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  اجلمعية العامة
  الدورة التاسعة والستون

  * من القائمة األولية١٦البند 
تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض 

  التنمية

  لس االقتصادي واالجتماعياجمل
  ٢٠١٤الدورة املوضوعية لعام 

  ٢٠١٤يوليه / متوز١٨ -يونيه / حزيران٢٣نيويورك، 
  **من جدول األعمال املؤقت) ب(١٦البند 

تسخري العلم والتكنولوجيـا    : املسائل االقتصادية والبيئية  
  ألغراض التنمية

املية جملتمع املعلومات على    التقدُّم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة الع           
  الصعيدين اإلقليمي والدويل

  تقرير األمني العام    

   تنفيذيموجز    
أُعدَّ هذا التقرير استجابةً للطلب الذي وجهه اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي،             

، إىل األمني العام لألمم املتحدة بأن حييط اللجنة املعنية بتسخري العلم            ٢٠٠٦/٤٦قراره   يف
لوجيا ألغراض التنمية علماً بتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومـات، وذلـك             والتكنو

وقد أعدت أمانة مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة    . كجزء من تقريره السنوي إىل اللجنة    
التقرير استناداً إىل املعلومات اليت قدمتها كيانات من داخل منظومـة           ) األونكتاد(والتنمية  

، لتنفيذ نتائج ٢٠١٣خارجها عن اجلهود اليت بذلتها هذه الكيانات يف عام          األمم املتحدة و  
  .القمة العاملية، هبدف تقاسم املمارسات الفعالة والدروس املستفادة
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  مقدمة    
  العاملية  توسعاً مستمراً يف ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       ٢٠١٣شهد عام     -١

مرار تطور التكنولوجيا واألسواق بوترية سريعة للغايـة،        ومع است . يف مجيع املناطق اإلقليمية   
يواجه املواطنون واحلكومات ومؤسسات األعمال واملنظمات الدولية حتدِّيات يف مواكبة هذا           

  .التطور والتكيف مع الفرص املتغرية باستمرار وحاالت عدم اليقني
حدة ومنظمات دولية   منظمة لألمم املت   ٢٦ويتضمَّن هذا التقرير معلومات مقدمة من         -٢

 بشأن االجتاهات واإلجنازات والعقبات يف تنفيذ نتائج القمة العامليـة           )١(وجهات معنية أخرى  
  .)٢(٢٠١٣خالل عام 

  االجتاهات احلالية  -أوالً  

  حالة التطور يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  -ألف  
فقد . مات واالتصاالت استمر النمو يف العرض والطلب يف جمال تكنولوجيات املعلو          -٣

ومـع ذلـك،    . )٣( اشتراك ات مليار ٦,٨زاد عدد اشتراكات اهلواتف احملمولة يف العامل عن         
تزال شبكات االتصاالت احملمولة ال تغطي الكثري من املناطق الريفية والنائيـة يف البلـدان           ال

. هلواتـف احملمولـة   يستطيع الكثري من املواطنني يف هذه البلدان حتمُّل تكاليف ا          النامية، وال 
يزال الوصول إىل شبكة اإلنترنت واسـتخدامها آخـذين يف التوسُّـع، إذ زاد عـدد                 وال

وتستطيع نـسبة متزايـدة مـن       . )٤( مليار مستخدم  ٢,٧مستخدمي اإلنترنت يف العامل عن      
__________ 

ملعلومات واالتصاالت، ورابطة االتصاالت التقدمية، وجملـس أوروبـا، وإدارة          حتالف أفريقيا لتكنولوجيا ا    )١(
االقتصادية واالجتماعية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتـصادية ألوروبـا، واللجنـة             الشؤون

، واللجنـة   االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ          
االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، ومنظمة وضع حد الستغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية               

 مبـادرة   -ألغراض جنسية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وغرفة التجارة الدولية            واالجتار هبم 
نتدى إدارة اإلنترنت، ومجعيـة اإلنترنـت، ومركـز    األعمال التجارية من أجل دعم جمتمع املعلومات، وم      

الدويل لالتصاالت، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، ومؤسـسة            التجارة الدولية، واالحتاد  
تليفونيكا، واألونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة             

تحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واملنظمة العامليـة             األمم امل 
 .  ومنظمة التجارة العامليةلألرصاد اجلوية

: ميكن االطالع على الورقات الكاملة املقدمة من هـذه املنظمـات علـى العنـوان الـشبكي التـايل                   )٢(
http://unctad.org/cstd. 

)٣( http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx. 
 .املرجع نفسه )٤(
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املستخدمني الوصول إىل شبكات وخدمات النطاق العريض العالية املواصفات، لكن الوصول           
  .واسع االنتشار وال تستطيع فئات واسعة من سكان البلدان النامية حتمُّل تكاليفهاإليها ليس 

وقد بدأت األمم املتحدة والوكاالت الدولية عملية استعراض لنتائج القمة العاملية بعد   -٤
 بـالتوازي مـع   ،  ٢٠١٥مضي عشر سنوات، ُيتوقَّع أن تستكملها اجلمعية العامة يف عـام            

، نظمت منظمة األمم املتحدة للتربية      ٢٠١٣وخالل عام   . منائية لأللفية استعراض األهداف اإل  
االجتماع االستعراضي األول لنتائج القمة العاملية بعد مضي عشر         ) اليونسكو(والعلم والثقافة   

واستضاف االحتاد الدويل لالتصاالت منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات الـذي           . سنوات
  .ول أهداف االستعراض واملسائل اليت يشملهاأطلق مشاورات مفتوحة ح

  التكنولوجيات واالجتاهات الالسلكية  -باء  
 من التطورات الكثرية الـيت شـهدها قطـاع          متثل التكنولوجيات الالسلكية جزءاً     -٥

فخدمات النطاق العريض الالسلكي أصبحت     . تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مؤخراً   
 يف املائـة    ٣٠ إذ تزيد اشتراكات النطاق العريض بنسبة تقارب         من االجتاهات األسرع منواً،   

، وهي تتيح للمستخدمني الوصول إىل حمتوى هذه التكنولوجيات مـن جمموعـة             )٥(كل عام 
  ".الذكية"متنوِّعة ومتزايدة من األجهزة 

ووفقاً لتوجيهات االحتاد الدويل لالتصاالت، تعكف احلكومات واجلهات التنظيمية           -٦
 سياساهتا املتعلِّقة بإدارة النطاق الترددي، بطرق منها التحوُّل من معـايري البـث              على تغيري 

ويتيح ذلك جمموعات واسعة من النطاقات الترددية الـيت         . التناظري إىل معايري البث الرقمي    
وُيتوقع أن تتيح النطاقات الترددية اجلديدة فرصاً إلنشاء شبكات ابتكارية          . ميكن استخدامها 

لتكلفة ميكن أن تكون مفيدةً يف الوصول إىل الفئات السكانية احملرومـة مـن هـذه                وقليلة ا 
  .اخلدمات وتتيح عرض خدمات معقولة التكلفة

وتسهم هذه التطورات يف التقارب القائم بني التكنولوجيات، ووسائط اإلعـالم،             -٧
ط اإلعـالم  والتطبيقات، إذ باتت األجهزة الصوتية ونقل البيانات والبث اإلذاعـي ووسـائ   

  . بقدر أكربالتشغيل البيينالتقليدية أكثر تكامالً وتتيح إمكانية 

  املبادرات السياساتية احلكومية  -جيم  
يزداد عدد البلدان اليت تقر بأمهية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من خالل اعتماد              -٨

 واستراتيجيات تتعلق   أو خطط /أو إعداد سياسات وطنية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت و       
بالنطاق الترددي العريض وهتدف إىل مجع طائفة من اجلهات املعنية بالعرض والطلـب املـتعلقني              

__________ 

)٥( http://www.broadbandcommission.org/documents/bb-annualreport2013.pdf. 
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بالنظام البيئي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بغية إجياد مسارات فعَّالة ومتماسـكة لتطـوير       
  .تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

 على دور تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت يف         وتشدِّد هذه االستراتيجيات    -٩
التثقيف وبالتايل على أمهية إذكاء الوعي بتكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت يف مجيـع             

وقد بات تضمني املناهج الدراسية مواد      . ستخدامهاال الالزمةاجملاالت وبناء القدرات البشرية     
لتقين جماالً من جماالت التركيـز ذات       عن استخدام احلواسيب وشبكة اإلنترنت والتدريب ا      

 إىل  يف اآلونة األخـرية   " حتسني املعارف الرقمية  "  لوهتدف االستراتيجيات اجلديدة    . األولوية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل خارج الفصول      يف جمال   توسيع جهود تثقيف اجلمهور     

 األجيال احلالية واملقبلة أكثر     الدراسية حبيث يشمل اجملتمع بأكمله، من أجل ضمان أن تكون         
  .جهوزية جلين فوائد جمتمع املعلومات

  التنفيذ واملتابعة على الصعيد اإلقليمي  -ثانياً  

  أفريقيا  -ألف  
بدأت الفجوات الكبرية يف الوصول إىل اإلنترنت يف البلدان األفريقية بالتقلص بفضل            -١٠

ووفقاً لتقريـر  . بادرات اجلديدة والواعدةالنمو الكبري يف هذا القطاع، وبفضل السياسات وامل 
 يف املائة   ٦٣، حوايل   ٢٠١٣بلغ معّدل انتشار اإلنترنت يف أفريقيا، منذ عام          ،)٦(صدر مؤخراً 

وزاد معّدل انتشار خدمات النطاق العريض      .  يف املائة  ١٦ونسبة الوصول إىل شبكة اإلنترنت      
 يف املائة من    ١,١ومتثل اإلنترنت   . ٢٠١٣ يف املائة عام     ١١، إىل   ٢٠١٠ يف املائة عام     ٢من  

 ٣٠٠ مليار دوالر حالياً إىل      ١٨الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا وميكن أن تزيد حصتها من           
وعلى الرغم من هذه املكاسب، ال تزال أفريقيا جنوب الصحراء          . )٧(٢٠٢٥مليار دوالر عام    

  .تسجل أدىن معّدل انتشار لإلنترنت
القتصادية ألفريقيا دعم دوهلا األعضاء يف تنفيذ برنامج عمل تونس          وتواصل اللجنة ا    -١١

بشأن جمتمع املعلومات، وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع مفوضية االحتاد األفريقي واألوسـاط           
االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا على وضع اتفاقية أفريقية تتعلق بأمن الفـضاء اإللكتـروين،              

  .)٨(لكتروين ومؤشرات احلكومة اإللكترونيةومواءمة تشريعات الفضاء اإل

__________ 

)٦( http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/lions_go 
_digital_the_internets_transformative_potential_in_africa. 

 .املرجع نفسه )٧(
)٨( http://au.int/en/cyberlegislation. 
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وأطلق حتالف أفريقيا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهو تعاون بقيادة القطاع            -١٢
، ٢٠١٣اخلاص بني املنظمات األفريقية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، عملياتـه عـام            

  .)٩( العاملية جملتمع املعلوماتمنفذاً أنشطة تدعم تنفيذ مسارات العمل اليت وضعتها القمة

  آسيا واحمليط اهلادئ  -باء  
مل يكن التقدُّم املطرد يف تطوُّر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت متساوياً بـني              -١٣

وأجرت اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا       . خمتلف أجزاء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     
تائج القمة العاملية جملتمع املعلومات يف آسيا واحمليط اهلادئ         واحمليط اهلادئ استعراضاً إقليمياً لن    

  .، حددت فيه جماالت التقدُّم والتحدِّيات املستمرة)١٠(٢٠١٣عام 
ومع أن خدمات االتصاالت احملمولة متوفرة ألغلبية كبرية من سكان املنطقـة وأن               -١٤

نـة االقتـصادية    املؤسسات العامة عززت وصلها بشبكة اإلنترنت، أحـرزت بلـدان اللج          
أي أستراليا ومجهورية كوريا وسنغافورة     (واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ املتقدِّمة اقتصادياً       

بالشبكة، ممـا زاد مـن    تقدماً أسرع مما أحرزته البلدان األضعف وصالً    ) ونيوزيلندا واليابان 
املائة من سكان منطقة     يف   ٧فبينما ال يتعدى الوصل الثابت بالنطاق العريض        . الفجوة الرقمية 

 يف املائـة يف مجهوريـة       ٣٧,٥٦آسيا واحمليط اهلادئ، فإن الوصل الثابت هبذا النطاق يبلغ          
  . يف املائة، على سبيل املثال٠,٠١كوريا، مقارنةً مبيامنار اليت ال يتعدى فيها الوصل 

املبادرات الرامية  وتروِّج اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ لعدد من            -١٥
إىل سد الفجوة الرقمية، بينها وضع مفهوم طريق املعلومات الفائق السرعة يف آسـيا واحملـيط                

، ٢٠١٣ويف عام   . وهو شبكة متداخلة من األلياف الضوئية األرضية على نطاق القارة         : اهلادئ
 لالتـصاالت   وضعت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واالحتاد الـدويل         

 وذلك للتمكن من حتديـد      )١١(جمموعة خرائط البنية التحتية األرضية إليصال خدمات اإلنترنت       
  .الوصالت الناقصة واالختناقات يف شبكات األلياف الضوئية العابرة للحدود

  غريب آسيا  -جيم  
خطت منطقة غريب آسيا خطوات كبرية حنو سد الفجوة الرقميـة وبنـاء جمتمـع                 -١٦

فتراُجع التكاليف أتاح حتقيق معّدالت عالية يف اعتماد تكنولوجيـا املعلومـات            . معلومات
__________ 

)٩( http://aficta.org/index.php/home/visionmission. 
تعزيـز التواصـل   "ا واحمليط اهلـادئ، املعنـون    للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسي٦٩/١٠عمالً بالقرار    )١٠(

باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وبناء جمتمعات تربطها شبكات املعارف يف منطقة            اإلقليمي
 ".واحمليط اهلادئ آسيا

)١١( http://www.unescap.org/idd/maps/asia-pacific-superhighway/. 
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إذ يعمل القطاعان العام واخلاص معاً على دمج شبكات االتـصاالت احملليـة             . واالتصاالت
  .بالشبكات اإلقليمية والعاملية

 املنطقـة   املالمح اإلقليمية جملتمع املعلومـات يف     "  تقرير وتؤكِّد النسخة األخرية من     -١٧
، ٢٠١٣عـام  ) اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا      الذي أعدته    )١٢("العربية

  .أن املنطقة العربية خطت خطوات كبرية حنو حتقيق أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات
زيد مـن   منرباً إلدارة املعارف، مما ي     )١٣(وتوفر بوابة جمتمع املعلومات ملنطقة اإلسكوا       -١٨

تكنولوجيا املعلومات  لدعم التعاون ونشر املعلومات فيما يتعلق باملواضيع السياساتية الرئيسية          
  .واالتصاالت

  أمريكا الالتينية والكارييب  -دال  
يف أمريكا الالتينية والكارييب، تؤثِّر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تأثرياً إجيابياً            -١٩

      /ستثمار يف التكنولوجيا، واإلنتاج، وسلوك مؤسسات األعمـال       على النمو االقتصادي، واال   
فال يوجـد   . )١٤(بوترية أبطأ يف بلدان أخرى     التقدُّم   فيما يسري املستهلكني يف بعض البلدان،     

فأكثر البلدان تقـدماً    : تطوُّر البنية التحتية األساسية النتشار خدمات النطاق العريض       متاثل يف   
ومتثـل  . جلته البلدان األقل تطوراً يف هذا اجملال خبمس عشرة مـرة          سجلت تطوراً فاق ما س    

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ألربعة        ٣,٢تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف املتوسط      
  .)١٥()األرجنتني والربازيل وشيلي واملكسيك(بلدان يف املنطقة 

الكارييب على تنفيذ أنشطة القمة العامليـة       وتشرف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية و       -٢٠
وقد أقر االجتماع الوزاري الرابع بشأن جمتمع املعلومات يف أمريكـا           . جملتمع املعلومات يف املنطقة   

 الذي أكدت فيه بلـدان املنطقـة التزامهـا          -فيديو  يالالتينية ومنطقة البحر الكارييب إعالن مونت     
تمع املعلومات واملعرفة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر        بتحقيق األهداف الواردة يف خطة عمل جم      

  . )١٧(٢٠١٥-٢٠١٣وبرنامج تنفيذ خطة العمل هذه للفترة  - )١٦()eLAC 2015(الكارييب 

__________ 

)١٢( http://www.escwa.un.org/information/pubaction.asp?PubID=1492. 
)١٣( http://isper.escwa.org.lb. 
)١٤( http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/49395/P49395.xml&xsl=/ 

publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl. 
 .املرجع نفسه )١٥(
)١٦( http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/elac2015/noticias/paginas/0/44210/ 

P44210.xml&xsl=/elac2015/tpl-i/p18f.xsl&base=/elac2015/tpl-i/top-bottom.xslt. 
)١٧( http://www.eclac.cl/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/8/49568/eLAC-Plan_of_work_2013-

2015.pdf. 
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وتؤدِّي اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب أيضاً وظيفـة أمانـة احلـوار          -٢١
. )١٨( عـضواً  ١١ ليـشمل    ٢٠١٣سِّع عام   اإلقليمي بشأن شبكات النطاق العريض الذي وُ      

، عّمقت اللجنة عملها يف جمال قياس االقتصاد الرقمي وفوائده يف حتقيق            ٢٠١٣وخالل عام   
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للتغلب علـى      املساواة، وكذلك يف تشجيع استخدام      

  .التفاوت بني اجلنسني

  أوروبا  -هاء  
 اهلياكـل األساسـية لتكنولوجيـات املعلومـات     رغم حتقيق تقدم كبري يف حتسني     -٢٢

واالتصاالت وقدراهتا التكنولوجية يف الكثري من االقتصادات الناشئة يف أوروبا، فإن شـبكة             
 وهي عرضة الحتماالت التعطُّل لعدد      حمكمةاإلنترنت يف الكثري من هذه االقتصادات ليست        

  .)١٩(من األسباب أمهها قلة عدد مقدمي اخلدمات
ت اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة، يف تنفيذها لنتائج القمـة            وركز  -٢٣

العاملية جملتمع املعلومات، على إجياد حلول تستخدم أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت         
وقـد  . لتيسري بلوغ األهداف اإلمنائية، مع إيالء اهتمام خاص للشواغل املرتبطة باالستدامة          

 االقتصادية ألوروبا مببادرات من خالل براجمها الفرعية املختلفة لتنفيذ معظـم            قامت اللجنة 
مسارات العمل اليت وضعتها القمة العاملية جملتمع املعلومات عرب تعزيز الشراكات بني اجلهات             

  .املعنية يف القطاعني العام واخلاص يف املنطقة
 دولة، والقطاع اخلـاص،     ٤٧ ويعمل جملس أوروبا مع دوله األعضاء البالغ عددها         -٢٤

واجملتمع املدين، واجلهات الفاعلة األخرى على وضـع سياسـات تكنولوجيـا املعلومـات      
واالتصاالت اخلاصة باملنطقة، من خالل وضع اتفاقيات يف عدد من اجملاالت منـها جـرائم               

رويب الفضاء اإللكتروين، ومحاية البيانات، ومحاية األطفال، وكذلك من خالل احلـوار األو           
، ٢٠١٣العاملي إلدارة اإلنترنت الذي ُعِقد عـام        ويف املنتدى   . )٢٠(املتعلِّق حبوكمة اإلنترنت  

 للحصول علـى    )٢١(قدم اجمللس مشروع دليل حلقوق اإلنسان اخلاصة مبستخدمي اإلنترنت        
  .٢٠١٤تعليقات عليه، قصد اعتماده خالل عام 

__________ 

)١٨( http://www.eclac.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/6/51136/ 
P51136.xml&xsl=/prensa/tpl-i/p6f.xsl&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl. 

 .انظر مسامهة اللجنة االقتصادية ألوروبا يف هذا التقرير )١٩(
)٢٠( http://hub.coe.int/en/a-free-and-safe-internet. 
)٢١ ( http://www.coe.int/t/informationsociety/Rights%20of%20Internet%20Users/Draft% 

20Council%20of%20Europe%20Guide%20on%20Human%20Rights%20for%20Internet%20Users. 
pdf. 
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  التنفيذ واملتابعة على الصعيد الدويل  -ثالثاً  

  ة العامةاجلمعي  -فأل  
، الـذي   ٢٠١٣ديسمرب  / يف كانون األول   ٦٨/١٩٨اعتمدت اجلمعية العامة القرار       -٢٥

تسلم فيه بالدور الذي ميكن لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أن تؤديه يف توفري حلول             
وقررت وضع الصيغة النهائية لطرائق استعراض اجلمعيـة        . جديدة ملواجهة التحديات اإلمنائية   

 ،٢٠١٤مارس  /العامة لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات يف موعد ال يتجاوز هناية آذار            
ودعت رئيس اجلمعية العامة إىل أن يعني ميسرين اثنني لعقد مـشاورات حكوميـة دوليـة               

  ) ٢٢، الفقرة A/RES/68/198(مفتوحة لذلك الغرض 
نـشأ رئـيس جلنـة تـسخري العلـم          ، أ ٦٧/١٩٥ لقرار اجلمعية العامة     واستجابة  -٢٦

والتكنولوجيا ألغراض التنمية الفريَق العامل املعين بتعزيز التعاون بشأن قـضايا الـسياسات             
     /مايو وتشرين الثاين  /وعقد الفريق العامل أول اجتماعني له يف أيار       . العامة املتصلة باإلنترنت  

ن القطاع اخلـاص، واجملتمـع       دولة عضواً وممثلني ع    ٢٢ويضم هذا الفريق    . ٢٠١٣نوفمرب  
  . املدين، واألوساط التقنية واألكادميية، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -باء  
، ٢٠١٣/٩، القـرار    ٢٠١٣يوليه  /اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف متوز       -٢٧

تائج القمة العاملية جملتمع املعلومات، مشدداً على هنج        الذي يشري فيه إىل أمهية مواصلة تنفيذ ن       
يستند إىل جهات معنية متعددة وعلى إسهامات وكاالت متعددة على الـصعيدين الـدويل              

  . واإلقليمي، مع التأكيد على أمهية مواصلة هذه العملية
مات املتعلقة  وأقر اجمللس وأكد من جديد أمهية تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلو             -٢٨

حبوكمة اإلنترنت وتعزيز التعاون، مبا يف ذلك دور الفريق العامل املعـين بتعزيـز التعـاون،             
وحث مجيع اجلهات املعنية على مواصلة التركيز على أهداف القمة          . ومنتدى إدارة اإلنترنت  

مؤشـرات  العاملية جملتمع املعلومات وإعطائها األولوية، مبا يف ذلك استعراض وحتسني قياس و           
وأشار أخرياً إىل أن جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغـراض          . تطور تكنولوجيا املعلومات  

التنمية ستنظم دورة موضوعية عن القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سـنوات              
  . ٢٠١٣/٩ من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٤٧وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 
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  ملعين مبجتمع املعلوماتألمم املتحدة افريق ا  -جيم  
، أصدر األعضاء الثالثون لفريق األمم املتحدة املعين مبجتمـع          ٢٠١٣مايو  /يف أيار   -٢٩

، يشريون فيـه  )٢٢(٢٠١٥املعلومات بياناً مشتركاً عن خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام    
واالتصاالت منذ مؤمتر قمة األلفيـة      إىل تغريات كبرية يف املشهد العام لتكنولوجيا املعلومات         

وتشمل هذه التغريات عوامـل تعـزز األمهيـة املباشـرة           . والقمة العاملية جملتمع املعلومات   
لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، كاملـساعدة يف            

إجياد فرص عمل، وحتـسني     تسريع التنمية املستدامة، وضمان التنمية القائمة على احلقوق، و        
  . التعليم، ومتكني النساء، وغري ذلك من املزايا الرئيسية

وشدد فريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات على ضرورة أن تلحـظ خطـة                -٣٠
 دور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التنمية، وأن جتـسد          ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     

انات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف هذه        الدروس املستفادة عن إمك   
 ٢٠١٥ويف هذا الصدد، ينبغي أن تكون هناك صالت بني خطة التنمية ملا بعد عـام                . اخلطة

وعمليات استعراض نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات، لـضمان             
  . التنسيق واالتساق

، الحظ  )٢٣( املشترك لفريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات       وتعليقاً على البيان    -٣١
 أن هذه املـسامهة     ٢٠١٥املستشار اخلاص لألمني العام املعين بالتخطيط اإلمنائي ملا بعد عام           

، )٢٤(٢٠١٥عززت تقرير األمني العام إىل الدول األعضاء بشأن األهداف اخلاصة مبا بعد عام            
 إلدراج العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك تكنولوجيات املعلومـات          الذي أكد األمهية املركزية   

  . ٢٠١٥واالتصاالت، يف خطة التنمية ملا بعد عام 

  التيسري والتنسيق بني أصحاب املصلحة املتعددين يف تنفيذ خطة عمل جنيف  -دال  
، إىل جانب اليونـسكو،     ٢٠١٣مايو  /استضاف االحتاد الدويل لالتصاالت يف أيار       -٣٢
. ونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، املنتدى السنوي للقمة العاملية جملتمع املعلومات          واأل

وجرى يف املنتدى إطالق املناسبة الرفيعة املستوى الستعراض نتائج القمـة العامليـة جملتمـع         
واالجتماع السنوي مليسري    )٢٥(عملية التشاور املفتوحة  : املعلومات بعد مضي عشر سنوات    

  .  عمل القمة العاملية جملتمع املعلوماتخطوط

__________ 

)٢٢( http://www.ungis.org/Portals/0/documents/JointInitiatives/UNGIS.Joint.Statement.pdf. 
)٢٣( http://www.ungis.org/Portals/0/documents/JointInitiatives/ 

AminaMohammend_HC_re_UNGIS_Joint_Statement.pdf. 
)٢٤( http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/A%20Life%20of%20Dignity%20for%20All.pdf. 
)٢٥( http://www.itu.int/wsis/review/mpp/. 
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 علـى   ٢٠١٣وركزت الوثيقة اخلتامية ملنتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعـام             -٣٣
وتـشكَّل  . التطور احلاصل يف خطط القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات           

 عـشر سـنوات ُشـجع       مساٌر لوضع تصورات القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مـضي         
املشاركون فيه على النظر يف املوضوعات الرئيسية املتعلقة باالستعراض املقبل للقمة العامليـة             

  . جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات

اجملتمع املدين ومؤسسات األعمال التجارية والشراكات بني أصحاب املصلحة           -هاء  
  املتعددين

التصاالت التقدمية جهودها على تيسري الوصول      ، ركزت رابطة ا   ٢٠١٣خالل عام     -٣٤
إىل شبكة اإلنترنت بتكلفة معقولة، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالستدامة          

،  مراكز املعلومات  البيئية، واستخدام التكنولوجيات الناشئة إلحداث تغيري يف اجملتمع، وبناء          
ضمان املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة،      اإلنترنت، و جمال  والدفاع عن حقوق اإلنسان يف      

  . وحتسني حوكمة اإلنترنت
إنترنت بأسعار  لشبكة العاملية التحالَف من أجل      ، أنشأت مؤسسة ا   ٢٠١٣ويف عام     -٣٥

لتعزيز الوصول إىل خدمات اهلواتف احملمولة والوصل الثابت باإلنترنت يف البلدان            )٢٦(معقولة
، أصدر التحالف أول تقرير له بشأن القدرة على حتمـل           ديسمرب/ويف كانون األول  . النامية

  .)٢٧(التكاليف
، اليت متثل أيضاً املقر التنظيمي لفرقة العمل املعنية هبندسة )٢٨(ووسعت مجعية اإلنترنت   -٣٦

اإلنترنت، تعاوهنا مع الكثري من املنظمات احلكومية الدولية لتعزيز نشر شـبكة اإلنترنـت              
 يف اللجنة االستشارية التقنية املعنيـة       ٢٠١٣ عام    يف ل ذلك املشاركة  ومش. )٢٩(املفتوحة عاملياً 

  .باإلنترنت التابعة للجنة االقتصاد الرقمي التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
وتقود الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتـاج املـواد                -٣٧

م ألغراض جنسية االئتالف الدينامي بشأن استخدام األطفـال اآلمـن           اإلباحية واالجتار هب  
 )٣٠(يف منتدى إدارة اإلنترنت   ، نظمت الشبكة الدولية حلقات عمل       ٢٠١٣ويف عام   . للشبكة

الـشباب  قادهـا   ونشرت دراسات ميدانية     ، األطفال لدى استخدامهم اإلنترنت    عن محاية 

__________ 

)٢٦( https://a4ai.org/. 
)٢٧( http://a4ai.org/wp-content/uploads/2013/12/Affordability-Report-2013-FINAL.pdf. 
)٢٨( www.internetsociety.org. 
)٢٩( http://www.internetsociety.org/who-we-are/our-community-and-partners. 
)٣٠( http://www.intgovforum.org/cms/dynamiccoalitions/79-child-online-safety. 
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 تتعلق مبواطن الضعف الناشئة عـن اسـتخدام         ،)٣٢(وأمريكا الالتينية  )٣١(كل من أفريقيا   يف
  . األطفال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وتتعاون مبادرة األعمال التجارية لدعم جمتمع املعلومات اليت أطلقتها غرفة التجارة             -٣٨
الدولية، مع مؤسسات األعمال التجارية من أجل دعم تنفيذ نتائج القمـة العامليـة جملتمـع                

وتدير غرفة التجارة الدولية أيضاً اللجنة املعنية باالقتصاد الرقمي، اليت تـضع            . )٣٣(املعلومات
وشاركت غرفة التجارة الدولية    . األدوات السياساتية والعملية بالتعاون مع املنظمات الدولية      

 وألقت خالله بيانات شددت فيها على ضرورة هتيئـة      ٢٠١٣يف منتدى إدارة اإلنترنت لعام      
  . )٣٤(منافع اإلنترنتجين ة مالئمة تتيح ملؤسسات األعمال التجارية واألفراد بيئات سياساتي

  تيسري وتنفيذ مسارات عمل القمة العاملية جملتمع املعلومات ومواضيعه  -واو  

  تنفيذ مسارات العمل  -١  

دور السلطات املعنية بإدارة الشأن العام ومجيع أصحاب املصلحة يف النهوض بتكنولوجيات               )أ(  
  )١-جيم(واالتصاالت من أجل التنمية لومات املع
إن عملية جمتمع املعلومات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب اليت تـشرف               -٣٩

عليها اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب هي منتدى جيري فيه العديد من اجلهات             
ياً يتعلق بسياسات تكنولوجيا املعلومـات      صاحبة املصلحة حواراً رفيع املستوى وتعاوناً إقليم      

منطقـة البحـر    وقد عزز إعالن مونتيفيديو التزامات بلدان أمريكا الالتينية و        . واالتصاالت
 الالتينيـة الكارييب بتحقيق األهداف احملددة خلطة العمل جملتمع املعلومات واملعرفة يف أمريكا            

  . )٣٥(ومنطقة البحر الكارييب
يا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مؤمتر القمة األول يف نيجرييا وعقد حتالف أفريق  -٤٠

  .)٣٦( ملعاجلة موضوع العصر الرقمي يف أفريقيا٢٠١٣يونيه /يف حزيران

__________ 

)٣١( http://resources.ecpat.net/EI/Publications/ICT/ICT%20Research%20in%20AFRICA_p1.pdf. 
)٣٢ ( http://resources.ecpat.net/EI/Publications/ICT/ICT%20Research%20in%20LatinAmerica_ENG.pdf. 
)٣٣( http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/BASIS/. 
)٣٤( http://www.iccwbo.org/News/Articles/2013/ICC-underscores-need-for-Internet-policies-that-

encourage-global-economic-growth/. 
 ٥ إىل   ٣اعُتمد إعالن مونتيفيديو يف املؤمتر الوزاري الرابع جملتمع املعلومات الذي ُعقـد يف الفتـرة مـن                   )٣٥(

 . ٢٠١٣أبريل /نيسان
)٣٦( http://aficta.org/index.php/aficta-summit-2013. 
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  )٢-جيم(البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت   )ب(  
  يف إطار٢-نظم االحتاد الدويل لالتصاالت االجتماع الثامن لتيسري مسار العمل جيم  -٤١

: موصولية احملـور العـريض النطـاق      "منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات، حتت عنوان        
 ونظم االحتاد أيضاً مؤمتر قمة وصـل   .)٣٧("السياسات االقتصادية والتنظيمية واجلوانب التقنية    

، ٢٠١٣نـوفمرب   /، باالشتراك مع حكومة تايلند، يف تشرين الثـاين        )٣٨(آسيا باحمليط اهلادئ  
  . )٣٩(تة منتديات إمنائية إقليميةواستضاف س

وركزت مبادرات االحتاد الدويل لالتصاالت املتعلقة باملوصولية على املـدارس، يف             -٤٢
  . )٤٠("توصيل مدرسة، توصيل جمتمع"إطار برناجمه املعنون 

ويساعد االحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً الكثري من البلدان يف وضع خطـط رئيـسية           -٤٣
تفاعليـة عامليـة لـشبكات      يعكف على وضع خريطة      و )٤١(العريض الالسلكي تتعلق بالنطاق   

قطاع التنمية يف االحتاد برناجماً حاسوبياً ُيعرف باسم        عّد   وفيما يتعلق مبسائل الطيف، أ     .)٤٢(النقل
ما خيص معـايري االتـصاالت      فيو. )٤٣()SMS4DC(نظام إدارة الطيف اخلاص بالبلدان النامية       

افق قطاع توحيد مقاييس االتصاالت السلكية والالسلكية التابع لالحتاد         السلكية والالسلكية، و  
   .)٤٤(، تشمل توصيات قطاعية، ومالحق وورقات تقنية٢٠١٣ بند عمل عام ١٣٩على 

  )٣-جيم(ومات واملعارف احلصول على املعل  )ج(  
ت واصلت اليونسكو الترويج الستخدام الرباجميات احلرة ومفتوحة املصدر يف جماال           -٤٤

اختصاصها، وناقشت التوصيات يف هذا اجملال يف إطار استعراض القمـة العامليـة جملتمـع               
  .)٤٥(املعلومات بعد مضي عشر سنوات، بالتعاون مع االحتاد الدويل لتجهيز املعلومات

، يف إطار اخلريطـة العامليـة       ٢٠١٣وأطلقت اليونسكو مخس مبادرات وطنية عام         -٤٥
، هتدف إىل تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية علـى التـأقلم مـع             )٤٦(جملاالت اهتمام اليونسكو  

األوضاع اليت تلي الكوارث والرتاعات، وذلك من خالل هياكل أساسـية لبيانـات نظـام     
  .ملعلومات اجلغرافية املصّرح هباا

__________ 

)٣٧( http://www.itu.int/wsis/implementation/2013/forum/documents/outcomes.html. 
)٣٨( http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/connect/Asia-Pacific/Pages/default.aspx. 
)٣٩( http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/rpm.aspx. 
)٤٠( http://www.itu.int/ITU-D/connect/flagship_initiatives/connecting_children/index.html. 
)٤١( http://www.itu.int/ITU-D/asp/CMS/index.asp. 
)٤٢( http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Pages/InteractiveTransmissionMaps.aspx. 
)٤٣( http://www.itu.int/ITU-D/tech/spectrum_management/SMS4DC.html. 
)٤٤( http://www.itu.int/ITU-T/workprog/wp_search.aspx?isn_sp=-1&isn_status=-1,1,3,7,2&adf=2013-

01-01&details=0&field=aebcgfkjl. 
)٤٥( http://ipthree.org/ip3-at-unesco-wsis10-update-event-february-2013-paris/. 
)٤٦( http://umaps.unesco-ci.org/. 
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 اليونسكو واملبادرة العاملية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الشاملة        وأصدرت  -٤٦
 الذي يقـدم سياسـة منوذجيـة ختـص          "لتمكنيفتح آفاق جديدة ل   "ي املعنون   التقرير العامل 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت امليسورة التكلفة، دعماً لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة            
  . )٤٧(حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

اصة سياسة التسهيالت اخل ٢٠١٣وأقر جملس االحتاد الدويل لالتصاالت يف دورته لعام   -٤٧
وتقوم األفرقة الدراسية التابعة لقطاع توحيد مقـاييس االتـصاالت    . باألشخاص ذوي اإلعاقة  

السلكية والالسلكية يف االحتاد بوضع سياسات عن تسهيالت الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات   
  .واالتصاالت ووسائط اإلعالم

لفكرية معاهدة تيسري نفاذ    ، وضعت املنظمة العاملية للملكية ا     ٢٠١٣يونيه  /ويف حزيران   -٤٨
  . )٤٨(األشخاص معاقي البصر واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل املصنفات املنشورة

وييسر برنامج إتاحة البحوث من أجل التطوير واالبتكار التابع للمنظمـة العامليـة               -٤٩
 جزءاً من شـراكة      ويشكل أيضاً  )٤٩( .للملكية الفكرية الوصول إىل اجملالت العلمية والتقنية      

، إىل جانب الربامج املتخصصة ملنظمة الصحة العاملية، ومنظمة         )٥٠("البحوث من أجل احلياة   "
وعلى غرار ذلك، يتيح    . األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة        

ات املتخصصة الوصول   برنامج املنظمة العاملية للملكية الفكرية إلمكانية احلصول على املعلوم        
   .)٥١(إىل قواعد البيانات يف جمال براءات االختراع التجارية

نـام لرصـد     وساعدت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف إطالق منصة فييـت            -٥٠
وباإلضافة .  بلداً من أفريقيا جنوب الصحراء     ١٩ووضعت منصة مشاهبة تغطي      )٥٢(االستثمارات

مة الروابط بني اجملموعات واألعمال التجارية موقعاً خمصـصاً علـى           إىل ذلك، طورت وحدة إقا    
  . جيعل منهجيتها لتكوين جمموعات الشركات متاحة يف مجيع أحناء العامل )٥٣(شبكة اإلنترنت

ووضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا مبادرة تيسري الوصول إىل املعـارف العلميـة              -٥١
، وهي مورد من املوارد الشبكية التفاعليـة جيمـع          )٥٤(االقتصادية يف أفريقيا   - واالجتماعية

  .املعارف العلمية واالجتماعية االقتصادية يف أفريقيا
__________ 

)٤٧( http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-
communication-materials/publications/full-list/unesco-global-report-opening-new-avenues-for-

empowerment-icts-to-access-information-and-knowledge-for-persons-with-disabilities/. 
)٤٨( http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/vip_dc/vip_dc_8.pdf. 
)٤٩( http://www.wipo.int/ardi/en/. 
)٥٠( http://www.research4life.org. 
)٥١( http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/aspi. 
)٥٢( See http://investment.unido.org/imp/. 
)٥٣( www.clustersfordevelopment.org/. 
)٥٤( http://askia.uneca.org/askia/node/1. 
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ووضع الكثري من شركات القطاع اخلاص مبادرات للتعاون مع الوكاالت الدوليـة،              -٥٢
، لتعزيز اإلدماج الرقمـي للفئـات االجتماعيـة املهمـشة،           )٥٥(يف ذلك االحتاد األورويب    مبا
  . األشخاص الذين يعانون من ضعف السمع وجمتمعات الصيد احمللية النائيةك

ونظمت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بالتعـاون مـع االحتـاد الـدويل               -٥٣
 حلقة دراسية دولية يف جنيف، سويسرا، عـن املـشاركة           ٢٠١٣يوليه  /متوزلالتصاالت يف   

وهدفت احللقـة   . يات املعلومات واالتصاالت  متكني الناس من خالل تكنولوج    : اإللكترونية
 هتدف إىل   )٥٦(الدراسية إىل الترويج لوضع أداة قياس وتقييم لالخنراط واملشاركة اإللكترونية         

مساعدة الدول األعضاء على فهم احلالة الراهنـة باسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات              
  . واالتصاالت ألغراض املشاركة املدنية واملشاركة العامة

  )٤-جيم(بناء القدرات   -د  
نظم االحتاد الدويل لالتصاالت االجتماع السنوي السابع املعين بتيسري مسار العمل             -٥٤
 خالل منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات، الذي ركز على املهارات اإللكترونيـة             ٤-جيم

 توجيهيـة لتنفيـذ     واعتمد االحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً مبادئ     . الوطنية جملتمع املعلومات  
  .)٥٧(٢٠١٨-٢٠١٥برنامج جديد ملراكز التفوق للدورة 

  التدريب التقين    
نظم االحتاد الدويل لالتصاالت حلقات عمل حول احملطات الطرفية الدقيقة الفتحـة              -٥٥

وتقوم أكادميية االحتاد الدويل بوضع برنامج تدرييب علـى إدارة طيـف           . )٥٨(والنظم الساتلية 
  . )٥٩(الترددات

ونفذت مجعية اإلنترنت برامج تدريبية تقنية بالتعاون مـع سـجالت اإلنترنـت               -٥٦
عقدت حلقات عمل مع االحتاد األفريقي للمساعدة يف تطوير نقاط تبـادل            كما  . اإلقليمية

، وحلقات عمل يف أمريكا الالتينية وأفريقيا عن مكافحـة الرسـائل            )٦٠(اإلنترنت يف أفريقيا  
  .اإللكترونية التطفلية

__________ 

 ).www.m-inclusion.euنظر ا(لدى االحتاد األورويب مشروع مع القطاع اخلاص بشأن اإلدماج اإللكتروين  )٥٥(
)٥٦( http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/METEP%20framework_18% 

20Jul_MOST%20LATEST%20Version.pdf. 
)٥٧( http://www.itu.int/ITU-D/asp/CMS/coe.asp. 
)٥٨( http://academy.itu.int/index.php/component/k2/item/1083. 
)٥٩( http://academy.itu.int/. 
)٦٠( http://www.internetsociety.org/events/workshops/axis-project-and-axis-workshops. 
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وتزوِّد مراكز العلم والتكنولوجيا واالبتكار التابعـة للمنظمـة العلميـة للملكيـة               -٥٧
 أوساط البحث واألعمال التجارية مبساعدة قيمة يف الوصـول إىل املعلومـات             )٦١(الفكرية

  . التكنولوجية من قواعد بيانات براءات االختراع واجملالت العلمية والتقنية

  شاريعتنظيم املاألعمال التجارية و    
، )٦٢(أنشأت اليونيدو واجلمعية التونسية لإلنترنت املنصة االفتراضية لريـادة األعمـال            -٥٨

ويف إطار  . وهي منصة على شبكة اإلنترنت هتدف إىل تدريب الشباب يف جمال ريادة األعمال            
مشروع اليونيدو لتسجيل األعمال يف فييت نام، درب موظفو وكالة تسجيل األعمال التجارية             

  .)٦٣(تب تسجيل األعمال التجارية يف األقاليم على حوسبة العمليات واإلجراءاتومكا
وتعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا على حتويل نقاط الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات             -٥٩

يف غانا ومجهورية ترتانيا املتحدة إىل مراكز لالتصاالت املبتكرة من خالل شـبكة املعـارف               
ومشل ذلك دراسة مبدئية عـن إدارة مراكـز         . )٦٤(تصاالت اجملتمعية يف أفريقيا   ملراكز اال  التابعة

  . )٦٥(االتصاالت وملكيتها ووضع خطط وأدوات استراتيجية خاصة مبؤسسات األعمال

  التعليم والشباب والبنات    
وفر االحتاد الدويل لالتصاالت، فيما يتعلق مببادراتـه العديـدة لوصـل املـدارس                -٦٠

امج تدريبية للمدرسني، وساعد يف وضع املناهج املدرسية املتعلقة باسـتخدام           باإلنترنت، بر 
  . )٦٦(احلواسيب وتطبيق التكنولوجيا يف طائفة واسعة من املواضيع

وركز االحتاد الدويل لالتصاالت بوجه خاص على متكني الفتيات والنـساء، وبـدء               -٦١
. ٢٠١٠ملعلومات واالتـصاالت عـام   االحتفال بيوم دويل لعمل الفتيات يف جمال تكنولوجيا ا   

ويواصل االحتـاد   . )٦٧(٢٠١٣ فتاة وامرأة شابة يف احتفاالت عام        ٤٠ ٠٠٠وشارك أكثر من    
  . )٦٨("فتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"الدويل لالتصاالت أيضاً استضافة بوابة 

أثر تكنولوجيـا   "نوان  وأعدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا دراسة بع         -٦٢
  . )٦٩("العمل والتعليم والتغيري االجتماعي: املعلومات واالتصاالت على الشباب العريب

__________ 

)٦١( http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/tisc. 
)٦٢( http://www.dep-youth.org/. 
)٦٣( http://investment.unido.org/imp/. 
)٦٤( http://community.telecentre.org/profiles/blogs/knowledge-network-of-african-community-

telecentres-knact-portal-t. 
)٦٥( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/a68d65_bn_ECA.pdf. 
)٦٦( http://www.itu.int/ITU-D/sis/Connect_a_school/. 
)٦٧( http://girlsinict.org/girls-in-ict-day-events/2013. 
)٦٨( http://girlsinict.org/. 
)٦٩( http://www.escwa.un.org/information/pubaction.asp?PubID=1422. 
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  احلكومة    
، أطلقت اإلسكوا أكادميية أساسيات تكنولوجيا املعلومات       ٢٠١٣فرباير  /شباطيف    -٦٣

 قـدراهتم يف     لتوعية صناع القرار وبناء    )٧٠(واالتصاالت لقادة احلكومات يف منطقة اإلسكوا     
  .جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية املستدامة

وتدعم اللجنة االقتصادية ألوروبا بنشاط بناء قدرات مقـرري الـسياسات علـى           -٦٤
وتركز برامج أخـرى    . إصالح األطر القانونية املتصلة بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت      

دمات التدريب واخلدمات االستشارية يف املسائل املتعلقة بالبيئة        على قواعد البيانات وعلى خ    
  .)٧١(والتجارة وإدارة األراضي، فضالً عن دعم منظِّمات املشاريع

  )٥-جيم(وجيات املعلومات واالتصاالت بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنول  -ه  
الدويل لالتصاالت احلاجة   خالل منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات، تناول االحتاد           -٦٥

وتشمل املبادرات احملددة الربنـامج     . )٧٢(إىل تعزيز التعاون الدويل بشأن أمن الفضاء اإللكتروين       
العاملي ألمن الفضاء اإللكتروين، ومصادر االحتاد الدويل لالتصاالت عن التـشريعات املتعلقـة         

 املعـين بـأمن     ١٧ريق الدراسة   قرارين جديدين اختذمها ف   و ،مبكافحة جرائم الفضاء اإللكتروين   
الفضاء اإللكتروين والتابع لقطاع توحيد مقاييس االتصاالت السلكية والالسلكية يف االحتـاد            

ووضع قطاع االتصاالت الالسلكية يف االحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً         . )٧٣(الدويل لالتصاالت 
ق االحتاد الدويل لالتصاالت مع     وينس. )٧٤(املبادئ األمنية للشبكات الدولية لالتصاالت احملمولة     

الشراكة الدولية املتعددة األطراف ملكافحة هتديدات الفضاء اإللكتروين يف إنشاء فـرق علـى              
املستوى الوطين لالستجابة للحوادث احلاسوبية وإجراء مناورات يف الفضاء اإللكتروين لـصاحل       

  . )٧٥(ة محاية الطفل على اإلنترنتوينسق االحتاد أيضاً مع الشركاء حول مبادر. البلدان الشريكة
وساعدت أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا اخلرباء يف الكومنولث اإلقليمي يف ميـدان              -٦٦

وبـدأ الكومنولـث    . )٧٧(يف إعداد مشروع عن اجملال املوثوق العابر للحـدود         )٧٦(االتصاالت
__________ 

)٧٠( http://www.itu.int/wsis/review/inc/docs/submissions/Form1_WSIS10-HLE-
OC_OfficialSubmissions-ESCWA_web.pdf. 

)٧١( http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/publication/Support-Systems-January_2014.pdf. 
)٧٢( http://www.itu.int/wsis/implementation/2013/forum/documents/outcomes.html. 
)٧٣( http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/chapt_5_iframe.htm. 
        ،١٤٥٧.  وم ١٢٢٣.  وم ١٠٧٨ .توصيات قطاع االتصاالت السلكية يف االحتاد الدويل لالتـصاالت م          )٧٤(

 .٢٠١٢. ، وم١٦٤٥. وم
)٧٥( http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/. 
)٧٦( http://www.en.rcc.org.ru/. 
)٧٧( http://www.en.rcc.org.ru/index.php/component/content/article/226-2009-02-16-09-43-13/810-on-

1-3-october-2012-in-geneva-switzerland-28th-session-of-the-rcc-informatization-commission-
and-15th-session-of-the-rcc-information-security-commission-were-held. 
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 التجارة واألعمال التجارية    اإلقليمي يف جمال االتصاالت التعاون مع مركز األمم املتحدة لتيسري         
  . )٧٨(اإللكترونية يف تنقيح السياسات املتعلقة بالتصديق على الوثائق التجارية بطرق غري التوقيع

 محايـة   )٧٩(ويعزز مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكرية          -٦٧
نترنت، من خالل منـع الرتاعـات       امللكية الفكرية يف النظام املتعلق بأمساء النطاقات على اإل        

وتسويتها، وذلك بالتواصل مع أصحاب العالمات التجارية وممثليها، وهيئة اإلنترنت لألمساء           
، واصل املركز عمله مـع مـدراء    ٢٠١٣ويف عام   . واألرقام املخصصة، وسلطات التسجيل   

يستخدم فيها الورق   الرموز القطرية للنطاقات من املرتبة العليا، مطبقاً سياسات إلكترونية ال           
  .)٨٠(لتسوية الرتاعات املتعلقة بالنطاقات، مبا يف ذلك ما يتعلق بأمساء النطاقات املدولة

ووضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي اتفاقية إقليميـة عـن              -٦٨
. )٨١( أفريقيا يفاإللكتروين  فضاء  التشريعات الفضاء اإللكتروين تشمل مشاورة إقليمية عن أمن         

ونظم مكتب اللجنة االقتصادية دون اإلقليمي للجنوب األفريقـي حلقـة عمـل للجماعـة               
  .٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاينللجنوب األفريقي للتوعية بأمن الفضاء اإللكتروين يف  اإلمنائية
ونشرت فرقة العمل املعنية هبندسة اإلنترنت، من خالل برنامج اخلصوصية جمللـس              -٦٩

اعتبارات اخلصوصية من أجل بروتوكـوالت      "إلنترنت، طلباً لتقدمي تعليقات بعنوان      هندسة ا 
وأطلقت فرقة العمل املعنية هبندسة اإلنترنت أيضاً قائمة عامة جديدة للربيـد            . )٨٢("اإلنترنت

 ملناقشة مقترحات إدخال حتسينات على الربوتوكوالت لغرض التخفيف مـن           )٨٣(اإللكتروين
  .ةتفشي عمليات املراقب

وأنشأت مجعية اإلنترنت الفريق العامل املعين مبكافحة الرباجميات اخلبيثـة وسـوء              -٧٠
 استعمال الرسائل اإللكترونية واهلواتف النقالة، وهو شراكة بني احلكومات ومشغلي الشبكة          

  .)٨٤(ومقدمي خدمات اإلنترنت، وموزعي الربيد اإللكتروين باجلملة املوثوق هبم

  )٦-جيم (واتيةالبيئة امل  -و  
 يف منتدى القمـة     ٦-الت اجتماع تيسري مسار العمل جيم     نظم االحتاد الدويل لالتصا     -٧١

وصدرت مخسة تقـارير    . )٨٥(العاملية جملتمع املعلومات حول موضوع سلوك املستهلك والطلب       
__________ 

)٧٨( http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/plenary13/ECE_TRADE_C_ 
CEFACT_2013_4E.pdf. 

)٧٩( http://www.wipo.int/amc/en/center/faq/domains.html. 
)٨٠( http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/. 
)٨١( http://www.lex-informatica.org/Presentation at uneca Conference.pptx. 
)٨٢( http://tools.ietf.org/search/rfc6973. 
)٨٣( perpass@ietf.org. 
)٨٤( http://www.maawg.org/. 
)٨٥( http://www.itu.int/wsis/implementation/2013/forum/documents/outcomes.html. 
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، واسـتراتيجيات   )٨٦(مواضيعية تتعلق باملوصولية الدولية باإلنترنت يف أفريقيا جنوب الصحراء        
، وفرض ضرائب على االتصاالت السلكية      )٨٧(بكات اجليل القادم يف بيئة عريضة النطاق      نشر ش 

، )٨٩(، وصناديق تعمـيم اخلـدمات  )٨٨(خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت /والالسلكية
  . )٩٠(والقواعد التنظيمية، ومحاية املستهلك يف بيئة من التقارب

يات تناولت البيئة املواتية لتكنولوجيـات      ونظم االحتاد الدويل لالتصاالت عدة منتد       -٧٢
     / ومنتـدى االتـصاالت  )٩١(املعلومات واالتصاالت، منها الندوة العاملية ملنظمي االتصاالت،  
، واحللقة الدراسية اإلقليمية    )٩٢(تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشراكة يف أفريقيا      

 إقليمية أخرى يف أمريكا الالتينية وآسـيا         واجتماعات )٩٣(عن التكاليف والرسوم يف أفريقيا    
  .وأوقيانوسيا

ونشر األونكتاد وأمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا استعراضاً ملواءمـة التـشريعات               -٧٣
وأطلق األونكتاد مشروعاً جديداً لدعم تنفيذ األطـر القانونيـة          . املتعلقة بالتجارة اإللكترونية  

  . رائم احلاسوبية، ومحاية البيانات الشخصية يف دول اإلسكوااملتعلقة بالعمليات اإللكترونية، واجل
وتقوم أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا بتنظيم مؤمترات سنوية يف االحتاد الروسي عن              -٧٤

معايري املعلومات، جتري فيها مناقشة جتارب ومشكالت احلكومة وشـركات األعمـال يف             
  . وكازاخستاناالحتاد اجلمركي لالحتاد الروسي وبيالروس 

، قدمت اإلسكوا خدمات استشارية يف وضع تشريعات للفضاء         ٢٠١٣وخالل عام     -٧٥
ووضعت اإلسكوا أيضاً مذكرة سياساتية عـن       . اإللكتروين لكل من اجلزائر والعراق واليمن     

املتعلقـة  ، ملساعدة أصحاب املصلحة يف العمليات التشريعية        )٩٤(تشريعات الفضاء اإللكتروين  
  .لكتروينالفضاء اإلب

. )٩٥(وواصلت منظمة التجارة العاملية برنامج عملها املعين بالتجـارة اإللكترونيـة            -٧٦
، قرر املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية متديداً         ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ففي

__________ 

)٨٦( http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/IIC_Africa_Final-en.pdf. 
)٨٧( http://www.itu.int/ITU-D/finance/Studies/NGN%20deployment%20strategies-en.pdf. 
)٨٨( http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Taxation%20Study-final-en.pdf. 
)٨٩( http://www.itu.int/en/ITU-

D/Conferences/GSR/Documents/ITU%20USF%20Final%20Report.pdf. 
)٩٠( http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Regulation%20and% 

20consumer%20protection.pdf. 
)٩١( http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2013/default.aspx. 
)٩٢( http://www.itu.int/ITU-D/afr/events/FTRA/2013/. 
)٩٣( http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Events2013/Cairo/home.aspx. 
)٩٤( http://www.escwa.un.org/information/pubaction.asp?PubID=1394. 
)٩٥( http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min11_e/brief_ecom_e.htm. 
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وخـالل  . )٩٦( اإللكتـروين  البثجديداً للوقف االختياري بشأن فرض رسوم مجركية على         
 أيضاً، عقدت جلنة التجارة والتنمية ندوة عن التجارة اإللكترونية واملؤسـسات            ٢٠١٣ عام

، فيما عقد جملس جتارة اخلدمات ندوة عن اخلدمات تتصل بالتطورات           )٩٧(الصغرية واملتوسطة 
  .)٩٨(يف جمال التجارة اإللكترونية

  )٧-جيم ( واالتصاالتطبيقات تكنولوجيا املعلوماتت  -ز  

  رونيةاحلكومة اإللكت    
، شاركت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف تنظـيم حلقـة        ٢٠١٣يف عام     -٧٧

 مسؤويل شؤون املعلومات واملسؤولني احلكوميني الرئيسيني يف جمال          كبار عمل لتنمية قدرات  
ريادة اجلهود املبذولة لتطوير احلكومة اإللكترونية، يف هلسنكي، باالشتراك مع حكومة فنلندا            

ونظمت الشعبة أيـضاً املنتـدى العـاملي للحكومـة      . )٩٩(ون مع املفوضية األوروبية   وبالتعا
اإللكترونية بشأن احلكومة الذكية واجملتمع الذكي، من خالل مكتب مشروع األمم املتحدة            

 الشعبة شاركت، كما )١٠٠(لشؤون احلوكمة التابع هلا، وبالتعاون مع حكومة مجهورية كوريا        
  . )١٠١(ء احلكومات الذي عقد يف اإلمارات العربية املتحدةيف تنظيم مؤمتر قمة رؤسا

، نظمت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية حلقـات عمـل          ٢٠١٣ويف عام     -٧٨
إقليمية لبناء قدرات القيادة اإللكترونية بالتعاون مع مكتب مشروع األمم املتحدة لـشؤون             

"  التحويلية للحكومة اإللكترونيـة    القدرة"احلوكمة كما رعت اجتماعاً لفريق خرباء بعنوان        
وأنشأت حكومة كولومبيا، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، وبرنامج        . )١٠٢()البحرين(

األمم املتحدة اإلمنائي مركزاً لالبتكار وتطوير احلكومة اإللكترونية ملنطقـة أمريكـا الالتينيـة         
  .تقدمي املشورة واملساعدة الفنيتني بعثة ل١٥وشرعت اإلدارة أيضاً يف أكثر من . والكارييب

ووضعت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية أداتني لقياس مدى تطور احلكومـة             -٧٩
اإللكترونية، وأعدت مبادئ توجيهية عن البيانات احلكومية املفتوحة املتعلقة مبشاركة املواطنني           

__________ 

)٩٦( https://mc9.wto.org/; WT/MIN(13)/32 – WT/L/907. 
)٩٧( https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/wkshop_june13_e/wkshop_june13_e.htm. 
)٩٨( https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/wkshop_apr13_e/wkshop_apr13_e.htm. 
)٩٩( http://www.unpan.org/Events/Conferences/tabid/94/mctl/EventDetails/ 

ModuleID/1532/ItemID/2322/Default.aspx. 
)١٠٠( http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN90655.pdf. 
)١٠١( http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/Aide-Memoire%20UNDESA% 

20Sessions%20Dubai%202013.pdf. 
)١٠٢( http://www.un.org/en/development/desa/newsletter/desanews/trends/2013/06/index.html. 
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 مـشارك   ٥ ٠٠٠ألكثر من   وأعطت دروساً تفاعلية    . )١٠٣(كأداة مرجعية على شبكة اإلنترنت    
  . )١٠٤(يف مركز التدريب عن ُبعد التابع لشبكة األمم املتحدة لإلدارة العامة

ونظمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع األونكتاد، حلقة دراسـية عـن              -٨٠
. )١٠٥(٢٠١٣ديـسمرب   /كانون األول احلوسبة السحابية واحلكومة اإللكترونية يف أفريقيا يف        

  .للجنة االقتصادية ألفريقيا أيضاً دراسة عن البيانات احلكومية املفتوحة يف أفريقياوأطلقت ا
ونظمت جامعة األمم املتحدة، واإلسكوا، وحكومة لبنان حلقة عمل تدريبيـة يف              -٨١

 عن سياسات احلكومة اإللكترونية، وهياكلها األساسية، وقياس        ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين 
إلسكوا وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف تنظيم حلقـة         وتشاركت ا . مدى تطورها 

، ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول عمل إقليمية عن أفضل املمارسات يف احلكومة اإللكترونية يف          
  . )١٠٦(قدمت فيها دراسة عن استراتيجيات احلكومة اإللكترونية يف البلدان العربية

ملكية الفكرية منتجات وخدمات يف جمـال       ، قدمت املنظمة العاملية لل    ٢٠١٣ويف عام     -٨٢
 بلداً وإىل مكاتب إقليمية للملكيـة       ٥٣املساعدة التقنية إىل مكاتب ُتعىن بامللكية الصناعية من         

ومشلت اجلهود أيضاً عقد عدة حلقات عمل إقليمية ركزت على          . الصناعية والفكرية يف أفريقيا   
يل، والتدريب، وتقاسم التجارب واملمارسـات      التشغيل اآل ب املتعلقةعدد من املواضيع الرئيسية     

  .)١٠٧(الفضلى الوطنية

  األعمال التجارية اإللكترونية    
عقد األونكتاد، ومركز التجارة الدولية، واالحتاد الربيدي العاملي مشاورة مفتوحـة             -٨٣

 ٢٠١٢ديـسمرب   /كـانون األول  عن مسار العمل املتعلق باألعمال التجارية اإللكترونية بني         
واستناداً إىل االستنتاجات اليت مت التوصل إليها، ركز اجتماع        . ٢٠١٣فرباير  /شباطف  ومنتص

 ٢٠١٣تيسري التجارة اإللكترونية الذي عقد يف منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات لعـام              
  .ألغراض التنميةالتجارة اإللكترونية تسخري على 
قتـصاد الـسحايب والبلـدان      اال :٢٠١٣ تقرير األونكتاد االقتصادي لعام      شددو  -٨٤

على أن خيارات اعتماد التكنولوجيا السحابية يف البلدان املنخفـضة واملتوسـطة     )١٠٨(النامية
وينصح التقريـر البلـدان     . الدخل تبدو خمتلفة عن تلك املتاحة يف االقتصادات األكثر تقدماً         

 مـن اختـاذ قـرارات       النامية بتعزيز فهمها لفرص التكنولوجيا السحابية وخماطرها للتمكن       
  .سياساتية مستنرية

__________ 

)١٠٣( http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/OpenGovernmentDataandServices/ 
tabid/1536/language/en-US/Default.aspx. 

)١٠٤( http://www.unpan.org/elearning/mdggame/tabid/1419/language/en-us/default.aspx. 
)١٠٥( http://www.uneca.org/scceg. 
)١٠٦( http://www.un.org/en/development/desa/newsletter/desanews/trends/2013/12/index.html. 
)١٠٧( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/a68d65_bn_WIPO.pdf. 
)١٠٨( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2013_en.pdf. 
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مشروع مشترك بني األونكتاد ومنظمة العمـل الدوليـة          ٢٠١٣يف عام    أُجنزوقد    -٨٥
ريـادة  قدرة النساء علـى     تطوير  ياسات  سلتنقيح إطار منظمة العمل الدولية اخلاص بتقييم        

  .ياسات يف هذه الس جتسيد ُبعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملشاريع وحتسني
وتواصل اللجنة االقتصادية ألوروبا وضع معايري األعمال التجارية اإللكترونية مـن             -٨٦

ومن بني هذه   . )١٠٩(خالل مركز األمم املتحدة لتيسري التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية        
 اليت تيّسر   املعايري قواعد األمم املتحدة لتبادل البيانات اإللكترونية يف اإلدارة والتجارة والنقل،          

تبادل املعلومات عن النقل واجلمارك ومشتريات احلكومة ومؤسسات األعمال، والتصنيع يف           
، تواصل حتسني وحتديث سـجالت التبـادل        ٢٠١٣وخالل عام   . اآلجال احملدَّدة والتمويل  

  .)١١٠(اإللكتروين للبيانات
ة اإللكترونيـة أمـام     ونفذت اللجنة االقتصادية ألفريقيا مشروعاً يتعلق بتيسري التجار         -٨٧

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يهدف إىل حتسني تنفيذ سياسات وخطط تكنولوجيا املعلومات           
وأجرت اللجنة تقييماً ملدى اجلهوزية للتجارة اإللكترونية،       . )١١١(واالتصاالت يف إثيوبيا وغامبيا   

  . يف البلدين سُتجرهبا مؤسسات صغرية ومتوسطة خمتارةةووضعت منصة للتجارة اإللكتروني
وقدَّم مركز التجارة الدولية نتائج مشاورة عقـدها بـشأن األعمـال التجاريـة                -٨٨

ونفَّذ . )١١٢(٢٠١٣اإللكترونية يف اجتماعني استعراضيني للقمة العاملية جملتمع املعلومات عام          
املركز أيضاً مشاريع لدعم مؤسسات األعمال يف فيجي وكوت ديفوار وكينيـا والكويـت     

التدريب هبدف  اً  أدوات تستند إىل شبكة اإلنترنت وشبكة اهلواتف احملمولة، وموفر         اًمستخدم
  .حتسني سالسل العرض والصالت السوقية

احتـضان  واعتمدت عدة شركات خاصة يف مجيع أحناء العامل مبادرات منها برامج              -٨٩
حملليني يف اعتماد األعمال وُنظُم الدفع باهلواتف احملمولة، ملساعدة منظمي املشاريع ا       مؤسسات  

  .تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  التعلم اإللكتروين    
 جمموعة أدوات إلطار الكفـاءة يف اسـتخدام         ٢٠١١طورت اليونسكو منذ عام       -٩٠

، عقـدت اليونـسكو     ٢٠١٣ويف عام   . )١١٣(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمدرسني   

__________ 

)١٠٩( http://www.unece.org/cefact/. 
)١١٠( http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-

business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/download.html. 
)١١١( http://www1.uneca.org/TabId/3018/Default.aspx?ArticleId=1476. 
)١١٢( http://www.intracen.org/open-consultation/. 
)١١٣( http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/unesco-ict-

competency-framework-for-teachers/. 
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 ونظمت املنتدى السياسي الرفيع املستوى عن       )١١٤(اجتماعاً عن مستقبل أدوات التعلُّم احملمولة     
كما عملت على بناء القـدرات،      . )١١٥(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم للجميع    

بالتعاون مع رابطة التعلُّم يف جامايكا وعمان وكينيا، على تطبيـق تكنولوجيـا املعلومـات      
  .واالتصاالت يف سياسات التعليم على الصعيد الوطين

ضعت اللجنة االقتصادية ألوروبا، بالتعاون مع برنامج األمم املتحـدة للبيئـة،            وو  -٩١
ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، منصة تدريب على اإلنترنـت كمقدمـة             

  .)١١٦(لكيفية التعامل مع احلوادث الصناعية
درسـني يف  وركزت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب على تـدريب امل      -٩٢

. جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وعلى املضمون التعليمي الرقمي، وإدارة املدارس   
وأُعد منشوران أحدمها عن إدمـاج تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت يف الـُنظُم               

 عن تنفيذ خطة سيبال يف أوروغـواي الـيت ُتـدمج    فيما يتضمن اآلخر حتليالً   )١١٧(التعليمية
  . )١١٨(ات الرقمية يف التعليمالتكنولوجي

وهناك عدة مبادرات للقطاع اخلاص تدعم سلسلة من اجلهود لتخليص األطفال من              -٩٣
 األطفال وضمان التحاقهم باملدارس، ودعم املدرسني واملـدارس، وربـط املـدارس             ةعمال

رسني، بشبكات االتصاالت واملعلومات الدولية، وتوفري التدريب اجلامع للثقافات لفائدة املد         
  .ودعم التعلُّم اإللكتروين وحتديث املناهج الدراسية

  الصحة اإللكترونية    
نظم االحتاد الدويل لالتصاالت حلقة عمل إقليمية عن خدمات الصحة اإللكترونية             -٩٤

هبدف تقاسم املعارف ونشر تطبيقات تكنولوجيا املعلومـات         )١١٩(يف البيئات الضعيفة املوارد   
وُنظمت مناسبتان أخريان خـالل مجعيـة       . ل املمارسات الصحية   أفض لتحقيقواالتصاالت  
هبـدف   )١٢١(وخالل الدورة املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي      )١٢٠(الصحة العاملية 

  ".اهلاتف احملمول يف جمال الصحة"إذكاء وعي البلدان باإلمكانات اليت يتيحها استخدام 

__________ 

)١١٤( http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219637e.pdf. 
)١١٥( http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/single-view/news/high_level_policy_ 

forum_on_ict_and_education_for_all_achievements_and_the_way_forward/#.UtyFwbQo6M8. 
)١١٦( http://www.unece.org/env/teia/pubs/onlinetraining2013. 
)١١٧( http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/49396/Integracion_tecnologias_WEB.pdf. 
)١١٨( http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/49837/ 

P49837.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl. 
)١١٩( http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/e-Health/201302/Pages/default.aspx. 
)١٢٠( http://www.who.int/mediacentre/events/2013/wha66/en/. 
)١٢١( http://esango.un.org/irene/ecosoc.html?page=viewContent&nr=21028&type=8. 
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التوعيـة بلغـات    " ePORTUGUÊSe"ن  ويدعم برنامج منظمة الصحة العاملية املعنو       -٩٥
متعددة وهو يعمل بتعاون وثيق مع وزارات الصحة يف البلدان الناطقة بالربتغاليـة لتيـسري               

  .الوصول إىل املعلومات الصحية
وميكِّن برنامج إتاحة الوصول إىل البحوث الصحية، التابع ملبادرة إتاحة الوصول إىل              -٩٦

 الذي وضعته منظمة الصحة العاملية وِكبار الناشـرين،         البحوث الصحية َعرب شبكة اإلنترنت    
 بلد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل من الوصول إىل إحـدى أكـرب              ١٠٠أكثر من   

  .جمموعات األدبيات الصحية واألحيائية الطبية يف العامل
ا، أفريقيا، وأوروب( فريقاً قطرياً من مخس مناطق إقليمية ٣٨، شارك   ٢٠١٣ويف عام     -٩٧

يف تدريبات أُجريت من خالل     ) وجنوب شرق آسيا، والشرق األوسط، وغريب احمليط اهلادئ       
عالقات عمل مشتركة بني منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت حول وضـع             

وتتـوفر  . استراتيجية وطنية للصحة اإللكترونية بغية وضع خطط وطنية للصحة اإللكترونية         
 املشتركة بني منظمـة الـصحة العامليـة واالحتـاد الـدويل             ستراتيجيةجمموعة األدوات اال  

  .حالياً خبمس من لغات األمم املتحدة )١٢٢(لالتصاالت
وملساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ معايري البيانات الصحية ومعايري تكنولوجيا املعلومات             -٩٨

.  الضوء على أمهية اعتماد هذه املعايري  ٢٤-٦٦الصحية، ألقى قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع          
الـصلة  كما ألقى الضوء على ضرورة أن ُتستعَمل أمساء النطاقات العاملية الرفيعة املـستوى ذات               

  .بالصحة مبا يضمن املصلحة العامة وعلى حنو يتسق مع األهداف العاملية يف جمال الصحة العاملية
وأعدت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب كُتيباً عن الصحة اإللكترونية            -٩٩

يـة يف   بالتعاون مع اجلمعية اإلسبانية للمعلومات الصحية إلدارة وحوكمة الصحة اإللكترون         
واعُتمد الكُتيب مادةً يف الربامج التدريبية اجلامعية يف جمال املعلومـات           . )١٢٣(أمريكا الالتينية 

 -مجهوريـة   (الصحية والطبية يف كل من األرجنتني وإكوادور والربازيل وبريو وفرتويـال            
 دراسات  وأجرت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب أيضاً      . وكولومبيا) البوليفارية

والـصحة اإللكترونيـة يف    )١٢٤(حاالت عن التطبيب عن ُبعد يف مجهورية فرتويال البوليفارية   
، ودراسة إقليمية عن الربوتوكوالت اإلقليمية للسياسات العامة املتعلقة بالرعاية          )١٢٥(املكسيك

  .)١٢٦(الصحية عن ُبعد
__________ 

)١٢٢( http://www.who.int/ehealth/publications/overview.pdf. 
)١٢٣( http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/47652/P47652.xml&xsl=/tpl-

i/p9f.xsl&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl. 
)١٢٤( http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/49897/P49897.xml&xsl=/tpl/ 

p9f.xsl&base=/socinfo/tpl/top-bottom.xslt. 
)١٢٥( http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/49281/P49281.xml&xsl=/ 

tpl/p9f.xsl&base=/socinfo/tpl/top-bottom.xslt. 
)١٢٦( http://www.eclac.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/51222/P51222.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&bas
e=/publicaciones/top_publicaciones.xsl. 
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  البيئة اإللكترونية    
 مناسبات لبناء القدرات وإذكاء الوعي بـشأن        نظَّم االحتاد الدويل لالتصاالت عدة      -١٠٠

. )١٢٧(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتغيُّر املناخ والنفايات اإللكترونية واالستدامة البيئية        
ووافق فريق الدراسة اخلامس يف قطاع توحيد مقاييس الدراسات السلكية والالسلكية التابع            

يدة بشأن معايري تكنولوجيـا املعلومـات       لالحتاد الدويل لالتصاالت على تسع توصيات جد      
 تقريراً تغطي عدداً من اجملاالت منها التكيُّف مع تغيُّـر     ١٧ ونَشر   ،واالتصاالت املراعية للبيئة  

املناخ والتخفيف من حدته، والكفاءة يف استخدام الطاقة، والشبكات الذكيـة، والنفايـات             
ستدامة، واملبـاين املـستدامة، وإدارة      اإللكترونية، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت امل    

  .)١٢٨(معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عند انتهاء صالحيتها
وعقدت فرقة العمل املشتركة املؤلفة من االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية             -١٠١

ا إمكانيـة   لألرصاد اجلوية واللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات حلقيت عمل حبثت فيهم          
وشـكَّل فريـق    . استخدام الكابالت البحرية يف مراقبة احمليطات واملناخ واإلنذار بالكوارث        

واإلدارة الذكيـة    )١٢٩(الدراسة اخلامس أيضاً جمموعات تركيز عن املُدن الذكية املـستدامة         
واستمر يف تنظيم اجتماعات لنشاط التنسيق املـشترك تناولـت تكنولوجيـات             )١٣٠(للمياه
  .)١٣١(ات واالتصاالت وتغيُّر املناخاملعلوم
 )١٣٢(وواصلت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تطوير نظام معلومات األرصـاد اجلويـة             -١٠٢
ويتواصل التقدم يف مـشروع     . ييسِّر الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ واملياه        الذي

وتقوم املنظمات احلكومية املعنية بالطقس     . )١٣٣(البيانات اإليضاحية يف جمال التنبؤ بالطقس القاسي      
املثـال،  يف أحناء العامل بتسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت جلملة أمور بينها، على سبيل             

  . األمساك يف حبرية فيكتوريا يف أوغندا َعرب خدمة الرسائل القصريةإرسال حتذيرات إىل صيادي
وأمانة اتفاقيات بازل وروتردام وسـتكهومل يف       ويساهم برنامج األمم املتحدة للبيئة        -١٠٣

النقاش املتعلق باإلدارة املستدامة لدورة حياة معدات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت            
ويشجع برنامج األمم املتحدة للبيئة أيضاً على الرصد الذكي للمناخ          . والنفايات اإللكترونية 

ج للتعاون القطـاعي بـني جمتمـع        باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ويروِّ    
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجمتمع محاية البيئة يف خمتلف أحناء العامل

__________ 

)١٢٧( http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/Pages/events.aspx. 
)١٢٨( http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/Pages/publications.aspx. 
)١٢٩( http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx. 
)١٣٠( http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/swm/Pages/default.aspx. 
)١٣١( http://www.itu.int/en/ITU-T/jca/ictcc/Pages/default.aspx. 
)١٣٢( http://www.wmo.int/pages/meetings/documents/Final_2013PTC_Report.pdf. 
)١٣٣( http://www.wmo.int/pages/mediacentre/news/AfricaSevereWeatherForcastingProject.html. 
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وأرسل الربنامج الفرعي للبيئة يف اللجنة االقتصادية ألوروبا، بالتعاون مع معهد األمم              -١٠٤
ادي رسـالة مـشتركة     املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص        

جلهات الوصل الوطنية واجلهات صاحبة املصلحة تتعلق باألدوات اإللكترونية لسجالت إطالق           
. )١٣٤(امللوِّثات ونقلها، يف إطار مركز آرهوس لتبادل املعلومات املتعلقة بالدميقراطيـة البيئيـة            

  .)١٣٥(أطلقتهاووضعت اللجنة االقتصادية ألوروبا أيضاً جمموعة أدوات االقتصاد األخضر و

  الزراعة اإللكترونية    
إن جمموعة ممارسي الزراعة اإللكترونية هي مبادرة عاملية ملنظمـة األمـم املتحـدة              -١٠٥

لألغذية والزراعة هتدف إىل تيسري تبادل املعارف املتعلقة باستخدام تكنولوجيات املعلومـات         
، وصل عـدد    ٢٠١٣ة عام   ويف هناي . واالتصاالت يف تطوير الزراعة وضمان األمن الغذائي      

  . )١٣٦( بلدا١٧٠ً شخص من أكثر من ١٠ ٩٠٠األفراد املسجلني يف هذه اجملموعة إىل 
وأجرت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب دراسات عن آثار تكنولوجيات            -١٠٦

ملعلومـات،  املعلومات واالتصاالت يف الزراعة اإلقليمية، مبا يف ذلك أفضل املمارسات يف ُنظُم ا       
ونظَّمت اللجنة وحكومة كوستاريكا    . وإدارة اإلنتاج، وحتليل املخاطر الشاملة، واإلدارة البيئية      

القدرة التنافـسية واإلدمـاج     لتعزيز  التكنولوجيات الرقمية   تسخري  حلقة دراسية دولية بعنوان     
تقريراً  جنة أيضاً وأعدت الل . )١٣٧(كوستاريكا الزراعة يف قطاع  االجتماعي والتنمية املستدامة يف     

  .)١٣٨(الزراعة يف أمريكا الالتينيةقطاع عن تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف 

  العلوم اإللكترونية    
نظَّمت اليونسكو منتدى عن استخدام العلوم اإللكترونية يف تعزيز القواسم املشتركة             -١٠٧

ة يف العلوم اإللكترونيـة وتطـوير       بني العلوم والسياسات واجملتمع تناولت االجتاهات الناشئ      
  .)١٣٩(التطبيقات يف اجملاالت العامة احليوية

وأطلقت اليونسكو واملنظمة األوروبية للبحوث النووية وحدات تدريبية يف الفيزياء            -١٠٨
وأطلقـت  . ملدرسي العلوم خالل االحتفال باليوم العاملي للعلوم من أجل السالم والتنميـة           

العاملي للعلـوم والتكنولوجيـا، واألدوات الـسياساتية لالبتكـار،          املرصد  اً  اليونسكو أيض 

__________ 

)١٣٤( http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 
)١٣٥( http://www.unece.org/index.php?id=33571. 
)١٣٦( http://www.e-agriculture.org/. 
)١٣٧( http://www.iica.int/Esp/prensa/Lists/Comunicados%20Prensa%202009/DispForm.aspx?ID=864. 
)١٣٨( http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/49319/P49319.xml&xsl=/tpl-

i/p9f.xsl&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl. 
)١٣٩( http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/e-science/. 
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على إطالق مشروع اليونـسكو حلفـظ الطبيعـة    " Nature"مع الفريق الناشر جمللة   وعملت
  .)١٤٠("املكتبة العاملية للعلوم"املسمى 
 )١٤١(وأنشأت اللجنة االقتصادية ألفريقيا جلنة املعلومات اإلمنائية والعلم والتكنولوجيا          -١٠٩

  .لتوفري بناء القدرات من خالل تقاسم املعارف واخلربات

  )٨-جيم(التنوع الثقايف واهلوية الثقافية، والتنوع اللغوي، واحملتوى احمللي   -ح  
يف إطار املبادرة اخلاصة بشأن مساعدة السكان األصليني، يهدف قطـاع التنميـة يف                -١١٠

تمعات الـشعوب األصـلية لتكنولوجيـات       االحتاد الدويل لالتصاالت إىل تعزيز استخدام جم      
وتشمل اخلطـة   . املعلومات واالتصاالت والترويج إلدماج هذه اجملتمعات يف جمتمع املعلومات        

أنشطة لتشجيع اإلدمـاج     )١٤٢(التشغيلية ملكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت       
ىل تكنولوجيـات املعلومـات     الرقمي وإتاحة الوصول الشامل واملستدام وامليسور التكلفـة إ        

  .واالتصاالت، مبا يف ذلك وصول الفئات احملرومة واملهمشة والضعيفة والشعوب األصلية إليها
وهتدف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب، من خالل عملية خطة العمل             -١١١

ة أمور بينها جتاوز الفجـوة      اإلقليمية جملتمع املعلومات يف أمريكا الالتينية والكارييب، إىل مجل        
وقدمت اللجنـة االقتـصادية     . الرقمية بني اجلنسني من خالل توعية احلكومات هبذه املسألة        

ألمريكا الالتينية والكارييب، خالل املؤمتر اإلقليمي املعين باملرأة يف أمريكا الالتينية ومنطقـة             
  .)١٤٣(اختراق َعتبة املساواة: صاد الرقمياملرأة اآلسيوية يف االقت: البحر الكارييب، تقريراً بعنوان

وقامت اليونسكو بعدة مبادرات هتدف إىل حتسني نوعية احملتوى الرقمي على شبكة              -١١٢
حالة احملتوى العريب الرقمـي ومناذجـه       "اإلنترنت باللغة العربية، مبا يف ذلك دراسة بعنوان         

  . )١٤٥("لعريب من خالل احلاضناتتعزيز صناعة احملتوى الرقمي ا"ومبادرة باسم  )١٤٤("التجارية
ونظَّمت املنظمة العاملية للملكية الفكرية، إىل جانب مجاعة دول األنديز، حلقة عمـل               -١١٣

وأتاحت . عن الوصول إىل املوارد اجلينية ومحاية املعارف التقليدية من منظور الشعوب األصلية           
لتقليدية، الـيت هتـدف إىل      حلقة العمل للمشاركني فرصة استعراض جمموعة وثائق املعارف ا        

مساعدة أصحاب املعارف التقليدية يف حتديد مصاحل امللكية الفكرية اخلاصـة هبـم والـدفاع               

__________ 

)١٤٠( http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/science-education/. 
)١٤١( http://www.uneca.org/codist. 
)١٤٢( http://www.itu.int/ITU-D/pdf/op/OP2011-2014.pdf. 
)١٤٣( http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/51141/womaninthedigitaleconomy.pdf. 
)١٤٤( http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ICTD_13_TP-

1_E.pdf. 
)١٤٥( http://www.itu.int/wsis/review/inc/docs/submissions/Form1_WSIS10-HLE-

OC_OfficialSubmissions-ESCWA_web.pdf. 
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وشاركت املنظمة العاملية للملكية الفكرية أيضاً يف مناسبات عامليـة وإقليميـة يف             . )١٤٦(عنها
  .افات التقليديةإندونيسيا ومجهورية إيران اإلسالمية والنرويج تتعلق باحلفاظ على الثق

  )٩-جيم(وسائط اإلعالم   -ط  
أجرى االحتاد الدويل لالتصاالت دراسات بشأن البـث التلفزيـوين بربوتوكـول              -١١٤

كما سـيتيح شـبكات     الذي سيتيح حتسني تقدمي املضمون بوسائط متعددة،         )١٤٧(اإلنترنت
 ويعمـل قطـاع   . حلّد من االختالالت الدولية اليت تصيب وسائط اإلعالم       ا )١٤٨(اجليل التايل 

توحيد مقاييس االتصاالت السلكية والالسلكية التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً علـى            
تعزيز إمكانية الوصول إىل خصائص وسائط اإلعالم السمعية البصرية من خـالل جمموعـة              

 ونظَّـم القطـاع    .)١٤٩(التركيز املعنية بإمكانية الوصول إىل وسائط اإلعالم السمعية البصرية        
  .)١٥٠(مسابقتني عن صعوبات تطبيق البث التلفزيوين بربوتوكول اإلنترنت

ويقوم االحتاد الدويل لالتصاالت أيضاً بتنفيذ مشروع يتعلـق باالنتقـال مـن البـث                 -١١٥
  .إىل البث الرقمي هبدف مساعدة البلدان النامية على االنتقال إىل البث األرضي الرقمي التناظري
ضافت اليونسكو اليوم العاملي حلرية الصحافة الذي ركّز على         ، است ٢٠١٣ويف عام     -١١٦

واعتمدت اليونسكو خطة عمل بشأن سالمة الـصحفيني معـززةً          . تعزيز سالمة الصحفيني  
  .)١٥١(خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب

كو مبادرةً تتعلق بتعزيز وسـائط  وأطلق الربنامج الدويل لتنمية االتصال التابع لليونس    -١١٧
وجربت اليونسكو أيضاً املنهج الدراسي النموذجي حملو أمية املعلمـني          . )١٥٢(اإلعالم املعرفية 

  .)١٥٣(اإلعالمية واملعلوماتية، واملؤشِّرات املراعية للجنسني اخلاصة بوسائط اإلعالم
ركز القـانوين أللعـاب     امل"وأصدرت املنظمة العاملية للملكية الفكرية ورقةً بعنوان          -١١٨
 تقدم حتليالً قانونياً هلذا الشكل من أشكال الترفيـه   )١٥٤("حتليل مقارن للنهج الوطنية   : الفيديو

  .اجلماهريي املتزايد شعبيةً والذي ميثل منصة قوية للفن اإلبداعي
__________ 

)١٤٦( http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_toolkit_draft.pdf. 
)١٤٧( http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iptv/Pages/default.aspx. 
)١٤٨( http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/ngn/Pages/default.aspx. 
)١٤٩( http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava/Pages/default.aspx. 
)١٥٠( http://www.itu.int/en/ITU-T/challenges/pages/iptv.aspx. 
)١٥١( http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002227/222728e.pdf. 
)١٥٢( http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/intergovernmental-

programmes/ipdc/special-initiatives/media-development-indicators-mdis/. 
)١٥٣( http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/ 

GeneralConferenceReportAnnex.pdf. 
)١٥٤( http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/ 

comparative_analysis_on_video_games.pdf. 
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  )١٠-جيم(األبعاد األخالقية جملتمع املعلومات   -ي  
ستغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية        تقود الشبكة الدولية للقضاء على ا       -١١٩

 منـع   أنـشطة ،  ١٠-واالجتار هبم ألغراض جنسية، بوصفها من ميسري مسار العمل جـيم          
ونظرت تقارير الرصد   . على األطفال من خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت       االعتداء

  .)١٥٥(اية األطفال من االستغالل اجلنسيالعاملية اليت أعدهتا الشبكة يف التقدُّم احملرز يف مح
التحـدِّيات  "وأعد برنامج توفري املعلومات للجميع التابع لليونسكو دراسةً بعنـوان             -١٢٠

ووضع الربنامج كتيبـاً    . )١٥٦("األخالقية واجملتمعية الراهنة والناشئة اليت تواجه جمتمع املعلومات       
ونظمت اليونسكو أيـضاً    . )١٥٧(علوماتلفائدة مقرري السياسات عن األخالقيات يف جمال امل       

مؤمتراً دولياً عن حتوالت اإلنترنت والتحوالت االجتماعية الثقافية يف جمتمع املعلومات يف االحتاد            
  .)١٥٩( واجتماعاً دولياً للخرباء تناول اجلوانب األخالقية جملتمع املعلومات يف التفيا)١٥٨(الروسي
مبادئ توجيهية عن حرية التعبري واخلصوصية يف       ونشر الفريق املعين باحلوار الصناعي        -١٢١

  .)١٦٠ (قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية
وعقد مؤمتر وزراء جملس أوروبا املسؤولني عن وسائط اإلعالم وجمتمع املعلومـات              -١٢٢

منتدى عن حرية التعبري والدميقراطية يف العصر الرقمي وعن الفرص واحلقوق واملـسؤوليات             
ق أمام اجمللس للمضي يف عمله على مجلة أمـور منـها مفهـوم حريـة                اليت مهدت الطري  

واعتمدت جلنة الوزراء اإلعالن املتعلِّق مبخاطر التعقُّب الرقمي وغـريه مـن            . )١٦١(اإلنترنت
  .)١٦٢(تكنولوجيات املراقبة على احلقوق األساسية

  )١١-جيم(التعاون الدويل واإلقليمي   -ك  
روبا فريقاً عامالً مشاريعياً ُيعىن بالتنمية القائمة علـى         أنشأت اللجنة االقتصادية ألو     -١٢٣

يضم مسؤولني حكوميني   واملعرفة ضمن إطار الربنامج اخلاص املعين باقتصادات وسط آسيا،          

__________ 

)١٥٥( http://resources.ecpat.net/EI/index_A4A.asp. 
)١٥٦( http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002227/222791e.pdf. 
)١٥٧( http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/ 

riga_ethics_expert_meeting_outcomes_now_available/#.UtssBdVOnIU. 
)١٥٨ ( http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/major_event_by_ifap_ 

to_stimulate_international_reflection_on_internet_and_societal_transformation/#.Ut3WjLQo6M8. 
)١٥٩( http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ 

information-for-all-programme-ifap/events/global-meeting-of-experts-on-the-ethical-aspects-of-
information-society/. 

)١٦٠( http://www.telecomindustrydialogue.org/. 
)١٦١( http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Belgrade2013/default_en.asp. 
)١٦٢( https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2074317&Site=CM. 
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وتعمل اللجنة االقتصادية ألوروبا أيضاً بالتعاون الوثيق مع الكومنولث         . )١٦٣(رفيعي املستوى 
املعايرة واملقاييس واملـصادقة املـشترك بـني دول         اإلقليمي يف ميدان االتصاالت، وجملس      

  .كومنولث الدول املستقلة
وشاركت بلدان أمريكا الالتينية يف احلوار اإلقليمي بشأن شبكات النطاق العريض             -١٢٤

الذي طُِلَب فيه إىل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب إجراء دراسة جديدة عـن              
وناقش املشاركون أيـضاً اخلطـوات      . لهواتف احملمولة يف املنطقة   خدمات النطاق العريض ل   

  .الالزمة لتركيب كابل حبري جديد بني أوروبا وأمريكا الالتينية
وشارك . ونظمت اإلسكوا املنتدى العريب لقطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت         -١٢٥

منظمات اجملتمع املـدين    يف املنتدى خرباء وأصحاب مصلحة من القطاعني العام واخلاص ومن           
واألوساط األكادميية ناقشوا سبل تعزيز آليات التمويل واالستثمار، والترويج ملبادرات مؤسسات 

  .األعمال، وتطوير القطاع التنافسي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنطقة العربية
، كمنظمة التعـاون    ووسعت مجعية اإلنترنت تعاوهنا مع املنظمات احلكومية الدولية         -١٢٦

والتنمية يف امليدان االقتصادي، واالحتاد األفريقي، ومنتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط           
اهلادئ، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، وجلنة البلدان األمريكيـة لالتـصاالت الـسلكية             

اوهنا مع احلكومـات    والالسلكية التابعة ملنظمة الدول األمريكية، وجملس أوروبا، وكذلك تع        
  .)١٦٤(الوطنية هبدف تعزيز جهود توسيع اإلنترنت املفتوحة عاملياً

  تنفيذ املواضيع  -٢  

  آليات التمويل  -أ  
يواصل القطاع اخلاص االستثمار يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف سياق            -١٢٧

ـ          ة، والبنيـة التحتيـة     الظروف االقتصادية املتغرية، مع التركيز على شبكات اهلواتف احملمول
وتؤدِّي املؤسسات املالية الدوليـة     . لشبكات النطاق العريض على الصعيدين الدويل والوطين      

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

  . بلدا٣٠ً مليار دوالر أمريكي يف قطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف ١,٢ من
وأنشأ الكثري من البلدان صناديق لتعميم الوصول واخلدمات هدفها توجيه التمويـل              -١٢٨

حنو دعم إيصال خدمات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت إىل املناطق الريفية واألمـاكن        
 رغم مـا    ٢٠١٣وتزاَيد استخدام هذه الصناديق عام      . اليت تعاين من نقص يف هذه اخلدمات      

واجهته بعض الصناديق من صعوبات يف تنفيذ واليتها بسبب قيود سياسـية أو قانونيـة أو                
  .بسبب نقص يف القدرات

__________ 

)١٦٣( http://www.unece.org/speca/kbd_v.html. 
)١٦٤( http://www.internetsociety.org/who-we-are/our-community-and-partners. 
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التمويل ومتثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد اجملاالت اليت يواجه فيها الوصول إىل              -١٢٩
وال تتوفر سوى فرص    . صعوبات يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية        

قليلة لألفراد ومؤسسات األعمال يف البلدان الفقرية إلجياد متويل تأسيسي الختبـار وتـسويق              
وبإمكان احلكومات وصناديق تعميم الوصول واخلـدمات، واملؤسـسات         . )١٦٥(أفكار جديدة 

 يف جمال تكنولوجيـا     ةة، والوكاالت الدولية املساعدة يف تشجيع تنظيم األعمال اإلبداعي        اخلريي
املعلومات واالتصاالت، من خالل ختصيص رأس مال استثماري ملنظمي املـشاريع هـؤالء،             

الوقت نفسه تشجيع نشوء آليات مالية تعتمد على تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت              ويف
تنقلة، واالستعانة مبجموعة كبرية من املصادر اخلارجية، والتعهيد اجلماعي،         كاخلدمات النقدية امل  
  .والتمويل البالغ الصغر

  إدارة اإلنترنت  -ب  

  تعزيز التعاون    
مـايو وتـشرين    /عقد الفريق العامل املعين بتعزيز التعاون أول اجتماعني له يف أيار            -١٣٠
 رداً على مواضيع    ٦٩ وتلقى   )١٦٧(ستقصائياًونفذ الفريق استبياناً ا   . )١٦٦(٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

منها تنفيذ برنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات، ودور اجلهـات صـاحبة املـصلحة               
  .والبلدان النامية والعقبات اليت تعيق املشاركة يف تعزيز التعاون

 وقدمت الردود نظرة متبصِّرة يف تنوُّع اجلهات صاحبة املصلحة املشاركة يف عمليـة    -١٣١
كـي يناقـشها   اً  مسألة تقريب٢٠٠وُحدِّدت  . إدارة اإلنترنت وفيما تركز عليه هذه اجلهات      

الفريق العامل املعين بتعزيز التعاون ويضع جمموعةً من التوصيات عن تعزيز التعاون كي تنظر              
  .فيها اجلمعية العامة

  منتدى إدارة اإلنترنت    
مهية منتدى إدارة اإلنترنت بوصفه منتدى       بأ ٦٨/١٩٨تسلم اجلمعية العامة يف القرار        -١٣٢

للحوار بني أصحاب مصلحة متعددين بشأن املسائل املتعلِّقة بالـسياسات العامـة املتـصلة              
  .بالعناصر األساسية إلدارة اإلنترنت ودورها يف بناء الشراكات

 يف بـايل،    ٢٠١٣أكتـوبر   /وُعقد املنتدى الثامن إلدارة اإلنترنت يف تـشرين األول          -١٣٣
تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة     : مد اجلسور "وكان موضوعه الرئيسي هو     . )١٦٨(ندونيسياإ

__________ 

 .ة من حتالف أفريقيا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمسامه )١٦٥(
)١٦٦( http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WGEC.aspx. 
)١٦٧( http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/WGEC_Summary_of_Responses.pdf. 
)١٦٨( http://www.intgovforum.org/cms/2013-bali. 
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وحتضرياً هلذا االجتماع، ُعِقدت منتديات إقليميـة       ". املتعددين لتحقيق النمو والتنمية املستدامة    
، )١٧٢(، وأوروبا )١٧١(احمليط اهلادئ و، وآسيا   )١٧٠(، واملنطقة العربية  )١٦٩(إلدارة اإلنترنت يف أفريقيا   

واعتمـد املنتـدى    . )١٧٣(ويف أماكن أخرى، إضافةً إىل منتديات وطنية يف الكثري من البلـدان           
إلدارة اإلنترنت أشكاالً جديدة وأعاد تركيز بعض املسائل التقليدية للمنتدى، مبا يتماشى             الثامن

  .مع املشهد املتغري ملناقشات إدارة اإلنترنت
ال حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت الذي أسسه        واجتمع الفريق العامل املعين بإدخ      -١٣٤

رئيس جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف إطار والية اللجنة املتعلِّقـة بتعزيـز               
      /احلوار حول مواصلة تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات، مخس مـرات بـني شـباط               

  إىل الدورة اخلامسة عشرة للجنة     )١٧٤(م الفريق تقريره  وقد. ٢٠١٢فرباير  / وشباط ٢٠١١فرباير  
تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية وللدورة املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي          

 يف نيويـورك، الواليـات املتحـدة      ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٢٧-٢ اليت ُعقدت يف     ٢٠١٢لعام  
  . التوصياتهذهمعية العامة تنفيذ ، أقرت اجل٢٠١٢ديسمرب /ويف كانون األول .األمريكية
بعد ذلك، تابع الفريق االستشاري املتعدِّد أصـحاب املـصلحة يف منتـدى إدارة                -١٣٥

اإلنترنت التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل املعين بإدخال حتسينات على منتدى إدارة             
وأجـرى الفريـق   . تنفيذهااإلنترنت الذي أنشأ فريقاً عامالً خمصصاً لتقييم هذه التوصيات و    

االستشاري املتعدِّد أصحاب املصلحة تقييماً لتوصيات الفريق العامل املعين بإدخال حتسينات           
  . واقترح جدوالً زمنياً لتنفيذها٢٠١٣مارس /على منتدى إدارة اإلنترنت يف آذار

لوجيـا  وقدمت أمانة منتدى إدارة اإلنترنت تقريراً إىل جلنة تسخري العلـم والتكنو             -١٣٦
ألغراض التنمية حيدد بعض اخلطوات املتخذة رداً على اجملاالت اخلمسة اليت تتناوهلا توصيات             

صـياغة نتـائج    : الفريق العامل املعين بإدخال حتسينات على منتدى إدارة اإلنترنت وهـي          
اجتماعات املنتدى، وطرائق العمل، والتمويل، وتوسيع نطاق املشاركة وبناء القدرات، وربط    

وعززت اإلجراءات اليت اختذهتا أمانة     . نتدى بغريه من الكيانات ذات الصلة بإدارة اإلنترنت       امل
منتدى إدارة اإلنترنت من قدرهتا على االتصال والتوعية كما عززت جهودها جلمع األموال             

  .وحّسنت إمكانيات مشاركة البلدان النامية
سينات على منتدى إدارة اإلنترنـت،      ووفقاً لتوصيات الفريق العامل املعين بإدخال حت        -١٣٧

تعمل أمانة منتدى إدارة اإلنترنت والفريق االستشاري ألصحاب املصلحة املتعددين على حتسني            
نوعية وشكل نتائج اجتماعات املنتدى هبدف تعزيز أثره على إدارة اإلنترنت وسياساهتا العامـة           

__________ 

)١٦٩( http://afigf.uneca.org/. 
)١٧٠( http://www.igfarab.org. 
)١٧١( http://www.rigf.asia. 
)١٧٢( http://www.eurodig.org. 
)١٧٣( http://www.intgovforum.org/cms/igf-initiatives. 
)١٧٤( http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/a67d65_en.pdf. 
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سائط التواصل االجتماعي ملنتـدى إدارة  وأدَّى توسيع التغطية اإلعالمية بو. على الصعيد العاملي 
وتواصل حتـسُّن طرائـق     . اإلنترنت إىل زيادة تعزيز قدرة املنتدى على االتصال وبروز إجنازاته         

عمل منتدى إدارة اإلنترنت، مبا يف ذلك املشاورات املفتوحة، والفريق االستشاري ألصـحاب             
 أنـه منـذ     ٢٠١٣خالل دورة عـام     ومن التحسينات الرئيسية    . املصلحة املتعددين، واألمانة  

 وحىت  ٢٠١٣يونيه  /املشاورة املفتوحة الثانية واجتماعات الفريق االستشاري يف حزيران        اختتام
، عقدت أمانة املنتدى سلسلة من      ٢٠١٣أكتوبر  /انعقاد املنتدى الثامن يف بايل يف تشرين األول       

وستـستمر  . جتماع السنوي االجتماعات االفتراضية للفريق االستشاري ملواصلة التحضري لال      
  .٢٠١٤هذه املمارسة عام 

وال تزال زيادة   . ٢٠١٤وسيتواصل حتسني وتوسيع أنشطة بناء القدرات خالل عام           -١٣٨
التمويل للمنتدى، من خالل تشجيع املاحنني املعتادين واجلدد على التربع، متثل أولوية بالنسبة             

  .إىل األمانة والفريق االستشاري

  وجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميةقياس تكنول  -ج  
إن الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميـة هـي              -١٣٩

مبادرة ألصحاب املصلحة املتعددين بقيادة االحتاد الدويل لالتصاالت، واألونكتـاد، واللجنـة            
جودة إحصاءات تكنولوجيـا    وفرة و سني  االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب، هتدف إىل حت      

 أنشأت الشراكة فرقة العمل  ٢٠١٣ويف عام   . )١٧٥(تصاالت القابلة للمقارنة دولياً   املعلومات واال 
املعنية خبدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات القائمة على تكنولوجيا املعلومات          

املعنية بقياس أهداف القمة العاملية جملتمع      وأطلقت فرقة العمل    ). بقيادة األونكتاد (واالتصاالت  
 لتقييم مدى   وصفيةأيضاً استبياناً يتضمَّن بيانات     ) بقيادة االحتاد الدويل لالتصاالت   (املعلومات  

  .)١٧٦(توفُّر البيانات ملؤشرات أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات
قطاع تكنولوجيا املعلومـات    ويواصل االحتاد الدويل لالتصاالت مراقبة التطورات يف          -١٤٠

وجيري حتديث قاعـدة بيانـات      . واالتصاالت العاملي من خالل جمموعة إحصاءاته ومؤشراته      
مؤشرات االتصاالت العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو منتظم كمـا جيـري          

 مؤشـراً   ١٥٠، ُجِمع أكثـر مـن       ٢٠١٣-٢٠١٢ويف الفترة   . )١٧٧(نشرها على نطاق واسع   
ونشر االحتاد الدويل لالتصاالت كتيبه املعنون      .  اقتصاد حول العامل   ٢٠٠حصائياً من أكثر من     إ
 تقـديرات   يتـضمن ، الذي   "حقائق وأرقام من االحتاد الدويل لالتصاالت     : ٢٠١٣العامل عام   "

أكتـوبر،  /ويف تـشرين األول   . باملؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     تتعلق

__________ 

)١٧٥( http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx. 
)١٧٦( http://groups.itu.int/wsis-

targets/OverviewofTGWSIS/tabid/1017/afv/topicsview/aff/217/Default.aspx. 
)١٧٧( http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx. 
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، )١٧٨("٢٠١٣قياس جمتمع املعلومـات لعـام       "حتاد الدويل لالتصاالت تقريره املعنون      اال أطلق
واملعلومـات  يشري إىل أداتني موثوق هبما لوضع نقاط مرجعية، واملؤشر اإلمنائي لتكنولوجيا             الذي

  . وسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لرصد تطورات جمتمع املعلوماتواالتصاالت،
 االجتماع األول لفريق اخلرباء املعين مبؤشرات األسـر املعيـشية اخلاصـة             ودرس  -١٤١

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املسامهة الواردة من منتدى النقاشات اليت أجراها فريـق            
 ووضع الصيغة النهائية لقائمة أساسية باملؤشـرات        ٢٠١٣اخلرباء على اإلنترنت خالل عام      

عيشية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وباسـتخدام األفـراد         املتعلِّقة بوصول األسر امل   
  .)١٧٩(لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تكنولوجيـا  /وركزت الندوة احلادية عشرة بشأن املؤشرات العامليـة لالتـصاالت           -١٤٢
 على مواضيع منها التنسيق الـوطين إلحـصائيات تكنولوجيـا           )١٨٠(املعلومات واالتصاالت 

االتصاالت، والبنية التحتية هلذه التكنولوجيا وفرص الوصول إليهـا، وإيراداهتـا           املعلومات و 
واستثماراهتا، ونوعية خدماهتا، وتبادل بياناهتا، والنطاق العريض الالسلكي، والبث الرقمي،          
ووصول األسر املعيشية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستخدام األفراد لتكنولوجيا          

  .االتصاالت، والقضايا اجلنسانية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملعلومات و
وواصل مرصد جمتمع املعلومات يف أمريكا الالتينية والكارييب دعم قياس تكنولوجيا             -١٤٣

. )١٨١(املعلومات واالتصاالت يف املنطقة، من خالل نظام معلوماته اإلحصائية على اإلنترنـت        
ق العريض اإلقليمي مؤشرات عن البـث والوصـول إىل          إضافةً إىل ذلك، يضع مرصد النطا     

  .)١٨٢(النطاق العريض والرسوم وسرعة اخلدمات
أثر اخلدمات اإللكترونية على التنمية االقتـصادية       "وأعدت اإلسكوا تقريراً بعنوان       -١٤٤

 وعقدت منتدى حول دور تكنولوجيـات املعلومـات         )١٨٣("واالجتماعية يف املنطقة العربية   
  .)١٨٤( التنمية االجتماعية واالقتصادية يف املنطقةواالتصاالت يف

واضطلعت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب بعدة أنشطة لتعزيز قيـاس             -١٤٥
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مشلت عقد حلقة عمل منهجية، بالتعاون مع األونكتاد،           

ى مستوى الشركات، وحلقة عمل عن      تتعلق بقياس تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عل     

__________ 

)١٧٨( http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx. 
)١٧٩( http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/brazil2013/default.aspx. 
)١٨٠( http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2013/default.aspx. 
)١٨١( http://www.eclac.org/tic/flash/. 
)١٨٢( http://www.eclac.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/socinfo/noticias/noticias/4/43574/ 

P43574.xml&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl. 
)١٨٣( http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ICTD_13_2_E.pdf. 
)١٨٤( http://www.escwa.un.org/main/scroll/printwhatsnew.asp?id=770&referenceNUM=ICT-

SocioEcon-2013. 
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قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بالصحة، وحلقة عمل إقليمية عن منهجية       
  .الدراسات االستقصائية لتقييم السياسات املتعلِّقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  االستنتاجات واالقتراحات  -رابعاً  
جتماعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عميقة وواسعة      إن اآلثار االقتصادية واال     -١٤٦

وتقر احلكومات، على حنو متزايد، بأمهية وإمكانات تكنولوجيـات املعلومـات           . االنتشار
واالتصاالت يف أهدافها االجتماعية واالقتصادية على الصعيد الوطين، وذلك من خالل وضع            

وتسجل البلدان النامية أسـرع منـو يف   . تسياسات وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال 
، إذ يبلغ   "مبتكرين يف جمال اإلنترنت   "استخدام اإلنترنت فسكاهنا يتحولون بشكل متزايد إىل        

تزال  بيد أنه ال  .  ألف شركة يف السنة    ١٥٠عدد الشركات الناشئة يف جمال اإلنترنت حوايل        
  .الت داخل املناطق اإلقليميةهناك ثغرات صغرية يف تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصا

وإدارة اإلنترنت جانب هام من النظام اإليكولوجي املرتبط بتكنولوجيا املعلومـات             -١٤٧
ويشكل منوذج  . واالتصاالت، وهو أمر تؤدِّي فيه مجيع اجلهات صاحبة املصلحة أدواراً هامة          

كل، مبـا يف ذلـك   تعدُّدية أصحاب املصلحة خطوة أوىل جيدة حنو إدماج خمتلف أنواع اهليا  
اهلياكل النظامية وغري النظامية، والشركات وخرباء التكنولوجيا، فضالً عن اهلياكل اهلرميـة            

  .والالمركزية اليت تشملها إدارة اإلنترنت
وقد بدأت األمم املتحدة والوكاالت الدولية حتضرياهتا مبا ميكـن األمـم املتحـدة                -١٤٨
ملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات، إىل         من إجراء استعراض القمة العا     ٢٠١٥ عام

وهلذه الغاية، ستنظم جلنة تسخري العلم . ٢٠١٥جانب املناقشات عن خطة التنمية ملا بعد عام 
، دورة  ٢٠١٤مـايو   /والتكنولوجيا ألغراض التنمية، خالل الدورة السابعة عشرة يف أيـار         

  .ضي عشر سنواتمع املعلومات بعد متموضوعية عن القمة العاملية جمل
وسيكون أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية أحد املواضـيع املهمـة يف               -١٤٩

 ضمان التنسيق بني تلك املداوالت واستعراض       ومن الضروري ،  ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام      
مة العاملية  وينبغي أن يركِّز استعراض الق    . القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات       

جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات على اإلجنازات والتحدِّيات اليت تواجه حتقيق أهداف             
املعلومات بعد   استعراض القمة العاملية جملتمع   أن يسهم   من املهم   و. القمة العاملية جملتمع املعلومات   

 املعقـدة بـني      بشأن العالقـات   ٢٠١٥ خطة التنمية ملا بعد عام       يف إثراء مضي عشر سنوات    
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية املستدامة وضمان التنمية القائمة علـى احلقـوق،            
وخلق فرص العمل وفرص تنظيم املشاريع، وحتسني التعليم، ومتكني املرأة، وغري ذلـك مـن               

  .الرئيسية املزايا

        


