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 تنفيذي موجز
    أُعددددذ  دددذا الاقتيدددت الددداااذة  لهههدددس الدددذي وجاددده ايهددد  ا قا دددا ي وا جامددداع   ي 
  إىل األمددددع اللددددامل لدمدددد  املااددددد  ذدددد ب سدددديع الهانددددة امللنيددددة ذا دددد   اللهدددد  ١١١2/٢2قددددتا   

. (القمدة اللامليدة) ما  ذانفيدذ تادائا القمدة اللامليدة يامدل امللهومدا والاكنولوجيا ألغتاض الانمية عه
تز عهددل ال ددليدين الدددوي وا قهيمدد   وسدددو  اللقبددا  وامللوقددا  الدد   ددو ي ددالتض الاقدددمل ا ددو 

اعرتضت  ذا الانفيذ. وقد أعد  أماتة مؤمتت األم  املااد  لهااا   والانميدة )األوتكادا ( الاقتيدت 
الدد  قدددمااا اياتددا  مددن  اةددأل مناومددة األمدد  املااددد  وةا جاددا ذ دد ب  ىل امللهومددا الددانا ا  إ

لانفيددذ تاددائا القمددة اللامليددة  مدددم تقالدد  املما لددا  الفلالددة  ١١٢٢ عددامل اجلاددو  الدد  ذددذلااا
 والد وس امل افا  .
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 مقدمة  
. و دددو ١١١2/٢2عدددد  دددذا الاقتيدددت الددداااذة لقدددتا  ايهددد  ا قا دددا ي وا جامددداع  أُ  -٢

ة صدداحبة م ددهاة  وليددة وجادد ةمنامددة لدمدد  املااددد  ومنامدد ١1ياضدمن ملهومددا  مقدذمددة مددن 
الدداااذة  لتلددالة وجااددا األمددع اللددامل لدوتكاددا   عددا فياددا إىل تقددد  إلددااما  ذ دد ب   (٢)أةددت 

ا  ا  عقبدددا . ويتادددز عهدددل املبدددمدددا يلرتضددده مدددن و  هوإجنازاتددد اجتا دددا  تنفيدددذ تادددائا القمدددة اللامليدددة
 .١١٢٢التئي ية املا ذ  ةالل عامل 

 االتجاهات الرئيسية -أوالا  
 الئرص الرقمية والئجوة الرقمية -ألف 

امللهومددا  وا ت ددا   ي   لقددد لدداأل سددو م ددامت ي اعامددا  والددا دامل تكنولوجيددا -١
ذقيدددداس  ا ال ددددتااة امللنيددددةهت. وتااددددت البياتددددا  الدددد  ت ددددت عهددددل ال ددددواءالبهددددداب املاقدمددددة والناميددددة 

لد ددددام الناائيدددة لهقمدددة تكنولوجيدددا امللهومدددا  وا ت دددا   مدددن أجدددأل الانميدددة  ي الالتاضددداا 
ذاغهيددة كددبكا  اهلدداتف  ي املائددة مددن لددكاب اللددان م ددمولوب حاليددا   9١  أب أاثددت مددن اللامليددة

 قددد ا مدول. ويكددا  عددد  امل درتاع ي ةدددما  اهلدداتف ا مدول ي دداوي عددد  لدكاب اللددان. ويُ 
ي  ٢٢يقددد  أب حددواي ومبددوازا  كلدد  ي املائددة مددن لددكاب اللددان م ددرتاوب   ٢١أب مددا يقددا ب 

ي املائدة مدن  39املائة من األلت امللي ية لدياا إمكاتية الوصول إىل كدبكة ا ترتتدت وأب حدواي 
أب ي ا ترتتدددت. وت ددد  ال دددتااة إىل أب  ددددم القمدددة اللامليدددة املامثدددأل  وب دددا دمياألكددد اص 

امللهومدا  وا ت دا   والدا داماا ي مانداول ت دف   وب إمكاتيدة الوصدول إىل تكنولوجيداتك
 .(١)١١٢2حبهول هناية عامل  لكاب اللان ليااقق يقينا  

__________ 

جمهدد  أو وذددا  والهانددة ا قا ددا ية ألمتيكددا الالتينيددة والكددا ييب  والهانددة ا قا ددا ية وا جاماعيددة  لدديا وا دديع  (٢)
كدتاة ا ترتتدت اهلا ئ  والهانة ا قا ا ية وا جاماعية لغتيب آليا  ومنامة األمد  املاادد  لدغذيدة والز اعدة  و 

لدمسدددداء واأل قددددامل امل   ددددة  ومناددددد  إ ا   ا ترتتددددت  ومتاددددز الااددددا   الدوليددددة  وا  ددددا  الدددددوي لالت ددددا    
ومنامدددددة الالددددداوب والانميدددددة ي امليدددددداب ا قا دددددا ي  واألوتكادددددا   وإ ا   األمددددد  املاادددددد  له دددددؤوب ا قا ددددددا ية 

ما األمدد  املااددد  لهبيئددة  ومنامددة األمدد  املااددد  لهرتذيددة واللهدد  وا جاماعيددة  والهانددة ا قا ددا ية ألو وذددا  وذتتددا
والثقافددددة )اليوت ددددكو(  ومنامددددة األمدددد  املااددددد  لهانميددددة ال ددددناعية  والبندددد  الدددددوي  ومنامددددة ال دددداة اللامليددددة  

ذهدة ا ت دا   واملنامة اللاملية لهمهكية الفكتية  واملنامة اللامليدة لد صدا  اجلويدة  ومنامدة الاادا   اللامليدة  و ا
الاقدمية  و وتش تيهيكدومل  ومنامدة القضداء عهدل الداغالل األيففدال ي البغداء وي إتاداا املدوا  ا ذاحيدة وا جتدا  

وكددتاة فتايددزوب. ولاليفدداله عهددل  ددذ  امل ددا ا    مدد  ألغددتاض جن ددية  وإلليددة ا ترتتددت  وكددتاة تهيفوتيكددا 
 .www.unctad.org/cstdاتات: 

(١) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/wsisreview2014/ 

WSIS2014_review.pdf and http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/ 

mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf. 
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الدامتا  الفادوا  التقميدة ذدع البهدداب  ذيد أب البياتا  ال  ت دتهتا ال دتااة تاادت أيضدا   -3
ائددة مددن األلددت امللي ددية ي البهددداب املاقدمددة إمكاتيددة ي امل 11املاقدمددة والناميددة. ففدد  حددع لددد  

. امدددا أب ي املائدددة ي أقدددأل البهدددداب سدددوا   ٢ادددل مدددذ  ا مكاتيدددة إ  سالوصدددول إىل ا ترتتدددت    
كهفددة أي ددت ي البهددداب االثاذاددة واملانقهددة مااحددة عهددل تهددا  أولددل وذلاوصدديال  اللتيضددة النهددا  ا

             يدددة. و  تدددزال املندددايفق التيفيدددة ي اللديدددد مدددن البهدددداب لدددي  لددددياااملاقدمدددة منادددا ي البهدددداب النام
. وتايادة لدذل    نداط ةهدت مدن أب تا دل اللدتي  النهدا إ  النز  القهيأل مدن إمكاتيدة الوصدول 

  مدن جدين الفوائدد الكامهدة الفاوا  التقمية وأ  تامكن البهداب النامية  وخباصدة أقدأل البهدداب سدوا  
 .(3)امللهوما  من جمامل

 تطور اإلمترمت -لاء 
ال ددددتيل. وقددددد ولددددلت   دددداتواصددددأل تكنولوجيددددا كددددبكة ا ترتتددددت وةدددددماهتا وإ ا هتددددا تغ   -٢

ي ايامددل  ترتتددت املددد  الددذي ت ددهه ال ددبكا  ا جاماعيددة واخلدددما  الافاعهيددة عهددل كددبكة ا 
 ربعدتادة اديمن عهدل احي. و ا  ت ت آ ائا  والوصول إىل حماويا  أولل تهاقدمن نة امل ا دمع ممكو 

البياتدا  والاهبيقدا  مددن أجادز  امل دا دمع  ددو تقددأل و  ب دتيا ترتتدت ذ دكأل مازايددد ا ادو  ال
 ال ااذة ا لكرتوتية. وتزايد النقاش ذ  ب اخل وصية واملتاقبة عهل كبكة ا ترتتت.

أمساء عهل ول و عت كتاة ا ترتتت لدمساء واأل قامل امل   ة إىل تقد  يفهبا  اح  -٢
                  حبهدددددول حزيدددددتاب/ يفهبدددددا   ٢ 93١   حيدددددت تهقدددددت١١٢١تهاقدددددا  عهويدددددة عامليدددددة جديدددددد  عدددددامل 

  اداب قدد ١١٢٢مناا ذ مساء تهاقا  مدوذلة. وحبهول اداتوب األول/ ي دمرب  ٢٢2  تالهق ١١٢٢يوتيه 
مل امل   دددة جمموعدددة الددد  تهدددا  عهدددوي عدددامل . وأت ددد   كدددتاة ا ترتتدددت لدمسددداء واأل قدددا ٢29أت ددد  

(  ددت إكددتام لددههة Stewardship Transition Coordinating Groupتن دديق عمهيددة اتاقددال ا كددتام )
 ددذ  ال ددههة  ذلددد إعددالب ا  ا   إلددنا  أ قددامل ا ترتتددت مددن أجددأل ذهددو   مقرتحددا  ذ دد ب إ ا   و يفددة 

ادد  األمتيكيدة ذ هندا تلادزمل الويفنية لهملهومدا  وا ت دا   ال دهكية والاللدهكية ي الو يدا  املا
 .(٢)تقأل  ذ  الو يفة إىل جمامل عامل  من األصااب امل هاة املالد ين

مناق ددا  ذ دد ب م دداقبأل إ ا   ا ترتتددت ي األمدد  املااددد  وحمافددأل أةددت   جددت  وقددد  -2
ا مناد  إ ا   ا ترتتت ومؤمتت مفوض  ا  ا  الدوي لالت دا  . وأحايفدت اجلمليدة اللامدة نام
ذالاضافة حكومة الربازيدأل لالجامداه اللدامل  ألصدااب امل دهاة املالدد ين ذ د ب م داقبأل  ما  عه

. وأيفهقت اليوت كو (٢)١١٢٢(  ي تي اب/أذتيأل NETmundialإ ا   ا ترتتت  امللتوم ذال  )
        اللدددددامل  دددددامؤمتت إىل   الدددددة كدددددامهة لهم دددددائأل املالهقدددددة ذا ترتتدددددت  لددددديقدمل تقتيدددددت عدددددن تاائاادددددا 

__________ 

(3) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/ 
MIS2014_without_Annex_4.pdf. 

(٢) https://www.icann.org/stewardship/coordination-group. 
(٢) A/RES/69/204  ؛ واتات أيضا http://netmundial.br. 
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ذ ددد ب ت ددد    ١١٢2للدددامل  تقتيدددت  عدددن الانميدددة ي اللدددان. ويلدددد البنددد  الددددوي (2)١١٢٢ة  دددنل
 .(1)الانميةألغتاض ا ترتتت 

 التطورات السريعة مي التكنولوجيا والخدمات والتطبيقات -جيم 
اواصدهة ذ دو   م األةدذتقو  الوت   ال تيلة لاغ  تكنولوجيا امللهومدا  وا ت دا   إىل  -1
. وت   الاقديتا  إىل أب قد ا  كبكا  وةددما  ا سائيةهاهبيقا  لوفتص جديد  دما  خب

وقدت القمدة اللامليدة  ممدا ااتدت عهيده مدت   3١ أادرب مللهوما  وا ت دا    د  حاليدا  تكنولوجيا ا
 .(1)وأهنا لاواصأل النمو ذ تعة مماثهة

واألعمدال الااا يدة وتؤثت أ ذلة تهو ا   ذوجه ةاص  ذ و   مهاو ة عهل احكومدا   -1
إىل فت يدة واملؤل دية الإ ةال اهلواتف الذاية واحواليس الهوحية احولبة فقد تقأل وامل ااهكع. 

البياتددا  عهددل تقددأل األفددتا  واألعمددال الااا يددة واحكومددا  ويلكددف أجاددز  حممولددة أاثددت متوتددة. 
 ويددأل اددي  يو ال ددااذية. والاهبيقددا   ددو ال ددااذة ا لكرتوتيددة واخلدددما  القائمددة عهددل احولددبة 

مدوا   إ ا   البياتدا  القائمدة عهدل احولدبة ادذا ت اط احكوما  واألعمال الااا ية إىل ذياتا  و 
. ذ دددو   أولدددل تهاقدددا   الدددا دامل  هيدددأل البياتدددا  الضددد مة والبياتدددا  املفاوحدددةإمكاتيدددة ال دددااذية 

ذ دددبكة ا ترتتدددت   وليولدددل  ادددو   إترتتدددت األكدددياء   الدددذي يدددتذع األجادددز  وادددذا األكددد اص
 .(9)البياتا  املااحة لالزيز فتص الانمية ذ و   مث  

عهددل  امددا تهددته  ددذ  الاهددو ا   ددديا  ابدد  . وت ددكأل زيددا   حتاددة البياتددا  ضددغها   -9
يفيدددف الدددرت  ا  ا كاعيدددة وتزيدددد احاجدددة إىل ا تاقدددال إىل مدددا ي دددميه ا  دددا  الددددوي لالت دددا   

اجليددأل التاذددل   ت دداايس لهاغدد ا  الديناميددة األةدد   ي تناددي     يددةانايموائ  الهددل سدداكا جديددد 
. ومثددددة حاجددددة إىل تغيدددد ا  ي الا ددددتيلا  (٢١)امللهومددددا  وا ت ددددا   واأللددددوا   تكنولوجيددددا

الويفنيدددة والاادددا   الدوليدددة  لدددايلاب امللدددامال  ا لكرتوتيدددة وا عددددا  لهمزيدددد مدددن ا ذاكدددا ا   
ذ د ب اايدة البياتدا  واخل وصدية  إىل ذياتا  واحولبة ال دااذية قهقدا  ومبوازا  كل  يث  الااويأل 
 وال يا   عهل البياتا .

__________ 

(2) http://www.unesco.org/new/en/internetstudy.  
(1) http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/ 

EXTWDRS/EXTNWDR2013/0,,contentMDK:23615285~pagePK:8258258~piPK:8258412~theSit

ePK:8258025,00.html. 
(1) http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162014d3_en.pdf.  
(9) http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162014d3_en.pdf.  
(٢١) http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR.15-2014-PDF-E.pdf.  
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 5102مجتم  المعلومات وخطة التنمية لما لعد عام  -دال 
                     لتض اجلمليددددددة اللامددددددةا  لا ددددددلتاض تنفيددددددذ تاددددددائا القمددددددة اللامليددددددةعددددددالو  عهددددددل الددددددا -٢١
جديدددد  لهانميددة امل دددادامة  وتافدددق عهدددل  ئيدددة لدلفيددة  وتضدددل أ ددددافا  األ ددددام ا سا ١١٢٢عددامل 

حد   ال  لا رتكد ما ال يالا  واملما لا  ا سائية الدولية ١١٢٢ةهة الانمية ملا ذلد عامل 
                     . ومددددددا فائددددددت األعمددددددال الااضدددددد ية أل دددددددام الانميددددددة امل ددددددادامة وةهددددددة الانميددددددة١١3١عددددددامل 

 عهل قدمل ولا  عهل مد  ال ناع املاضياع.   ت ١١٢٢ملا ذلد عامل 
ولدديكوب لاهددو  جمامددل امللهومددا  أثددت مانددامل عهددل الانميددة ا جاماعيددة وا قا ددا ية أثندداء  -٢٢

. وجت  الا ايد عهل أ يدة الداغالل القيمدة ا سائيدة الد  تنهدوي ١١٢٢تنفيذ ةهة ما ذلد عامل 
  والنادت ي تهدويت جمامدل ملهومدا  كدامأل لهاميدل ي امللهوما  وا ت ا   عهياا تكنولوجيا

التفيددل امل دداو  اددد  ي الوثددائق اخلااميددة له ١١٢٢ال دديا  األولددل خلهددة الانميددة ملددا ذلددد عددامل 
)احددد  التفيددل  لددنوا  ٢١القمددة اللامليددة يامددل امللهومددا  ذلددد مضدد   تنفيددذ تاددائا لددالتاض 
ادددددددداتوب   ٢9املددددددددؤ    29/١١٢ي قتا  ددددددددا . وأقددددددددت  اجلمليددددددددة اللامددددددددة  (WSIS+10امل دددددددداو  

  ذضتو   ت    إمكاتدا  تكنولوجيدا  امللهومدا  وا ت دا   ذ دفااا ١١٢٢األول/ ي مرب 
أ وا  حامسددة األ يددة لهامكددع مددن  قيددق الانميددة امل ددادامة وأتدده ينبغدد  إيددالء ا عابددا  الواجددس 

مناا ي وضل ةهة الانمية ملا ذلد لبناء القد ا  مبا ياي  الا دامل  ذ  الاكنولوجيا  عهل  و 
 .١١٢٢عامل 

لعدددد مدددرور  القمدددة العالميدددة لمجتمددد  المعلومدددات متدددائ اسدددتعراض تنئيدددة  -ثامياا  
 عشر سنوات

يفهدددددس ذتتددددداما عمدددددأل تدددددوت  ذ ددددد ب جمامدددددل امللهومدددددا  إىل اجلمليدددددة اللامدددددة أب تقدددددومل  -٢١
  ١١٢٢متوز/يوليه  3٢ي . و (٢٢)١١٢٢عامل حبهول القمة اللاملية  تاائاذالالتاض كامأل لانفيذ 

. وأكدددا   ذددددو  (٢١)ذ ددد ب يفتائدددق  دددذا ا لدددالتاض 21/3١١اعامدددد  اجلمليدددة اللامدددة القدددتا  
الهانددددة امللنيددددة ذا دددد   اللهدددد  والاكنولوجيددددا ألغددددتاض الانميددددة ي م دددداعد  ايهدددد  ا قا ددددا ي 

لديما الدالتاض وا جاماع  ذوصدفه متادز تن ديق مااذلدة القمدة اللامليدة عهدل تهدا  املناومدة  و  
ادددا. ويفهدددس إىل الهاندددة امللنيدددة ذا ددد   اللهددد  والاكنولوجيدددا تاائاوتقيدددي  الاقددددمل ا دددتز ي تنفيدددذ 

  تقتيت دا ١١٢٢ألغتاض الانمية أب تقدمل عقدس اتااداء  و هتدا الثامندة ع دت  حبهدول حزيتاب/يوتيده 
يددددق ايهدددد  لددددنوا  إىل اجلمليددددة اللامددددة  عددددن يفت  ٢١عددددن الددددالتاض الاقدددددمل ا ددددتز عهددددل مددددد  

 ا قا ا ي وا جاماع .

__________ 

(٢٢) http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html, paragraph 111. 
(٢١) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/302. 

http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
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وقت   اجلملية اللامة أب خياا  الالتاضاا ال دامأل ذاجامداه  فيدل امل داو  ملدد  يدومع   -٢3
. ولديقف  دذا ا جامداه عهدل الاقددمل ا دتز ي ١١٢٢من املقت  عقد  ي ااتوب األول/ ي مرب 

ولوجيددددا امللهومدددددا  وا ت دددددا   . ولدددددياناول الثغددددتا  املمكندددددة لاكنقمددددة اللامليدددددةال تادددددائاتنفيددددذ 
  واددددذل  الاادددديا   مبدددا ي كلددد  لدددد الفادددو  التقميددددة م دددامتا   وايدددا   الددد  تاههدددس تتايدددزا  

وت دددد   تكنولوجيدددددا  امللهومدددددا  وا ت ددددا   ألغدددددتاض الانميدددددة. ولا ددددبقه عمهيدددددة  ضددددد ية 
ذالقمدة اللامليدة. حكومية  ولية ت ةذ ي ا عابا  مدةال  مدن إليدل أصدااب امل دهاة امللنيدع 

دد لقيددا   عمهيددة الافدداوض احكوميددة الدوليددة الدد   نتي  ويفهبددت اجلمليددة اللامددة إىل  ئي دداا تليددع مي و
لافضددددد  إىل وثيقدددددة ةااميدددددة مافدددددق عهيادددددا  عاما  دددددا ي ا جامددددداه التفيدددددل امل ددددداو   وتنادددددي  

 جلمدل املددةال  م او ا  تفاعهية غد   مسيدة لابدا ل الدتأي مدل إليدل أصدااب امل دهاة امللنيدع
 هلذ  اللمهية.

ت د ة  و  و دWSIS+10احدد  التفيدل امل داو  الاضام ا  دا  الددوي لالت دا   و  -٢٢
. ١١٢٢مولددلة لهمناددد  ال ددنوي لهقمددة اللامليددة يامددل امللهومددا   ي جنيددف ي حزيتاب/يوتيدده 

وت ددكو  واألوتكاددا   التفيددل امل دداو  ا  ددا  الدددوي لالت ددا    واليد  وت ددا ط ي تناددي  احدد
القمددة اللامليددة ذلددد  تاددائاوذتتدداما األمدد  املااددد  ا سددائ . واعامددد وثيقاددع ةاددامياع  لددالتاض 

ذيدداب احددد  لددنوا  أعدددتا مددن ةددالل منددرب ت ددا ا  ألصددااب امل ددهاة املالددد ين:  ٢١مضدد  
يدددذ حددد  الوقدددت   الدددذي يقدددي  الانفذ ددد ب تنفيدددذ تادددائا القمدددة اللامليدددة WSIS+10التفيدددل امل ددداو  

  الددد  تنادددت ي ١١٢٢لهقمدددة ملدددا ذلدددد عدددامل  WSIS+10احدددد  التفيدددل امل ددداو   ؤيدددة و احاضدددت  
الانفيذ ي امل اقبأل. وأقت مؤمتت مفوض  ا  ا  الدوي لالت دا    امللقدو  ي إلاو يدة او يدا ي 

   الوثيقاع اخلاامياع.١١٢٢ت تين الثاين/توفمرب  - ت تين األول/أااوذت
         متددددددددوز/ ١١املددددددددؤ    ١١٢3/9و عددددددددا ايهدددددددد  ا قا ددددددددا ي وا جامدددددددداع   ي قددددددددتا    -٢٢
مدل املددةال  أب جت  الهانة امللنية ذا    الله  والاكنولوجيا ألغتاض الانميدة إىل ١١٢3يوليه 

مددن إليددل املي ددتين وأصددااب امل ددهاة  وتددنا  مناق ددة فنيددة ذ دد ب تنفيددذ تاددائا القمددة اللامليددة ي 
لددنوا   عددن يفتيددق  ٢١مضدد   ا ال دداذلة ع ددت   وتقدددمل تاددائا الددالتاض الاقدددمل ا ددتز ذلددد و هتدد

            لانفيدددذ تادددائا القمدددة اللامليدددة  دددامأل ا لدددالتاض الاتي مبدددا أهندددا لدددا  إىل اجلمليدددة اللامدددة ايهددد  
اب . وأيفهقددت الهانددة امللنيددة ذا دد   اللهدد  والاكنولوجيددا ألغددتاض الانميددة  ي أعقدد١١٢٢عددامل 

  عمهيددددة ت دددداو  مفاوحددددة  هددددت ١١٢٢مناق ددددة فنيددددة ي  و هتددددا ال دددداذلة ع ددددت  ي أيا /مددددايو 
اجاماعددددا  إقهيميددددة وم ددددا ا  مكاوذددددة. ولددددانات الهانددددة امللنيددددة ذا دددد   اللهدددد  والاكنولوجيددددا 

لدنوا  الدذي أعدتده أماتاادا ي  ٢١ مضد  ألغتاض الانمية ي تقتيت الدالتاض الاقددمل ا دتز ذلدد
 .(٢3)١١٢٢لثامنة ع ت  ي أيا /مايو  و هتا ا

__________ 

تات  الهانة امللنية ذا    الله  والاكنولوجيا ألغتاض الانمية ي م توه لهاقتيت ي اجاماه فتيقاا اللامدأل ذدع  (٢3)
  :١١٢٢الدو ا  ي ت تين الثاين/توفمرب 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/CSTD_2014_wsis10review_report_en.pdf. 
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 التنئية والمتالعة على الصعيد اإلقليمي -ثالثاا  
 أمريقيا -ألف 

لكندددده  تددددد  يا   األفتيقيددددة أحددددتز  تقدددددما   تددددذات الهانددددة ا قا ددددا ية ألفتيقيددددا أب البهددددداب -٢2
زا   ي الوصددددول إىل تكنولوجيددددا  امللهومددددا  وا ت ددددا   وتهبيقاددددا ي الانميددددة. وقددددد ا  م ددددال

                ممددددا س دددن الاوصدددديأل ويي دددت املبددددا  ا  ا سائيددددة  اللتيضددددة النهدددا ا لددداثما  ي البنيددددة الااايدددة 
ن ي دايت وتد   مندايفق أةدت   اللدتي  النها مبا ي كل  اخلدما  املالية املانقهة. ذيد أب اتا ا  

قا ددددا ية الدددد  تلامددددد عهددددل ي اللددددان  ممددددا يثدددد  القهددددق مددددن احامددددال تفويددددت أفتيقيددددا لهفددددتص ا 
 ا ت ا   اللالية اجلو  .

و عمددت الهانددة ا قا ددا ية ألفتيقيددا وضددل الددرتاتيايا  ويفنيددة لاكنولوجيددا امللهومددا   -٢1
 أفتيقيددا   ذهدددا   ٢1وا ت ددا   مددن ةددالل املبددا    األفتيقيددة يامددل امللهومددا  الدد  قدددمااا. ولددد  

  ليال   ١١٢٢. وت ت  الهانة عامل (٢٢)هوما  وا ت ا  ليالا  ويفنية لاكنولوجيا املل حاليا  
مل ال دتااة امللنيدة ذقيداس ت د   تكنولوجيدا امللهومدا  وا ت دا    لقياس احكومة ا لكرتوتية

. ومدددن املقدددت  عقدددد اجامددداه ت ددداو ي إقهيمددد  ملندددوب  القمدددة اللامليدددة يامدددل (٢٢)مدددن أجدددأل الانميدددة
 ا: تاائا ومناو ا  مدن أجدأل أفتيقيدا    ي إثيوذيدا ي لنوا  وما ذلد ٢١امللهوما  ذلد مض  

 .(٢2)١١٢٢تي اب/أذتيأل 
  وافقدددت الددددول األعضددداء ي ا  دددا  األفتيقددد  عهدددل اتفاقيدددة ١١٢٢وي حزيتاب/يوتيددده  -٢1

. و ادددددز  (٢1)ا  دددددا  األفتيقددددد  املالهقدددددة ذددددد من الفضددددداء ا لكدددددرتوين واايدددددة البياتدددددا  ال   دددددية
ا ددتيلا  الوليددة عهددل ذندداء القددد ا  ي جمددال أمددن الفضدداء ا لكددرتوين و دال واددا  الكومددا  و اح

تي دد  الااددا   ا لكرتوتيددة. وتلاقددد  مفوضدددية ا  ددا  األفتيقدد  مددل إلليددة ا ترتتدددت التاميددة إىل 
 .(٢1)ي القا  منايفق ومخ ة  ذهدا   3١لدع  إت اء تقاط تبا ل ا ترتتت ي 

  ذددع  ١١٢٢ ا   ا ترتتدت ي تيا يدا ي متوز/يوليده وعقد املناد  األفتيق  الثالدت   -٢9
 .(٢9)من الهانة ا قا ا ية ألفتيقيا وا  ا  األفتيق 

__________ 

(٢٢) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/a69d65_bn_ECA.pdf. 
(٢٢) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/partnership/ 

eGovernment_Manual_Final_2014.pdf. 
(٢2) http://www.uneca.org/wsis10. 
(٢1) http://pages.au.int/sites/default/files/en_AU%20Convention%20on%20CyberSecurity% 

20Pers%20Data%20Protec%20AUCyC%20adopted%20Malabo.pdf. 
(٢1) http://pages.au.int/axis. 
(٢9) http://www.uneca.org/afigf. 
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 آسيا والمييط الهادئ -لاء 
لناددائا  كددامال   أجددت  الهانددة ا قا ددا ية وا جاماعيددة  لدديا وا دديع اهلددا ئ الالتاضددا   -١١
تغهيددة اامهددة  إليددل ذهددداب املنهقددة تقتيبددا   . وقددد حققددت حاليددا  ١١٢3ةددالل عددامل  قمددة اللامليددةال

ي ت دت النهدا  اللدتي   ذاهلاتف ا مول لكن  ناط فاو  مازايد  ذع البهداب األاثت واألقأل سوا  
 ديا  ةاصدة البهدداب غد  ال داحهية والددول  املانقأل والاوصيأل ذا ترتتت وا لا دامل. وتلرتض

ا قا دددا ية وا جاماعيدددة  لددديا وا ددديع اهلدددا ئ عهدددل اجلز يدددة ال دددغ   الناميدددة. وتلكدددف الهاندددة 
تهددويت مؤكددتا  حم ددنة لقيدداس وحفددز تهددو  تكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   ي املنهقددة  متاددز  

 .(١١)عهل أثت الاكنولوجيا  املاغ  
م دتم الانميدة ا لديوي وإلاعدة آلديا وا ديع مناا وتلمأل الهانة مل واا   إقهيمية   -١٢

الت ددا   ال ددهكية والاللددهكية  عهددل حفددز تهددويت ذنيددة  ايددة إقهيميددة. وعددزز  الهانددة اهلددا ئ ل
ي تايهندددددد ي ت دددددتين  تجاملدددددا امللنيدددددة ذاكنولوجيدددددا امللهومدددددا  وا ت دددددا   الااذلدددددة هلدددددا  الددددد 

يفتيق امللهوما  الفائق ال تعة  ليا وا ديع اهلدا ئ    الازاماا ذا ايل(١٢)١١٢٢األول/أااوذت 
م إىل تلزيز توصيأل البهداب النامية غ  ال احهية عن يفتيدق وصدال  ذالكاذدأل البادتي الذي ياد

 .(١١)وت ت تقاط تبا ل ا ترتتت
ويقدمل متاز الاد يس عهدل تكنولوجيدا امللهومدا  وا ت دا   مدن أجدأل الانميدة ي آلديا  -١١

 ددمل أاا ةيددة وا دديع اهلددا ئ الاددد يس وةدددما  الباددت وإ ا   امللددا م مددن ةددالل ذتتاجمدده امل
 .(١3)املبا ئ األلالية لاكنولوجيا امللهوما  وا ت ا   لهم ؤولع احكوميع

 غرب آسيا -جيم 
والد    ملنهقااا جمامل امللهوما  تالاد الهانة ا قا ا ية وا جاماعية لغتيب آليا ذواذة -١3

اه نواملددددوا   ل ددددجتمددددل و هددددأل البياتددددا  عددددن ا جتا ددددا  ا قهيميددددة مددددن أجددددأل تددددوف  امللهومددددا  
مددن البواذددة ي آةددت م دداقا  . وت ددت  ملهومددا  (١٢)ال يالددا  وغدد    مددن أصددااب امل ددهاة

__________ 

(١١) http://www.unescap.org/resources/working-paper-progress-towards-wsis-targets-escap-and-

regional-perspectives-measuring-ict.  
(١٢) http://www.unescap.org/events/committee-information-and-communications-technology-fourth-

session. 
(١١) http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-

superhighway. 
(١3) http://www.unapcict.org/academy. 
(١٢) http://isper.escwa.un.org/. 
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             املالمدددد  ا قهيميددددة يامددددل امللهومددددا  ي‘ت دددد ة مددددن الاقتيددددت الددددذي ت ددددد   الهانددددة اددددأل لددددناع 
 .(١٢)‘املنهقة اللتذية

 ١١٢3لدددديا مددددن الددددالتاض عددددامل والددددافا   الهانددددة ا قا ددددا ية وا جاماعيددددة لغددددتيب آ -١٢
 لددرتاتيايا  احكومددة ا لكرتوتيددة عددن يفتيددق إعدددا    الددة عددن  مددا تقددد  ةدددما  احكومددة 
ا لكرتوتية ي املنهقة. وأعد    الة حول اجلتةة ا لكرتوتية وأمن الفضاء ا لكرتوين  وتامت 

الهم دا  األةد   عهدل  ضدلمبا  ا  ذناء القد ا  لالزيز تقاط تبا ل ا ترتتت  وتلكف عهدل و 
 .(١2)ب تهبيقا  اخلدما  احكومية عرب اهلاتف ا مول  الة ذ  

وواصددهت الهانددة ا قا ددا ية وا جاماعيددة لغددتب آلدديا تهددويت ا اددو  اللددتيب واخلدددما   -١٢
صدددد  من دددو  م دددرتط مدددل ا لكرتوتيدددة ذلدددد إ ةدددال أمسددداء تهاقدددا  ا ترتتدددت ذهغدددا  مالدددد  . وأُ 

اد  منادد    وتُ (١1)١١٢٢  ي حزيتاب/يوتيده ‘ا او  التقم  اللتيب‘لالت ا    ا  ا  الدوي 
ذ دد ب ا اددو  التقمدد  اللددتيب ي م ددت  ذ ددتااة مددل ا  ددا  الدددوي لالت ددا   وجاملددة الدددول 

 .(١1)١١٢٢اللتذية  ي ت تين الثاين/توفمرب 
 ١١٢٢ت دتين الثداين/توفمرب وتا  املناد  اللدتيب الثالدت حوامدة ا ترتتدت ي لبنداب ي  -١2

 .(١9)ترتتت اب   ؤية عتذية ل ياغة م اقبأل ا  ت عنو 

 أمريكا الالتينية والكاريبي -دال 
لهانددة ا قا ددا ية ألمتيكددا الالتينيددة والكددا ييب الددامتا  سددو الوصددول إىل اتااددت   الددا   -١1

فاوتددة لهانميددة التقميددة تكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   والددا داماا  لكناددا تااددت ملددد   ما
فيما ذع البهداب. وأعتذت الهانة عدن القهدق مدن الاد ةت ي اعامدا  احولدبة ال دااذية مقا تدة مدل 

 النهدددا  اللددددتي  لدددلةذهدددداب منامدددة الالددداوب والانميددددة ي امليدددداب ا قا دددا ي ذ دددبس حمدو يددددة 
 الفوائدددد ا امهدددة لهنمدددووضدددلف األيفدددت القاتوتيدددة والانايميدددة وتقدددة املدددوا   الب دددتية  ممدددا سدددد مدددن 

 

 

__________ 

(١٢) http://isper.escwa.un.org/ISProfiles/RegionalProfiles/RegionalProfile2013/Regional 
Profile2013Launch/tabid/283/language/en-US/Default.aspx. 

(١2) http://unctad.org/meetings/en/Presentation/CSTD_2014_Fraihat.pdf.  
(١1) http://isper.escwa.un.org/FocusAreas/DigitalArabicContent/News/ 

BoostingDigitalArabicContent/tabid/284/language/en-US/Default.aspx. 
(١1) http://isper.escwa.un.org/FocusAreas/DigitalArabicContent/News/ 

SecondRegionalForumonDigitalArabicContent/tabid/285/language/en-US/Default.aspx. 
(١9) http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=3361E. 

http://isper.escwa.un.org/ISProfiles/RegionalProfiles/RegionalProfile2013/Regional
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ت ددت    الددة الاق ددائية إقهيميددة ومقرتحددا  ليالدداتية حفددز األةددذ ذاحولددبة قددد ا قا ددا ي. و 
 .(3٢)و   ت ال اعاما  البياتا  الض مة والبياتا  املفاوحة (3١)ال ااذية

عمدأل  وتقدمل الهانة ا قا ا ية ألمتيكا الالتينية والكا ييب ةدما  األماتة الاقنيدة خلهدة -١1
 ١١٢٢-١١٢١ة ومنهقدددددددة البادددددددت الكدددددددا ييب يدددددددجمامدددددددل امللهومدددددددا  وامللتفدددددددة ي أمتيكدددددددا الالتين

(eLAC2015ةهدددة اللمدددأل ا قهيميدددة الثالثدددة لهقمدددة اللامليدددة يامدددل امللهومدددا   الددد  )تادددز عهدددل   ت
( ي eLAC2018. وتاق ددت الدددول األعضدداء أ دددام جدددول األعمددال التقمدد  )النهددا  اللددتي 

ي  امللقدددددو  زا ي اخلدددددام  امللدددددين مباامدددددل امللهومدددددا  ي أمتيكدددددا الالتينيدددددة والكدددددا ييب املدددددؤمتت الدددددو 
. ولدداقدمل املقرتحددا  ي املددؤمتت الددوزا ي ال ددا س ي ١١٢٢اولدداا يكا ي ت ددتين الثدداين/توفمرب 

 .(3١)١١٢٢املك ي  ي آب/أغ ه  
مدل امللهومدا  ي أمتيكدا ايو مل متصد الهانة ا قا ا ية ألمتيكا الالتينيدة والكدا ييب  -١9

ااهيدأل تاحدة الدلت امللي ية  ئية للاق االد الا  ا األ لة امل اقا  من  (33)الالتينية والكا ييب
نهدددا  اللدددتي  املؤكدددتا  املالهقدددة و عددد  الا هددديع  ي حدددع يتصدددد متصدددد ا ا قهيمددد  امللدددين ذال

 و  أماتددة اددوىل الهانددة ته. امدا تولددتعا هلنهددا  اللددتي  وإمكاتيددة الوصدول إليدده وتلتيفاتددذاتا دا  ا
احوا  ا قهيم  املالهق ذالنها  اللتي   الذي ي ال تكامأل البنية الاااية ا قهيميدة  وا ت دا  

 .(3٢)الانايم   ووضل املؤكتا 

 أورولا -هاء 
ي تي دد  الااددا   القائمددة عهددل تكنولوجيددا  حمو يددا   تهلددس الهانددة ا قا ددا ية ألو وذددا  و ا   -3١
ومدددددا  وا ت دددددا  . ويددددددع  متاددددددز األمددددد  املاادددددد  لاي دددددد  الاادددددا   واألعمدددددال الااا يددددددة املله

ا لكرتوتية  الدذي تدديت  الهاندة  وضدل ملداي  لدعمدال الااا يدة ا لكرتوتيدة ذ دو   م درتاة ذدع 
  د حددداالو نافدددذ  . وت دددال الهاندددة ا قا دددا ية ألو وذدددا مبدددا  ا   ال(3٢)القهددداعع اللدددامل واخلددداص

. ويددوفت  ليهاددا لاي دد  تنفيددذ الااددا   املادداه الااددا   لبياتددا  مددن أجددأل احددد مددن تكدداليفلاقالدد  ا
 .(32)إىل امللهوما  الااا ية ذ  ذل لغا  وحيدا   عهل ا ترتتت مدةال  

__________ 

(3١) http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/52947/P52947. 
xml&xsl=/publicaciones/ficha-i.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones-i.xsl. 

)3٢) http://www.cepal.org/en/publications/big-data-and-open-data-sustainability-tools-working-paper-

prepared-economic-commission. 
(3١) http://www.cepal.org/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/5/41775/2010-820-eLAC-

Plan_of_Action.pdf. 
(33) http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/socinfo/noticias/paginas/8/44988/ 

P44988.xml&xsl=/socinfo/tpl-i/p18f-st.xsl&base=/socinfo/tpl-i/top-bottom.xsl. 
(3٢) http://www.cepal.org/socinfo/orba/. 
(3٢) http://www.unece.org/cefact/.  
)32) http://tfig.unece.org/. 
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وذدددأ  (31)١١٢٢-١١٢١وواصددأل جمهدد  أو وذددا تنفيددذ الددرتاتياياه ذ دد ب إ ا   ا ترتتددت لهفددرت   -3٢
إىل حقددددو  ا ت دددداب  ال  . واعامددددد  لددددي١١٢9-١١٢2ا لهفددددرت  لددددا هفا ي إعدددددا  ا لددددرتاتياية الدددد 

اجلمليددا   واحددق    مبددا ي كلدد  حتيددا  الالبدد  وتكددوين١١٢٢مل ددا دم  ا ترتتددت ي تي دداب/أذتيأل 
. واضدددههل ذبندداء القددد ا  ي جمدددال اجلددتائ  ا لكرتوتيددة واايدددة (31)ي اخل وصددية وحقددو  الهفددأل
 عدد  احددوا  األو ويب ال ددنوي ذ دد ب إ ا   ا ترتتددت  امللقددو  ي أملاتيددا البياتددا  وإ ا   ا ترتتددت  و 

. والاك ددددددف مناددددددد  ألصددددددااب م ددددددهاة مالددددددد ين  تادددددد  ي (39)١١٢٢ي حزيتاب/يوتيدددددده 
 .(٢١)   قمنة الثقافة١١٢٢أك ذيااب ي متوز/يوليه 

 التنئية والمتالعة على الصعيد الدولي -رالعاا  
 الجمعية العامة -ألف 

ذ  ب  29/١١٢  اعامد  اجلملية اللامة القتا  ١١٢٢ااتوب األول/ ي مرب   ٢9ي  -3١
ا جتا ددا  ا  اذيددة ي ذت د   تكنولوجيددا  امللهومددا  وا ت ددا   ألغدتاض الانميددة. و حبددت 

مبددددا ي كلدددد  تزايددددد إمكاتيددددة الوصددددول إىل إمكاتيددددة ا ت ددددال وتددددوافت اخلدددددما  ذ لددددلا  مي ددددو    
تيل لالت ددا   ذدداألجاز  ا مولددة وتهددويت ةدددما  وتهبيقددا  جديددد   وا تا ددا  ال ددا ترتتددت 

ولكناا أعتذت عن القهق من الفاو  املازايد  ذع البهدداب الناميدة واملاقدمدة ي تدوف  تقنيدة النهدا  
اللددددددتي   والفاددددددو  ذددددددع اجلن ددددددع ي اح ددددددول عهددددددل تكنولوجيددددددا  امللهومددددددا  وا ت ددددددا   

 أمامل ا لاثما .امللاا ة م ا قا ا ية والااديا  ال  تهتحاا الاتو 
د  سددددي ذالدددد 21/3١١  اعامددددد  اجلمليددددة اللامددددة القددددتا  ١١٢٢متوز/يوليدددده  3٢وي  -33

 .قمة اللامليةيفتائق الالتاضاا ال امأل لانفيذ تاائا ال

 المجلس االقتصادي واالجتماعي -لاء 
                 اعامدددددددددددددددد ايهددددددددددددددد  ا قا دددددددددددددددا ي وا جامددددددددددددددداع ١١٢٢آب/أغ ددددددددددددددده   ١1ي  -3٢

. وأحدداط (٢٢)قمددة اللامليددة  الددذي يقددي  الاقدددمل ا ددتز ي تنفيددذ ومااذلددة تاددائا ال١١٢٢/١1القددتا  
__________ 

(31) http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/ 
Internet%20Governance%20Strategy/Internet%20Governance%20Strategy%202012%20-

%202015.pdf. 
(31) http://www.coe.int/en/web/internet-users-rights/guide. 
(39) http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=  

1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eurodig.org%2F&ei=3-

24VNqrO8T9Uu_2gKgN&usg=AFQjCNGujqLusfm2Uf41q0lkNg4LV3nqdw&sig2=Fd6tzDamo1

x0dRHjeuQC1A&bvm=bv.83829542,d.d24. 

(٢١) http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/digitisation/baku_en.asp.  
(٢٢) http://unctad.org/Sections/un_cstd/docs/ecosoc_res_WSIS2014_27_en.pdf.  
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  ا سائيددة الاقدددمل امل ددامت ي الوصددول إىل تكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   والاهبيقددا ذ عهمددا  
ىل  ادددو  تكنولوجيدددا  لكنددده ادددت  قهقددده إزاء أوجددده عددددمل امل ددداوا  ي توافت دددا وجو هتدددا. وأكدددا  إ

تغد ا  ي سداكا األعمدال الااا يدة عدن إىل مدا يدنا  مدن وةدما  جديد  مندذ القمدة اللامليدة  و 
ألجادددز  ا مولدددة. وحدددتذ ايهددد  وادددا   األمددد  تددد   ي مقددددمااا اذيئدددة ات دددا   إىل ا تاقدددال 

 اعد  ا سائية.املااد  عهل إ  اا توصيا  القمة اللاملية ي أيفت األم  املااد  لهم 
األول  لددددالتاض تاددددائا القمددددة اللامليددددة يامددددل ذناددددائا احددددد   وأحدددداط ايهدددد  عهمددددا   -3٢

حو جماملا  امللتفة مدن    ذلنواب (WSIS+10)احد  األول  لنوا  ٢١امللهوما  ذلد مض  
  واحددددد  التفيددددل ١١٢3لاضددددافاه اليوت ددددكو عددددامل ي اذ  الدددد أجددددأل ال ددددالمل والانميددددة امل ددددادامة

. ويفهدددس إىل الهاندددة امللنيدددة ذا ددد   ١١٢٢ي حزيتاب/يوتيددده  ذي تاددد   الدددWSIS+10 ددداو  امل
 تاددائاعددن الالتاضدداا لهاقدددمل ا ددتز ي تنفيددذ  اللهدد  والاكنولوجيددا ألغددتاض الانميددة أب تقدددمل تقتيددتا  
                  لدددددنوا   مدددددن ةاللددددده  إىل اجلمليدددددة اللامدددددة  ٢١القمدددددة اللامليدددددة يامدددددل امللهومدددددا  ذلدددددد مضددددد  

 .١١٢٢عامل 

 مريق األمم المتيدة المعني لمجتم  المعلومات -جيم 
فتيددق األمدد     أت دد  جمهدد  التؤلدداء الانفيددذيع ي مناومددة األمدد  املااددد ١١١2ي عددامل  -32

 تادائاان ديق عمهيدة تنفيدذ ل املااد  امللين مباامل امللهومدا   ذوصدفه آليدة م درتاة ذدع الوادا  
مناومة األم  املااد . وقد عقد اجاماعه احدا ي ع دت  ذتئالدة ا  دا  الددوي  القمة اللاملية ي

  ١١٢٢-١١٢٢. وي ةهددة عمهدده لهفددرت  (٢١)١١٢٢لالت ددا    ي جنيددف ي حزيتاب/يوتيدده 
قددت  الرتايددز عهددل تن دديق أت ددهة الدددعو  مددن أجددأل تكنولوجيددا  امللهومددا  وا ت ددا   ي ةهددة 

ادددد  التفيدددل ا ي كلددد  ي إيفدددا  مااذلدددة الدددوثيقاع اخلادددامياع له  مبددد١١٢٢الانميدددة ملدددا ذلدددد عدددامل 
 .١١٢٢والبياب امل رتط لهفتيق ذ  ب ةهة الانمية ملا ذلد عامل  WSIS+10امل او  

 أصياب المصلية المتعددينجامب تيسير وتنسيق التنئية من  -دال 
 .١١٢٢لامل ل  و هتا يالقمة اللاملية  تاائالا التض اجلملية اللامة تنفيذ  -31
لهدتذع ال دبك   وياي  مناد  القمدة اللامليدة يامدل امللهومدا  ألصدااب امل دهاة فتصدا   -31
القمدة اللامليددة. وقدد أُ مددا مناددد   تاددائا  وامل ددا اة ي املناق دا  وامل دداو ا  ذ د ب تنفيددذ والداله  
 ب  صددد حددوا ا   فيلددة امل دداو  ذ دد . و ددألWSIS+10التفيددل امل دداو  د  ي احدد ١١٢٢عددامل 

لددنوا  وةهدة الانميدة ملدا ذلددد  ٢١ذلدد مضد   قمددة اللامليدةال تادائاجمامدل امللهومدا   والدالتاض 
  وذندداء الثقددة ي الفضدداء ا لكددرتوين وجماملددا  امللتفددة ال ددامهة لهاميددل  إىل جاتددس ١١٢٢عددامل 

 وزيددددتا   ٢١  مبددددا فياددددا اجاماعددددا  تي دددد  م ددددا ا  اللمددددأل. وحضددددت ة أةددددت جه دددد ٢٢١حددددواي 

__________ 

(٢١) http://www.itu.int/wsis/implementation/2014/forum/agenda/#?se=191. 
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القمدددة اللامليدددة يامدددل امللهومدددا  ذلدددد  تادددائاه املائدددد  امل ددداديت  الدددذي تادددت ي  الدددالتاض اجامدددا 
 .(٢3) ١١٢٢الانمية ملا ذلد عامل من أجأل ةهة لنوا   ٢١مض  
القمددة اللامليددة  مبددا ي كلدد   اقيددي  تنفيددذ تاددائال ويالاددد ا  ددا  الدددوي لالت ددا   منددربا   -39

. ومتدن  جدوائز م دا يل (٢٢)ت داط 2 ١١١مداةأل إىل أاثدت مدن قاعد  ذياتا  الاقيي  ال  تض  
 .(٢٢)هم ا يل واملبا  ا  ال  تلزز أ دافاال تقديتا  ي مناد  القمة اللاملية  القمة اللاملية لنويا  

جماملددا  امللتفددة لهقمددة اللامليددة مددن أجددأل تي دد  تبددا ل امللهومددا   ةوتددديت اليوت ددكو ذواذدد -٢١
 .(٢2)امل هاةواحوا  فيما ذع أصااب 

المجتمدددد  المدددددمي واألعمددددال التجاريددددة والشددددراةات لددددين أصددددياب المصددددلية  -هاء 
 المتعددين

يضدددددههل القهددددداه اخلدددددداص ومنامدددددا  ايامدددددل املدددددددين والكياتدددددا  األاا ةيدددددة والاقنيددددددة  -٢٢
وال دددتااا  ذدددع أصدددااب امل دددهاة املالدددد ين ذانفيدددذ اللديدددد مدددن األت دددهة الددد  تددددع  أ ددددام 

 ية.القمة اللامل
أيفهقااددا غتفددة و دد  مبددا    وتالدداوب مبددا    األعمددال الااا يددة لدددع  جمامددل امللهومددا    -٢١

القمددة اللامليددة  مبددا ي كلدد   تاددائاالااددا   الدوليددة  مددل األعمددال الااا يددة مددن أجددأل  عدد  تنفيددذ 
الاادددالف مدددن أجدددأل إترتتدددت ذ لددددلا  تاددددز . وي(٢1)منادددد  القمدددة اللامليدددة ومنادددد  إ ا   ا ترتتدددت

 تكداليف النهدا   ي دتعهدل   مؤل دة عامدة وةاصدة وغد   حبيدة 2١يضد    دالفو دو   لقولةم
 .(٢1)اللتي  وال يالا  والهوائ  املالهقة ذه

وتلد  اذهة ا ت ا   الاقدمية واحدد  مدن اللديدد مدن منامدا  ايامدل املددين اللامهدة  -٢3
. (٢9)يدددة واحقدددو   وإ ا   ا ترتتدددتي جمدددا   تكنولوجيدددا امللهومدددا  وا ت دددا    وقضدددايا الانم

الدذي ت ددد   ذا كددرتاط مددل   ‘التصدد اللددامل  يامددل امللهومددا ‘ ١١٢٢و ادز تقتيددت التاذهددة للددامل 
. وقدد (٢١)امللاد ا ت داين لهالداوب مدل البهدداب الناميدة  عهدل متاقبدة ا ت دا   ي الل دت التقمد 

امللهوما  وا ت دا   عهدل     تكنولوجياتد يبية ألصااب امل هاة امللنيع ذآثا ا  يفو   موا 
__________ 

   ةكن ا يفاله عهل تاائا املناد  ي: (٢3)
http://www.itu.int/wsis/implementation/2014/forum/inc/doc/outcome/ 

OutcomeDocument2014.pdf. 
(٢٢) http://groups.itu.int/stocktaking/HOME.aspx.  
(٢٢) http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2014.aspx. 
(٢2) http://www.wsis-community.org/. 
(٢1) http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/basis/. 
(٢1) http://a4ai.org/. 
(٢9) http://www.apc.org/. 
(٢١) http://giswatch.org/2014-communications-surveillance-digital-age. 
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مددل مفوضددية ا  ددا  األفتيق /ال ددتااة اجلديددد  مددن أجددأل تنميددة التاذهددة حقددو  ا ت دداب  وتلمددأل 
 اد يس عهل إ ا   ا ترتتت.الأفتيقيا عهل توف  

. (٢٢)لابا ل امللهوما  وذناء القد ا  املالهقة ذا ترتتت عامليا   وتلد إللية ا ترتتت متازا   -٢٢
 اهددو ا  األةدد    متاددزا  ال ١١٢٢الددذي أصددد ته عددامل  ‘الاقتيددت اللددامل  عددن ا ترتتددت‘وقددد خلددة 
 ١١٢٢. ووقلددت ي ت ددتين الثددداين/توفمرب (٢١)ة الوصددول املفاددوه وامل ددادامل لهاميددلعهددل إمكاتيدد

غد  لهالاوب مل ا  ا  الددوي لالت دا   ذ د ب األةدذ ذدناا يفويهدة األجدأل إزاء التلدائأل  اتفاقا  
 .(٢3)املتغوب فياا ي البهداب النامية

 تيسير مسارات العمل وتنئية مجموعة مختارة من أمشطة هيئات األمم المتيدة -واو 
 تنئية مسارات العمل -0 
 و  ال دددهها  امللنيدددة ذدددأ ا   ال ددد ب اللدددامل وإليدددل أصدددااب امل دددهاة ي النادددوض ذاكنولوجيدددا   )أ( 

 (٢-مية )جي امللهوما  وا ت ا   من أجأل الان
يااهل إلاامل تكنولوجيا  امللهوما  وا ت ا   ي جمال الانمية ي أعمال الواا    -٢٢

املا   دددة الااذلدددة لدمددد  املاادددد   واملنامدددا  املالدددد   األيفدددتام  واملؤل دددا  املاليدددة الدوليدددة  
احكومدددددا  الدددددرتاتيايا  ويفنيدددددة لاكنولوجيدددددا  ت دددددم  . و غددددد    مدددددن أصدددددااب امل دددددهاةوو 
ذددددع  مدددن الهاددداب ا قهيميدددة الااذلدددة لدمددد   وتنفدددذ ا  هومدددا  وا ت دددا   ي جمدددال الانميدددةاملل

املاادددد   وال دددتااء ا سدددائيع  واملؤل دددا  املاليدددة الدوليدددة. وتهلدددس الوادددا   املالدددد   األيفدددتام 
 امللدداي   ومتويددأل ت دد   وضدل ئي دية ي وضددل وتن دديق ال يالدا   وت ددت البنيددة الااايددة  و  أ وا ا  

تكنولوجيدددا امللهومدددا  وا ت دددا   ألغدددتاض الانميدددة عهدددل ال دددلد اللدددامل  وا قهيمددد  والددددويفين. 
وت ددافيد ال ددتااا  ذددع القهدداعع اللددامل واخلدداص وذددع أصددااب امل ددهاة املالددد ين مددن أوجدده 

 الاآز  ذع  ذ  األت هة وأت هة القهاه اخلاص وايامل املدين.
إ ا   األمدد  املااددد  له ددؤوب   تي ددت الددذي   ١١٢٢امل و اددز اجامدداه م ددا ا  اللمددأل للدد -٢2

 اددعه  الWSIS+10التفيددل امل دداو   اددد له اعاخلاددامي اعقيا قا ددا ية وا جاماعيددة  عهددل الددوث
احدددددوا  والالددددداوب ي دددددمأل   مبدددددا لدددددد ين والالددددداوبعهدددددل إكدددددتاط أصدددددااب امل دددددهاة املا ابت دددددال
كهفة وتضدييق أوجده عددمل امل داوا  التقميدة ا  ال  ي جما   مثأل إمكاتية الوصول املي و عا قهيمي

 والتصد والاقيي .

__________ 

(٢٢) http://www.internetsociety.org/. 
(٢١) http://www.internetsociety.org/sites/default/files/Global_Internet_Report_2014_0.pdf. 
(٢3) http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/SPAM.aspx. 
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 (١-البنية الاااية لهملهوما  وا ت ا   )جي  )ب( 
مدددن ا  دددا  الددددوي لالت دددا   م دددائأل تهدددويت البنيدددة الااايدددة وت دددت ا وتنايمادددا لدددا  ي -٢1

وب مل احكوما  والقهاه املؤمتتا  ا قهيمية  والرباما  وا جاماعا   واملن و ا . ويالاةالل 
ويفيدددف  ال دددهكية والاللدددهكية اخلددداص مدددن أجدددأل وضدددل ملددداي  ولدددوائ   وليدددة تالهذدددق ذا ت دددا  

الددددرت  ا  ا كاعيددددة. وقددددد زا  تنددددام  حادددد  حتاددددة البياتددددا  الندددداتا عددددن زيددددا   النهددددا  اللددددتي  
 ددا مددن أصددااب واحولددبة ال ددااذية مددن األ يددة الدد  تولياددا احكومددا  واألعمددال الااا يددة وغ  

 .(٢٢)من ذتوتواول ا ترتتت 2  ا   يفيف الرت  ا  وت ت ا صدا   امل هاة
مدددن أ ددددام الدددرتاتيايا    ئي ددديا   وقدددد أصدددبات البنيدددة الااايدددة عتيضدددة النهدددا   ددددفا   -٢1

ت ددد   تكنولوجيدددا امللهومدددا  وا ت دددا   ألغدددتاض الانميدددة. وقدددد اددداب موضدددوه املدددؤمتت اللدددامل  
              ال دهكية والاللدهكية لال دا  الددوي لالت دا    امللقدو  ي  يب ي تي دداب/لاهدويت ا ت دا 

 .(٢٢)الانمية امل ادامةألغتاض النها  اللتي  ت       و ١١٢٢أذتيأل 
وين ق ا  ا  الدوي لالت ا   واليوت كو عمأل جلنة النهدا  اللدتي  امللنيدة ذالانميدة  -٢9

ممثهدد  املنامددا  الدوليددة واحكومددا  والقهدداه اخلدداص مددن أجددأل تلزيددز التقميددة  الدد  جتمددل ابددا  
اعامدددا  ةددددما  النهدددا  اللدددتي  والدددا داماا. وقدددد خلدددة تقتيدددت جلندددة  ال يالدددا  التاميدددة إىل

  ا جتا دددا  ‘: النهدددا  اللدددتي  لهاميدددل١١٢٢حالدددة النهدددا  اللدددتي  عدددامل ‘النهدددا  اللدددتي   
 .(٢2)لنها  اللتي  وأثت  إىل أق ل حدوقدمل توصيا  من أجأل زيا   ا لاثما  ي ا

 (3-اح ول عهل امللهوما  وامللا م )جي  )ا( 
قيمت ال تااة امللنية ذقياس ت    تكنولوجيا امللهوما  وا ت ا   من أجأل الانمية  -٢١

لد ددام الناائيددة الاقددمل ا دتز فيمدا يالهدق ذالوصدول إىل البنيددة الااايدة واخلددما  ي الالتاضداا 
وحدددد  مدددؤمتت مفوضددد  ا  دددا  الددددوي لالت دددا   أ ددددام جديدددد  لهوصدددول ي  ة اللامليدددة.لهقمددد

 .(٢1))اتات أ تا ( ١١١١ذتتاجماا لهاوصيأل ي 
وياههدددس الوصدددول احقيقددد  إىل امللهومدددا  وامللدددا م   دددع القدددد ا  الب دددتية وإتاحدددة  -٢٢

دد ا اددو   فضددال   عهددل إعددا   تلتيددف  ١١٢٢لددامل لز اجامدداه م ددا  اللمددأل عددن البنيددة الااايددة. وتتاذ
  مبدددا ي كلددد  الدددناا املفاوحدددة إزاء الاكنولوجيدددا ١١٢٢ةهدددة الانميدددة ملدددا ذلدددد عدددامل ي الوصدددول 

__________ 

(٢٢) http://www.itu.int/itu-wsis/docs/2014_ITU_Contribution_to-WSIS-Implementation.pdf, pp.4-14. 

(٢٢) http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/default.aspx. 
(٢2) http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2014.pdf.  
(٢1) http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Documents/final-acts/pp14-final-acts-en.pdf,  

resolution WG-PL/9. 

http://www.itu.int/itu-wsis/docs/2014_ITU_Contribution_to-WSIS-Implementation.pdf
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Documents/final-acts/pp14-final-acts-en.pdf
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و األميدة ي وحمدولدائع ا عدالمل  ذنداءهااو  التاميدة إىل ل ةولوياألاليوت كو  أعهت. و (٢1)وا او 
 .(٢9)جمال امللهوميا 

اللهميدة أولويدة ي م دا  اللمدأل  دذا. واعامدد   ويلدد الوصدول إىل البادو  وامللهومدا  -٢١
  وذواذدددة (2٢)ة  مبدددا ي كلددد  مبدددا ئ توجيايدددة ليالددداتي(2١)اليوت دددكو الدددرتاتياية الوصدددول املفادددوه

. وتالدداوب منامددة ال دداة اللامليددة  (23)ملددوا   الوصددول املفاددوه   و لدديال  (2١)هوصددول املفاددوهل ةعامليدد
املاادددد  لهبيئدددة واملنامدددة اللامليدددة لهمهكيدددة الفكتيدددة ي ومنامدددة األغذيدددة والز اعدددة  وذتتددداما األمددد  

ىل جمدال  إصدول و ال هبهدداب الناميدةل( الذي ياي  Research4Lifeاحيا  )من أجأل البات  ذتتاما
            . وتاددددي  قاعددددد  البياتددددا (2٢)ا  ما   ددددة ةضددددلت  لددددالتاض األقددددتاب ذاكهفددددة ز يددددد  أو جماتدددد

Lex WIPO  الددددددددافا  قددددددددد . و (2٢)اتع وملا دددددددددا  املهكيددددددددة الفكتيددددددددةالوصددددددددول ايدددددددداين إىل قددددددددو                   
مددددن  و ا  قدددددمااا أاا ةيددددة املنامددددة اللامليددددة  ١١٢٢كدددد ة ةددددالل عددددامل  ٢١ ١١١حددددواي 

 .(22)لهمهكية الفكتية
وت ددددددا ات اليوت ددددددكو وحكومددددددة اهلنددددددد ي تناددددددي  مددددددؤمتت  وي ذ دددددد ب تي دددددد  وصددددددول  -٢3

                   وجيدددددددددددا امللهومدددددددددددا  وا ت دددددددددددا   ي ت دددددددددددتين الثددددددددددداين/األكددددددددددد اص كوي ا عاقدددددددددددة إىل تكنول
 .(21)١١٢٢توفمرب 

 (٢-ذناء القد ا  )جي  ) ( 
يكا   الالهي  وذناء القد ا  أ ية حامسة ي متكع البهداب الناميدة مدن جدين املكالدس  -٢٢

ي لاي دد  م ددا ي ا جاماعيددة وا قا ددا ية مددن ا ذاكددا  الاكنولددوج . وقددد  اددز ا جامدداه ال ددنو 
)الاله  ا لكرتوين( لهقمة اللاملية عهدل  دذا اهلددم مدن ةدالل موضدوه  1-وجي  ٢-اللمأل جي 

 .(21) الكفاءا  التقمية من أجأل إقامة جمامل ملهوما  كامأل لهاميل 

__________ 

(٢1) http://www.itu.int/wsis/implementation/2014/forum/agenda/#?se=208. 
(٢9) http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-

literacy/mil-as-composite-concept/. 
(2١) http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/ 

GOAP/OAF2011/2.1_Mishra.pdf. 
)2٢) http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf. 
(2١) http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/. 
(23) http://road.issn.org/. 
(2٢) http://www.research4life.org.  
(2٢) http://www.wipo.int/wipolex/en/about.html. 
(22) http://www.wipo.int/academy/en/. 
(21) http://en.unesco.org/events/international-conference-%E2%80%9C-exclusion-empowerment-role-

information-and-communication. 
(21) http://www.itu.int/wsis/implementation/2014/forum/agenda/#?se=254. 
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 يدددةاللديدددد مدددن وادددا   األمددد  املاادددد  مدددؤمتتا  وحهقدددا  عمدددأل ومبدددا  ا  تد يبتاددد  و  -٢٢
ال يالددا  وامل ددؤولع وغدد    مددن اللددامهع ي قهدداه تكنولوجيددا صددناه قددد ا  زيددا   تتمدد  إىل 

امللهومدددا  وا ت دددا   امللنيدددع ذاجلواتدددس الاقنيدددة والانايميدددة يامدددل امللهومدددا . وتادددي  أاا ةيدددة 
ا  ددا  الدددوي لالت ددا   إمكاتيددة الوصددول إىل فددتص الاددد يس ي جمددال تكنولوجيددا امللهومددا  

و ذهتيقددة الدداله   عددن ذُلددد. واعامددد  الددرتاتياية ومبددا ئ توجيايددة أ  يا  وا ت ددا    إمددا حضددو 
عهددل ايددا   كا  األولويددة املافددق عهياددا ي املددؤمتت  ابلددرتاز إك جديددد  لربتاجماددا ملتااددز ا مايدداز  

 .(29)اللامل  لاهويت ا ت ا   ال هكية والاللهكية لال ا  الدوي لالت ال
 (٢- الا دامل تكنولوجيا  امللهوما  وا ت ا   )جي ذناء الثقة واألمن ي )ه( 

يددا مددن أولويددا  ايامددل الدددوي. ويددوفت   يددزال أمددن الفضدداء ا لكددرتوين ي ددكأل أولويددة عه -٢2
لان دديق ا حاياجددا  الاد يبيددة القاتوتيددة والاقنيددة  الربتدداما اللددامل  ألمددن الفضدداء ا لكددرتوين إيفددا ا  

حكومددة  ذا ضددافة إىل األعمددال  ٢٢١. وي ددا ط أاثددت مددن (1١)انوالانايميددة ي إليددل أ دداء اللدد
الااا يددددة صدددداحبة امل ددددهاة  ي مبددددا    ا  ددددا  الدددددوي لالت ددددا   وال ددددتااة الدوليددددة مالدددددو   

متادز ا لداااذة اللدامل  الاداذل ةدمدة وفت يد. و (1٢)األيفدتام ملكافادة هتديددا  الفضداء ا لكدرتوين
ددت مددن هتديدددا  ا لفضدداء ا لكددرتوين ويدددع  إ ا   احددوا  . وقددد أت ددئت ف ددت  ويفنيددة ا تددذا  املبكو

لاللدداااذة حددوا   األمددن ا لكددرتوين ي عددد  مازايددد مددن البهددداب ذدددع  تقددين مددن ا  ددا  الدددوي 
. وين دددت ا  دددا  الددددوي لالت دددا   (1١)لالت دددا   ومنادددد  فدددت  الا ددددي لهادددوا   واألمدددن

ألمددن الفضدداء ا لكددرتوين  لددنويا   مؤكددتا    Allied Business Intelligence Researchمؤل ددة  و 
 .(13)البهداباللامل   يقا ب م او  ت  س 

لهاتةة ا لكرتوتية من أجأل تلزيدز ذنداء القدد ا  كا   ذتتاجميا   وأت   جمه  أو وذا مكابا   -٢1
. وت دمأل (1٢)ا  ذهدد 2٢ال دهة ذا تفاقيدة املالهقدة ذاجلتةدة ا لكرتوتيدة الد  ذهدمل عدد  املدوقلع عهيادا 

 ١١٢٢اتفاقيددددة أمدددددن الفضدددداء ا لكدددددرتوين الددددد  وافددددق عهيادددددا ا  ددددا  األفتيقددددد  ي حزيتاب/يوتيددددده 
 .(1٢)امللامال  ا لكرتوتية وااية البياتا  وأمن الفضاء ا لكرتوين وجتائ  الفضاء ا لكرتوين

يففدددال. وتتلددد  وي ددداو  اللديدددد مدددن أصدددااب امل دددهاة قهدددق إزاء تددد ث  ا ترتتدددت عهدددل األ -٢1
لال ددا  الدددوي لالت ددا    الددوع  مب ددايفت ا ترتتددت عهددل  مبددا    اايددة الهفددأل عهددل ا ترتتددت 

__________ 

(29) http://www.itu.int/itu-wsis/docs/2014_ITU_Contribution_to-WSIS-Implementation.pdf,  
pp.34–38. 

)1١) http://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx. 
(1٢) http://www.impact-alliance.org/aboutus/ITU-IMPACT.html. 
(1١) http://www.first.org/. 
(13) http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx. 
(1٢) http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp. 
(1٢) http://pages.au.int/sites/default/files/en_AU%20Convention%20on%20CyberSecurity 

%20Pers%20Data%20Protec%20AUCyC%20adopted%20Malabo.pdf. 

http://www.itu.int/itu-wsis/docs/2014_ITU_Contribution_to-WSIS-Implementation.pdf
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. وأصددد  ا  ددا  الدددوي (12)ابددا ل امللتفددة ذدداأل وا  كا  ال ددهة فيمددا ذددع املما لددعتاأليففددال و 
يددة جديددد  مبددا ئ توجيا ١١٢٢لالت ددا   ومنامددة األمدد  املااددد  لههفولددة ) اليوتي ددف( عددامل 

 ١١٢3عدددامل ي لهقهدداه ذ ددد ب اايدددة الهفدددأل عهدددل كدددبكة ا ترتتدددت  وت دددت  اليوتي دددف   الدددة 
  تناولدددت جمموعددددة والدددلة مددددن ‘ا امللهومددددا  وا ت دددا   والانميددددةاأليففددددال وتكنولوجيددد‘عنواهندددا 

 .(11)الفتص والااديا  والااديدا  ال  يالتض هلا األيففال ي البيئة التقمية املاغ  
 (2-بيئة املواتية )جي ال )و( 

ي ا لددافا   إىل أق ددل حددد  حامسددا   يلددد وجددو  ذيئددا  ليالدداتية وتنايميددة مواتيددة أمددتا   -٢9
اهددو  الدداااذة لهاغدد ا  ي تممكددن مددن أثددت وتهددو  تكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   و ددس أب 

يالدا  كييدف لعهدل  ت 2-ي د ي مل دا  اللمدأل جدي الاكنولوجيا واأللوا . و ادز ا جامداه الا
هتيئددة الاددتوم الانايميددة مددن أجددأل ت ددايل ا ذاكددا  و  ذيئاادداتكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   و 

 .(11)إل ماا التقم  لهاميل ل
ال دددا  الددددوي لالت دددا    ي لوعقدددد  النددددو  اللامليدددة ال دددنوية لهايئدددا  الانايميدددة   -2١

افا   مددددددن إمكاتددددددا  اللددددددان   وادددددداب موضددددددوعاا  ددددددو ا لدددددد١١٢٢الباددددددتين ي حزيتاب/يوتيدددددده 
اجتا ا  ا صداله ‘من  ١١٢٢. والاك ف إصدا  ا  ا  الدوي لالت ا   للامل (19)التقم 

املاههبدا  الانايميدة ي امل داقبأل  مبدا ي كلد  النمدو ال دتيل ‘ ي ا ت ا  : تنادي  اجليدأل التاذدل
عهدددل كددددبكة وجيادددا  ت. ويادددي  ا  ددددا  الددددوي لالت دددا   (1١)ااوالدددا دام لقدددد ا  ال دددبكة

الانايميددة لاكنولوجيددا  هأ واتدد عددن يفتيددق جمموعددةا ترتتددت ل ددناه ال يالددا  واهليئددا  الانايميددة 
امللهوما  وا ت ا    واملنادديا  ا قا دا ية واملاليدة ا قهيميدة  وحهقدا  اللمدأل  وأت دهة ذنداء 

 .(1٢)القد ا 
ية الالزمة لاللافا   إىل أق ل حدد مدن وي ا امامل مازايد لديفت القاتوتية والانايموقد أُ  -2٢

احكومدة ا لكرتوتيدة  والاادا   ا لكرتوتيددة  واذاكدا ا  تقنيدة مدن قبيددأل احولدبة ال دااذية  مبددا ي 
اواصدددأل تامللدددامال  ا لكرتوتيدددة  واايدددة البياتدددا   وحقدددو  امل دددااه . و املالهقدددة ذ قدددواتعالكلددد  
ت دا   ال دهكية والاللدهكية والاوثيدق ا لكدرتوين عهدل امللاي  الدولية ل بكة ا ترتتت وا  ذهو  

يددددددد واددددددا   مالددددددد   األيفددددددتام )مبددددددا ي كلدددددد  الهانددددددة ا قا ددددددا ية ألو وذددددددا وا  ددددددا  الدددددددوي 
لكرتوتيدددع  ملادددد املاندلددع الكاتذدددائيع وا  لالت ددا  (  و يئدددا  ملدداي  ا ترتتدددت )مبدددا فياددا

__________ 

(12) http://www.itu.int/en/cop/Pages/default.aspx. 
(11) http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/unicef_royalholloway_ict4dreport_final.pdf. 
(11) http://www.itu.int/wsis/implementation/2014/forum/agenda/#?se=259. 
(19) http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/gsr2014/default.aspx. 
(1١ http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Trends/Trends-Special%20Edition.aspx. 
(1٢) http://www.itu.int/itu-wsis/docs/2014_ITU_Contribution_to-WSIS-Implementation.pdf. 
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                ئدددددداالم ال ددددددبكة اللنكبوتيددددددة اللامليددددددة(  و اذهددددددا وفتقددددددة اللمددددددأل امللنيددددددة مندلددددددة ا ترتتددددددت  وا
 القهاه اخلاص.

 (1-تهبيقا  تكنولوجيا امللهوما  وا ت ا   )جي  )ز( 
 احكومة ا لكرتوتية  

تادددددوىل إ ا   ال دددددؤوب ا قا دددددا ية وا جاماعيدددددة قيدددددا   أعمدددددال األمددددد  املاادددددد  املالهوقدددددة  -2١
          الد الددددددة ا لاق ددددددائية لددددددإل ا   عددددددن احكومددددددة ا لكرتوتيددددددة  ذاحكومددددددة ا لكرتوتيددددددة. ولددددددههت

الضدوء عهدل ا لدا دامل  ‘احكومة ا لكرتوتية من أجأل امل اقبأل الذي ت دبو إليده‘: ١١٢٢للامل 
املازايدددد لاكنولوجيدددا امللهومدددا  وا ت دددا   ي ا  ا   وتقدددد  اخلددددما   والاك دددفت إمكاتيدددة 

 ةالالاوتيدد. وكددد   ا  ا   عهدل قيمدة ا  ا   (1١)مل دا اة ا لكرتوتيدةملدوايفنع مدن ةددالل اامتكدع 
الانميددددة امل ددددادامة والددددناا مالددددد   القنددددوا  إزاء إكددددتاط املددددوايفنع  وأقددددت  ذاادددددي  ت ددددايلي 

و دو فاوا  احكومة ا لكرتوتية الناكئة عن ا ةاالفا  ي قد ا  ال بكا  واملدوا   ا  ا يدة  
هدددد  ل مؤكدددت ا اللدددامل  لاهدددو  احكومدددة ا لكرتوتيدددة. فذغدددتض وضدددمذلدددة ا دددفاه البياتدددا  ايمدددا  

              عهددددل موقددددل الددد  أجاذددددت عهددددل الد الددددة ا لاق دددائية حاليددددا   ٢93  لاحكومدددا  إليددددل البهددددداب 
 كبكة ا ترتتت.

وتُاددددددد  املنادددددددد  اللدددددددامل  الثالدددددددت لهاكومدددددددة ا لكرتوتيدددددددة ي اازاة دددددددااب ي ت دددددددتين  -23
. (13)م ا ط  و از عهل ا  ا   الذاية لهانميدة امل دادامة ٢ ٢١١  حبضو  ١١٢٢ذت األول/أااو 
مدوجز املما لدا  املباكدت  ي جمدال ‘و (1٢)أ ا  قياس وتقيدي  جا زيدة احكومدة ا لكرتوتيدةاما أب 

  يدددددزا ب   ا   األمددددد  املاادددددد  له دددددؤوب ا قا دددددا ية وا جاماعيدددددة  (1٢)‘احكومدددددة ا لكرتوتيدددددة
 ذلثددددة ٢٢أاثددددت مددددن  ١١٢٢ا  ا   عددددامل  وفددددد ملهومددددا  لهاكومددددا . وأ ي    مددددو ي ددددكالب 

تنفيددذ الددرتاتيايا  احكومددة ا لكرتوتيددة  امددا أصددد   مبددا ئ توجيايددة ي مل دداعد  احكومددا  
ذأكدددتاط املدددوايفنع. وقددددلمل متادددز الادددد يس عدددن ذُلدددد ل دددبكة األمددد   لدددىتوقددددمت  و   إلكرتوتيدددة 
 م ا ط. ٢ ١١١  تفاعهية إىل أاثت من املااد  لإل ا   اللامة  و ا

ويواصددأل املتاددز اللددامل  لاكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   ي الربملدداب ذندداء جمامددل عددامل   -2٢
لهربملدددداتيع كوي اخلددددرب  ي تكنولوجيددددا امللهومددددا  وا ت ددددا  . و اددددز املددددؤمتت اللددددامل  لهربملاتددددا  

  عهدل موضدوه ١١٢٢او ية او يا ي أيا /مايو ي إلامللقو  األ لناع  لقد  ا لكرتوتية الذي ي
 الد وس امل افا   وا فا  امل اقبهية.

__________ 

(1١) http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-

Gov_Complete_Survey-2014.pdf. 
(13) http://www.unpan.org/GeGF/2014. 
(1٢) http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/METERforEGovernment/tabid/1270/language/en-

US/Default.aspx. 
(1٢) http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048064.pdf. 
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  األعمال الااا ية ا لكرتوتية  
عهدددددل أولويدددددا  األعمدددددال الااا يدددددة  1- ادددددز ا جامددددداه الاي ددددد ي مل دددددا  اللمدددددأل جدددددي  -2٢

يددال إىل . ولددلت أت ددهة أةددت  ي  ددذا ا(12)١١٢٢ا لكرتوتيددة ي ةهددة الانميددة ملددا ذلددد عددامل 
إكادددداء الددددوع  ذاألعمددددال الااا يددددة ا لكرتوتيددددة وزيددددا   فاماددددا  وذندددداء القددددد ا   وتولدددديل تهددددا  

 الا دامل األ وا  القائمة عهل تكنولوجيا امللهوما  وا ت ا   ي  هيأل ال و .
متكددع الن دداء صدداحبا  امل ددا يل مددن ةددالل تكنولوجيددا  ‘ عددن وت ددت األوتكاددا  تقتيددتا   -22

. ومددددن (11)  مبددددا ي كلدددد  إيفددددا  عمهدددد  مهبددددق ي أ ذلددددة ذهددددداب أفتيقيددددة‘وا ت ددددا   امللهومددددا 
ايا   األةت  كا  األولوية لدوتكاا   ناط اللمأل املالهق ذانادي  املدتأ  لهم دا يل وتكنولوجيدا 
امللهومددا  وا ت دددا    وتهدددويت اخلددددما  النقديدددة واملاليددة املانقهدددة  ووضدددل ومواءمدددة الا دددتيلا  

 تلداوبقة ذالااا   ا لكرتوتية  و  ع إح اءا  تكنولوجيدا امللهومدا  وا ت دا  . وقدد املاله
األوتكاا  مل ال تااة امللنية ذقياس تكنولوجيا امللهوما  وا ت دا   ألغدتاض الانميدة مدن أجدأل 

   ع إح اءا  اقا ا  امللهوما  ووضل املؤكتا .
 تيدت إمكاتدا  الاادا    ١١٢٢مللهومدا  للدامل وينداقش تقتيدت األوتكادا  ذ د ب اقا دا  ا -21

قدددمل ةتيهدددة لهقدددواتع تا لكرتوتيددة ل دددال البهددداب الناميدددة وي ددمأل قاعدددد  ذياتدددا  عامليددة جديدددد  
 املالهقة ذامللامال  ا لكرتوتية  واجلتةة ا لكرتوتية  وااية البياتا   وحقو  امل ااه .

الدوي من أجأل توف  ذناء القد ا  لهمؤل ا   متاز الااا   الدولية مل البن  اوبلاوي -21
ال دددغ   واملاولدددهة احاددد . امدددا أب ذنددداء قدددد ا   دددذ  املؤل دددا  أولويدددة مدددن أولويدددا  منامدددة 

. ويلكف ايه  اللامل ملنامة الااا   اللاملية عهل تقيي  الاقدمل ا تز والنات الااا   اللاملية أيضا  
 الهق ذالااا   ا لكرتوتية.ي إ ةال تنقياا  عهل ذتتاما عمهه امل

   ا لكرتوينالاله    
ي تهددو  جماملددا  امللهومددا  وامللتفددة. و ددتي عهددل  ددو  ةحامسدد يددة الالهددي  أ يكا دد  -29

والثاتويدة ي البهدداب الناميددة.  مازايدد ت دت تكنولوجيدا امللهومدا  وا ت ددا   ي املددا س ا ذادائيدة
 ١١٢٢عدددامل ي يوت ددكو وغ  دددا مدددن أصددااب امل دددهاة أولدددت ال  م دددا  اللمددأل  دددذاوي إيفددا  
ذاكهفدة من فضدة اددنا   الد  تادي  الوصدوللدا دامل األجادز  واهلواتدف ا مولددة   ةاصدا   ا امامدا  

ااددو  عددد   ائددأل مددن الددد وس املفاوحددة عهددل كددبكة لهدداله   ولنمددو املددوا   الالهيميددة املفاوحددة  و ل
ناادة يموعدة والدلة مدن ا لدافا   مدن املدوا  امل ا ترتتت  و دو مدا ةكدن املد لدع والهدالب مدن

 فئا  اجلماو .
وتولت اليوت كو قيا   عمأل الفتيق اللامأل امللين ذالالهي  الااذل لهانة النها  اللدتي .  -1١

تكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   مددن ةددالل ي جمددال وواصددهت املنامددة تلزيددز املاددا ا  املانيددة 
__________ 

(12) http://www.itu.int/wsis/implementation/2014/forum/agenda/#?se=257. 
(11) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d2_en.pdf. 
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وضدلاه  وكلد  مدن أجدأل الا دايل عهدل إ  اا تكنولوجيدا امللهومدا   إيفا  افاء  املد لع الدذي
 اوصددديةوا ت دددا   ي الدددرباما الويفنيدددة واللامليدددة لااقيدددق أ ددددافاا ي تدددوف  الالهدددي  لهاميدددل  وال

 .(11)ذالا دامل تكنولوجيا امللهوما  وا ت ا   ي تا  ملهوما  ا  ا   الالهيمية
  مدل جادا  ما دة ثنائيدة عهدل تنفيدذ م دا يل لاوصديأل ويلمأل ا  ا  الدوي لالت دا  -1٢

امللهومددا  وا ت ددا    مددن ةددالل   املدددا س  مناددا م ددا يل ا لددا دامل اياملدد  لاكنولوجيددا
 .(19)‘توصيأل مد لة  توصيأل جمامل‘ مبا  هتا

 ال اة ا لكرتوتية  
احكومددا    ١١٢3كددالت إلليددة ال دداة اللامليددة ال ا لددة وال دداوب  امللقددو   عددامل  -1١

. وقد ا تفل عد  البهداب ال  لدياا (9١)عهل وضل الرتاتيايا  يفويهة األجأل له اة ا لكرتوتية
  و نداط ١١٢3-١١١9ةدالل الفدرت   1٢إىل  ٢٢الرتاتيايا  ويفنية له اة ا لكرتوتيدة مدن 

واتدس زيا   ي الههس عهل األ وا  القائمة عهل تكنولوجيا امللهومدا  وا ت دا   الد  تلدى ج
                مدددددن التعايدددددة ال ددددداية  مدددددن ذينادددددا النادددددوض ذال ددددداة  وعهددددد  األوذئدددددة  والاددددددةال  ال دددددتيتية 

 .(9٢)و صد الناائا
املتصدد اللدامل  لدنا  ال داة ا لكرتوتيدة الاداذل ملنامدة ال داة اللامليدة أب الاقددمل  ويدذات -13

زال  نداط أوجده تفداو  ابد   ذدع البهدداب م دال  إ  أتده   تد ةالقمة اللاملي تاائا تنفيذ ا تز ي
مدددل ا  دددا  الددددوي لالت دددا    اةادددا  ان ددديق ي مدددد  ت دددت مبدددا  ا  ال ددداة ا لكرتوتيدددة. وذ

  مل الرتايدز ذ دفة ١١٢3املتصد   الاه ا لاق ائية اللاملية الثالثة عن ال اة ا لكرتوتية عامل 
      ناددددا مددددن مالمدددد  ويفنيددددة له دددداة . وقددددد ت ددددت مددددا تدددداا ع(9١)ةاصددددة عهددددل صدددداة املددددتأ  والهفددددأل

 .(93)عهل كبكة ا ترتتت ذهدا   2١  لا لكرتوتية 
الضددوء عهددل األ يددة احامسددة  ولددههت الكددوا   الهبيليددة والنزاعددا  الدد  حدددثت مددؤةتا   -1٢

الددد  تكا دددياا تكنولوجيدددا امللهومدددا  وا ت دددا   ي ا لددداااذة حدددا   الهدددوا ئ. وت دددا دمل 
  وا ت دددددا    مبدددددا ي كلددددد  كدددددبكا  الاواصدددددأل ا جامددددداع  وتهبيقدددددا  تكنولوجيدددددا امللهومدددددا

ا لالاتة مباموعة اب   من امل ا   اخلا جية  ذ و   مازايد  لإلذالغ عن ا حاياجدا  الها ئدة 
ا ت دا   مدل اياملدا  ا هيدة املاضدت    وتن ديق تد مع و ل  ةتيهة هلا  وتبا ل امللهومدا   و 

وا ئ. وقددد أولددت الهانددة ا قا ددا ية وا جاماعيددة  لدديا وا دديع اهلددا ئ ا غاثددة ي حددا   الهدد
__________ 

(11) http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-

framework-for-teachers/. 
(19) http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Pages/CSCC.aspx. 
(9١) http://www.who.int/mediacentre/events/2013/wha66/en/. 
(9٢) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/wsisreview2014/ 

WSIS2014_review.pdf. 
(9١) http://www.who.int/goe/survey/2013survey/en/. 
(93) http://www.who.int/goe/publications/atlas/2013/en/. 
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. ولددددا   (9٢)اكنولوجيدددا امللهومددددا  وا ت دددا   واحدددد مددددن أةهدددا  الكدددوا  ل ةاصدددا   ا امامدددا  
ذتتددددداما األمددددد  املاادددددد  ا سدددددائ  والبنددددد  الددددددوي ي ا لالتاضدددددا  والد الدددددا  املالهقدددددة ذددددددو  

ذلدد اتااداء الندزاه ي    ي منل ت دوب النزاعدا  وإعدا   ا عمدا  تكنولوجيا امللهوما  وا ت ا
 .(9٢)ت ت ا وتوليا ١١٢3عامل 

 الاو يف ا لكرتوين  
يولدددد قهدددداه تكنولوجيدددا امللهومددددا  وا ت ددددا   فدددتص عمددددأل ي عدددد  مددددن القهاعددددا   -1٢

ؤل دا  ملا دهة ذال دتاة إىل جادا  ةا جيدة  ويتعدل اا قا ا ية  مناا إلنا  عمهيدا  إ ا يدة م
ال غ   القائمة عهل تكنولوجيا امللهوما  وا ت ا   ي البهداب املاقدمة والناميدة عهدل ال دواء. 

األمتاددة والتقمنددة تؤ يدداب إىل تقهددية فددتص اللمددأل ي ذلدد  أب مددن  ذيددد أب  ندداط مثددا  قهددق أيضددا  
نولوجيدددا املاددن وادددذا مدددن حاجدددة املدددو فع إىل تهدددويت مادددا ا  جديدددد  لدعمدددال القائمدددة عهدددل تك

 امللهوما  وا ت ا  .
نمددددو العددددن  وقدددددمل املناددددد  ا قا ددددا ي اللددددامل  وامللاددددد األو ويب   ا   األعمددددال تقتيددددتا   -12

 .(92)‘١١٢3الاقتيت اللامل  عن تكنولوجيا امللهوما  للامل ‘والو ائف ي عان فائق الرتاذع ي 
 البيئة ا لكرتوتية  

يئدد  لاكنولوجيدددا امللهومدددا  وا ت ددا   مندددذ اتلقدددا  مدددؤمتت وي ا امددامل مازايدددد لدثدددت البأُ  -11
الذي قددمل إليده فتيدق األمد  املاادد  امللدين مباامدل و   ١١٢١األم  املااد  لهانمية امل ادامة عامل 

. و از ا جامداه الاي د ي مل دا  اللمدأل  دذا عهدل لدبأل زيدا   الافاعدأل ذدع (91)إلااما  امللهوما  
 ا   والقهاعا  األةت  فيما يالهق ذالقضايا البيئية.تكنولوجيا امللهوما  وا ت 

وت   تقديتا  ذتتاما األم  املااد  لهبيئة إىل أب حا  النفايا  ا لكرتوتية ةكدن أب  -11
. وتتادز ال دتااة مدن (91)ياضاعف مخ  متا  ي ذل  البهداب النامية ي غضوب عقد من الدزمن

اجلاددو  التاميددة إىل احددد مددن األثددت البيئدد  لهنفايددا  أجددأل اللمددأل امللنيددة مبلدددا  احوالدديس عهددل 
املبددا    اللامليددة لاللددادامة ا لكرتوتيددة أب اتبلاثددا  غددازا  الدفيئددة مددن  ددذا  ا لكرتوتيددة. وتقددد 

ي املائددة ي ال ددنة  و  لدديما ذ ددبس ا لددا دامل املازايددد  3.1القهدداه آةددذ  ي ا  تفدداه ذن ددبة 
إىل أته ةكن  قيق وفو ا  أارب ي ا تبلاثا  من قهاعا  أةت  ملتااز البياتا   لكناا ت   

__________ 

(9٢) http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction. 
(9٢) http://acuns.org/wp-content/uploads/2013/05/New-Technology-and-the-Prevention-of-Violence-

and-Conflict.pdf and http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-1-4648-0074-0. 
(92) http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf. 
(91) http://www.ungis.org/Portals/0/documents/thematicmeetings/rio+20/UNGIS-Rio+20-

Contribution.pdf. 
(91) http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Other%20documents/PolicyBriefs/13052013_E-

Waste%20Policy%20brief.pdf. 
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. وت اك دف (99)عاما  تا  كاية ي جمدا   الهاقدة  والنقدأل  وال دناعا  الااويهيدةعن يفتيق ا
املبا    اللاملية لاللادامة ا لكرتوتية وا  دا  الددوي لالت دا   ال دبأل الكفيهدة ذاحدد مدن األثدت 

 جاز .البيئ  له بكا  واأل
تبدا ل ملهومدا  الهقد  ذدع  (٢١١)وياي  تاامل ملهوما  املنامة اللامليدة لد صدا  اجلويدة -19

البهداب وامل ا دمع وت لل الرتاتياية التصد اللاملية املاكامهة إىل   دع اميدة وتوعيدة ذياتدا  
 د ب لدداال  . ويقددمل ذتوتوادول الهاندة ا قا دا ية ألو وذدا ذ(٢١٢)األ صدا  اجلويدة واملندا  املااحدة

قدددددددددائ  عهدددددددددل تكنولوجيدددددددددا امللهومدددددددددا  اللتصدددددددددد الاهدددددددددو   إيفدددددددددال  املهوثدددددددددا  وتقهادددددددددا سوكجدددددددددا  
د  ي  لددد  اخلدددتائع التقميدددة وتبددددا ل ائددد  واالدددة األو وذيدددة لهبيئددددة الااتدددت . وقدددد  (٢١١)وا ت دددا  

 .(٢١3)امللهوما  ذ  ب القضايا البيئية
 الز اعة ا لكرتوتية  

عهل إلاعدة مما لد  الز اعدة   ذا مة اللاملية ي م ا  اللمألالقتاائا تقومل أت هة مااذلة  -1١
. وتي دددت الز اعدددة ا لكرتوتيدددة (٢١٢)ة هلدددا ماتدددامنامدددة األغذيدددة والز اعدددة  ا دددتم ا لكرتوتيدددة الددد  ت

                الالدددددداوب ي تبددددددا ل امللددددددا م والددددددتذع ال ددددددبك  والباددددددو  وتنفيددددددذ الددددددرباما. وي ادددددداتوب األول/
ذهددا    ٢1١مدن أاثدت مدن  دا ط م ٢١ ١١١ا ايامل يض  أاثدت مدن   ااب  ذ١١٢٢ ي مرب 

ليالدددا   وممثهدددو منامدددا  املدددزا عع  وذددداحثوب  صدددناه مدددن ذيدددنا  عدددامهوب ي جمدددال الانميدددة  و 
 تكنولوجيا امللهوما  وا ت ا   ي جمال الز اعة والانمية التيفية.أة ائيو و 

 و  تكنولوجيددددددا  ١١٢٢عددددددامل ي  ماعددددددةاجلاددددددا او هددددددت املواضدددددديل التئي ددددددية الدددددد  عاجل -1٢
والذايددة  مبددا ي مولددة ة  والددا دامل اهلواتددف ا يددامللهومددا  وا ت ددا   ي لاللددأل القيمددة الز اع

كل  اخلدما  املاليدة املانقهدة  ووضدل ا لدرتاتيايا  الويفنيدة لهز اعدة ا لكرتوتيدة وال دتااا  ذدع 
مل ددا  اللمددأل  ددذا ي ايفيددة ا لددافا   مددن  القهدداعع اللددامل واخلدداص. وتاددت ا جامدداه الاي دد ي

ي اللقد الذي اتقضل منذ القمة اللاملية. وكد   منامة األغذيدة والز اعدة  ه ة الد وس امل ا
عهل ضتو   إ ماا امل ائأل املالهقدة ذي دت الاكهفدة  وا اويدا   وتدوه اجلدن   وتنميدة املادا ا  ي 

 الرتاتيايا  الز اعة ا لكرتوتية.

__________ 

(99) http://gesi.org/assets/js/lib/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/uploaded/ 
SMARTer%202020%20-%20The%20Role%20of%20ICT%20in%20Driving%20a%20 

Sustainable%20Future%20-%20December%202012.pdf. 
)٢١١) http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/. 
(٢١٢) http://www.eohandbook.com/igosp/. 
(٢١١) http://www.unece.org/env/pp/prtr.html. 
(٢١3) http://www.eea.europa.eu/data-and-maps. 
(٢١٢) http://www.e-agriculture.org/. 
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 ا لكرتوينالله    
لهافاعددددأل ذددددع ال يالددددا  اللامددددة   مازايدددددا   أولددددت اليوت ددددكو وواددددا   أةددددت  ا امامددددا   -1١

والله  والاكنولوجيا وا ذاكا . ويتاز م ا  اللمأل  ذا عهدل   وتكنولوجيا امللهوما  وا ت ا  
ل مواضددديل مدددن قبيددددأل الدددا دامل أجادددز  ا لا ددددلا  وغ  دددا مدددن ا ذاكددددا ا  الاقنيدددة القائمدددة عهدددد

تكنولوجيا امللهوما  وا ت ا   ي إلل البياتا   وا خنتاط اللهم  لهموايفن  و هيدأل البياتدا  
 الض مة  ووصول اجلماو  إىل امللهوما  اللهمية  وت ت امللتفة اللهمية.

من أجأل ىل الو قا  اللهمية من ةالل ذتتاما البات إصول  ايل إمكاتية الو و تي ت -13
  وقددددددد ولددددددلت اليوت ددددددكو كددددددبكااا لابددددددا ل امللهومددددددا  املالهقددددددة (٢١٢)(Research4Life) احيدددددا 

لددددد وا  ال يالدددداتية املالهقددددة ذددددالله  والاكنولوجيددددا  عامليددددا   ذال يالددددا  اللهميددددة لا ددددمأل متصدددددا  
 .(٢١2)يوفت امللهوما  ل ناه ال يالا   وا ذاكا 

 (1- ه  )جي الانوه الثقاي واهلوية الثقافية  والانوه الهغوي  وا او  ا )ه( 
هقمة اللاملية أته  وإب ااب  ناط تنويل م دامت  ادو  ة لالناائي أل دامايبع الالتاض  -1٢

                الكثدد  لاا ددع تكددافؤ فددتص الوصددول إىل ا اددو    فلددألولغددا  كددبكة ا ترتتددت    يددزال يهددزمل 
مهيددوب موقددل  ٢1٢ قددد  ذددد  ادداب  ندداط مددا ي١١٢3و  لدديما ذهغددا  األقهيددا . ففدد  هنايددة عددامل 

مهيددوب تهددا  عهددل كددبكة ا ترتتددت. وقددد أصددب  حماددو  كددبكة ا ترتتددت  ١٢٢وت دديع إلكددرتوين 
ز ا  فلاليددددة. و هددددت ت ددددبة املواقددددل مددددن الناحيددددة الهغويددددة ومددددا فائددددت الرتإلددددة ا ليددددة تدددد أاثددددت تنوعددددا  
 املائة. ي 1١  عند حواي امل اهة ي البهداب املاقدمة ثاذاة ت بيا   ا لكرتوتية

وقامت ذ عمال مكثفة ي ذتاجمادا املالهقدة  1-م ا  اللمأل جي تي   اليوت كو وتاوىل  -1٢
وتلزيدز واايدة ذنداء القدد ا  وتبدا ل امللدا م ا دد ي اهلددم  الد  ت دمأل ذامل ائأل كا  ال هة  

 والالد ية الهغوية.القة ه ناعا  اخلتقد  الدع  لالرتا  التقم   و 
كدددددتاة ا ترتتدددددت لدمسددددداء واأل قدددددامل  ب امل دددددهاة ي ا ترتتدددددت  ومدددددنا وأحدددددتز أصددددداا -12

كددبكة  ويدة ية الهغيدالد ال دو  قيدق  امل   دة وا  دا  الددوي لالت دا   واليوت دكو  تقددما  
   ١١٢٢. وحبهدول أواةدت عددامل ١١١9عدامل  املدوللدة ةاللهويدد ا  مسداء النهاقداألةدذ ذترتتدت ذلدد ا 

 عامليدددا   تهاقدددا   ٢١للنددداوين ذهدددداب و  منادددا تهاقدددا 31     مددددول  ا  هويدددع ا  تهاقددد 11 لدددندقدددد أُ اددداب 
ماليددع الدد  تهددا  مدددوذل مددن خماهددف  ٢  ادداب قددد لدداأل حددواي ١١٢٢. وحبهددول عددامل جديدددا  

الاقتيددت ال دداأل األو ويب ألمسدداء تهاقددا  ا ترتتددت   األتددواه. و أعددد  اليوت ددكو  ذا كددرتاط مددل
 .(٢١1)١١٢٢املدوذلة للامل  اللامل  املالهق ذ مساء النهاقا 

__________ 

(٢١٢) http://www.research4life.org/. 
(٢١2) http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-observatory-

of-policy-instruments/. 
(٢١1) http://www.eurid.eu/files/publ/IDNWorldReport2014_Interactive.pdf. 



A/70/63 

E/2015/10 

GE.15-03563 26 

 (9-ولائع ا عالمل )جي  (ط) 
 لهلالقددة املاغدد   ذددع ولددائع ا عددالمل الاقهيديددة وتكنولوجيددا امللهومددا  ربوي ا امددامل أاددأُ  -11

وا ت ددا    مبددا ي كلدد  تهددو  ولددائع ا عددالمل وصدداافة املددوايفنع. و اددز ا جامدداه الاي دد ي 
. (٢١1)١١٢٢ عدددالمل ي ةهدددة الانميدددة ملدددا ذلدددد عدددامل عهدددل  و  ولدددائع ا 9-مل دددا  اللمدددأل جدددي 

وزيدددل ولدددائع ا عدددالمل اجلديدددد  جه دددة حدددول قندددوا  ت لهمهكيدددة الفكتيدددة وتامدددت املنامدددة اللامليدددة
WSIS+10 امل او التفيل ةالل احد  

(٢١9). 
الدذي  ‘ا جتا ا  اللاملية عهل صليد حتية الالب  وتهويت ولائأل ا عالمل‘ تقتيتوخلة  -11

وت دددددكو الاهدددددو ا  املالهقدددددة حبتيدددددة ولدددددائع ا عدددددالمل والالد يدددددة وا لددددداقاللية ولدددددالمة تن دددددت  الي
 تقييمددا  وأعددد   لدددو  الولددهاء ا عالميددع تقييمددا   . وت ددت  اليوت ددكو أيضددا  (٢٢١)ال دداافيع

 له ددتااا  اللددامل  الااددالف إت دداء وقددا   ا عددالمل  ولددائع تهددو  مؤكددتا  ذالددا دامل ويفنيددة
. وأيفهقددت اليوت ددكو مبددا    عامليددة (٢٢٢)األميددة ي جمددال امللهوميددا  وحمددو ملا عددال ذولددائع امللنيددة

لاهددويت  م ددتوعا   ٢٢3و عدد  ذتتاجماددا الدددوي لانميددة ا ت ددا    (٢٢١)لهاميددز ي تلهددي  ال دداافة
 .(٢٢3)١١٢٢-١١٢3ةالل الفرت   تاميا   ذهدا   11ولائع ا عالمل الافا  مناا 

 ع  ا تاقال من البت الانا تي إىل البت التقم .ويواصأل ا  ا  الدوي لالت ا     -19
 (٢١-األذلا  األةالقية يامل امللهوما  )جي  (ي) 

الددد  ياماددل مددا األكدد اص ةددا ا ا ترتتدددت تف دداا احقددو   أاددد  اجلمليددة اللامددة أب -9١
عهددل ا ترتتددت أيضددا   مبددا ي كلدد  احددق ي اخل وصددية. وأكددا   مفوضددية  ددس أب جتددد احمايددة 

م  املااد  ال امية حقو  ا ت اب  ي تقتيت عن احق ي اخل وصية ي الل ت التقم  قدماه األ
  إىل أب تكنولوجيا امللهومدا  وا ت دا   ةكدن أب تلدزز الامادل ١١٢٢إىل اجلملية اللامة عامل 

رتاض حبقو  ا ت اب واذا قد ا  احكوما  واملؤل ا  واألفتا  عهل القيامل ذ عمال املتاقبة واعد
 29/٢22. واعامددد  اجلمليددة اللامددة القددتا  (٢٢٢)(A/HRC/27/37ا ت ددا   وإلددل البياتددا  )

  الددذي  عددا احكومددا  إىل إعددا   الناددت ي إجتاءاهتددا ١١٢٢ادداتوب األول/ ي ددمرب   ٢1املددؤ   

__________ 

(٢١1) http://www.itu.int/wsis/implementation/2014/forum/agenda/#?se=225. 
(٢١9) http://www.itu.int/wsis/implementation/2014/forum/agenda/#?se=178. 
(٢٢١) http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002270/227025e.pdf. 
(٢٢٢) http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-

literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/. 
(٢٢١) http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-

articles/in-focus-articles/2013/unesco-launches-new-syllabi-unveils-global-initiative-for-

excellence-in-journalism-education/. 
(٢٢3) http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/intergovernmental-

programmes/ipdc/. 
(٢٢٢) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Pages/ListReports.aspx. 
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املالهقددة مبتاقبددة ا ت ددا   واعرتاضدداا وإلددل البياتددا  ال   ددية  وكلدد  مدددم ت ايددد احددق ي 
 .(٢٢٢)يةاخل وص

ذددددأجتاء   الددددة كددددامهة لهم ددددائأل  تكهيفددددا   ١١٢3وأصددددد  املددددؤمتت اللددددامل لهيوت ددددكو عددددامل  -9٢
ل يددوز ت. وجددت  (٢٢2)املا ددهة ذا ترتتددت  لددااو  ا عمهيددة ت دداو ية ألصددااب امل ددهاة املالددد ين

 -الوصدددول  وحتيدددة الالبددد   واخل وصدددية  واألةالقيدددا  - ية دددالدددابياب ذ ددد ب أ ذدددل م دددائأل  ئي
. وذلددددددد مناق ددددددة ذ دددددد ب الناددددددائا األوليددددددة ي مددددددؤمتت الوصددددددأل ذددددددع النقدددددداط ١١٢٢ةددددددالل عددددددامل 

(Connecting the Dots الدذي لديلقد ي فتت دا ي آكا /مدا س  )لداقدمل الد الدة (٢٢1)١١٢٢  
 .١١٢٢الناائية إىل املؤمتت اللامل لهيوت كو ي ت تين الثاين/توفمرب 

األةالقيدددددا   تد يبيدددددة ذ ددددد ب اليوت دددددكو ي تهدددددويت مدددددوا   تد يبيدددددة وغددددد كدددددتعت وقدددددد  -9١
مندل  ذ د بل ناه ال يالا . ويلكف جمه  أو وذا عهل إعددا    الدة قاتوتيدة مقا تدة  يةمعالا 

 .١١٢٢عامل   ات ت من أجأل وحذم ا اويا   ت فية ا ترتتت و 
 (٢٢-الالاوب الدوي وا قهيم  )جي  (ط) 

لمددأل  قا ددا ية وا جاماعيددة. ويتددديت م ددا  اللمددأل  ددذا إ ا   األمدد  املااددد  له ددؤوب ا -93
ا  ا  الدوي لالت ا    واألوتكادا   واليوت دكو  والهاداب ا قهيميدة لدمد  املاادد   واملنامدة 

   تلزيز الالداوب الددوي وا قهيمد وغ  ا من اياتا  األم  املااد  عهل اللاملية لهمهكية الفكتية  
ت  عددددن يفتيددددق املنالددددبا  واملددددؤمتتا  مددددل واددددا   حكوميددددة أةددددامددددا تالدددداوب  ددددذ  الكياتددددا  
 وا جاماعا  والرباما امل رتاة.

ووضددددددل املدددددددؤمتت اللددددددامل  لاهدددددددويت ا ت ددددددا   ال دددددددهكية والاللددددددهكية لال دددددددا  الددددددددوي  -9٢
  ةهددددة عمددددأل ا  ددددا  الدددددوي ١١٢٢لالت ددددا    امللقددددو  ي ا مددددا ا  اللتذيددددة املااددددد  عددددامل 

تتاددز عهددل   و دد  ١١٢1ية والاللددهكية حدد  عددامل لالت ددا   لاهددويت قهدداه ا ت ددا   ال ددهك
الالددداوب الدددددوي  وهتيئدددة ذيئددددة مواتيدددة لاهددددو  تكنولوجيدددا امللهومددددا  وا ت دددا    واألمددددن  وذندددداء 

. امدا عقددد ا  دا  الدددوي (٢٢1)ذالبيئدة  ددألالقدد ا   وتكنولوجيدا امللهومددا  وا ت دا   فيمدا يا
نوا  ي إلاو يددددددة او يددددددا ي ت ددددددتين لالت ددددددا   مددددددؤمتت مفوضدددددديه الددددددذي يلقددددددد اددددددأل أ ذددددددل لدددددد

 .(٢٢9)١١٢3ت تين الثاين/توفمرب  - األول/أااوذت

__________ 

(٢٢٢) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/166. 
(٢٢2) http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crosscutting-priorities/unesco-

internet-study/unesco-comprehensive-study-on-internet-related-issues/. 
(٢٢1) http://en.unesco.org/events/connecting-dots-options-future-action. 
(٢٢1) http://www.itu.int/en/newsroom/wtdc-14/Pages/highlights10.aspx. 
(٢٢9) http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/default.aspx. 
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 المواضي  إعمال -5 
 آليا  الامويأل )أ( 

تتاددز إك امللهومدا  وا ت دا   إ اذيدة   ما ا  القهداه اخلداص ي تكنولوجيدداتبقدل الداث -9٢
لنهددددا . وتلافددددت ة االلتيضددددعهددددل كددددبكا  اهلواتددددف ا مولددددة والبنيددددة الااايددددة الدوليددددة والويفنيددددة 

ا لدداثما ا  مددن ا تكمدداش ا قا ددا ي األةدد  ذ ددتعة أاددرب ي البهددداب الناميددة مناددا ي البهددداب 
مقددددم   ا فيمدددا ذدددع ذهدددداب اجلندددوب والددداثما   ا األ سدددو م دددامت ي ا لددداثما  املاقدمدددة  وُلددد

 .(٢١١)اخلدما  عرب ا ترتتت واألعمال الااا ية ي جمال احولبة ال ااذية
ا البندد  الدددوي  الامويددأل ألغددتاض ا لدداثما  ي ومناددوتددوفت املؤل ددا  املاليددة الدوليددة   -92

عددددن الاوجيدددده ذ دددد ب الددددناا ال يالدددداتية  ايددددا   األقددددأل جاكذيددددة لهم دددداثمتين اخلددددواص  فضددددال  
والانايمية ال  من ك هنا جذب ا لاثما ا . وما فائت ال تااا  ذع القهاعع اللامل واخلاص 

عا  ماكدت ا  ي أعماهلددا. ويتادز مقددمو امل دداعد  ا سائيدة التمسيدة مالددد و األيفدتام والثنددائيوب موضدو 
 ذ و   أارب عهل ا ثا  ا سائية لاكنولوجيا امللهوما  وا ت ا  .

 إ ا   ا ترتتت (ب) 
  تلزيز الالاوب  

تنفددذ أ وا  ددا  يدددعو ذتتدداما عمددأل تددوت  إىل تلزيددز الالدداوب  لامكددع احكومددا  مددن أب -91
وتضددههل مب ددؤولياهتا عهددل قدددمل امل دداوا   ي م ددائأل ال يالددة اللامددة الدوليددة املالهقددة ذا ترتتددت  
ولكدددن لددددي  ي ال ددددؤوب اليوميدددة الاقنيددددة والا ددددغيهية الددد    تددددؤثت عهددددل م دددائأل ال يالددددة اللامددددة 

 .(٢١٢)الدولية 
  ١١٢١األول/ ي ددمرب  ادداتوب  ١٢املددؤ    21/٢9٢واعامددد  اجلمليددة اللامددة القددتا   -91

الذي  عت فيه  ئي  الهانة امللنية ذا د   اللهد  والاكنولوجيدا ألغدتاض الانميدة إىل إت داء فتيدق 
  عدددن يفتيددددق الامدددداس قمددددة اللامليددددةعامدددأل يلددددى ذالزيدددز الالدددداوب لد الددددة الاكهيدددف ال ددددا   عدددن ال

يا  ذ دد ب ايفيددة إلددااما  مددن إليددل الدددول األعضدداء وغ  ددا مددن اجلاددا  امللنيددة  وتقددد  توصدد
 ١١٢3. وعقد الفتيق أ ذلدة اجاماعدا  ي الفدرت  املمادد  ذدع أيا /مدايو (٢١١)تنفيذ  ذا الاكهيف

أفا  أته ذالتغ  من  او   ١١٢٢إىل الهانة ي أيا /مايو    وقدمل  ئي ه تقتيتا  ١١٢٢وأيا /مايو 
ت   و ددو مددا حددال  وب ذ دد ب أةدد اثدد ا    ا  اء توافددق ي ا  اء ذ دد ب ذلدد  امل ددائأل  فقددد تباينددت

                  وضدددددددددل ال ددددددددديغة الناائيدددددددددة لهاوصددددددددديا . وأوصدددددددددل قدددددددددتا  ايهددددددددد  ا قا دددددددددا ي ذالفتيدددددددددق قيدددددددددامل 
ذدد ب تواصددأل أماتددة الهانددة امللنيددة ذا دد   اللهدد  والاكنولوجيددا ألغددتاض  ١١٢٢/١1وا جامدداع  

__________ 

(٢١١) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/ 
MIS2014_without_Annex_4.pdf. 

)٢١٢) http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html. 
(٢١١) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/195. 
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. (٢١3)الفتيددددق لدددد  ذدددددأ االانميدددة الددددالتاض م ددددائأل ال يالدددة اللامددددة الدوليددددة املالهقددددة ذا ترتتدددت ا
                  الاقدددددددمل الددددددذي أحتزتدددددده األماتددددددة ي اجامدددددداه الفتيددددددق اللامددددددأل ذددددددع الدددددددو ا  ي ت ددددددتين الثدددددداين/

 .١١٢٢توفمرب 
 ترتتتمناد  إ ا   ا   

ياددي  مناددد  إ ا   ا ترتتددت جلميددل أصددااب امل ددهاة تبددا ل امللددا م واألفكددا  املالهقددة  -99
 ٢إىل  ١ت. وقددددددد عقددددددد اجاماعدددددده ال ددددددنوي الاالددددددل ي تتايددددددا ي الفددددددرت  مددددددن ذاهددددددويت ا ترتتدددددد
  واددداب املوضدددوه  دددو الدددتذع ذدددع القدددا ا  مدددن أجدددأل تلزيدددز إ ا   أصدددااب ١١٢٢أيهول/لدددبامرب 

 ٢ ١١١كددد ة  إضدددافة إىل  ١ ٢١١مدددا يقدددا ب   حضدددت قدددد امل دددهاة املالدددد ين لإلترتتدددت. و 
 .(٢١٢)ز ات ال عن ذلدمتا ٢١م ا ط عرب ا ترتتت ذالا دامل كبكة من 

و از  مناق ا  اجله ا  التئي ية عهل عد  من املواضيل  مناا ال يالا  ال  متكن  -٢١١
من الوصول  والنمو والانميدة  وحيدا  ال دبكة  و و  كدتاة ا ترتتدت لدمسداء واأل قدامل امل   دة  

تددت  مبددا فياددا  و   ا   ا ترت إوتوجيدده اتاقددال و ددائف لددههة إلددنا  أ قددامل ا ترتتددت  وتهددو  ذيئددة 
التئي ددية وي ددت الددتذع  آةددت اجله ددا    اجاماعددا   ٢٢١مناددد  إ ا   ا ترتتددت. وقددد  فددد أاثددت مددن 

مب ا اة  تنيعُ دمت له هة من مناديا  أفضأل املما لا   . وقُ (٢١٢)ال بك  وتبا ل امللهوما 
   أمدن الفضداء أصااب امل هاة املالد ين  والربيد ا لكرتوين الهفيه   وفدت  ا لداااذة حدوا

ا لكددرتوين  وا اددو  ا هدد   واايددة الهفددأل عهددل كددبكة ا ترتتددت. وأكددا   إ ا   األمدد  املااددد  
له ؤوب ا قا ا ية وا جاماعية إىل أب اللديدد مدن امل دا اع كدد وا عهدل ضدتو   زيدا   الافاعدأل 

الهقددددة ذالثقددددة ي ذددددع الكياتددددا  احكوميددددة واجلاددددا  األةددددت  صدددداحبة امل ددددهاة ي املددددداو   امل
 الفضاء ا لكرتوين.

الفتيددق ا لا ددا ي ألصددااب امل ددهاة املالددد ين الادداذل ملناددد  إ ا   ا ترتتددت وواصددأل  -٢١٢
تنفيدددذ توصددديا  الفتيدددق اللامدددأل الاددداذل لهاندددة ت ددد   اللهددد  والاكنولوجيدددا ألغدددتاض الانميدددة امللدددين 

وتواصددأل سدددو عددد  املنادددديا   .(٢١2)١١٢٢ذأ ةددال   دددينا  عهددل منادددد  إ ا   ا ترتتددت عدددامل 
               مبدددا    مدددن  دددذا القبيدددأل ةدددالل 3١ذهدددمل عدددن أاثدددت مدددن الويفنيدددة وا قهيميدددة   ا   ا ترتتدددت  إك أُ 

                 . ولددددددينا  مزيددددددد مددددددن أت ددددددهة مددددددا ذددددددع الدددددددو ا  ي الفددددددرت  املماددددددد  ذددددددع  و  ١١٢٢عددددددامل 
ناد  إ ا   ا ترتتت  ا جاماه النادائ  ي . وليلقد ا جاماه اللاكت مل١١٢٢و ١١٢٢عام  

. ولانات اجلملية اللامة ي جتديدد (٢١1)١١٢٢و ياه احالية  ي الربازيأل ي ت تين الثاين/توفمرب 

__________ 

(٢١3) http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WGEC.aspx. 
(٢١٢) http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article?id=1557:2014. 
(٢١٢) http://www.intgovforum.org/cms/igf-2014/schedule-igf2014. 
(٢١2) http://www.unctad.info/en/CstdWG/. 
(٢١1) http://www.intgovforum.org/cms/preparatory-process-2015. 
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             تادددددائا لانفيدددددذ  دددددامأل اادددددزء مدددددن الالتاضددددداا ال  ١١٢٢عدددددامل ي و يدددددة منادددددد  إ ا   ا ترتتدددددت 
 .قمة اللامليةال

 هوما  وا ت ا   ألغتاض الانميةامللقياس تكنولوجيا   
متثددأل ال ددتااة امللنيددة ذقيدداس تكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   ألغددتاض الانميددة مناددد   -٢١١

 قمدة اللامليدةال نادائاتلاوتيا  لدم  املاادد  ووادا   أةدت   يلدى جمدل و هيدأل البياتدا  املالهقدة ذ
 .(٢١1)اض الانميةوت    تكنولوجيا امللهوما  وا ت ا   ألغت 

التفيددددل د  أثندددداء احدددد قمددددة اللامليددددةهل الالتاضدددداا لد دددددام الناائيددددةوأيفهقددددت ال ددددتااة  -٢١3
WSIS+10امل دداو  

 دددام الل ددت  األ. وهنددأل  ددذا الاقيددي  ال ددامأل لهاقدددمل ا ددتز  ددو  قيددق (٢١9)
بياب الدذي مدن البياتدا  املااحدة  مبدا ي كلد  تادائا ا لدا ١١١3عامل   حد   هقمة اللاملية الل

. و دددددأل ا لدددددالتاض توصددددديا  ذ ددددد ب األ ددددددام ١١٢3عدددددامل ي أ لدددددأل إىل الددددددول األعضددددداء 
  ذا الاقتيت.من ويت  ته ية  لانااجاته األلالية ي الف أل األول   واملؤكتا  امل اقبهية

ي جمدال تكنولوجيددا امللهومدا  وا ت دا   لكدد   ألالديا   مؤكددتا   ٢1وحدد   ال دتااة  -٢١٢
الويفنية  وت دمأل ايدا   الااليدة: البنيدة الااايدة لاكنولوجيدا امللهومدا   ءتس ا ح اتقي اا مكا

تكنولوجيددددددا  وصدددددول األلدددددت امللي دددددية واألفدددددتا  إىلوإمكاتيدددددة وا ت دددددا   وإمكاتيدددددة الوصدددددول؛ 
والدددا داما  هلدددا؛ والدددا دامل األعمدددال الااا يدددة لاكنولوجيدددا امللهومدددا  امللهومدددا  وا ت دددا   

والاادا   ي لدهل تكنولوجيدا امللهومدا   ؛وقهاه تكنولوجيا امللهومدا  وا ت دا   وا ت ا  ؛
وا ت دددددددددا  ؛ والدددددددددا دامل تكنولوجيدددددددددا  امللهومدددددددددا  وا ت دددددددددا   ي الالهدددددددددي ؛ واحكومدددددددددة 

مددددل  ‘لقيدددداس احكومددددة ا لكرتوتيددددة  لدددديال  ‘  ت ددددت  ال ددددتااة ١١٢٢. وي عددددامل (٢3١)ا لكرتوتيددددة
 ‘قيداس تكنولوجيدا امللهومدا  وا ت دا   وتدوه اجلدن : تقيدي ‘و (٢3٢)الهانة ا قا ا ية ألفتيقيا

ذ ددد ب ت ددد     وليدددا   كدددلبة ا ح ددداءا  ي األمددد  املاادددد  مدددؤمتتا   . وتامدددت(٢3١)مدددل األوتكادددا 

__________ 

                     ع دددددددددددت  األعضددددددددددداء: الهاندددددددددددة ا قا دددددددددددا ية ألمتيكدددددددددددا الالتينيدددددددددددة والكدددددددددددا ييب  والهاندددددددددددة  املنامدددددددددددا  األ ذدددددددددددل (٢١1)
                  ا قا ددددددددددا ية وا جاماعيددددددددددة  لدددددددددديا وا دددددددددديع اهلددددددددددا ئ  والهانددددددددددة ا قا ددددددددددا ية وا جاماعيددددددددددة لغددددددددددتيب آلدددددددددديا  
                   واملكاددددددددس ا ح ددددددددائ  لهاماعددددددددا  األو وذيددددددددة  ومنامددددددددة اللمددددددددأل الدوليددددددددة  وا  ددددددددا  الدددددددددوي لالت ددددددددا   
                 ومنامدددددة الالددددداوب والانميدددددة ي امليدددددداب ا قا دددددا ي  واألوتكادددددا   وملادددددد اليوت دددددكو لإلح ددددداء  وإ ا   األمددددد 

                               جلنددددددددددة األمدددددددددد  املااددددددددددد  ا قا ددددددددددا ية ألفتيقيددددددددددا  و وأماتددددددددددة املااددددددددددد  له ددددددددددؤوب ا قا ددددددددددا ية وا جاماعيددددددددددة  و 
 اتادددددددددت اتفاقيدددددددددة ذدددددددددازل )ذتتددددددددداما األمددددددددد  املاادددددددددد  لهبيئدددددددددة (  وجاملدددددددددة األمددددددددد  املاادددددددددد   والبنددددددددد  الددددددددددوي.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx. 
(٢١9) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/wsisreview2014/ 

WSIS2014_review.pdf. 
)٢3١) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx. 
(٢3٢) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/partnership/ 

eGovernment_Manual_Final_2014.pdf. 
)٢3١) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdtlstict2014d1_en.pdf. 
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                  ي ال دددددددددددع ي ت دددددددددددتين األول/  البياتدددددددددددا  الضددددددددددد مة مدددددددددددن أجدددددددددددأل ا ح ددددددددددداءا  التمسيدددددددددددة
 .(٢33)١١٢٢أااوذت 
 ددددا  الدددددوي لالت ددددا   قاعددددد  ذياتددددا  مؤكددددتا  ا ت ددددا  /تكنولوجيا ويالاددددد ا  -٢١٢

 ٢١١(  الد  تضد  أاثدت مدن ICT-Eyeامللهوما  وا ت ا   ي اللان )مااحة من ةالل ذواذدة 
  ت دددت ا  دددا  الددددوي ١١٢٢. وي ت دددتين الثددداين/توفمرب (٢3٢)ذهدددد ١١١مؤكدددت مدددن أاثدددت مدددن 

آةددت البياتددا  عددن الاوصدديأل وقددد تضددمن   ‘ل امللهومددا قيدداس جمامدد‘ تقتيددت  ال ددنويلالت ددا   
 تكنولوجيا امللهوما  وا ت ا    ولهة أللا  تكنولوجيدا امللهومدا  وا ت دا   والوصول إىل

ومؤكدددددت تهدددددو   - و ددددد  مقيددددداس مدددددد  ي دددددت تكددددداليف ةددددددما  اهلددددداتف والنهدددددا  اللدددددتي  -
لهقدددددة ذالوصدددددول إىل تكنولوجيدددددا تكنولوجيدددددا امللهومدددددا  وا ت دددددا    الدددددذي  مدددددل البياتدددددا  املا

مددن أجددأل تقيدددي  قددد   البهددداب عهدددل املا ددهة مدددا امللهومددا  وا ت ددا   والدددا داماا واملاددا ا  
 .(٢3٢)اكنولوجيا من أجأل تلزيز النمو والانمية ذ  الالا دامل 

 ١١١١واعامد ا  ا  الدوي لالت ا    ي مؤمتت مفوضيه  ذتتاما عمأل الاوصيأل ي  -٢١2
لهاهددددو ا  ي سددددو تكنولوجيددددا امللهومددددا  وا ت ددددا   و وهلددددا لهاميددددل   دددددفا   ٢1د  الددددذي سدددد

 .(٢32)قيقاا حبهول هناية اللقدذغية  والادامااا واذاكا  ا 

 االستنتاجات واالقتراحات -خامساا  
م دددا ة  قمدددة اللامليدددةلقدددد ااتدددت م دددا ة جمامدددل امللهومدددا  ي الانميدددة الب دددتية مندددذ ال -٢١1

الوصددول إىل تكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   ذددا  ذ ددتعة. و  ادد  سو ددا ياالحددقمددا فمهاو ددة 
الدددا دامل النددداس لاهبيقاهتدددا ي إليدددل البهدددداب. وقدددد اددداب  ذاكدددا ا  ات دددل تهدددا  و  اتا دددا ا  أاثدددت 

تكنولوجيدددددا  امللهومدددددا  وا ت دددددا   آثدددددا  عميقدددددة عهدددددل الهدددددت  الددددد  تقددددددمل مدددددا احكومدددددا  
  والدد  ي ددا ط مددا املوايفنددوب ي امل ددااهكعمددل عمددال الااا يددة األ اخلدددما   والدد  تاواصددأل مددا

 احيا  اللامة واخلاصة.
أمددامل اجلاددو  التاميددة  ةهدد ا   وذددالتغ  مددن  ددذ  النااحددا   تبقددل الفاددوا  التقميددة  ددديا   -٢١1

الفاددوا  ي الوصددول إىل ا ت ددا   األلالددية  اةددأل مددل أب . و قمددة اللامليددةال تاددائاإىل تنفيددذ 
فادددوا  جديدددد  ي الوصدددول إىل كدددبكا  النهدددا  فدددأب لبهدددداب وفيمدددا ذينادددا مدددا فائدددت تددداقهة  ا

 ةت . وجددت  ا عدتاب عددن قهددق ةداص مددن أب تاددمددا فائدت تا ددل اياادداتاللدتي  واخلدددما  الد  
عددن الهادا  ذتادس البهددداب املاقدمدة وذهدداب تاميددة أةدت  ي الوصدول إىل النهددا   أقدأل البهدداب سدوا  

__________ 

(٢33) http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2014/Beijing/. 
(٢3٢) http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/. 
(٢3٢) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/ 

MIS2014_without_Annex_4.pdf. 
(٢32) http://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx. 
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ي ا لدددافا   مدددن  دددذ  املزايدددا غالبدددا  مدددا تكدددوب املندددايفق التيفيدددة أقدددأل حادددا  دامه  و  االلدددتي  والددد
ا  فاو  ذع اجلن دع ي الوصدول إىل تكنولوجيدا امللهومد  تزال  ناط مقا تة ذاملنايفق احضتية  و 

               لهقمددددة ملددددا ذلددددد  WSIS+10 التفيددددل امل دددداو   ؤيددددة احددددد وا ت ددددا   والددددا داماا. وتوصدددد  
ذدددأيالء ا امدددامل ةددداص لهقضدددايا اجلن ددداتية ي امل ددداقبأل ي إليدددل م دددا ا  اللمدددأل.  ١١٢٢عدددامل 
 .قمة اللامليةال تاائاذ  الفاوا  م  لة متازية ي تنفيذ الا دي هلبقل يول

و ادددت عددددد  مددددن األولويددددا  امل دددرتاة عهددددل تهددددا  والددددل مدددن امل ددددا ا  املقدمددددة مددددن  -٢١9
لهادد  التفيدل  ١١٢٢ة ي امل او ا  ال  أجتيت عدامل احكوما  وغ  ا من أصااب امل ها

انفيدذ والالتاض الهانة امللنيدة ذا د   اللهد  والاكنولوجيدا ألغدتاض الانميدة ل WSIS+10امل او  
القمدددة اللامليدددة  مبدددا ي كلددد  مدددا يهددد : أ يدددة ا لددداثما  ي ال دددبكا  واخلددددما  اللتيضدددة  تادددائا

  لفائددد  امل ددا دمع لكدد  يكوتددوا قددا  ين عهددل ا لددافا   النهددا   وتددوف  ا اددو  وذندداء القددد ا
الثقدددة ي  ضدددمابالكامهدددة مدددن الفدددتص الددد  توفت دددا تكنولوجيدددا امللهومدددا  وا ت دددا  ؛ وضدددتو   

تكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   وحفددف أمددن الفضدداء ا لكددرتوين؛ واحاجددة إىل تتتيبددا  قاتوتيددة 
لدوا  ال دتيلة الاغد   مبدا ي كلد  األ يدة املازايدد  لهاادا   وتنايمية لهاكيف مل الاكنولوجيدا واأل

ا لكرتوتيدددة  واحولدددبة ال دددااذية  وإترتتدددت األكدددياء؛ واحاجدددة إىل ت دددوية اخلالفدددا  ذ ددد ب إ ا   
ذدددددد  وا    ضددددددهاله ا ترتتددددددت  ومتكددددددع احكومددددددا  وغ  ددددددا مددددددن أصددددددااب امل ددددددهاة مددددددن ا 

القمدددة اللامليدددة؛ وأ يدددة ضدددماب إلددداامل تكنولوجيدددا  ئانادددال وم دددؤولياهت  عهدددل قددددمل امل ددداوا   وفقدددا  
 الااديا  البيئية. مواجاةي  إ اذيا   امللهوما  وا ت ا   إلااما  

  وفددت قددد ي املتحهددة الااليددة يامددل امللهومددا . و  ولدديكوب  صددد  ددذ  الاهددو ا  حامسددا   -٢٢١
تز ي أعقدداب القمددة اللامليددة  لاقيدي  الاقدددمل ا دد مفيدددا   ألالددا   ١١١3األ ددام املافددق عهياددا عددامل 
 دددتااة وتوصددد  الالاغددد ا  الددد  حددددثت ي تكنولوجيدددا واخلددددما .  لكدددن  دددد مدددن قيماادددا حاليدددا  

 أ دددامو مؤكددتا  ذدد ب تكددوب امللنيددة ذقيدداس تكنولوجيددا امللهومددا  وا ت ددا   ألغددتاض الانميددة 
              هدددة الانميدددة ملدددا ذلددددلقيددداس وكا  صدددهة خبهة الددداو يفموحدددة وواقليدددة وقاذهدددة لهااقيدددق   امل ددداقبأل

ثت ا سائ  لاكنولوجيدا امللهومدا  وا ت دا  . ولااقيدق لد  مل إيالء ا امامل أارب ١١٢٢عامل 
الويفنيدددة  ا ح دداء كلدد   لدديكوب عهدددل احكومددا  والوادددا   الدوليددة أب   دددن قددد   مكاتدددس

 .وغ  ا من أصااب امل هاة الذين يتصدوب ويقي وب جمامل امللهوما 
احكومدا  عهل جمموعة مانوعة من الفاعهع. فالقمة اللاملية  وتقل م ؤولية تنفيذ تاائا -٢٢٢

                    م ددددددؤولة عددددددن إت ددددددداء ذيئددددددا  ليالدددددداتية وتنايميدددددددة مواتيددددددة ومتتددددددة وعدددددددن ت ددددددايل ا لددددددداثما 
 دت ا ذاكدا  ي ت  ائددا   ي قهاه تكنولوجيدا امللهومدا  وا ت دا  . ويهلدس القهداه اخلداص  و ا  

                  الاكنولدددددوج   وت دددددت البنيدددددة الااايدددددة  وتددددددوف  اخلدمدددددة. وتددددددع  الوادددددا   ا سائيدددددة ا لدددددداثما 
                 ي ابددددد ا    ايامدددددل املددددددين إلدددددااما   دددددا  وتقددددددمل لهاكومدددددا  امل دددددو   ي جمدددددال ال يالدددددا . وي
ا  امددددامل عهددددل احاياجددددا  م ددددا دم   هيددددأل الاهددددو ا  ا جاماعيددددة وا قا ددددا ية  مددددل تتايددددز 

                 تكنولوجيدددا امللهومدددا  وا ت دددا   وضدددماب  دددول تهدددو  جمامدددل امللهومدددا  لهاميدددل. وي دددال
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عهل تلزيز الالاوب ذع أصدااب امل دهاة ومواصدهاه  مبدا ي كلد   29/١١٢قتا  اجلملية اللامة 
الويفنيدددددة وا قهيميدددددة  املواضددددديليةا  املنادددددديال دددددتااا  ذدددددع القهددددداعع اللدددددامل واخلددددداص وت دددددايل 

 ألصااب امل هاة املالد ين.
الذي لااتيه اجلمليدة اللامدة  قمة اللامليةلانفيذ تاائا ال  امألا لالتاض اللي رتكد و  -٢٢١
 األولاحددددد    و WSIS+10 ددددا ا  مددددن قبيددددأل تاددددائا احددددد  التفيددددل امل دددداو  مب ١١٢٢عددددامل 

WSIS+10 ملددددا  امللتفددددة مددددن أجددددأل  قيددددق ال ددددالمل والانميددددة  ددددو جما‘ -١١٢3   امللقددددو  عددددامل
والدددالتاض الهاندددة امللنيدددة ذا ددد   اللهددد  والاكنولوجيدددا ألغدددتاض الانميدددة امل دددادامة  - ‘امل دددادامة

ذلدد مدتو  ع دت لدنوا . ويادي  ا لدالتاض لهماامدل  قمدة اللامليدةلهاقدمل ا تز ي تنفيذ تادائا ال
  والاههددل إىل مواصددهة تهددويت ١١١٢لااددديا  منددذ عددامل الدددوي فتصددة ممادداز  لاقيددي  ا جنددازا  وا

              و عددد  إ ماجادددا ي ةهدددة الانميدددة ملدددا ذلدددد ١١٢٢جماملدددا  امللهومدددا  وامللتفدددة مدددا ذلدددد عدددامل 
إزاء إ لدددداء جمامددددل  لهقمدددة اللامليددددة يامددددل امللهومددددا    وذالادددداي تلاددددد وتهددددويت  ؤيددددة١١٢٢عدددامل 

 . دفه الانميةيل و هاملمأل اوكا ت اب   حمو  ملهوما  
    


