنميددة امليددداع
ايقريفد ددا ا اجرماع د د ا وزا ي د د ا بشد ددملع موضد ددوع "ايقريفد ددا الاقم د د  .ايبركد ددا والنمد ددو وايز اد ددا
ايجرم دداع "( )55و تش د داين الث دداي/جملوفم جملظ ددب ايل ددا ال دددورت ل تيف دداي ميرق ددا ال ددامل
()56
ال نوا (تييكو ال امل ) باجملكوك ضو أكثا من  8 000مشا ك
(ب) الهيايق األساسية للمعلومات واالتصاالت (جي )2-
 -48تضد ي مؤً دا األعمددال الراب دة ليق دداع ا داص بالددو القيددا ا تيفدميب ا ياكددل
األًاًية وإقامرصا وتؤ ا ًاعة وت ل الر الركنولوج إىل اًرماا ل ل ا ياكدل األًاًدية
وزيا ل عاة الن ا ،املراا ليم ر ميل وتوف مزيد من ا دما
 -49ويض د ي ايل ددا ال دددورت ل تيف دداي بملجملش د ة كث د ل لر زي ددز إقام ددة ا ياك ددل األًاً ددية
مبددا ذلد عددب وضد ايًدناتيطيا الو نيددة لركنولوجيددا امل يومدا وايتيفدداي ومواءمددة
ال ياً د ددا وعميي د ددا الرنظ د دديب وإ ً د دداء م د دداي ولي د ددة ا د دداي تش د ددمل يد د د ال د ددن ا
الاا يوي ددة( )57وت م ددل ن ددة الن ددا ،ال داي عي ددت ت زي ددز ايلرزام ددا ال ياً دداتية بر ددويا الن ددا،
ال اي وكز جي ة خاصة عقدهتا اليطنة أثناء املنرددى ايقريفدا ا ال دامل عيدت الر داوع
()58
بشملع "وصل  1.5بييوع ش ن اخاين يول عا "2020
 -50ويق ددد البن د د ال دددورت ومؤً ددا مالي ددة ولي ددة أخ دداى ال دددعب امل ددارت ملش ددا ي ا ياك ددل
األًاًددية الواً د ة الن ددا ،املنددا ب الناميددة وي د ت توافددب اة اء املقددنا مددن ايلددا األو و
بشملع الرنمية إىل عب أاداف الرنمية امل ردامة ويرضمن عنيفاا قميد ا يفيفد ا أل دااة الرنميدة
ينكز اارمامه عيت الابس بالن ا ،ال اي والرد يه عيت اًر دا الركنولوجيا الاقميدة وبنداء
()59
املصا ا فيصا وتنظيب املشا ي الا ااال وخيب فاص ال مل فيه

__________

()54
()55
()56
()57
()58
()59

http://www.mofa.go.jp/files/000160279.pdf
http://www.oecd.org/internet/ministerial/
http://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2016-PR51.aspx
http://www.itu.int/pub/S-POL-WSIS.OD_IMPL
http://www.itu.int/pub/S-POL-BROADBAND.16-2016
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-proposal-new-consensus-development20161122_en.pdf
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 -51وي م ددل باجمل ددامل األ لي ددة ال ددامل مد د وك دداي أخ دداى ومد د مر ص دددا ش ددبكا ا ددات
يف دداي ال د دوا لر ددوف ال د دابس ا لك ددنوي
احملم ددول وع ددن اي ددب اموع ددة ايتيف دداي
()60
يما ال جرتل و يفاي ال وا
(ج) ال صوج على المعلومات والمعارف (جي )3-
عددا  2016اًر ااض د ا شددام ا الددة ا يفددول عيددت امل يومددا
وأكد ذل من جديد اقرناعصا بضاو ل زيا ل ت زيز تبا ل امل دا ف

 -52أجددا اليوجمل ددكو
وامل ا ف عيت اليف يد ال امل
لبناء ارم م افة شامل ليطمي
 -53وقد ا ُّ ل عد من املبا ا ل د الاطول الاقمية بل ا ن دل الدي ًُديس عييصدا الضدوء
اً ددر ااة ا م ي ددة ال ام ددة ال ش دداا لرناي ددل جملر ددائل القم ددة ال املي ددة فاد د أييول ً/ددبرم أ ي ددب
ايل ددا ال دددورت ل تيف دداي وايرت ددة األم ددب املري دددل ليم دداوال ب ددل ا ن ددل ومتك ددل امل داأل مب ددا ل
"مر دداووع .الش دااكة ال امليددة مددن أجددل امل دداوال بددل ا ن ددل ال يفددا الاقم د "( )61وأ يقددت
اب ددة النظددا ال ددامل يتيفدداي ا ددات احملمددول مبددا ل ايلردزا برددوف الدابس ا لكددنوي لين دداء
الددي الرزمددت مبوجبصددا  24شدداكة مر صدددل لشددبكا ا ددات احملمددول بال مددل عيددت تقيددين الاطددول
بل ا ن ل خدما ا جملنجملت وا دما املالية بداألجصزل احملمولدة( )62و يده ايدم يفقدو،
ا جمل دداع الردداب لتمددب املريدددل إىل ماددوة األمددب املريدددل ال ددام قددو ،ا جمل دداع أع يُ د هد تقايداا
()63
عن ال بل الكايية ب د الاطول الاقمية بل ا ن ل من منظو يفقو ،ا جمل اع
 -54وت د ددؤ ا املااف د ددب ال ام د ددة د دددما ا جملنجمل د ددت و ا اامد د د ا ا يف د ددول عي د ددت امل يوم د ددا
وا دددما  وأصددد ايددم أو وبددا توصددية بشددملع إجملنجملددت امل دوا نل تاكددز اارمامصددا عيددت لدددي
املؤً ددا الثقافي ددة ول ددل إمكاجملي ددة وص ددول ال ددكاع احمليي ددل إىل ا جملنجمل ددت وت ددوف ا ياك ددل
األًاًددية وامل دددا ( )64وت دداوع ايلددا ال يدددا ال ددامل وايلددا الدددورت لااب ددا ومؤً ددا
املكربددا م د جصددا م نيددة أخدداى عيددت ت زيددز الوصددول إىل ا جملنجملددت عددن ايددب مكاتدده ال يددد
واملكربددا و اددا مددن ماافددب ا دددما ال امددة( )65وأصددد اليوجمل ددكو منشددو ا ب ندواع ال ياًددة

ت ي دديب األشد د اص ذوا

النموذجي ددة لركنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي الش ددامية ليطميد د
ا عاقددة( )66ومبددا توجيصيددة بشددملع الددر يب املارددوا والددر يب عددن ب ددد لتش د اص ذوا ا عاقددة

و جملي دداع/أبايل أقددا الاايددب املر يفددن امل ددين با دددما املاليددة الاقميددة الردداب ل لددا الدددورت

__________

()60
()61

http://www.etcluster.org/about-etc/etc-2020
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/press-release-itu-and-un-women-announce-global-par
tnership-for-gender-equality-in-the-digital-age

()62
()63
()64
()65
()66

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/connected-women/the-commitment
A/HRC/RES/32/13
http://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c20f4
http://www.ifla.org/publications/node/10546?og=7409
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-commu nic
ation-materials/publications/full-list/model-policy-for-inclusive-icts-in-education-for-persons-with-dis
abilities/
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ل تيفاي ًي ية من الرقدا يا عدن ا واجملده الرنظيميدة والرطا يدة وا واجملده املر يقدة بامل درصيكل
()67
ا دما املالية الاقمية
(د) بناء القدرات (جي )4-
 -55يكر الر ييب وبناء القد ا أمهية يفامة متكدل البيدداع الناميدة مدن جدين مكاًده
اجرماعية واقريفا ية من ايبركا اال الركنولوجيا و ادلا اليفدد عقدد وكداي األمدب
املريدل وجصا م نيدة أخداى عدا  2016ال ديدد مدن املدؤمتاا ويفيقدا ال مدل والددو ا
الرد يبيددة وأصددد مبددا توجيصيددة وكريبددا إ شددا ية وم دوا أخدداى هتدددف إىل ت زيددز قددد ا
واض ال ياًا واملصنيل امل نيل بركنولوجيا امل يوما وايتيفاي وم ر مييصا
 -56و أييولً/برم عقد ايلا الدورت ل تيفاي جملدول لبناء القد ا يفول موضوع
ال يفددا الاقم د " تضددمنت جي ددا كددز عيددت إ ا ل ا جملنجملددت
"ا رنددا فدداص بندداء القددد ا
()68
وبا ضدافة
وأاداف الرنمية امل ردامة واييفرياجا من املصا ا ا ديددل و و ا ام دا
إىل ذل د ي مددل ايلددا عيددت إعددا ل ايكيددة مااكددز ايمريدداز الراب ددة لدده الددي تقددد الرددد يه إىل
الق داعل ال دا وا داص باعربا ادا شدبكة عامليدة
مدياا تكنولوجيا امل يوما وايتيفاي
إ دا أكا نيددة ايلدا وب دد عمييدة اخريددا
وايفددل لربدا ل املنداال الرد يبيددة واملدوا وا د ا
()69
تناف ية اخر  32ماكزا ليدو ل املمردل بل عام  2015و2018
 -57وتدعب ية ا جملنجملت زماي لرمكل واض ال ياًدا وأخيفدائي الركنولوجيدا مدن
البيداع النامية من املشاكة فاقة ال مل امل نية هبندًة ا جملنجملت و اا من منرديا ا جملنجملدت
وباجملاا د ا ملش دداكة الش ددباب منر دددى إ ا ل ا جملنجمل ددت وت رض ددي ا م ي ددة اموع ددة مرنوع ددة م ددن
األجملش ة الرد يبية ويفيقا ال مل البيداع النامية ترناول ا واجمله الرقنية مدن ا جملنجملدت مبدا
ذل جملشا ا صدا  6من باوتوكول ا جملنجملت والشبكا اارم ية
(ها) بناء الثقة واألمن يي استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت (جي )5-
 -58يشكل أمدن الاضداء ا لكدنوي جاجملبدا مرزايدد األمهيدة مدن تنميدة ارمد امل يومدا ويدوفا
ال جملامل ال امل ألمن الاضاء ا لكنوي الدلا يقدو ايلدا الددورت ل تيفداي إ دا ا لرن ديب
ي د أ دداء ال ددامل وق ددد واص ددل ايل ددا
اييفرياجددا القاجملوجملي ددة والرقني ددة والرنظيميددة والرد يبي ددة
إصدددا توصدديا بشددملع جواجملدده أمددن الاضدداء ا لكددنوي ملواجصددة الريددديا الددي ي ايفصددا الر د
ال اي الركنولوجيا والرصديدا الناشرتة عنه( )70وقد أجملشرتت فا ،و نية ليريفدا دوا ا
أمددن الاضدداء ا لكددنوي ال ديددد مددن البيددداع بدددعب تقددين مددن ايلددا ومنردددى أفاقددة الريفدددا
أيفياع كث ل 
لييوا ا واألمن
__________

()67
()68

http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Documents/CBS%202016/Final%20Report%20
CBS-2016_web.pdf

()69
()70
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http://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx
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 -59و تش د داين الث د دداي/جملوفم اًرضد دداف اي د ددم أو وبد ددا م د دؤمتا األخ بد ددون ل د ددا 2016
( )Octopus 2016بش ددملع الر دداوع عي ددت مكافي ددة ا د داائب ا لكنوجملي ددة مبناً ددبة ال ددلكاى ال ددنوية
()71
ا ام ة عشال يتااقية بو اب ت املر يقة با انة ا لكنوجملية
بيامددا بشدملع املبددا وا جدااءا املر يقددة بالاضدداء
 -60وت صدد اموعددة البيددداع ال ددب
ا لكنوي با اذ إجااءا قوية ضدد ًدوء اًدر دا الاضداء ا لكدنوي مبدا ذلد ا اداب
()72
وت زيز وض إ ا اًناتيط يًرقاا الاضاء ا لكنوي عيت اليف يد الدورت
 -61وأعددد البن د الدددورت باجملاا د ا جديدددا لدددعب واض د
واارم املدي مكافية ا انة ا لكنوجملية

ال ياًددا ومنظمددا إجملادداذ الق داجملوع

يددة ا جملنجملددت و قددة ب ن دواع "إ ددا ًياًدداا قامددة شددبكة إجملنجملددت مارويفددة
 -62وأصددد
وموثوقة" تاهكز اارمامصا عيت بيرتة ا ا ل وثقة امل ر ميل والركنولوجيا والشبكا و تقايدا
شبكة ا جملنجملت ال املية ل ا  2016اللا أعدتده ا م يدة األمهيدة ايقريفدا ية لبنداء الثقدة واألمدن
()73
عيت ا جملنجملت
 -63وي يزال تملث ا جملنجملت عيت األ اال يث شوا ل تُ ا ََل عن ايب ال جملامل ال دامل ألمدن
الاضدداء ا لكددنوي ومبددا ا مددن ي د ا صددا امل نيددة فا د أيددا /مددايو أ يددب ايلددا الدددورت
ل تيف دداي واملنظم ددة الدولي ددة مل دداعدل األ ا ددال ي ددة بش ددملع إقام ددة شد دااكا ماي ددة األ ا ددال
والشباب( )74و أييولً/برم اجمل قد وا ًو املؤمتا الدورت ال اشا بشملع كاالة أمن األ اال
()75
األ اال والشباب عيت ا جملنجملت
(و) البيية المواتية (جي )6-
 -64أقدا البند الددورت شدااكة الرنميدة الاقميددة بوصداصا راددل مدا ل مر ددد األ دااف نكددن
مددن خ لدده ألصددياب امليفدديية مددن الق دداعل ال ددا وا دداص عددب عمييددا إعدددا اًدناتيطيا
الرنمية الاقمية البيداع النامية وتنايلاا وتشمل ااي عمل الشااكة ذا األولويدة البياجملدا
واملؤشدداا والبيرتددة املواتيددة ل قريفددا الاقم د ووصددول ا مي د إىل ا جملنجملددت وا كومددة الاقميددة
()76
وت ميب ا دما واملنابا الاقمية وا انة ا لكنوجملية
 -65و أيا /مايو عقد ايلا الدورت ل تيفاي الندول ال املية ال نوية ليصيرتا الرنظيمية
ض ددوء ت د د
ميف ددا يفيد د ك ددز عي ددت ت ددو تنظ دديب تكنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي
الركنولوجيددا ومنيفددا ا ياكددل األًاًددية وعيددت تددملث الر ددو ا الركنولوجيددة امل ددرقبيية عيددت
اددال
ال جملددامل الرنظيم د ال ددامل ( )77واعرمددد الندددول املبددا الروجيصيددة ألفضددل املما ًددا

__________

()71
()72
()73
()74
()75
()76
()77
16

http://www.coe.int/en/web/cybercrime/octopus-interface-2016
http://www.mofa.go.jp/files/000160279.pdf

http://www.internetsociety.org/doc/policy-framework-open-and-trusted-internetر
وhttp://www.internetsociety.org/globalinternetreport/2016/
http://www.itu.int/en/cop/Pages/consultation-may2016.aspx
http://www.saferinternet.pl/en/conferences-and-trainings/10th-international-conference
http://www.worldbank.org/en/programs/digital-development-partnership
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2016/default.aspx
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ا مدداج املددارت الاقمد
بيل وميييندا يرم

()78

عقدده يفدوا عددامل بشددملع ا مدداج املددارت الاقمد جملُظددب بدددعب مددن مؤً ددة

 -66وواصددل ايلددا عميدده عيددت وض د امل دداي الدوليددة اددال ايتيفدداي وتكنولوجيددا
امل يوم ددا وايتيف دداي و ع ددب هتيرت ددة البيرت ددا املواتي ددة ل ً ددرثما وإقام ددة ا ياك ددل األًاً ددية
البيداع النامية وير صد ايلا عد ا من املدوا مل داعدل واضد ال ياًدا وا يرتدا الرنظيميدة
مب ددا ذل د قاع دددل البياجمل ددا ال املي ددة ملؤش داا ايتيف دداي /تكنولوجيا امل يوم ددا وايتيف دداي
والي ددة ت ق دده ا يرت ددا الرنظيمي ددة لركنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي وقاع دددل البياجمل ددا ال املي ددة
ل ياًا الر اياا واملن ال امل ليربا ل بل ا يرتا الرنظيمية
(ن) تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (جي  7-)

ا كومة ا لكنوجملية
عدا  2016جملشددا إ ا ل الشددؤوع ايقريفددا ية وايجرماعيدة أيفدددا إصدددا لد اًددة
-67
نطددز كددل ًددنرل والددي كددز عيددت
األمدب املريدددل ايًرقيفددائية بشددملع ا كومددة ا لكنوجمليددة الدي تُ َ
ا كومة ا لكنوجملية أل ااة الرنمية امل ردامة وتضمنت مقا جملا بل البيداع باًدر دا مؤشدا
ت ددويا ا كومددة ا لكنوجمليددة( )79وأةصددا الد اًددة ايًرقيفددائية أع ا كومددة ا لكنوجمليددة توجددد
ي د البيددداع لكنصددا أشددا إىل اًددرماا اجملرشددا الاطددول الاقميددة وات دداع ق رصددا وي
اةع
ًدديما بددل البيددداع األكثددا تقدددما وأقددل البيددداع مندوا ويفددد الد اًددة اجتاادا مرزايدددا ددو تكامددل
ا دددما ال امددة عيددت ا جملنجملددت وقدددمت مقنيفددا لرشددطي اًددر دا الركنولوجيددا ا ديدددل
ا ا ل ال امة ب اائدب نكدن أع تددعب لقيدب أادداف الرنميدة امل دردامة مبدا ذلد تداابس األ دا
ال ياًدداتية والرن دديب املؤً د والبياجملددا ا كوميددة املارويفددة واملشدداكة ا لكنوجمليددة وا دددما
ال امة الشامية واملنيفاة
 -68ويفظ د باارمددا واً د الن ددا ،مددا تن ددوا عييدده الركنولوجيددا ا ديدددل مددن إمكاجملددا
لدعب ا صو الي تبل ا ا كوما و اا من ا صا امل نية ًبيل لقيدب الرنميدة امل دردامة
إجملنجملدت األشدياء أل دااة
وأصد ايلا الدورت ل تيفاي وشاكة ًي كو تقاياا ب نواع ت
الرنمي ددة ال املي ددة( )80و جملي دداع/أبايل تاك ددز اارم ددا اجرم دداع عقدت دده ن ددة األم ددب املري دددل د اء
ا ا ل ال امة عيت لويل املؤً ا ال امة من أجل وض ًياًا مركامية وشامية واًر ااة
()81
أاداف الرنمية امل ردامة
 -69و تشاين الثاي/جملوفم اًركش املؤمتا ال دامل األول ألصدياب امليفديية املر دد ين
بشددملع ا جملنجملددت والوييددة القضددائية ال قددة بددل ا جملنجملددت واأل ددا القاجملوجمليددة الو نيددة مبددا ذل د
()82
خيفوصية البياجملا والقاجملوع ا نائ
__________

()78
()79
()80
()81
()82
GE.17-03236

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2016/Meeting_report_E.pdf
http://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016
http://www.itu.int/en/action/broadband/Documents/Harnessing-IoT-Global-Development.pdf
E/2016/44-E/C.16/2016/8
http://conference.internetjurisdiction.net/
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األعمال الرطا ية ا لكنوجملية
 -70اعرمددد اليطنددة ا يفيفددائية األمددب املريدددل اذا /مددا س ت ددا ي جديدددل فضد ا
()83
عن منصطية ُوض ت لت قيا ل األوجملكرا لقياس الرطا ل الدولية ا دما الاقمية

 -71و جملي دداع/أبايل عقددد األوجملكرددا أًددبوعه الثدداي ليرطددا ل ا لكنوجمليددة الددلا شددا ك فيدده
أكثددا مددن  200خبد وجملشددا خ لدده جملرددائل مؤشددا األوجملكرددا ليرطددا ل ا لكنوجمليددة بددل املؤً ددا
الرطا يد ددة وامل د ددرصيكل ل د ددا  2016الد ددلا ييفد ددن البيد ددداع عيد ددت أًد دداس جاازيرصد ددا ليرطد ددا ل
ا لكنوجمليددة( )84وجملشددا األوجملكرددا أيض د ا اًددرل تناولرددا اةثددا الرطا يددة ألجملظمددة ايددة البياجملددا
والرد دددفقا الدولي د ددة ليبياجمل د ددا والبياجمل د ددا املر يقد ددة بالرط د ددا ل ا لكنوجملي د ددة ع د د ا د دددو ( )85و
الدو ل الااب ة عشال ملدؤمتا األمدب املريددل
متوز/يوليه أُ يب باجملامل الرطا ل ا لكنوجملية ليطمي
ليرطددا ل والرنميددة يفي د اجرم ددت املنظمددا الدوليددة وكياجملددا الق دداع ا دداص مل دداعدل البيددداع
النامية ل ل جاازيرصا ليرطا ل إلكنوجملية وياكز ال جملدامل عيدت تقييمدا الرطدا ل ا لكنوجمليدة
وا ياك ددل األًاً ددية لركنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي وامل دددفوعا ولوج ددريا الرط ددا ل
()86
واأل ا القاجملوجملية والرنظيمية وتنمية املصا ا والرمويل أل ااة الرطا ل ا لكنوجملية
 -72وجملظددب ايلددا ال يدددا ال ددامل ًي ددية مددن املدؤمتاا ا قييميددة الااميددة إىل ت زيددز خدددما
الرطا ل ا لكنوجملية ب د أع جملشا عا  2015ليل الرطا ل ا لكنوجملية لي دما ال يدية
 -73وواصددل ماكددز الرطددا ل الدوليددة ت زيددز الرطددا ل ا لكنوجمليددة ليمؤً ددا اليفد ل واملروًد ة
ا طب من خ ل أكا نية جتا ل املؤً ا اليف ل واملروً ة ا طب الراب ة له
 -74و يفزيااع/يوجملي د دده وقّ د ددت ال د دددول األعض د دداء منظم د ددة الر د دداوع والرنمي د ددة املي د ددداع
ايقريف ددا ا ا ع د د ع ال ددوزا ا بش ددملع ايقريف ددا الاقم د د ال ددلا ينك ددز اارمام دده عي ددت ا ي ددا ا
ال ياًداتية املرايفددة لزيددا ل الدابس ا لكددنوي عيددت اليفد يد ال ددامل وت زيددز ت ددويا إجملنجملددت األشددياء
()87
ول ددل الثق ددة واألم ددن وت ددوف ف دداص ال م ددل وت ددويا املص ددا ا م دن أج ددل امل ددرقبل الاقم د
()88
اال الرطا ل ا لكنوجملية
واعرمد املنظمة أيضا توصية منقية بشملع اية امل رصي

الر يب ا لكنوي
 -75عقدد ايلدا الدددورت ل تيفداي واليوجمل دكو اذا /مددا س منرددى ًياًداتيا مشددنكا
بشددملع الددر يب بالوًددائل النقالددة ضددب وز اء الر يدديب وتكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي وجملُشددا
مددلكال ًياًدداتية ومددن املقددا إجدااء اًر ااضددا مشددنكة ل ياًددا الددر يب بالوًددائل النقالددة
__________

()83
()84

E/2016/24-E/CN.3/2016/34

http://unctad.org/meetings/en/Presentation/dtl_eweek2016_TFredriksson2_en.pdfر
وhttp://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1068
(http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf )85ر
وhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d06_en.pdf
(http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/eTrade-for-All.aspx )86
(http://www.oecd.org/internet/oecd-digital-economy-ministerial-declaration.htm )87
(http://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf )88
18

GE.17-03236

A/72/64-E/2017/12

بيددداع رددا ل لري د الركامددل بددل ًياًددا الر يدديب وتكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي لريقيددب
أاداف الرنمية امل ردامة
 -76وت ك أكا نية ايلا عيت إعدا منشدو بشدملع ت دويا املصدا ا والدر يب مددى ا يدال
والركنولوجيا النقالة
 -77وتشمل باامل عمل اليوجمل كو بشملع الر يب ا لكدنوي تدد يه املد ًدل عيدت اًدر دا
اددال تكنولوجيددا
تكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي مددن خ د ل إ ددا املنظمددة ليكادداءا
امل يوما وايتيفاي ا اص باملد ًل وت ميب اًر دا املوا الر ييميدة املارويفدة الدي تقيدن
تكالي يفيفول املدا س البيداع النامية عيت موا ت ييمية عالية ا و ل

ت

الوًائل ا لكنوجملية لياعاية اليفيية (اليفية ا لكنوجملية)

 -78ت ددؤ ا منظم ددة اليف ددية ال املي ددة و الاي ددا ل ص ددد وتي د د ت ددو ا الاعاي ددة اليف دديية
بالوً ددائل ا لكنوجملي ددة إ د ددا منظوم ددة األم ددب املريد دددل وق ددد جملش ددا ماصد ددداا ال ددامل لييفد ددية
ا لكنوجمليددة اًددة اًرقيفددائية شددامية ب ن دواع اجملرشددا اليفددية ا لكنوجمليددة عيددت اليف د يد ال ددامل
ترضمن  125موجزا و ني ا عن اليفية ا لكنوجملية وتايد بإيفااز تقدد مثد ل عطداب كثد
من البيداع إذ أصبح لدى أكثا من  120بيدا اًدناتيطيا و نيدة لييفدية ا لكنوجمليدة فضد ا
عددن تزايددد اًددر دا مبددا ا تقدددمي ا دددما اليفدديية عددن ب ددد واًددر دا الوًددائل النقالددة
اال اليفية( )89وم ذل تؤكد منظمة اليفية ال املية أع الرقد اال اليفدية ا لكنوجمليدة
ليم منصطي ا وي مضموجمل ا وقد شد عيت ضداو ل زيدا ل ايارمدا بوضد ال ياًدا ول دل
ا ددا الق داجملوي والرنظيم د لييف ددية ا لكنوجملي ددة وايً ددرثما وبن دداء الق ددد ا لريبي ددة ايفرياج ددا
رد ل وي ًيما البيداع ذا الدخل املن ا والدخل املروًس وت مل املنظمة يفاليا عيدت
ت زيددز جملظددب امل يومددا عددن ايددب الش دااكة الر اوجمليددة بشددملع البياجملددا اليفدديية وإ ا اددا لي دددما
()90
اليفيية املركامية الي تاكز عيت الناس 

ال مالة ا لكنوجملية
ال مالددة مبددا ذلد
 -79شددصد عددا  2016تزايددد النقدداش بشددملع تددملث ارمد امل يومددا
ايًر اجملة عيت أ اء الوةائ مبيفا خا جية اخل البيداع وفيمدا بينصدا ولويدل ب د أجملدواع
ال م ددل إىل عمال ددة د د جملظامي ددة والر ددملث احملرم ددل عي ددت ام ددوع ال مال ددة م ددن جد دااء الرشد د يل اةرت
املنردددى ايقريفددا ا
األجددل ال ويددل و ك داجملوع الثاي/ينددايا جملددوق
والددلكاء ايص د ناع
()91
وشددد البن د الدددورت عيددت ضدداو ل اارمددا ا كومددا
ال ددامل تقايددا عددن م ددرقبل الوةددائ
()92
ومؤً ا األعمال الرطا ية برطديد مصا ا القوى ال امية لر ئب ال يفا الاقم
__________

()89
()90

http://who.int/goe/publications/global_diffusion/en/

http://www.healthdatacollaborative.org/ر

وhttp://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-

centred-care/framework/en/

()91
()92
GE.17-03236

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016
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 -80وزا منظم ددة ال م ددل الدولي ددة اارمامص ددا هب ددل ايجتاا ددا مب ددا ذلد د من ددو الركام ددل
والنابس بل ً ًل ا مدا ال املية و ا ا اًرق اب القوى ال امية وضاو ل إعدا ل تقيديب إ ا ل
ًد ددو ،ال مد ددل و ني د د ا وإقييمي د د ا وعاملي د د ا وتشد ددكل الركنولوجيد ددا عنيف د داا اام د د ا مبا هتد ددا املرتويد ددة
()93
مل رقبل ال مل

ت

الوًائل ا لكنوجملية ليفاحل البيرتة (البيرتة ا لكنوجملية)

 -81يفظيت ا صو الي يبل ا اارم الدورت ملواجصة امل ا ا البيرتية ال املية بايارما ادد ا
اتاددا ،بددا يم امل رمددد مبوجدده اتااقيددة األمددب املريدددل ا ا يددة بشددملع ت د املنددا الددلا خددل
()94
د
يفيز النااذ عا  2016وتؤ ا تكنولوجيا امل يوما وايتيفاي و ا يفام ا
البياجمل ددا وتبا ددا وليييص ددا ماي ددة ف ددا ا جمل دداع والبيرت ددة كم ددا يرزاي ددد يفاليد د ا ايارم ددا بق ددد ا
البياجملددا الضد مة وقددد كددز وكدداي منصددا املنظمددة ال امليددة لت صددا ا ويددة عيددت اييفرياجددا
اادداي ذا األولويددة ل ددا ال ددامل لي دددما املناخيددة (وا د الز اعددة وامليددا
مددن البياجملددا
واليف ددية وليي ددل ددا ا الكد دوا ا) وعي ددت وضد د م دداي م ددن أج ددل تب ددا ل امل يوم ددا والر دداوع
با الية( )95وعميت منظمة األمب املريدل ليرنمية اليفناعية مد ا ماعدة ايقريفدا ية لددول داب
أفايقيا عيت ل ل موا امل يوما املر يقة بال اقة املرطد ل وكااءل ال اقة
 -82و عا  2016يفظيت املددع اللكيدة باارمدا كبد فقدد أ يقدت اليطندة ايقريفدا ية
ألو وبا وايلا الدورت ل تيفاي مبا ل "مريددوع مدن أجدل مددع ذكيدة م دردامة" ( United 4
الرنميددة ا ض داية
 )smart sustainable citiesلر زيددز و تكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي
()96
فض د د ا عد ددن ت د دويا مؤش د داا أ اء ئي د ددية لقيد دداس تنايد ددل مبد ددا ل املد دددع اللكيد ددة امل د ددردامة و
أيا /مايو اعرُمد منردى جمل قره اليطنة وايلا إع ُع وما بشملع تيفدميب مددع أذكدت وأكثدا
اً ددردامة وأعقب دده أييول ً/ددبرم اعرم ددا إعد د ع موجملرياي ددديو خد د ل منر دددى جملظمر دده اليطن ددة
ايقريفددا ية ألمايكددا ال تينيددة والكددا ية وايلددا ( )97و متوز/يوليدده ُعقددد ًددن افو ل منردددى
عددامل ليمدددع اللكيددة وبا ضددافة إىل ذلد عقددد اليطنددة ايقريفددا ية ألو وبددا وايلددا والدددو ل
الثالثة ملؤمتا األمب املريدل امل ين با ًكاع والرنمية ا ضاية امل ردامة جنيد اجرمداع فايدب
()98
خ اء بشملع ف عطية املدع اللكية امل ردامة عيت اليف يد ال امل
 -83و ك داجملوع الثاي/ينددايا ُعقددد الكويددت املنردددى ال ددامل الثدداي بشددملع ايتيفدداي
يفاي ال وا وأُ يقت إ ا الا ا دا مبا تاع عامليراع مهدا شدبكة ايلدا ليمر دوعل
__________

()93
()94
()95
()96
()97

http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_448448/lang--en/index.htm
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.wmo.int/gfcs/
http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/Documents/Forum-on-SSC-UNECE-ITU18-19-May-2016/Rome-Declaration-19May2016.pdfر وhttp://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-
and-Seminars/gsw/201609/Pages/default.aspx

(http://www.worldsmartcity.org/ )98ر

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/Meetings/2016/

2107/Background_document.pdf
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مددن أجددل ايتيفدداي
()99
ال وا

ت

يفدداي ال دوا

واليفددندو ،ال ددامل ل ًددرطابة ال داي ة

يفدداي

الوًائل ا لكنوجملية اال الز اعة (الز اعة ا لكنوجملية)

 -84تن ددب منظمددة األ ليددة والز اعددة تنايددل الز اعددة ا لكنوجمليددة اخددل منظومددة األمددب املريدددل
وت ددديا املنظم ددة ش ددؤوع اع ددة مما ًد د الز اع ددة ا لكنوجملي ددة امل ني ددة بري د د تب ددا ل امل ددا ف عي ددت
()100
ا جملنجملت بشملع الز اعة والرنمية الاياية
 -85وك ددز املنظم ددة اارمامص ددا ع ددا  2016عي ددت وضد د اًد دناتيطيا و ني ددة ليز اع ددة
عدددل قددا ا وأصددد
ا لكنوجمليددة مبددا ذل د تقدددمي الدددعب لرنايددل تي د ايً دناتيطيا
املنظمددة مد ايلددا الدددورت ل تيفدداي لددي ا يًدناتيطيا الز اعددة ا لكنوجمليددة وعقددد منردددى
جيدا يفيددول اددال الز اعددة ا لكنوجمليددة اب/أ د م( )101وجملُظمددت مشدداو ل خد اء بشددملع
اًد دناتيطيا الز اع ددة ا لكنوجملي ددة م ددن أج ددل الز اع ددة األًد داية امل ددردامة من ق ددي وً ددس اً دديا
وأو وبا
 -86و يفزيااع/يوجمليد دده تند دداول م د دؤمتا بشد ددملع "ت د د تكنولوجيد ددا امل يومد ددا وايتيفد دداي
متكدل
أل ااة الز اعة" (ُ )ICT for Agعقد واشدن ن ال اصدمة ًدبل إًدصا ايبركدا ا
ص ا املزا عل( )102وجملظمت ايرتة خدما ا اثدة الكاثوليكيدة مدؤمتاا بشدملع ت د تكنولوجيدا
امل يوما وايتيفاي أل ااة الرنمية تناول موضدوع "مدن ايبركدا إىل اةثدا " وتاهكدز اارمامده
عي ددت ت بيق ددا تكنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي وجملظم ددت وكال ددة الويي ددا املري دددل ليرنمي ددة
()103
الدوليددة م دؤمتا قمددة بشددملع اًددر دا البياجملددا الاقميددة مددن أجددل بندداء القددد ل عيددت الريمددل
واض ي ت منظمة األ لية والز اعة أيضا باألعمال الريض ية ملنردى جملقاش عيت ا جملنجملت بشملع
()104
تكنولوجيا امل يوما وايتيفاي لبناء القد ل عيت الريمل
ت

ت

الوًائل ا لكنوجملية اال ال يو (ال يو ا لكنوجملية)

 -87ير ي دده قي دداس و ص ددد الرق ددد احمل دداز ً ددبيل لقي ددب أا ددداف الرنمي ددة امل ددردامة تب ددا ل
امل يوما مبقا يا كب ل مبا ذل تبا ل جملواتل البيوا ال يمية باًرماا
 -88و يفزيااع/يوجملي د دده جملظم د ددت إ ا ل الش د ددؤوع ايقريف د ددا ية وايجرماعي د ددة مق د ددا األم د ددب
املريدددل املنردددى ال ددنوا األول املر ددد أصددياب امليفدديية امل ددين بر د ال يددب والركنولوجيددا
وايبركا أل ااة أاداف الرنمية امل ردامة اللا شا ك فيه ممثيوع عن أكثا من  80يفكومة
وشدكل املنردددى أيفددد ال ناصددا الث ثددة ةليددة تي د الركنولوجيددا الددي أجملشدرتت أثندداء املنردددى الدددورت
__________

()99
(http://www.e-agriculture.org/e-agriculture )100
(http://www.fao.org/asiapacific/resources/e-agriculture/en/ )101ر وhttp://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Pres
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/05.aspx

ence/AsiaPacific/Documents/Annex%201%20E-agriculture%20Solutions%20Forum.pdf

()102
(http://sites.google.com/site/dataforresiliencesummit/ )103
(http://www.e-agriculture.org/forums/forum-archive/forum-icts-resilience )104
http://ictforag.org/
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الثال د لرمويددل الرنميددة عددا  2015وتندداول ص داايفة ال قددة بددل أاددداف الرنميددة امل ددردامة
()105
وال يب والركنولوجيا وايبركا
 -89وت مل اليوجمل كو عيت ت زيز جملقل امل ا ف والر اوع الوقت ا قيق مبا ذلد جملقدل
البياجملددا الضد مة ومشدداكة املدوا نل املما ًددا ال يميددة وتشددط عيددت إتايفددة الوصددول ا ددا
إىل البيوا واملنشو ا املر يفيفة البيداع النامية وتر داوع منظمدة األ ليدة والز اعدة وباجملدامل
األمب املريدل ليبيرتة ومنظمة اليفية ال املية واملنظمة ال املية ليميكيدة الاكايدة باجملدامل البيدوا
من أجدل ا يدال ( )Research4Lifeالدلا ندنح البيدداع الناميدة م اميدة تاضدييية ا يفدول عيدت
()106
اا امل نية بالبي ال يم واليفية والز اعة والبيرتة الي ض يًر ااة األقااع
(ح) التنوع الثقايي والهوئة الثقايية ،والتنوع اللغوي ،والم توى الم لي (جي )8-
 -90تواصددل اليوجمل ددكو إ مدداج جملرددائل القمددة ال امليددة عميصددا املر يددب بددالرنوع الثقددا والي ددوا
و ايددة ال دناا الاقم د وت زيددز و عددب اليفددناعا ا بداعيددة و تش داين األول/أكرددوبا أصددد
اليوجمل ددكو ال دددو ل الثالث ددة ملد دؤمتا األم ددب املري دددل ليم ددرو نا البشد داية تقايد داا عامليد دا ب ند دواع
()107
الثقافة .امل رقبل ا ضاا يرضمن توصيا بشملع املدينة الاقمية
 -91و اذا /ما س أصد اليوجمل كو بايشناك م ايلا الدورت لااب ا ومؤً ا
املكربا مبا توجيصية مايدة الدناا الاقمد ( )108و عدت اليوجمل دكو املردايف إىل اًدر دا
تكنولوجيدا امل يومددا وايتيفداي مايددة الثقافددة والرندوع والدناا والرواصدل بشددملما ووضد ت
باجملاا ا ي ر د الريفويا بال دواتل لاصدد املواقد الناثيدة امل اضدة مل دا ا النصده والددما والضدا
()109
بايشناك م م صد األمب املريدل ليرد يه والبي وباجملااه الرش يي لير بيقا ال اتيية
 -92ويظل توافا احملروى احملي واحملروى املراا بي ا رياة عيت ا جملنجملت وتندوع احملردوى
املواق الشبكية الائي ية ميفد قيب لي ديد من أصياب امليفيية
(ط) وساالط اإلعالم (جي )9-
 -93تزاي د ددد النق د دداش بش د ددملع ت د د د البيرت د ددة ا ع مي د ددة الن د دداجب ع د ددن اجملرش د ددا وً د ددائس الرواص د ددل
ا ددال الدعاي ددة ومن دداذج ال م ددل الرط ددا ا لوً ددائس ا عد د واجملرش ددا
ايجرم دداع والر د د ا
ميفا األخبا ال امية خا ج جمل ا ،امل اي اليفياية الرقييدية وتملث وًائس ا عد ا ديددل
مبا ذل وًائس الرواصل ايجرماع عيت ايجملر ابا وعمييا صن القاا
 -94و أييولً/ددبرم عقددد ايددم أو وبددا مدؤمتاا بشددملع يفايددة ا جملنجملددت وجملشددا اليوجمل ددكو
اً د ددة ًياً د دداتية بش د ددملع ا د دددو ا دي د دددل لي يفوص د ددية ويفاي د ددة الر بد د د والش د دداافية ال يف د ددا
__________

()105

A/RES/69/313

الاقدال 123ر و

=http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type

13&nr=1924&menu=1634

()106
(http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/culture-for-sustainable- )107
http://www.research4life.org/

urban-development/

()108
(http://whc.unesco.org/en/news/1308/ )109
http://www.ifla.org/node/11017
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الاقم ( )110وواصل باجملدامل اليوجمل دكو الددورت لرنميدة ايتيفدال تدوف الددعب لردد يه اليفديايل
اللين لظت ً مرصب باألولوية لدى املنظمة
(ي) األبعاد األخالقية لمجتم المعلومات (جي )10-
 -95اعرم ددد اي ددم يفق ددو ،ا جمل دداع يفزيااع/يوجملي دده ق د داا ا بش ددملع ت زي ددز و اي ددة يفق ددو،
ا جمل اع عيت ا جملنجملت والرمر هبا( )111وأكد القاا أمهية ت بيب مل قائب عيت يفقدو ،ا جمل داع
لد دددى تد ددوف خد دددما الوصد ددول إىل ا جملنجملد ددت وشد ددد عيد ددت أع ا قد ددو ،ذاهتد ددا الد ددي يرمر د د هبد ددا
األش اص خا ج ا جملنجملت جيه أع لظت با ماية أيضا عيت ا جملنجملت وي ًيما يفاية الر ب
 -96و تش داين الثدداي/جملوفم اعرم ددد اليطنددة األفايقيددة ق ددو ،ا جمل دداع والش د وب ق داا ا
()112
بشملع ا ب يفاية ا ع والر ب عيت ا جملنجملت أفايقيا

 -97و ك داجملوع األول /ي ددم جملشددا اليوجمل ددكو تقاي داا ب ن دواع يفقددو ،ا جمل دداع والرشددا
يرناول م مللي ا يفوصية والر ب

()113

 -98ويش ددكل ايفرم ددال اً ددر ل ا ا ددابيل ل جملنجمل ددت ميف ددد قي ددب لكثد د م ددن ا كوم ددا
()114
وعقد اليوجمل كو مؤمتاا بشملع ا جملنجملت واعرنا ،الشباب لياكا األصورت
 -99ويددوىل اارمددا مرزايددد لييقددو ،ايقريفددا ية وايجرماعيددة والثقافيددة فيمددا ير يددب با جملنجملددت
وودل منردددى إ ا ل ا جملنجملدت جي ددة ئي دية بشددملع ادلا املوضددوع الدلا تناولدده أيضدا منشددو اب ددة
()115
ايتيفاي الرقدمية ال نوا امل نوع صد ارم امل يوما ال امل
(ك) التعاون الدولي واإلقليمي (جي )11-
 -100اًددرطابت األمددب املريدددل و اددا مددن الوكدداي ا كوميددة الدوليددة يًددر ااة ا م يددة
ال امة ال شاا لرنايل جملرائل القمة ال املية من خ ل إعا ل تنظيب وتنشيس جواجمله عميصدا بشدملع
الرنمية وتكنولوجيا امل يومدا وايتيفداي وإ مداج األعمدال املريفدية هبدل الركنولوجيدا مد
ال مل املر يب بريقيب أاداف الرنمية امل دردامة وي ردز ايدم ايلدا الددورت ل تيفداي عيدت
ًددبيل املثددال اًددر دا إ ددا القمددة ال امليددة أًاً دا ل ميدده عيددت لقيددب خ ددة الرنميددة امل ددردامة
ل ددا  2030وإ اج تاتيبددا الاصددد والقيدداس املر يقددة بالرنميددة امل ددردامة م د عميدده عيددت صددد
جملرائل القمة ال املية
__________

()110

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focusarticles /all-news/news/privacy_free_expression_and_transparency_unesco_launches_t/

()111
(http://www.achpr.org/sessions/59th/resolutions/362/ )112
(http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/human_rights_and_encryption_ )113
A/HRC/32/L.20

unesco_launches_the_eighth_titl/

()114
(http://giswatch.org/2016-economic-social-and-cultural-rights-escrs-and-internet )115
http://en.unesco.org/ConfQcUNESCO/home
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 -101و ك داجملوع الثاي/ينددايا  2017جملدداق املنردددى ايقريفددا ا ال ددامل عددد ا مددن امل ددائل
ا امة املر يقة مبطرم امل يومدا الدي ُوصدات بملمدا الثدو ل اليفدناعية الااب دة( )116وتاكدز اارمدا
الرقايددا ال ددامل عددن تكنولوجي ددا امل يومددا ل ددا  2016اليفددا ع ددن املنردددى عيددت ايبرك ددا
()117
ايقريفا الاقم
 -2تن ية المواضي
(أ) آليات التموئق
 -102اعنف ددت ا م ي ددة ال ام ددة اًر ااض ددصا ال ش دداا لرناي ددل جملر ددائل القم ددة ال املي ددة بال دددو
ددة عمددل أ يددم أبابددا اليفددا ل عددن امل دؤمتا الدددورت الثال د لرمويددل الرنميددة فيمددا ير يددب
الائي د
بايًرثما تكنولوجيا امل يوما وايتيفاي والق اعا األخاى مبا ذل اليدة تي د
()118
الركنولوجيا واو ما أُكد اد ا وقت ييفب خ ة الرنمية امل ردامة ل ا 2030
 -103ويش د ددكل ايً د ددرثما ا د دداص امليف د ددد الائي د د لرموي د ددل ق د دداع تكنولوجي د ددا امل يوم د ددا
وايتيف دداي  وق ددد ش ددكيت الشد دااكا ب ددل الق دداعل ال ددا وا دداص إض ددافة كبد د ل إىل جمل ددا،
البيداع النامية وجملاهل املؤً دا املاليدة
مبا ا ايًرثما ا ياكل األًاًية وا دما
الدولي دة أيض د ا اً ددرثما ا اام ددة ا ددال ا ياك ددل األًاً ددية فق ددد ع ددب البن د ال دددورت مش ددا ي
ا ياك د ددل األًاً د ددية املن د ددا ب النامي د ددة مب د ددا ذلد د د ال جمل د ددامل ا قييمد د د ليصياك د ددل األًاً د ددية
دداب أفايقيددا لكاالددة ال دابس ا لكددنوي ع داي الن ددا ،ليبيددداع ال ددايفيية و د
ل تيفدداي
احمليس ا ا 
ال ايفيية والابس ا لكنوي الدورت بالكابل ليدول ا ز ية
(ب) ادارة اإلنترنت

ت زيز الر اوع
 -104عددا باجملددامل عمددل تدوجملم بشددملع ارمد امل يومددا إىل ت زيددز الر دداوع لرمكددل ا كومددا
مدن أع تناددل أ وا اددا وتضد ي مب دؤولياهتا عيددت قددد امل دداوال م دائل ال ياًددة ال امددة الدوليددة
املر يقددة با جملنجملددت ولكددن لدديم الشددؤوع اليوميددة الرقنيددة والرش د ييية الددي ي تددؤثا عيددت م ددائل
()119
ال ياًة ال امة الدولية
 -105و يبددت ا م يددة ال امددة قاا اددا  125/70إىل ئدديم اليطنددة امل نيددة بر د ال يددب
والركنولوجيددا أل دااة الرنميددة مددن خ د ل اايددم ايقريفددا ا وايجرمدداع إجملشدداء فايددب عامددل
لوض توصيا بشملع كيايدة املضد قددم ا تنايدل الر داوع امل دزز عيدت النيدو املردوخت باجملدامل
عمددل ت دوجملم مبشدداكة كاميددة مددن ي د أصددياب امليفدديية امل نيددل وييفظددت اليطنددة و هتددا
الراً د ة عشددال مقددنا الددائيم بشددملع ايكددل وتكددوين الاايددب ال امددل وبددت الاايددب ال امددل
أًد د دداليه عميد د دده و ع د ددا أصد د ددياب امليفد د دديية إىل تقد د دددمي
اجرماع د دده األول أييولً/د د ددبرم

__________

()116
(http://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016 )117
(A/RES/69/313 )118ر وA/RES/70/125
(http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html )119
http://www.weforum.org/agenda/archive/fourth-industrial-revolution/
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()120

إًد ددصاماهتب
عا 2018

وًد دديقد الاايد ددب ال امد ددل تقاي د داا إىل اليطند ددة

و هتد ددا ا ا يد ددة وال ش د داين

منردى إ ا ل ا جملنجملت
ُ -106عق د د ددد ال د د دددو ل ال د د ددنوية ا ا ي د د ددة عش د د ددال ملنر د د دددى إ ا ل ا جملنجمل د د ددت ك د د داجملوع األول/
وا ايخا ا باملك ي وتناولت موضوع "تي النمو الشامل وامل ردا "
ي م 2016
وشا ك أكثا مدن  2 000شد ن مدن  123بيددا املنرددى الدلا ضدب أكثدا مدن  200يفيقدة
عم ددل وجي ددة مواض ددي ية بينم ددا ش ددا ك ايف م ددن أص ددياب امليف دديية عي ددت ا جملنجمل ددت وك ددز
ا ي ددا ال امددة عيددت يفقددو ،ا جمل دداع والرنميددة امل ددردامة والنمددو الشددامل وايتااقددا الرطا يددة
()121
وم رقبل إ ا ل ا جملنجملت
 -107وقددا ا م ي ددة ال ام ددة قاا ا ددا  125/70متدي ددد ويي ددة املنر دددى مل دددل  ً 10ددنوا
أخداى وأقدّدا بملجملدده "ينب د أع يواصددل املنردددى تقدمدده اددارت اائددب ال مددل ومشدداكة أصددياب
امليف د دديية امل ني د ددل م د ددن البي د ددداع النامي د ددة" و متوز/يولي د دده جملظم د ددت إ ا ل الش د ددؤوع ايقريف د ددا ية
وايجرماعيددة م ركا دا مدتدده ث ثددة أيددا عمددل فيدده خ د اء مددن اموعددا أصددياب امليفدديية كافددة
()122
عيت اًر ااة ا ا واًركشاف ًبل لر زيز ف الية املنردى وتوًي جمل ا ،املشاكة
 -108وتشداكت أماجملدة املنرددى وفايقده ايًرشدا ا املر دد أصدياب امليفديية وضد وتنايدل
مبا ا لري ل عمل املنردى مبا ذل عقد و ا مارويفدة يًركشداف إمكاجمليدا عمدل
يفكومددا ومنظمددا ب ينصددا وجي ددا عمددل فيمددا بددل الدددو ا لبي د خيددا ا ال ياًددا
املمكن د ددة لد د دابس بيي د ددوع شد د د ن اخد د داين أو أكث د ددا ومتكي د ددنصب ومنر د ددديا ألفض د ددل املما ً د ددا
واًركش دداف اائ ددب جدي دددل قام ددة ائر ف ددا ينامي ددة ألص ددياب امليف دديية املر ددد ين وت ددويا
أشكال تنظيمية جديدل ليدو ا وأُ ج عمل املنردى م ا لري مشاكة القا مل ا د
 -109وا تاد د ع ددد املنر ددديا الو ني ددة وا قييمي ددة والش ددبابية امل ني ددة ب ددإ ا ل ا جملنجمل ددت م ددن 37
منردى عا  2015إىل  72عا  2016وقد ش هكيت ال املنرديا شبكة ف الة لربا ل
ا ل ا جملنجملت
امل يوما وا ا فض ا عن ت زيز الاوابس م املنردى ال امل

قياس تكنولوجيا امل يوما وايتيفاي أل ااة الرنمية
 -110متثددل الشدااكة امل نيددة بقيدداس تكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي أل دااة الرنميددة منردددى
ت اوجمليا يضب  14وكالة من وكاي األمدب املريددل ووكداي أخداى تُ دة عمد ولييدل البياجملدا
املر يقددة بر د تكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي أل دااة الرنميددة وبنرددائل القمددة ال امليددة و
اذا /ما س قدمت الشااكة تقاياا عن إيفيفداءا تكنولوجيدا امل يومدا وايتيفداي إىل اليطندة
ا يفيفائية األمب املريدل وأُ جت ًرة مؤشاا بشدملع ادل الركنولوجيدا القائمدة النصائيدة
ملؤشاا صدد وقيداس الرقدد احملداز دو لقيدب أادداف الرنميدة امل دردامة الدي اعرمددهتا اليطندة
وأوصت اليطنة ا يفيفدائية األمدب املريددل ببدلل جصدو لر زيدز قدد ل الدنظب ا يفيفدائية الو نيدة

__________

()120
(http://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/12/411 )121
(http://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2016/812-igf-retreat-proceedings-22july/file )122
http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WGEC-2016-to-2018.aspx
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عيددت إعدددا إيفيفدداءا تكنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي و يبددت إىل الشدااكة أع تقددد إليصددا
عا  2018تقاياا ت ر اة فيه يفالة ا يفيفاءا الامية لركنولوجيا امل يوما وايتيفداي
و اصا إ ا صد خ ة الرنمية امل ردامة ل ا 2030
 -111وير ص د د د د ددد ايل د د د د ددا ال د د د د دددورت ل تيف د د د د دداي قاع د د د د دددل البياجمل د د د د ددا ال املي د د د د ددة ملؤش د د د د د داا
ايتيف دداي /تكنولوجيا امل يوم ددا وايتيف دداي ال ددي تض ددب أكث ددا م ددن  100مؤش ددا م ددن أكث ددا
مد ددوجز ال د ددنوا امل ند ددوع "يفقد ددائب وأ قد ددا
مد ددن  200بيد ددد وقد ددد ُ يفد ددت أيفد دددا البياجملد ددا
()123
وتناول ددت جمل دددول ايل ددا
تكنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي " ال ددلا ص ددد متوز/يولي دده
ال ددنوية ال امليددة امل نيددة مبؤشداا ايتيفدداي /تكنولوجيا امل يومددا وايتيفدداي الددي ُعقددد
بوت واجملا اًر دا البياجملا الض مة لاصد ارم امل يوما ومؤشاا
تشاين الثاي/جملوفم
تكنولوجي د ددا امل يوم د ددا وايتيف د دداي ليي د ددد م د ددن د ددا ا الكد د دوا ا والبياجمل د ددا اللكي د ددة ليم د دددع
()124
اللكية امل ردامة
 -112وي اة تقايا قياس ارم امل يوما اللا ي د ايلا ًنويا ايًرنراجا بشملع 11
مؤشد داا م ددن مؤشد داا ا يف ددول عي ددت تكنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي واملص ددا ا املاتب ددة هب ددا
واً ددر دامصا واد د املؤشد داا املد ج ددة لي ددل تنمي ددة تكنولوجي ددا امل يوم ددا وايتيف دداي
مددا يشددكل تدددب ا شددام ا يردديح إمكاجمليددة إجدااء مقا جملددا وليددة ليرقددد احملدداز ددو ارمد امل يومددا
عيت ما الزمن (اجملظا الااع أويا  -أل ) ويُقديّب الرقايدا لاكدا أًد ا ا يفدول عيدت تكنولوجيدا
امل يومددا وايتيفدداي بددل عددام  2008و 2015وقياًددا ا قبددال عيددت ا وات د احملمولددة
وعيت ا جملنجملت واًر دا إيفيفاءا تكنولوجيا امل يومدا وايتيفداي مدن أجدل صدد الرقدد
()125
احملاز و لقيب أاداف الرنمية امل ردامة

رابعا -االستنتاجات والمقترحات
 -113ش د هكل عددا  2016أول ًددنة متددا عيددت اعرمددا ا م يددة ال امددة خ ددة الرنميددة امل ددردامة
ل ددا  2030واًر ااضددصا ال شدداا لرنايددل جملرددائل القمددة ال امليددة وقددد أ ًددت اددلاع الق داا اع إ ددا ا
جديدا لي قة بل ارم امل يوما والرنمية امل ردامة خ ل ال قد املقبل
 -114وتش األ لدة الدوا ل ايًدر ااة ال شداا و ادلا الرقايدا إىل أع أمهيدة تكنولوجيدا
امل يوما وايتيفاي بوصداصا عنيفداا رو يد ا ت دو ايقريفدا ا واارم دا ترزايدد بشدكل
د د د م د ددبو ،وأم د ددا ً د ددرؤ ا و ا ش د ددام ا لقي د ددب أا د ددداف خ د ددة ع د ددا  2030وتر د ددو
الركنولوجيددا وا دددما ا ديدددل بددوت ل اًددرثنائية وًدديؤثا اًددرماا ايبركددا ا الددي تشددمل
إجملنجملددت األشددياء ولييددل البياجملددا الضد مة تددملث ا شددديدا األعمددال الرطا يددة وا دددما ال امددة
و اائدب عدي النداس ال دنوا القيييدة القا مدة ويرديح ذلد لييكومدا ومؤً دا األعمددال
واملوا نل فاص ا اائية لكنه يث أيض ا لدديا كد ى فالرطدا ل ا لكنوجمليدة مدث ا ترديح ليبيدداع
النامية إمكاجملا كب ل ولكن بيو صا ير يه ايلرزا ال ياً وايًرثما تي الرطا ل

__________

()123
(http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/events/wtis2016/WTIS16-Final-report.pdf )124
( )125ايلا الدورت ل تيفاي 2016
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
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ا ددلا اليف ددد اً ددرماا الاط ددول الاقمي ددة ب ددل املن ددا ب والبي ددداع
 -115وم ددن أا ددب الري ددديا
واألش د اص
دده كثددال امل دوا أو قيرصددا فركنولوجيددا امل يومددا وايتيفدداي أًددصل منددايا
وخيشددت أع
وأفضددل جملوعيددة وأكثددا اًددر دام ا البيددداع املرقدمددة ممددا اد عييده البيددداع الناميددة ُ
وخيشت
تر ي عن الاكه م ا و ارم امل يوما أقل البيداع منوا عيت وجه ا يفوص ُ
باملثددل أع يكددوع يفددب أقددل األش د اص خ د ا وت ييم دا وم دوا مددن فوائددد الركنولوجيددا وع يفددب
البيددد الوايفددد وجيدده عيددت يد أصددياب امليفدديية
األشد اص األكثددا خد ا وت ييمد ا ومدوا
ال م ددل م د د ا م ددن أج ددل بيد دوحم ارم د د م يوم ددا ش ددامل ر ددو الن دداس وياك ددز عي ددت الرنمي ددة وفق د د ا
ل لرزاما املق وعة باجملامل عمل توجملم لرراا من ق فاصة ت و ارم امل يومدا ادلا عيدت
خ دة الرنميدة امل دردامة ل دا  2030وادو أي "خييد الاكده
و يكال الوفاء بالر صد الوا
أيفدا و اء "
 -116وانداك لددد ثدداع ير يده أع ير ددل يد أصدياب امليفدديية إجدااءا وادو ضدداو ل بندداء
قاعدل أ لة أول بشدملع ت دويا ارمد امل يومدا وأثدا عيدت الرنميدة امل دردامة فا اجدة ماًدة إىل
توافا بياجملا أول تكوع موثوقة ومرايفة املوقت املناًه لريديدد املبدا ا والد امل الناجيدة
الي تُ ا تكنولوجيا امل يوما وايتيفاي أل ااة الرنمية وال وامل ال دياقية الدي تدؤثا
النطداا واألولويدا الدي ًدرمكن ا كومدا و ادا مدن أصدياب امليفديية مدن اًدر ل قيمددة
تكنولوجيا امل يوما وايتيفاي بملك قد من الا الية
 -117وير ي ددب ل ددد ثال د د ب ددالوت ل ال د داي ة ج دددا لير د د ا ددا ا تكنولوجي ددا امل يوم ددا
الرنمية ايقريفا ية وايجرماعية عيت ص يد ال امل ويا هجح أع تنته
وايتيفاي وتملث ذل
عي ددت الرق ددد ا دداي مث ددل الرشد د يل اةرت وال ددلكاء ايصد د ناع اث ددا ت ددؤ ا إىل ل ددوي
الرطا ل ال املية وأمنان ا جملراج ايقريفا ا وال مالة وامل اي ايجرماعية وال مل الثقا وي يُ اف
مددا ًددرؤول إليدده اددل الر ددو ا ال امليددة ري د ال ددياقا احملييددة وتشددكل ًدداعة وت د ل الر د
أيض ا لدي ا اام ا أما مؤً دا ا ا ل الااًد ة عيدت اليفد يدين الدو ين والددورت م د ا فدإذا أ يدد
ل املؤً ا أع ت صب تشكيل ارم امل يوما الشامل اللا ير ل من الناس ردو ا ومدن
الرنمية وجصة عيت النيو اللا الرُز به القمة ال املية ف بد ا من أع تاً عمييا ليفن
القاا تكوع قا ل عيت الرااعل الدينام م ت و الركنولوجيا وا دما
 -118وًرؤ ا تكنولوجيدا امل يومدا وايتيفداي و ا يفامدا ومريفداعدا ا صدو الااميدة
إىل لقيددب أاددداف الرنميددة امل ددردامة مددن اةع ويفددىت عددا  2030وجيدده أع يكددوع اددلا الدددو
جزءا أصي ا من الر يس ايًناتيط اخل منظومة األمدب املريددل و ا كومدا ومؤً دا
األعمددال وجيدده كددلل عيددت اارم د املدددي واألوًددان الرقنيددة تقدددمي م ددامهاهتا كاميددة لضددماع
اقر اف مثال ارم امل يوما الشامل ليطمي وع أع ير ي أيفد عن الاكه
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