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  اجلمعية العامة
  الدورة الثامنة والستون

  * من القائمة األولية١٦البند 
 تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  ألغراض التنمية

  جمللس االقتصادي واالجتماعيا
  ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام 

  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-١جنيف، 
  **من جدول األعمال املؤقت) ب(١٣البند 

تسخري العلم والتكنولوجيا   : املسائل االقتصادية والبيئية  
  ألغراض التنمية

مـات  التقدم املُحرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملية جملتمـع املعلو              
  على الصعيدين اإلقليمي والدويل

  تقرير األمني العام    

   تنفيذيموجز    
أُعدَّ هذا التقرير استجابةً للطلب الذي وجهه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف             

 إىل األمني العام لألمم املتحدة بأن حييط اللجنة املعنية بتـسخري العلـم              ٢٠٠٦/٤٦قراره  
علماً بتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومـات، وذلـك          والتكنولوجيا ألغراض التنمية    

ويستعرض التقرير التقدم املُحرز يف تنفيـذ نتـائج         . كجزء من تقريره السنوي إىل اللجنة     
القمة العاملية على الصعيدين الدويل واإلقليمي، وحيدِّد العقبات واملعوقات اليت اعترضـت            

التقريـر  ) األونكتـاد (ألمم املتحدة للتجارة والتنمية     وقد أعدت أمانة مؤمتر ا    . هذا التنفيذ 
استناداً إىل املعلومات اليت قدمتها كيانات من داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها بشأن           

 لتنفيذ نتائج القمة العاملية، هبدف تقاسم       ٢٠١٢اجلهود اليت بذلتها هذه الكيانات يف عام        
  .املمارسات الفعالة والدروس املستفادة

  
__________ 
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  مقدمة    
 تزايداً مستمراً يف إتاحة تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت           ٢٠١٢شهد عام     -١

ومع ذلك ال تزال مثة بواعث قلق إزاء فجوة رقمية جديدة آخذة يف الظهور بني               . واستخدامها
البلدان ذات القدرة العالية للنطاق العريض واالستخدام الواسع لإلنترنت من جهة، والبلـدان             

 تقدماً يف االستثمار يف النطاق العريض ويف استخدام اإلنترنت، ال سيما أقل البلدان منـواً                األقل
  .ويشكّل ذلك حتدياً كبرياً للحكومات والشركاء يف التنمية والقطاع اخلاص. من جهة أخرى

ألمم املتحدة ومنظمـات دوليـة      ل منظمة   ٢٢ويتضمن هذا التقرير معلومات مقدَّمة من         -٢
ة أخرى استجابةً لرسالة وجهها األمني العام لألونكتاد دعا فيها إىل تقدمي إسـهامات              وجهات معني 

ويركِّز التقرير على املبـادرات  . )١(بشأن االجتاهات واإلجنازات والعقبات يف تنفيذ نتائج القمة العاملية   
  .)٢(صلة، وفقاً للمعلومات املقدمة من املنظمات ذات ال٢٠١٢الرئيسية اليت أُطلقت خالل عام 

  االجتاهات احلالية  -أوالً  
عدد االشتراكات يف اهلواتف احملمولة ستة مليارات اشتراك، ويتواصل تزايـد           يفوق    -٣

أما شـبكات   . )٤(ويستخدم حالياً أكثر من ثُلث سكان العامل شبكة اإلنترنت        . )٣(هذا العدد 
زايد سـرعة انتـشارها يف      النطاق العريض، الواسعة االنتشار بالفعل يف البلدان املتقدمة، فتت        

 عدد االشتراكات يف شبكات النطاق العريض للـهواتف احملمولـة           يفوقو. األسواق الناشئة 
ويتزايد استخدام احلكومـات    . )٥( يف املائة يف كل عام     ٤٠مليار اشتراك، وهو يتزايد بنسبة      

قـدمي  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل ت     تطبيقات  ومؤسسات األعمال التجارية ل   
يف آثار شديدة   لشبكات االجتماعية   ل كانتو. اخلدمات العامة وتلبية احتياجات املستهلكني    

  .مواطنني ومستهلكنيبصفتهم األشخاص فيما بينهم تواصل طُرق 
__________ 

ة، وجملس أوروبا، وإدارة الشؤون     حتالف أفريقيا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ورابطة االتصاالت التقدمي        )١(
االقتصادية واالجتماعية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية ألمريكا           

 واللجنـة االقتـصادية     ،الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ         
لغريب آسيا، ومنظمة األغذية والزراعة، والتحالف العاملي لتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت            واالجتماعية  

األعمال من أجل دعـم جمتمـع   /والتنمية، وشبكة اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة، وغرفة التجارة الدولية     
لالتصاالت، ومؤسسة تليفونيكا،   املعلومات، ومنتدى إدارة شؤون اإلنترنت، ومجعية اإلنترنت، واالحتاد الدويل          

واألونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واليونسكو، واليونيدو، واالحتاد الربيدي العاملي، والبنـك الـدويل،              
 .ومنظمة الصحة العاملية، والويبو، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنظمة التجارة العاملية

ة من هذه املنظمات منشورة يف املوقع الشبكي للجنة املعنيـة بتـسخري             النصوص الكاملة للمعلومات املقدم    )٢(
 .www.unctad.org/cstd: العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

)٣ ( http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/pdf/2011%20Statistical%20highlights_June_2012.pdf. 
)٤( http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 
)٥ ( http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/pdf/2011%20Statistical%20highlights_June_2012.pdf. 
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التنمية أحد املواضيع املهمة يف     يف  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت    أثر  وسيكون    -٤
وبدأت األمم  . ، ولوضع األهداف اإلمنائية املستدامة    ٢٠١٥جدول أعمال التنمية ملا بعد عام       

 سنوات، ُيتوقع ١٠على مدى املتحدة والوكاالت الدولية عملية استعراض نتائج القمة العاملية      
. ، إىل جانب استعراض األهداف اإلمنائية لأللفية      ٢٠١٥أن تستكملها اجلمعية العامة يف عام       

ـ االجتمـاع   ) اليونسكو(العلم والثقافة   ونظمت منظمة األمم املتحدة للتربية و       ياالستعراض
 حتت عنوان ٢٠١٣فرباير /شباط سنوات وعقدته يف ١٠لنتائج القمة العاملية على مدى األول 

الشراكة املعنيـة بقيـاس     وتعكف  . حنو جمتمعات معرفة ألغراض السالم والتنمية املستدامة      
ى مجع بيانات، وسُتقدِّم تقريـراً عـن         املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية عل     تكنولوجيا

 يف إطار استعراض نتائج القمـة العامليـة   ٢٠١٤التقدم املُحرز يف نتائج القمة العاملية يف عام         
وتأثري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أثناء املؤمتر العاملي لتنميـة االتـصاالت الـذي             

األساليب املتبعـة إلجـراء     على  عامة  اجلمعية ال وستتفق  . سيعقده االحتاد الدويل لالتصاالت   
  .يف دورهتا الثامنة والستني االستعراض الشامل لنتائج القمة العاملية

  التقارب والتنقُّل  -ألف  
ميثّل التحرير والتقارب عاملني حيويني للنمو يف قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات               -٥

زالة الكثري من الفواصل بـني      وقد أدى التقارب إىل إ    . واالتصاالت منذ انعقاد القمة العاملية    
قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت، مبـا يف ذلـك اإلذاعـة واحلاسـب اآليل               

تكنولوجيا املعلومـات   غري قطاع   واالتصاالت، وأدى أيضاً إىل تعزيز االبتكار يف قطاعات         
حملتـوى  وأتاح ذلك للمستخدمني النهائيني الوصول إىل ا      . واالتصاالت، مثل اخلدمات املالية   

واخلدمات والتطبيقات املوجودة يف منابر متعددة، مما يزيد من تعدُّدية وتطور ُسُبل احلـصول          
  .على املعلومات واستخدام وسائط االتصال

 يف املائة من أجهزة اهلواتف احملمولة اجلديـدة         ٤٠وبلغت نسبة اهلواتف الذكية حنو        -٦
السريع يف استخدام اهلواتف الذكيـة إىل       وأدى التزايد   . )٦(٢٠١٢يف العامل يف منتصف عام      

ويعتمد الكـثري   . اإلسراع بتقدمي جمموعة متنوعة من اخلدمات على شبكات اهلواتف احملمولة         
من املستخدمني على اهلواتف الذكية ال جملرد االتصال اهلاتفي وإمنا أيضاً لالتـصال بـشبكة               

ت، حيـث أُضـيفت اخلـدمات    اإلنترنت وال سيما لغرض التواصل االجتماعي َعرب اإلنترن       
وقد باتت األجهزة احملمولة . الصوتية وخدمات الفيديو إىل طرق التواصل عن طريق النصوص       

وتضيف اهلواتف الذكية   . )٧(ج السائد لالتصال باإلنترنت يف العديد من البلدان النامية        النموذَ
  . نظراً إىل اخنفاض أسعارها ومنو أسواقهاهاأبعاداً جديدة الستخدام

__________ 

)٦( http://www.gartner.com/newsroom/id/2237315. 
 يف املائة من املشتركني يف شبكة اإلنترنت يف كينيـا هـم مـن املـشتركني يف اهلواتـف احملمولـة                      ٩٩ )٧(

(http://cck.go.ke/resc/downloads/SECTOR_STATISTICS_REPORT_Q1_12-13.pdf). 
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ويسفر التقارب بني خمتلف وسائط االتصال عن تنوع املنتجات واخلدمات يف أسـواق               -٧
ويقبِل املستهلكون على شراء وسائط االتصال يف شكل جمموعات         . االتصاالت واألسواق املماثلة  

أصبحت الشركات القائمة على شبكة اإلنترنت مثل غوغل وفيسبوك،         و. من اخلدمات املتضافرة  
وتتطلـب هـذه التغـيريات يف التكنولوجيـا     . صول إىل احملتويات والتطبيقات  بوابات مهمة للو  

واألسواق تغيريات يف السياسات واللوائح، منها إعادة هيكلة اهليئـات التنظيميـة، إذ تـسعى               
  .احلكومات إىل زيادة الثمار االقتصادية لالبتكار إىل أقصى مستوى ممكن

  احلوسبة السحابية  -باء  
وتتيح احلوسـبة   . السحابية تطوراً سريعاً منذ انعقاد القمة العاملية      تطورت احلوسبة     -٨

السحابية للحكومات ومؤسسات األعمال التجارية واألفراد حفـظ البيانـات واسـتخدام            
كما أهنـا حموريـة     . التطبيقات على شبكة اإلنترنت بدالً من األجهزة الذاتية للمستخدمني        

لربيد اإللكتروين والشبكات االجتماعيـة، ويتزايـد       بالنسبة إىل النماذج التجارية خلدمات ا     
  .استخدامها من جانب األفراد لغرض حفظ املوسيقى والبيانات وحفظ ُنسخ احتياطية منها

وتتيح مرونة التطبيقات السحابية للمستخدمني استئجار اخلدمات عند احلاجة، بدالً            -٩
 ومؤسسات األعمال التجارية    وميكن للحكومات . قصوىللطلبات ال من امتالك أجهزة كافية     

ومـن شـأن    . واسـتخدامها املعدات  أن حتقّق وفراً كبرياً بادخار األموال املخصصة لشراء         
التطبيقات السحابية أن تقلِّل أيضاً مواصفات األجهزة والرباجميات، وتكاليف الصيانة، وتواتر           

 قد تكـون    السحابيةمات  كما أن الترتيبات االحتياطية واألمنية ملقدمي اخلد      . توفري األجهزة 
  .أكثر موثوقية من الترتيبات اليت تتخذها احلكومات ومؤسسات األعمال التجارية بنفسها

توجد خـارج   يف إطار احلوسبة السحابية     املخزنة  فالبيانات  . هناك حتديات بيد أن     -١٠
. مـن اخلصوصية واأل من ناحية   الوطنية، مما يزيد من بواعث القلق       الواليات القضائية   نطاق  

وفورات اإلنتاج  يعرض فرصاً لالدخار عرب     فمؤسسات األعمال العاملية الكبرية هي أفضل َمن        
بنية أيضاً  تتطلب احلوسبة السحابية    و. الكبري، مما قد يقلّل من النطاق املتاح للشركات احمللية        

، نطاق عريض، باإلضافة إىل إطار قانوين مؤات      سيتحسن أن تكون ذات     حتتية عالية اجلودة،    
هذه التحديات من أجل    على  وال بد من التغلب     . وهو ما ال يتوافر بعد يف العديد من البلدان        

  .تطوير احلوسبة السحابية

  التطبيقات التفاعلية  -جيم  
حدث تطور رئيسي آخر بعد انعقاد القمة العاملية، هو خدمات وتطبيقات الـشبكة               -١١

على مواضيعهم  يسر للمنظمات واألفراد نشر     ، اليت جعلت من األوفر واأل     ٢,٠العاملية، اجليل   
  .اإلنترنت والتفاعل فيما بينهم على حنو أوسع نطاقاً
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ج النشر الذايت األوسع انتشاراً يف منتصف تـسعينات القـرن           كانت املدونات منوذَ    -١٢
 مليون مدونة على النطاق العاملي، يف حـني         ١٥٠، ُنشر أكثر من     ٢٠١١ويف عام   . املاضي

العديد من وسائط اإلعالم واملنظمات األخرى معلومات تفاعلية على املـدونات           يتيح حالياً   
التفاعل والتبادل للمعلومات   من تكثيف    التواصل االجتماعي َعرب اإلنترنت      زادو. اإللكترونية

، فيسبوك، يزورها حاليـاً     الرائدةالشبكة االجتماعية   ذلك أن   . الشخصية يف األلفية اجلديدة   
بريـادة  ومتثّل املدونات الـصغرية،     . ائة من مستخِدمي اإلنترنت اليوميني     يف امل  ٤٠أكثر من   

 يف املائة من مستخِدمي     ٧ إىل   ٦توتري، منوذجاً شائعاً آخر للنشر الذايت، ويزورها حالياً حنو          
، مثل يوتيوب وفليكر، متكِّن املستخِدمني      أخرى كما أن خدمات شهرية   . اإلنترنت اليوميني 
  .لصوتية والصور وتسجيالت الفيديومن تبادل املواد ا

 واملدونات الصغرية واسعة    ،امللفاتتبادل  وأصبحت الشبكات االجتماعية وخدمات       -١٣
أصـبحت  و. عالقات التفاعل االجتماعي  يف  االستخدام يف اهلواتف احملمولة، وهلا تأثري مهم        

 كـبرية مـن     وللحصول على معلومات من جمموعة    املواطنني  أدوات حلرية التعبري وصحافة     
 غري أهنا تثري أيـضاً بواعـث قلـق إزاء           - االحتجاج السياسي املصادر اخلارجية، ولتنظيم    

  .اخلصوصية، وتسلُّط األقران، وخطاب الكراهية، وامللكية الفكرية

  التنفيذ واملتابعة على الصعيد اإلقليمي  -ثانياً  

  أفريقيا  -ألف  
صول علـى تكنولوجيـات املعلومـات    تواصل البلدان األفريقية إحراز تقدم يف احل      -١٤

وقد تزايد االستثمار يف البنية التحتيـة لـشبكات     . واالتصاالت واستخدامها يف جمال التنمية    
النطاق العريض على الصعيدين الدويل والوطين، مما حيسن من سبل االتصال، ويعزز عـرض              

تزايد و.  جمال التنمية النطاق الترددي، ويتيح خدمات مثل احلكومة اإللكترونية والتطبيقات يف        
معدل متلك اهلواتف احملمولة واستخدام اإلنترنت تزايداً سريعاً، يف الوقت الذي تستعد فيـه              

غـري أن انتـشار     . بعض البلدان لتصدير سلع وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       
احتمـال  زاء  يف أقاليم أخرى، مما يثري القلق إ      حيافظ على وتريته    شبكات النطاق العريض مل     

  .أفريقيا للفرص االقتصادية اليت تعتمد على االتصاالت العالية اجلودةتفويت 
وتعزز اللجنة االقتصادية ألفريقيا أهداف القمة العاملية عن طريـق دعـم وضـع                -١٥

استراتيجيات وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إطار مبادرة جمتمـع املعلومـات            
 بلداً أفريقيـاً سياسـات وطنيـة تتعلـق          ٤٥ورغم أن لدى    . تها اللجنة األفريقي اليت أطلق  

 ٢٠١٢بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فقد كشفت الدراسات اليت أُجريـت يف عـام            
بشأن تنفيذ السياسات احلاجة إىل حتسني بناء القدرات يف جمال السياسات والتنظيم، مبـا يف               

  .هبدف تعزيز النتائج اإلمنائيةأكثر ة ذلك مجع وحتليل البيانات بطريقة منهجي



A/68/65 
E/2013/11 

 

GE.13-50353 6 

وتعاونت اللجنة مع االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف وضع اتفاقية   -١٦
تتعلق بأمن الفضاء اإللكتروين، وافق عليهـا الـوزراء املعنيـون بتكنولوجيـا املعلومـات               

ء نقاط الوصول إىل تكنولوجيـا      الربامج الرامية إىل إنشا   أيضاً  ودعمت اللجنة   . واالتصاالت
 للـتعلم   وأطلق املـؤمتر الـسنوي    . املعلومات واالتصاالت وإنشاء مراكز لالبتكار عن بعد      

 ،٢٠١٢تقرير التعلم اإللكتروين يف أفريقيا لعـام        ،  اإللكتروين يف أفريقيا، الذي ُعقد يف بنن      
  .)٨( القارةاستناداً إىل دراسة استقصائية أجراها املهنيون يف جمال التعليم يف

ونشر مصرف التنمية األفريقي، باالشتراك مع البنك الدويل واالحتاد األفريقي، سلسلة من              -١٧
الدراسات بشأن استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمـاالت التعلـيم، والـصحة،           

صاالت، والتجـارة،   واخلدمات املالية، واخلدمات العامة، والقطاع احمللي لتكنولوجيا املعلومات واالت        
وأُطلقت الدراسات يف مؤمتر قمة االبتكار املفتوح يف أفريقيا الذي ُعقـد  . )٩(والتكيف مع تغري املناخ   

  .)١٠(كاجبيميينيف نريويب بالشراكة مع برنامج املعلومات ألغراض التنمية، وشركيت نوكيا و
بـدعم مـن اللجنـة      يف القاهرة،   حلوكمة اإلنترنت   نتدى األفريقي األول    املوُعقد    -١٨

حلوكمـة  نتـديات األفريقيـة     املاالقتصادية ألفريقيا واالحتاد األفريقي، هبدف تنسيق نتائج        
  .واإلسهام يف املنتدى العاملياإلنترنت 

  آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  -باء  
تواصل النمو السريع يف احلـصول علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت           -١٩

منطقة احمليط اهلادئ، حيث يعترب االقتصاد الرقمي مصدراً لالبتكـار          واستخدامها يف آسيا و   
فجوة رقمية جديدة، ال سيما مـن  أظهرت غري أن اخلالفات بني البلدان   . ولتحسن اإلنتاجية 

حيث جودة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والوصول إىل شبكات النطاق           
شـبكات اإلنترنـت ذات     الوصول إىل    ارتفاع أسعار    ويشكل. العريض، واحملتوى الرقمي  

النطاق العريض يف البلدان املنخفضة الدخل مصدر قلق خاص، وتعزو اللجنـة االقتـصادية              
واالجتماعية آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ هذا االرتفاع يف األسعار إىل االفتقار إىل املنافـسة              

  .وجودة يف البنية التحتية اإلقليميةعلى الصعيدين الوطين واإلقليمي وإىل الفجوات امل
وتتعاون اللجنة مع وكاالت أخرى، منها رابطة أمم جنوب شرق آسيا، من أجـل                -٢٠

وقد فّوضت الدول األعـضاء     . التصدي لتحديات الربط بالشبكات ودعم التكامل اإلقليمي      
علومـات   قاعدة معلومات بشأن حالـة البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا امل            اللجنة إنشاءَ إىل  

واالتصاالت، وسياستها، وقيودها التنظيمية، وكذلك يف حتديد الفجوات املتعلقـة بالبنيـة            
  .التحتية يف اإلقليم بالتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت

__________ 

)٨( http://www.elearning-africa.com/pdf/report/ela_report_2012.pdf. 
 .االستخدام التحويل لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف أفريقياُنشرت الدراسات بعنوان  )٩(
)١٠( http://www.infodev.org/en/Article.845.html. 
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ويقدم مركز التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنميـة يف              -٢١
البحث وإدارة املعارف، ال سيما من خالل برناجمـه         آسيا واحمليط اهلادئ التدريب وخدمات      

وتعكف . )١١(املسمى أكادميية أساسيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لقادة احلكومات       
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ على تطوير أعمـال مركـز التـدريب           

  .ملدينبالتعاون مع الشباب واملؤسسات األكادميية واجملتمع ا

  غرب آسيا  -جيم  
 استمرار التغري االجتماعي واالقتصادي الواسع النطاق يف غـرب          ٢٠١٢شهد عام     -٢٢
الـسياسي حفّـز    االضطراب  وتؤكد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا أن        . آسيا

اإلقبال على اإلنترنت واستخدامها، يف حني أدت اهلواتف احملمولة، واإلنترنـت، ووسـائط             
  . السياسيةتماعية دوراً مهماً يف الديناميةعالم االجاإل
اعتمـاد تكنولوجيـا املعلومـات      وحدد تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت، املعنون         -٢٣

حجـم النمـو يف تكنولوجيـات املعلومـات      واالتصاالت وآفاقها يف املنطقـة العربيـة،        
لعامل العريب اليت ُعقـدت يف      ونظم االحتاد الدويل لالتصاالت قمة توصيل ا      . )١٢(واالتصاالت

 وركزت على مسائل إنشاء طريق إقليمي عـريب سـريع لتكنولوجيـا املعلومـات               ،قطر
عمل، وتعزيـز أمـن     ال، وتوفري فرص    التمكنيواالتصاالت، وتطوير اخلدمات اإللكترونية، و    

وشارك يف القمة سبعة رؤساء دول أو حكومات، وشهدت القمة تدفق           . الفضاء اإللكتروين 
  .)١٣( مليار دوالر أمريكي يف استثمارات جديدة٤٠ر من أكث
وتقدم بوابة جمتمع املعلومات التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغـرب آسـيا              -٢٤

وأطلقت اللجنة أيـضاً    . )١٤(السياسات وللجهات املعنية األخرى   واضعي  معلومات وموارد ل  
توجيه عملية إنشاء أُطُر قانونية وطنية،  هتدف إىل ،)١٥(جمموعة إرشادات للتشريعات السيربانية

تقدم هذه اإلرشادات خدمات بناء     و. وتيسري الصفقات اإللكترونية ودعم التكامل اإلقليمي     
. القدرات وخدمات استشارية بشأن التشريعات السيربانية وحتسني عمليات مجع البيانـات          

للمـستثمرين يف جمـال      عملية حتديد وتنمية الفرص      )١٦(ودعم مركز اإلسكوا للتكنولوجيا   
  .التكنولوجيا

__________ 

)١١( http://www.unapcict.org/academy. 
)١٢( http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-AR-2012-PDF-E.pdf. 
)١٣( http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/. 
)١٤( http://isper.escwa.org.lb. 
)١٥( http://isper.escwa.un.org/Portals/0/Cyber%20Legislation/Regional%20Harmonisation%20Project/

Directives/Directives-Full.pdf. 
)١٦( http://etc-un.org/PR/Default.aspx?ln=1&pid=1&pvr=6. 
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وواصلت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا تطوير احملتوى العريب واخلدمات    -٢٥
ونشرت اللجنـة دراسـات     . بعد إدخال أمساء نطاقات اإلنترنت بلغات متعددة      اإللكترونية  

، )١٨(حتـوى الرقمـي   وبشأن النماذج التجارية للم    )١٧(بشأن حالة احملتوى الرقمي يف اإلقليم     
  . يف اإلقليم باللغتني اإلنكليزية والعربيةالرفيعةدعمت اللجنة تطبيقات النطاقات العامة  كما

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  -دال  
تقوم اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بدور األمانـة يف خطـة                -٢٦

وتتضمن . )١٩()eLAC2015املعروفة بالرمز    (٢٠١٥-٢٠١٠تمع املعلومات للفترة    العمل اإلقليمية جمل  
كما تقـوم   . اخلطة دليالً استراتيجياً للتطوير الرقمي وللوصول الشامل إىل شبكات النطاق العريض          

 اللجنة بدور األمانة يف احلوار اإلقليمي املتعلق بالنطاق العريض، مما يشجع التكامل اإلقليمي يف البنية              
التحتية، واالتساق التنظيمي، ووضع مؤشرات لقياس مدى انتشار شـبكات النطـاق العـريض              

 الـذي اسـتحدث يف      )٢٠(تتلقى اللجنة دعماً من مرصد النطاق العريض اإلقليمي       و. والوصول إليها 
  . مؤشرات جديدة بشأن االنتشار، والوصول، والتعريفات، وسرعة اخلدمات٢٠١٢ عام
ت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب        ، ركز ٢٠١٢ويف عام     -٢٧

على املناقشات التمهيدية للمؤمتر الوزاري الرابع املعين مبجتمع املعلومات يف أمريكا الالتينيـة             
وُيتوقع أن يستعرض املؤمتر خطة العمـل اإلقليميـة جملتمـع املعلومـات             . والبحر الكارييب 

مـؤمتر  حيث سيبدأ أيضاً     ٢٠١٣ أهدافاً جديدة يف عام      ، وأن يضع  ٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة
  .بشأن العلم واالبتكار وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

ونظم االحتاد الدويل لالتصاالت قمة توصيل األمريكتني، اليت ُعقدت يف بنما سييت              -٢٨
أن وحضرها سبعة رؤساء دول أو حكومات، واقترحت خالهلا اجلهات املعنية مشاريع بـش            

احلصول على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية،         
  .)٢١( مليار دوالر أمريكي٥٠قيمتها حنو بلغت وهي مشاريع 

بتيسري من االخنفاض الكـبري يف      وتتزايد أمهية شبكات النطاق العريض يف اإلقليم، و         -٢٩
حمـدوداً  أن التأثري االقتصادي هلذه الشبكات ال يزال        ، غري أن تقريراً للجنة أشار إىل        األسعار

من جراء ضعف االنتشار، واخنفاض سرعات التوصيل، والقدرة علـى حتمـل التكـاليف،              
  .)٢٢(واالفتقار إىل املهارات والتطبيقات

__________ 
)١٧ ( http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ICTD_12_TP-4_E.pdf. 
)١٨( http://css.escwa.org.lb/ictd/1901/2.pdf. 
)١٩( http://www.cepal.org/elac/default.asp?idioma=IN. 
)٢٠( http://www.eclac.cl/socinfo/orba/. 
)٢١( http://www.itu.int/ITU-D/connect/americas/?Language=en. 
)٢٢( http://www.eclac.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48402/P48402.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/socinfo/tpl
/top-bottom.xslt. 
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التابع للجنة ويقوم مرصد جمتمع املعلومات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   -٣٠
أدلة اسُتخلصت من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية هبدف تيسري التحليل          جبمع ونشر   

 االقتـصاد الرقمـي     ٢٠١٣ويعتزم املرصد أن يستعرض يف عام       . ودعم التخطيط القطاعي  
ألمريكا الالتينية وأن ينشر دراسات عن الوصول إىل شبكات النطاق العريض واستخدامها،            

إللكتروين، والصحة اإللكترونية، وتكنولوجيـات املعلومـات       والزراعة اإللكترونية والتعلم ا   
  .واالتصاالت، والبيئة

  أوروبا  -هاء  
 دوراً حمورياً يف التشغيل التلقـائي خلـدمات         اتؤدي اللجنة االقتصادية ألوروب     - ٣١

ويدعم مركز األمم   . التجارة والنقل الدولية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      
ري التجارة واملعامالت التجارية اإللكترونية، الذي تديره اللجنة االقتـصادية          املتحدة لتيس 

ألوروبا، عملية وضع معايري لألعمال التجارية اإللكترونية يشترك فيها القطاعان العـام            
 إطالق الدليل التفاعلي لتنفيـذ تيـسري التجـارة، وهـو            ٢٠١٢  وشهد عام . واخلاص
ط التجارة َعرب احلدود عن طريق نشر تكنولوجيـا         إىل مساعدة البلدان على تبسي      يهدف

  .)٢٣(املعلومات واالتصاالت
 جديدة وخريطة طريق وأهداف عاملية جمموعة استراتيجياتوكشفت اللجنة عن   - ٣٢

اليت تستخدم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل حتسني    )٢٤(لُنظم النقل الذكية  
على تعزيـز تطـوير تكنولوجيـا       أيضاً  ة  تعمل اللجن و. كفاءة شبكات النقل والشحن   

املعلومات واالتصاالت، وبناء القدرات، ووضع أُطر قانونية يف األسـواق الناشـئة يف             
  .آسيا  وسط
، ٢٠١٥- ٢٠١٢اإلنترنـت للفتـرة     حوكمة  واعتمد جملس أوروبا استراتيجية       - ٣٣

تعاون من أجل وتشجع هذه االستراتيجية احلكومات واجلهات الفاِعلة غري احلكومية على ال      
. وواصل جملس أوروبا قيادة املبادرات املتعلقة بـاجلرائم احلاسـوبية     . شبكة إنترنت شاملة  

 إىل اتفاق بشأن اإلعالنات والصكوك      ٢٠١٣ويتوقع جملس أوروبا أن يتوصل خالل عام        
املتعلقة حبقوق اإلنسان املكفولة ملستخِدمي اإلنترنت، واملراقبة الرقمية، وحريـة التعـبري،            

  .واحلصول على املعلومات

__________ 

)٢٣( http://tfig.unece.org/. 
)٢٤( http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/wp24/ECE-TRANS-WP24-54-inf01e.pdf. 
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  التنفيذ واملتابعة على الصعيد الدويل  -ثالثاً  

  اجلمعية العامة  -ألف  
 الذي ينوِّه باالجتاهات اإلجيابية يف روابـط  ٦٧/١٩٥اعتمدت اجلمعية العامة القرار      -٣٤

االتصال وتوافر اخلدمات بأسعار ميسورة، ومنها زيادة الوصـول إىل شـبكة اإلنترنـت،              
غـري أن اجلمعيـة     .  السريع للهواتف احملمولة، وظهور خدمات وتطبيقات جديدة       واالنتشار

بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان الناميـة يف        املستمرة  العامة أعربت عن قلقها إزاء الفجوة       
لألزمـة  احملتملـة   توفري تقنية االتصال الرقمي والنطاق العريض، وكذلك إزاء اآلثار السلبية           

  .لى االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشرهااالقتصادية ع
وأكدت اجلمعية العامة جمدداً دورها يف االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العامليـة               -٣٥

. ٢٠١٣جملتمع املعلومات، ووافقت على النظر يف طرائق عملية االستعراض خـالل عـام              
ها والوكاالت املتخصصة على توفري املـوارد       صناديق األمم املتحدة وبراجم   اجلمعية  شجعت  و

  .الالزمة لدعم تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات
ودعت اجلمعية العامة رئيس اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض              -٣٦

املعلومات التنمية إىل إنشاء فريق عامل ُيعىن بدراسة التكليف الصادر عن القمة العاملية جملتمع              
وطلبت اجلمعية العامة أيضاً إىل األمني العام أن يقدم         . بشأن تعزيز التعاون يف جمال اإلنترنت     

، عن طريـق اللجنـة املعنيـة بتـسخري العلـم            ٢٠١٣ يف   إليها يف دورهتا الثامنة والستني    
  .٦٦/١٨٤والتكنولوجيا ألغراض التنمية، تقريراً عن حالة تنفيذ ومتابعة القرار 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -باء  
التقـدم  الحظ فيـه     الذي   ٢٠١٢/٥اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي القرار        -٣٧

، ال سيما   املعدة للتنمية تطبيقات  والتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    الوصول إىل   املستمر يف   
الوصـول إىل    يف   جمدداً عن قلقه إزاء التفـاوت     أعرب  اهلواتف احملمولة، ولكنه    االتصاالت ب 

  .سيما فيما يتعلق بشبكات النطاق العريض ، الشبكات االتصال
ورحَّب اجمللس بإسهامات وكاالت األمم املتحدة يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع              -٣٨

املعلومات، مبا يف ذلك التقرير الذي أصدرته اللجنة املعنية بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا               
أن ما حدث من تطورات منذ القمة العاملية جملتمع املعلومات، وهو التقرير            ألغراض التنمية بش  

 آفـاق واملكتـسبة حـىت اآلن      اخلربات  : تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات     "املعنون  
وأشار اجمللس إىل ظهور تكنولوجيات وخدمات جديدة منذ انعقـاد القمـة            . )٢٥("املستقبل
__________ 

)٢٥( UNCTAD/DTL/STICT/2011/3 (http://unctad.org/en/Docs/dtlstict2011d3_en.pdf). 
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واصل االجتماعي واحلوسبة السحابية، وأكد أمهية اخلصوصية علـى    العاملية، منها شبكات الت   
شبكة اإلنترنت ومحاية األطفال، وشدَّد على احلاجة إىل احملافظة على التنـسيق فيمـا بـني                

وحثَّ اجمللس وكاالت األمم املتحدة على . اجلهات املعنية املتعددة يف تنفيذ نتائج القمة العاملية   
  .ملية يف أُطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةإدراج توصيات القمة العا

ونوَّه اجمللس باملشاورات اليت أجراها فريق األمم املتحدة املعين مبجتمـع املعلومـات       -٣٩
وأوصى اجمللس بإطالق عملية مناسبة متهيداً الستعراض نتائج القمة         . بشأن نتائج القمة العاملية   

دة من اخلربة املكتسبة من مرحليت القمة العاملية، رهناً          سنوات، باالستفا  ١٠العاملية بعد مرور    
  .مبقرر تتخذه اجلمعية العامة

  فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات  -جيم  
، ٢٠٠٦أنشأ جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، يف عام            -٤٠

ات بوصفه آلية مشتركة بني الوكاالت لتنسيق عملية        فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلوم     
وركَّز االجتماع الثـامن  . تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات يف منظومة األمم املتحدة    

  .٢٠١٤-٢٠١٢، على وضع خطة عمله للفترة مايو/أيارللفريق، املعقود يف 
دة باستخدام قاعدة بيانـات     ويدَعم الفريق عملية حصر أنشطة وكاالت األمم املتح         -٤١

استعراض نتائج القمة العاملية، ويدَعم أيضاً املبادرات املتعلقة باملعلومات العلمية واالبتكـار            
وقدَّم الفريق بياناً يف احلـدث اجلـانيب املعنـون          . اهلواتف احملمولة ألغراض التنمية   تسخري  و
، الذي ُعقد على هـامش      "ستدامتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، األساس ملستقبلنا امل     "

  .)٢٦()٢٠+ريو(مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
وبناًء على طلب جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة، عقد فريق األمـم               -٤٢

املتحدة املعين مبجتمع املعلومات مشاورة مفتوحة الستعراض نتـائج القمـة العامليـة بعـد               
يف إطار منتدى   أبريل  /نيسان وناقش جملس الرؤساء التنفيذيني، خالل       .)٢٧( سنوات ١٠ مرور

القمة العاملية، خطة عمل أعدها الفريق أسهمت يف إعداد قرارات اعتمدها اجمللس االقتصادي             
  .اجلمعية العامة وواالجتماعي

__________ 

)٢٦( http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=510&nr=641&menu=20; 
http://www.itu.int/themes/climate/events/rioplus20/17J_ITUevent.html. 

)٢٧( http://www.ungis.org/Portals/0/documents/thematicmeetings/wsis+10/WSIS+10-
Presentation_of_Outcomes-Action_Plan.pdf. 
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  التيسري والتنسيق بني أصحاب املصلحة املتعددين يف تنفيذ خطة عمل جنيف  -دال  
، الـذي   ٢٠١٢اف االحتاد الدويل لالتصاالت منتدى القمة العامليـة لعـام           استض  -٤٣

وشهد املنتدى حوارات رفيعة املستوى بـشأن       . )٢٨( بلداً ١٤٠ مشارِك من    ١ ٣٠٠ حضره
القمة العاملية ملا بعـد     : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية املستدامة     "مواضيع  

، واملـرأة والفتـاة يف      جدول األعمال األخـضر   روين، و ، وأمن الفضاء اإللكت   "٢٠١٥ عام
 املعلومات واالتصاالت، وتكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض          تتكنولوجيا

واحتفل املنتدى باليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومـات        . اإلعمار بعد انتهاء الرتاعات   
ونظـر  ". ا املعلومات واالتصاالت  املرأة والفتاة يف تكنولوجي   "، وكان موضوعه    ٢٠١٢ لعام

اإلجنازات والتحديات واملـسار ملـا بعـد        " وزيراً يف موضوع     ٣٥اجتماع وزاري حضره    
  ".٢٠١٥ عام
وُعِقَد االجتماع السنوي مليّسري مسارات عمل القمة العاملية جملتمـع املعلومـات              -٤٤

العمل وللتقييم الذايت   واعتمد املنتدى مناذج لتقارير مسارات      . )٢٩(كجزء أساسي من املنتدى   
 سنوات، استناداً إىل    ١٠على الصعيد الوطين يف إطار استعراض نتائج القمة العاملية بعد مرور            

نشرهتا ، اليت   وثيقة إطارية إحصائية  : قياس أهداف القمة العاملية   إطار ُمدرج يف الوثيقة املعنونة      
ومن املقرر مجع . )٣٠(غراض التنميةالشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أل      

  .٢٠١٤ تقرير كمي يف عام نشر، و٢٠١٣البيانات يف عام 
وحيتفظ االحتاد الدويل لالتصاالت بقاعدة بيانات حصر نتائج القمة العاملية تتضمن             -٤٥

 نشاط من أنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت والتنميـة          ٦ ٠٠٠مداخل ألكثر من    
وتـدير  . )٣١(تقرير فترة السنتني املتعلـق باحلـصر      ا ُنشر   ومل،  ٢٠١٢و  ماي/أيارُنفذت حىت   

اليونسكو بوابة منتدى اجملتمعات املعرفية للقمة العاملية جملتمـع املعلومـات، ويـشارك يف              
وتدَعم هذه البوابة اإلسهامات اإللكترونية يف املشاورات املتعلقـة         .  مشارِك ٣ ٤٠٠ البوابة

  .)٣٢( سنوات١٠ية استعراض نتائج القمة العاملية بعد مرور مبنتدى القمة العاملية وعمل

__________ 

)٢٨( http://groups.itu.int/LinkClick.aspx?fileticket=3T8l-8df8yw%3d&tabid=2103. 
 ITU (2012), Identifying Emerging Trendsلالطالع على نتائج اجتماع ميسري مسارات العمل، انظر  )٢٩(

and a Vision Beyond 2015 . مبادرة جـوائز  ٢٠١٢كما أطلق منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام 
 .نفيذ املشاريع واملبادرات اليت تعزز تنفيذ أهداف القمة العامليةمشاريع القمة العاملية لتشجيع التفوق يف ت

)٣٠( http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-MEAS_WSIS-2011-PDF-E.pdf. 
)٣١( http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/reports/S-POL-WSIS.REP-2012-PDF-E.pdf. 
)٣٢( http://www.wsis-community.org/. 
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اجملتمع املدين ومؤسسات األعمال التجاريـة والـشراكات بـني أصـحاب              -هاء  
  املتعددين املصلحة

يضطلع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين والشراكات بني أصحاب املـصلحة       -٤٦
  .القمة العامليةاملتعددين بأنشطة عديدة ترمي إىل تنفيذ أهداف 

 غرفة التجارة وتتعاون مبادرة األعمال التجارية لدعم جمتمع املعلومات، اليت أطلقتها            -٤٧
الدولية، مع مؤسسات األعمال التجارية من أجل دعم تنفيذ نتائج القمـة العامليـة جملتمـع                

. نترنـت اإلحوكمـة   املعلومات، مبا يف ذلك منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات ومنتدى           
 الدولية، توصيات إىل مؤسسات لغرفة التجارةوتصدر اللجنة املعنية باالقتصاد الرقمي، التابعة     

، َدَعمت اللجنة منرب إدماج     ٢٠١٢ويف عام   . غريها من أصحاب املصلحة   األعمال التجارية و  
وَدَعمت أيضاً  املموَّل من املفوضية األوروبية،     ،  )٣٣(اهلواتف احملمولة ألوروبا وأمريكا الالتينية    

يف العـاملني   إطالق حتالف أفريقيا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي يضم املهنـيني           
  .)٣٤(والرابطات التجارية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتقطاع 
وتعد مجعية اإلنترنت مبثابة مركز عاملي لتبادل املعلومات وبناء القـدرات يف جمـال      -٤٨

وتعمل اجلمعية علـى  . املقر التنظيمي لفرقة العمل املعنية هبندسة اإلنترنت    اإلنترنت، كما أهنا    
اإلنترنـت  حوكمة  وأطلقت اجلمعية، يف منتدى     . الصعيد الدويل وعن طريق الفروع الوطنية     

  .)٣٥(اإلنترنتحلوكمة ، إطاراً جديداً لتقييم البيئات الوطنية ٢٠١٢ لعام
ية بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،      وتتعلق أعمال رابطة االتصاالت التقدم      -٤٩

، الذي أصدرته باالشتراك مـع      ٢٠١٢وركز تقرير الرابطة لعام     . والتنمية، ومسائل احلقوق  
، علـى   الرصد العاملي جملتمـع املعلومـات     املعهد اإلنساين للتعاون مع البلدان النامية بعنوان        

 اجملتمع املـدين بـشأن سياسـة        وجتري الرابطة استعراضاً لتصورات   . )٣٦(الشفافية واملساءلة 
  . )٣٧(٢٠١٣تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومسائل احلقوق هبدف نشرها يف عام 

__________ 

)٣٣( http://www.m-inclusion.eu/. 
)٣٤( http://www.aficta.org. 
)٣٥( http://www.internetsociety.org/sites/default/files/ISOC%20framework%20for%20IG%20assessme

nts%20-%20D%20Souter%20-%20final_0.pdf. 
)٣٦ ( http://www.giswatch.org/blog-entry/808/2012-giswatch-internet-and-corruption-launched-during-igf. 
نشرت رابطة االتصاالت التقدمية أيضاً تقارير عن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واالستدامة البيئية،             )٣٧(

  على العالقة بني   ه االنتبا ت، وركز ٢,٠وحقوق املرأة، وتأثري تكنولوجيات وخدمات الشبكة العاملية، اجليل         
 http://www.apc.org/en/system/files/impact2point0-final.pdf andانظـر  . اإلنترنت وحقوق اإلنسان

http://www.apc.org/en/system/files/HumanRightsAndTheInternet_20120627.pdf. 
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  تيسري مسارات العمل وتنفيذ جمموعة خمتارة من أنشطة هيئات األمم املتحدة  -واو  

  تنفيذ مسارات العمل  -١  

ـ              )أ(   صلحة يف النـهوض    دور السلطات املعنية بإدارة الشأن العـام ومجيـع أصـحاب امل
  )١-جيم(بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية 

نظمت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية اجتماعاً تنسيقياً بشأن مسارات عمل            -٥٠
 يف إطار منتـدى القمـة       ١١-وجيم) احلكومة اإللكترونية  (٧-يم وج ١-القمة العاملية جيم  

وركَّـز االجتمـاع علـى إعـداد االسـتراتيجيات         . ٢٠١٢ام  العاملية جملتمع املعلومات ع   
 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها، ومؤشـرات       الوصول إىل اإللكترونية، و 

  .قياس احلكومة اإللكترونية
االتصاالت يف جمال التنميـة يف أعمـال         و ويتجلى إسهام تكنولوجيات املعلومات     -٥١

م املتحدة، واملنظمات املتعددة األطراف، واملؤسسات املالية       الوكاالت املتخصصة التابعة لألم   
وعادة ما تقوم احلكومات بتصميم وتنفيذ استراتيجيات وطنيـة         . الدولية، ووكاالت أخرى  

لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمال التنمية بدعم من اللجان اإلقليمية التابعة لألمم            
  .ؤسسات املالية الدوليةاملتحدة، والشركاء يف التنمية، وامل

وتركِّز استراتيجية البنك الدويل املتعلقة بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت           - ٥٢
على نشر شبكات النطاق العريض، والصناعة القائمـة علـى تكنولوجيـا املعلومـات              

وكمـا ذُِكـَر آنفـاً، أصـدر        . )٣٨(لتنميةاملعدة ل واالتصاالت، واملهارات، والتطبيقات    
التنمية األفريقي والبنك الدويل دراسات عن استخدام تكنولوجيـات املعلومـات         فمصر

واالتصاالت يف قطاعات إمنائية رئيسية هبدف توجيـه القـرارات املتعلقـة باالسـتثمار              
  .)٣٩(والتخطيط احلكومي

__________ 

)٣٨( World Bank (2012), ICT for Greater Development Impact: World Bank Group Strategy for 
Information and Communication Technology 2012–2015. 

 لالطالع على التفاصيل، انظر )٣٩(
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUN

ICATIONANDTECHNOLOGIES/0,,contentMDK:23262578~pagePK:210058~piPK:210062~the

SitePK:282823,00.html. واالتصاالت من  املعلومات   املعنون   ٢٠١٢ تقرير عام     أيضاً أصدر البنك الدويل   و
، استطلع فيه قدرات وقيود االتصاالت باهلواتف احملمولـة         تعظيم االستفادة من اهلاتف احملمول    : أجل التنمية 

 .يف قطاعات التنمية
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  )٢-جيم(البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت   )ب(  
 احلكومات والقطاع اخلاص من أجـل وضـع         يتعاون االحتاد الدويل لالتصاالت مع      -٥٣

ونظَّم االحتاد جلسات املؤمتر    . معايري ولوائح دولية تتعلَّق باالتصاالت ونطاق املوجات اإلذاعية       
وأُنـشئت  . )٤١(، واجلمعية العاملية لتوحيد مقاييس االتـصاالت      )٤٠(العاملي لالتصاالت الراديوية  

  .)٤٢(بية وعلى الشبكات الذكية والشبكات املرتليةأفرقة تنسيق تركِّز على معايري احلوسبة السحا
ويتناول االحتاد الدويل لالتصاالت مسائل تطوير البنية التحتية ونشرها وتنظيمها عن             -٥٤

وعقـد االحتـاد يف     . طريق املؤمترات اإلقليمية، والربامج، واالجتماعـات، واملنـشورات       
يكتني، هبدف حتديد فرص الوصول      قمة توصيل العامل العريب، وقمة توصيل األمر       ٢٠١٢ عام

 .)٤٣(إىل أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا وخدماهتا يف هذين اإلقلـيمني          
املساعدة لبلدان أفريقية وآسيوية من أجل وضع خطط رئيـسية تتعلَّـق             الدويل   وقدَّم االحتاد 

ريض يف منطقـة احملـيط      بالنطاق العريض الالسلكي، كما ُعِقَد يف فيجي منتدى النطاق الع         
 االقتصادية  -االجتماعية  ، ومنتدى إقليمي يتعلَّق بالنطاق العريض ألغراض التنمية         )٤٤(اهلادئ

 وقدَّم االحتاد أيضاً مبادئ توجيهية من أجل التحوُّل إىل البث اإلذاعي األرضـي            . يف أوروبا 
  .، واستحداث شبكات اجليل القائمالرقمي
 لالتصاالت واليونسكو أعمال جلنة النطاق العـريض املعنيـة          وينسِّق االحتاد الدويل    -٥٥

بالتنمية الرقمية، اليت نشرت عدداً من دراسات احلاالت القطرية يف سياق متابعة ما تواجهـه      
حالة تقنيـة االتـصال الـسريع       من حتدِّيات النطاق العريض، ونشرت أيضاً التقرير املعنون         

  .)٤٥(يعحتقيق اإلدماج الرقمي للجم: ٢٠١٢ لعام
على تعزيز نقاط التبـادل     أصحاب املصلحة اآلخرين    مجعية اإلنترنت مع    وتعاونت    -٥٦

وقامت شركة اإلنترنت لألمساء واألرقام     . والترابط اإللكتروين على شبكة اإلنترنت يف أفريقيا      
علـى شـبكات    الرفيعة  املخصصة بتنسيق عملية إعداد تطبيقات للنطاقات العاملية اجلديدة         

 وتتعاون املنظمة العاملية للملكية الفكرية مع شركة اإلنترنت لألمساء واألرقـام            .)٤٦(اإلنترنت
من أجل تسوية الرتاعات يف     الرفيعة  املخصصة ومع إداريني معنيني بالنطاقات القطرية والعامة        

  .نظام أمساء النطاقات
__________ 

)٤٠( http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=wrc-12&lang=en. 
)٤١( http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/default.aspx. 
)٤٢( http://www.itu.int/en/ITU-T/jca/Cloud/Documents/ToR/ToR%20JCA%20Cloud.pdf; 

http://www.itu.int/en/ITU-T/jca/SGHN/Pages/default.aspx. 
)٤٣( http://www.itu.int/ITU-D/connect/arabstates/http://www.itu.int/ITU-

D/connect/americas/?Language=en. 
)٤٤( http://www.itu.int/ITU-D/asp/CMS/Events/2012/pacific-bb/index.asp. 
)٤٥( http://www.broadbandcommission.org/Documents/bb-annualreport2012.pdf. 
)٤٦( http://newgtlds.icann.org/en/about. 
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  )٣-جيم(احلصول على املعلومات واملعارف   )ج(  
لفائـدة  املعلومات  احلصول على   ن املبادرات من أجل تعزيز      تدعم اليونسكو العديد م     -٥٧
 وركَّز االجتماع املعين بتيسري     .)٤٧(ملؤسسات التعليمية، واجلماعات املهنية، واجملتمع بشكل عام      ا

، بشكل رئيسي على االسـتخدام  ٢٠١٢، الذي نظَّمته اليونسكو يف عام      ٣-مسار العمل جيم  
تصاالت لتيسري احلصول على التعليم، مبا يف ذلك املـوارد          املبتكر لتكنولوجيات املعلومات واال   

  .)٤٨(التعليمية املفتوحة، وإلنشاء حمتوى تعليمي، وتوفري فرص تعليمية لذوي اإلعاقات
. وتويل اليونسكو ووكاالت أخرى أولوية للوصول إىل البحوث واملعلومات العلمية           -٥٨

مم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنـامج      ويتعاون كلٌّ من منظمة الصحة العاملية، ومنظمة األ       
، مع شـركاء يف األوسـاط       )الويبو(األمم املتحدة للبيئة، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية        

. )Research4Life(األكادميية ويف جمال النشر يف إطار الشراكة املعنونة البحث من أجل احلياة             
 إىل اجملالت العلمية اليت ختـضع ملراجعـة         وتتيح هذه الشراكة للبلدان النامية فرص الوصول      

وتدعم الويبو شراكة البحث من أجـل احليـاة،          .)٤٩( أو دون تكلفة   الزمالء، بتكلفة زهيدة  
 الذي ترعاه الويبو، عن طريق حلقات ،)٥٠(وبرنامج إتاحة البحوث من أجل التطوير واالبتكار

  .٢٠١٢ ها يف البلدان النامية خالل عام حلقة من٣٢العمل املتعلِّقة ببناء القدرات، اليت ُنظِّمت 
 من أجل صـياغة تـراخيص       )٥١(وتتعاون الويبو مع منظمات حكومية دولية أخرى        -٥٩

 منوذج يستند إىل حقـوق اإلبـداع      يوجدو. مفتوحة تستخدمها املنظمات احلكومية الدولية    
ـ     WIPO Lexوتتيح قاعدة بيانـات     . مرحلة متقدِّمة يف  التوفيقية   شريعات  الوصـول إىل الت

  .)٥٢(واملعاهدات املتعلِّقة بامللكية الفكرية على شبكة اإلنترنت

  )٤-جيم(بناء القدرات   )د(  
الـتعلُّم   (٧- وجيم ٤-استعرض االجتماع السنوي املعين بتيسري مساري العمل جيم         -٦٠

لـك  جتربة األجهزة اليدوية يف جمال التعلُّم باستخدام األجهزة احملمولة، مبـا يف ذ            ) اإللكتروين
وركَّز االجتماع على أمهية    . تدريب املدرِّسني، والكتب الدراسية الرقمية، واملقررات الدراسية      

  .)٥٣(التكلفة امليسورة، واحملتوى املناسب، وهتيئة بيئة آمنة للتعليم باستخدام األجهزة احملمولة
__________ 

)٤٧( http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=19488&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

)٤٨( http://groups.itu.int/LinkClick.aspx?fileticket=3T8l-8df8yw%3d&tabid=2103, p. 75. 
)٤٩( http://www.research4life.org. 
)٥٠( http://www.wipo.int/ardi/en/. 
تشمل هذه املنظمات األمم املتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                )٥١(

 . وق النقد الدويلاالقتصادي، والبنك الدويل، وصند
)٥٢( http://www.wipo.int/wipolex/en/. 
)٥٣( http://groups.itu.int/LinkClick.aspx?fileticket=_6WjVzmM3oo%3d&tabid=2103. 
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مبادرات  تأطلقألمم املتحدة مؤمترات وحلقات عمل و     عديدة ل  وكاالت   عقدتو  -٦١
السياسات واملسؤولني وغريهم يف قطاع تكنولوجيا املعلومـات        واضعي  دف بناء قدرات    هب

. جملتمـع املعلومـات   واالتصاالت، ال سيما يف البلدان النامية، يف اجلوانب التقنية واإلدارية           
  .)٥٤(وُتتاح التقارير املوجزة على شبكة اإلنترنت

نفِّذه االحتاد الـدويل لالتـصاالت،      ويتضمَّن برنامج بناء القدرات البشرية، الذي ي        -٦٢
 أكادمييـة االحتـاد الـدويل       تتـيح و.  اخلربات تقاسمولكتروين،  اإلتعلُّم  الحلقات عمل، و  

لالتصاالت ومراكز االمتياز فرص التدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت،            
أفريقيا منتـدى عـاملي     وُعِقَد يف جنوب    . حبضور املشاركني وإما بطريقة التعلُّم عن ُبعد       إما

لتنمية القدرات البشرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ركَّز علـى اإلدمـاج             
  .)٥٥(الرقمي والتحوُّل إىل البثِّ اإلذاعي الرقمي

ويدعم برنامج املرأة واالقتصاد، الذي تنفِّذه اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، تـدريب           -٦٣
االزدهار إىل فهم    وتسعى مبادرة شبكات     .)٥٦(لشرقية ووسط آسيا  صاحبات املشاريع من أوروبا ا    

  .)٥٧(الشبكات بوصفها وسيلةً لتحسني ُسبل الوصول إىل املعارف وفرص التنمية االقتصادية
اإلنترنت مع الكيانات املعنية باإلنترنت على بناء القدرات التقنية يف          مجعية  وتتعاون    -٦٤

رنامج قادة اجليل القادم إىل تنمية قـدرات املهنـيني          ويهدف ب . جمال نشر وتنسيق اإلنترنت   
باالشـتراك مـع    الشباب العاملني يف جمال اإلنترنت، ويشمل ذلك تقدمي التعلُّم اإللكتروين           

DiploFoundationمؤسسة الدبلوماسية 
)٥٨(.  

  )٥-جيم(بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت   ) ه(  
كوم العـاملي لالحتـاد     ي الفضاء اإللكتروين موضوعاً رئيسياً يف معرض تيل       كان أمن   -٦٥

الدويل لالتصاالت، كما أجرى منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات حواراً رفيع املـستوى             
  .بشأن إدارة الفضاء اإللكتروين واالستخدام اآلمن لإلنترنت

اً يف الربنامج العـاملي ألمـن الفـضاء         ويؤدِّي االحتاد الدويل لالتصاالت دوراً رئيسي       -٦٦
 فقد أعدَّ االحتاد، باالشتراك مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية،            .)٥٩(اإللكتروين

  .سياسة عامة لفريق جديد تابع لألمم املتحدة معين باجلرائم اإللكترونية وأمن الفضاء اإللكتروين

__________ 

)٥٤( http://www.unctad.org/cstd. 
)٥٥( http://academy.itu.int/moodle/course/view.php?id=551. 
)٥٦( http://www.unece.org/gender/introduction.html. 
)٥٧( http://www.unido.org/how-we-work/convening-partnerships-and-networks/networks-centres-

forums-and-platforms/networks-for-prosperity.html. 
)٥٨( http://www.internetsociety.org/node/9387. 
)٥٩( http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/. 
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افة إىل اجلهات املعنية، يف مبادرة االحتـاد         حكومة، باإلض  ١٤٠أكثر من   شارك  يو  -٦٧
الدويل لالتصاالت املعنونة الشراكة الدولية متعدِّدة األطراف ملكافحة اإلرهاب الـسيرباين،           
ويقدِّم مركز االستجابة العاملي التابع لالحتاد خدمة اإلنذار املبكِّر بالتهديـدات اإللكترونيـة             

 الوطنية املتعلِّقة باألمن السيرباين، الذي      تراتيجياتويساعد دليل االس  . احلوادثويدعم إدارة   
دعم االحتـاد   و. أعدَّه االحتاد الدويل لالتصاالت، احلكومات على وضع استراتيجيات وطنية        

.  بلدا٤٢ًإنشاء أفرقة وطنية للتصدِّي للحوادث احلاسوبية يف سياق تنفيذ التقييمات التقنية يف        
قة باجلرائم اإللكترونية واخلدمات االستشارية، اليت يقـدِّمها         املتعلِّ املوارد التشريعية تساعد  و

، احلكومات يف أقاليم أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط        )بدعم من املفوضية األوروبية   (االحتاد  
  .اهلادئ على مواءمة أُطرها القانونية املتعلِّقة بأمن الفضاء اإللكتروين

د األورويب التشارك يف املعلومات وتقدمي املساعدة       ويدعم كلٌّ من جملس أوروبا واالحتا       -٦٨
 وتعاونـت   .)٦٠(التقنية وإجراء التحليل عن طريق املشروع العاملي املتعلِّق باجلرائم اإللكترونيـة          

اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا مـن أجـل مواءمـة               
ـ مالت اإللكترونية، ومحاية البيانـات الشخـصية، واجلر       التشريعات املتعلِّقة بكل من املعا      ةمي

، اإللكتروين اتفاقية تتعلَّق بأمن الفضاء ٢٠١٣وسُتحال إىل االحتاد األفريقي يف عام   . اإللكترونية
  .سبتمرب/وافق عليها وزراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان األفريقية يف أيلول

يكفل تقدمي  ) post(بنطاق من املرتبة العليا     ي العاملي على برنامج     ويشرف االحتاد الربيد    -٦٩
وُيعترب االحتاد الربيدي العاملي أول وكالة      .  وعرب احلدود  يةخدمات بريدية مأمونة وموثوقة داخل    

 يف قطاع الربيد، وهو أول نطاق يطابق        اعليالرتبة  من امل تابعة لألمم املتحدة تطلق وتشغِّل نطاقاً       
  .يف املائة أحدث معايري األمن املتعلِّقة باالمتدادات األمنية لنظام اسم النطاق ١٠٠بنسبة 
وهتدف . ويساور العديد من أصحاب املصلحة قلق إزاء تأثري اإلنترنت على األطفال            -٧٠

املبادرة العاملية حلماية الطفل على اإلنترنت، اليت أطلقها االحتاد الـدويل لالتـصاالت، إىل              
 اإلنترنت على األطفال، وتبادل املعرفة باألدوات ذات الـصلة فيمـا بـني              التوعية مبخاطر 

 لالتصاالت علـى    كمنولث ويتعاون االحتاد الدويل لالتصاالت مع منظمة ال       .)٦١(املمارسني
وأصدرت منظمة األمـم املتحـدة      .  جتريبية تيسري وضع أُطر وطنية حلماية األطفال يف بلدان       

: سالمة األطفال علـى شـبكة اإلنترنـت       التقين املعنون   ، التقرير   ٢٠١٢للطفولة، يف عام    
 واعتمد جملس أوروبا استراتيجية بشأن حقوق الطفل،        .)٦٢(التحدِّيات واالستراتيجيات العاملية  

  .)٦٣(تتناول محاية األطفال ومتكينهم على شبكة اإلنترنت وخارجها

__________ 

)٦٠( http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/cy_project_ 
Phase3_2571/2571_Phase3_summary_V8_nov2012.pdf. 

)٦١( http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/. 
)٦٢( http://www.unicef-irc.org/publications/652. 
)٦٣( http://www.coe.int/t/dg3/children/MonacoStrategy_en.pdf. 



A/68/65 
E/2013/11 

 

19 GE.13-50353 

  )٦-جيم(البيئة املواتية   )و(  
فقد نقَّح املؤمتر . الدويل لالتصاالت مسألة البيئة املواتيةتناولت ثالثة مؤمترات لالحتاد   -٧١

العاملي لالتصاالت الراديوية لوائح الراديو اليت تنظِّم استخدام طيـف التـردُّدات اإلذاعيـة              
 ووضعت اجلمعية العاملية لتوحيد مقـاييس االتـصاالت مقـاييس           .)٦٤(ومدارات السواتل 

ة بشأن املقاييس ناقش خالهلا الوزراء واهليئات وتوصيات جديدة، وسبق ذلك عقد ندوة عاملي      
التنظيمية التداخل بني قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والقطاعات األخرى، مبا يف     

 ونظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية يف تنقيحات        .)٦٥(ذلك الرعاية الصحية واملرافق والنقل    
  .)٦٦(لوائح االتصاالت الدولية

 كلٌّ من الندوة العاملية للهيئات التنظيمية، واحلوار العاملي بني اهليئات التنظيميـة             وركَّز  -٧٢
، على مسألة التنظيم يف جمتمع عاملي مترابط،        )٦٧( اللذين يعقدمها االحتاد الدويل سنوياً     والصناعة

. ووافقا على مبادئ توجيهية بشأن أفضل املمارسات هتدف إىل تنظيم اخلـدمات الـسحابية             
  .َدت منتديات تنظيمية إقليمية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبوُعِق
يف إلصالح  ااجتاهات   املعنون   ٢٠١٢وأصدر االحتاد الدويل لالتصاالت تقريره لعام         -٧٣

الـدويل   ويقدِّم االحتاد    .)٦٨(عريضال النطاقيعمه  عامل  من أجل   التنظيم الذكي   : االتصاالت
السياسات واهليئات التنظيمية عن طريـق جمموعـة        لواضعي  كة اإلنترنت   توجيهات على شب  

تـسخري  ُنِشَرت باالشتراك مـع برنـامج   (أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      
، وقاعدة بيانات القواعد التنظيمية لالتصاالت يف العامل، ومركـز  )املعلومات ألغراض التنمية 

التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وشبكة التبادل      تبادل املعلومات بشأن القرارات     
  .العاملية للهيئات التنظيمية

ونشر االحتاد، باالشتراك مع املبادرة العاملية لتكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت            -٧٤
، باإلضافة إىل جمموعة    تيسري احلصول على اهلواتف احملمولة وخدماهتا     الشاملة، التقرير املعنون    

أدوات للوصول اإللكتروين، من أجل التشارك يف أفضل املمارسات املتعلِّقة بالوصـول إىل             
  .)٦٩(األشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 

)٦٤( http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=wrc-12&lang=en. 
)٦٥( http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/gss/programme.aspx. 
)٦٦( http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx. 
 http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/ and(ُعِقَد االجتماعان يف سري النكا  )٦٧(

http://www.itu.int/ITU-D/partners/GRID/2012/index.html(. 
)٦٨ ( http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/trends12.html .         وكمَّلت هذا التقرير تقارير أخرى عـن التـأثري

نافـسة بـني    االقتصادي للنطاق العريض، والطيف، واالتصاالت بالسواتل، وتنظيم األسعار، والـشراكات وامل          
 )./http://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband(القطاعني العام واخلاص، والتنظيم يف عامل عريض النطاق 

)٦٩( http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf and http://www.e-
accessibilitytoolkit.org/. 
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  )٧-جيم(تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   -زاي  

  احلكومة اإللكترونية    
علِّقـة  تتوىل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية قيادة أعمال األمم املتحـدة املت            -٧٥

 بـشأن احلكومـة     دراسة األمم املتحـدة االستقـصائية     وتوصَّلت  . باحلكومة اإللكترونية 
، إىل أن العديد من البلدان تستخدم تطبيقات احلكومة اإللكترونية          ٢٠١٢اإللكترونية، لعام   

وشدَّدت الدراسة على أمهية التعـاون فيمـا بـني          . لغرض حتسني اإلدارة وتقدمي اخلدمات    
كومية الوطنية، وبناء القدرات، ومشاركة املواطنني يف تعظيم قدرات احلكومة          املؤسسات احل 
 حلقة عمل ٢٠١٢ وُعِقَدت خالل منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعام  .)٧٠(اإللكترونية

ومشاركة املفتوحة  احلكومة  واحلاجة إىل حتقيق التوازن بني      " حكومة املستقبل "مواضيعية عن   
  .ان أمن البيانات اخلاصة واحلكوميةضمواملواطنني 

إصالح القطاع العام بالوصـول إىل املعلومـات املتعلِّقـة          دعم  وتسعى اإلدارة إىل      -٧٦
باحلكومة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت، مبا يف ذلك استخدام تكنولوجيات املعلومـات            

ت القطرية لـشبكة    وواصلت اإلدارة نشر الدراسا   . واالتصاالت لتحسني الفعالية والشفافية   
 )٧١(وُترجَِمت أداة قياس وتقييم استعداد احلكومات اإللكترونية      . األمم املتحدة لإلدارة العامة   

ـ إىل اإلسبانية والفرنسية، وجرى توسيع نطاقها لتشمل ركناً يتعلَّق بالتـسويق، و          ُتعّد أداة س
  .٢٠١٣أخرى عن التواصل االجتماعي عرب اإلنترنت يف عام 

 بعثة استشارية ملساعدة    ١٥وقامت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بأكثر من          -٧٧
أقامت شراكات مع املـصارف     و. احلكومات على تنفيذ استراتيجيات احلكومة اإللكترونية     

اإلمنائية املتعددة األطراف بشأن الشراء اإللكتروين، ومع جامعة بوسطن مـن أجـل دعـم               
 لشبكة األمم املتحدة لإلدارة العامـة،   وقّدم مركز التدريب عن ُبعد   .نيتدريب كبار املسؤول  

  . مشارك٧٠٠دورات تفاعلية إىل أكثر من 
وقام املركز العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الربملان ببناء جمتمع عـاملي          -٧٨

 النتائج اليت توصل    ونشر املركز . للربملانيني ذوي اخلربة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      
إليها من الدراسة االستقصائية العاملية الثالثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الربملانات           

، كما أنشأ املركز فريقاً عامالً معنياً بالبيانـات         )٧٢(خالل املؤمتر العاملي للربملانات اإللكترونية    
  .املفتوحة ومبعايري الوثائق املفتوحة

__________ 

)٧٠( http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf. 
)٧١( http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/METERforEGovernment/tabid/1270/language/en-

US/Default.aspx. 
)٧٢( http://www.ictparliament.org/WePReport2012 and http://www.ictparliament.org/WePC2012.  
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  ارية اإللكترونيةاألعمال التج    
ركز األونكتاد ومركز التجارة الدولية أعمال االجتماع املتعلق بتيـسري األعمـال              -٧٩

التجارية اإللكترونية، الذي ُعقد يف إطار منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات، على تعزيـز              
 تـوفري فـرص     القطاعات احمللية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية هبدف        

  .عمل، وتشجيع االبتكار، وتعزيز النمو االقتصادي
صـناعة  : تقرير اقتـصاد املعلومـات     املعنون   ٢٠١٢واستند تقرير األونكتاد لعام       -٨٠

، إىل دراسة استقصائية أجراها التحـالف العـاملي لتكنولوجيـا           الرباجميات والبلدان النامية  
قطاعات الرباجميات احمللية يف إعداد تطبيقـات  وشدد التقرير على أمهية     . وخدمات املعلومات 

وبدأ األونكتاد عمليات استعراض    . مالئمة للواقع احمللي ويف تيسري النمو االقتصادي الشامل       
لتشريعات الفضاء اإللكتروين يف آسيا وشرق أفريقيا، ونشر دراسة عن استخدام اهلواتـف             

ون األونكتاد واللجـان اإلقليميـة لألمـم    وتعا. احملمولة يف العمليات املالية يف شرق أفريقيا      
 االقتصادية اإلقليمية من أجل حتـديث األطـر القانونيـة           الرابطاتاملتحدة مع احلكومات و   

وواصلت اللجان اإلقليمية تشجيع تيـسري التجـارة،       . والتنظيمية وحتقيق االتساق فيما بينها    
  .)٧٣(ات واالتصاالتيف ذلك النوافذ الوحيدة القائمة على تكنولوجيا املعلوم مبا
وأعد جملس التجارة الدولية وحدات تدريبية هتدف إىل بناء القدرات يف جمـاالت               - ٨١

التنافس بني الشركات، والتسويق عرب اإلنترنت، والتجارة اإللكترونية، بدعم مـن أدوات            
وقد حّدث جملس التجارة الدولية نظامـه املتعلـق         . )٧٤(التشخيص املتاحة على اإلنترنت   

ة التعلم، ويعكف على إقامة شراكات يف جمال املناهج الدراسية مع منظمة التجـارة              بإدار
ونـّشطت منظمـة    . العاملية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ووكاالت أخرى       

التجارة العاملية برنامج عملها املتعلق بالتجارة اإللكترونية، مبا يف ذلك تطبيقات اهلواتـف             
  .حابيةاحملمولة واحلوسبة الس

ونظّم االحتاد الربيدي العاملي سلسلة من املؤمترات املتعلقـة بتـشجيع التجـارة               - ٨٢
اإللكترونية يف األسواق الناشئة، ووّسع نطاق نظامه املايل الدويل ليتيح تقـدمي خـدمات              

وتربط . التحويالت اإللكترونية املأمونة وامليسورة التكلفة عن طريق مكاتب الربيد الوطنية         
 بلداً من أجل تبادل البيانات اإللكترونية املتعلقة        ١٦٣ الربيدية لالحتاد الربيدي بني      الشبكة

  .باحلركات الربيدية

__________ 

)٧٣ ( http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Trade_Facilitation_Forum/ConferenceConclusions.pdf. 
)٧٤( http://learning.intracen.org. 
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  التعلم اإللكتروين    
ركّز االجتماع املعين بتيسري مسار العمل يف جمال التعلم اإللكتروين على اسـتخدام               -٨٣

 إقليمية لسياسة التعلم باستخدام     ونشرت اليونسكو استعراضات  . األجهزة احملمولة يف التعليم   
. )٧٥(األجهزة احملمولة وجتربته وقدراته، واستعراضات عاملية بالشراكة مـع شـركة نوكيـا            

وأطلقت اليونسكو أيضاً مشروع اهلواتف احملمولة ألغراض القراءة، وهو يتـضمن دراسـة             
.  حمو األميـة   استقصائية متعددة البلدان الستطالع جدوى استخدام اهلواتف احملمولة لغرض        

، الذي أعدتـه    منهاج معرفة أساسيات املعلومات واإلعالم، منهاج للمعلمني      وجرى اختبار   
  .)٧٦( بلداً، وهو متاح حالياً بثالث لغات٢٠يف أكثر من  اليونسكو،

ومتكّن املوارد التعليمية املفتوحة املعلمني والطالب من االستفادة من املـواد املعـدة               -٨٤
ت اليونسكو، باالشتراك مع رابطة التعلم، املؤمتر العاملي املتعلق باملوارد  ونظم. جلمهور عريض 

 احلكومات على ترخيص مجيـع املـواد        هاإلعالن الصادر عن  الذي حث   التعليمية املفتوحة،   
  .)٧٧(التعليمية املنتجة بأموال عامة

يع للربط  ويتعاون االحتاد الدويل لالتصاالت مع جهات ماحنة ثنائية على تنفيذ مشار            -٨٥
. املدارس، منها مشاريع لفائدة اجملتمع، يف أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكارييب     اإللكتروين يف   

مصرف التنمية األفريقي والبنك الدويل دراسة عن تكنولوجيـات         نشر  وباإلضافة إىل ذلك،    
ـ             ات املعلومات واالتصاالت والتعليم يف أفريقيا ركزت على مخسة جماالت، هي نظم املعلوم

اإلدارية، وشبكات البحث والتعليم الوطنية، واملوارد التعليمية املفتوحة، وتنميـة قـدرات            
  .)٧٨(املدرسني، واستخدام األجهزة احملمولة

  الصحة اإللكترونية    
أنشأت منظمة الصحة العاملية منتدى يعىن بتوحيد معـايري الرعايـة الـصحية               - ٨٦

تعكف املنظمة على إعداد كتيب ولعام واخلاص، والتشغيل املتبادل، يشارك فيه القطاعان ا
وأصدرت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية . وطنيةالعايري املللمساعدة يف عمليات وضع 

كتيب الصحة اإللكترونيـة للخـدمات الـصحية ومـديري          ومنطقة البحر الكارييب    
ت منظمة الصحة   ونشر. )٧٩(باالشتراك مع اجلمعية اإلسبانية للمعلومات الصحية       ،النظم

__________ 

)٧٥( http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learning-
resources/unescomobilelearningseries/. 

)٧٦( http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf. 
)٧٧( http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Paris 

%20OER%20Declaration_01.pdf. 
)٧٨( http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,content 

MDK:22931096~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html. 
)٧٩( http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/47652/P47652 

xml&xsl=/tpli/p9f.xsl&base=/socinfo/tpl/top-bottom.xsl-. 
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جمموعـة األدوات الوطنيـة السـتراتيجية الـصحة     العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت    
، وتشجع هذه اجملموعة احلكومات على وضع استراتيجيات وطنيـة بـشأن            اإللكترونية

  .)٨٠(الصحة اإللكترونية
ة ونشرت منظمة الصحة العاملية خالصة للتكنولوجيات املبتكرة لألوساط الـصحي           -٨٧

القليلة املوارد، فضالً عن تقارير بشأن األطر القانونية للصحة اإللكترونية، وإدارة املعلومات            
ويراقب املرصد العاملي للـصحة  . واالجتاهات والتحديات املتعلقة باملريض يف الدول األعضاء      

املعلومـات،  اإللكترونية، التابع للمنظمة، التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمـع             
وتدعم منظمـة الـصحة العامليـة       . حّدد التجارب املهمة يف تطبيقات الصحة اإللكترونية      و

الوصول إىل املعارف الالزمة للمهنيني الصحيني عن طريق برناجمها املعنون مبـادرة إتاحـة              
  .)٨١(الوصول إىل البحوث الصحية عرب شبكة اإلنترنت، واملكتبة الصحية العاملية

زالزل واألعاصري والفيضانات أمهية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت       وأكدت ال   -٨٨
ويتزايد استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مبا يف       . يف مواجهة حاالت الطوارئ   

ذلك شبكات التواصل االجتماعي والتطبيقات املتعلقة باالستعانة مبجموعة كبرية من املصادر           
ديد املواقع يف الوقت املناسب، والتبادل الـسريع للمعلومـات          اخلارجية، هبدف اإلبالغ وحت   

وواصـل االحتـاد الـدويل      . والتحقق منها، والتواصل مع اجملتمعات املتضررة من الطوارئ       
  .لالتصاالت حتديد التوصيات اليت تدعم االتصاالت يف حاالت الطوارئ

  التوظيف اإللكتروين    
تصاالت فرص عمل على مستويات عديـدة،       يوفر قطاع تكنولوجيا املعلومات واال      -٨٩

ويدعم قطاعات صناعية مثل االستعانة مبصادر خارجية ملباشرة األعمال التجارية، وييـسر            
  .إقامة املؤسسات الصغرية

واألونكتـاد إقامـة    ) اليونيـدو (وتدعم منظمة األمم املتحدة للتنمية الـصناعية          - ٩٠
 للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية علـى      وتتعاون اليونيدو مع املركز الدويل    . املؤسسات

ويعكف األونكتاد  . تشجيع تنظيم املشاريع عن طريق التعلم اإللكتروين يف أمريكا الالتينية         
. ومنظمة العمل الدولية على إعداد إطار عمل منقح ومواد تدريبية لتنظيم مشاريع املـرأة             

نوفمرب الشراكة بني اليونيدو /ين الثايناإللكتروين، الذي أطلقته يف تشر      ويقدم برنامج التعلم  
 يف إطار مبادرة التعلم ملنظمي املشاريع، وحدات تدريبية علـى           Hewlett-Packardوشركة  

شبكة اإلنترنت ملساعدة منظمي املشاريع على تنمية مهاراهتم يف جمال تكنولوجيا املعلومات    
  .)٨٢(واألعمال التجارية

__________ 

)٨٠( http://who.int/ehealth//en/.  
)٨١(  and http://www.globalhealthlibrary.nethttp://www.who.int/hinari/en/. 
)٨٢( http://www.unido.org/index.php?id=866. 
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  البيئة اإللكترونية    
 التقدم احملرز يف حتقيق االستدامة البيئية، مبا يف ذلك إمكانية           ٢٠+ؤمتر ريو استعرض م   -٩١

  : ، وسلط الضوء على سلسلة من املبادرات، على النحو التايلأخضرحتقيق اقتصاد 
، وهو  اخلضراءالصناعة   األمم املتحدة للبيئة واليونيدو برنامج       أطلق برنامج   )أ(  

  ؛)٨٣( اجلودة البيئية للسلع واخلدماتيعد مبثابة إطار للتعاون من أجل رفع
نظّم التحالف العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية، ومكتب          )ب(  

تكنولوجيـا املعلومـات    "األمم املتحدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حدثاً بـشأن         
  ؛"واالتصاالت كمحفّز للتنمية املستدامة

ألمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومـات،      عكست إسهامات كل من فريق ا       )ج(  
واالحتاد الدويل لالتصاالت، قدرة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمـاالت محايـة         

  ؛يف آثار تغري املناخ والتكيف معهالبيئة، والتنمية املستدامة، وختف
اقيـة  نظم االحتاد الدويل لالتصاالت وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتف           )د(  

بازل، يف إطار منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات، يوم أنـشطة بـشأن مـسائل البيئـة                
النهوض بالربنامج األخضر لتكنولوجيـا     "مشلت احلوار الرفيع املستوى املعنون      ،  اإللكترونية

وأدت منتديات االحتاد الدويل لالتصاالت املعنيـة بتكنولوجيـات       ". املعلومات واالتصاالت 
ومات واالتصاالت، وتغري املناخ، إىل صدور إعالن مونتريـال بـشأن تكنولوجيـات             املعل

وأصدر االحتاد الدويل لالتصاالت تقارير عن      . )٨٤(املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ    
، من آثار تغري املناخ والتكيف معه     ، والتخفيف   األخضرالشبكات الذكية، وعمليات الشراء     

جمموعـة  ت األمم املتحدة والشركات واملنظمات البيئية على إصـدار          كما تعاون مع وكاال   
  ؛)٨٥(أدوات بشأن االستدامة البيئية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عن صدور إعالن باريس بشأن النمو األخضر       اخلضراء  أسفر أسبوع املعايري      )ه(  
  ؛)٨٦(مةوتغري املناخ، وإطالق دعوة إىل العمل بشأن املدن املستدا

أنشأت الشراكة املعنية بقياس استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت          )و(  
ألغراض التنمية فرقة عمل تعىن بوضع مؤشرات تتعلـق بالنفايـات اإللكترونيـة وإعـداد               

  منهجيات ومجع بيانات بشأهنا؛
عاملياً لالستدامة البيئيـة يف سياسـات       عرضاً  نشرت جلنة النطاق العريض       )ز(  

  ؛)٨٧(نطاق العريض الوطنيةال
__________ 

)٨٣( http://www.greenindustryplatform.org. 
)٨٤( http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/0F/T060F00602300151PDFE.pdf. 
)٨٥( http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/. 
)٨٦( http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/4B/04/T4B040000190001PDFE.pdf. 
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نشرت املبادرة العاملية املتعلقة باالستدامة اإللكترونية، املشتركة بني القطـاعني            )ح(  
  ؛)٨٨(العام واخلاص، دراسة بشأن تأثري شبكات النطاق العريض على انبعاثات الكربون

، الـشديد جرى توسيع نطاق مشروع البيانات اإليضاحية للتنبؤ بالطقس           )ط(  
نفذه املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ليشمل مخس مناطق يف العـامل، ممـا يـساعد               الذي ت 

  .)٨٩(لطقساآثار شدة احلكومات على التخفيف من 

  الزراعة اإللكترونية    
ترتكز أنشطة متابعة القمة العاملية جملتمع املعلومات على مجاعة ممارسـي الزراعـة               -٩٢

ويف كـانون   . والزراعة بدور األمانة هلذه اجلماعـة     ، وتقوم منظمة األغذية     )٩٠(اإللكترونية
، بلغ عدد املشاركني يف مجاعة ممارسي الزراعة اإللكترونيـة أكثـر            ٢٠١٢ديسمرب  /األول
 واضـعون  بلداً، منهم عاملون يف جمال التنميـة، و        ١٧٠ شخص من أكثر من      ٩ ٣٠٠ من
نولوجيا املعلومـات   سياسات، وممثلون ملنظمات املزارعني، وباحثون، ومتخصصون يف تك       لل

  .واالتصاالت يف جمال الزراعة والتنمية الريفية
، ركزت مجاعة ممارسي الزراعة اإللكترونيـة علـى إبـالغ           ٢٠١٢وخالل عام     -٩٣

وركـز  .  احملمولة املعلومات الضرورية للتنمية الزراعية واألمن الغذائي، ال سيما التكنولوجيا        
ى تعزيز سلسلة القيمة الزراعية عن طريق اهلواتف        االجتماع املعين بتيسري مسارات العمل عل     

  .تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتغريها من احملمولة و
علومـات  دليل تكنولوجيـا امل   نشر  وتعاون البنك الدويل مع مجاعة املمارسني على          -٩٤

، وعلى دعـم    )٩٢(ودليل االستثمار يف القطاع الزراعي    ،  )٩١(عيارواالتصاالت يف القطاع الز   
بتيسري الوصول إىل املعلومـات     أيضاً  قامت منظمة األغذية والزراعة      و .)٩٣(نتديات اجملتمعية امل

  .)٩٤(الزراعية عن طريق برناجمها املعنون إتاحة األحباث الزراعية العاملية على اإلنترنت

__________ 

)٨٧( http://www.broadbandcommission.org/documents/BB_MDG7_Case_Study.pdf. 
)٨٨( http://gesi.org/files/Reports/Measuring%20the%20Energy%20Reduction%20Impact%20 

of%20Selected%20Broadband-Enabled%20Activities%20within%20Households.pdf. 
)٨٩( http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/. 
)٩٠( http://www.e-agriculture.org. 
)٩١( http://www.ictinagriculture.org. 
)٩٢( http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/EXTAGISOU/0,, 

menuPK:2502803~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:2502781,00.html. 
)٩٣( http://www.e-agriculture.org/forums/forum-archive. 
)٩٤( http://www.aginternetwork.org/en/. 
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  العلوم اإللكترونية    
ونيـة علـى    ركز االجتماع املتعلق بتيسري مسارات العمل يف جمال العلـوم اإللكتر            -٩٥

وأُويل اهتمام إىل قدرات شـبكات      . احلصول على املعلومات العلمية ونشر املعارف العلمية      
  .املعارفتبادل التواصل االجتماعي وشبكات النظراء يف 

وأقامت اليونسكو شراكات مع وكاالت فضائية من أجل مساعدة البلدان الناميـة              -٩٦
وتدعم اليونـسكو   .  ال سيما يف ضوء تغري املناخ      على إدارة ومحاية تراثها الطبيعي والثقايف،     

 الـيت تـستخدم تكنولوجيـا املعلومـات         )Sandwatch Foundation(مؤسسة رصد الرمال    
  .واالتصاالت يف إدارة البيئات الساحلية اهلشة

  )٨-جيم(التنوع الثقايف واهلوية الثقافية، والتنوع اللغوي، واحملتوى احمللي   )ح(  
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومجعية اإلنترنـت         نشرت اليونسكو     -٩٧

، وهي  )٩٥(دراسة مشتركة بعنوان العالقة بني احملتوى احمللي وتطوير اإلنترنت وأسعار الوصول          
  .دارسة تبني االرتباط القوي بني البنية التحتية للشبكات واحملتوى احمللي

ا االحتاد الدويل لالتصاالت، واليونـسكو،      وواصلت اجلهات املعنية باإلنترنت، منه      -٩٨
وشركة اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة، إحراز تقدم حنو حتقيق شبكة إنترنت متعـددة             

وأصدرت اليونسكو، باالشـتراك مـع      . اللغات وشاملة بعد إدخال أمساء النطاقات املدّولة      
املستفادة من نـشر أمسـاء      السجل األورويب ألمساء نطاقات اإلنترنت، تقريراً عن الدروس         

وأطلقت شركة اإلنترنت لألمساء واألرقام املخصصة عملية تتعلق بتقدمي         . )٩٦(النطاقات املدّولة 
 طلباً  ١ ٩٣٠ وقد ورد :  من املرتبة العليا   طلبات احلصول على أمساء النطاقات العاملية اجلديدة      

آسيا دراسات عـن حالـة       ونشرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب     .)٩٧( بلداً ٦٠من  
، وواصلت الدعوة إىل اعتماد أمسـاء النطاقـات         )٩٨(احملتوى العريب الرقمي ومناذجه التجارية    

  . من املرتبة العلياالعربية، ودّعمت التطبيقات املتعلقة بالنطاقات اإلقليمية اجلديدة
دا هبـدف   يف كن  "ذاكرة العامل يف العصر الرقمي    "ونظمت اليونسكو املؤمتر املعنون       -٩٩

  .استطالع عملية حفظ التراث الرقمي

__________ 

)٩٥( http://www.oecd.org/sti/interneteconomy/48761013.pdf. 
)٩٦( http://www.eurid.eu/files/publ/insights_2012_idnreport.pdf. 
)٩٧( http://newgtlds.icann.org/en/. 
)٩٨( http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ICTD_12_TP-4_E.pdf; 

http://css.escwa.org.lb/ictd/1901/2.pdf. 
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  )٩-جيم(وسائط اإلعالم   )ط(  
 ٨٥أعلن الربنامج الدويل لتنمية االتصال، التابع لليونسكو، أنـه قـدم دعمـاً إىل                 -١٠٠

واسُتكملت يف أربعة بلدان عمليـات تقيـيم        . )٩٩(٢٠١٢ بلداً خالل عام     ٦٢مشروعاً يف   
: مؤشرات تنمية وسـائط اإلعـالم     كتيب اليونسكو املعنون    التطورات اإلعالمية استناداً إىل     

خريطـة طريـق بـشأن      أيضاً   اليونسكو   تأصدر و .)١٠٠(إطار لتقييم تنمية وسائط اإلعالم    
، بالشراكة مع احتاد إذاعات آسيا واحمليط اهلادئ ورابطة إذاعات           العام خدمات البث اإلذاعي  

ناقشة يف إطار اجتمـاع تيـسري       وباإلضافة إىل ذلك، نظمت اليونسكو م     . )١٠١(الكمنولث
مسارات العمل بشأن تطبيق مبدأ حرية التعبري يف شبكة اإلنترنت والشبكات االجتماعيـة،             

  .وكذلك يف وسائط اإلعالم التقليدية
وواصل االحتاد الدويل لالتصاالت دعم عملية التحول من البث اإلذاعي التنـاظري              -١٠١

وتناول املـؤمتر   . ث التلفزيوين بربوتوكول اإلنترنت   إىل الرقمي، ودعم عملية وضع معايري للب      
العاملي لالتصاالت الراديوية مسائل تتعلق بتخصيص الترددات للبث اإلذاعي واالتـصاالت           

  .)١٠٢(السلكية والالسلكية

  )١٠-يمج(األبعاد األخالقية جملتمع املعلومات   )ي(  
ق املدرجة يف نظام احلقوق     أكد جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أن احلقو          -١٠٢

الدولية ينبغي أن تتمتع باحلماية سواء خارج شبكة اإلنترنت أم داخلها، وال سيما احلـق يف                
وأقر اجمللس بالطبيعة العاملية واملفتوحة لإلنترنت كقوة دافعة للتنمية، وأهـاب           . حرية التعبري 

  .)١٠٣(جبميع الدول أن تعزز وتيسر االتصال باإلنترنت
، ٢٠١٢ اليونسكو، يف إطار منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومـات لعـام      ونظمت  -١٠٣

ونشرت . حدثاً بشأن حرية اإلنترنت والعالقة بني السلوك داخل شبكة اإلنترنت وخارجها          
الدراسة االستقصائية العاملية حول خصوصية     اإلنترنت، نتائج   حوكمة  اليونسكو، يف منتدى    
  .)١٠٤( تناولت العالقة بني هذه احلقوق على شبكة اإلنترنت اليتاإلنترنت وحرية التعبري،

__________ 

)٩٩( http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/intergovernmental-
programmes/ipdc/. 

)١٠٠( http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.pdf. 
)١٠١( http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002156/215694e.pdf. 
)١٠٢( http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=wrc-12&lang=en. 
)١٠٣( http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-

2_en.pdf. 
)١٠٤( http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-

communication-materials/publications/full-list/global-survey-on-internet-privacy-and-freedom-of-
expression/. 
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اليونسكو واألبعاد األخالقية جملتمع    "واعتمد اجمللس التنفيذي لليونسكو وثيقة بعنوان         -١٠٤
، كجزء من اإلطار االستراتيجي لسياسات اليونسكو، وهي وثيقة تؤكد أمهيـة            "املعلومات

وأطلق اجمللس . )١٠٥(لقدرات يف األعمال املستقبلية  مشاركة جهات معنية متعددة، وأمهية بناء ا      
التنفيذي دراسة بشأن التحديات األخالقية واجملتمعية الراهنة والناشئة الـيت تواجـه جمتمـع       
املعلومات، وُيتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة يف أعمال اللجنة العاملية ألخالقيات املعرفـة              

 بـشأن   ٢٠١٣ى العاملي للعلوم االجتماعيـة لعـام        العلمية والتكنولوجيا، ويف أعمال املنتد    
  ".التحوالت االجتماعية والعصر الرقمي"موضوع 

اإلنترنت، اليت وضعها جملس أوروبا، إىل إرساء دعـائم         حوكمة  وتدعو استراتيجية     -١٠٥
ونظم اجمللس مؤمتراً بشأن التصدي خلطاب الكراهية هبـدف         . شبكة إنترنت مفتوحة وشاملة   

  . واحترام احلقوق األساسيةتعزيز التسامح

  )١١-يمج(التعاون الدويل واإلقليمي   )ك(  
يقوم االحتاد الدويل لالتصاالت، واليونسكو، واألونكتاد، واملنظمة العاملية للملكيـة            -١٠٦

الفكرية، واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة، وغريها من كيانات األمم املتحدة بتعزيز التعـاون             
العمل مع وكاالت حكومية أخرى عن طريـق املناسـبات واملـؤمترات            الدويل واإلقليمي و  

وتؤدي جهات معنية أخرى دوراً بارزاً يف تنـسيق هـذه           . واالجتماعات والربامج املشتركة  
  .وُعقد اجتماع للجان اإلقليمية خالل منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات. األنشطة
ؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية للنظر يف تنقـيح        وعقد االحتاد الدويل لالتصاالت امل      -١٠٧

عامة بـشأن   أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية الدولية، وهي األنظمة اليت حتدد مبادئ           
ووقّعت على األنظمة املعدلـة الـيت       . تقدمي وتشغيل االتصاالت السلكية والالسلكية الدولية     

د الدويل لالتصاالت فريق العمـل التـابع        وأنشأ االحتا .  دولة عضواً  ٨٩ض عنها املؤمتر    خمت
للمجلس واملعين مبسائل السياسة العامة الدولية لإلنترنت، وهي املوضوع الرئيسي للمنتـدى            

  .)١٠٦(٢٠١٣تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام /العاملي لسياسات االتصاالت
ل تتصل بـالتطوير  واستطلع مؤمتر بودابست الدويل املتعلق بالفضاء اإللكتروين مسائ         -١٠٨

  .)١٠٧(مع واألمناملستقبلي لإلنترنت واجملت

__________ 

)١٠٥( http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002173/217316e.pdf. 
)١٠٦( http://www.itu.int/en/wtpf-13/Pages/default.aspx. 
)١٠٧( http://www.cyberbudapest2012.hu/. 
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  تنفيذ املواضيع  -٢  

  آليات التمويل  )أ(  
يواصل القطاع اخلاص االستثمار يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف سياق            -١٠٩

الظروف االقتصادية املتغرية، مع التركيز على شبكات اهلواتف احملمولـة، والبنيـة التحتيـة              
وتؤدي املؤسسات املالية الدوليـة      .كات النطاق العريض على الصعيدين الدويل والوطين      لشب

دوراً حمورياً، بتقدمي االستثمار والدعم التقين الالزمني لتهيئة بيئات سياساتية وتنظيمية جاذبة            
واستثمر البنك الدويل يف السنوات اخلمس املاضـية أكثـر          . للمستثمرين من القطاع اخلاص   

  . بلدا٣٠ًمليار دوالر أمريكي يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  ١,٢ من
وكانت مسألة إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص موضوعاً متكرراً يف سياق   -١١٠

وشّجعت الوكاالت األعضاء يف فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومـات      . هذه األعمال 
تمويل البنية التحتية والتطبيقـات يف إطـار مـسؤوليات هـذه            استحداث آليات مبتكرة ل   

  .الوكاالت، وذلك بتنفيذ أنشطة بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية

  اإلنترنتحوكمة   )ب(  

  تعزيز التعاون    
دعا برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات إىل تعزيـز التعـاون يف مـسائل                 -١١١

علقة باإلنترنت فيما بني احلكومات واجلهات املعنية األخرى من         السياسات العامة الدولية املت   
القطاع اخلاص، واجملتمع املدين، واجملتمع التقين لإلنترنت، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،            

  .)١٠٨(وذلك يف جماالت اختصاصها ويف نطاق والياهتا
تـسخري العلـم    ، عقد رئيس اللجنة املعنية ب     ٦٦/١٨٤وعمالً بقرار اجلمعية العامة       -١١٢

والتكنولوجيا ألغراض التنمية اجتماعاً مفتوحاً حضرته الدول األعضاء واجلهـات املعنيـة            
  .األخرى هبدف حتديد نقاط الفهم املشتركة لسبل تعزيز التعاون

، رئيس اللجنة املعنية بتـسخري العلـم        ٦٧/١٩٥ودعت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١١٣
إىل إنشاء فريق عامل يعىن بدراسة التكليف الصادر عن القمـة  والتكنولوجيا ألغراض التنمية  

العاملية جملتمع املعلومات بشأن تعزيز التعاون، عن طريق التماس إسهامات من مجيع الـدول              
األعضاء وغريها من اجلهات املعنية ومجعها واستعراضها، ووضع توصيات بشأن كيفية القيام            

ريق العامل، الذي ينبغي أن ُتمثّـل فيـه احلكومـات           وطلبت اجلمعية إىل الف   . هبذا التكليف 
واملدعوون من مجيع اجلهات املعنية األخرى متثيالً متوازناً، أن يقدم إىل اللجنـة يف دورهتـا                

 تقريراً يكون مبثابة إسهام يف االسـتعراض العـام          ٢٠١٤السابعة عشرة اليت سُتعقد يف عام       
__________ 

)١٠٨( http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0, paragraph 35. 
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 بتعزيز التعـاون    اًأنشأ رئيس اللجنة فريقاً عامالً معني     و. لنتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات    
 دولة عضواً، ودعا مخسة ممثلني لالنضمام للفريق، واحداً من كل من القطاع             ٢٢يتألف من   

اخلاص، واجملتمع املدين، واألوساط التقنية واألكادميية، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة،            
مية واجلهات املعنية مشاورات بشأن املمـثلني،       وأجرت اجلماعات اإلقلي  . واملنظمات الدولية 

  .٢٠١٣مارس /يعلن الرئيس التشكيل النهائي للفريق حبلول آذارسو

  اإلنترنتحوكمة منتدى     
اإلنترنت جلميع اجلهات املعنية تبادل املعارف واألفكار املتعلقة        حوكمة  يتيح منتدى     -١١٤

لمنتدى يف باكو، ودار حول موضـوع       لالسابع  وُعقد االجتماع السنوي    . بتطوير اإلنترنت 
وشـارك يف   ".  اإلنترنت من أجل تنمية بشرية واجتماعية واقتـصادية مـستدامة          حوكمة"

وُعقد قبيل اجتماع املنتـدى اجتمـاع   .  بلدا١٢٨ً شخص من ١ ٦٠٠االجتماع أكثر من    
  .)١٠٩(" فائق الترابطاًمواجهة التحديات اليت تعترض عامل"وزاري رفيع املستوى موضوعه 

وركزت املناقشات اليت دارت يف إطار اجللسات الرمسية للمنتـدى علـى مخـسة                -١١٥
لإلنترنـت؛  احليويـة   اإلنترنت من أجل التنمية؛ وإدارة املوارد       حوكمة  : هيرمسية  مواضيع  

. واألمن واالنفتاح واخلصوصية؛ والوصول والتنوع؛ واملسائل الناشئة املتعلقـة باإلنترنـت          
أخرى جرى فيها تلخيص أعمال االجتماع والنظر يف املبادئ واألطر          وُعقدت جلسة رئيسية    

وُنظم على هامش االجتماع منتدى مفتوح بشأن تعزيـز التعـاون،           . )١١٠(املتعلقة باملنتدى 
األعمال مـن   /مبشاركة مجعية اإلنترنت، ورابطة االتصاالت التقدمية، وغرفة التجارة الدولية        

  .أجل دعم جمتمع املعلومات
اإلنترنـت، ففـي    حوكمـة   يد عدد االجتماعات اإلقليمية والوطنية ملنتـدى        وتزا  -١١٦
وُعقد االجتمـاع األول    . )١١١( اجتماعات إقليمية  ٩ اجتماعاً وطنياً و   ١٥، ُعقد   ٢٠١٢ عام

، يف حني اسـتند االجتمـاع األول        )١١٢(العامذلك  خالل  حلوكمة اإلنترنت   للمنتدى العريب   
 جتارب املنتديات دون اإلقليمية اليت يتواصل انعقادها        إىلحلوكمة اإلنترنت   للمنتدى األفريقي   
  .يف القارة األفريقية

، إىل رئيس اللجنـة     ٢٠١٠ لعام   ٦٥/١٤١وطلبت اجلمعية العامة، يف قرارها        - ١١٧
بإدخال املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية أن يشكّل فريقاً عامالً معنياً            

، على أن يقدم هذا الفريق تقريـراً إىل الـدورة         إلنترنتحتسينات على منتدى حوكمة ا    

__________ 

)١٠٩( http://www.intgovforum.org/cms/2012/Book/Baku%20Declaration%20Final%20version.pdf. 
)١١٠( http://www.intgovforum.org/cms/2012/Book/Chairs.Summary.IGF.2012.pdf. 
)١١١( http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article/114-preparatory-process/1281-igf-

initiatives-2012. 
)١١٢( http://www.igfarab.org/. 
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، بتقرير  ٦٧/١٩٥وأحاطت اجلمعية العامة علماً، يف قرارها       . )١١٣(اخلامسة عشرة للجنة  
 بشأن نتائج القمـة     ةريره السنوي االفريق العامل، وطلبت إىل األمني العام أن يقدم يف تق         

ياهتا، ال سيما التوصيات املتعلقة بتعزيـز    العاملية معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ توص       
  .مشاركة البلدان النامية

 /ومن املقرر عقد االجتماع الثامن للمنتدى يف بايل، إندونيسيا، يف تـشرين األول              -١١٨
  .٢٠١٣أكتوبر 

  قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  )ج(  
ولوجيا املعلومات واالتـصاالت ألغـراض      متثل الشراكة املعنية بقياس استخدام تكن       -١١٩

التنمية منتدى تعاونياً لألمم املتحدة والوكاالت األخرى، يعىن جبمع وحتليل البيانات املتعلقة            
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية وبتنفيذ نتائج القمـة العامليـة جملتمـع             

تمدت اللجنة اإلحـصائية التابعـة      واع.  منظمة ١٢وتضم الشراكة يف عضويتها     . املعلومات
، وطلبت إىل الشراكة مواصـلة مراجعـة        األساسيةلألمم املتحدة قائمة موسعة باملؤشرات      
  .املؤشرات يف ضوء التطور التكنولوجي

وقدمت الشراكة، يف إطار منتدى القمة العاملية، خريطـة طريـق بـشأن عمليـة                 -١٢٠
وبدأت الشراكة دراسـة الستقـصاء   . سنوات، ١٠استعراض نتائج القمة العاملية بعد مرور       

البيانات الوصفية املتعلقة باحلكومات هبدف التحقق من توافر البيانات الالزمة لقياس التقـدم      
، يعقُبـها يف    ٢٠١٣وسـُتجمع البيانـات يف عـام        . احملرز يف حتقيق أهداف القمة العاملية     

  . نشر التقييم الكمي للتقدم احملرز٢٠١٤ عام
 االحتاد الدويل لالتصاالت بقاعدة مؤشرات االحتاد الدويل لالتصاالت يف جمال           وحيتفظ  -١٢١

 ١٠٠ وتشمل هذه القاعدة أكثر مـن     . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  /االتصاالت يف العامل  
 بلد وميكن الوصول إىل هذه القاعدة على شبكة اإلنترنت عن طريق            ٢٠٠مؤشر من أكثر من     

ICT Eyeبوابة  
 قياس جمتمـع املعلومـات    تقرير  أيضاً  ر االحتاد الدويل لالتصاالت     أصد و .)١١٤(

، وهو يشمل أداتني مرجعيتني، مها مؤشر قياس تطـور تكنولوجيـا املعلومـات              ٢٠١٢ لعام
ويشمل التقرير بيانـات عـن      . واالتصاالت، وسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

  .)١١٥(اس قدرات وسائل االتصاالتيدة لقيالعائد واالستثمار ويقترح منهجية جد
ونظم االحتاد الدويل لالتصاالت االجتماع العاشـر بـشأن مؤشـرات وسـائل               -١٢٢

ونظم األونكتاد دورة تتعلق بقياس     . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  /االتصاالت يف العامل  
التجارة اإللكترونية، كما تعاون مع وكاالت أخرى على حتسني سـبل قيـاس األعمـال               

__________ 

)١١٣( A/67/65–E/2012/48. 
)١١٤( http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/. 
)١١٥( http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/index.html. 
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ويقود األونكتاد، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الـدويل،          .لتجارية اإللكترونية ا
األعمال املتعلقة بوضع مؤشرات التجارة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلـدمات           

  .القائمة على تكنولوجيا املعلومات

  النتائج واالقتراحات  -رابعاً  
حدة وغريها من اجلهات املعنية تقييم ما حتقق من إجنازات          بدأت وكاالت األمم املت     -١٢٣

 سنوات الـذي    ١٠يف تنفيذ نتائج القمة العاملية، قبل استعراض نتائج القمة العاملية بعد مرور             
وتعكف الشراكة املعنيـة بقيـاس تكنولوجيـات        . ٢٠١٥ستجريه اجلمعية العامة يف عام      

نشاء قاعدة أدلة شاملة لتقدير التقدم احملرز حنو        املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية على إ     
وقد حتقق الكـثري منـذ   . ٢٠٠٣ يف عام )١١٦(بلوغ املؤشرات املعتمدة يف خطة عمل جنيف      

انعقاد القمة العاملية، بل حتقق أكثر مما هو متوخى يف بعض األهداف، ومع ذلـك ال تـزال                  
  .وماتهناك حتديات كبرية، ال سيما يف ضمان مشولية جمتمع املعل

ومتثل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عوامل متكينية مهمة لتحقيـق التنميـة             -١٢٤
وقـد  . االقتصادية واالستثمار، كما تترتب عليها فوائد يف جمال التوظيف والرفاه االجتماعي          

حتقق الكثري من االبتكارات اليت مل تكن متوقعة يف وقت انعقاد القمة العاملية، منها انتـشار                
. كة اإلنترنت على اهلواتف احملمولة، وشبكات التواصل االجتماعي، واحلوسبة الـسحابية          شب

وحققت هذه االبتكارات، فضالً عن االنتشار املتزايد لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت          
الطرق اليت تقدم هبا احلكومات اخلدمات، وتتواصل هبا الشركات         يف  آثاراً شديدة   يف اجملتمع،   
وسيجري استعراض القمة   . ء، ويشارك هبا املواطنون يف احلياة العامة واحلياة اخلاصة        مع العمال 

 سنوات تقييم إسهامات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف حتقيق         ١٠العاملية بعد مرور    
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

اإلمنائيـة   اآلثـار ويبني استعراض املبادرات احلالية أن من املمكن االستفادة مـن             -١٢٥
لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عن طريق منو القطاعات احمللية املعنيـة بتكنولوجيـا            

غري أن تكرار التجارب الناجحة لبعض البلـدان،        . املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية    
فينبغي حتفيز دور تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت عـن    . مثل اهلند، ليس مهمة يسرية    

ريق إجراءات تقوم هبا جمموعة متنوعة من األطراف الفاعلة، ال سيما احلكومات والقطاع             ط
  .اخلاص والشركاء يف التنمية

__________ 

 .٦الفقرة  )١١٦(
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وجيري حالياً تنسيق جمموعة من املبادرات أطلقتها منظمات دوليـة وشـركاء يف               -١٢٦
راءات الالزمـة   التنمية، كما يؤدي االجتاه حنو تعزيز التنسيق إىل زيادة الوعي باملسائل واإلج           

  .لسد الفجوة الرقمية
وحقق اإلطار املؤسسي الذي متخضت عنه وثائق نتائج القمة العاملية إسهاماً قّيماً              - ١٢٧

حوكمـة  وأدى التعاون بني جهات معنية متعددة يف إطار منتـدى           . يف تنفيذ هذه النتائج   
وسينصب االهتمام  . نترنتاإلنترنت إىل تعميق فهم املسائل التقنية والسياساتية املتعلقة باإل        

 على تعزيز التعاون يف جمال املسائل العامة والسياساتية الدولية املتعلقة           ٢٠١٣  جمدداً يف عام  
. )١١٧(باإلنترنت، على النحو الذي طالب به برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومـات            

عة متنوعة مـن    وقد أصبح منتدى قمة املعلومات حدثاً سنوياً مهماً، إذ يركز اهتمام جممو           
اجلهات املعنية على مسارات عمل القمة العاملية وعلى مسائل مهمة تتعلـق بالـسياسات              

يّسر املنتدى مشاركة جهات معنية متعددة يف النظر        و. العامة، مثل أمن الفضاء اإللكتروين    
  .يف نتائج القمة العاملية

 ملرحلة جديدة تنطلـق     وستكون مناسبة مرور عشر سنوات على القمة العاملية بداية          -١٢٨
وسيتواصل تطـور تكنولوجيـات املعلومـات       . من الدروس املستفادة خالل العقد املاضي     

االقتصادات واجملتمعـات   يف  آثار شديدة   واالتصاالت وأسواقها بوترية سريعة، وستكون هلا       
الشاملة ليعرب عن نظرة أوسـع      " جمتمعات املعرفة "وقد طورت اليونسكو مفهوم     . والثقافات

ويتزايد . والتكنولوجياالربط اإللكتروين   ؤثر يف مجيع جوانب التنمية البشرية وتتجاوز حدود         ت
االعتراف بقدرة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على دعم األهداف الثالثـة للتنميـة            

  . وهي االزدهار االقتصادي، والعدالة االجتماعية الشاملة، ومحاية البيئة-املستدامة 
 سنوات إسهاماً قويـاً يف      ١٠ أن يقدم استعراض نتائج القمة العاملية بعد مرور          وينبغي  -١٢٩

تؤدي تكنولوجيـات املعلومـات     سو. ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     خطة  نظر اجلمعية العامة يف     
سيكون ملشاركة مجيع اجلهـات     و. واالتصاالت دوراً مهماً يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة       

ملية دور حيوي يف ضمان اإلدماج الكامل لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املعنية بالقمة العا
  .يف هذه األهداف، وضمان الفوائد الطويلة األجل اليت ميكن حتقيقها بفضل هذه التكنولوجيات

        

__________ 

 .٧١ إىل ٦٨الفقرات من  )١١٧(


