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  الجمعية العامة
 الدورة الحادية والسبعون 

  **من القائمة األولية 16البند 
تسخير تكنولوجياا  المعووماا  

 واالتصاال  ألغراض التنمية

 المجوس االقتصادي واالجتماعي
 دورة عام 2016
  ***)ب( من جدول األعمال املؤقت18البند 
تساخير العوا  : المسائل االقتصادية والبيئياة

 والتكنولوجيا ألغراض التنمية

التقااادم المحااارن ياااي تن ياااة اتاااائة القماااة العالمياااة لمجتمااا  المعووماااا    
  عوى الصعيدين اإلقويمي والدولي ومتابعتها

 تقرير األمين العام  
  موجز  

من أجل تنفيذ نتائج  املعنيةجلهات اليت قامت هبا ايربز هذا التقرير األنشطة الرئيسية  
وهةةةةو ييف ةةةةذ يف  .2015 يف عةةةةا  )قمةةةةة  تمةةةة  املع ومةةةةات( القمةةةةة العامليةةةةة لتمةةةة  املع ومةةةةات

 /االعتبةةةاال االرةةةتعرام الشةةةامل الةةةذي أجرتةةة  اجلمعيةةةة العامةةةة لألمةةة  املت ةةةد   يف  ةةةانو  األول
 .الثانيةةةة مرح تهةةةا بةةةد  ع ةةة  رةةةنوات عشةةةر مةةةروال بعةةةد القمةةةة نتةةةائج لتنفيةةةذ  2015 ديسةةةمرب

تعزيز أوج  التآزال بني من أجل إىل الندا  الذي وجه  االرتعرام أيضاً االنتباه  وي فت التقرير
 و طةة عمةل أديةب أبابةا 2030  طةة التنميةة املسةتدامة لعةا القمة العاملية لتم  املع ومةات و 

 .2015 يف عا  مدت أيضاً اليت اعت  
 واالجتمةاع،  االقتصةادي ال ةب  وجهة الةذي ل ط ب ارتجابةً  التقرير هذا أ ِعدوقد  

 بتسةة ر املعنيةةة ال جنةةة إىل يقةةد  بةةيف  املت ةةد  لألمةة  العةةا  األمةةني إىل  2006/46 هقةةراال  يف
 قمةةةة نتةةةائج تنفيةةةذ يف احملةةةرز التقةةةد  عةةةن رةةةنوية إحاطةةةات التنميةةةة ألغةةةرام والتكنولوجيةةةا الع ةةة 
ويستند التقرير إىل املع ومات اليت قدمتها  يانةات مةن دا ةل منةومةة األمة   .املع ومات  تم 

 .املت د  ويف أما ن أ رى
__________ 

 .2016حزيرا /يوني   15أعيد إصداالها ألرباب فنية يف  *
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 مقدمة  
د بنةةةا  ع ةةة  ط ةةةب ال ةةةب االقتصةةةادي واالجتمةةةاع، يف يتضةةةمن هةةةذا التقريةةةر  الةةةذي أِعةةة -1
 مةةةن  يانةةةات األمةةة  املت ةةةد  ومنةمةةةات دوليةةةة  يانةةةاً  32   مع ومةةةات مقدمةةةة مةةةن2006/46 الهقةةةرا

مةةن األمةةني العةةا  لألونكتةةاد يةةدعو فيهةةا إىل تقةةد  موجهةةة ع ةة  الرةةالة  الداً   (1)أ ةةرىوجهةةات معنيةةة 
تمةةةة   مةةةةا يتع ةةةة  بتنفيةةةةذ نتةةةةائج قمةةةةة السةةةةائد  وااتةةةةازات والعقبةةةةات في مسةةةةابات بشةةةةيف  اال اهةةةةات

الةةذي  الشةةامل  مبةةا يف كلةةس االرةةتعرام 2015 وي  ةةا التقريةةر األنشةةطة الرئيسةةية لعةةا  .املع ومةةات
 .2015 ديسمرب /أجرت  اجلمعية العامة لتنفيذ نتائج قمة  تم  املع ومات  وا ت ِت  يف  انو  األول

 المعووما  لمجتم  العالمية القمة اتائة تن ية: االستعراض الشامل -أوالا  
  إىل اجلمعيةةة منةة  111 تةةونب بشةةيف   تمةة  املع ومةةات  يف الفقةةر  ط ةةب برنةةامج عمةةل -2

 .لتنفيةةةذ نتةةةائج القمةةةة العامليةةةة لتمةةة  املع ومةةةات  2015 عةةةا  يف العامةةةة إجةةةرا  ارةةةتعرام  ةةةامل
تةةةةةةاتا  االرةةةةةةتعرام الشةةةةةةامل باجتمةةةةةةا  الفيةةةةةة    أ  ي  68/302 هةةةةاوقةةةةرالت اجلمعيةةةةة العامةةةةة يف قراال 

ل نةا  الةدا  ، ل جمعيةة  وتشةاالي فية  الةدول  عقد وفقاً لعامةةة مدت  يوما   ي  املسةةتوى ل جمعيةةة ا
 .األعضا  ومجي  اجلهات املعنية بقمة  تم  املع ومات

 15 وانعقةةةد االجتمةةةةا  الرفيةةة  املسةةةةتوى يف نيويةةةوالي  بالواليةةةةات املت ةةةد  األمريكيةةةةة  يف -3
قةةةةراال وهةةةة، االجتمةةةةا    لةةةةذلسوأ ةةةةدت الو يقةةةةة ا تاميةةةةة . 2015 ديسةةةةمرب/ ةةةةانو  األول  16و

 اانسةا  حمةواله جةام  مع ومةات  تمة  بنا  بشيف  قمةةال برؤية االلتزا   70/125 اجلمعية العامة
وقيَّمةةت التقةةد  احملةةرز حةة  تااليةة   وحةةددت الثاةةرات والت ةةديات  وقةةدمت  .التنميةةة حنةةو ويتجةة 

بتطةةةةوال تكنولوجيةةةةات املع ومةةةةات واالتصةةةةاالت  يضةةاً أوالحبةةت الو يقةةة  .توصةةيات بشةةيف  املسةةتقبل
بةةني   وانتشةةةةاالها بشةةةةكل م  ةةةةوه  لكنهةةا أعربةةت عةةن الق ةة  الرةةتمراال وجةةود فجةةوات القميةةة  بةةر 

__________ 

 ال جنةة واالجتماعيةة؛ االقتصةادية الشةؤو  إداال مفوضية االحتاد األفريق،؛ الابطة االتصاالت التقدمية؛   ب أوالوبةا؛  (1)
 ال جنةة الكةاالي؛؛ الب ةر ومنطقةة الالتينيةة ألمريكةا االقتصادية ال جنة ألوالوبا؛ االقتصادية ال جنة ألفريقيا؛ االقتصادية
 ارةتاالل ع ة  القضةا  آرةيا؛ لاةرب واالجتماعيةة االقتصةادية ال جنةة يا واحمليط اهلةاد؛؛آلر واالجتماعية االقتصادية
 لألمةة  التابعةةة والزالاعةةة األغذيةةة منةمةةة جنسةةية؛ ألغةةرام هبةة  واال ةةاال ااباحيةةة املةةواد إنتةةا  ويف الباةةا  يف األطفةةال
حتةةاد الةةدوا لرابطةةات ع   تمةة  املع ومةةات؛ االلةةد التجااليةةة باألعمةةال املتع قةةة الدوليةةة التجةةاال  غرفةةة مبةةادال  املت ةةد ؛

ومؤرسةةةات املكتبةةةات؛ منةمةةةة العمةةةل الدوليةةةة؛ االحتةةةاد الةةةدوا لالتصةةةاالت؛ مر ةةةز التجةةةاال  الدوليةةةة؛ منتةةةدى إداال  
اانرتنةت لألاةا  واألالقةا  امل صصةة )اآليكةا (؛ ومجعيةة اانرتنةت؛ منةمةة التعةاو  والتنميةة يف اانرتنت التةاب  هليةةة 

 مةةؤ ر ؛(اليونيسةةي ) ل طفولةةة املت ةةد  األمةة  منةمةةة( الدوليةةة؛ Telefónicaامليةةدا  االقتصةةادي؛  ةةر ة تي يفونيكةةا )
 األمة  برنةامج ؛(اليونسةكو) والثقافةة والع ة  ل رتبيةة  املت ةد األم  منةمة ؛(األونكتاد) والتنمية ل تجاال  املت د  األم 

يةةة الصةةناعية واالحتةةاد الربيةةدي العةةامل، ومنةمةةة الصةة ة العامليةةة؛ املنةمةةة ل تنم املت ةةد  األمةة  منةمةةة ل بيةةةة؛ املت ةةد 
هةةذه املسةةابات العامليةةة ل م كيةةة الفكريةةة؛ املنةمةةة العامليةةة لألالصةةاد اجلويةةة؛ منةمةةة التجةةاال  العامليةةة. لالط ةةال  ع ةة  

أمكةةةةن و  .http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WSIS-UNSG-Report.aspxاملوقةةةة  الشةةةةبك،   يرجةةةة  الرجةةةةو  إىل
  .2016ر  باط/فرباي 22 الد ول إىل مجي  املواق  الشبكية املشاال إليها يف هذا التقرير يف
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وحدَّدت الفرص والت ديات املستقب ية  وقدمت االرتنتاجات املتفة  ع يهةا  .الب دا  ويف دا  ها
التنمية ورد الفجوات الرقميةة  وبشةيف   ألغرامالتصاالت بشيف  تس ر تكنولوجيا املع ومات وا

البيةةةةةة املواتيةةةةة واآلليةةةةات املاليةةةةة وحقةةةةوة اانسةةةةا   وبنةةةةا  الثقةةةةة واألمةةةةن يف تكنولوجيةةةةا املع ومةةةةات 
  .واالتصاالت  وإداال  اانرتنت

ورةةةةبقت االجتمةةةةا  الرفيةةةة  املسةةةةتوى عم يةةةةة حتضةةةةرية حكوميةةةةة دوليةةةةة بقيةةةةاد  ميسةةةةرين  -4
لإلماالات العربية املت د  والتفيا  بدع  من مكتب الئيب اجلمعية  ما ائالد ال املمث با  مشاال ني

وراه  االحتاد الدوا لالتصاالت واليونسكو  .العامة ومن إداال  الشؤو  االقتصادية واالجتماعية
ة دت اجتماعات حتضرية حكوميقِ وع   .واألونكتاد يف األعمال الت ضرية يف مجي  مراحل العم ية

مةةةةت بةةةةالتزامن مةةةة  ت ةةةةس ونةِ  .2015 أ تةةةةوبر/األول وتشةةةةرين يوليةةةة /دوليةةةةة يف نيويةةةةوالي  يف  ةةةةوز
  .يف القمة العاملية املعنية املشاال ةاالجتماعات مشاوالات غر الاية م  مجي  اجلهات 

 ا.ضةةةةت ع ةةةة  اجلمعيةةةةة العامةةةةة عةةةةد  و ةةةةائ  حتضةةةةرية باةةةةرم املسةةةةابة يف مةةةةداوالهرِ وع   -5
ملعنية بتس ر الع   والتكنولوجيا ألغرام التنميةة إىل اجلمعيةة العامةة  عةن طرية  ال جنة ا وقدَّمت

ل تقةةةةةةةةةةد  احملةةةةةةةةةةرز  عةةةةةةةةةةن االرةةةةةةةةةةتعرام العشةةةةةةةةةةري ال ةةةةةةةةةةب االقتصةةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةةاع،  تقريةةةةةةةةةةراً 
(E/2015/31-E/CN.16/2015/4 ،يف إطةةةاال دوالهةةةا يف مسةةةاعد  ال ةةةب االقتصةةةادي واالجتمةةةاع  )

متابعةةة وارةةتعرام وتقيةةي  التقةةد  احملةةرز يف تنفيةةذ نتةةائج قمةةة  تمةة  بوصةةف  مر ةةز تنسةةي  عم يةةات 
املع ومةةات ع ةة  نطةةاة املنةومةةة  ويف رةةياة املناقشةةة املوضةةوعية الةةيت ت ةةت كلةةس يف الةةدوال  الثامنةةة 

تنفيةذ بعنةوا    ةامالً  إىل اجلمعيةة العامةة حت ةيالً  أيضةاً  ال جنةة متوقةدَّ  .مايو/عشر  ل جنة  يف أياال
  ارةتفادت فية  مةن األدلةة املستفيضةة (2)ارةتعرام عشةري  العامليةة لتمة  املع ومةاتنتائج القمة 

  .املعنيةاليت نشرت  عالو  ع   املشاوالات ااق يمية واملسابات املكتوبة من مجي  اجلهات 
  ومش ت التقاالير األ رى املقدمة إىل اجلمعية العامة ما ي ، -6

  2013 فربايةةةر/رتضةةةافت  اليونسةةةكو يف  ةةةباطالةةةذي ا البيةةةا  ا تةةةام، ل مةةةؤ ر )أ( 
 ؛ (3)"املستدامة والتنمية السال  أجل من املعرفة  تمعات حنو" حتت  عاال
 املتع   بتنفيذ نتائج القمة؛   عشر رنوات مض، بيا  قمة  تم  املع ومات بعد )ب( 
 .2015 الؤية قمة  تم  املع ومات لفرت  ما بعد عا  ) ( 

 تمةة   رفيةة  املسةةتوى الرةةتعرام نتةةائج قمةةةاليف االجتمةةا   التقريةةرا  األ ةةرا د ِمةةوقةةد اعت   -7
  (4)2014 االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت يف عةةا عقةةده املع ومةةات بعةةد مضةة، عشةةر رةةنوات  الةةذي 

__________ 

     متاح عل املوق  الشبك،2015 العاملية لتم  املع ومات األونكتاد والقمة  (2)
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2015d3_en.pdf. 

(3) http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/ 
wsis10_final_statement_en.pdf. 

(4) http://www.itu.int/net/wsis/implementation/2014/forum/dam/documents.html#high-level. 
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وبااضةةةافة إىل كلةةةس  نشةةةرت  .متعةةةدد  معنيةةةةإ ةةةر عم يةةةة حتضةةةرية مكثفةةةة  ةةةاال ت فيهةةةا جهةةةات 
 /وجيةةةةةةةا املع ومةةةةةةةات واالتصةةةةةةةاالت ألغةةةةةةةرام التنميةةةةةةةة  يف حزيةةةةةةةرا الشةةةةةةةرا ة املعنيةةةةةةةة بقيةةةةةةةا  تكنول

 ت االرةةةةتعرام النهةةةةائ، ألهةةةةدامل القمةةةةة العامليةةةةة لتمةةةة  املع ومةةةةا  التقريةةةةر املعنةةةةو  2014 يونيةةةة 
 .(5)ااتازات والت ديات وطري  املض، قدماً 

ات يف ووافقت اجلمعية العامة ع   عقد اجتما  آ ر الفي  املستوى بشيف   تم  املع وم -8
  مبشةةاال ة مجيةة  اجلهةةات املعنيةةة  مةةن أجةةل تقيةةي  التقةةد  احملةةرز يف تنفيةةذ نتةةائج قمةةة 2025 عةةا 

والنةةةةر يف إ ةةةاد ح ةةةول دائمةةةة ل ت ةةةديات     وحتديةةةد  ةةةاالت الرت يةةةز املسةةةتمر تمةةة  املع ومةةةات
  .2030 النا ةة  واارها  يف ارتعرام اجلمعية العامة التاا  طة التنمية املستدامة لعا 

 االتجاها  الرئيسية -ثااياا  
 ال رص الرقمية وال جوة الرقمية -ألف 

 التوصةةةةةيل تبةةةةةالتطوال الةةةةةذي حةةةةةد  يف  ةةةةةاال 70/125اجلمعيةةةةةة العامةةةةةة  الحةةةةةب قةةةةةراال -٩
واالبتكاال واحلصول ع   تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت منذ انعقاد قمة  تمة  املع ومةات  

تقنيةةات و  مبا يف كلس النمو السري  يف تكنولوجيا النطةاة التةرددي العةةري  الثابتةةة أو الالرةة كية 
واحلورةةةةةةةبة  كرتونيةةةةةةةةارةةةةةةت دا  اانرتنةةةةةةت بةةةةةةاألجهز  احملمولةةةةةةة واهلواتةةةةةةة  الذ يةةةةةةةة وال وحةةةةةةةات اال

وع   الرغ  مةةن ت ةس ااتةةازات  أعةرب القةراال عةن الق ة  لوجةود  .الض مةالبيانةةات و  السةة ابية
الفجةةو  الرقميةةة بةةني اجلنسةةني   ومةةن مج تهةةامةةا بةةني الب ةةدا  ويف دا  هةةا  ة فيفجةةوات القميةةة وارةةع

و فة  األرةعاال  التوصةيلااللتزا  مبعاجلة ت س املسائل عن طري  بذل اجلهةود لتعزيةز  وأ د  دداً 
 .(6)وحتسني املستوى والقدالات

الةةةةذي أصةةةةداله االحتةةةةاد الةةةةدوا لالتصةةةةاالت يف  قيةةةةا   تمةةةة  املع ومةةةةاتويشةةةةر تقريةةةةر  -10
عةةا    إىل أ  نسةةبة األ ةة اص املشةةمولني بشةةبكات اهلواتةة  احملمولةةة ع ةة  نطةةاة ال2015 عةةا 

 2.2 وبااضةةافة إىل كلةةس  زادت ا ةةرتا ات اهلواتةة  ا  ويةةة مةةن .يف املائةةة ٩5 تزيةةد اآل  ع ةة 
  واالتفة  العةدد الك ة، ال ةرتا ات الةرتدد 2005 ب يةو  مشةرتي منةذ عةا  7.1 ب يةو  مشةرتي إىل

الب ةةةدا  أ  بيةةد  .2010 ب يةةةو  مشةةرتي منةةذ عةةا  3.5 ب يةةو  إىل 0.8 العةةري  الالرةة كية مةةن
نسةبة املشةرت ني يف  ةدمات يف املائةة  6.7 تزيةد ع ة  الحية    ة  وخباصة أقل الب دا  منةواً النامي

نسةبة املشةرت ني  تب غاليت الب دا  املتقدمة ال تزال مت  فة عن ال ب من األرر املعيشية  اانرتنت 
وهنةةاي فجةةوات القميةةة وارةةعة بةةني  .يف املائةةة مةةن األرةةر املعيشةةية 81.3يف  دمةةة اانرتنةةت فيهةةا 

املنةةةاط  احلضةةةرية والريفيةةةة يف  ثةةةر مةةةن الب ةةةدا   حيةةة  تاطةةة،  ةةةبكات اجليةةةل الثالةةة  مةةةن تقنيةةةة 
__________ 

(5) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/wsisreview2014/WSIS2014_ 
review.pdf. 

 .املرج  نفس  (6)
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يف املائةة  8٩ يف املائة فقط من رةكا  األاليةامل يف العةا  مقاالنةة بنسةبة 2٩ اهلوات  النقالة نسبة
 .(7)من ركا  احلضر

االت إىل أ  نسةةةةةبة النسةةةةةا  الةةةةةال  يسةةةةةت دمن وتشةةةةةر بيانةةةةةات االحتةةةةةاد الةةةةةدوا لالتصةةةةة -11
ويزداد  .(8)لرجالمن ايف املائة  45.٩ يف املائة  مقابل 40.8 اانرتنت يف مجي  أحنا  العا  تب غ

وأقةةةر  .الب ةةةدا  املتقدمةةةةمقاالنةةةة ب يف الب ةةةدا  الناميةةةة وأقةةةل الب ةةةدا  منةةةواً  اتسةةةا  هةةةذه الفجةةةو   ثةةةراً 
 بةني الرقميةة الفجةو  بةني الو يقةة بالصة ة  70/125يةة العامةة اجلمع االرتعرام الشةامل  يف قةراال

ع ةة  البعةةد  ودعةةا إىل الرت يةةز  ةةدداً  .واملةةرأ  الرجةةل بةةني املسةةاوا  عةةد  أوجةة  مةةن وغرهةةا اجلنسةةني
 يف تنفيذ مساالات عمةل قمةة  تمة  املع ومةات  مبةا يف كلةس ابةاك تةدابر ملعاجلةة مسةيفلة يناجلنسا

تكنولوجيةةةات املع ومةةةات واالتصةةةاالت مةةةن حيةةة  إنتةةةةةا  احملتةةةوى والعمةةةل مشةةةاال ة املةةةرأ  يف  ةةةال 
  .واليةةاد  األعمةةال واالبتكةةاال وابةاك القراالات

الحتةةةةاد الةةةةدوا لالتصةةةةاالت لمؤ ةةةةر تنميةةةةة تكنولوجيةةةةا املع ومةةةةات واالتصةةةةاالت  يضةةةة و  -12
  بايةةة   املهةةاالات ةة  تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت وارةةت داعصةةول ؤ ةةرات املتع قةةة باحلامل

 2015 قيةا   تمة  املع ومةات لعةا ويشةر تقريةر  .مقاالنة األدا  بني الب دا  وع ة  امتةداد الةزمن
  لكةةةن 2015و 2010 يف قةةةي  املؤ ةةةر بةةةني عةةةام، حتسةةةناً  ظهةةةرتإىل أ  مجيةةة  الب ةةةدا  أ أيضةةةاً 

يف الب دا  املتقدمة كات  ز غالباً رت   الوتن و أع   معدالت األدا  إىل  .التفاوت بينها ال يزال  براً 
مسةةتويات الةةد ل املرتفعةةة واألرةةةواة التنافسةةية والسةةكا  كوي املهةةةاالات  بينمةةا تكةةو  مؤ ةةةرات 

وارتنتج  .عن الر ب الب دا  النامية كات مستويات أقل عاد   م  احتمال ب   أقل الب دا  منواً 
ة بةيف  حتسةن مؤ ةر ري ةحملةدد  حا ة كات األهدامل اياالحتاد الدوا لالتصاالت أ  املبادالات السيار

ةة مةةن التوصةةيل مةةن تضةةيي  الفجةةوات الرقميةةة األقةةل حةةةاً والب ةةدا   ن أقةةل الب ةةدا  منةةواً األدا   و ك 
 .(٩)املع ومات واالتصاالت يف التنمية املستدامة توتعزيز مسابة تكنولوجيا

 تطور اإلاترات -باء 
تكنولوجيةةةةا التوصةةةةيل عةةةةرب اانرتنةةةةت و ةةةةدمات الشةةةةبكة  يفة لسةةةةريعالتاةةةةرات ا ارةةةةتمرت -13

 التجااليةةةةةةة لألعمةةةةةةال جديةةةةةةد   ةةةةةةدمات تقةةةةةةد  تيسةةةةةةر السةةةةةة ابية احلورةةةةةةبة وتواصةةةةةةل .وإداالهةةةةةةا
أل ةةةةةيا  اإنرتنةةةةةت   ةةةةةبكة وفرهةةةةةات الةةةةةيت ا ةةةةةدمات ا اهةةةةةات تشةةةةةر بينمةةةةةا األفةةةةةراد  واملسةةةةةت دمني

االقتصةةادية  نشةةطةنرتنةةت يف  ةةال األاملبتكةةر  إىل تزايةةد تا اةةل  ةةدمات اا  جهةةز األو  تتطبيقةةاالو 
 .واالجتماعية يف املستقبل

__________ 

    جنيةة   متةةاح ع ةة  املوقةة  الشةةبك،2015 تقريةةر قيةةا   تمةة  املع ومةةات لعةةا االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت   (7)
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf. 

 .املرج  نفس  (8)
 .7انةر احلا ية الق   (٩)
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ألالقةا  لألاةا  واوظيفةة هيةةة اانرتنةت  إداال وجرت مناقشات مستفيضة بشيف  مسةتقبل  -14
  مةةةةن 2014 امل صصةةةةة )إيكةةةةا ( يف أعقةةةةاب مةةةةا أع نتةةةة  حكومةةةةة الواليةةةةات املت ةةةةد   يف عةةةةا 

وأنشةةيفت إيكةةا   .(10)متعةةدد  معنيةةةجهةةات  اعتزامهةةا نقةةل هةةذه الوظيفةةة إىل  يةةا  مسةةتقل يضةة 
اهليةةةة وأعةةدت مقرتحةةات وتةةدابر ل مسةةا لة  مةةن املقةةرال أ  حتةةال  إداال بتنسةةي  انتقةةال  معنيةةاً  فريقةةاً 

  .(11)2016 إىل حكومة الواليات املت د  يف أوائل عا 
االكةةةرتوين وقةةةد نوقشةةةت املسةةةائل األ ةةةرى املتع قةةةة بةةةأداال  اانرتنةةةت  مثةةةل أمةةةن الفضةةةا   -15

وحيةةةةاد الشةةةةبكة وحقةةةةوة اانسةةةةا  والتنةةةةو  الثقةةةةايف واآل ةةةةاال املرتتبةةةةة ع ةةةة  التكنولوجيةةةةات النا ةةةةةة 
وتشةةمل هةةذه املنتةةديات منتةةدى  .وتطبيقاهةةا  بشةةكل مسةةتفي  يف منتةةديات لت فةةة  ةةالل العةةا 

ومةةةة   ومةةةؤ ر اانرتنةةةت العةةامل، الةةةذي نةمتةةة  حك(13)  ومنةةةرب جنيةةة  لإلنرتنةةت(12)إداال  اانرتنةةت
  وال جنة العاملية املعنية بأداال  اانرتنت اليت نشرت دالارات عن الشةبكة املة مةة وأمةن (14)الصني

وتعمةل إيكةا  ع ة  ارةتعرام  ربةة  .(15)تع    ةبكة اانرتنةالطفل الفضا  االكرتوين وحقوة 
 د  ةةةةت يفأ   منةةةةذ 750 املسةةةةتويات الع يةةةةا مةةةةن النطاقةةةةات العامةةةةة اجلديةةةةد   الةةةةيت  ةةةةاوز عةةةةددها

  .  وكلس قبل بد  دوال  أ رى من الط بات2013 عا 
  2015 مةةاال /بشةةيف  مسةةتقبل اانرتنةةت  يف بةةااليب  يف آكاال وعقةةدت اليونسةةكو مةةؤ راً  -16
وأ ةةد املةةؤ ر أبيةةة مبةةاد؛ املنةمةةة  .(16)" يةةاالات العمةةل يف املسةةتقبل  النقةةاط توصةةيل"  ةةعاال حتةةت

املتع قةةة بالصةةفة العامليةةة لإلنرتنةةت مةةن أجةةل الةةرتويج ا ةةاد  ةةبكة عامليةةة تسةةتند أرسةةها إىل حقةةوة 
متعةدد   معنيةةإليهةا  وتتميةز مبشةاال ة جهةات وبارةتطاعة اجلمية  الوصةول اانسا  وتتس  باالنفتةاح 

  ةةا  دالارةة مشةرو  نةوفمرب /عقةةد يف تشةرين الثةاين مةد يف املةؤ ر العةا  ل يونسةكو  الةذيواعت   .فيهةا
  .(18)و ر ائها ل يونسكو املستقب ، العمل  ياالات جبانب  (17)املؤ ر كلس في  نةر قد

__________ 

يف أع نت إداال  االتصاالت الس كية والالر كية واملع ومات التابعة لةوزاال  التجةاال  بالواليةات املت ةد  األمريكيةة   (10)
 آكاال/ 14  عزمها ع   نقةل بعة  الوظةائ  األرارةية املتع قةة بيفاةا  نطاقةات  ةبكة اانرتنةت يف 2014عا  

-https://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent  ماال   متاح ع   املوق  الشبك،

transition-key-internet-domain-name-functions. 
(11) https://www.icann.org/stewardship. 
(12) http://www.intgovforum.org/cms/10th%20IGF%20Chairs%20Summary_Finalv2.pdf. 
(13) http://giplatform.org/. 
(14) http://www.xinhuanet.com/english/cnleaders/2015WIC/. 
(15) https://www.ourinternet.org/. 
 .http://www.unesco.org/new/en/netconference2015  انةر املوق  الشبك، (16)
أرةةب النهةةوم مبجتمعةةات املعرفةةة الشةةام ة ل جميةة   االنتفةةا  باملع ومةةات واملعةةاالمل وحريةةة   2015اليونسةةكو  (17)

 مة الشؤو  الش صية واأل القيات ع    بكة إنرتنت عاملية  بااليب.التعبر وحر 
(18) http://www.unesco.org/new/en/internetstudy. 
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 2015عام  بعد لما التنمية وخطة المعووما  مجتم  -جي  
رةةةبتمرب  وهةةة، تشةةةتمل /يف أي ةةةول 2030 اعتمةةةدت األمةةة   طةةةة التنميةةةة املسةةةتدامة لعةةةا  -17
ةةدد مبوجبهةةا إطةةاال جديةةد ل عمةةل الةةدوا مةةن أجةةل  هةةدفاً  17 ع ةة  مةةن أهةةدامل التنميةةة املسةةتدامة ح 

ا طةةة  عرتفةةتاو  .(A/RES/70/1تعزيةةز االزدهةةاال االقتصةةادي والرفةةاه االجتمةةاع، واالرةةتدامة البيةيةةة )
 بةر  تتةي  ينطويةا  ع ة  إمكانةات  انتشةةاال تكنولوجيةةةا املع ومةةةات واالتصةةةاالت الرتابط العامل، و بيف  

ويتضةةةمن  .ع ةةة  املعرفةةةة التعجيةةةةل بالتقةةةةد  البشةةةةري ورةةةةد الفجةةةةو  الرقميةةةةة وإ ةةةةاد  تمعةةةةات تقةةةةو 
واالبتكاال  حتقيةة  زيةةاد   ةةبر  يف فةةرص احلصةةول  اهليا ل األراريةالذي يتناول مسائل   ٩ اهلدمل

ةاالت  والسةةةع، إىل تةةةوفر فةةرص الوصةةةول الشةةةامل وامليسةةةوال إىل ع ةةة  تكنولوجيةةةةا املع ومةةةةات واالتصةة
تعزيةةةةةةز  17 وتشةةةةمل غايةةةةات اهلةةةةدمل .2020حب ةةةةول عةةةةا    ةةةةةبكة اانرتنةةةةةت يف أقةةةةةل الب ةةةةةدا  منةةةةةواً 

وتؤ ةةد أهةةدامل  .ارةةةةت دا  التكنولوجيةةةةات التمكينيةةة  وال رةةيما تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت
   .جيات املع ومات واالتصاالت يف تعزيز التع ي  و كني املرأ أ رى أبية دوال تكنولو 

إىل إجةةةةرا  موا مةةةةة و يقةةةةة بةةةني عم يةةةة قمةةةة  تمةةة   70/125اجلمعيةةة العامةةة  ودعةةا قةةراال -18
  وأبةرز املسةةابة الشةام ة لتكنولوجيةةا املع ومةةات 2030املع ومةةات و طةةةة التنميةةة املسةةةتدامة لعةةةا  

وقةةةةد نوقشةةةةت هةةةةذه العالقةةةةة  .أهةةةةدامل التنميةةةةة املسةةةةتدامة والقضةةةةا  ع ةةةةة  الفقةةةةرواالتصةةةةاالت يف 
ينةةاير /مةةت إداال  الشةةؤو  االقتصةةادية واالجتماعيةةة  يف  ةةانو  الثةةاينونةَّ  .بارتفاضةةة  ةةالل العةةا 

فرقةةةة  ةةةربا  بشةةةيف  توحيةةةد السيارةةةات لةةةدى ألع ةةة  التةةةواا  اجتماعةةةات  2015 يونيةةة /وحزيةةةرا 
مةن  ودف  عج ة تطةوال  تمة  املع ومةات (1٩)أهدامل التنمية املستدامة إىل حتقي  احلكومات رعياً 

رو مساالات عمل القمة عم ية مس  بياين لت ديد أوج  التآزال بار  وأعد ميس   .(20)أجل اجلمي 
البةةط مسةةاالات عمةةل   مصةةفوفة القمةةة العامليةةة لتمةة  املع ومةةات وأهةةدامل التنميةةة املسةةتدامةبارةة  

يف منتةدى  م كلةس املسة  البيةاينوعةر  .ت بيفهدامل التنمية املسةتدامةالقمة العاملية لتم  املع وما
القمةةة العامليةةة لتمةة  املع ومةةات  وأقةةره فريةة  األمةة  املت ةةد  املعةةأ مبجتمةة  املع ومةةات وأحيةةل إىل 

تنفيةذ أهةدامل التنميةة املسةتدامة يف  الضة مةبيفبية البيانةات  االعرتاملوازداد  .(21)اجلمعية العامة
عقةةةب نشةةةر تقريةةةر فريةةة  ا ةةةربا  االرتشةةةااليني املسةةةتقل املعةةةأ بتسةةة ر  ةةةوال  املع ومةةةات   وقيارةةةها

  .(22)2014   يف عا "A World That Counts"ألغرام التنمية املستدامة املعنو  
يوليةةة   وافةةة  املةةةؤ ر الةةةدوا الثالةةة  لتمويةةةل التنميةةةة ع ةةة  جةةةدول أعمةةةال  طةةةة /ويف  ةةةوز -1٩

التكنولوجيةةةا مةةةن أجةةةل بنةةةا   احلصةةةول ع ةةة  إنشةةةا  آليةةةة لتيسةةةر كلةةةس عمةةةل أديةةةب أبابةةةا  مبةةةا يف
د ةت وأ   .املع ومةات واالتصةاالت تالقدالات التكنولوجية يف الب دا  الناميةة  مبةا فيهةا تكنولوجيةا

__________ 

(1٩) http://www.unpan.org/Events/Conferences/tabid/94/mctl/EventDetails/ModuleID/1532/ 
ItemID/2720/Default.aspx. 

(20) http://unpan3.un.org/wsis10/egm. 
(21) http://www.itu.int/net4/wsis/sdg/Content/wsis-sdg_matrix_document.pdf. 
-http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-Thatانةةةةر املوقةةة  الشةةةبك،   (22)

Counts.pdf. 
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رةبتمرب  يف مةؤ ر /ن عنهةا يف أي ةول  الةيت أع ِة2030 ت س اآللية يف  طة التنميةة املسةتدامة لعةا 
اجلمعيةةةة  و ةةةج  قةةةراال .2015  باعتمةةةاد  طةةةة التنميةةةة ملةةةا بعةةةد عةةةا قمةةةة األمةةة  املت ةةةد  املعةةةأ

املع ومةةةات واالتصةةةاالت يف ت ةةةس اآلليةةةة  وع ةةة   تع ةةة  تعزيةةةز دوال تكنولوجيةةةا 70/125 العامةةة
 .يف تنفيذ نتائج قمة  تم  املع ومات ة اآلليةالنةر يف  فالة مساب

تقريةةر عةةن  املعنةةو ريةةره السةةنوي   تق2016 ينةةاير/ونشةةر البنةةس الةةدوا  يف  ةةانو  الثةةاين -20
  .(23)العوائد القمية  التنمية يف العا 

 التن ية والمتابعة عوى الصعيد اإلقويمي -ثالثاا  
 أيريقيا  -ألف 

القمةةة العامليةةة لتمةة  املع ومةةات بعةةد  نشةةرت ال جنةةة االقتصةةادية ألفريقيةةا تقريرهةةا املعنةةو  -21
  يف ،ارتعراضة   وأعقب نشةره اجتمةا   النتائج والتوقعات ألفريقيا ا رنوات وما بعده 10 مض،
 األجهةةز  احملمولةةة ل  صةةول ع ةة التقريةةر ارةةتمراال الةةوتر  السةةريعة  كلةةسونةةاق   .(24)أبريةةل/نيسةةا 

يف أفريقيةةةا  عةةةالو  ع ةةة  الت سةةةينات يف  ةةةال تنسةةةي  السيارةةةات العامةةةة والبيةةةةات  وارةةةت دامها
ع ةة   االكرتونيةةة املع ومةةات واالتصةةاالت  ووضةة  وتنفيةةذ االرةةرتاتيجيات تالقانونيةةة لتكنولوجيةةا

إال  أ  ال جنةة االقتصةادية  .يف القةاال  الصعيد دو  ااق يم، من قبل ال جةا  االقتصةادية ااق يميةة
انتشةةةاال تقنيةةةة الةةةربط عةةةن طريةةة  النطةةةاة  ارةةةتمراال حمدوديةةةةمةةةن عةةةن الق ةةة   ألفريقيةةةا أعربةةةت  ةةةدداً 

يقتضةة،  ديةةد االرةةتثماال يف و  ع ةة  نتةةائج التنميةةة يشةةكل قيةةوداً ممةةا إىل اانرتنةةت العةةري  والنفةةاك 
  .العامةإقامة اهليا ل األرارية ومراف  الوصول 

مةةن   اعتمةةد االحتةةاد األفريقةة، املوقةة  األفريقةة، املشةةرتي 2015 ينةةاير/يف  ةةانو  الثةةاينو  -22
لت ول اهليك ةةة، يف أفريقيةةةا    املتع ةةة  بةةةا2063 و طةةةة عةةةا  2015  طةةةة التنميةةةة ملةةةا بعةةةد عةةةا 

والذي يربز أبية تنمية اهليا ل األرارةية  مبةا فيهةا تكنولوجيةا املع ومةات واالتصةاالت  باعتباالهةا 
واعتمد االحتةاد األفريقة، يف مةؤ ره الةوزاالي املعةأ بتكنولوجيةا املع ومةات  .(25)التنمية من مرتكزات

 تبشةةةيف  دعةةة  دوال تكنولوجيةةةا تمرب  إعالنةةةاً رةةةب/قةةةد يف إ يوبيةةةا  يف أي ةةةولواالتصةةةاالت  الةةةذي ع  
 وعمل م  ال جنة االقتصادية ألفريقيا ع ة  دعة  .(26)املع ومات واالتصاالت يف التنمية املستدامة

__________ 

 http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer التقرير متاح ع   املوق  الشةبك،  (23)

/WDSP/IB/2016/01/13/090224b08405ea05/2_0/Rendered/PDF/World0developm0000digital0divi

dends.pdf. 
(24) http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/wsis10_and_beyond.pdf. 
(25) http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Macroeconomy/post2015/cap-post 

2015_en.pdf; http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/agenda2063_popular_version_0509 
2014_EN.pdf. 

(26) http://www.au.int/en/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/13016-wd-english-addis_ 
ababa_declaration_of_au_ministers_in_charge_of_cict_sep.2015.pdf. 
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وارتضةافت  .(27)ِقةد ع ة  هةام  املةؤ ر الةوزاالياملنتدى األفريق، الراب  اداال  اانرتنةت  الةذي ع  
بتةةوفر تكنولوجيةةا املع ومةةات املنتةةدى التارةة  املعةةأ نةةوفمرب  /احلكومةةة التونسةةية  يف تشةةرين الثةةاين

 .(28)واالتصاالت ل جمي 

 آسيا والمحيط الهادئ -باء 
واالجتماعيةةةةة آلرةةةةيا واحملةةةةيط اهلةةةةاد؛ العمةةةةل مةةةة  الشةةةةر ا   االقتصةةةةادية ال جنةةةةة واصةةةةلت -23

ااق يميني  مبا فيه  مصةرمل التنميةة اآلرةيوي ومجاعةة آرةيا واحملةيط اهلةاد؛ لالتصةاالت السة كية 
 املع ومةةةات طريةةة  مبةةةادال  وهةةةدمل .ااق يميةةةة اهليا ةةةل األرارةةةيةوالالرةةة كية  ع ةةة  حفةةةز تطةةةوير 

الب ةةدا  الناميةةة غةةر السةةاح ية يف  توصةةيلاد؛ إىل حتسةةني اهلةة واحملةةيط آرةةيا لب ةةدا  السةةرعة الفةةائ 
ويف   .(2٩)بكةةةابالت حبريةةةة ونشةةةر نقةةةاط ل تبةةةادل ع ةةة   ةةةبكة اانرتنةةةت البطهةةةااملنطقةةةة مةةةن  ةةةالل 

 مجعيةة مة  اهلةاد؛ واحملةيط آلرةيا واالجتماعيةة االقتصةادية ال جنةة تعاونةت ديسمرب / انو  األول
 Unleashing the Potential of the بعنةوا  تقريةر نشةر ع ة  اآلرةيوي التنميةة ومصةرمل اانرتنةت

Internet in Central Asia, South Asia, the Caucasus and Beyond (امكانةات العنةا  إطةالة 
 .(30)(والا ها وما القوقاز ومنطقة آريا وجنوب ورط يف اانرتنت

  اانةةةذاال املبكةةةر ة ةةةن  ويتزايةةةد ارةةةت دا  تكنولوجيةةةات املع ومةةةات واالتصةةةاالت يف دعةةة   -24
ونشةةرت  .حلةةد مةةن الكةةواال  الطبيعيةةة وتةةوفر االتصةةاالت يف حةةاالت الطةةواال؛ يف املنطقةةةباةةرم ا

 Enhancing E-resilience of ICT Infrastructure: Gaps andارتقصةائية بعنةوا   ال جنةة دالارةةً 

Opportunities in Disaster Management ( ل هيا ةةةةةةةةةةل األرارةةةةةةةةةةية تعزيةةةةةةةةةز املرونةةةةةةةةةةة االكرتونيةةةةةةةةةة
وأصةةدالت  .(31)(الفجةةوات والفةةرص يف  ةةال إداال  الكةةواال  ت لتكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاال

    ة  النقل الذ ية يف املنطقة )انةر املوق  الشبك،والقة عمل بشيف  ن   أيضاً 
http://www.unescap.org/sites/default/files/ITS.pdf)  . 

 غرب آسيا  -جي  
أعةةدت ال جنةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة لاةةرك آرةةيا )إرةةكوا( تقريرهةةا الةةذي يصةةدال  ةةل  -25

  الذي قيَّمت في  تطةوال  تمة  املالم  ااق يمية لتم  املع ومات يف املنطقة العربيةرنتني بعنوا  
ويسةتفيد التقريةر مةن بوابةة  تمة  املع ومةات  .2015 املع ومات وحددت األولويات ملةا بعةد عةا 

__________ 

(27) http://afigf.org/. 
(28) http://www.ict4all.tn/en/. 
(2٩) http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-superhighway. 
(30) http://www.unescap.org/resources/unleashing-potential-internet-central-asia-south-asia-caucasus-

and-beyond. 
(31) http://www.unescap.org/resources/enhancing-e-resilience-ict-infrastructure-gaps-and-opportunities 

-disaster-management. 
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(  الةةةةةيت  مةةةةة  وحت ةةةةةل البيانةةةةةات عةةةةةن اال اهةةةةةات /http://isper.escwa.un.orgنطقةةةةةة اارةةةةةكوا )مل
 .ااق يميةةةة مةةةن أجةةةل تةةةوفر املع ومةةةات واملةةةواالد لصةةةنا  السيارةةةات وغةةةره  مةةةن اجلهةةةات املعنيةةةة

العةةري   والفجةةوات الرقميةةة بةةني  النطةةاة تقنيةةة عةةرب التوصةةيل تةةوافر ق ةةة ا اصةةة الشةةواغل وتشةةمل
 تا  وبني املناط  احلضرية والريفية  وضروال  حفز تطةوير االرةت دامات اامنائيةة لتكنولوجيةاالب د

  .املع ومات واالتصاالت
وال ةةةزت ال جنةةةة ع ةةة  األولويةةةات ااق يميةةةة كات الصةةة ة بةةةيفمن وجةةةرائ  الفضةةةا  احلارةةةوك  -26

ارةةت دا  الفضةةا  وزيةةاد  الةةوع، بتكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت ورةةط القيةةادات احلكوميةةة  و 
وتواصةةل ال جنةةة العمةةل مةةن أجةةل زيةةاد  احملتةةوى وا ةةدمات بال اةةة العربيةةة  .وتكنولوجيةةات السةةواتل

  ع   اانرتنت  وتنةي  منتدى بشةيف  حمتةوى اانرتنةت العةرك يف عصةر يشةهد حتةوالت القميةة بةاالز 
يف  ةةةرا ة مةةة  االحتةةةاد الةةةدوا لالتصةةةاالت وجامعةةةة الةةةدول العربيةةةة وحكومةةةة دولةةةة اامةةةاالات العربيةةةة 

 "حتسةةةني جةةةود  احملتةةةوى الرقمةةة، بال اةةةة العربيةةةة"الدالارةةةة املعنونةةةة   ونشةةةرت ال جنةةةة أيضةةةاً  .املت ةةةد 
(http://isper.escwa.un.org/)  . 

رةةةةبتمرب  يف إطةةةةاال /يف لبنةةةةا   يف أي ةةةةول وانعقةةةةد املنتةةةةدى العةةةةرك الرابةةةة  اداال  اانرتنةةةةت -27
 .(32)"نرتنت من أجل التنمية املستدامةاقتصاد اا"موضو  

 أوروبا -دال 
تةةؤدي ال جنةةة االقتصةةادية ألوالوبةةا دوالاً حمواليةةاً يف تيسةةر التجةةاال  القائمةةة ع ةة  تكنولوجيةةا  -28

  أد ةل مر ةز األمة  املت ةد  لتيسةر التجةاال  واألعمةال 2015عا   ف،ف .املع ومات واالتصاالت
التجااليةةة االكرتونيةةة  الةةذي تةةديره ال جنةةة  حتةةديثات ع ةة  قواعةةد األمةة  املت ةةد  لتبةةادل البيانةةات 
االكرتونية ألغرام ااداال  والتجاال  والنقةل  ومدونةة األمة  املت ةد  ملواقة  التجةاال  والنقةل  ال تةني 

وتشةةج   .(33)النقةةل واجلمةةاالي واحلو مةةة واألعمةةال التجااليةةة رةةياقاتيف  تيسةةرا  تبةةادل املع ومةةات
ال جنةةة مبةةادالات تبةةادل املع ومةةات عةةرب نافةةذ  واحةةد   ل  ةةد مةةن التكةةالي  التجااليةةة  وتعمةةل مةة  

وه، تؤيةد  .الالوالقيةال جنة االقتصادية واالجتماعية آلريا واحمليط اهلاد؛ من أجل تعزيز التجاال  
لذ يةةةة بايةةةة حتسةةةني الكفةةةا   يف  ةةةال  ةةةبكات النقةةةل والشةةة ن  وتعمةةةل مةةة  تطةةةوير نةةةة  النقةةةل ا

  .الشر ا  األوالوبيني ع   إقامة نةا  لتبادل املع ومات البيةية
 .(34)يونيةة /نعقةةد احلةةواال األوالوك السةةنوي بشةةيف  إداال  اانرتنةةت  يف ب اااليةةا  يف حزيةةرا او  -2٩

 .(35)مل، لسيارات اانرتنتوتعمل املفوضية األوالوبية ع   تيفريب املرصد العا
__________ 

(32) http://igfarab.org/En/index.jsp. 
(33) http://www.unece.org/cefact/edifact/welcome.html ؛

http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.htmlاملع ومات ال جنة االقتصادية ألوالوبا.   وفرت 
(34) http://www.eurodig.org/archives/eurodig15/. 
(35) https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/global-internet-policy-observatory-gipo. 
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 عةةةن حريةةةة التعبةةةر  ونشةةةر  تابةةةاً  أ تةةةوبر  مةةةؤ راً /وعقةةةد   ةةةب أوالوبةةةا  يف تشةةةرين األول -30
Journalism at Risk: Threats, Challenges and Perspectivesبعنةةةةةةةةوا   

وأعةةةةةةةةدت ال جنةةةةةةةةة  .(36)
 /التوجيهيةة لورةائط ااعةةال  و تمة  املع ومةةات  يف اجتمةا  ال ةب الةةذي انعقةد يف  ةةانو  األول

ديسةةةمرب  الصةةةياة النهائيةةةة لتوصةةةيات   ةةةب الةةةوزالا  بشةةةيف  حريةةةة اانرتنةةةت ورةةةالمة الصةةة فيني  
 وانصةةةب .(37)201٩-2016 وأ م ةةت وضةة  ارةةةرتاتيجية جديةةد  بشةةيف  إداال  اانرتنةةةت ل فةةرت 

اهتمةةةا  األعمةةةال األ ةةةرى ع ةةة  مشةةةاال ة الشةةةباب ومعاجلةةةة البيانةةةات الش صةةةية وحريةةةة التجمةةة  
  .وتكوين اجلمعيات ع   اانرتنت

 أمريكا الالتينية والكاريبي -هاء 
تنفةةةذ ال جنةةةة االقتصةةةادية ألمريكةةةا الالتينيةةةة والكةةةاالي؛ نتةةةائج قمةةةة  تمةةة  املع ومةةةات عةةةن  -31

القمةةةة مبسةةابة ال جنةةةة يف  ةةاا التعةةةاو  ااق يمةةة،  أ ةةةادت طريةة   طةةةط عم هةةا ااق يميةةةة  وقةةد
ونةةةر املةةؤ ر الةةوزاالي ا ةةامب املعةةأ مبجتمةة  املع ومةةات  .2015 هةةا جةةائز  يف عةةا تمن و والةةدوا 

 اجلديةد   الثةوال  الرقميةة بعنةوا أغسةطب  يف تقريةر /قد يف املكسةيس  يف آبيف املنطقة  الذي ع  
The New Digital Revolution: From the Consumer Internet to the Industrial Internet
 

تنفيةذ  رةتعرموا  (38))االنتقال من  ةبكة اانرتنةت االرةتهال ية إىل  ةبكة اانرتنةت الصةناعية(
(  وأصةدال إعةال  eLAC2015 طة عمل  تم  املع ومات واملعرفة يف أمريكا الالتينية والكاالي؛ )

؛ وتتضةةمن ا طةةة الكةةاالي؛و الالتينيةةة  ألعمةةال الرقمةة، ألمريكةةاجةةدول اوأقةةرَّ ااعةةال   .املكسةةيس
التزامةةةات تتع ةةة  بالوصةةةول واهليا ةةةل األرارةةةية واالقتصةةةاد الرقمةةة، واحلكومةةةة االكرتونيةةةة والتنميةةةة 

  .املستدامة واادما  واحلو مة
 البيانةةةات ااق يميةةةةة (3٩)مرصةةةد  تمةةةة  املع ومةةةات يف أمريكةةةةا الالتينيةةةة والكةةةةاالي؛ و مةةة  -32

ل مع ومةةةات ااحصةةةائية عةةةن تكنولوجيةةةا املع ومةةةات واالتصةةةاالت  بينمةةةا  إلكرتونيةةةاً  ويتعهةةةد نةامةةةاً 
املؤ ةةةةرات املتع قةةةة بانتشةةةةاال تقنيةةةةة النطةةةةاة  (40)العةةةةري  مرصةةةةده ااق يمةةةة، املعةةةأ بالنطةةةةاة يرق ةةةب

عةةن حالةةة  ونشةةرت ال جنةةة تقريةةراً . العةةري  وإمكانيةةة احلصةةول ع يهةةا وتسةةعرها ورةةرعة  ةةدماها
الكةةاالي؛  وأجةةرت مقاالنةةة بةةني الب ةةدا  دا ةةل املنطقةةة  و تقنيةةة النطةةاة العةةري  يف أمريكةةا الالتينيةةة 

 .وتناولت الت ديات املتع قة بالسيارات العامة
__________ 

(36) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Conf-FoE-2015/default_en.asp. 
(37) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/cdmsi/CDMSI(2015)021rev_en_ 

abridged_report_9th_meeting.pdf. 
  رةةةةةةةةةانتياغو  متةةةةةةةةةاح ع ةةةةةةةةة  املوقةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةبك،  2015ال جنةةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةةادية ألمريكةةةةةةةةةا الالتينيةةةةةةةةةة والكةةةةةةةةةاالي؛   (38)

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38767/S1500587_en.pdf;jsessionid=6654F957

4A3EA06CFE3A86C3AF2B4781?sequence=1 . 
(3٩) 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. 
(40) http://www.cepal.org/socinfo/orba/. 
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 الدولي الصعيد عوى والمتابعة التن ية -رابعاا  
 العامة الجمعية -المجوس االقتصادي واالجتماعي  -ألف 

  2015/26القةراال   اعتمد ال ب االقتصادي واالجتماع، 2015 يولي / وز 22 يف -33
 ع ةة  ال ةةب ووافةة  .تمةة  املع ومةةات ومتابعتهةةا بشةةيف  تقيةةي  التقةةد  احملةةرز يف تنفيةةذ نتةةائج قمةةة 

  لتنفيةذ نتةائج القمةة  وبةا الشةاملالت ضرية الرتعرام اجلمعيةة العامةة  العم ية إىل بندين تقد 
موجز مناقشة مسيفلة ارتعرام نتائج القمة اليت جرت  الل الةدوال  الثامنةة عشةر  ل جنةة تسة ر 

تنفيةذ نتةائج القمةة العامليةة لتمة   الع   والتكنولوجيا ألغرام التنمية  وتقرير أمانةة ال جنةة املعنةو 
 .االرتعرام العشري  املع ومات

 / ةةةةةةةانو  األول 22 اجلمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة  يفابةةةةةةةذت  70/125 وبااضةةةةةةةافة إىل القةةةةةةةراال -34
بشيف  تس ر تكنولوجيات املع ومةات واالتصةاالت ألغةرام  70/184   القراال2015 ديسمرب
يف دوالهةةةا  العامةةةة إىل اجلمعيةةةة وط بةةةت إىل األمةةةني العةةةا  أ  يقةةةد   عةةةن طريةةة  ال جنةةةة  .التنميةةةة

عن حالة تنفيذ كلةس القةراال ومتابعتة   مة  مراعةا   طةة  تقريراً   2016 يف عا   احلادية والسبعني
 .  و طة عمل أديب أبابا2030 التنمية املستدامة لعا 

 يريق األم  المتحدة المعني بمجتم  المعووما   -باء 
أنشةةةيف هةةةذه اآلليةةةة املشةةةرت ة بةةةني الو ةةةاالت   ةةةب الرؤرةةةا  التنفيةةةذيني يف منةومةةةة األمةةة   -35

 .من أجل تنسي  تنفيذ نتائج قمة  تم  املع ومات ع ة  نطةاة املنةومةة املت د  املعأ بالتنسي  
مةةةةايو  يف إطةةةةاال /وقةةةةد نقَّ ةةةةت اآلليةةةةة  طةةةةة عم هةةةةا يف اجتماعهةةةةا السةةةةنوي الةةةةذي يعقةةةةد يف أيةةةةاال
تعزيةةز  مةةن أجةةلاالرةةتعرام الةةذي  ريةة  اجلمعيةةة العامةةة  والحبةةت بعمةةل و ةةاالت األمةة  املت ةةد  

ووافقت اجلمعية  .(41)ات واالتصاالت وأهدامل التنمية املستدامةاملع وم تالعالقة بني تكنولوجيا
 .عمةةةةةةةل الفريةةةةةةة  أ  يسةةةةةةةتمر  ع ةةةةةةة  70/125 ديسةةةةةةةمرب  يف قراالهةةةةةةةا/العامةةةةةةةة  يف  ةةةةةةةانو  األول

لتنفيةذ نتةائج قمةة  تمة   الشةاملإىل اجلمعيةة العامةة بشةيف  االرةتعرام  مشةرت اً  الفري  بيانةاً  وأعد
االتسةةةةةةةاة ع ةةةةةة  نطةةةةةةاة منةومةةةةةةةة األمةةةةةة  املت ةةةةةةةد  يف و ةةةةةةدد البيةةةةةةةا  ع ةةةةةة  أبيةةةةةةة  .املع ومةةةةةةات

األهةةةةةدامل وااللتزامةةةةةات املتعةةةةةدد  املتع قةةةةةة بتسةةةةة ر قةةةةةدال  التكنولوجيةةةةةات اجلديةةةةةد  لتعزيةةةةةز  تنفيةةةةةذ
املع ومةات واالتصةاالت  تاملستدامة وحتقي  هدمل  فالة حصول اجلمية  ع ة  تكنولوجيةا التنمية

 .(42)يسوال بيفرعاال م

__________ 

(41) http://www.ungis.org/. 
(42) http://www.ungis.org/Portals/0/documents/general/UNGIS_CEB_STATEMENT.pdf. 
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 جها  معنية متعددةتيسير وتنسيق التن ية من جااب  -جي  
سويسةةرا  ب مةةايو  يف جنيةة /  يف أيةةاال2015 انعقةةد منتةةدى قمةةة  تمةة  املع ومةةات لعةةا  -36

 كةةةني تكنولوجيةةةات املع ومةةةات واالتصةةةاالت مةةةن أجةةةل التنميةةةة   يف االبتكةةةاال معةةةاً "حتةةةت عنةةةوا  
 ومةةةات مصةةةفوفة القمةةةة العامليةةةة لتمةةة  وأعةةةد ميسةةةرو مسةةةاالات عمةةةل قمةةةة  تمةةة  املع ."املسةةةتدامة

املع ومةةةات وأهةةةدامل التنميةةةة املسةةةتدامة الةةةيت حتةةةدد أوجةةة  االتبةةةاط مسةةةاالات عمةةةل القمةةةة بيفهةةةدامل 
أ  يكةةو  منتةةدى قمةةة  تمةة   70/125 هةةاوأقةةرَّت اجلمعيةةة العامةةة يف قراال  .(43)التنميةةة املسةةتدامة
ل تنفيةةذ نتةةائج القمةةة مةةن قبةةل مجيةة  ل مناقشةةة وتبةةادل أفضةةل املماالرةةات يف  ةةا املع ومةةات منةةرباً 

  .اجلهات املعنية  ووافقت ع   أ  يواصل الفري  عقد دوالات  رنوياً 
وال يةةزال  .(44)وترعةة  اليونسةةكو املنةةرب االكةةرتوين ألورةةاط قمةةة  تمةة  املع ومةةات املعرفيةةة -37

االحتاد الدوا لالتصاالت يضط   بعم يةة جةرد حصةي ة القمةة  مبةا يف كلةس تعهةد قاعةد  بيانةات 
 مشةةاالي  جةةوائز و ةةن  .(45)اجلةةرد  الةةيت تصةة  أنشةةطة تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت والتنميةةة

 الةةيت بةةادالاتوامل ل مشةةاالي  التقةةدير عةةن إعرابةةاً  السةةنوي  القمةةة منتةةدى يف املع ومةةات   تمةة  قمةةة
وتةةةنةَّ  منارةةةبات مةةةن  اجلةةةوائز ع ةةة  مشةةةاالي  املسةةةاوا  بةةةني  .(46)املع ومةةةات  تمةةة  أهةةةدامل تعةةةزز

اجلنسةني وتعميمهةا يف  ةال التكنولوجيةا  باال ةرتاي بةني االحتةاد الةدوا لالتصةاالت وهيةةة األمةة  
العامةة الرفية  املسةتوى   ملرأ   أ نا  انعقاد اجتمةا  اجلمعيةةل مساوا  بني اجلنسني و كني ااملت د  

 .(47)ديسمرب/يف  انو  األول

 ةالمتعدد والجها  المعنيةشراكا  المجتم  المداي واألعمال التجارية  -دال 
ذ الشرا ات بني القطا  ا اص ومنةمات التم  املةدين والةدوائر األ ادةيةة والتقنيةة تنفِ  -38

 .الكثر من األنشطة اليت تدع  أهدامل قمة  تم  املع ومات  املتعدد واجلهات املعنية
 وعالو  ع   االرتثماال يف اهليا ل األرارية وا دمات  تد ل األعمال التجااليةة أيضةاً  -3٩

  التطبيقةةاتالوصةةول وتطةةوير يف  ةةرا ات مةة  احلكومةةات والو ةةاالت الدوليةةة باةةرم دعةة  فةةرص 
 مبةةادال  وتتعةةاو  .املع ومةةات واالتصةةاالت تنولوجيةةاوتشةةتال يف  ةةال الب ةةو  املتع قةةة بآ ةةاال تك

تجةةةةاال  الدوليةةةة  مةةةة  ال غرفةةةة أط قتهةةةةا مبةةةادال  وهةةةة، املع ومةةةات   تمةةةة  لةةةدع  التجااليةةةةة األعمةةةال
األعمةةال التجااليةةة مةةن أجةةل دعةة  تنفيةةذ نتةةائج قمةةة  تمةة  املع ومةةات  مبةةا يف كلةةس منتةةدى القمةةة 

وقةةد نشةةرت الابطةةة النةةةا  العةةامل، التصةةاالت األجهةةز  النقالةةة  الةةيت  .(48)ومنتةةدى إداال  اانرتنةةت
__________ 

(43) http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/. 
(44) http://www.wsis-community.org/. 
(45) http://www.itu.int/net4/wsis/stocktakingp/en. 
(46) http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/18.aspx#.Vnposv2uuUk. 
(47) http://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/award-2015.aspx. 
(48) http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/basis/.   
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الفجةو  عةن  ثل األعمال التجاالية يف  ال االتصاالت املتنق ة  تقاالير عن تطوير احملتوى احمل ة، و 
 .(4٩)الرقمية بني اجلنسني

ات املتع قةةةةة ع ةةة  أبعةةةاد  تمةةة  املع ومةةةاملةةةدين وارةةةتمر تر يةةةز اهتمةةةا  منةمةةةات التمةةة   -40
 معنيةةة  ثةةر  منةمةةات عةةداد يف التقدميةةة االتصةةاالت الابطةةة وتةةد ل .بالوصةةول والتنميةةة واحلقةةوة

 الرابطةةة وأصةةدالت .اال  اانرتنةةتوإد واحلقةةوة التنميةةة ومسةةائل واالتصةةاالت املع ومةةات بتكنولوجيةةا
التقريةر العةامل، لرصةد  تمة    املنشةوال املعنةو   2015 عا  يف اامنائ،  ل تعاو  اانساين واملعهد

ةة .(50)احلقةةوة اجلنسةةية واانرتنةةت  2015 املع ومةةات لعةةا  ز اهتمةةا  االحتةةاد الةةدوا جلمعيةةات وتر َّ
ومؤرسةةات املكتبةةات ع ةة  إتاحةةة فةةرص الوصةةول ل جمهةةوال واجلوانةةب الثقافيةةة لتمةة  املع ومةةات 

ل األطفةال يف الباةةا  ويف الشةبكة الدوليةة ل قضةةا  ع ة  ارةتاال  ةالل ت ةس السةنة  بينمةةا اهتمةت
 .ته ومحاياألطفال مبعاجلة جانب حقوة   إنتا  املواد ااباحية واال اال هب  ألغرام جنسية

مجعيةةةة اانرتنةةةت ع ةةة  التةةةدابر الةةةيت هةةةدمل إىل تشةةةجي  انفتةةةاح اانرتنةةةت وع ةةة   توال ةةةز  -41
تقريةةةةر  2015 وقةةةةد أصةةةةدالت يف عةةةةا  .العالقةةةةة املتطةةةةوال  بةةةةني إداال  اانرتنةةةةت والتنميةةةةة املسةةةةتدامة

  .اانرتنتوتطوير ال االتصاالت النقالة تطو    2015 اانرتنت العامل، لعا 

 تيسير مسارا  العمل وتن ية مجموعة مختارة من أاشطة هيئا  األم  المتحدة -هاء 
 العمل مسارا  تن ية -1 
أصةةة اب املصةةة  ة يف النهةةةوم بتكنولوجيةةةات دوال السةةة طات املعنيةةةة بةةةأداال  الشةةةيف  العةةةا  ومجيةةة   )أ( 

 (1)جي   املع ومات واالتصاالت من أجل التنمية
 األمةة  و ةةاالت أنشةةطة اامنةةائ، يف واالتصةةاالت املع ومةةات تكنولوجيةةات إرةةها  يتج ةة  -42

تعةةةدد  األطةةةرامل واملؤرسةةةات املاليةةةة الدوليةةةة واجلهةةةات املعنيةةةة املت صصةةةة واملنةمةةةات امل املت ةةةد 
التةزا  اجلمعيةة العامةة بقةي  ومبةاد؛ التعةاو    ةدداً  70/125اجلمعيةة العامةة  قةراال أ دو  .األ رى
 .يف تنفيذ نتائج قمة  تم  املع ومات اومشاال ته  املتعدد اجلهات املعنيةبني 
وحةيةةت العالقةةة بةةني نتةةائج قمةةة  تمةة  املع ومةةات وأهةةدامل التنميةةة املسةةتدامة باهتمةةا   -43

قمةة كات الالتيسةري املتع ة  بتنفيةذ نتةائج  2015 وتر ز االهتما  يف اجتما  عا  .نطاةالوار  
ع ةةةة   كةةةةني تكنولوجيةةةات املع ومةةةةات واالتصةةةاالت ألغةةةةرام التنميةةةةة  1 الصةةة ة مبسةةةةاال العمةةةل 

يونيةةة   يف نيويةةةوالي  /وعقةةةدت إداال  الشةةةؤو  االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة  يف حزيةةةرا  .(51)املسةةةتدامة
يف إقامةةةة  تمةةة  مع ومةةةات قابةةةل لالرةةةتدامة مةةةن أجةةةل  بشةةةيف  املضةةة، قةةةدماً  اجتمةةةا  فريةةة   ةةةربا 

__________ 

(4٩) http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/07/150709-asia-local-

content-final.pdfhttp://www.gsma.com/connectedwomen/wp-content/uploads/2015/02/GSM0001_ 
02252015_GSMAReport_FINAL-WEB-spreads.pdf.  

(50) https://www.giswatch.org/2015-sexual-rights-and-internet. 
(51) http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/255.  
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قمةةة نتةةائج الةةذي أجرتةة  اجلمعيةةة العامةةة ل الشةةاملالرةةتعرام اذلس االجتمةةا  وارةةتناال بةةاجلميةة   
  .(52) تم  املع ومات

 (2)جي   اهليا ل األرارية ل مع ومات واالتصاالت ب() 
  احلكومات والقطا  ا اص من أجل وض  معاير يتعاو  االحتاد الدوا لالتصاالت م -44

وأنةمة دوليةة لالتصةاالت السة كية والالرة كية وطية  الةرتددات ااكاعيةة  ووضة   طةط وطنيةة 
 2015 ص يف عةا  ةا بنشةاط اتسةمت الةيت الةاالت ومش ةت .الرت دا  تقنيةة النطةاة العةري 

تتع ةة   وضةة  معةةايرجانةةب إىل   بدي ةةةلتطبيقةةات الطيةة  الت ةةول إىل البةة  الرقمةة،  الةةذي يةةوفر 
 .(53)حلوربة الس ابية وإنرتنت األ يا با

 كني يف أرار،  عنصر يفبية النطاة العري   ب 70/125اجلمعية العامة  واعرتمل قراال -45
ي  عمل جلنة النطاة العري  تنس واليونسكو لالتصاالت الدوا االحتاد ويتوىل .التنمية املستدامة

ممث ني الفيعة، املسةتوى ل منةمةات الدوليةة واحلكومةات والقطةا    م املعنية بالتنمية الرقمية  اليت 
اعتمةةةةةاد  ةةةةةدمات النطةةةةةاة العةةةةةري  ب تتع ةةةةة  عامةةةةةة ريارةةةةةاتهبةةةةةدمل تشةةةةةجي  وضةةةةة    ا ةةةةةاص

النطةةةاة   2015 لعةةا  العةةري  النطةةاة تقنيةةة حالةةةة بعنةةوا  تقريةةراً  ال جنةةة ونشةةرت .وارةةت دامها
  وعقةةةةةدت دوال  ارةةةةةتثنائية بشةةةةةيف  إ ةةةةةاد منةةةةةاك  ماليةةةةةة (54)العةةةةةري   يفرةةةةةا  ل تنميةةةةةة املسةةةةةتدامة
بةةد  تشةةايل  ةةبكات النطةةاة العةةري  ع ةة  ااعةةال  عةةن وارةةتثماالية قاب ةةة لالرةةتدامة مةةن أجةةل 

صةةدالت وأ .(55)ينةةاير/الصةعيد العةةامل، يف املنتةدى االقتصةةادي العةامل، املقةةرال عقةده يف  ةةانو  الثةاين
تسةة ر النطةةاة العةةري    ورةةائل الت ةولاملعنةةو    ال جنةة  بالتعةةاو  مةة   ةةر ة إاليكسةو   التقريةةر

ةةم  رةةبتمرب  /وأعيةةد تشةةكيل ال جنةةة  يف أي ةةول .(56)2015  طةةة التنميةةة ملةةا بعةةد عةةا  جلنةةة يت فس 
 .(57)النطاة العري  من أجل التنمية املستدامة

 أ تةوبر  تقريةراً /والتنميةة يف امليةدا  االقتصةادي  يف تشةرين األولونشرت منةمة التعاو   -46
  أبرزت في  تزايةد من أجل النمو والرفاه الض مةالبيانات   إىل البيانات االبتكاال ارتناداً بعنوا   

 .(58)تيف ر أراليب حت يل البيانات ع   االبتكاال والنمو
  (3)جي   احلصول ع   املع ومات واملعاالمل ) ( 

مةا برحةت اليونسةكو تؤ ةد ع ة  أبيةة بنةةا   تمعةات املعةاالمل الشةام ة الةيت تت ةول فيهةةا  -47
وقةةد طةةوَّالت  ةةالل  .إمكانيةةة احلصةةول ع ةة  املع ومةةات إىل قةةدال  معرفيةةة تةةدع  التنميةةة املسةةتدامة

__________ 

(52) https://publicadministration.un.org/wsis10/egm.  
(53) https://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/22.aspx . 
(54) http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2015.pdf . 
(55) http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/bb-davos-report-2015.pdf.  
(56) http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/TF-Post2015-advocacy-2014.pdf.  
(57) http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/38.aspx#.VnpuI_2uuUk.  
(58) http://www.oecd.org/sti/data-driven-innovation-9789264229358-en.htm.  
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السةةةةنة ونشةةةةرت مبةةةةاد؛ توجيهيةةةةة بشةةةةيف  إمكانيةةةةة الوصةةةةول املفتوحةةةةة واملةةةةواالد التع يميةةةةة املفتوحةةةةة 
املع ومةةةةات  ت ةةةةال ااعةةةةال   ونةمةةةةت مةةةةؤ رات بشةةةةيف  العالقةةةةات بةةةةني تكنولوجيةةةةا والتثقيةةة  يف

  .واالتصاالت والشباب واأل  اص كوي ااعاقة
يف تيسةةةةر احلصةةةةول ع ةةةة   هامةةةةاً  وال تةةةةزال املرافةةةة  العامةةةةة  ةةةةدمات اانرتنةةةةت تةةةةؤدي دوالاً  -48

قيةةةا  بعنةةةوا    ةةةامالً  اً عامةةة وقةةةد نشةةةر االحتةةةاد الربيةةةدي العةةةامل، ارتعراضةةةاً  .املع ومةةةات وا ةةةدمات
  وأط ةة   يف  ةةرا ة مةة  الصةةندوة الةةدوا ل تنميةةة (5٩)منةةةوال عةةامل،   ةةدمات الربيةةد االكرتونيةةة

وعمةةل  .الزالاعيةةة  مبةةادال   ةةدمات الربيةةد املاليةةة األفريقيةةة هبةةدمل دعةة  أنشةةطة الت ةةويالت املاليةةة
ى ع ةة  تعزيةةز إمكانيةةة االحتةةاد الةةدوا جلمعيةةات ومؤرسةةات املكتبةةات مةة  اجلهةةات املعنيةةة األ ةةر 
 .الوصول إىل اانرتنت عن طري  املكتبات وغرها من مراف  ا دمات العامة

د إمكانيةةة الوصةةول إىل مرافةة  الب ةةو  واملع ومةةات الع ميةةة مةةن األولويةةات يف مسةةاال وتعاةة -4٩
 وبرنةةامج والزالاعةةة لألغذيةةة املت ةةد  األمةة  ومنةمةةة العامليةةة الصةة ة منةمةةة وتتعةةاو  .العمةةل هةةذا

برنةةةةامج الب ةةةةو  مةةةةن أجةةةةل احليةةةةا   يف الفكريةةةةة ل م كيةةةةة العامليةةةةة واملنةمةةةةة ل بيةةةةةة املت ةةةةد  األمةةةة 
(Research4Lifeالةةذي ةةةن  الب ةةدا  الناميةةة معام ةةة تفضةةي ية يف احل  ) ةة  الةةالت املعنيةةة عصةةول 

ت منةمةةة ونشةةر  .(60)بالب ةة  الع مةة، والصةة ة والزالاعةةة والبيةةةة  الةةيت بضةة  الرةةتعرام األقةةرا 
 .(61)عن اآل اال االقتصادية ل م كية الفكرية التعاو  والتنمية يف امليدا  االقتصادي تقريراً 

 (4)جي   القدالات بنا  )د( 
يتسةةةة  التثقيةةةة  وبنةةةةا  القةةةةدالات بيفبيةةةةة  بةةةةر  يف  ةةةةال  كةةةةني الب ةةةةدا  الناميةةةةة مةةةةن جةةةةأ  -50

 املت ةةد  األمةة  و ةةاالت عقةةدت وقةةد .املكارةةب االجتماعيةةة واالقتصةةادية لالبتكةةاالات التكنولوجيةةة
قات عمل ودوالات تداليبيةة  ةالل العةا   هبةدمل تعزيةز وح  عديد  مؤ رات األ رى املعنية واجلهات

ةة .قةةدالات صةةنا  السيارةةات وفنيةةة، تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةةاالت ومسةةت دميها ز اهتمةةةا  وتر َّ
ع ة   7 وجةي  4 املع ومةات جةي  االجتما  التيسري السنوي كي الص ة مبساالي عمةل قمةة  تمة 

   .(62)تعمي  املهاالات االكرتونية
وأعةةاد االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت تشةةكيل املرا ةةز املعنيةةة بتبةةادل ا ةةربات وبنةةا  القةةدالات  -51

يف  ةةةاا االتصةةةاالت السةةة كية والالرةةة كية وتكنولوجيةةةا املع ومةةةات واالتصةةةاالت مةةةن بةةةني مرا ةةةز 
راليب تداليب جديد  وإ مال إعةداد برنا ة  التةدالي؛ يف  ةال إداال  التفوة التابعة ل   بأد ال أ

__________ 

(5٩) http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/studyPostalEservicesEn.pdf.  
(60) http://www.research4life.org.   
تقريةةر  -1الفصةل     األ ةةر االقتصةادي ل م كيةة الفكريةةة2015التعةاو  والتنميةةة يف امليةدا  االقتصةادي  منةمةة  (61)

   آب/أغسطب  متاح ع   املوق  الشبك، 10 ميع،  

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP(2014)17/C

HAP1/FINAL&docLanguage=En. 
(62) http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/208.  
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وعم ةةت مجعيةةة اانرتنةةت مةة   ةةر ا   مثةةل مفوضةةية االحتةةاد األفريقةة،  مةةن  .(63)الطيةة  الةةرتددي
أجةةل بنةةا  القةةدالات يف الةةاالت التقنيةةة  مبةةا يف كلةةس إنشةةا  نقةةاط ل تبةةادل ع ةة   ةةبكة اانرتنةةت 

  .اانرتنتمن بروتو ول  6 ونشر النس ة
 (5 بنا  الثقة واألمن يف  ال ارت دا  تكنولوجيات املع ومات واالتصاالت )جي  )ه( 

قا  فري  ا ربا  احلكوميني املعةأ بةالتطوالات يف ميةدا  املع ومةات واالتصةاالت السة كية  -52
منيةةةة والالرةةة كية يف رةةةياة األمةةةن الةةةدوا  الةةةذي أنشةةةيفت  اجلمعيةةةة العامةةةة  بتقيةةةي  التهديةةةدات األ

وأ ةةد مةةن جديةةد الغبةةة مجيةة   .القائمةةة والنا ةةةة النامجةةة عةةن تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت
الةةدول يف تعزيةةز ارةةت دا  تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت لألغةةرام السةة مية ومنةة  نشةةوب 

 .(64)النزاعات بسبب ارت دامها
 التةةةةداليب احتياجةةةةات لتنسةةةةي  إطةةةةاالاً  االكةةةةرتوين الفضةةةةا  ألمةةةةن العةةةةامل، الربنةةةةامج ويةةةةوفر -53

 ب ةدا   ثةر  أفرقةة وطنيةة ل تصةدي يف وأنشةةت.(65)العا  نطاة ع   والتنةيمية والتقنية القانونية
حلةةواد  األمةةن االكةةرتوين  بةةدع  تقةةأ مةةن االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت ومنتةةدى أفرقةةة التصةةدي 

االحتاد الدوا لالتصةاالت  باال ةرتاي مة  أبريل  نشر /ويف نيسا  .(66)حلواد  األمن االكرتوين
مؤ ةةر أمةةن الفضةةا  االكةةرتوين العةةامل، ومةةوجزات حلالةةة لب ةةو  تسةةوي  التكنولوجيةةا   ABI  ةةر ة

 .(67)ب داً  1٩6 بشيف  السالمة يف الفضا  االكرتوين
ةة  األمةةأ التعةةاو   وأ ةةدت مجعيةةة اانرتنةةت  يف تقريرهةةا املعنةةو  -54 مسةةائل أمةةن لتنةةاول  جنا

  (Collaborative Security: An Approach to Tackling Internet Security Issuesاانرتنةت )
مسؤولية مجاعية عن أمةن اانرتنةت؛ بينمةا أصةدالت منةمةة التعةاو  والتنميةة  اجلهات املعنيةل حتم  

ن أجةةةل الرفةةةاه االقتصةةةادي مةةةالرقميةةةة إداال  امل ةةةاطر األمنيةةةة  بعنةةةوا يف امليةةةدا  االقتصةةةادي و يقةةةة 
 Digital) توصية منةمةة التعةاو  والتنميةة يف امليةدا  االقتصةادي والو يقةة املصةاحبة  واالجتماع،

Security Risk Management for Economic and Social Prosperity: OECD Recommendation 

and Companion Document)(68).  الربيةةد االكةةرتوين ونةةةر منتةةدى إداال  اانرتنةةت يف مسةةائل
 .(6٩)واد  أمن الفضا  االكرتوينأفرقة التصدي حلالطفي ، و 

__________ 

(63) http://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/ITUContribution/2015_ITU_Contribution_to-WSIS-

Implementation.pdf255-245   الفقرات  . 
(64) http://www.csistech.org/blog/2015/8/27/un-publishes-latest-report-of-the-group-of-government-

experts. 
(65) http://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx.   
(66) http://www.first.org/.   
(67) https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-SECU-2015-PDF-E.pdf.  
(68) http://www.oecd.org/publications/digital-security-risk-management-for-economic-and-social-

prosperity-9789264245471-en.htm . 
(6٩) http://www.intgovforum.org/cms/best-practice-forums/2015-bpf-outs.   
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ونشةةةرت ال جنةةةة االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة لاةةةرك آرةةةيا توصةةةيات ريارةةةاتية بشةةةيف  أمةةةن  -55
ل  الةة  الفضا  االكرتوين ومكاف ة جرائ  الفضا  االكرتوين يف املنطقة العربية  تضةمنت حت ةيالً 

وع ة  مسةائل التوعيةة والشةرا ات بةني   يف املنطقة وال زت ع   ضروال  وضة  ارةرتاتيجيات وطنيةة
تعزيةز بنةا  اهلادفةة إىل وواصةل   ةب أوالوبةا جهةوده  .(70)القطاعني العا  وا ةاص والتعةاو  الةدوا

 .(71)القدالات كات الص ة باالتفاقية املتع قة باجلرةة االكرتونية
تةةيف ر اانرتنةةت ع ةة  األطفةةال يثةةر  ةةواغل  ةةري معاجلتهةةا عةةن طريةة  الربنةةامج وال يةةزال  -56

ووضةةةةةعت منةمةةةةةة  .املعنيةةةةةةالعةةةةةامل، لألمةةةةةن االكةةةةةرتوين واملبةةةةةادالات الةةةةةيت تقةةةةةدمها مجيةةةةة  اجلهةةةةةات 
لبنةةةا  القةةةدال  ع ةةة  التصةةةدي لالرةةةتاالل اجلنسةةة، لألطفةةةال  عامليةةةاً  املت ةةةد  ل طفولةةةة برنا ةةةاً  األمةةة 
  .اانرتنت عرب
إىل قيةا   قافةة عامليةة لألمةن االكةرتوين مبشةاال ة مجية   70/125اجلمعية العامة  ودعا قراال -57

 مبةةادالات االحتةةةاد الةةةدوا لالتصةةةاالت هةةااجلهةةات املعنيةةة  والحةةب باملبةةادالات يف هةةذا الصةةدد  مبةةا في
 .ات واجلرةةةوجلنةة منة  اجلرةةة والعدالةة اجلنائيةة ومكتةب األمة  املت ةد  املعةأ بامل ةدال 

 (6 البيةة املواتية )جي  )و( 
ل هيةةةةةةات التنةيميةةةةةة  الةةةةةيت ينةمهةةةةةا االحتةةةةةاد الةةةةةةدوا  السةةةةةنوية ع ِقةةةةةدت النةةةةةدو  العامليةةةةةة -58

وتر ةةز اهتمامهةةا ع ةة  فةةرص االرةةتثماال وحتةةديات   (72)يونيةة /لالتصةةاالت  يف غةةابو   يف حزيةةرا 
تبةةادل املعةةاالمل كات القةةدال  ع ةة  تق ةةيا مةةا يتع ةة  بتطبيقةةات ويةةل يف  ةةال نشةةر الشةةبكة وفيالتم

واعتمةةةدت النةةةدو  مبةةةاد؛ توجيهيةةةة بشةةةيف  أفضةةةل املماالرةةةات املتع قةةةة باجليةةةل . الفجةةةوات الرقميةةةة
إصةةةةالح االتصةةةةاالت  اال اهةةةةات السةةةةائد  يف  ةةةةال   يف إطةةةةاال موضةةةةو (73)مةةةةن األنةمةةةةة الرابةةةة 

منشةةةةوالات االحتةةةةاد  مةةةةن  االرةةةةتعداد لالقتصةةةةاد الرقمةةةة،  2015 السةةةة كية والالرةةةة كية يف عةةةةا 
  .(74)لالتصاالت الدوا
نةةوفمرب  املةةؤ ر العةةامل، لالتصةةاالت /ونةةة  االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت  يف تشةةرين الثةةاين -5٩

الراديوية  الذي واف  ع   إد ال حتسينات يف إداال  طي  الرتددات الالر كية باية الف  الكفا   
  .(75)االبتكاال دف و 

بشةةكل  ةةاص ع ةة  البيةةةة املواتيةةة  مبةةا يف كلةةس  70/125امةةة اجلمعيةةة الع و ةةدد قةةراال -60
وأجةرى االحتةاد  .(76)حتديد أفضل املماالرةات وتطبيقهةا يف  ةاالت التع ةي  واالبتكةاال واالرةتثماال

__________ 

(70) http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_TDD_15_1_ 
SUMMARY_E.pdf . 

(71) http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp.   
(72) http://www.itu.int/en/newsroom/gsr-15/Pages/default.aspx.   
(73) http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Trends/Trends-Special%20Edition.aspx.  
(74) http://www.itu.int/en/publications/Documents/Trends2015-short-version_pass-e374681.pdf.  
(75) http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx.   
(76) http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN95735.pdf.  
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  تنةيميةةةة لتكنولوجيةةةا الةةةدوا لالتصةةةاالت دالارةةةة ارتقصةةةائية ل بيةةةةات التنةيميةةةة وأط ةةة  أدا  تتب ةةة
 .(77)توضي  التارات يف املماالرة العم يةاملع ومات واالتصاالت باية 

 (7 تطبيقات تكنولوجيا املع ومات واالتصاالت )جي  )ز( 
 احلكومة االكرتونية  

 .يتزايد التواف  يف اآلالا  فيما يتع   بيفبية احلكومةة االكرتونيةة وا ةدمات العامةة الرقميةة -61
وت قي   الدالارة االرتقصةائية الةيت  ريهةا األمة  املت ةد   ةل رةنتني ل  كومةة االكرتونيةة  وتعِةدها 
إداال  الشةةؤو  االقتصةةادية واالجتماعيةةة  وتةةر  تزايةةد ارةةت دا  تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت 

 .راالات احلكوميةةصةن  القةتستنر هبةا عم يةة فيف إداال  القطا  العا  وا دمات ومشاال ة املواطنني  
  2016 مشةةاوالات بشةةيف  طرائةة  إجةةرا  الدالارةةة االرتقصةةائية يف عةةا  2015 قةةدت يف عةةا وع  

  .اليت ررت ز ع   موضو  احلكومة االكرتونية من أجل التنمية املستدامة
مةةةةةةواالدا مع ومةةةةةةات وتةةةةةةوفر  .ويتزايةةةةةةد االهتمةةةةةةا  بأ ةةةةةةراي املةةةةةةواطنني وباحلكومةةةةةةة املفتوحةةةةةةة -62

داال  الشةةةةةةؤو  االقتصةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةة لقيةةةةةةا  وتقيةةةةةةي  جاهزيةةةةةةة احلكومةةةةةةةة إ أدا   ل  كومةةةةةةات 
إداال  الشةةؤو  االقتصةةادية أتةزت قةةد و  .(78)(METERب فةةةة ميةرتا ) االكرتونيةة  املعروفةةة ا تصةاالاً 

قيةي  من العمل من أجل دع  مشاال ة املواطنني  مبةا يف كلةس وضة  منهجيةة لت واالجتماعية مزيداً 
  .ما يتع   بت س ملشاال ةاملفتوحة فيبيانات احلكومة 

 األعمال التجاالية االكرتونية   
 ضةةمن مكونةةاتبيفبيةةة االقتصةةاد الرقمةة، املتنةةام،  70/125اجلمعيةةة العامةةة  رةة َّ  قةةراال -63

وتر ةةةةةةز اهتمةةةةةةا  مسةةةةةةاال العمةةةةةةل املتع ةةةةةة  باألعمةةةةةةال التجااليةةةةةةة االكرتونيةةةةةةة يف  .االقتصةةةةةةاد العةةةةةةامل،
سةةةتدامة املشةةةام ة ل جميةةة  و اللكرتونيةةةة ااتجااليةةةة العمةةةال األت   ع ةةة  إدمةةةا  أولويةةةا2015 عةةةا 
. 2015 االحتياجةات احمل يةة يف عم يةة تنفيةذ  طةة التنميةة ملةا بعةد عةا و نارةبة املتكنولوجيات الو 

وأجةةةرت الشةةةرا ة املعنيةةةة بقيةةةا  تكنولوجيةةةا املع ومةةةات واالتصةةةاالت ألغةةةرام التنميةةةة مشةةةاوالات 
املع ومات واالتصاالت وا دمات  ت  الدولية يف تكنولوجيابشيف  وض  منهجيات لقيا  التجاال 

 . طة التنمية القائمة ع   تكنولوجيا املع ومات واالتصاالت  دعماً 
إطةةالة العنةةا    2015 تقريةةر اقتصةةاد املع ومةةات لعةةا منشةةوال األونكتةةاد املعنةةو  وعةةر مل  -64

ؤ ةةر عالقةةة األعمةةال التجااليةةة االكرتونيةةةة مب  (7٩)امكانةةات التجةةاال  االكرتونيةةة ل ب ةةدا  الناميةةة
  ممةةا رةةيتي  إمكانيةةة املقاالنةةة بةةني جاهزيةةة التجةةاال  االكرتونيةةة رةةنوياً  ي دَّ رةةباملسةةته س  الةةذي 
تشةةايل قاعةةد  بيانةةات عامليةةة لألطةةر القانونيةةة والتنةيميةةة  وبةةدأ األونكتةةاد أيضةةاً  .فيمةةا بةةني الب ةةدا 

  .(80)ني  احلاروك  ومحاية البيانات  وحقوة املسته كل معامالت االكرتونية وجرائ  الفضا
__________ 

(77) http://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/tracker/Pages/default.aspx.   
(78) http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/METERforEGovernment/tabid/1270/language/en-

US/Default.aspx.   
(7٩) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf.  
(80) http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx.   
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ل  واجز اليت حتول دو  مشاال ة املؤرسات الصةار   وأجرى مر ز التجاال  الدولية حت يالً  -65
ةةة لةةةربامج كات ارةةةبل بنةةةا  القةةةدالات و   واملتورةةةطة احلجةةة  يف األرةةةواة الرقميةةةة العامليةةةة  وارتكشا

دي العامل، ر س ة من املؤ رات ااق يميةة ل تجةاال  االكرتونيةة ونة  االحتاد الربي .الص ة مبتط باها
نشةرت ال جنةة االقتصةادية و  .واجتما   ربا  بشيف  القوانني واألنةمة املتع قة بالتجاال  االكرتونيةة

 تقريةةراً الكةةاالي؛  باال ةةرتاي مة   ةةر ة تي يفونيكةةا و ةر ا  آ ةةرين  منطقةةة الب ةر ألمريكةا الالتينيةةة و 
 .(81)  اايكولوج، الرقم، واالقتصاد يف أمريكا الالتينيةبعنوا  النةا

وقد اتف  املشاال و  يف املؤ ر الوزاالي العا ر ملنةمة التجاال  العامليةة  الةذي عقةد يف نةروك  -66
  ع ةة   ديةةد برنةةامج العمةةل املتع ةة  بالتجةةاال  االكرتونيةةة والوقةة  2015 ديسةةمرب/يف  ةةانو  األول

  2015 يولية /  يف  وزِف  أيضاً وات   .(82)اجلمر ية ع   عم يات الب  االكرتويناال تياالي ل ررو  
  ع ةةةة  تورةةةةةي  نطةةةةةاة تطبيةةةة  اتفةةةةةاة تكنولوجيةةةةةا املع ومةةةةةات ليشةةةةمل  موعةةةةةة أورةةةةة  مةةةةةن 2015
  .منتجاها

 التع   االكرتوين   
  ت دا وتسة .يتزايةد الةرتابط بةني تكنولوجيةا املع ومةات واالتصةاالت والتع ةي  بشةكل مطَّةرِد -67

املع ومةةةةات واالتصةةةةاالت اآل  ع ةةةة  نطةةةةاة وارةةةة  يف الةةةةالني ااداالي والرتبةةةةوي يف  تتكنولوجيةةةةا
املةةداال   وتتزايةةد أبيةةة الةةدوال الةةذي تؤديةة  التوعيةةة بتكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت يف املنةةاهج 

 .الدالارية اليت تؤهل الشباب ل عمل يف الال الوظيف، واألعمال التجاالية
وحةيةت باهتمةا   ةاص يف هةذا املسةاال مةةن العمةل املةواالد التع يميةة املفتوحةة والرب يةةات  -68

  .احلر  واملفتوحة املصادال ل مع مني واملتع مني معاً 
واالتصةةاالت   املع ومةةات تكنولوجيةةا  ةةال يف املهنيةةة املهةةاالات اليونسةةكو تعزيةةز وواصةة ت -6٩
 التع ةي  بةرامج يف إدالا  التكنولوجيةات ع ة  ي التشةج   بايةة(83)املدالرةني  فةا   إطاال  الل من

بارةةةت دامها يف نةةةة   والتوصةةةية ل جميةةة   التع ةةةي  تةةةوفر أهةةةدامل حتقيةةة  ابتاةةةا  والعامليةةةة الوطنيةةةة
  .مع ومات ااداال  التع يمية

 الص ة االكرتونية   
يف الصةةد وتيسةةر تطةةوالات الصةة ة االكرتونيةةة يف  الائةةداً  تةةؤدي منةمةةة الصةة ة العامليةةة دوالاً  -70

وقةد أجةرى مرصةد املنةمةة العةامل، ل صة ة االكرتونيةة أحةد  دالارةة  .إطاال منةومةة األمة  املت ةد 
  وقةةد  مةةن  الهلةةا مةةوجزات حلالةةة الصةة ة 2015 ارتقصةةائية يف ر سةة ة دالارةةات  العامليةةة يف عةةا 

وأ االت هةذه املةوجزات إىل إحةراز تقةد  مشةِج  يف هةذا الصةدد  لكنهةا  .ب داً  125 االكرتونية يف
واالتفةةة  عةةةدد  .القةةةدالاتبنةةةا  السيارةةةات و وضةةة  أ ةةةدت ضةةةروال  مواصةةة ة جهةةةود بنةةةا  املؤرسةةةات و 

__________ 

(81) http://en.fundaciontelefonica.com/publications/publication-details/itempubli/439/.  
(82) https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mc10_e.htm.   
(83) http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-

framework-for-teachers/. 
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 116 إىل 200٩ يف عةا  ب ةداً  55 الب دا  اليت لديها ارةرتاتيجيات وطنيةة ل صة ة االكرتونيةة مةن
  .2016 مايو/رير  امل عن ت س الدالارة االرتقصائية يف أياالر تقنشا وري   .2015 يف عا  ب داً 
ةة -71 ز اهتمةةا  االجتمةةا  التيسةةري ملسةةاال العمةةل املتع ةة  بالصةة ة االكرتونيةةة يف منتةةدى وتر َّ

قمة  تم  املع ومات ع   إعاد  اجلمهوال إىل مكان  الطبيع، يف  ال الص ة العامة  م  الرت يةز 
وقةةد أبةةرزت األمةةرام الوبائيةةة والكةةواال   .(84)االجتمةةاع، بشةةكل  ةةاص ع ةة  ورةةائط التواصةةل

أبيةةةةة تكنولوجيةةةةا املع ومةةةةات واالتصةةةةاالت يف  الطبيعيةةةةة والنزاعةةةةات الةةةةيت اجتاحةةةةت العةةةةا  مةةةةؤ راً 
وتؤ ةد منةمةة الصة ة العامليةة ع ة   .حاالت الطواال؛ واالرتجابة اانسانية ع ة  الصةعيد العةامل،

تيسةر اابةالو وحتديةد املواقة  يف مةن حية  املع ومات واالتصاالت  تأبية إمكانات تكنولوجيا
الوقةةت املنارةةب  وتوصةةيل املع ومةةات بسةةرعة وأمةةا   وتبةةادل املع ومةةات العامةةة  والبةةط التمعةةات 

  .ألمامية لعم يات االرتجابة يف حاالت الطواال؛ااحمل ية بالعام ني يف ا طوط 
 التوظي  االكرتوين  

ال جنةةة املعنيةةة بتسة ر الع ةة  والتكنولوجيةةا ألغةةرام التنميةة عةةن تنفيةةذ نتةةائج أ ةاال تقريةةر  -72
ما يتع   متباينة في املع ومات واالتصاالت تر ت آ االاً  تقمة  تم  املع ومات  إىل أ  تكنولوجيا

وقةةد  .(85)بالعمالةةة وإ ةةاد فةةرص العمةةل والنةةزوح  عةةالو  ع ةة   كةةني أمنةةاط وطرائةة  عمةةل جديةةد 
التشةةايل اآلا  تعزيةةز ةةاال مبزيةةد مةةن االهتمةةا  مةة  الرت يةةز ع ةة  االبتكةةاالات  مثةةل نوقشةةت هةةذه اآل

وقد حد ت هجر  عمالة  بر  بني الب دا   مبا يف كلةس  .ومستقبل ارت دا  الذ ا  االصطناع،
ارةةت دا  الب ةةدا  املتقدمةةة مصةةادال إنتةةا   االجيةةة يف الب ةةدا  الناميةةة  واالرتعاضةةة عةةن جةةز  مةةن 

 تبةةةةيف  تكنولوجيةةةةةا 70/125اجلمعيةةةةة العامةةةةةة  ورةةةةة َّ  قةةةةراال .بالعمةةةةةل عةةةةن بعةةةةد العمةةةةل املكتةةةة؛
مةةن األعمةةال التجااليةةة واملبتكةةرات والوظةةائ    جديةةداً  املع ومةةات واالتصةةاالت قةةد أنشةةيفت جةةيالً 

  .لكنها أحد ت يف الوقت نفس  تارات يف أمناط أ رى من العمل وقضت ع   بع  األمناط
ديسةمرب  التقريةر /منةمةة العمةل الدوليةة  يف  ةانو  األولمة   باال رتايونشر األونكتاد  -73

تقيةةةي  عةةةامل، احصةةةا ات العمالةةةة يف  ةةةال تكنولوجيةةةا املع ومةةةات واالتصةةةاالت مصةةةنفة املعنةةةو  
 .(86)حسب نو  اجلنب

 االكرتونيات البيةية   
 تعطةة،بةةيف  تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت  70/125اجلمعيةةة العامةةة  رةة َّ  قةةراال -74

 العامليةةة املبةةادال  وتعمةةل .تكةةالي  بيةيةةة يتعةةني  فضةةهاتنةةتج عنهةةا فوائةةد بيةيةةة ينباةة، تعةيمهةةا  و 
 ارتكشةةةامل ع ةةة  آ ةةةرو  دوليةةةو  و ةةةر ا  لالتصةةةاالت الةةةدوا واالحتةةةاد االكرتونيةةةة لالرةةةتدامة

 .واألجهز  ل شبكات البية، األ ر من باحلد الكفي ة السبل

__________ 

(84) http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/233.  
(85) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2015d3_en.pdf, pp. 107–108.  
(86) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d04_en.pdf.  
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مبةةاد؛ توجيهيةةة مؤقتةةة بشةةيف   2015 األطةةرامل يف اتفاقيةةة بةةازل لعةةا  وقةةد اعتمةةد مةةؤ ر -75
  .حر ة النفايات االكرتونية العابر  ل  دود

املع ومةةةةات  توتر ةةةةز اهتمةةةةا  برنةةةةامج األمةةةة  املت ةةةةد  ل بيةةةةةة ع ةةةة  ارةةةةت دا  تكنولوجيةةةةا -76
 ب ةداً  1٩0 ات بنيو ري اآل  تبادل البيان .واالتصاالت لت سني تب يغ املع ومات البيةية وتبادهلا

  الةةةةذي يسةةةةت د  نةةةةة  "UNEP Live"مةةةةن  ةةةةالل مرفةةةة  تبةةةةادل الب ةةةةو  التةةةةاب  لربنةةةةامج البيةةةةةة 
 امل و ةةات إطةةالة بسةةجالت املتع ةة  ألوالوبةةا االقتصةةادية ال جنةةة بروتو ةةول ويقةةد  .اابةةالو الوطنيةةة

  .(87)الت و  واالتصاالت لرصد املع ومات ع   تكنولوجيا منوك  نةا  قائ  ونق ها
ويتزايةةد ارةةت دا  تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت جلمةة  وتبةةادل بيانةةات األالصةةاد  -77

ر املنةمة العاملية لألالصةاد اجلويةة تةداول املع ومةات ورةط الب ةدا   وتيسِ  .اجلوية واملع ومات البيةية
صةاد اجلويةة والبيانةات بينما يعمل نةا  الرصد العامل، املتكامل التاب  هلا ع ة  حتسةني بيانةات األال 

ويسةةةاعد مشةةةرو  إيضةةةاح، بشةةةيف  التنبةةةؤ بةةةالةواهر اجلويةةةة القارةةةية يف حتسةةةني قةةةدالات  .املنا يةةةة
  .اانذاال بالكواال  والتيفهب هلا يف أفريقيا ومنطقة احمليط اهلاد؛

 الزالاعة إلكرتونية   
  املع ومةةةات تسةةةاند مجاعةةةة مماالرةةة، الزالاعةةةة االكرتونيةةةة أنشةةةطة متابعةةةة نتةةةائج قمةةةة  تمةةة -78

املتع قةةةةة بالزالاعةةةةة االكرتونيةةةةة  ممةةةةا ييسةةةةر التعةةةةاو  يف  ةةةةال تبةةةةادل املعةةةةاالمل وإنشةةةةا  الشةةةةبكات 
عةةةدد أعضةةةا  ت ةةةس  ةةةا     2015 ديسةةةمرب/األول  ةةةانو حب ةةةول  . و (88)والب ةةةو  وتنفيةةةذ الةةةربامج

التنميةة ب داً  من بينه  عةام و  يف  ةال  170 أل  مشاالي من أ ثر من 13قد  اوز  اجلماعة
وصةةةةةةنا  ريارةةةةةةات وممث ةةةةةةو  ملنةمةةةةةةات مةةةةةةزاالعني  وبةةةةةةاحثو  و ةةةةةةربا  يف تكنولوجيةةةةةةا املع ومةةةةةةات 

  .واالتصاالت املست دمة يف  اا الزالاعة والتنمية الريفية
مني قبةةل انعقةةاد منتةةدى ملسةةت دِ آالا  امنةمةةة األمةة  املت ةةد  لألغذيةةة والزالاعةةة وارةةتبانت  -7٩

  بارم ارتعرام فعالية اجلماعة والط ب املسةتقب ، يف وقةت 2015  قمة  تم  املع ومات لعا
تقريةةر تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت  ونشةةرت ارةةتنتاجات يف  تطةةوير يف رةةريعاً  يشةةهد تاةةراً 

املنةمةة الت ةديات والتوصةيات بشةيف   توحةدد .(8٩)ارتعرام العشر رةنوات ل زالاعةة االكرتونيةة
احملتةةةوى وتنميةةةةة القةةةدالات والشةةةةؤو  اجلنسةةةةانية والتنةةةو  وإمكانيةةةةة الوصةةةول واملشةةةةاال ة والشةةةةرا ات 

 .البيةيةو والتكنولوجيات  واالرتدامة االقتصادية واالجتماعية 
ت لوضة  االحتاد الدوا لالتصاالو منةمة األم  املت د  لألغذية والزالاعة  وال يزال تيفييد -80

  .مستمراً  اررتاتيجيات وطنية ل زالاعة االكرتونية

__________ 

(87) http://www.unece.org/env/pp/prtr.html.  
(88) http://e-agriculture.org/e-agriculture.  
(8٩) http://www.fao.org/3/a-i4605e.pdf.  
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 الع و  االكرتونية   
لتنميةة املسةتدامة  مبةا يتزايد االهتما  بةدوال الع ة  والتكنولوجيةا واالبتكةاال يف دفة  عج ةة ا -81

و ةدد  .وحتسني الت طةيط هلةا   إمكانات البيانات الض مة يف تعمي  فه  التنميةاهيف كلس إر
املع ومةات  ت  ع ة  أبيةة تكنولوجيةا2030 حنو عا   عن الع و  تقريراملعنو   اليونسكو منشوال

وأصةةدال ال ةةب االرتشةةاالي الع مةة، لألمةةني  .(٩0)واالتصةةاالت وتبةةادل البيانةةات وإ ةةراي املةةواطنني
مايو  بشيف  حتسني تنسي  مج  البيانةات وتق ةيا الفجةو  /العا  لألم  املت د  توصيات  يف أياال

  .(٩1)الب دا  يف هذا الالبني 
هتمةةا  االجتمةةا  التيسةةري ملسةةاال العمةةل املتع ةة  بةةالع و  االكرتونيةةة ع ةة  إ ةةاد اوتر ةةز  -82

وتشج  اليونسكو وو االت األم  املت د  املعنية  .ح ول مفتوحة لتمعات معرفة  ام ة ل جمي 
لب ثيةةةةة مةةةةن  ةةةةالل برنةةةةامج األ ةةةةرى ع ةةةة  تعزيةةةةز فةةةةرص الوصةةةةول املفتةةةةوح إىل الةةةةالت الع ميةةةةة وا

  .(٩2)الب و  من أجل احليا 
املع ومات واالتصاالت  تإىل تعزيز دوال تكنولوجيا 70/125اجلمعية العامة  ودعا قراال -83

ها يف مؤ ر قمة األم  املت د  املعأ باعتماد  طةة قيام يف آلية تيسر التكنولوجيا  اليت أعِ ن عن
 .2015 التنمية ملا بعد عا 

 (8 لتنو  الثقايف واهلوية الثقافية والتنو  ال اوي واحملتوى احمل ، )جي ا (ح) 
واص ت اليونسكو إدمةا  نتةائج قمةة  تمة  املع ومةات يف عم هةا املتع ة  بةالتنو  الثقةايف  -84

مةايو  /وعقدت املنةمةة  يف أيةاال .لصناعات ا القةادع  و  وال اوي ومحاية الرتا  الرقم، وتعزيزه
املع ومةةةات  تبشةةةيف  الثقافةةةة وتكنولوجيةةةانقةةةا  منتةةةدى قمةةةة  تمةةة  املع ومةةةات  ح قةةةة إطةةةاال يف 

  .(٩3)واالتصاالت بوصفهما من القوى الدافعة ل تنمية املستدامة
وأ ةةةد االحتةةةاد الةةةدوا جلمعيةةةات ومؤرسةةةات املكتبةةةات  جبانةةةب منةمةةةات أ ةةةرى مةةةن  -85

ا الةرتا  الرقمة،  يف إطةاال ارةتعرام قمةة منةمةات التمة  املةدين  أبيةة املسةائل الثقافيةة  مبةا فيهة
وأعةةةد   ةةةب  .2030 رةةةنوات  و طةةة التنميةةةة املسةةةتدامة لعةةا  10  تمةة  املع ومةةةات بعةةد مةةةروال

أوالوبةةةا مشةةةرو  توصةةةية بشةةةيف   ةةةبكة اانرتنةةةت اجلماهريةةةة  مةةة  الرت يةةةز ع ةةة  حتةةةدي  املؤرسةةةات 
االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت مةةن مج تهةةا اانرتنةةت  بوواصةة ت بعةة  اجلهةةات املعنيةةة  .(٩4)الثقافيةةة

 ةةةةاه تةةةةوفر باواليونسةةةةكو وهيةةةةةة اانرتنةةةةت لألاةةةةا  واألالقةةةةا  امل صصةةةةة )إيكةةةةا (  إحةةةةراز تقةةةةد  

__________ 

(٩0) http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf.  
(٩1) https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1387&type=13&menu=1634.  
(٩2) http://www.research4life.org/.   
(٩3) http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/261.  
(٩4) https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/digitisation/CDCPP-(2015)8_EN-Internet-

citoyens.pdf. 
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 ةةدمات اانرتنةةت ب اةةات متعةةدد   مسةةتفيدين يف كلةةس مةةن إضةةفا  الطةةاب  الةةدوا ع ةة  بعةة  
  .(٩5)2015 نهاية عا بهذه السمة  ا تسب نطاقاً  113من بينها  ا  النطاقات الع يا   

 بةةيف  تكنولوجيةةات املع ومةةات واالتصةةاالت تةةدع  70/125اجلمعيةةة العامةةة  رةة َّ  قةةراالو  -86
 .القطاعني اابداع، والثقايفو تنو  التعبر الثقايف  باضطراد

 (٩ ورائط ااعال  )جي  (ط) 
ال تةةةزال العالقةةةة بةةةني ورةةةائط ااعةةةال  التق يديةةةة وتكنولوجيةةةات املع ومةةةات واالتصةةةاالت  -87

وأدت إىل   مستمر  يف التطوال  حي  أتاحت التكنولوجيات ورائل جديد  جلم  األ بةاال وبثهةا
تنةةو  مصةةادالها مةةن  ةةالل عناصةةر تشةةمل الصةة افة اجلماهريةةة وإ ةةرا  احملتةةوى السةةمع، والبصةةري 

وارتكشفت اليونسكو هذه  .مبواد من مصادال مجاهرية  وتاير مناك  عمل املؤرسات اا باالية
  .( والدالارة اليت أجرها بشيف  اانرتنت2015 ماال /)آكاالالصوال   ايضاح مؤ رها املسائل يف

وواصةة ت اليونسةةكو عم هةةا ع ةة  تعزيةةز حريةةة ورةةائط ااعةةال   مةة  إيةةال  اهتمةةا   ةةاص  -88
ورةائط املتع قةة ب ؤ ةراهاململسائل التثقي  يف  ال ااعال  والب  التمع، ورالمة الصة فيني  و 

هتمةةا  االجتمةةا  التيسةةري ملسةةاال العمةةل قيةةد النةةةر اوتر ةةز  .راعيةةة ل فةةواالة اجلنسةةانيةاملو ااعةةال  
 .(٩6)ع ةة  أبيةةة وجةةود ورةةائط إعةةال  حةةر  ومسةةتق ة وتعدديةةة مةةن أجةةل حتقيةة  األهةةدامل اامنائيةةة

  .اهتمام  حلرية التعبر ورالمة الص فيني وأوىل   ب أوالوبا أيضاً 
 .النتقال من الب  التناظري إىل الب  الرقم،ل  لالتصاالت دعماصل االحتاد الدوا وو  -8٩

 (10 األبعاد األ القية لتم  املع ومات )جي  (ي) 
أص اب فيما بني مؤ ر اليونسكو اايضاح، تبادل املع ومات واملماالرات اجليد   يسر   -٩0

 .(٩7)األمةةن وا صوصةةيةمةةن بينهةةا مسةةيفلتا و املصةة  ة بشةةيف  املسةةائل املتع قةةة بةةاحلقوة واانرتنةةت  
 عةنالدالارةة الةيت أجرهةا املنةمةة ارتنتاجات نوفمرب  أقر املؤ ر العا  ل يونسكو /ويف تشرين الثاين

اانرتنةةةةت  والةةةةيت حةةةةددت األولويةةةةات املتصةةةة ة بةةةةاحلقوة واألبعةةةةاد األ القيةةةةة لإلنرتنةةةةت باعتباالهةةةةا 
  .(٩8)عناصر حااة يف  تمعات املعرفة

يعمل ع   هو بشيف  حرية التعبر  و  مؤ راً  أ توبر /ونة    ب أوالوبا  يف تشرين األول -٩1
  .إعداد دالارة مقاالنة بشيف  الرقابة ع   حمتوى اانرتنت يف أقالي  الدول األعضا 

__________ 

 .مقدمة من هيةة اانرتنت لألاا  واألالقا  امل صصة )إيكا ( مع ومات (٩5)
(٩6) http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/206.  
(٩7) http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/outcome_document.pdf.   
(٩8) http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232563E.pdf; A/RES/70/125 . 
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وحةةةة، باهتمةةةا  متزايةةةد  ةةةالل السةةةنة األ ةةةر النةةةاج  عةةةن العنةةة  ضةةةد النسةةةا  والبنةةةات   -٩2
أفضةل بشةيف  منتةدى وعقةد مناقشة من ال جنة املعنية بالنطةاة العةري   بورائل مش ت تقد  والقة

  .(٩٩)منتدى إداال  اانرتنتمن ِقبل املماالرات 
يف الؤيةة  أرارةياً  أ  حقوة اانسا  تشكل عنصراً  70/125اجلمعية العامة  وأ د قراال -٩3

ع ةةة  تعزيةةةز املع ومةةةات واالتصةةةاالت أظهةةةرت قةةةدالها  تقمةةةة  تمةةة  املع ومةةةات  وأ  تكنولوجيةةةا
حريةة التعبةةر وتكةوين اجلمعيةةات  وأعةةرب يف الوقةت نفسةة  عةةن هةةا احلةة  يف مماالرةة احلقةةوة  مبةا في

ع ة  وجةوب  تةة   وأ ةةد  ةدداً  .الق ة  بشةيف  تقييةد حريةة التعبةةر وا صوصةية ورةالمة الصة فيني
وه ة   اانرتنت بذات القدال من احلماية اليت تتمت  هبةا حقةوقه وه   متص ني بحقوة األ  اص 
 غر متص ني ب . 

 (11 التعاو  الدوا وااق يم، )جي  (ي) 
ل االرتعرام العا  لنتائج قمة  تم  املع ومات بؤال  تر يز التعاو  الةدوا مةن أجةل  ك   -٩4

وأجرت أمانة ال جنة املعنيةة بتسة ر الع ة  والتكنولوجيةا ألغةرام  .تنفيذ ت س النتائج  الل العا 
وأصةةدال   ةةب  .التنميةةة مشةةاوالات إق يميةةة يف إطةةاال الت ضةةر لالرةةتعرام العشةةري لنتةةائج القمةةة

 .(100)إىل اجلمعية العامة بشيف  االرتعرام العا  موجهاً  مشرت اً  الرؤرا  التنفيذيني بياناً 
ةةة -٩5   العالقةةةة بةةةني تنفيةةةذ نتةةةائج القمةةةة وعم يةةةات األمةةة  املت ةةةد  ع ةةة ز االهتمةةةا  أيضةةةاً وتر  

ونتائجها األ رى  وال ريما نتائج مةؤ ر قمةة األمة  املت ةد  املعةأ باعتمةاد  طةة التنميةة ملةا بعةد 
واملةةؤ ر الةةدوا لتمويةةل التنميةةة والةةدوال  احلاديةةة والعشةةرين ملةةؤ ر األطةةرامل يف اتفاقيةةة  2015 عةةا 

 .ية بشيف  تار املناخاألم  املت د  ااطاال 
  الةةذي 2016-2015 الفةةرت  يف دوالاتالةةونةةةرت ال جنةةة  يف اجتمةةا  ا ةةربا  ملةةا بةةني  -٩6

وآفةاة التنميةة     يف موضوع، املد  الذ ية واهليا ل األرارية2016 يناير/عقد يف  انو  الثاين
 .(101)الرقمية

 المسائل المواضيعية -2 
  املالية ياتاآلل )أ( 

الرئيسةةةةةةة، لتمويةةةةةةةل قطةةةةةةةا  تكنولوجيةةةةةةةا املع ومةةةةةةةات  يةةةةةةةزال االرةةةةةةةتثماال ا ةةةةةةةاص املصةةةةةةةدالا ال  -٩7
 يف املائة من النةاتج  2.5 وتشكل عائدات االتصاالت الس كية والالر كية أ ثر من .واالتصاالت

 

__________ 

(٩٩) http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-wg-gender-discussionpaper2015-

executive-summary.pdf ؛http://www.intgovforum.org/cms/documents/best-practice-forums/623-

bpf-online-abuse-and-gbv-against-women/file. 
(100) http://www.ungis.org/Portals/0/documents/general/UNGIS_CEB_STATEMENT.pdf.   
(101) http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=941.  
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 .(102)املائةةة يف 25 احمل ةة، اامجةةاا ع ةة  نطةةاة العةةا   وتب ةةغ حصةةة الب ةةدا  الناميةةة فيهةةا أ ثةةر مةةن
وقد  ك ت الشرا ات بةني القطةاعني العةا  وا ةاص إضةافة  بةر  إىل نطةاة مبةادالات االرةتثماال 

 ونفةةةةذت املؤرسةةةةات املاليةةةةة الدوليةةةةة أيضةةةةاً  .يف اهليا ةةةةل األرارةةةةية وا ةةةةدمات يف الب ةةةةدا  الناميةةةةة
 .ارتثماالات هامة يف  ال اهليا ل األرارية

ت الةيت حةد ت يف ارةتثماالات القطةاعني بالزيةادا 70/125اجلمعيةة العامةة  ب قةراالوالح   -٩8
إىل زيةةةاد   ودعةةةا القةةةراال .العةةةا  وا ةةةاص يف تكنولوجيةةةا املع ومةةةات واالتصةةةاالت منةةةذ انعقةةةاد القمةةةة

وارةةتدامة االرةةتثماال يف  ةةاالت اهليا ةةل األرارةةية وا ةةدمات وبنةةا  القةةدالات والب ةة  والتطةةوير 
  .لذي حددت   طة عمل أديب أباباونقل التكنولوجيا  وف   روط متف  ع يها  يف ااطاال ا

 إداال  اانرتنت )ب( 
 تعزيز التعاو    

دعةةةةا برنةةةةامج عمةةةةل تةةةةونب بشةةةةيف   تمةةةة  املع ومةةةةات إىل تعزيةةةةز التعةةةةاو  باةةةةرم  كةةةةني  -٩٩
احلكومات من االضةطال  بيفدواالهةا ومسةؤولياها ع ة  قةد  املسةاوا  يف مسةائل السيارةات العامةة 

وال يشةةمل كلةةس املسةةائل التقنيةةة والتنفيذيةةة اليوميةةة الةةيت ال تةةؤ ر ع ةة  الدوليةةة املتع قةةة باانرتنةةت  
ذ عدد من املبادالات الرامية إىل تعزيةز التعةاو  منةذ ابِ قد و  .(103)مسائل السيارات العامة الدولية

دمت إىل ال جنةةةة يف دوالهةةةا الثامنةةةة عشةةةر  والقةةةة عمةةةل توضةةة   االطةةةة مسةةةائل وق ةةة .انعقةةةاد القمةةةة
 .(104)ولية املتع قة باانرتنتالسيارات العامة الد

 .  إىل مواصةة ة احلةةواال بشةةيف  تعزيةةز التعةةاو 70/125 هةةاودعةةت اجلمعيةةة العامةةة  يف قراال  -100
وط بت إىل الئيب ال جنة  عن طري  ال ب االقتصادي واالجتماع،  تشكيل فري  عامةل حب ةول 

و  ع ةة  الن ةةو تعزيةةز التعةةا حتقيةة   مةةن أجةةل وضةة  توصةةيات بشةةيف  مواصةة ة 2016 يوليةة / ةةوز
ومةةةن املقةةةرال أ  يكفةةةل الفريةةة  العامةةةل املشةةةاال ة الكام ةةةة جلميةةة   .املتةةةو   يف برنةةةامج عمةةةل تةةةونب

 .امل ت فة يف االعتباال او رباه ا  م  أ ذ آالائهاجلهات املعنية
  منتدى إداال  اانرتنت  

 10 الفةةرت  مةةن انعقةةد االجتمةةا  السةةنوي العا ةةر ل منتةةدى يف هةةواو بيسةةوا  الربازيةةل  يف -101
 كةةةةني التنميةةةةة   اانرتنةةةةت إداال  تطةةةةوال" موضةةةةو لتنةةةةاول   2015 نةةةةوفمرب/تشةةةةرين الثةةةةاين 13 إىل

ح قة  150   ا  وتضمنت فعاليات  أ ثر من 2 400 وحضر املنتدى أ ثر من ."املستدامة
  .مر ز تنسي  عن بعد 50 عمل وج سة مواضيعية  بينما  االي آ رو  عرب اانرتنت من  الل

__________ 

  نيويةوالي وجنية   متةاح ع ة  Implementing WSIS Outcomes: A Ten-year Review  2015 األونكتةاد  (102)
 . http://unctad.org/en/publicationslibrary/dtlstict2015d3_en.pdfاملوق  الشبك،  

(103) http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html71-6٩الفقرات  ؛  . 
(104) http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162015crp2_en.pdf.  

http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html؛
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متعدد  تنفيةذ توصةيات فرية   معنيةوواصل فري  املنتدى االرتشاالي املكو  من جهات  -102
مةن  ةالل ابتكةاالات هةدمل إىل زيةاد    (105)ال جنة العامل املعأ بأد ال حتسينات ع   املنتةدى

املنتةةةدى  يةةةاالات حتديةةةد وأدى العمةةةل فيمةةةا بةةةني الةةةدوالات إىل  .املشةةةاال ة وحتقيةةة  نتةةةائج م مورةةةة
ونةةوق  عةةدد مةةن تقةةاالير املنتةةدى عةةن أفضةةل  .(106)مةةة لةةربط ب يةةو   ةة ا آ ةةرينريارةةات عا
ومش ةةت ت ةةس التقةةاالير دالارةةات بشةةيف  الةةت ك  يف االتصةةاالت غةةر املرغةةوب فيهةةا   .املماالرةةات

أفرقةةة التصةةدي و مةةن بروتو ةةول اانرتنةةت   6 والعنةة  اجلنسةةاين ع ةة  اانرتنةةت  واعتمةةاد النسةة ة
 .متعةةةةدد  معنيةةةةةتبةةةةادل عةةةةرب اانرتنةةةةت  ومشةةةةاال ة جهةةةةات الونقةةةةاط   حلةةةةواد  األمةةةةن االكةةةةرتوين

وقدَّمت اجل سات العامة ل منتةدى إرةهامات يف االرةتعرام العشةري ل ِقمَّةة  ونةةرت يف مسةائل 
اقتصةةاد اانرتنةةت والتنميةةة املسةةتدامة؛ و يةةاالات السيارةةات العامةةة مةةن أجةةل البةةط ب يةةو   ةة ا 

وبنا  الثقة الرقمية؛ وا دمات ا الية من الررو ؛ والعالقة  آ رين؛ وتعزيز أمن الفضا  االكرتوين
بةةةني حقةةةوة اانسةةةا  والوصةةةول وإداال  اانرتنةةةت؛ وتطةةةوال الةةةنة  اايكولوجيةةةة يف إداال  اانرتنةةةت 

 .(107)اانرتنت  معنية بمتعددجلهات عقب مبادال  االجتما  العامل، 
ة اداال  اانرتنةةةت  حيةةة  أب ِةةةغ عةةةن عةةةدد املنتةةةديات الوطنيةةةة وااق يميةةة ويتزايةةةد باضةةةطراد -103
  .2015 من هذا القبيل  الل عا  ال مباد 40 أ ثر مناباك 
قةةد   يف اجتماعهةا الفية  املسةةتوى الةذي ع  70/125 قراالهةةا عةربووافقةت اجلمعيةة العامةةة  -104

رةةنوات أ ةةرى  ع ةة  أ  ي ثبِةةت عشةةر  ديسةةمرب  ع ةة   ديةةد واليةةة املنتةةدى لفةةرت /يف  ةةانو  األول
ى  الهلا إحراز مزيد من التقةد  يف املسةائل املتع قةة بطرائة  العمةل ومشةاال ة اجلهةات املعنيةة املنتد

  .2016 ورينعقد االجتما  احلادي عشر ل منتدى يف املكسيس  يف عا  .من الب دا  النامية
  التنمية ألغرام واالتصاالت املع ومات تكنولوجيا قيا   

املعنيةةة بقيةةا  تكنولوجيةةا املع ومةةات واالتصةةاالت ألغةةرام التنميةةة منتةةدى  الشةةرا ة  ثةةل -105
جبمةةة   الشةةرا ة وت عةةى .و الةةة مةةن و ةةاالت األمةة  املت ةةد  والو ةةاالت األ ةةرى 14 تعاونيةةاً يضةة 

وحت يل البيانات املتع قة بتس ر تكنولوجيا املع ومةات واالتصةاالت ألغةرام التنميةة وبنتةائج قمةة 
فربايةةر  قةةدمت الشةةرا ة إىل اجتمةةا  فريةة   ةةربا  تةةاب  لألمةة  /ويف  ةةباط .(108) تمةة  املع ومةةات

بشيف  العالقة بني    مقرتحاً 2030 املت د  ومعأ بااطاال ااال ادي  طة التنمية املستدامة لعا 
__________ 

(105) http://www.unctad.info/en/CstdWG/.   
(106) http://www.intgovforum.org/cms/FinalSynthesisPolicyOptionsForConnectingTheNextBillion.pdf.  
(107) http://www.intgovforum.org/cms/igf2015-main-sessions ؛

http://www.intgovforum.org/cms/10th%20IGF%20Chairs%20Summary_Finalv2.pdf.   
االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت  واألونكتةةاد  وإداال  الشةةؤو  االقتصةةادية واالجتماعيةةة  ومعهةةد اليونسةةكو لإلحصةةا    (108)

وال جنةةةةةة االقتصةةةةةادية ألفريقيةةةةةا  وال جنةةةةةة االقتصةةةةةادية ألمريكةةةةةا الالتينيةةةةةة والب ةةةةةر الكةةةةةاالي؛  وال جنةةةةةة االقتصةةةةةادية 
واالجتماعيةةةةةةةة آلرةةةةةةةيا واحملةةةةةةةيط اهلةةةةةةةاد؛  وال جنةةةةةةةة االقتصةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةة لاةةةةةةةرك آرةةةةةةةيا  ومنةمةةةةةةةة العمةةةةةةةل 

وبرنةةةةامج األمةةةة  املت ةةةةد  ل بيةة/اتفاقيةةةةة بةةةةازل  وجامعةةةةة األمةةةة  املت ةةةةد   ومنةمةةةةة التعةةةةاو  والتنميةةةةة يف  الدوليةةةةة 
  ك. انةةةةةةةةةر املوقةةةةةةةة  الشةةةةةةةةبك،االقتصةةةةةةةةادي  والبنةةةةةةةةس الةةةةةةةةدوا  واملكتةةةةةةةةب ااحصةةةةةةةةائ، لالحتةةةةةةةةاد األوالو  امليةةةةةةةةدا 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx . 



A/71/67-E/2016/51 

GE.16-03198 28 

ورةةيكتمل العمةةل  .(10٩)املع ومةةات واالتصةةاالت وقيةةا  أهةةدامل التنميةةة املسةةتدامة تتكنولوجيةةا
 .2016 ع   وض  طرائ  لقيا  األهدامل يف عا 

 الس كية ملؤ رات االتصاالت العاملية البيانات قاعد  لالتصاالت الدوا االحتاد ويتعهد -106
مؤ ةةةر مةةةن أ ثةةةر  100 تكنولوجيةةةا املع ومةةةات واالتصةةةاالت  الةةةيت تضةةة  أ ثةةةر مةةةن/والالرةةة كية

نةةوفمرب  تقريةةره السةةنوي /ونشةةر االحتةاد الةةدوا لالتصةةاالت  يف تشةةرين الثةاين .(110)ب ةةد 200 مةن
  الةةةةةذي قةةةةةيَّ  فيةةةةة  ا اهةةةةةات مؤ ةةةةةر تنميةةةةةة تكنولوجيةةةةةا املع ومةةةةةات قيةةةةةا   تمةةةةة  املع ومةةةةةاتعةةةةةن 

واالتصاالت ع   مدى السةنوات ا مةب السةابقة  مبةا يف كلةس البيانةات املتع قةة باحلصةول ع ة  
 وقةةةةيَّ  التقريةةةةر أيضةةةةاً  .(111)تصةةةةاالت وارةةةةت دامها وا تسةةةةاب مهاالاهةةةةاتكنولوجيةةةةا املع ومةةةةات واال

التاةةةرات يف رةةة ة أرةةةعاال تكنولوجيةةةا املع ومةةةات واالتصةةةاالت ونةةةاق  آ ةةةاال إنرتنةةةت األ ةةةيا  ع ةةة  
  .حت يل البيانات اامنائية

 2030 حاجة  طة التنميةة املسةتدامة العةا   دداً  70/125اجلمعية العامة  وأ د قراال -107
إىل حةةةدو  زيةةةاد   بةةةر  يف فةةةرص احلصةةةول ع ةةة  تكنولوجيةةةات املع ومةةةات واالتصةةةاالت و كةةةني 

ةة .2020 اجلميةة  مةةن الوصةةول الشةةامل وبيفرةةعاال ميسةةوال  إىل  ةةبكة اانرتنةةت حب ةةول عةةا  ب والح 
ةةةة ددت لربنةةةامج عمةةةةل التوصةةةةيل واجلوانةةةب األ ةةةةرى لتكنولوجيةةةات املع ومةةةةات باألهةةةدامل الةةةةيت ح 
  والةةيت اعتمةةدت يف مةةؤ ر مفوضةة، االحتةةاد الةةدوا لالتصةةاالت يف 2020 عةةا واالتصةةاالت يف 

يف املائة حب ول  60   مبا يف كلس هدمل الوصول مبعدل ارت دا  اانرتنت إىل نسبة2014 عا 
 ةةاه با  طرائةة  جديةةد  لقيةةا  التقةةد  احملةةرز 2015 االحتةةاد  يف عةةا  تمةةدعاو  .(112)2020 عةةا 

وصةةةيل مةةن أجةةل النمةةو والشةةمول واالرةةتدامة واالبتكةةاال والشةةرا ة حتقيةة  أهةةدامل برنةةامج عمةةل الت
  .(113)  م  إيال  اهتما   اص ل ب دا  النامية وأقل الب دا  منواً 2020 يف عا 
وحةيت باهتما   اص مسيفلة حتسةني قيةا  الفجةو  الرقميةة  مبةا يف كلةس الفجةو  الرقميةة  -108

مةةن األونكتةةاد ومنةمةةة العمةةل  ةةل بشةةيف  الفجةةو  الرقميةةة بةةني اجلنسةةني   اً حبو ةة ونشةةر .بةةني اجلنسةةني
   .(116)والابطة النةا  العامل، لالتصاالت النقالة (115)واالحتاد الدوا لالتصاالت (114)الدولية

__________ 

(10٩) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/intlcoop/partnership/Partnership-Background-

note-on-ICT-indicator-proposal-for-Expert-Group.pdf.  
(110) http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/.   
 .7 انةر احلا ية (111)
(112) http://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx.  
 .7 انةر احلا ية (113)
(114) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d04_en.pdf.  
 .7ة انةر احلا ي (115)
(116) http://www.gsma.com/connectedwomen/wp-content/uploads/2015/02/GSM0001_02252015_ 

GSMAReport_FINAL-WEB-spreads.pdf  . 
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  والمقترحا  االستنتاجا  -خامساا  
كات الصةةة ة     بةةدع  مةةن مجيةةة  اجلهةةات املعنيةةة2015عةةةا  اعتمةةدت األمةة  املت ةةد  يف  -10٩

ويشةةكل هةةذا  األمةةرا  معةةاً  .70/125اجلمعيةةة العامةةة  وقةةراال 2030  طةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةا 
أوج  التآزال بني نتةائج قمةة  تمة  املع ومةات وتطةوير  تمة  املع ومةات وحتقية  لزياد   طو   هيدية 
   .التنمية املستدامة

يف السةةةنوات  صةةةاالت بقةةةدال  بةةةر جةةةداً وقةةةد تورةةة  انتشةةةاال تكنولوجيةةةات املع ومةةةات واالت -110
العشةةر الةةيت انقضةةت منةةذ انعقةةاد القمةةة بينمةةا تاةةرت طبيعتهةةا نتيجةةة وتةةر  االبتكةةاالات السةةريعة  ممةةا 
أدى إىل نشةةو   ةةدمات جديةةد  مثةةل ورةةائط ااعةةال  االجتماعيةةة وظهةةوال طرائةة  جديةةد  ل توصةةيل 

هةذه التكنولوجيةات يف صة ب عمةل ونتيجةة لةذلس  تزايةد د ةول  .والوصول مثل احلوربة الس ابية
 طبيعةةة إداال  ا ةةدمات املؤرسةةات احلكوميةةة واألعمةةال التجااليةةة ويف حيةةا  املةةواطنني األفةةراد  ممةةا غةةرَّ 

ةةةن كلةةةس مةةةن ظهةةةوال أنةةةوا  جديةةةد  مةةةن املشةةةاالي  وأمنةةةاط جديةةةد  مةةةن  العامةةةة وطرائةةة  تقةةةدةها؛ ومكَّ
جديةةد  ل نةةا  ل  صةةول   ةةة؛ وأتةةاح فرصةةاً ظ ةةت رةةائد  لفةةرتات طوي ألمنةةاط   ل هديةةداً العمالةةة  و ةةكَّ 
بيةةد أ  هةةذه ااتةةازات  انةةت مصةة وبة  .مةةا بيةةنه والتعبةةر عةةن آالائهةة  والتفاعةةل في ع ةة  املع ومةةات

مبشةةةا ل كات صةةة ة  تشةةةمل لةةةاطر تزايةةةد انعةةةدا  املسةةةاوا  نتيجةةةة الفجةةةوات الرقميةةةة  عةةةالو  ع ةةة  
 .الي  البيةيةاجلوانب املتع قة بتهديد األمن الش ص، وا صوصية والتك

عةةةن موعةةةد  2015 أ  تشةةةهد السةةةنوات ا مسةةةة عشةةةر  الةةةيت تفصةةةل عةةةا   ومةةةن املتوقَّةةة -111
املع ومةةةةةةات مةةةةةن انتشةةةةةةاال تكنولوجيةةةةةات  مزيةةةةةةداً  2030 ا تمةةةةةال  طةةةةةةة التنميةةةةةة املسةةةةةةتدامة لعةةةةةا 

  أ  يكةو  ل بيانةات الضة مة وإنرتنةت األ ةيا  وابتكةاالات التكنولوجيةةا واالتصةاالت  بينمةا يةرجَّ 
وريكو  هلذه التطةوالات تةيف ر عمية   .وا دمات األ رى تيف ر حتوي ، مما ل ملا حد  منذ القمة

وأظهةةرت ا ةةرب  املكتسةةبة منةةذ القمةةة صةةعوبة التنبةةؤ بطبيعةةة  .واالقتصةةاد والتمةة  اتع ةة  احلكومةة
فكثةةةر مةةةن ا ةةةدمات املنتشةةةر  اآل  ع ةةة    مبتكةةةرات تكنولوجيةةةا املع ومةةةات واالتصةةةاالت وتيف رهةةةا

 .2005 نطاة وار    تكن متوقعة يف عا 
مةةن الت ةةديات الةةيت  طةةوال السةةري  لتمةة  املع ومةةات عةةدداألبيةةة املتزايةةد  والتوينشةةيف عةةن  -112

 تمةةةةة   الةةةةةذي أجرتةةةةة  اجلمعيةةةةةة العامةةةةةة لتنفيةةةةةذ نتةةةةةائج قمةةةةةة الشةةةةةاملاعةةةةةرت ِمل هبةةةةةا يف االرةةةةةتعرام 
ا بعةةد مةةفيعم يةةات التنفيةةذ واملتابعةةة ورةةتكو  معاجلةةة هةةذه الت ةةديات بالاةةة األبيةةة ل .املع ومةةات

 .2015 عا 
البشةر حةول  تمة  املع ومةات    ةوالع ة  تعزيةز الرت يز أ ثر و ب ع   التم  الدوا  -113

ىل وتشةةر األدلةةة املسةتمد  مةةن االرةتعرام العشةةري ل قمةةة إ .ومشولة  ل جميةة  وتوجهة  حنةةو التنميةة
ويف دا  هةةةا لت قيةةة  الفوائةةةد الكام ةةةة لتمةةة   مةةةا بةةةني الب ةةةدا مةةةدى تثبةةةيط الفجةةةوات الرقميةةةة في

 وي ةةةز  مزيةةةد مةةةن العمةةةل بوجةةة   ةةةاص مةةةن أجةةةل  فالةةةة عةةةد  ب ةةة  أقةةةل الب ةةةدا  منةةةواً  .املع ومةةةات
اجلمعيةةةةةةة    قةةةةةةراالومةةةةةةنا  .والتمعةةةةةةات احمل يةةةةةةة الفقةةةةةةر  واملهمشةةةةةةة يف مجيةةةةةة  الب ةةةةةةدا  عةةةةةةن الر ةةةةةةب

بنةةةةات يف  تمةةةة  امةةةةل ل نسةةةةا  واللكفالةةةةة اادمةةةةا  الك أيضةةةةاً   اصةةةةاً  اهتمامةةةةاً  70/125 العامةةةةة
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حتقيةةة  املسةةةاوا  بةةةني اجلنسةةةني يف ارةةةت دا  اانرتنةةةت وزيةةةاد  مشةةةاال ة النسةةةا    املع ومةةةات  مبةةةا فيةةة
رات وصةةانعات والبنةات يف املشةةاالي  التجااليةةة بصةةفة موظفةةات ومالكةات لألعمةةال ا اصةةة ومبتِكةة

مليسةةةوال  وتطةةةوير احملتةةةوى األرةةةعاال ا ولةةةيب الشةةةمول  ةةةرد مسةةةيفلة توصةةةيل  بةةةل يشةةةمل أيضةةةاً  .قةةةراال
 .القدالات وبنا 
ةةةة  األمةةةة  املت ةةةةد  واجلهةةةةات املعنيةةةةة األ ةةةةرى فهةةةة  طبيعةةةةة تطةةةةوال  تمةةةة   -114 وينباةةةة، أ  ت عم 

وينبا، مج  مزيد مةن األدلةة وحت ي هةا بشةكل  .املع ومات وتيف ره ع   احلكومة واالقتصاد والتم 
املع ومات اليت حيتاجونا الباك القراالات    من أجل  فالة حصول صنا  القراال ع  أ ثر انتةاماً 

الصةةة ي ة وتقيةةةي  أ ةةةر السيارةةةات العامةةةة و ياالاهةةةا وقراالاهةةةا  والتصةةةدي ل ت ةةةديات النا ةةةةة يف 
 ة.التكنولوجيةة املبتكةةراتفوائةةد توظيةة   ةةاالت مثةةل أمةةن الفضةةا  االكةةرتوين وحقةةوة اانسةةا   و 

ا يف كلس بنا  القدالات ومجة  البيانةات وحت ي هةا ج ابتكاالية جديد   مبويتط ب هذا األمر اباك ن  
 .يف الب دا  النامية

ومةةةن الضةةةروالي تعزيةةةز أوجةةة  التةةةآزال بةةةني  تمةةة  املع ومةةةات وعم يةةةة تنفيةةةذ  طةةةة التنميةةةة  -115
و  مةةةةا تورةةةة  انتشةةةةاال تكنولوجيةةةةات املع ومةةةةات واالتصةةةةاالت وتعةةةةززت  .2030 املسةةةةتدامة لعةةةةا 

ةةر 2030 مةةن أهةةدامل  طةةة التنميةةة املسةةتدامة لعةةا قةةدالاها ازداد تيف رهةةا ع ةة   ةةل هةةدمل    وتيسَّ
تنفيةةذها مةةن  ةةالل التكنولوجيةةات والقةةدالات اجلديةةد   وأمكةةن الصةةدها وقيةةا  التقةةد  احملةةرز حنةةو 

ومةةن الضةةروالي  سةةيد هةةذه  .حتقيقهةةا بفعاليةةة أ ةةرب  مةةن  ةةالل مجةة  وحت يةةل البيانةةات الضةة مة
املعنيةةةةة بت قيةةةة  منهةةةةا ت ةةةةس ة والدوليةةةةة  وخباصةةةةة اال اهةةةةات يف االرةةةةرتاتيجيات اامنائيةةةةة الوطنيةةةة

 .األهدامل  ابتاا  حتقي  اامكانات اامنائية الكام ة لتم  املع ومات
ت ةس الت ةديات دو  التصةدي لال تعةذ  بوقد أقرَّت اجلمعية العامةة يف ارتعراضةها الشةامل  -116

ا ةاص ومنةمةات التمة    را ات معها ومة  القطةا قيا  ارتمراال مشاال ة احلكومات وتعاونا و 
 .املدين واملنةمات الدولية واألوراط التقنية واأل ادةية واجلهات املعنية األ رى من مجي  الب دا 

كفالةةةةة بو   متعةةةةددجهةةةةات معنيةةةةة بالتعةةةةاو  مةةةة   بةةةةدئهاوقةةةةد  يةةةةزت قمةةةةة  تمةةةة  املع ومةةةةات منةةةةذ 
بني  تم  املع ومات واألهدامل وال تقل أبية عن كلس  املسابة يف بنا  أوج  التآزال  .امشاال ته

  .2030 الع يا ل مجتم  الدوا  الواالد  يف  طة التنمية املستدامة لعا 
    


