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التقدددم احملددر يف تنفي د نتددائ القمددة العامليددة جملتم د املعلومددات ومتابعتهددا
على الصعيدين اإلقليمي والدويل
تقرير األمني العام

موجز
أُعد هذا التقرير استجابة لقررا اجمللر االقتصراي واالجتمراع  ،٤٦/٢٠٠٦الرذ
طلر فيرره إىل األمررن العررا لألمر املتحررد أن حيرري اللجنررة املعنيررة بتسر ر العلر والتكنولوجيررا
ألغررا التنميررة علمررا بتنفيررذ نتررائ القمررة العامليررة جملتم ر املعلومررا (القمررة العامليررة) .ويسررل
التقرير ررر الضر ررو عل ر ر األنش ر ر ة الرئيسر ررية الر رري اض ر ر لعت هبر ررا اجلهر ررا صر ررا بة املصر ررلحة يف
عا  ٢٠1٧لتنفيذ نتائ القمة العاملية .وقد أع ّد أمانة مؤمتر األم املتحد للتجا والتنميرة
(األونكترراي) هررذا التقريررر اسررتنايا إىل املعلومررا الرري قرردمتها كيررا مرن ياخر منظومررة األمر
املتحد وغرها من املنظما الدولية وأصحاب املصلحة.

__________

*
**

.A/73/50

.E/2018/100

)GE.18-03222(A



A/73/66-E/2018/10

مقدمة
 -1أُعد هذا التقرير استجابة لقرا اجمللر االقتصراي واالجتمراع  .٤٦/٢٠٠٦ويتضرمن
معلوم ررا مقدمر ررة م ررن  33كير ررا م ررن منظومر ررة األم ر ر املتحر ررد وغره ررا مر ررن املنظم ررا الدولير ررة
وأصحاب املصلحة( ،)1يا عل سالة من األمن العا لألونكتاي ،يعا فيها إىل تقدمي إسهاما
بش ر ن اجتاهررا تنفيررذ نتررائ القمررة العامليررة وإجنررازا التنفيررذ ومررا يعرتضرره مررن عقبررا  .ويرروجز
التقريرر أهر الت ررو ا واألنشر ة يف عررا  .٢٠1٧وتررري معلومررا إضررافية عررن تنفيررذ نتررائ القمررة
العاملية يف الوثيقة .E/CN.16/2018/CRP.2

أوالا -االجتاهات الرئيسية
ألف -التنمية املستدامة
 -٢شهد السنوا الي انقضت منذ انعقاي القمة العاملية ت و ا ملحوظة يف تكنولوجيرا
املعلومررا واالتصرراال وخرردما،ا ،وأتثرهررا يف التنميررة االقتصررايية واالجتماعيررة .ونشر ف ررص
وحتررد كثررر تررؤثر يف تنفيررذ نتررائ القمررة العامليررة .وأقررر خ ررة التنميررة املسررتدامة لعررا ٢٠3٠
أبن انتشررا تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال والتوصرري ين ررو ن علر إمكررا كبررر لرردف
عجلررة التنميررة املسررتدامة .وتكمررن تل ر اإلمكررا جزئيررا يف قررد تل ر التكنولوجيررا وذل ر
التوصري علر حتسرن االسرتجابة لتحرد إمنائيرة بعينهرا ،ويف قرد ،ما أيضرا علر متكرن األفرراي
مررن االهتمررا أبولررو  ، ،وأكثررر فر كثر مررن خر ل الت ررو ا املسررتجد علر هيكر االقتصررايا
الوطنية واخلدما العامة وكفا ،ا بوجه أمش .
 -3إال أن التغ ررا الس رريعة ال رري اسررتجد وم ررا زالررت تسررتجد ت ررؤي إىل نتررائ معق ررد .
فهررذ التكنولوجيررا ُحتررد ق يعررة م ر العديررد مررن اهلياك ر املؤسسررية ومنرراذ األعمررال وأمنررا
السررلو االجتمرراع الرري ظلررت يعام ررة للتنميررة االقتصررايية واالجتماعيررة ،أو تزحيهررا أو تغره ررا.
وميكررن أن يررؤي التفرراو يف الوصررول إىل تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال واسررت دامها أيضررا
إىل تفاو يف ج أتثرها .وقد أكد منظما يوليرة مرا تن رو عليره ،يئرةُ بيئرا سياسراتية
وتنظيمير ر ررة مواتير ر ررة ل سر ر ررتثما واالبتكر ر ررا  ،وإيمر ر ررا ُ تكنولوجير ر ررا املعلومر ر ررا واالتصر ر رراال يف
__________

()1

2

اب ررة االتص رراال التقدمي ررة؛ الر ر أو وا؛ اللجن ررة االقتص ررايية واالجتماعي ررة س رريا وائ رري اهل ررايد؛ اللجن ررة االقتص ررايية
واالجتماعي ررة لغ ررر؛ اس رريا؛ اللجن ررة االقتص ررايية ألفريقي ررا؛ اللجن ررة االقتص ررايية ألو وا؛ اللجن ررة االقتص ررايية ألمريك ررا ال تيني ررة
والك ررا يمل؛ املنظم ررة الدولي ررة للقض ررا علر ر اس ررتغ ل األطف ررال يف البغ ررا ويف إنت ررا املر رواي اإلا ي ررة واالجت ررا هبر ر ألغر ررا
جنسرية؛ املفوضرية األو وبيرة؛ منظمرة األغذيررة والز اعرة لألمر املتحرد (الفراو)؛ غرفررة التجرا الدوليرة؛ االحتراي الردو لراب ررا
ومؤسسا املكتبا ؛ االحتراي الردو ل تصراال ؛ مركرز التجرا الدوليرة؛ هيئرة اإلنرتنرت لألقرا واأل قرا امل صصرة؛ أمانرة
منترردإ إيا اإلنرتنررت؛ يعيررة اإلنرتنررت؛ منظمررة التعرراون والتنميررة يف امليرردان االقتصرراي ؛ منظمررة األم ر املتحررد لل فولررة؛
األونكترراي؛ إيا األمر املتحررد للشررؤون االقتصررايية واالجتماعيررة؛ منظمررة األمر املتحررد للرتبيررة والعلر والثقافررة (اليونسرركو)؛
بررر م األم ر املتحررد للبيئررة؛ منظمررة األم ر املتحررد للتنميررة الصررناعية (اليونيرردو)؛ معهررد األم ر املتحررد للتررد ي والبح ر ؛
مكتر األمر املتحررد املعررت امل ررد ا واجلرميررة؛ االحترراي الليررد العررامل ؛ البنر الرردو ؛ بررر م األغذيررة العررامل ؛ منظمررة
الصر ررحة العاملير ررة؛ املنظمر ررة العاملير ررة للملكي ر ررة الفكرير ررة؛ املنظمر ررة العاملير ررة لأل صر رراي اجلوي ر ررة؛ منظمر ررة التجر ررا العاملير ررة .انظ ر ررر
( http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WSIS-UNSG-Report.aspxاطُّل عليه يف  ٢8شبا /فلاير .)٢٠18
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االسرتاتيجيا اإلمنائية الوطنية والق اعية ،وإشرا ُ يي أصرحاب املصرلحة يف وضر السياسرا
وخ التنفيذ املناسبة ،من أمهية لز ي القيمة اإلمنائية واحلد من أوجه التفاو .

ابء -منو مطرد لكنه متفاوت يف التوصيل ويف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
 -٤يتزايد الوصول إىل تكنولوجيا املعلوما واالتصاال يف يي أحنا العامل ،لكنه يظر
متفاوات ،ذل أن مستو التوصي والنفاذ أعل يف البلدان املتقدمرة مقا نرة البلردان الناميرة(.)٢
وينبغر بررذل مزيررد مررن اجلهرروي للوفررا الترزا خ ررة عررا  ٢٠3٠أبال خيلر الركر أ رردا و ا يف
التوصي والنفاذ.
 -٥وأصررب التوصرري اهلواتر اخللويررة ائمولررة والتوصرري العرري الن ررا أكثررر انتشررا ا مررن
التوص رري اهل ررات الثاب ررت ،وال س رريما يف البل رردان النامي ررة .فاشر ررتاكا اهلواتر ر اخللوي ررة ائمول ررة
تشك ا ن أكثر من  ٩٠يف املائة من االشرتاكا الصروتية ،بينمرا يرتاجر ترد جييا عردي خ رو
اهلات الثابت .ويوجد ا ن أكثر من اشرتا وا د يف اهلات العري الن ا لك ش صن يف
يي أحنا العامل ،وهو اجتا يسر تزايد انتشا اهلوات الذكية الي ميكن أن تستفيد من شربكا
تترري عررر ن ررا أكررل .واسررتنايا إىل تقررديرا االحترراي الرردو ل تصرراال  ،يسررتفيد أق ر مررن
نص ر سرركان العررامل ا ن مررن شرربكة اإلنرتنررت ،وميكررن ألكثررر قلرري مررن نص ر األسررر املعيشررية
النفاذ إىل اإلنرتنت يف املنزل.
 -٦غ ررر أن مع رردل النم ررو يف ه ررذ املؤش ررا ت ررد جي وغ ررر ك ررا لتحقي ر إ رردإ غ ررا
أهدا التنمية املستدامة ،أال وه الوصول الشام وامليسو إىل شربكة اإلنرتنرت يف أقر البلردان
منروا حبلررول عررا  .٢٠٢٠وتشررر تقررديرا االحترراي الرردو ل تصرراال إىل وجرروي  ٩٧اش ررتاكا يف
اهلررات ائمررول العرري الن ررا لكر  1٠٠نسررمة يف البلرردان املتقدمررة يف عررا  ،٢٠1٧مقا نررة
ب  ٤8اش ررتاكا يف البل رردان النامي ررة ،و ٢٢اش ررتاكا يف أق ر البل رردان من روا .ومتوس ر س رررعة الن ررا
العرري أقر عمومررا يف البلردان الناميررة ،أمررا تكلفرة احلصررول علر اخلردما واألجهررز كنسرربة مررن
متوس الدخ فه أعل فيها عاي مقا نة البلدان املتقدمة .وحيول هذا الوض يون االستفاي
من اخلدما اإللكرتونية ،وحيد من إمكانية أتثرها يف التنمية.
 -٧وهنا تفاو شديد أيضا يف النفاذ واالست دا ياخ البلد نفسره .وال يلرو يف األفر
تقلص الفجو الرقمية بن اجلنسن ،وه مشكلة أشد رد يف أقر البلردان منروا .وتتجراوز نسربة
الشررباب الررذين يسررت دمون اإلنرتنررت  ٧٠يف املائررة يف يي ر أحنررا العررامل ،لك رن هررذ النسرربة أق ر
كث ررا يف صررفو املسررنن .أمررا األش ر اص الررذين يعيشررون يف املنرراط الريفيررة واألش ر اص ذوو
اإلعاقررة فمررا زالروا أقر ظررا .ويررؤثر ترردي مسررتو اإلملررا القررا والكتابررة أيضررا أتثررا سررلبيا يف
معدال ا تضان هذ التكنولوجيا.

__________

()٢
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جيم -استمرار التغريات السريعة يف التكنولوجيا
 -8تظه ررر اس ررتمرا تكنولوجي ررا وخ رردما جدي ررد  ،فتنض ررا إىل اجملموع ررة املتنوع ررة م ررن
ت بيقر ررا تكنولوجير ررا املعلومر ررا واالتصر رراال وااث هر ررا ائتملر ررة يف يي ر ر جوان ر ر االقتصر رراي
واجملتم والتنمية .وتض موجة جديد من االبتكا ا  ،أُطل عليها اس "الثو الصناعية الرابعة"
أو "عصر ررر ا لر ررة الثر رراي" ،الر ررذكا االص ر ر ناع  ،والر ررتعل ا والروبر رروات املت ر ررو  ،والبير ررا
الضر ر مة واخت رراذ القر ررا ا بن ررا علر ر عملي ررا س ررابية إلكرتوني ررة ،والواقر ر االفرتاضر ر واملع ررزز،
وتقنيررا السررج املغلقررة ،واملركبررا ذاتيررة القيرراي  ،وإنرتنررت األشرريا  ،واحلوسرربة الكميررة .ومثررة
اهتمر ررا خر رراص اإلمك ر ررا الر رري تتيحه ر ررا الرقمنر ررة لتيسر ررر إقام ر ررة مر رردن ذكي ر ررة تُسر ررت د فيه ر ررا
تكنولوجي ررا املعلوم ررا واالتصر رراال اس ررت داما واس ر ر الن ررا للنهر ررو الرف ررا االقتصر رراي
واالجتماع  ،من خ ل حتسن ركة املرو وإيا النفا عل سبي املثال.
 -٩وقد بينت التجا ب منذ القمة العاملية مدإ صعوبة التكهن بوتر اعتماي أشركال معينرة
مررن تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال  ،ومررن مث وض ر سياسررا مناسرربة ل نتفرراس إىل أقص ر
رد مررن فوائردها املمكنررة والت فير مررن خماطرهرا ائتملررة .وسرتكون اعتبررا ا املسراوا والشررمول
هامة يف حتديد أتثر التكنولوجيا احلالية واملستجد .

دال -االقتصاد الرقمي
 -1٠يش ر ررر تقري ر ررر اقتص ر رراي املعلوم ر ررا لع ر ررا  :٢٠1٧الرقمن ر ررة والتج ر ررا والتنمي ر ررة ،ال ر ررذ أع ر ررد
األونكترراي ،إىل منررو سرري يف نسرربة النشررا االقتصرراي اإللكرررتوي .ويشررك اإلنتررا العررامل مررن سررل
وخرردما تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال اليررا  ٦.٥يف املائررة مررن النررات ائل ر اإليررا العررامل ،
بينمر ر ررا منر ر ررت صر ر رراي ا خر ر رردما تكنولوجير ر ررا املعلومر ر ررا واالتصر ر رراال بنسر ر رربة  ٤٠يف املائر ر ررة بر ر ررن
عررام  ٢٠1٠و .٢٠1٥وتفيررد تقررديرا األونكترراي أبن مبيعررا التجررا اإللكرتونيررة يف يي ر أحنررا
العامل وصلت إىل  ٢٥تريليون يوال يف عا  ،٢٠1٥معظمها معام بن املؤسسا التجا ية(.)3
 -11ويشررك ه ررذا االقتص رراي الرقم ر املتس ر منظوم ررة معق ررد ومتغ ررر  ،تعم ر فيه ررا ن روا م ررن
املؤسسررا التجا يررة التابعررة للق رراس الرقم ر عل ر ترروفر اهلياك ر األساسررية واللاايررا وخرردما
إيا البيرا للمنصررا وغرهررا مرن الشررركا الرقميررة ،وجملموعررة أوسر مررن املؤسسررا التجا يررة
املرقمنة الي تست د تكنولوجيا املعلوما واالتصاال است داما مكثفرا للحصرول علر ميرز
تنافسية من خ ل ز ي اإلنتاجية والوصول إىل العم .
 -1٢وي ررر منررو االقتصرراي الرقمر حتررد أمررا احلكومررا واملؤسسررا التجا يررة ،ال سرريما يف
البلدان الناميرة .أمرا أقر البلردان منروا فكثرر منهرا غرر مسرتعد مبرا يكفر الغتنرا الفررص الناشرئة عرن
الرقمنرة .وال بررد هلرذ البلرردان مرن االسررتثما يف االسرتعداي للتجررا اإللكرتونيرة إذا أ اي أن تصررمد
يف وج ر رره حت ر ررد ز ي املنافس ر ررة يف األس ر روا العاملي ر ررة ،وتس ر ررتغ يينامي ر ررة تكنولوجي ر ررا املعلوم ر ررا
واالتصرراال لتعزيررز االزيهررا  .وفض ر عررن حتسررن اهلياك ر األساسررية ،جي ر عليهررا أن تسررتجي
لتغررر اال تياجررا مررن املهررا ا يف اقتصرراي عررامل متغررر .وال حتتررا يير البلرردان إىل إعرراي أتهير
__________

()3
4
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مهر ررا ا قو،ر ررا العاملر ررة فحس ر ر  ،ب ر ر عليهر ررا أيضر ررا أن تت ه ر ر لسر ررو عم ر ر سر ررتت ل حتسر ررينا
وتكييف ررا مس ررتمرين مله ررا ا األف رراي واجملتمع ررا ائلي ررة والبل رردان ل س ررتجابة ملزي ررد م ررن التغر ررا يف
التكنولوجيا واألسوا .

هاء -األمن السيرباين
 -13األمررن السرريلاي موضرروس متزايررد األمهيررة يف السياسررا الدوليررة املعنيررة االقتصرراي الرقم ر
وغ ررر م ررن جوان ر ر اتمر ر املعلوم ررا  .وق ررد تزاي ررد ر رواي اهلجم ررا اخل ررر علر ر األم ررن
السريلاي ،أثررر بعضررها الر األثرر يف األفرراي واخلرردما العامررة .و ُ ردي مرواطن ضررع ساسررة
يف اللااي ررا واملعر رردا احلاسر رروبية تت ل ر ر التر رردخ الس ر رري م ررن متعهر ررد اهلياك ر ر األساسر ررية
ومقدم اخلدما  ،بدع من أفرقة االستجابة الوطنية لألمن السيلاي.
 -1٤وأُعرررب عررن القلر إزا امل رراطر األمنيررة املرتب ررة إبنرتنررت األشرريا  .فالتقررديرا تشررر إىل
وجوي وا  ٢٠بليون جهاز مرتب اليا إبنرتنت األشيا  ،ويُتوقر أن يتضراع هرذا العردي يف
غضون مخ سنوا ( .)٤وليست هنا معراير أمنيرة يوليرة متفر عليهرا لألجهرز اجلديرد  ،وكثرر
ممررا يُسررتعم منهررا غررر مررؤمن .وال يزيررد ذل ر مررن إمكانيررة تضررر مررالك األجهررز فحس ر  ،بر
يُضع اجملتمعا عموما ،إذا أُقحمت هذ األجهرز يف جر اخلدمرة املروزس أو غرر ذلر مرن
اهلجما اإللكرتونية الواسعة الن ا .
 -1٥ويرك ررز االهتم ررا ال رردو علر ر اجله رروي الرامي ررة إىل توعي ررة املس ررتعملن األم ررن الس رريلاي،
وحتسرن احلالرة األمنيرة يف املنتجرا واخلرردما  ،واحلاجرة إىل تعراون أصرحاب املصرلحة املتعررديين
ليتسىن هل التصد عل وجه السرعة للتهديدا احلالية واستبا التهديدا املستقبلية.

واو -قياس جمتم املعلومات
 -1٦مررن الصررع قيررا التقررد ائرررز حنررو بنررا اتم ر املعلومررا بس رب التغ ررا الس رريعة يف
إمكررا التكنولوجيررا ،ونوعيررة التوصرري  ،وقررد ا األجهررز  ،ون ررا اخلرردما وأتثرا،ررا املتغررر يف
االقتصايا واجملتمعا  .وينبغ أن ُحتد تدابر الوصرول واالسرت دا حترديثا منتظمرا كر تعكر
الت و ا التكنولوجية ،مث شبكا الن ا العري واهلوات الذكية واملنصا اإللكرتونية.
 -1٧وستش ررتد احلاج ررة إىل املزي ررد م ررن البي ررا الش رراملة واملفص ررلة واملص ررنفة ع ررن تكنولوجي ررا
املعلومررا واالتصرراال ومررا يرتت ر عليهررا مررن ااث  ،كلمررا زاي انتشررا التكنولوجيررا املتا ررة اليررا
وأُتيحررت تكنولوجيررا قميررة أ ررد  .ويهي ر حتلي ر البيررا الض ر مة ،الررذ يُس ر ّ ر املعلومررا
الرقمية والت زين السحا؛ والقو التحليلية الكامنة يف احلوسربة ،سرب جديرد لفهر أتثرر تكنولوجيرا
املعلومر ررا واالتص ر رراال  ،لكن ر رره يتوق ر ر عل ر ر نوعي ر ررة البي ر ررا ويث ر ررر مس ر ررائ معق ر ررد تتمث ر ر يف
اخلصوصررية ومحايررة البيررا واألمررن السرريلاي .وتظ ر قيمررة البيررا الفضررل م ردوي مبرردإ ُّ
متك رن
احلكوما من االستفاي منها ،وهذا أمر يت ل قد ا بشرية وموا ي مالية عل د السوا .

__________

()٤
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اثني ا -التنفي واملتابعة على الصعيد اإلقليمي
ألف -أفريقيا
 -18تكنولوجيا املعلوما واالتصاال أق انتشرا ا يف أفريقيرا الري ال ترزال يون غرهرا مرن
املناط ب ا اإلنرتنت .وتنس اللجنرة االقتصرايية ألفريقيرا األنشر ة اإلقليميرة للتصرد لتحردي
الوصررول إىل تل ر التكنولوجيررا واسررت دامها .وقررر أن تكررون أولو ،ررا السياسرراتية كررا :
سياسررا واس ررتاتيجيا الن ررا الع رري  ،والتسررعر ،ووصررول اجلمي ر إىل التكنولوجيررا ،وموا مررة
السياسا واللوائ  ،وتسر ر الن را العرري لتحقير التكامر اإلقليمر  .ونشرر تقريررا بعنروان
حنررو حتسررن الوصررول إىل الن ررا الع رري يف أفريقيررا( ،)٥واستعراضررا لإلطررا القررانوي والتنظيم ر
لتكنولوجيا املعلوما واالتصاال يف بلدان خمتا (.)٦
 -1٩ونظر املركررز األفريقر ملعلومررا الشرربكة واموعررة متعهررد الشرربكة األفريقيررة القمررة األفريقيررة
لإلنرتن ررت يف أ /مر ررايو و زيران/يونير رره( .)٧ونظمر ررت مفوضر ررية االحتر رراي األفريق ر ر واللجنر ررة االقتصر ررايية
ألفريقيا املنتدإ األفريق إليا اإلنرتنت ،الذ ُعقد يف مصر يف تشرين الثاي/نوفمل(.)8

ابء -آسيا واحمليط اهلادئ
 -٢٠تنس ر اللجنررة االقتصررايية واالجتماعيررة سرريا وائرري اهلررايد االستعراضررا اإلقليميررة
املتعلقة بتنفيذ نتائ القمة العاملية يف هذ املن قة ،وجتر ي اسرا حتليليرة ،وتردع كوما،را يف
سر السياسرا  .وقرد ردي اللجنرة سررتة حترد ذا أولويرة ينبغر معاجلتهرا مرن أجر ز ي
قيمرة تكنولوجيررا املعلومررا واالتصراال إىل أقصر ررد ،مبررا يف ذلر الت ررو ا اجلديررد  ،مررن
قبي الذكا االص ناع  .وتشم هذ التحد تضيي الفجرو الرقميرة املتزايرد برن البلردان يف
املن قررة ،وحتديررد اليررا التموير مررن أجر تشررغي اهلياكر األساسررية ،وحتسررن كفررا إيا ركررة
اإلنرتن ررت ،وإع ررا األولوي ررة للعوام ر ر املس ررامهة يف التوص رري الع ر رري الن ررا  ،وز ي اس ررت دا
تكنولوجيا املعلوما واالتصاال يف اإليا العامة ،وتيسر سب متكن املرأ اقتصاي (.)٩
 -٢1وق ررد اتفق ررت ال رردول األعض ررا يف اللجن ررة علر ر إط ررا للتع رراون اإلقليمر ر بش ر ر ن طري ر ر
املعلومررا الفررائ السرررعة يف من قررة اسرريا وائرري اهلررايد ،وهررو مبرراي إقليميررة للتوصرري العرري
الن ا ،د إىل حتسن توصي البلدان النامية غر السا لية مرن خر ل ب هرا بكراب حبريرة
ونشر نقا للتبايل عل اإلنرتنت .وكز االجتمراس األول للجنرة التوجيهيرة علر التحرد ذا
األولوية للت ي يون اإلقليم (.)1٠

__________

()٥

()٦
()٧
()8
()٩
()1٠
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_https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/towards_improved_access_to_broadband
.inafrica.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/review_of_the_legal_and_regulatory_fra
.mework.pdf

.https://internetsummitafrica.org/
.http://afigf.org/

.http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction
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جيم -غرب آسيا
-٢٢
التكام ر ر
املعلوما

التحد

تشررج اللجنررة االقتص ررايية واالجتماعيررة لغررر؛ اس رريا اجلهرروي املبذولررة م ررن أج ر حتقي ر
اإلقليم ر ر يف املن ق ر ررة العربي ر ررة ،وتع ر رراج الفر ر روا اإلقليمي ر ررة يف الوص ر ررول إىل تكنولوجي ر ررا
واالتصاال واسرت دامها .وأصرد اللجنرة تقريررا بعنروان اجلير القراي للبنيرة الرقميرة:
والفرص املتا ة للتنمية يف املن قة العربية لتيسر مناقشة األولو اإلقليمية(.)11

 -٢3ويف أ /مررايو ،أطلقررت املنظمررة املنترردإ العررر؛ في ر املسررتوإ للقمررة العامليررة وخ ررة التنميررة
املسررتدامة لعررا  ،٢٠3٠وهررو منررل إقليم ر لتبررايل اخل رلا وإقامررة الش رراكا  ،اعتمررد اجتماعرره األول
()1٢
وعقررد يف كررانون األول/ييسررمل
توافر برررو ررول التحررول واالقتصرراي الرقمر يف املن قررة العربيررة ُ .
اجتمرراس فري ر خ رلا بش ر ن االبتكررا والتكنولوجيررا مررن أج ر حتقي ر أهرردا خ ررة عررا .)13(٢٠3٠
وسررتتناول ي اسررة مقبلررة حتقير غررا أهرردا التنميررة املسررتدامة بتسر ر قررو تكنولوجيررا املعلومررا
واالتصاال  ،وستصد مقرتنة بد اسة موضوعها العمالة والصناعة والنمو االقتصاي .
 -٢٤وتعاون ررت اللجن ررة م ر جامع ررة ال رردول العربي ررة فوض ررعت الص رريغة النهائي ررة خلا ط ررة ال ري ر
العربية اإلقليمية املنقحة حلوكمة اإلنرتنت واعتمد،ا ،وه وثيقة سيُسرتشرد هبرا يف ت روير املنتردإ
الع ررر؛ حلوكم ررة اإلنرتن ررت يف املسررتقب  .ونش ررر ي اس ررة بعن روان التح ررول الرقم ر ال ررذك يف نظ ررا
احلك ر  ،وعق ررد اجتماع ررا لفري ر م ررن اخل رلا بش ر ن اس ررت دا التكنولوجي ررا الناش ررئة لتحس ررن
الشفافية واملسا لة.

دال -أورواب
 -٢٥تسه اللجنة االقتصايية ألو وا يف تنمية التجا اإللكرتونيرة مرن خر ل مركرز األمر املتحرد
لتيسرر التجرا واألعمرال التجا يرة اإللكرتونيرة ،ومررن خر ل ت روير عمليرا تبرايل البيرا إلكرتونيررا،
ونظ ر النق ر الذكي ررة ،وتقاس ر املعلوم ررا ع ررن القض ررا البيئي ررة .وأع ررد اللجن ررة توص رريا جدي ررد يف
عررا  ،٢٠1٧بعررد اعتمرراي اتفررا منظمررة التجررا العامليررة بشر ن تيسررر التجررا  ،وأيررد اعتمرراي النافررذ
الو يد وتنمية األعمال التجا ية اإللكرتونية يف االحتاي االقتصاي للمن قة األو وبية ا سيوية.
 -٢٦واعتمر ررد ال ر ر أو وا توصر رريا بش ر ر ن قضر ررا تشر ررم التصر ررويت اإللكر رررتوي والبير ررا
الضر مة يف ارراال الثقافررة ومررو األميررة والدميقراطيررة ،فضر عررن مبررايد توجيهيررة بش ر ن البيررا
الش صر ررية يف بيئر ررة البير ررا الض ر ر مة .وتظ ر ر التهدير رردا املرتب ر ررة األمر ررن السر رريلاي واسر ررتغ ل
األطفرال جنسريا مرن أولرو اجمللر  .ونُظمرت محلررة شربابية للحرد مرن خ راب الكراهيرة والنهررو
مبش رراكة الش ررباب واملواطن ررة( .)1٤وتتن رراول بعر ر األ ك ررا الص رراي ع ررن ائكم ررة األو وبي ررة حلق ررو
اإلنسان التحد املرتب ة اإلنرتنت يف اا رية التعبر وا رتا احليا اخلاصة واحليا األسرية.
__________

()11

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/next-generation-digital-

.infrastructure-arab-region-technical-en.pdf

(.https://www.unescwa.org/events/arab-forum-information-society-sustainable-development )1٢
(https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/sdg-innovation-technology- )13
.arab-region-agenda-en.pdf
(.https://www.nohatespeechmovement.org/ )1٤
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هاء -أمريكا الالتينية والكارييب
 -٢٧تنفذ اللجنة االقتصايية ألمريكا ال تينية والكا يمل نتائ القمة العاملية من خ ل بر م
العم ر الرقم ر ألمريكررا ال تينيررة والكررا يمل ،الررذ أُقررر صرريغته احلاليررة يف عررا  .٢٠1٥وأُعررد
بر م عم قم منق لعا  ٢٠٢٠ملناقشته يف املؤمتر الوزا الساي بش ن اتم املعلوما
يف أمريكرا ال تينيرة والكرا يمل ،املقرر عقرد يف عرا  .٢٠18وتشرم أولو تره اهلياكر األساسررية؛
واالقتص رراي الرقمر ر ؛ واحلكوم ررة الرقمي ررة؛ والثقاف ررة واإليم ررا وامله ررا ا ؛ واحلوكم ررة وتكنولوجي ررا
ال وا د( .)1٥ويستمر العم يف سبي إقامة سو قمية و يد يف أمريكا ال تينية(.)1٦
 -٢8وتدع اللجنة املرصدين اإلقليمين املعنيرن مبجتمر املعلومرا (مرصرد اتمر املعلومرا
يف أمريك ررا ال تيني ررة والك ررا يمل)( )1٧والن ررا العر رري (املرص ررد اإلقليمر ر للن ررا العر رري )
لتحسررن فه ر مس ر لة الوصررول إىل تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال واسررت دامها وأتثرهررا.
وعقررد املنظمررة منتررد إقليميررة بش ر ن هررذ التكنولوجيررا والتعلرري واالنرردما يف االقتصرراي
الرقم وموا مة تنفيرذ نترائ القمرة العامليرة مر أهردا التنميرة املسرتدامة ،وهر تكثر عملهرا يف
اال البيا الض مة لقيا االقتصاي الرقم .
()18

اثلث ا -التنفي واملتابعة على الصعيد الدويل
ألف -فريق األمم املتحدة املعين مبجتم املعلومات
 -٢٩أنش ال الرؤسا التنفيذين يف منظومرة األمر املتحرد  ،يف عرا  ،٢٠٠٦فرير األمر املتحرد
املعررت مبجتم ر املعلومررا  ،بوصررفه اليررة مشرررتكة بررن الوكرراال لتنسرري عمليررة تنفيررذ نتررائ القمررة العامليررة
عل ن ا منظومة األم املتحد ( .)1٩وجيتم الفري سنو خ ل فرت انعقاي منتدإ القمة العاملية.

ابء -اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي
 -3٠اعتمد اجملل االقتصراي واالجتمراع  ،يف متوز/يوليره ،القررا  ٢1/٢٠1٧بشر ن تقيري
التقد ائرز يف تنفيذ نتائ القمة العاملية ومتابعتها(.)٢٠
 -31واعتمررد اجلمعيررة العامررة ،يف كررانون األول/ييسررمل ،الق ررا  ٢٠٠/٧٢بش ر ن تس ر ر
تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ألغرا التنمية املستدامة(.)٢1
__________

()1٥

https://www.cepal.org/en/pressreleases/paises-america-latina-caribe-iniciaron-proceso-discusion-

.la-nueva-agenda-digital

(.http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/980/DigitalMarketStrategy-7dic.pdf )1٦
(https://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/socinfo/noticias/paginas/8/44988/P44988.xml&xsl=/ )1٧
.socinfo/tpl-i/p18f-st.xsl&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl
(.https://www.cepal.org/es/observatorio-regional-de-banda-ancha )18
(.http://www.ungis.org/Home.aspx )1٩
(.http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/21 )٢٠
(.https://undocs.org/en/A/RES/72/200 )٢1
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جيم -اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 -3٢تضررمنت ال رردو العش رررون للجن ررة ،املعق رروي يف أ /م ررايو ،اجتماع ررا مائ ررد مس رتدير
فيعة املستوإ بش ن القضرا علر الفقرر بتعزيرز التنميرة املسرتدامة وز ي الفررص والتقرد ائررز يف
تنفي ررذ نت ررائ القم ررة العاملي ررة .و قش ررت اللجن ررة موض رروعن م ررن مواض رريعها ذا األولوي ررة يتعلق رران
االبتكررا لرردع تنفيررذ أهرردا التنميررة املسررتدامة ،ويو العل ر والتكنولوجيررا واالبتكررا يف ضررمان
األمن الغذائ ( .)٢٢وعل مدا السنة ،نظر فرير عامر اتبر للجنرة يف مسر لة تعزيرز التعراون(.)٢3
وتري تفاصي عن الفري العام يف الفرس واو ٢-أي .

دال -تيسري وتنسيق التنفي بني أصحاب املصلحة املتعددين
 -33ضر أكثر من  ٢ ٥٠٠مشا املنتدإ السنو للقمرة العامليرة ،الرذ ُعقرد يف جنير
يف زيران/يونير رره ،وتنر رراول موضر رروس "اتمعر ررا املعلومر ررا واملعرفر ررة مر ررن أج ر ر أهر رردا التنمير ررة
املسررتدامة"( .)٢٤وتضررمن بررر م املنترردإ ،الررذ أُعررد مررن خ ر ل عمليررة تشرراو ية مفتو ررة ،أكثررر
مرن  ٢٠٠لقرة عمر وجلسرة لإلعر والتعراون ،فضر عرن اجتماعرا لتنسري مسرا ا عمر
القمة العامليرة .وتناولرت يو فيعرة املسرتوإ  1٤موضروعا بشر ن جوانر خمتلفرة مرن تنفيرذ نترائ
()٢٥
ومنحررت
القمرة العامليرة ،مر الرتكيرز بوجرره خراص علر مشرراكة أصرحاب املصررلحة املتعرديين ُ .
جوائز للمشا ي تقديرا ل متياز يف تنفيذ املشا ي واملباي ا يف ك مسا عم (.)٢٦
 -3٤وجتمر ر ر جلن ر ررة الن ر ررا العر ر رري املعني ر ررة التنمي ر ررة املس ر ررتدامة ،ال ر رري يعق ر رردها االحت ر رراي ال ر رردو
ل تصرراال واليونسرركو ،شررركا مررن الق رراعن العررا واخلرراص لرردع سياسررا تتعل ر بنشررر الن ررا
العري  .وخ ل السرنة ،كرز أفرقرة عاملرة متعردي أصرحاب املصرلحة علر سرج األيا الرقميرة،
والصحة الرقمية ،والفجو الرقميرة برن اجلنسرن ،والتعلري  ،وتكنولوجيرا الفضرا ( .)٢٧ووجهرت اللجنرة
سالة مفتو ة إىل منتردإ األمر املتحرد السياسر الرفير املسرتوإ املعرت التنميرة املسرتدامة تردعو فيهرا
إىل ز ي است دا الن ا العري سعيا إىل حتقي أهدا التنمية املستدامة(.)٢8
 -3٥ونُظم ر ررت جلس ر ررة اس ر ررتثنائية بشر ر ر ن تعم ر رري التكنولوجي ر ررا الرقمي ر ررة يف اجتم ر رراس املنت ر رردإ
االقتصرراي العررامل الررذ ُعق ررد يف عررا  ٢٠1٧م ر االحترراي ال رردو ل تصرراال وجلنررة الن ررا
العري املعنية التنمية املستدامة .وا ت الذكا االص ناع والثو الصرناعية الرابعرة مكانرة ا ز
يف جدول أعمال املنتدإ ويف مباي ته املتعلقة بتشكي مستقب االقتصاي الرقم واجملتم (.)٢٩

__________

(.http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1272 )٢٢
(.http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WGEC-2016-to-2018.aspx )٢3
(https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/ )٢٤؛ و.https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/#outcomes
(https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISForum2017_ )٢٥
.HighLevelTrackOutcomesStatements.pdf
(.https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2017/ )٢٦
(.http://www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/spacetechnology.aspx )٢٧
(.http://broadbandcommission.org/events/Documents/BBCom-HLPFOpenLetter2017-E.pdf )٢8
(https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017 )٢٩؛
و.https://www.weforum.org/system-initiatives/shaping-the-future-of-digital-economy-and-society
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هاء -اجملتم املدين ومؤسسات األعمال والشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين
 -3٦تُن ّفذ جها معنية كثر  ،منفرري أو يف إطرا شرراكا متعردي أصرحاب املصرلحة ،مرن
بينهررا مؤسسررا األعمررال ومنظمررا اجملتم ر املرردي والرردوائر األكايمييررة والتقنيررة ،أنش ر ة ترردع
أهدا القمة العاملية .ويتعهد االحتراي الردو ل تصراال منصرة جلرري نترائ القمرة العامليرة ،تقرد
معلومررا عررن أكثررر مررن  8 ٠٠٠نشررا بش ر ن تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال وت ويرهررا،
تض ر ر ل هبر ررا جهر ررا متنوعر ررة مر ررن أصر ررحاب املصر ررلحة ،يص ر ر عر ررديها إىل  3٠٠ ٠٠٠جهر ررة
مسررجلة( .)3٠وأصررد االحترراي ،يف عررا  ،٢٠1٧تقري ررا بعن روان جررري نتررائ القمررة العامليررة :جتررا ب
جح ر ررة يف ع ر ررا  ،)31(٢٠1٧وأض ر ررحت املنص ر ررة تضر ر ر ت بيق ر ررا بشر ر ر ن تكنولوجي ر ررا املعلوم ر ررا
واالتصاال مرن أجر عرامل مسرتدا ( )ICT4SDGيسرتند إىل مصرفوفة مرن مسرا ا عمر القمرة
العاملية وأهدا التنمية املستدامة وضعها ميسرو مسا ا العم .
 -3٧ونشررر اللجنررة املعنيررة االقتصرراي الرقم ر التابعررة لغرفررة التجررا الدوليررة بيرران السياسررة
العامر ر ررة املعنر ر ررون تكنولوجير ر ررا املعلومر ر ررا واالتصر ر رراال والسياسر ر ررة العامر ر ررة والتنمير ر ررة االقتصر ر ررايية
املسررتدامة( .)3٢وتتعرراون مبرراي األعمررال التجا يررة لرردع اتم ر املعلومررا  ،وه ر مبرراي أطلقتهررا
اللجنة ،م املؤسسا التجا ية يعما لتنفيذ نتائ القمة العاملية ،املشاكة مث يف منتدإ القمرة
العاملية ومنتدإ إيا اإلنرتنت(.)33
 -38ومتث ر اب ررة النظ ررا الع ررامل التص رراال اهل رات ائم ررول ش ررركا االتص رراال اهل ررات
ائم ررول .و ض ررر أكث ررر م ررن  1٠٠ ٠٠٠ش ر ر ص امل ر رؤمتر الع ررامل لله ررات ائم ررول يف ش رربا /
فلاير( .)3٤ويقد االستعرا السنو الذ جتريه الراب ة بعنوان اقتصراي اهلرات ائمرول ،بيرا
ع ر ررن التوص ر رري اهل ر ررات ائم ر ررول واس ر ررت دامه ،وق ر ررد اس ر ررتُكم يف ع ر ررا  ٢٠1٧بس ر رربعة تق ر ررا ير
()3٥
رنه التنظيميرة املتبعرة فيمرا يتعلر العصرر
إقليمية  .وصد منشو ان اخران كز أ دمها علر ال ُ
الرقم  ،وا خر عل الصحة اإللكرتونية.
 -3٩وت ر ررؤي منظم ر ررا اجملتمر ر ر امل ر رردي يو ا ا زا يف منت ر رردإ القم ر ررة العاملي ر ررة ومنت ر رردإ إيا
اإلنرتنت وغرمها من اجتماعا اتم املعلوما  .فراب ة االتصاال التقدمية تركز عل املسائ
املتعلق ررة التنمي ررة واحلق ررو واحلوكم ررة ،مب ررا يف ذلر ر اجلوانر ر اجلنس ررانية يف س رريا اإلنرتن ررت(.)3٦
واالحترراي الرردو لراب ررا ومؤسسررا املكتبررا يعررىن خصيصررا مبسر لة احلصررول علر املعلومررا ،
مبا يف ذل تيسر صول النا عل املعلوما ومو األمية املعلوماتية وائتوإ ائل .
__________

(http://www.itu.int/net4/wsis/stocktakingp/en )3٠؛ و.http://www.itu.int/pub/S-POL-WSIS.REP-2017
(( ،https://www.itu.int/pub/S-POL-WSIS.SUCC_STORIES-2017 )31اطُّل عليه يف  ٢3شبا /فلاير .)٢٠18
(https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/06/icc-ict-policy-and-sustainable-economic- )3٢
.development-2017.pdf
(https://iccwbo.org/global-issues-trends/digital-growth/internet-governance/business-action-to- )33
.support-the-information-society-basis/
(.https://www.mobileworldcongress.com/ )3٤
(.https://www.gsma.com/mobileeconomy/ )3٥
(.https://www.apc.org/ )3٦
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 -٤٠وتتي يعية اإلنرتنت منتدإ جلماعا التقنين واملهنين املعنيرن اإلنرتنرت وغرره مرن
املعنين بت وير شبكة إنرتنت مفتو ة وتعهدها .وأصد اجلمعية تقرير اتم املعلومرا العرامل
ع ررن اإلنرتن ررت :٢٠1٧ ،مس ررا ا إىل مس ررتقبلنا الرقم ر ر  ،اس ررتند في رره إىل حب ررو مستفيض ررة
لتحديد يواف التغير الذ سيؤثر يف شبكة اإلنرتنت ،وقدمت فيه توصيا بش ن يو اإلنرتنت
ياخ اجملتمر يف املسرتقب ( .)3٧ونشرر اجلمعيرة أيضرا تقرا ير عرن املواضري التاليرة :تنميرة اهلياكر
األساسية وبنا القد ا لدع القمرة العامليرة ،واإلنرتنرت والتعلري  ،والشربكا اجملتمعيرة ،و جر
مترروإ شرربكة اإلنرتنررت وإيقررا تشررغيلها( .)38وقرردمت التررد ي التقررت إىل أكثررر مررن 1 8٥٠
خبرا يف البلدان النامية.

واو -تيسري مسارات العمل وأمثلة على أنشطة نف هتا كياانت األمم املتحدة
 -1تنفي مسارات العمل
وعق ررد
 -٤1اتفق ررت القم ررة العاملي ررة عل ر  11مس ررا عم ر لتنفي ررذ نتائجه ررا يف ع ررا ُ .٢٠٠٥
االجتمراس السرنو مليسرر مسرا ا العمر خر ل منتردإ القمرة العامليرة يف زيران/يونيرره .)3٩(٢٠1٧
ونُشر عل منتدإ القمرة العامليرة ئرة عامرة عرن تنفيرذ مسرا ا عمر القمرة العامليرة فيمرا يتعلر
القضا عل الفقر وتعزيز االزيها يف عامل متغر(.)٤٠

(أ) يو السررل ا املعنيررة إبيا الش ر ن العررا ويي ر أصررحاب املصررلحة يف النهررو بتكنولوجي ررا
املعلوما واالتصاال من أج التنمية (جي )1-
 -٤٢ير ررؤي إسر ررها تكنولوجير ررا املعلومر ررا واالتصر رراال يف التنمير ررة يو ا هامر ررا يف عم ر ر
الوك رراال املت صص ررة التابع ررة لألمر ر املتح ررد واملنظم ررا املتع رردي األطر ررا واملؤسس ررا املالير رة
الدولية وغرها من أصحاب املصلحة .واحلاجة إىل تعاون أصرحاب املصرلحة املتعرديين قرة مميرز
من قا تنفيذ نتائ القمة العاملية.
 -٤3وشرركلت الع قررة بررن أهرردا التنميررة املسررتدامة ونتررائ القمررة العامليررة مررو تركيررز عمر
الوكرراال احلكوميررة الدوليررة وغرهررا مررن أصررحاب املصررلحة منررذ اعتمرراي خ ررة التنميررة املسررتدامة
لعررا  .٢٠3٠وق ررد أعررد ميس رررو مسررا ا العم ر مص ررفوفة ت ررب نت ررائ القمررة العاملي ررة أبه رردا
التنمية املستدامة(.)٤1
__________

()3٧
()38

https://future.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-Internet-Society-Global-

.Internet-Report-Paths-to-Our-Digital-Future.pdf
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/11/ISOC-PolicyBrief-Shutdowns-

.20171109-EN.pdf

(.https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/Agenda/Session/355#documents )3٩
(https://www.itu.int/en/itu- )٤٠
wsis/Documents/wf17/WSISActionLinesSupportingImplementationOfSDGs-

.WSISForum2017.pdf

(.https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISForum2017_WSIS-SDGsMatrix.pdf )٤1
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 -٤٤وعمر البنر الردو مر احلكومرا والشرركا مرن الق راس اخلراص يف عرا  ٢٠1٧علر
إقامة الشراكة من أج التنمية الرقمية ،وه منل ل بتكا الرقم والتموي اإلمنائ يعمرا لنترائ
تقرير التنمية يف العامل  :٢٠1٦العوائد الرقمية(.)٤٢
 -٤٥وعقررد االحترراي الرردو ل تصرراال  ،يف تش ررين األول/أكترروبر األ جنتررن ،امل رؤمتر العررامل
لتنميررة االتصرراال  ،الررذ يررنظ ك ر أ ب ر سررنوا  ،ومتحررو ررول موضرروس "تس ر ر تكنولوجيررا
املعلوم ررا واالتص رراال لتحقي ر أه رردا التنمي ررة املس ررتدامة" .وواف ر امل رؤمتر عل ر ب ررر م عمر ر
االحت رراي بشر ر ن ت رروير االتص رراال يف الف رررت املمت ررد ررى ع ررا  .)٤3(٢٠٢٢وعق ررد االحت رراي ،يف
أيلول/سبتمل جبمهو ية كو  ،املؤمتر واملعر السنوين بش ن االتصاال (.)٤٤

(ب) اهلياك األساسية للمعلوما واالتصاال (جي )٢-
 -٤٦تض ر ل مؤسسررا األعمررال التابعررة للق رراس اخلرراص الرردو القيرراي يف متوي ر اهلياك ر
األساسررية لتكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال وت ويرهررا ونشرررها ،اسررتجابة للتغ ررا الس رريعة يف
التكنولوجيا واخلدما واألسوا  .ويقد البن الدو ومؤسسا مالية يولية أخرإ الدع املا
أيضا ملشا ي اهلياك األساسية يف املناط النامية.
 -٤٧ويعمر االحترراي الرردو ل تصرراال مر احلكومررا علر يعر إقامررة اهلياكر األساسررية،
مبررا يف ذل ر يع ر وض ر االس ررتاتيجيا الوطنيررة لتكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال  ،وموا مررة
السياسا واللوائ التنظيمية ،واعتماي معاير يولية يف ااال تشم طير الررتييا الراييويرة.
ويشم العم مبراي متكرن التنميرة بفضر االتصراال اهلرات ائمرول مرن أجر توسري ن را
مناف تكنولوجيا اهلات ائمول إىل الق اعا اإلمنائية ،ومباي منوذ التنمية املسرتدامة الذكيرة،
الي ترب بن ت وير االتصاال يف املناط الريفية وإيا الكوا وامل اطر.
 -٤8وأو مزيد من االهتمرا للمنراط اجلغرافيرة الري تقر فيهرا فررص الوصرول إىل تكنولوجيرا
املعلوما واالتصاال  .ونشر يعية اإلنرتنت تقريرا بعنوان ضمان التوصي املستدا يف الردول
اجلز يررة الصررغر الناميررة ،يتضررمن توصرريا إىل احلكومررا والوكرراال الدوليررة( .)٤٥وأنشر جلنررة
الن ر ررا العر ر رري املعني ر ررة التنمي ر ررة املس ر ررتدامة أيض ر ررا فريق ر ررا ع ر ررام معني ر ررا ا تياج ر ررا البل ر رردان
الضررعيفة( .)٤٦وأُبررد االهتمررا اررديا الشرربكا ائليررة ،ومررن ذل ر اق ررتا مبررايد توجيهيررة يف
مرروجز سياسررا أصررد ته اجلمعيررة بعنروان ُُنر طير الرررتييا اخلرراص الشرربكا اجملتمعيررة(.)٤٧
وتستكش شركا عاملية مت صصة يف ارال التكنولوجيرا أيضرا طرقرا مبتكرر لتحسرن التوصري
يف املناط النائية( ،)٤8يثر بعضها حتد تنظيمية جديد .
__________

(.http://www.worldbank.org/en/programs/digital-development-partnership )٤٢
(.https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Pages/About.aspx )٤3
(.http://news.itu.int/5-things-to-watch-at-itu-telecom-world/ )٤٤
(.https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/sidsreport/ )٤٥
(.http://broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/vulnerablecountries.aspx )٤٦
(.https://www.internetsociety.org/policybriefs/spectrum/ )٤٧
( )٤8انظر ،عل سبي املثال ،Project Loon ،يف الراب التا .https://x.company/loon/ :
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( ) احلصول عل املعلوما واملعا

(جي )3-

 -٤٩تقوي اليونسكو عم اجملتم الدو يف سبي بنا اتمعا املعرفة الي ميكرن أن تسره يف
إعمررال قررو اإلنسرران والس ر والتنميررة املسررتدامة .وا تفرراال اليررو الرردو حلصررول اجلمي ر عل ر
التعلي  ،يف أيلول/سبتمل ،استضرا الرل م الردو لتنميرة االتصرال سلسرلة مرن ائراياث نظمهرا
قاي عامليون وشباب واتمعيون بش ن تقوية التنمية املستدامة احلصول عل املعلوما (.)٤٩
 -٥٠وتعم وكاال يولية شى عل سد الفجو الرقمية بن اجلنسرن .ونشرر جلنرة الن را
العري املعنية التنمية املستدامة توصيا الختاذ إجرا ا من أج سد الفجو برن اجلنسرن يف
النفرراذ إىل اإلنرتنررت والن ررا الع رري واسررت دامهما ،مررن بينهررا حتسررن فه ر احل رواجز الرري تعي ر
النفاذ ،وإيمرا املنظرو اجلنسراي يف االسررتاتيجيا وامليزانيرا ( .)٥٠ونشرر مفرو األمر املتحرد
السام حلقرو اإلنسران تقريررا عرن السرب الكفيلرة بسرد الفجرو الرقميرة برن اجلنسرن مرن منظرو
قو اإلنسان(.)٥1
 -٥1وتؤكررد اس ررتاتيجية ال ر أو وا اجلديررد بش ر ن اإلعاقررة أمهيررة تيسررر سررب الوصررول إىل
اإلنرتنت( .)٥٢واسته اجملل أيضا ي اسة للفرص املتا ة لألطفال ذو اإلعاقة وامل اطر ائدقة
هب يف البيئة الرقمية ،ونشر طبعة منقحة من كتي معرفة است دا اإلنرتنرت ،تتضرمن إ شرايا
للمستعملن من يي األعما  ،الذين يسعون إىل تصف املوا ي يف العصر الرقم (.)٥3
 -٥٢ويركررز تقريررر منظمررة األم ر املتحررد لل فولررة عررن الررة أطفررال العررامل لعررا  ،٢٠1٧عل ر
الفرص املتا ة لألطفال وامل اطر ائدقة هب يف عامل قم  .ويتضمن حتلي لت ثر الفجروا الرقميرة
يف األطف ررال ،ويق ررد توص رريا ت ررري إبجي رراز ض ررمن موض رروس "تسر ر ر الن رراف واحل ررد م ررن الض ررا " -
ملواجهة الصعوا ائدي ووض األطفال يف صمي عملية س السياسا الرقمية(.)٥٤
 -٥3وت ر ررؤي املراف ر ر العام ر ررة للنف ر رراذ إىل اإلنرتن ر ررت يو ا هام ر ررا يف احلص ر ررول عل ر ر املعلوم ر ررا
واخلدما  .وأعرد االحتراي الردو لراب را ومؤسسرا املكتبرا وجامعرة واشرن ن أول تقريرر عرن
التنمية واحلصول عل املعلوما ( .)٥٥ونشر االحتاي الدو ل تصاال تقريرا عن اخلدما املاليرة
الرقميررة( ،)٥٦وعقررد نرردو املبرراي العامليررة للشررمول املررا م ر مؤسسررة بير وميلينرردا غيررت  ،لترروفر
منتدإ للحوا بن منظم االتصاال ومنظم اخلدما املالية(.)٥٧
__________

()٤٩
()٥٠
()٥1
()٥٢
()٥3
()٥٤
()٥٥
()٥٦

https://en.unesco.org/events/2017-ipdc-talks-powering-sustainable-development-access-

.information
http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-

.report2017.pdf

.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Documents/A_HRC_35_9_AEV.docx
.https://www.coe.int/en/web/disability/strategy-2017-2023
.https://www.coe.int/t/dghl/StandardSetting/InternetLiteracy/hbk_en.asp
.https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_AR.pdf
.https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-full-report.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/201703/ITU_FGDFS_Executive-

.summary.pdf

(.https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/figisymposium/Pages/default.aspx )٥٧
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(ي) بنا القد ا (جي )٤-
 -٥٤التعلرري وبنررا القررد ا عنص رران اقررا األمهيررة لتمكررن البلرردان الناميررة مررن جررت مكاس ر
اجتماعي ررة واقتص ررايية م ررن االبتك ررا التكنول رروج  .وق ررد نظم ررت وك رراال األمر ر املتح ررد وغره ررا م ررن
أصرحاب املصررلحة العديرد مررن لقرا العمر والرلام التد يبيرة الرري تتنراول جوانر خمتلفرة مررن تنفيررذ
نترائ القمررة العامليرة .واسررتهدفت تلر األنشر ة الراميررة إىل بنرا القررد ا واضرع السياسررا واملهنيررن
يف اال تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ومستعمليها( .)٥8فعل سربي املثرال ،تُعرزز يو ا الرتعل
اإللك رررتوي ال رري ينظمه ررا مكتر ر األمر ر املتح ررد املع ررت امل ررد ا واجلرمي ررة للمس ررؤولن م ررن ال رردول
األعضا  ،مبن فيه املكلفون إبنفاذ القانون ،إعمال قرو اإلنسران وتعمري مراعرا املنظرو اجلنسراي.
وأعد اليونيدو مواي تد يبيرة تتعلر اإليا القائمرة علر املعرفرة يف إطرا الشربكة العامليرة املشررتكة برن
اليونيدو وبر م األم املتحد للبيئة بش ن اإلنتا األنظ واملقتصد يف است دا املوا ي.
 -٥٥وأع رراي االحت رراي ال رردو ل تص رراال هيكل ررة مراك ررز االمتي رراز ال رري تعمر ر  ،حت ررت إشر ررا
أكايمييترره ،مبثابررة مراكررز تنسرري للت رروير املهررت والبحررو وتبررايل املعررا ( .)٥٩وانتهر االحترراي مررن
إعداي بر م تد يمل جديد بش ن إيا ال ي  ،وهو يعك عل وض برام تتعل بتغرر املنرا
وإنرتنررت األشرريا  .واستضررافت يعيررة اإلنرتنررت وغرهررا مررن املنظمررا املعنيررة اإلنرتنررت أنش ر ة
تد يبية و لقا عم يف البلدان النامية ،كز عل اجلوان التقنية لإلنرتنت.
 -٥٦ولقد ظ التفاو بن اجلنسن يف اال العل والتكنولوجيا مصد قل متزايد للمجتم
الرردو  .ولررذل يعم ر االحترراي الرردو ل تصرراال وهيئررة األم ر املتحررد للمسرراوا بررن اجلنسررن
ومتك ررن امل ررأ م ر املؤسس ررا التجا ي ررة ومنظم ررا اجملتم ر امل رردي م ررن خ ر ل ش رراكة EQUALS
(متس رراوون) للنه ررو املس رراوا ب ررن اجلنس ررن يف النف رراذ إىل اإلنرتن ررت واكتس رراب امله ررا ا و و
القياي يف العصر الرقم (.)٦٠

(ه) بنا الثقة واألمن يف است دا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال (جي )٥-
 -٥٧يشك األمن السيلاي جانبا متزايد األمهية من جوان ت وير اتم املعلومرا  .وقرد أصرد
االحتراي الردو ل تصراال ال بعرة الثانيرة مرن املؤشررر العرامل لألمرن السريلاي ،الرذ يقري االلتزامررا
القانونية والتقنية والتنظيمية وااللتزاما املتعلقة ببنا القد ا والتعاون الري تتعهرد هبرا الردول األعضرا .
وبن املؤشر بع التحسن يف هذا الصدي ،لكنه كش عن ثغرا كبرر يف التوعيرة األمرن السريلاي
والعم عل حتقيقه ،مشديا عل احلاجة إىل ز ي التعاون بن املناط وأصحاب املصلحة(.)٦1
 -٥8ويروفر الرل م العررامل لألمرن السرريلاي ،الرذ يقرروي االحتراي الرردو ل تصراال  ،إطررا ا
لتنس رري اال تياج ررا القانوني ررة والتقني ررة والتنظيمي ررة والتد يبي ررة( .)٦٢وق ررد أنش ررئت يف العدي ررد م ررن
البلدان أفرقة وطنية للتصد حلواي أمن احلواسي  .ويُع ّد االحتاي التعاون مر منظمرا أخررإ
__________

( )٥8انظر .http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WSIS-UNSG-Report.aspx
(.https://academy.itu.int/index.php?lang=en )٥٩
(.https://www.equals.org/about-us )٦٠
(.https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf )٦1
(.https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx )٦٢
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اموعة أيوا لرس اسررتاتيجيا وطنيرة لألمرن السريلاي وتنفيرذها وتقييمهرا( .)٦3وتعراون البنر
ال رردو واالحت رراي مر ر أص ررحاب مص ررلحة اخر ررين لوضر ر من رراذ نضر ر الق ررد ا يف ا ررال األم ررن
السيلاي من أج البلدان النامية( .)٦٤وينفذ االحتاي أيضا مشروعا لتعزيرز األمرن السريلاي يف أقر
البلدان منوا(.)٦٥
 -٥٩وأص ررد مب رراي التح ررال م ررن أجر ر الثق ررة اإللكرتوني ررة كت رراا أب رري بشر ر ن املس ررؤولية
املشرررتكة بررن أصررحاب املصررلحة (أتمررن إنرتنررت األشرريا  :مسررؤولية تعاونيررة ومشرررتكة) ،وصرريغة
منقح ررة م ررن إط ررا الثق ررة يف ض ررمان األم ررن واخلصوص ررية يف إنرتن ررت األش رريا ( .)٦٦ووضر ر االحت رراي
األفريقر ويعيررة اإلنرتنررت املبررايد التوجيهيررة بش ر ن أمررن اهلياكر األساسررية لإلنرتنررت يف أفريقيررا،
الي تسل الضو عل أمهية التعاون بن أصحاب املصلحة املتعديين(.)٦٧

 -٦٠وينس االحتاي الدو ل تصاال مباي محاية األطفال عل اخل ( .)٦8ونظ التحال
العررامل حنمر األطفررال املرؤمتر املعررت بكرامررة ال فر يف العررامل الرقمر ملعاجلررة قضررا االعترردا علر

األطفال(.)٦٩

(و) البيئة املواتية (جي )٦-
 -٦1يسرراعد االحترراي الرردو ل تصرراال الرردول األعضررا واملؤسسررا التجا يررة عل ر وض ر
سياسا وأطر تنظيمية تشج املنافسة يف اال االتصاال  .وشدي االحتاي ،يف أول تقريرر أعرد
عن ا فا التنظيمية العاملية لتكنولوجيرا املعلومرا واالتصراال  ،علر التقرد ائررز صروب اتبراس
ُن تنظيم تعاوي أكثر انفتا ا ياخ البلدان املعنية لتنفيذ االقتصاي الرقمر  ،لكنره أشرا أيضرا
إىل تزايد تركيز سو تكنولوجيا املعلوما واالتصاال واندماجها(.)٧٠
 -٦٢وك ررز ن رردو االحت رراي العاملي ررة ملنظمر ر االتص رراال  ،ال رري ُعق ررد يف متوز/يولي رره ،علر ر
مت لب ررا وف رررص التح ررول الرقمر ر  ،مب ررا يف ذلر ر النف رراذ امليس ررو التكلف ررة ومؤشر ررا تكنولوجي ررا
املعلومررا واالتصرراال والتعرراون عل ر وض ر الل روائ التنظيميررة .وتضررمنت النرردو روا ا عاملي ررا
بش ن الشمول املا الرقم  ،أكد أمهية األمن السيلاي(.)٧1
__________

(.https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/National-Strategies.aspx )٦3
(https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/content/cybersecurity-capacity-maturity-model- )٦٤
.nations-cmm-0
(.https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/CYBLDC.aspx )٦٥
(https://otalliance.org/system/files/files/initiative/documents/iot_sharedrolesv1.pdf )٦٦؛
و.https://otalliance.org/system/files/files/initiative/documents/iot_trust_framework6-22.pdf
(https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-infrastructure-security-guidelines-for- )٦٧
.africa/
(.https://www.itu.int/en/cop/Pages/default.aspx )٦8
(.http://www.weprotect.org/child-dignity-in-the-digital-world-congress-2017 )٦٩
(.https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.REG_OUT01-2017-SUM-PDF-E.pdf )٧٠
(.https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2017/default.aspx )٧1
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ال ررة الن ررا

 -٦3وأص ررد جلن ررة الن ررا الع رري املعني ررة التنمي ررة املس ررتدامة تقري ررا معن ررو
الع رري لعررا  :٢٠1٧الن ررا الع رري حيفررز التنميررة املسررتدامة ،تضررمن تقييمررا للتقررد ائرررز يف
النفر رراذ ويسر ررر التكلفر ررة يف  1٦٠اقتصر ررايا .وأوصر ررت اللجنر ررة احلكومر ررا أبن تسر ررتعر األط ر ررر
التنظيمية وتضر خ را وطنيرة للن را العرري  ،وتشرج االسرتثما يف ت روير اهلياكر األساسرية
واملعاير يف اا االتصاال السلكية وال سلكية وتكنولوجيا املعلوما واالتصاال (.)٧٢
 -٦٤وتُرروىل التكنولوجيررا اجلديررد املعنيررة النق ر  ،مبررا يف ذل ر ت رروير املركبررا ذاتيررة القيرراي ،
واملعني ررة البيئ ررا احلض ر ررية ،اهتمام ررا متزاي رردا .وأص ررد مب رراي متح رردون م ررن أج ر ر م رردن ذكي ررة
مستدامة ،وه مباي تيسر التعاون بن األمر املتحرد والوكراال الدوليرة ،منشرو ا بعنروان منجرزا
مباي متحدون من أج مدن ذكية مستدامة :تعزيز االبتكا واملشاكة يف املردن الذكيرة املسرتدامة،
()٧3
وعرضت يف األسبوس الساب إلنرتنت األشيا  ،الذ نُظر يف
يتضمن ي اسا اال إفرايية ُ .
زيران/يونيرره ،اموعررة واسررعة مررن الت ررو ا اجلديررد يف إنرتنررت األشرريا  ،واختررت األسرربوس اعتمرراي
إع ر ر ن إنرتن ررت األش رريا م ررن أج ر ر حتقي ر ر أه رردا التنمي ررة املس ررتدامة( .)٧٤ونظ ر ر االحت رراي الر رردو
ل تصاال واللجنة االقتصايية ألو وا ندو بش ن سيا املستقب املوصولة شبكيا(.)٧٥
 -٦٥ويُتوق أيضا أن يؤثر الذكا االص ناع أتثرا هائ يف التنمية املسرتدامة .ونظر االحتراي
الرردو ل تصرراال ومؤسسررة جررائز إك ر  ،يف زيران/يونيرره ،القمررة العامليررة للررذكا االصر ناع
مر ررن أج ر ر حتقي ر ر الصر رراح العر ررا  ،للنظر ررر يف ت بيقر ررا الر ررذكا االص ر ر ناع املمكنر ررة للتصر ررد
للتحررد العامليررة ،مبررا فيهررا الفقررر واجلرروس والصررحة والتعلرري والبيئررة( .)٧٦وأصررد البن ر الرردو
منشررو ا بعنروان نررذ متاعر تلررو يف األفر  :مسررتقب التنميررة الرري تقويهررا الصررناعا التحويليررة،
استكش فيه ااث التشغي ا يف الصناعة التحويلية يف البلدان النامية(.)٧٧

(ز) ت بيقا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال (جي )٧-
احلكومة اإللكرتونية
 -٦٦واصررلت إيا الشررؤون االقتصررايية واالجتماعيررة تشررجي مبرراي ا احلكومررة اإللكرتونيررة
الرري ترردع التنميررة املسررتدامة عمر بنتررائ أ ررد ي اسررة استقصررائية بشر ن احلكومررة اإللكرتونيررة
أجر،ررا األم ر املتحررد ( ،)٧8الرري ثررت عل ر ز ي أمررن ونوعيررة اخلرردما احلكوميررة املقدمررة عل ر
شر رربكة اإلنرتنر ررت ،وحتسر ررن قير ررا أيا احلكومر ررة اإللكرتونير ررة ،وتعزير ررز االتصر ررال بر ررن احلكومر ررة
وامل ر رواطنن .ووض ر ر اجتم ر رراس لفري ر ر اخل ر رلا ا ام ر ررتا الد اس ر ررة االستقص ر ررائية بش ر ر ن احلكوم ر ررة
اإللكرتونيررة يف عررا  ،٢٠18الرري سرررتكز عل ر تس ر ر احلكومررة اإللكرتونيررة لتحقي ر االسررتدامة

__________

(.http://news.itu.int/broadband-sustainable-development/ )٧٢
(.https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/enhancing.pdf )٧3
(.http://iot-week.eu/internet-of-things-declaration-to-achieve-the-sustainable-development-goals/ )٧٤
(.https://www.itu.int/en/fnc/2017/Pages/default.aspx )٧٥
(.https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/201706-default.aspx )٧٦
(http://www.worldbank.org/ar/topic/competitiveness/publication/trouble-in-the-making-the-future- )٧٧
.of-manufacturing-led-development
(.http://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016 )٧8
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والقررد علر الصررموي( .)٧٩وتنفررذ إيا الشررؤون االقتصررايية واالجتماعيرة أيضررا مشررروعا ملسرراعد
أق البلدان منروا علر تصرمي سياسرا احلكومرة اإللكرتونيرة القائمرة علر األيلرة مرن أجر تقردمي
اخلدما العامة واملسا لة.
 -٦٧وتن رراول منت رردإ األمر ر املتح ررد لل دم ررة العام ررة ،ال ررذ عق ررد يف زيران/يوني رره ،مس ررائ
االبتكررا يف اررال اخلدمررة العامررة ،ومررن بينهررا قررد تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال  ،مث ر
الررذكا االصر ناع والبيررا الضر مة وإنرتنررت األشرريا  ،علر إ رردا ق يعررة مررن أجر إعرراي
تشكي مناذ عم اخلدمة العامة(.)8٠
األعمال إلكرتونية

 -٦8يص ررنّ يلي ر ر األونكت رراي للتج ررا اإللكرتوني ررة ب ررن املؤسس ررا التجا ي ررة واملس ررتهلكن
لعا  ٢٠1٧البلدان س جاهزيتهرا للتجرا اإللكرتونيرة( .)81ويتنراول تقريرر اقتصراي املعلومرا
لعررا  :٢٠1٧الرقمنررة والتجررا والتنميررة التحررد الرري بينهررا الرردلي  ،وخصوصررا ر البلرردان

النامية القلي نسبيا يف االقتصاي الرقم السري التغر( .)8٢وأنش األونكتاي فري اخللا احلكروم
الرردو املعررت التجررا اإللكرتونيررة واالقتصرراي الرقمر لترروفر منررل ملناقشررة السياسررا واملما سررا
ذا الصلة( ،)83وأطل سلسلة من تقييما جاهزية أق البلدان منوا للتجا اإللكرتونية(.)8٤

 -٦٩ويعر ررا تقرير ررر منظمر ررة التعر رراون والتنمير ررة يف املير رردان االقتصر رراي بش ر ر ن افر ررا االقتصر رراي
الرقم ر ر ر  ٢٠1٧احلكوم ر ر ررا إىل االس ر ر ررتثما يف امله ر ر ررا ا  ،والتش ر ر ررجي عل ر ر ر ز ي اس ر ر ررت دا
التكنولوجيررا املت ررو  ،واحلرررص عل ر أن تواك ر السياس ررا الت ررو التكنول رروج ( .)8٥وأطل ر
األونكتاي منصة التجا للجمير أثنرا أسربوس التجرا اإللكرتونيرة يف عرا  ،٢٠1٧الرذ ضرر
أكثر من  1 ٠٠٠مشا من  ٩٩بلدا(.)8٦

 -٧٠وأطلقت منظمة التجا العاملية واملنتدإ االقتصاي العامل واملنصة اإللكرتونيرة للتجرا
العاملية مباي مشرتكة بعنوان متكن التجا اإللكرتونية ،موجهة حنو املؤسسا التجا ية الصرغر
احلج ( .)8٧ويعزز مركز التجا الدولية التجا اإللكرتونية للمؤسسا الصغر واملتوس ة احلجر
من خ ل أكايميية املؤسسا الصغر واملتوس ة احلجر التابعرة لره .وقرد نشرر ي اسرة استقصرائية
__________

()٧٩

https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys/UNEGOV2018-Call-

.for-Contributions

(.https://publicadministration.un.org/en/unps2017 )8٠
(.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d09_en.pdf )81
(.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf )8٢
(.http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1437 )83
(.http://unctad.org/en/Pages/Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.aspx )8٤
(http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-digital- )8٥
.economy-outlook-2017_9789264276284-en#.WkNcN1Vl-Uk#page6
(http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2017d7_en.pdf )8٦؛ و.https://etradeforall.org/
(.https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/ecom_11dec17_e.htm )8٧
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عررن قررد املؤسسررا الصررغرإ والصررغر واملتوس ر ة احلج ر عل ر املنافسررة ،بعن روان سررب جديررد
للتجا اإللكرتونية(.)88
 -٧1وخر ر ل االس ررتعرا الع ررامل ملب رراي املعون ررة م ررن أجر ر التج ررا ال ررذ اضر ر لعت ب رره منظم ررة
التج ررا العاملي ررة يف ع ررا  ،٢٠1٧أص ررد منظم ررة التع رراون والتنمي ررة يف املي رردان االقتص رراي ومنظم ررة
التجا العاملية تقريرا بعنوان ئة عن مباي املعونة من أج التجا  ،تضرمن إسرهاما مرن العديرد مرن
الوكر رراال الدولير ررة بش ر ر ن تس ر ر ر التوصر رري يف ار ررال التجر ررا مر ررن أج ر ر حتقي ر ر الشر ررمولية والتنمير ررة
املسررتدامة( .)8٩وكشر التقريررر عررن وجرروي فجررو قميررة بررن احلكومررا يف اررال السياسررا التجا يررة،
فضر ر ع ررن تراجر ر واضر ر يف ص ررة تكنولوجي ررا املعلوم ررا واالتص رراال م ررن إي ررا املعون ررة املتا ررة
للتجا  .وتتواص يف منظمة التجا العاملية املناقشا بش ن الرتتيبا امل ئمة للتجا اإللكرتونية.
 -٧٢ويضر مركررز األمر املتحررد لتيسررر التجررا واألعمررال التجا يررة اإللكرتونيررة ،الررذ تقرروي
اللجنة االقتصايية ألو وا ،توصريا بشر ن تيسرر التجرا ومعراير لألعمرال التجا يرة اإللكرتونيرة
تشررم أسررالي عم ر املؤسسررا التجا يررة واحلكومررا عل ر ررد الس روا ( .)٩٠ويسرراعد مُرشررد
تنفيررذ تيسررر التجررا املتررا عل ر اإلنرتنررت احلكومررا واملؤسسررا التجا يررة عل ر تنفيررذ اتفررا
منظمررة التجررا العامليررة بشر ن تيسررر التجررا ( .)٩1وتُرعر ُّرد اليررا ،يف إطررا املرشررد ،توصرريا بشر ن
تقنيا السج املغلقة واملعام اإللكرتونية عل احلدوي.
 -٧3ونظ االحتاي الليد العامل سلسرلة مرن الفعاليرا اإلقليميرة تناولرت اخلردما الليديرة
والتجررا اإللكرتونيررة ،وسيُصررد تقريررا عررن االقتصرراي الرقمر واألنشر ة الليديررة يف عررا .٢٠18
وتك رراي يي ر مكاتر ر اللي ررد الوطني ررة الي ررا ت رروفر خ رردما بريدي ررة قمي ررة ،علم ررا أن ز ي كب ررر
ُسجلت يف اخلدما املوجهة حنو التجا اإللكرتونية.
التعل اإللكرتوي
 -٧٤اش ر رررتكت اليونس ر رركو وش ر ررركة إنتر ر ر يف إط ر ر املنص ر ررة العاملي ر ررة لتكنولوجي ر ررا املعلوم ر ررا
واالتصرراال يف السياسررة التعليميررة مررن أج ر تيسررر املناقشررا العامررة بش ر ن الررتعل اإللكرررتوي
لتحسن نوعية التعلي وز ي اإليما وتعزيرز املسراوا برن اجلنسرن( .)٩٢وتعكر اليونسركو علر
تنقي إطا عم تنمية كفا ا املعلمن يف تكنولوجيا املعلوما واالتصراال ملسراعد املعلمرن
علر إيمررا وسررائ التواصر االجتمرراع وغرهررا مررن امل روا ي اجلديررد يف املما سررة التعليميررة ،م ر
إي األش اص ذو اإلعاقة اهتماما خاصا(.)٩3
__________

()88
()8٩

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/New%20Pathways%20to%20E-

.commerce_Low%20res(2).pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/aid-for-trade-at-a-glance-

.2017_aid_glance-2017-en#.WldAXq5l-Uk#page5
(.https://www.unece.org/cefact/ )٩٠
(.http://tfig.unece.org/ )٩1
(.https://ictedupolicy.org/ )٩٢
(http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/unesco-ict- )٩3
.competency-framework-for-teachers/
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 -٧٥ونظم ررت اليونسر رركو ،يف أيلول/سر رربتمل ،امل ر رؤمتر العر ررامل الثر رراي بش ر ر ن امل ر روا ي التعليمير ررة
املفتو ررة .واعتمررد امل رؤمتر خ ررة عم ر ليوبليررا وإع ُنررا الرروزا  ،وضررمنهما توصرريا ترردعو إىل
()٩٤
وصرم أيضرا مركرز إلكررتوي
تعهد مروا ي مفتو رة الرتخريص لتيسرر التعلري اجليرد مردإ احليرا ُ .
خمصص للموا ي التعليمية املفتو ة(.)٩٥
 -٧٦وأصرد الفرير العامر املعررت التعلرري  ،الترراب للجنررة الن ررا العرري  ،تقريررا عررن تسر ر
امله ررا ا الرقمي ررة م ررن أج ر احلي ررا والعم ر  ،أُع ررد ملس رراعد ال رردول األعض ررا يف حتدي ررد امله ررا ا
التعليمي ررة وتعم رري االسر ررتاتيجيا يعم ررا لت رروير التعل رري ( .)٩٦وأص ررد يعي ررة اإلنرتن ررت م رروجزا
لص ررانع السياس ررا بعنر روان "النف رراذ إىل اإلنرتن ررت والتعل رري "( ،)٩٧فضر ر ع ررن اس ررتعرا مفصر ر
للتحد والفرص التعليمية يف سيا اإلنرتنت يف أفريقيا(.)٩8
الصحة اإللكرتونية
 -٧٧تشج منظمة الصحة العاملية الصحة اإللكرتونية ياخر منظومرة األمر املتحرد  ،وتعمر
م وكاال أخرإ عل تعزيز نظ املعلوما الصحية عن طري الشراكة التعاونية بش ن البيا
الصررحية( .)٩٩وتشرردي املنظمررة عل ر ضرررو إ سررا أس ر متينررة للصررحة اإللكرتونيررة ،مبررا يف ذل ر
اهلياك ر األساسررية واملعرراير والتش رريعا والقررد ا البش ررية ،مررن أج ر جررت الفوائررد ائتملررة مررن
تكنولوجي ررا املعلوم ررا واالتص رراال يف حتقير ر أه رردا التنمي ررة املس ررتدامة املتص ررلة الص ررحة.
وأضررحت لرردإ أكثررر مررن  1٢٠بلرردا اس ررتاتيجيا تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال املتعلقررة
الصررحة ،ويتجل ر ذل ر يف ز ي اعتمرراي تكنولوجيررا اهلررات ائمررول والتكنولوجيررا ال سررلكية يف
تعزيز الصحة والرعاية السريرية واالستجابة لل وا د.

 -٧8ويتعاون االحتراي الردو ل تصراال واملنظمرة يف تنفيرذ مبراي متتر بصرحة جيرد بفضر
االتصرراال املتنقلررة ،الرري تسررع إىل حتسررن اخلرردما الصررحية بتقرردمي املعلومررا عررل شرربكا

اهلوات ر ائمولررة( .)1٠٠وتعرراون االحترراي واملنظمررة م ر معهررد املهندسررن الكهرررائين واإللكرتونيررن
عل تنظي أول هاكراثون جملتمر املعلومرا بعنروان  ،Hack for Healthأثنرا منتردإ القمرة العامليرة
يف زيران/يونيه.
 -٧٩ويعم بر م األغذية العامل مبثابة وكالرة عامليرة ائرد جملموعرة املنظمرا الدوليرة املعنيرة
االتصاال يف اال ال وا د ،يسر االتصاال يف عا  ٢٠1٧ملواجهة الكروا ال بيعيرة
واألزما اإلنسانية يف أفريقيا والدول العربية والكا يمل(.)1٠1
__________

(.http://www.oercongress.org/ )٩٤
(.https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO )٩٥
(.http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259013e.pdf )٩٦
(.https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-access-and-education/ )٩٧
(https://www.internetsociety.org/wp- )٩8
.content/uploads/2017/08/InternetEducationAfrica_report_FINAL.pdf
(.https://www.healthdatacollaborative.org/ )٩٩
(.https://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/eHEALTH/Be_healthy/Pages/Be_Healthy.aspx )1٠٠
(.https://www.etcluster.org/about-etc/etc-leadership )1٠1
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التوظي اإللكرتوي
 -8٠تواص النقاش يف عا  ٢٠1٧بش ن مرا ميكرن أن يرتتر علر التكنولوجيرا اجلديرد ،
مبرا فيهرا الرذكا االصر ناع والروبروات  ،مررن أتثرر يف طبيعرة العمالرة و جمهرا .وأنشر منظمررة
العم الدولية اللجنة العاملية ملستقب العم الي ستقد تقريرا يف عا .)1٠٢(٢٠1٩
 -81ونشررر إيا الشررؤون االقتصررايية واالجتماعيررة ي اسررة عررن أتثررر التغررر التكنولرروج يف
أسوا العم وتوزي الدخ  ،شدي عل ضرو وض احلكوما والوكاال الدوليرة سياسرا
مبتكر ررر ( .)1٠3ويف سر رريا مماث ر ر  ،تنر رراول تقرير ررر التجر ررا والتنمير ررة الصر رراي عر ررن األونكتر رراي أتثر ررر
الروبوات يف العمالة(.)1٠٤
 -8٢وأطل االحتاي الدو ل تصراال ومنظمرة العمر الدوليرة محلرة تسر ر املهرا ا
مررن أج ر ترروفر فرررص العم ر ال ئ ر للشررباب ،الرري ،ررد إىل أن تررد ب ،حبلررول عررا
مخسة م ين شاب علر اكتسراب مهرا ا قميرة للجاهزيرة للعمر ( .)1٠٥واسرته البنر
ومؤسسة وكفلر مبراي الوظرائ الرقميرة يف أفريقيرا الري ،رد أيضرا إىل تعزيرز توظير
يف اجملال الرقم (.)1٠٦

الرقميرة
،٢٠3٠
الردو
الشرباب

اإللكرتونيا البيئية
 -83تشج اللجنة االقتصايية ألو وا تبايل املعلوما عن القضا البيئية من خ ل اتفاقيرة
ا هررو ( )1٠٧واللوتوكررول بشر ن سررج إطر امللررواث ونقلهررا( ،)1٠8ومررن خر ل يعر نظررا
املعلوما البيئية املشرت التاب للوكالة األو وبية للبيئة(.)1٠٩
الصرلبة

 -8٤وأقا االحتاي الدو ل تصاال وجامعة األم املتحد والراب ة الدولية للنفا
الشرراكة العامليررة إل صررا ا النفررا اإللكرتونيررة( .)11٠وأفرراي التقريررر األول عررن صررد امل لفررا
اإللكرتوني ر ررة يف الع ر ررامل أبن ام ر رروس ه ر ررذ النف ر ررا س ر رريتجاوز  ٥٠ملي ر ررون ط ر ررن س ر ررنو حبل ر ررول
عا  ،٢٠٢٠مما سيؤي إىل ضر بيئ شديد وإىل فقدان املواي األولية(.)111
__________

(.http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569528/lang--en/index.htm )1٠٢
(https://www.un.org/development/desa/dpad/wp- )1٠3
.content/uploads/sites/45/publication/2017_Aug_Frontier-Issues-1.pdf
(.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf )1٠٤
(.https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=23539 )1٠٥
(.https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/initiatives/digital-jobs-africa/ )1٠٦
(.https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf )1٠٧
(.https://www.unece.org/fileadmin/DAM/PRTR_Protocol_e.pdf )1٠8
(https://www.eea.europa.eu/about-us/what/shared-environmental-information-system-1/shared- )1٠٩
.environmental-information-system
(https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate- )11٠
.Change/Pages/ewaste/globalewastestatisticspartnership.aspx
(https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E- )111
.waste%20Monitor%202017%20-%20Executive%20Summary.pdf
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 -8٥وميث ر نظررا معلومررا املنظمررة العامليررة لأل صرراي اجلويررة ت ررو ا كب ررا فيمررا يتعل ر بتقاس ر
املعلوما عن املنا وامل ة البحرية واملعلوما البيئية ذا الصلة ،ويتواص ت وير لز ي قيمة
تكنولوجيا املعلوما واالتصاال اجلديد إىل أقص د .وتعك فرقة عم أنشر ها االحتراي
الرردو ل تصرراال واملنظمررة العامليررة لأل صرراي اجلويررة واللجنررة احلكوميررة الدوليررة لعلررو ائي ررا
التابعرة لليونسركو علر تعزيرز قرد ا شرربكا كراب االتصراال لإلنرذا الرزالزل والتسررو م
وي البيا عن تغر منا ائي ا (.)11٢
الز اعة اإللكرتونية
 -8٦تنس الفاو تنفيذ الز اعة اإللكرتونية ياخ منظومة األمر املتحرد  .وتردير شرؤون ياعرة
مما س ر الز اعررة اإللكرتونيررة ،املعنيررة بتيسررر تبررايل املعررا عل ر اإلنرتنررت بش ر ن الز اعررة والتنميررة
الريفية(.)113
 -8٧ويف عا  ،٢٠1٧كز الفراو علر وضر السياسرا التنظيميرة واخل ر الوطنيرة الراميرة
إىل ز ي اس ررتفاي املن رراط الريفي ررة م ررن االتص رراال وامل روا ي الرقمي ررة .ووقع ررت اتفاق ررا للتع رراون م ر
االحتاي الدو ل تصراال لتيسرر وضر السياسرا املتعلقرة الز اعرة اإللكرتونيرة واالبتكرا فيهرا،
اسررتنايا إىل إطا مهررا االس ررتاتيج املشرررت للز اعررة اإللكرتونيررة( .)11٤وأصررد الفرراو م ر االحترراي
أيضررا جتميعررا لد اسررا رراال إفراييررة بعنروان "الز اعررة اإللكرتونيررة يف طررو التنفيررذ"( .)11٥وتُعررد
املنظم رة واالحترراي ومعهررد املهندسررن الكهرررائين واإللكرتونيررن هاكرراثون مكافحررة اجلرروس ،الررذ
سيعقد خ ل منتدإ القمة العاملية يف عا .)11٦(٢٠18

 -88ونشررر البن ر الرردو طبعررة مدثررة متامررا مررن تقريررر تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال يف
اال الز اعة (يلي إلكرتوي) الذ يركز عل ا تياجا صغا املزا عن(.)11٧
العلو اإللكرتونية
 -8٩يع ررا املنت رردإ املتع رردي أص ررحاب املص ررلحة املع ررت بتس ر ر العل ر والتكنولوجي ررا واالبتك ررا
ألغر ررا أه رردا التنمي ررة املس ررتدامة ،ال ررذ ُعق ررد يف أ /م ررايو ،احلكوم ررا إىل تعزي ررز مش رراكة
امل رواطنن يف ي ر البيررا وحتليلهررا وتقاقهررا ،و ر األم ر املتحررد عل ر وض ر ُنُر متكاملررة
للمعلوم ررا إزا أه رردا التنمي ررة املس ررتدامة تس ررتند إىل نظ ر ر املعلوم ررا اجلغرافي ررة والتكنولوجي ررا
اجلغرافية املكانية(.)118
__________

(.https://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx )11٢
(.http://www.e-agriculture.org/e-agriculture )113
(http://www.fao.org/news/story/en/item/1038205/icode/ )11٤؛ و.http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf
(.http://www.fao.org/3/a-i6972e.pdf )11٥
(.http://www.e-agriculture.org/news/wsis-hack-against-hunger-submissions-are-open )11٦
(http://documents.worldbank.org/curated/en/522141499680975973/pdf/117319-PUB-Date-6-27- )11٧
.2017-PUBLIC.pdf
( ،http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/4&Lang=A )118الفقر .٤1
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 -٩٠وأصر ررد االحتر رراي الر رردو ل تصر رراال اموعر ررة أيوا لتعزير ررز نظ ر ر إيكولوجير ررة مو هر ررا
تكنولوجيا املعلوما واالتصاال  ،تسم سد الفجو يف االبتكا ا الرقمية ،من أج مساعد
البلدان عل وض أطر وطنية ل بتكا ا الرقمية(.)11٩
 -٩1وتشررج اليونسرركو عل ر إات ررة وصررول اجلمي ر إىل البحررو واملنشررو ا املت صصررة يف
البلرردان الناميررة .وتتعرراون الفرراو وبررر م األم ر املتحررد للبيئررة ومنظمررة الصررحة العامليررة واملنظمررة
العاملي ررة للملكي ررة الفكري ررة يف ب ررر م البح ررو م ررن أجر ر احلي ررا ( ،)Research4Lifeال ررذ مي ررن
البلدان النامية معاملة تفضيلية يف احلصول عل اجمل املعنية البح العلم والصحة والز اعرة
والبيئ ررة ،ال رري ختض ر الس ررتعرا األق رران( .)1٢٠ويت رري ب ررر م املنظم ررة العاملي ررة للملكي ررة الفكري ررة،
املسررم إات ررة البحررو مررن أج ر الت رروير واالبتكررا  ،إمكانيررة وصررول أكثررر مررن  ٩٠٠مؤسسررة
مسجلة إىل وا  ٢8 ٠٠٠الة(.)1٢1

( ) التنوس الثقايف واهلوية الثقافية ،والتنوس اللغو  ،وائتوإ ائل (جي )8-
 -٩٢ترردم اليونسرركو نتررائ القمررة العامليررة يف عملهررا املتعل ر التنرروس الثقررايف واللغررو ومحايررة
الررتا الرقمر وتعزيررز ويعر الصررناعا اإلبداعيررة .وأصررد تقريررا عامليررا بعنروان إعرراي تشرركي
السياس ررا الثقافي ررة :النه ررو االبتك ررا م ررن أجر ر التنمي ررة ،٢٠18 ،تن رراول اس ررت دا ائت رروإ
والتكنولوجيررا الرررقمين والتفرراعلين يف الصررناعا الثقافيررة واإلبداعيررة ،وقررد توصرريا بشر ن هررذ
املس لة( .)1٢٢واعتُمد مبايد توجيهية جديد لتفسر وتنفيذ اتفاقية محاية وتعزيرز تنروس أشركال
التعبر الثقايف يف العصر الرقم .
 -٩3وما انفكت اليونسكو تركز عل محاية الرتا وتعزيز  ،مبا يف ذلر قمنرة املرواي املوجروي
و ف ر ال ررتا الرقم ر  .وعملررت م ر معهررد األم ر املتحررد للتررد ي والبح ر عل ر صررد وتقيرري
األضرا الي تلحر ا اث التا خييرة أثنرا النزاعرا  ،اسرت دا تكنولوجيرا السروات  ،وال سريما يف
اجلمهو ية العربية السو ية(.)1٢3

( ) وسائ اإلع

(جي )٩-

 -٩٤تواص ر ر النقر رراش بش ر ر ن تغر ررر البيئر ررة اإلع مير ررة النر رراج عر ررن انتشر ررا وسر ررائ التواص ر ر
االجتماع  ،والتغرا يف ارال اإلعر ن ومنراذ عمر وسرائ اإلعر  ،وتكراثر مصراي األخبرا
العاملررة خررا ن ررا املعرراير الصررحفية التقليديررة ،وأتثررر وسررائ اإلع ر اجلديررد  ،مبررا يف ذل ر
وسررائ التواصر االجتمرراع  ،يف االنت رراا وعمليررا صررن القررا  .وتزايررد القلر إزا مررا يرُرزع
من نشر املعلوما املضللة والتضلي اإلع م عل اإلنرتنت.
__________

()11٩
.Innovation_D012A0000D13301PDFE.pdf
(.http://www.research4life.org/ )1٢٠
(.http://www.wipo.int/ardi/en/ )1٢1
(.http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002605/260592e.pdf )1٢٢
(.http://unosat.web.cern.ch/unosat/unitar/downloads/chs/FINAL_Syria_WHS.pdf )1٢3
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 -٩٥وأصررد اليونس رركو طبعررة جدي ررد مررن منشررو االجتاه ررا العاملي ررة عل ر ص ررعيد ري ررة
التعبرر وت رروير وسررائ اإلعر  ،أاث فيهررا خمرراو بشر ن التعدييررة والقيرروي املفروضررة علر ريررة
وسائ اإلعر ( .)1٢٤واعتمرد اجلمعيرة العامرة قررا ا بشر ن سر مة الصرحفين ومسر لة اإلفر
مرن العقراب ( ،)A/RES/72/175وعقررد اليونسركو مشراو ا متعرردي أصرحاب املصرلحة ررول
تعزيز خ ة عم األم املتحد بش ن هذ املس لة(.)1٢٥
 -٩٦وا تُف ر اليررو العررامل حلريررة الصررحافة لعررا  ٢٠1٧يف أ /مررايو ،ونُظ ر  13٩ررداث
وطنيا يف يي أحنا العرامل .وشرهد مرؤمتر يو اعتمراي إعر ن جراكرات بشر ن يو وسرائ اإلعر
يف تعزيز اتمعا سلمية وعايلة وشاملة للجمي (.)1٢٦
 -٩٧وي رردع ب ررر م اليونس رركو ال رردو لتنمي ررة االتص ررال مش ررا ي ت رروير وس ررائ اإلع ر يف
ف ررايإ البلرردان ،فض ر عررن ب ررام العم ر املعنيررة بقررد وسررائ اإلع ر عل ر صررد تغررر املنررا
واإلب غ عنه ،والعم عل وض مؤشرا لعاملية اإلنرتنت(.)1٢٧

( ) األبعاي األخ قية جملتم املعلوما (جي )1٠-
 -٩8اعتمررد ال ر قررو اإلنسرران ق ررا ا بشر ن احلر يف اخلصوصررية يف العصررر الرقم ر (.)1٢8
واإلضررافة إىل ذل ر  ،أعررد املقررر اخلرراص املعررت بتعزيررز احل ر يف ريررة ال ررأ والتعبررر تقري ررا عررن
جوان قو اإلنسان يف النفاذ إىل التكنولوجيا الرقمية(.)1٢٩
 -٩٩وأ سررت اليونسرركو مفهررو عامليررة اإلنرتنررت كإطررا لت رروير اإلنرتنررت يف املسررتقب  ،يتمحررو
ررول املبررايد األساسررية املتمثلررة يف احلقررو واالنفتررا وإمكانيررة وصررول اجلمي ر ومشرراكة أصررحاب
املصلحة املتعديين .وبدع من اب ة االتصاال التقدميرة ،بردأ اليونسركو عمليرة تشراو ية لوضر
مؤشرا لعاملية اإلنرتنت ميكن است دامها لرصد التقد ائرز وحتديد املبراي ا السياسراتية املناسربة
يف فرايإ البلدان .وستُنشر املؤشرا املنبثقة من ذل يف عا .)13٠(٢٠18
 -1٠٠ونش ررر اليونس رركو تقري ر ررا بعن ر روان الش ررباب والت ررر العني ر ر عل ر ر وس ررائ التواص ر ر
االجتماع  :خري ة البح ( ،)131فض عن نتائ ي اسرة استقصرائية بشر ن اخلصوصرية يف ارال
مو األمية اإلع مية واملعلوماتية من منظو الشباب(.)13٢
 -1٠1ويترري منترردإ إيا اإلنرتنررت منرلا ملناقشررة مسررائ احلقررو الرقميررة ،مبررا فيهررا اخلصوصررية
ومحاية البيا و رية التعبرر .وأكرد جلسرة بشر ن احلقرو الرقميرة ،نظمتهرا املنترد الوطنيرة
__________

(.https://ar.unesco.org/world-media-trends-2017 )1٢٤
(.https://en.unesco.org/sites/default/files/report_-_multi-stakeholder_consultation.pdf )1٢٥
(.https://en.unesco.org/sites/default/files/jakarta_declaration_4may2017_en.pdf )1٢٦
(.http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002585/258528e.pdf )1٢٧
(.A/HRC/RES/34/7 )1٢8
(.A/HRC/35/22 )1٢٩
(.https://ar.unesco.org/internetuniversality/indicators )13٠
(.http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002603/260382e.pdf )131
(.http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002589/258993e.pdf )13٢
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واإلقليمية إليا اإلنرتنت أثنا انعقراي يو املنتردإ يف عرا  ،٢٠1٧تكرافؤ احلقرو علر شربكة
اإلنرتنت وخا جها ،وأمهية النفاذ اعتبا شرطا مسبقا ملما سة احلقو عل اإلنرتنت.
 -1٠٢وأصررد البن ر الرردو منشررو ا بعن روان مبررايد حتديررد اهلويررة ألغ ررا التنميررة املسررتدامة:
حنرو العصررر الرقمر  .واستكشر التقريررر مرا للهويررة الرقميرة مررن قيمررة إمنائيرة ومررا يرتتر عليهررا مررن
ااث يف اخلصوصية(.)133

( ) التعاون الدو واإلقليم (جي )11-
 -1٠3شرردي منترردإ األم ر املتحررد السياس ر الرفي ر املسررتوإ ،املعقرروي يف متوز/يوليرره ،عل ر قيمررة
تكنولوجيا املعلوما واالتصاال للتنمية .وأكد اإلع ن الصراي عنره أن ل بتكرا والتكنولوجيرا
اجلديد والد اية قد عل إ دا الق يعة وحتوي العامل ،وإمكا يف اال التنمية(.)13٤
 -1٠٤ويعر ررا املنتر رردإ الثر رراي املعر ررت بتس ر ر ر العل ر ر والتكنولوجير ررا واالبتكر ررا  ،الر ررذ ُعقر ررد يف
أ /مرايو ،إىل ز ي تروفر الن را العرري ملعاجلرة "نقرص التوصري " الرذ يقرو التنميرة ،ويعررا
إىل ت وير أسالي عم جديد تُس ّ ر التكنولوجيا وتناس ا تياجا أق البلدان منوا(.)13٥

 -1٠٥وأسرره قرراي  ٢٩وكالررة اتبعررة لألمر املتحررد يف تقريررر معنررون التقررد السرري  :تسر ر [إ ر ل
التكنولوجيررا لتحقي ر األهرردا العامليررة ( Fast-forward progress: Leveraging tech[neology] to achieve
 ،)the global goalsيتناول اإلمكا الي يتيحها اتم موصول شبكيا(.)13٦
 -1٠٦وأطل االحتاي األو و؛ مبراي تسرم الرقمنرة مرن أجر التنميرة (،)Digital4Development
لتعزي ررز التوص رري العر رري الن ررا واإلمل ررا الرقمر ر وتنظ رري املش ررا ي يف الق رراس الرقمر ر واس ررت دا
تكنولوجيرا املعلومررا واالتصراال مررن أجر التنميرة املسررتدامة ،اسرتنايا إىل التجررا ب السررابقة يف
املسرراعد املاليررة والتقنيررة لبنررا اهلياك ر األساسررية ،ويف تس ر ر تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال
ألغرا التنمية(.)13٧
 -2تنفي املواضي

(أ) اليا التموي
 -1٠٧االستثما اخلاص هو املصد الرئيس لتموي ق اس تكنولوجيا املعلوما واالتصاال .
وقررد أجرررإ األونكترراي تقييمررا السررتثما الشررركا املتعرردي اجلنسرريا يف اررال التنميررة الرقميررة يف
تقريررر االسررتثما العررامل  :٢٠1٧االسررتثما واالقتصرراي الرقمر  ،الررذ اقرررت فيرره إطررا ا سياسرراتيا

__________

()133

http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/112614-REVISED-

.English-ID4D-IdentificationPrinciples.pdf
(.E/HLS/2017/1 )13٤
(https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=1986&menu=2993 )13٥؛
و.http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/4&Lang=A
(https://www.itu.int/en/sustainable-world/Documents/Fast- )13٦
.forward_progress_report_414709%20FINAL.pdf
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/digital4development-new-approach-eus- )13٧
.development-tool-kit
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ل ستثما من أج العصر الرقم ( .)138وتسه الشراكا برن الق راعن العرا واخلراص إسرهاما
كبرا يف ز ي مباي ا االستثما يف اهلياك األساسية واخلدما يف البلدان النامية.
 -1٠8وتسه املؤسسا املالية الدولية واجلها املاحنة أيضا يف متوي اهلياكر األساسرية .فقرد
أُبلغت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاي بتروفر مبلر إيرا قرد  ٥,٩ب يرن يوال
م ررن التموي ر ر بش رررو ُميسر ررر و ٧.٩ب ي ررن يوال م ررن التموي ر ر بشر رررو غ ررر ُميس ررر للتوصر رري
بتكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال يف الفرررت  .٢٠1٥-٢٠٠٦وقررد اجلررز األكررل مررن التموي ر
االحتاي األو و؛ ويهو ية كو واموعة البن الدو واململكة املتحد للي انيا العظم وايرلندا
الشمالية والياان .ويكتس اجلم بن املساعد اإلمنائية الرقية واالستثما األجنمل املباشرر أمهيرة
خاصة للبلدان الي تواجه صعوا اقتصايية وجغرافية .فالبن الدو  ،عل سبي املثرال ،يردع
برر م التوصرري يف من قررة ائرري اهلررايد ،الررذ ميررول الكرراب البحريررة لتوصرري الرردول اجلز يررة
الصغر النامية يف من قة ائي اهلايد(.)13٩

(ب) إيا اإلنرتنت
تعزيز التعاون
 -1٠٩يعررا بررر م عمر تررون بشر ن اتمر املعلومررا إىل تعزيررز التعرراون لتمكررن احلكومررا
مررن أتييررة أيوا هررا واالض ر س مبسررؤوليا،ا ،عل ر قررد املسرراوا  ،فيمررا يتعل ر مبسررائ السياسررا
العامة الدولية املتصلة اإلنرتنت(.)1٤٠
 -11٠وطلبر ررت اجلمعير ررة العامر ررة ،يف عر ررا  ،٢٠1٥إىل ئر رري اللجنر ررة املعنير ررة بتس ر ر ر العل ر ر
والتكنولوجيررا ألغ ررا التنميررة ،مررن خ ر ل اجملل ر االقتصرراي واالجتمرراع  ،إنشررا فري ر عام ر
لوض توصيا بش ن كيفيرة املضر قردما يف تنفيرذ التعراون املعرزز علر النحرو املتروخ يف برر م
عمر تررون  ،مبشرراكة كاملررة مررن يي ر أصررحاب املصررلحة املعنيررن .وعقررد الفرير العام ر مخسررة
اجتماع ررا يف الف رررت م ررن أيلول/س رربتمل  ٢٠1٦إىل ك ررانون الثاي/ين رراير  .٢٠18وأش ررا ئ رري
الفري العامر  ،يف تقريرر  ،إىل أن ا ا تتوافر أ يرا  ،فيمرا يبردو ،علر بعر املسرائ  ،غرر أُنرا
ال ت رزال متباينررة تباينررا شررديدا بش ر ن عرردي مررن املسررائ األخرررإ ،مررن بينهررا حتديررد طبيعررة العمليررة
الرامية إىل تعزيز التعاون ،وحتديد غرضها ون اقها .ومل يتسن للفري العام االتفرا علر اموعرة
مررن التوصرريا بسررب تعقررد هررذا املوضرروس و ساسرريته السياسررية .وسرريُعر التقريررر( )1٤1عل ر
اللجنة لتنظر فيه يف يو ،ا احلايية والعشرين.
منتدإ إيا اإلنرتنت
 -111كان موضوس منتدإ إيا اإلنرتنرت السرنو الثراي عشرر ،الرذ ُعقرد يف كرانون األول/
ييسمل يف جني بسويسرا ،هو "شر ّك مسرتقبل الرقمر " .وشرا أكثرر مرن  ٢ ٠٠٠شر ص

__________

(.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf )138
(http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/17/information-communication-revolution-in- )13٩
.the-pacific
(.http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html )1٤٠
(.E/CN.16/2018/CRP.3 )1٤1
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م ررن  1٤٢بل رردا يف املنت رردإ ،ال ررذ تض ررمن ر روا ٢٠٠
ش ررا  1 ٥٠٠ش ر ص اخ ررين عل ر اإلنرتن ررت ،اس ررت د
اتصال عن بعد أنشئت خصيصرا ل جتمراس( .)1٤٢وكانرت
أكثر من  ٢٠منظمة كومية يولية يف مسا جني الرقم

لق ررة عمر ر وجلس ررا أخ رررإ ،كم ررا
العدي ررد م ررنه وا رردا م ررن  3٢مرك ررز
روا  1٠٠كومرة ممثلرة ،وشراكت
(.)digital Geneva track

 -11٢وكررز اجللسررا العامررة عل ر الع قررة بررن الت رردخ ائليررة وا اث العامليررة ،وش رربكة
اإلنرتنررت والتنميررة املسررتدامة ،ومسررتقب احلوكمررة الرقميررة العامليررة ،وأتثررر الرقمنررة يف السياسررا ،
والثقررة العامررة والدميقراطيررة ،وإي ا املنظررو اجلنسرراي ،والتعرراون العررامل يف اررال األمررن السرريلاي.
وعقرد جلسررة اسررتثنائية بشر ن تسر ر خررائ طررر البيررا مرن أجر التنميررة املسررتدامة(.)1٤3
ُ
وقررد البلررد املضرري (سويس ررا) والفري ر االستشررا املتعرردي أصررحاب املصررلحة وأمانررة املنترردإ
سلسررلة مررن " سررائ جني ر " ،كانررت مبثابررة مرروجز للجلسررا الرئيسررية ،ونُشررر عل ر اإلنرتنررت
لتيسر املناقشة(.)1٤٤
 -113وواصلت األمانة والفري االستشا املتعدي أصحاب املصلحة تنفيذ مباي ا لتحسرن
وسج تزايد مستمر يف األنش ة املض ل هبا يف فررت مرا برن الردو ا  ،ومرن ذلر
أيا املنتدإُ .
مواصلة تدا خيا ا السياسة العامرة املمكنرة لتوصري بليرون شر ص اخررين ،وعقرد منترد
املما سررا الفضررل يف عررا  ٢٠1٧بشر ن األمررن السرريلاي ،ونرروس اجلررن والنفرراذ إىل اإلنرتنررت،
وائترروإ ائلر  .وأنشر الفرير االستشررا أفرقررة عاملررة معنيررة ببحر أشرركال جديررد للرردو ا ،
وز ي حتسن املنتدإ ،ووض بر م عم اسرتاتيج متعدي السنوا .
 -11٤وزاي ع رردي املنت ررد الوطني ررة واإلقليمي ررة والش رربابية املعني ررة إبيا اإلنرتن ررت ز ي س رريعة،
وعرضررت يف نس ر ة
ليصر إىل  ٩٧يف عررا  .٢٠1٧وزاي كثافررة الرررواب بررن هررذ املنتررد ُ .
عا  ٢٠1٧من تقرير اب ة االتصاال التقدمية بش ن الرصد العامل جملتم املعلوما ي اسرا
اال إفرايية ملباي ا املنتدإ الوطنية واإلقليمية(.)1٤٥

( ) قيا تكنولوجيا املعلوما واالتصاال ألغرا التنمية
 -11٥الشرراكة املعنيررة بقيررا تكنولوجيررا املعلومررا واالتصرراال ألغررا التنميررة مفر تعرراوي
يض  1٤وكالة من األم املتحد ووكاال أخرإ ،ويُعىن جبم وحتلي البيرا املتعلقرة بتسر ر
تكنولوجيا املعلومرا واالتصراال ألغررا التنميرة وبنترائ القمرة العامليرة .وقردمت الشرراكة ،إىل
منت ر رردإ األم ر ر املتح ر ررد السياس ر ر الرفي ر ر املس ر ررتوإ يف متوز/يولي ر رره ،استعراض ر ررا مواض ر رريعيا لت ر ر ثر
تكنولوجيا املعلوما واالتصاال الشام يف أهدا التنمية املستدامة( .)1٤٦وأنش أيضا فرقرة
عم ر ر معنير ررة بتس ر ر ر تكنولوجير ررا املعلومر ررا واالتصر رراال ألغ ر ررا التنمير ررة ،سر ررتُع ّد قائمر ررة
مواض رريعية مبؤشر ررا تكنولوجي ررا املعلوم ررا واالتص رراال ل رردع ص ررد التق ررد ائ رررز حن ررو حتقير ر
أهدا التنمية املستدامة.

__________

(.https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017-attendance-programme-statistics )1٤٢
(.https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017-geneva-messages )1٤3
(.https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017-geneva-messages )1٤٤
(.https://www.giswatch.org/sites/default/files/giswatch17_web.pdf )1٤٥
(.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14826ict.pdf )1٤٦
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 -11٦ويتعهر ررد االحتر رراي الر رردو ل تصر رراال قاعر ررد البير ررا العاملير ررة ملؤش ر ررا االتصر رراال /
تكنولوجيا املعلوما واالتصاال  ،الي تض أكثر من  18٠مؤشرا من أكثر من  ٢٠٠اقتصاي.
ويل ص منشو االحتاي املعنون قائ وأ قا عن تكنولوجيا املعلوما واالتصاال (ICT Facts
 )and Figuresأ ررد البي ررا  ،وي ررو نف رراذ الش ررباب إىل اإلنرتن ررت واس ررت دامه إ ه ررا أمهي ررة
خاص ررة( .)1٤٧ويل ررص تقري ررر الس ررنو ( )1٤8التق ررد ائ رررز حن ررو حتقي ر أه رردا النم ررو والش ررمولية
واالستدامة واالبتكا الي اعتُمد يف بر م االحتاي املعنون التوصي يف .٢٠٢٠
 -11٧ويعررر منشررو االحترراي املعنررون تقريررر قيررا اتمر املعلومررا لعررا  ٢٠1٧اسررتنتاجا
بشر ر ن  11مؤشر ررا م ررن مؤشر ررا الوص ررول إىل تكنولوجي ررا املعلوم ررا واالتص رراال واس ررت دامها
واكتس رراب امله ررا ا املرتب ررة هب ررا ،وهر ر املؤشر ررا املد ج ررة يف ال رررق القياسر ر لتنمي ررة تكنولوجي ررا
يوليرة للتقرد
املعلوما واالتصاال  ،وهو عبا عن مقيا شام يتي إمكانية إجرا مقا
ائرررز حنررو اتمر املعلومررا  .ويتضررمن هررذا التقريررر ألول مررر معلومررا مفصررلة عررن الوصررول إىل
تكنولوجيا املعلوما واالتصاال واست دامها يف  1٧٦اقتصرايا ،قر ييعهرا تقريبرا حتسرنا يف
قي الرق القياس بن عام  ٢٠1٦و.)1٤٩(٢٠1٧
 -118واتُّفر علر مؤشررا الررق القياسر املنقحررة لعررا  ٢٠18خر ل النرردو العامليررة ل حترراي الرردو
ل تصرراال املعنيررة مبؤشررا االتصرراال /تكنولوجيا املعلومررا واالتصرراال  ،الرري قشررت يو البيررا
يف صياغة السياسا العامة لتعزيز منا اسرتثما سرلي  ،فضر عرن اسرت دا البيرا الضر مة لرصرد
اتم املعلوما  ،واست دا البيا الذكية من أج إقامة مدن ذكية مستدامة(.)1٥٠
 -11٩وأجنر ر ررز الشر ر رربكة األفريقير ر ررة للبحر ر ررو املتعلقر ر ررة بتكنولوجير ر ررا املعلومر ر ررا واالتصر ر رراال
( )Research ICT Africaومؤسسة التفكر  LIRNEasiaوشبكة  Dirsiحبواث مفصلة عن الوصرول
إىل تكنولوجي ررا املعلوم ررا واالتص رراال واس ررت دامها يف البل رردان النامي ررة ،اس ررتُقيت بيا  ،ررا م ررن
استقصا ا األسر املعيشية( .)1٥1ونشر اب ة النظا العرامل التصراال اهلرات ائمرول أيضرا
بيا عن ن ا احلصول عل خدما اهلات ائمول واست دامه.
 -1٢٠وأشررر األونكترراي عل ر إجنرراز ي اسررة استقصررائية منوذجيررة لقيررا صرراي ا تكنولوجيررا
املعلوما واالتصاال واخلدما القائمة عل هرذ التكنولوجيرا( ،)1٥٢بينمرا استكشرفت منظمرة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاي ا امرتا لقيا التجا الرقمية( .)1٥3وواصلت اليونسركو
عملها الرام إىل وض مؤشرا عاملية اإلنرتنت (انظر أع )(.)1٥٤
__________

(.https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf )1٤٧
(https://www.itu.int/en/annual-report-2016/goals/Pages/default.aspx )1٤8؛
و.https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx
(https://www.itu.int/en/ITU- )1٤٩
.D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf
(.https://www.itu.int/ar/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2017/default.aspx )1٥٠
(.https://researchictafrica.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/AfterAccess_IGF2017-1-2.pdf )1٥1
(.http://unctad.org/meetings/es/Contribution/dtl_eWeek2017c04-oecd_en.pdf )1٥٢
(.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d03_en.pdf )1٥3
(.https://en.unesco.org/internetuniversality )1٥٤
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رابع ا -االستنتاجات واملقرتحات
 -1٢1لق ررد أُ رررز تق ررد مس ررتمر يف الوص ررول إىل تكنولوجي ررا املعلوم ررا واالتص رراال واس ررت دامها
وت بيقها ،وم ذل ال يزال هنا الكثر مما يتعن فعله لتحقير األهردا املتفر عليهرا يوليرا فيمرا يتعلر
بتوصي اجلمي وز ي قيمة تكنولوجيا املعلوما واالتصاال يف التنمية املستدامة إىل أقص د.
 -1٢٢وال يزال هنا تفراو شرديد يف التقرد علر ي ب اإليمرا يف اتمر املعلومرا  .فر يسرت ي
كث ررر مر ررن النر ررا  ،وال سر رريما يف البلر رردان املن فضر ررة الر رردخ  ،االسر ررتفاي مر ررن تكنولوجير ررا املعلومر ررا
واالتصراال بسررب ضرع التوصرري وا تفرراس التكرالي واالفتقررا إىل املهررا ا ال زمرة .ويرُررج أن تررزياي
هررذ اجلوان ر السررلبية م ر تزايررد وتررر االبتكررا التكنولرروج  .وال بررد مررن التعرراون الرردو بررن أصررحاب
املصلحة املتعديين ملواجهة هذ املشاك  ،والتصد لتحرد مرن قبير األمرن السريلاي الرذ ميكرن أن
يقو الثقة العامة يف شبكة اإلنرتنت ويف اخلدما الشبكية ،ويقو من مث أتثرها اإلمنائ .
 -1٢3ومن ررذ انعق رراي القم ررة العاملي ررة ،ش ررهد تكنولوجي ررا املعلوم ررا واالتص رراال ت ررو ا
كث ررر  ،كم ررا أن أتثره ررا يف االقتص ررايا واجملتمع ررا يتغ ررر اس ررتمرا  .وم ررا فتئ ررت طبيع ررة اتمر ر
املعلوما تتغر مبوازا ظهو تكنولوجيا جديد واعتماي ت بيقا،ا .ومن املتف عليره عمومرا أن
من املرج أن ُحتد موجة جديد من االبتكا ا التكنولوجية قد ا أكرل مرن التغيررا اجلذ يرة
وحيتمر أن يرتمكن املسررتثمرون يف اهلياكر األساسرية والقرد ا ال زمررة
يف اقتصراياتنا واتمعاتنراُ .
ل سرتفاي مررن هررذ التكنولوجيررا اجلديررد  ،بلرردا وشررركا وأفررايا ،مررن ز ي قررد  ،التنافسررية
يف األس روا العامليررة .أمررا مررن يفتقررر إىل امل روا ي ال زمررة لررذل االسررتثما  ،فر ُررج أن يكررون أق ر
ظ ررا .وس ررتكون نوعي ررة اهلياكر ر األساس ررية الغ ررة األمهي ررة يف إات ررة الكث ررر م ررن التكنولوجي ررا
اجلديرد  ،وال سريما التكنولوجيرا الرري تت لر توصري يف الوقرت احلقيقر  .ومر ذلر  ،إبمكرران
احلكومررا واجلهررا األخرررإ صررا بة املصررلحة أن تعررزز أيضررا افررا حتسررن الرفررا االقتصرراي
النه السياساتية وخ التنفيذ املناسبة.
واالجتماع بتوخ احلكمة يف اختيا ُ
 -1٢٤ويف العديررد مررن البلرردان ،مل يعررد اتم ر املعلومررا ؤيررة للمسررتقب  ،ب ر أضررح واقعررا
معيشا .وقد أثر الفع أتثرا عميقا يف كيفية تفاع احلكوما واملؤسسرا التجا يرة واملرواطنن،
ويف احلقو املرتب ة املعلوما  ،ويف اهلياك االقتصايية .ومل تكت ااث ن اقا عامليا بعرد ،لكرن
وقعها أضرح يشرم البلردان كافرة ،وسرتزياي رد،ا يف املسرتقب بسرب التكنولوجيرا الناشرئة.
وت ر هذ ا اث حترد أمرا احلوكمرة وطنيرا ويوليرا ،مبرا يف ذلر تنظري األسروا اإللكرتونيرة،
وحتديررد يو الشررركا العامليررة ومسررؤوليا،ا ،والع قررة بررن الرروال الوطنيررة امل تلفررة .وسيسررتمر
احلوا الدو بش ن هذ املسائ وسيزياي خ ل السنوا املقبلة.

 -1٢٥و رردي الواثئر اخلتاميررة الصرراي عررن القمررة العامليررة املبررايد الرري ينبغر للمجتمر الرردو
أن يتبعها يف تشكي معامل "اتم معلوما شام مو اإلنسران ويتجره حنرو التنميرة"( ،)1٥٥يسره
يف الركررائز الررث للتنميررة املسررتدامة وه ر  :االزيهررا االقتصرراي والعدالررة االجتماعيررة واالسررتدامة
البيئية .وقد أكد اجلمعيرة العامرة هرذ املبرايد مرن جديرد يف عرا  .٢٠1٥ويبقر التحرد املاثر
أما اجملتم الدو  ،ويي أصحاب املصلحة ،هرو ضرمان املضر قردما يف تلر املبرايد ،مرن أجر
حتقي تل األهدا  ،يف سيا التغرا السريعة املستعصية عل التنبؤ يف اال التكنولوجيا.
__________

(.WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E )1٥٥
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