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 مقدمة  

 ويرضدمن  2006/46ايقريفدا ا وايجرمداع  أُعد الا الرقايا اًرطابة لقاا  اايم  -1
 م نيدددة وجصدددا  ا   وليددة ومنظمدددا  املريددددل األمددب منظومدددة مدددن كياجملدداا  28 مدددن مقدهمدددة م يومددا 
الة من األمل ال ا  إىل(1)أخاى األوجملكرا    عا فيصا إىل تقدمي إًدصاما  بشدملع    اًرطابت لًا

ز اجتااددا  تنايدددل جملرددائل القمدددة ال امليدددة وإ ددازا  الرقايدددا  الرنايدددل ومددا ي نضددده مدددن عقبددا   ويدددوج 
  وتدددا  م يومدددا  إضدددافية عدددن تنايدددل جملردددائل القمدددة 2016الر دددو ا  واألجملشددد ة الائي دددية   عدددا  

  E/CN.16/2017/CRP.2  الوثيقة  2016ال املية   عا  

 االتجاهات الراليسية -أوالا  
المعلومااات واالتصاااالت نمااو يبياار ولكنااو مت اااوت يااي الونااوج الااى تكنولوجيااا  -ألف 

 واستخدامها
مندواا مرواصد ا وكبدد اا   ا يفدول عيدت خددما  تكنولوجيدا امل يومددا   2016شدصد عدا   -2

وايتيفددددداي   ويقدددددد  ايلدددددا  الددددددورت ل تيفددددداي  أع عدددددد  ايشدددددناكا    ا دددددات  ا يدددددوا 
ة الن دا،  ويُقدد  أع ب يل اشناك   ال امل  أقل من جمليفاصا قيدي ا اشدناكا  عايضد 7.37 بيغ

  املائددة مددن ًددكاع ال ددامل لددديصب اشددناك وايفددد عيددت األقددل   ا ددات  ا يددوا   60أكثددا مددن 
  املائدددة مدددن ًدددكاع ال دددامل اًدددر دموا ا جملنجملدددت مدددال وايفددددل عيدددت األقدددل  47ويقدددد  ايلدددا  أع 

 اء ال ددددامل  املائددددة مددددن األًددددا    يدددد  أ دددد 52  وأع 2016خدددد ل فددددنل ث ثددددة أشددددصا   عددددا  
  (2)ت ر د  ا جملنجملت   املنزل

جواجملددده تاددداو   قميدددة كبددد ل وم دددرمال     ددد  أع ادددل  األ قدددا  ال امليدددة  اددد  و اءادددا -3
ا يفدددددول عيدددددت تكنولوجيدددددا امل يومدددددا  وايتيفددددداي  واًدددددر دامصا  فرقددددددياا  ايلدددددا  الددددددورت 

احملمدددددول ال ددددداي  الن دددددا، اشدددددناكاا   ا دددددات   90تبدددددل أع انددددداك  2016ل تيفددددداي  ل دددددا  
 20اشدددناكاا   البيدددداع الناميدددة وأقدددل مدددن  41  بجمل دددمة   البيدددداع املرقدمدددة  مقا جملدددة  100 لكدددل

اشناكاا   أقل البيداع منواا  وتُقد  جمل بة األًدا الدي نكنصدا ايًدراا ل مدن خددما  ا جملنجملدت   
  املائدددة   أفايقيدددا جندددو   15اوز   املائدددة   أو وبدددا  ولكدددن ادددل  الن دددبة ي ترطددد 84د املندددزل بددد
__________ 

 اب دددة ايتيفددداي  الرقدميدددةر وايدددم أو وبدددار واليطندددة ايقريفدددا ية وايجرماعيدددة ةًددديا واحملددديس ا دددا  ر واليطندددة  (1)
ايقريفددددا ية وايجرماعيدددددة ل دددددا  اًددددديار واليطندددددة ايقريفدددددا ية ألفايقيدددددار واليطندددددة ايقريفدددددا ية ألو وبدددددار واليطندددددة 

األو وبيددةر ومنظمددة القضدداء عيددت اًددر  ل األ اددال    ايقريفددا ية ألمايكددا ال تينيددة والبيددا الكددا يةر واملاوضددية
الب اء و  إجملراج املوا  ا بايفية وايجتا  هبب أل ااة جن يةر ومنظمة األ لية والز اعدةر ومنظمدة ال مدل الدوليدةر 

نجملددتر ر و  يددة ا جملومنردددى إ ا ل ا جملنجملددتوماكددز الرطددا ل الدوليددةر وايرتددة ا جملنجملددت لتمدداء واأل قددا  امل يفيفددةر 
ومنظمدة الر داوع والرنميدة   امليدداع ايقريفدا ار واألوجملكردا ر وإ ا ل األمدب املريددل وايلا  الدورت ل تيفداي ر 

ليشددؤوع ايقريفدددا ية وايجرماعيددةر ومنظمدددة األمددب املريددددل لينبيددة وال يدددب والثقافددة )اليوجمل دددكو(ر وباجملددامل األمدددب 
ميدددة اليفدددناعيةر وايلدددا  ال يددددا ال دددامل ر والبنددد  الددددورتر وباجملدددامل املريددددل ليبيرتدددةر ومنظمدددة األمدددب املريددددل ليرن

األ ليددة ال ددامل ر ومنظمددة اليفددية ال امليددةر واملنظمددة ال امليددة ليميكيددة الاكايددةر واملنظمددة ال امليددة لت صددا  ا ويددة 
 ( xsst.//Sg/spg P/d/ag/opdat/nu// ptth)ل   ع عيت ال  ا ًصاما   اجملظا 

(2) http://www.gsmaintelligence.com/research/?file=97928efe09cdba2864cdcf1ad1a2f58c&download ر
 رhttp://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspxو
  http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspxو 
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ذا  الن ا، ال اي  أًاع كث اا   البيداع املرقدمة  اليفيااء  وبا ضافة إىل ذل   فايتيفاي 
ممدددا اددد  عييددده   البيدددداع الناميدددة    يفدددل أع تكيادددة الوصدددول إىل ا جملنجملدددت أقدددل عمومددداا مقا جملدددة 

س  خل األًا   (3)مبرًو
اطدول الاقميدة الكبد ل بدل ا ن دل الدي يُفدد     اًدر ااة وقد أورت اارمدا  شدديد لي -4

  وتبدددل (4)2015األمدددب املريددددل ال شددداا لرنايدددل جملردددائل القمدددة ال امليدددة   كددداجملوع األول/ ي دددم  
أع ايفرمال جملاداذ الن داء   ال دامل إىل ا جملنجملدت  2016تقدياا  ايلا  الدورت ل تيفاي  ل ا  

  املائدة    31كمدا أع ادل  الن دبة تيفدل إىل  اداذ الاجدال إليصدا   املائدة عدن جمل 12يقل بن بة 
  (5)أقل البيداع منواا 

 11الدلا يُ دّد  ايلدا  ًدنوياا اًدرنراجا  بشدملع  تقايا قياس ارمد  امل يومدا وي اة  -5
واملصدددا ا  املريفدددية هبدددا  عيدددت تكنولوجيدددا امل يومدددا  وايتيفددداي  ا يفدددول مؤشدددااا مدددن مؤشددداا 

وقدددد   ليدددل تنميدددة تكنولوجيدددا امل يومدددا  وايتيفددداي   واددد  املؤشددداا  املد جدددة  واًدددر دامصا  
بوجدده    مدد  يفدددوا زيددا ا  كبدد ل2016الدددليل   عددا   تاتيبصددا   تقايبدداا  يفّ ددنت  يدد  البيددداع

البيدداع األقدل توصدي ا   البيدة خاص   ا ات  احملمول ال اي  الن ا،  وتشكل أقل البيداع مندواا 
  (6)الدليل  بينما ًطيت البيداع املرًو ة الدخل أك  ل ُّن   النتيه بالشبكة  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية المستدامة -باء 
  خ دددددددددة الرنميدددددددددة امل دددددددددردامة 2015اعرمدددددددددد  األمدددددددددب املريددددددددددل    أييول/ًدددددددددبرم   -6
وتشدمل  ايدا    (7)يدة ا 129ادفاا من أاداف الرنمية امل ردامة و 17الي تضب  2030 ل ا 

الددلا يرندداول م ددمللي البددة الريريددة وايبركددا   لقيددددُب زيددددا ل كددددب ل   فدددداص ا يفددددول  9ا دددف 
عيددددت تكنولوجيددددا امل يومددددا  وايتيفدددداي   وال ددد   إىل تدددوف  فددداص الوصدددول الشدددامل واملي دددو  

يددا  تكنولوج أع بدده امل دديهب ومددن  2020ول عددا  إىل شدددبكة ا جملنجملدددت   أقدددل البيدددداع مندددواا  يدد
درز ا   امل يوما  وايتيفاي  تشّكل عوامل لايز اامة لريقيب األاداف وال ايدا  األخداى  ًو

  2030يفىت عا   أمهيرصا بزيا ل اجملرشا اا وقد هتا   الانل
بدل عمييدة القمدة    إىل إجدااء مواءمدة وثيقدة70/125و عت ا م ية ال امة    قاا ادا  -7

عيدت  2016  و كدز منرددى القمدة ال امليدة   عدا  (8)2030ال املية وخ ة الرنمية امل ردامة ل ا  
 يشدددرمل عيدددت جملشدددا   دددس   الددداوابس بدددل أادددداف الرنميدددة امل دددردامة والقمدددة ال امليدددة  مبدددا   ذلددد 

ن أجدددل تي ددد  مددد  أادددداف الرنميدددة امل دددردامة  مددد م دددا ا  عمدددل ت ي يدددة بشدددملع القمدددة ال امليدددة
__________ 

جملدددا  ايلدددا  الددددورت ل تيفددداي  بشدددملع املؤشددداا  ال امليدددة ل تيفددداي /تكنولوجيا امل يومدددا  قاعددددل بيااملاجددد  جملا دددهر  (3)
 ITU, 2016, Measuring the Information Society Report 2016 (Geneva, United Nationsو وايتيفداي ر
publication).مردددداا   الدددداابس الرددددارت  http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr 

2016/MISR2016-w4.pdf  
(4) A/RES/70/125  
(5) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx  
  2016ايلا  الدورت ل تيفاي    (6)
(7) A/RES/70/1  
(8) A/RES/70/125  
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 231  و  اذا /مدددا س  وضددد ت اليطندددة ا يفيفدددائية   األمدددب املريددددل قائمدددة تضدددب (9)الرن ددديب
  واخردد   ًددرة مؤشدداا  تر يددب بركنولوجيددا (10)مؤشددااا لقيدداس الرقددد  احملدداز  ددو لقيددب األاددداف
ملداأل وال يدب املر يقدة بدالبة الريريدة والر يديب ومتكدل ا امل يوما  وايتيفاي  لدعب  صد األاداف

  (11)والركنولوجيا وايبركا 
  اًر ااضداا . ال وائد الاقمية2016تقايا الرنمية   ال امل ل نة وأ  ج البن  الدورت     -8

  (12)شدددام ا لي ددد ل املكر دددبة   ت ددد   تكنولوجيدددا  امل يومدددا  وايتيفددداي  أل دددااة الرنميدددة
وأقدددا ادددلا ايًدددر ااة بدددملع الركنولوجيدددا  الاقميدددة قدددد اجملرشدددا  ب ددداعة   م ظدددب أ ددداء ال دددامل  
وأًصمت   كث  من ا اي    ت زيدز النمدو  وزيدا ل الاداص  ول دل تقددمي ا ددما   ولكدن 

   تملث ادا الكيدد    الرنميدة مل يددا، إىل م ددروى الروق دا  ومل يرددوزع توزي دداا مركافرتداا  وجملريطددة لددلل
يشدد  البندد  الدددورت إىل أع تكنولوجيددا  امل يومددا  وايتيفدداي   مبددا زا   يفددىت اةع مددن أوجدده 
الرادددداو    ب دددد  البيددددداع  وفضدددد ا عددددن م ا دددددة الاطددددول الاقميددددة  يوصدددد  الرقايددددا بددددملع هتيددددد  
ا كومددا  البيرتددة الرمكينيددة ليمكمدد   املندداةال لياقمنددة مددن خدد ل ت زيددز أجملظمددة تكاددل املناف ددة 

الشاكا   وتنمية مصا ا  القوى ال امية لريبيدة مر يبدا  ايقريفدا  ا ديدد  وضدماع م داءلة بل 
 مًؤ ا  ا كب أما  أصياب امليفيية 

 أهمية األعماج اإللكترونية والتجارة اإللكترونية د  تزائ   -جي  
مد  تزايُدد وعد   تزايََد ايارمدا  بالرطدا ل ا لكنوجمليدة واملشدا كة فيصدا تزايدداا كبد اا وم درمااا  -9

ذا ا ددو ل ال اليددة  باليفددية بددل قددد ل الددابس ا لكددنوي ا كومددا  والشدداكا    البيددداع الناميددة
ة يفيوية ليشاكا  الكب ل واليف  ل  إذ تريح إمكاجملية  والقد ل الرناف ية  والرطا ل ا لكنوجملية مماً 

قد ل الشاكا   ن الرطا ل ا لكنوجمليةا جملراج والروزي  ع  ً ًل ا مدا  ال املية  ونكن أع ُل   
د ة ا طدب عيدت ايجملددماج   األًدوا، ال امليدة  وتشد  تقددياا  األوجملكردا  إىل أع  اليف  ل واملرًو

تايييددددوع  وي     16.4مددددن    املائددددة  38قيمددددة الرطددددا ل ا لكنوجمليددددة ال امليددددة ا تا ددددت بن ددددبة 
الزيددددا ل   ايقريفددددا ا   وكدددداع م ظددددب  2015تايييددددوع  وي    عددددا   22.1إىل  2013 عددددا 

  وتشكل امل ام   فيما بل املًؤ ا  الرطا ية ا زء األك  من الرطا ل ا لكنوجملية (13)الناشرتة
 ال املية 
 وتنشددمل عنصددا الادداص ومددا اجملاكددت الرطددا ل ا لكنوجمليددة تددؤ ا إىل الريددول بشددكل مرزايددد  -10

إقامددة جتددا ل أوددل  وي ددصب   الردددفقا  الدوليددة  ونكددن أع يي ددا منواددا ال دداي اا  والريددديا  م دد
 لي ي  وا دما      أع ب   البيداع أقد  مدن   ادا عيدت ايًدراا ل مدن ادلا ايجتدا   ويبدّل 

 الرطدا ل ا لكنوجمليدة بدل املًؤ دا  الرطا يدة وامل درصيكل أع ادل  جاازيدة بشملع  ليل األوجملكرا 
ماًدة إىل ايًدرثما  بشدكل مردزامن  ا  يفيد  توجدد يفاجدةا اازية أقل ما تكدوع ت دو اا   أفايقيد

__________ 

(9) http://www.itu.int/net4/wsis/sdg/  
(10) E/CN.3/2016/2/Rev.1  
  3  الايفل 2016ايلا  الدورت ل تيفاي    (11)
(12) http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016  
 ددام   بددل ر تشددمل الرطددا ل ا لكنوجمليددة امل ددام   فيمددا بددل املًؤ ددا  الرطا يددة وامل2016تقدددياا  جملي دداع/أبايل  (13)

 ( http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1281املًؤ ا  الرطا ية وامل رصيكل )
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ة جتدا ل ف الدة  الي متّكن من و  البة الريرية ليم ام   واليوج ريا    الابس ا لكنوي مماً 
  (14)من يفي  الركياة

وت دداا قددد ا  الددابس ا لكدددنوي والرطددا ل ا لكنوجمليددة لدددديا  خاصددة   أقددل البيدددداع  -11
اليطندددة ايقريفدددا ية ةًددديا واحملددديس ا دددا   أع انددداك ع قدددة قويدددة بدددل الرطدددا ل  مندددواا  وقدددد بيندددت

وا دددما  الثابرددة ليددابس ا لكددنوي ال دداي  الن ددا،   من قددة اًدديا واحملدديس ا ددا     ا لكنوجمليددة
وجيده عيدت البيدداع  مبدوازال ذلد   أع ت دو    (15)مشد ل عيت األمهية ا امة ليصياكل األًاًدية

ذا  اليفددية  وتضدد  األ ددا القاجملوجمليددة والرنظيميددة املناًددبة  وتددلك  وعدد   يدد  أصددياب املصددا ا  
وتقدل ايفرمداي  أع تكدوع ليمًؤ دا  الرطا يدة   أقدل البيدداع مندواا مواقد  شدبكية أو  امليفيية 

دة الرطدا ل ا لكنوجمليدة واملشدا كة   اا  أع ت اة م ام هتا إلكنوجملي مما يقيدل مدن قدد هتا عيدت مماً 
ل القيمدددة ال امليدددة  ويكر ددد  أمدددن الاضددداء ا لكدددنوي أمهيدددة بال دددة أيضددداا  وتر يددده اددددل  ً ًددد

الريدديا  بدلل مزيدد مدن ا صدو  لبنداء القدد ا   وي كد  عدد  مرزايدد مدن البيدداع عيدت تيفدميب 
تن ددوا عيددت تيدد  ال ناصددا مددن أجددل ت دد   إمكاجملددا  الرطددا ل  ًياًددا  واًددناتيطيا  و نيددة

 لرنمية ايقريفا ية ا لكنوجملية أل ااة ا

 التطورات المتصلة باإلنترنت وادارة اإلنترنت -داج 
جملريطددددددة ليرقددددددد  الركنولددددددوج  وايبركددددددا     2016اًددددددرما ت ددددددو  ا جملنجملددددددت   عددددددا   -12

ا ددددددما   وأصدددددبيت الشدددددبكة أادددددب منددددد  ل تيفددددداي  وتبدددددا ل امل يومدددددا    ادددددال األعمدددددال 
وتددؤ ا  و اا رو يدداا   يفيددال جمل ددبة كبدد ل مددن ًددكاع   أل اء ا كومددا  وترزايددد أمهيرصددا الرطا يددة 
 ال امل 
واناك ث ثة أمثية تبل تزايد أمهية ا جملنجملت    ي  ايقريفا ا  واارم ا   فقد أ ى  -13

ايجملرشا  املرنام    ا ل البياجملا  من خ ل ا دما  ال يابية  يفيد  ُلادب بياجملدا  وت بيقدا  
ليبياجملا  بديا من يفاظصا   أجصزل امل ر دمل أجملا دصب     مااكز األفاا  واملًؤ ا  الرطا ية

إىل ةصددددو  لددددديا  جديدددددل تر يددددب ويفوصددددية البياجملددددا  واألمددددن والوييددددة القضددددائية  وأًددددصمت 
منداذج (    خي يدة Uber( وأوبدا )Airbnbمًؤ ا  جتا ية شبكية جديدل  مثدل إيدا   إع   )

نقددل احمليدد  وأمدداكن ا قامددة  و ايفددت مددن ق قضددايا تر يددب األعمددال الرقييديددة   ادداي  مثددل ال
دائل الرواصددل ايجرمداع  تددزيح  مب درقبل مًؤ دا  ا دددما  وع قدا  ال مدل  واددا اد  ذا ًو
دددائل ا عددد   الرقييديدددة  لريفدددبح أادددب ميفدددد  لتخبدددا  واة اء لددددى كثددد  مدددن امل دددر دمل   ًو

 عية وتنوع ا  اب ال ياً  يث  النقاش بشملع تملث اا   امل اي  ايجرما مما
ادداي  الر يدد     عدد  اموعددة واًدد ة مددن ويرزايددد ايارمددا  بددالر و  ال دداي  ل جملنجملددت -14

والرشدد يل اةرت  وت ددويا األجصددزل  ارمدد  امل يومددا   مبددا   ذلدد  جملظددا  إجملنجملددت األشددياء الناشدد  
 ييدددل البياجملدددا  بكميدددا اللاتيدددة الرشددد يل مثدددل املاكبدددا  الدددي ت مدددل بددددوع ًدددائب  فضددد ا عدددن ل

ض مة  وا اذ القاا ا  بناءا عيت عمييا  يف ابية  واللكاء ايص ناع   وتريح ال  الر دو ا  
فاصددداا كثددد ل ليرنميدددة  ولكنصدددا تثددد  أيضددداا شدددوا ل كبددد ل بشدددملع ال ياًدددا  ال امدددة  ير يدددب ب ضدددصا 

__________ 

(14) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf  
(15) http://www.unescap.org/resources/state-ict-asia-and-pacific-2016-uncovering-widening-broadband-divide  
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   و دددا ا الندددزاع   بضدددماع أمدددن الاضددداء ا لكدددنوي ألجصدددزل إجملنجملدددت األشدددياء  و ايدددة البياجملدددا
الاضدداء ا لكددنوي  ويُروقدد  أع يكددوع تملث اددا عيددت املدددى ال ويددل عميقدداا وإع كدداع مددن اليفدد ه 

 الرنبؤ به 
ددطل ت ددو  اددا    اددال إ ا ل ا جملنجملددت2016و  عددا   -15 ًُ واددو لديددد وةددائ  ايرتددة    

جملددت  ومددوا   األ قددا   ا جملنجملددت لت قددا  امل يفيفددة  الددي تددديا عمييددة  يفددين باوتوكددوي  ا جملن 
أييول/ًبرم   ال قد امل   بل يفكومة الوييا  املريدل  30وإ ا ل املن قة األصيية  واجملرصت    

األمايكيددة وايرتددة ا جملنجملددت لتمدداء واأل قددا  امل يفيفددة املر يددب بددمل اء اددل  املصددا   واًددر ي  عندده 
م ل  اللا ُعقد   اذا /ما س  بنتيبا  إشااف جديدل  أُقا    اجرماع ا يرتة ا امم وا 
جملقيدددت ا شدددااف عيدددت مصدددا  ايرتدددة  ب دددد مااوضدددا  مكثادددة بدددل ال ديدددد مدددن أصدددياب امليفددديية 

أصددياب امليفدديية عيددت اليفدد يد ال ددامل   الددلين ي ميددوع  ا جملنجملددت لت قددا  امل يفيفددة إىل  اعددة
عيدددت الشددديوع عدددن  ايدددب جصددداز فاعددد  تددداب   يرتدددة ا جملنجملدددت لتمددداء واأل قدددا  امل يفيفدددة  مميدددوك 

 ماعدة املدالكل  وتضدمنت النتيبدا  أيضداا تدداب  لر زيدز امل داءلة  وخيض   شااف و صد ممثيدل
إ ا ل ا يرتدددة  مبدددا   ذلددد  الردددداب  املر يقدددة مبيزاجمليرصدددا وخ رصدددا ايًدددناتيطية  وتكدددوين ايدددم  عدددن

  (16)كومة ا يف 171إ ا هتا  و و   نرصا ايًرشا ية ا كومية  الي تضب   عضويرصا 
إجملنجملدت )شدبكة  One Internetوجملشا  اليطنة ال املية امل نية بإ ا ل ا جملنجملت تقايااا ب نواع  -16

وايفدددل(  إىل جاجملدده اموعددة مددن الرقددا يا البيثيددة  تناولددت  ريدد  ال ددينا يواا  املمكنددة لر ددو  
اظ عيدددت ا جملنجملدددت  وأوصدددت بدددإباا  اتادددا، اجرمددداع  يضدددب أصدددياب امليفددديية املر دددد ين ليياددد

  (17)شبكة إجملنجملت مارويفة ومملموجملة وموثوقة وشامية
ل جملنجملدت مدن أجدل تي د  إجدااء مقا جملدة بدل  وبدأ  اليوجمل كو مشاوعاا لوضد  مؤشداا  -17

مل ددامهة ا جملنجملددت   الرنميددة امل ددردامة عيددت مددا الددزمن  وت مددل اليوجمل ددكو أيضدداا مدد  ايرتددة  البيددداع
و  يددة ا جملنجملددت عيددت إجددااء تقيدديب وتقدددمي توصدديا  بشددملع ا جملنجملددت لتمدداء واأل قددا  امل يفيفددة 

  اائب مشا كة أصياب امليفيية املر د ين   ا اذ القاا ا  

 التن ية والمتابعة على الصعيد اإلقليمي -ثانياا  
 أيرئقيا -ألف 

عقد  اليطندة ايقريفدا ية ألفايقيدا اجرماعداا يًدر ااة جملردائل القمدة ال امليدة    تشداين  -18
الثاي/جملوفم   أتييت فيه الااصة لربا ل ا  ا  وم ا دة الريدديا  الدي تواجده ادل  املن قدة   

  وعيددددت الددددا ب مددددن إيفددددااز تقددددد  كبدددد    اعرمددددا  تكنولوجيددددا  (18)تنايددددل جملرددددائل القمددددة ال امليددددة
جملددت  امل يومدا  وايتيفدداي  واًددر دامصا   أفايقيدا  تظددل اددل  املن قددة أقدل املنددا ب  ب دداا با جملن 

كثدد  مدن البيددداع  وي ًديما أقددل البيدداع منددواا  لضددماع  وي بدد مددن ا داذ مزيددد مدن ا جددااءا   

__________ 

(16) http://gacweb.icann.org/display/gacweb/About+The+GAC  
(17) http://www.ourinternet.org/report  
(18) http://www.uneca.org/sites/default/files/images/wsis_meeting_report_draft_dec_2016_0.pdf  
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الوجدده األمثددل مددن ارمدد  امل يومددا   وير ددب اددلا الريدددا بر ددد  أوجصدده   اًددراا ل القددا ل عيددت
 ى وير يه من ق ايًرثما    ا ياكل األًاًية وا دما  وتنمية املصا ا  وت ويا احملرو 

وتدددددعب ايًددددرثماَ    ا ياكددددل األًاًددددية   القددددا ل وكدددداي   مر ددددد ل األ ددددااف  منصددددا  -19
  (19)باجملدددامل ت دددويا ا ياكدددل األًاًدددية   أفايقيدددا بقيدددا ل بنددد  الرنميدددة األفايقددد  والق ددداع ا ددداص

يدة ويوفا مشاوع النظا  األفايق  ليربا ل عيت ا جملنجملت الددعب   ادال إجملشداء جملقدان و نيدة وإقييم
  وي كدددد  مشدددد يو الشددددبكا  وامل ااددددُد البيثيددددة عيددددت لديددددد ًددددبل (20)ليربددددا ل عيددددت ا جملنجملددددت

عددداي  الن دددا، وا دددد مدددن عوائدددب الوصدددول إىل ا جملنجملدددت  وي ًددديما  لري دددل الدددابس ا لكدددنوي
 بالن بة لين اء 

و  أييول/ًدددددبرم   جملظمدددددت ماوضدددددية ايلدددددا  األفايقددددد  واليطندددددة ايقريفدددددا ية ألفايقيدددددا  -20
ددة األفايقيددة   ا ل ا جملنجملددت  الدددي  املنردددى األفايقدد    ا ل ا جملنجملددت  الددلا أعقدده اجمل قددا  املدً 

  (21)اشنكت   تنظيمصا  اب ة ايتيفاي  الرقدمية والشااكة ا ديدل من أجل تنمية أفايقيا

 آسيا والم يط الهادئ -باء 
ايقريفدددددا  وايتيفددددداي   و   تضدددددب ادددددل  املن قدددددة بيدددددداجملاا ذا  ًدددددياقا  مرنوعدددددة   ادددددارت -21

اب/أ  ددد م  جملشدددا  اليطندددة ايقريفدددا ية وايجرماعيدددة ةًددديا واحملددديس ا دددا     اًدددة ب ندددواع يفالدددة 
 State of ICT in Asia) 2016تكنولوجيددا امل يومددا  وايتيفدداي    اًدديا واحملدديس ا ددا     عددا  

and the Pacific 2016)ال دداي     الوصددول إىل الن ددا،   تنبدده فيصددا ا كومددا  إىل ات دداع الاطددول
 واًددر دامه بددل أكثددا بيددداع املن قددة از اددا اا وأقيصددا از اددا اا  األمددا الددلا ي ددزى   جددزء مندده إىل
يفيفددول األًددوا، املا ددة أكثددا مددن   اددا عيددت األولويددَة   ايًددرثما ا  ا اصددة  وتشددد  اليطنددة 

لوجيددا  امل يومددا  وايتيفدداي    أيضدداا عيددت ضدداو ل ل ددل  دد  البياجملددا  وزيددا ل إ مدداج تكنو 
  (22)الرنمية ايجرماعية وايقريفا ية

وت مل اليطندة مد  ايرتدا  إقييميدة شدايكة  منصدا ميفداف الرنميدة اةًديوا و اعدة اًديا  -22
 واحملدديس ا ددا   ل تيفدداي  ال دديكية وال ًدديكية  عيددت يفاددز ت ددويا ا ياكددل األًاًددية ا قييميددة

س األقاليب  و  تشاين األول/أكروبا  أقا  الدول األعضاء  قميةتااو  القد ا  الا  وم ا ة ًو
  من قة  ا  ة الائي ية والوثيقة ا  ا ية لير اوع ا قييم  بشملع  ايب امل يوما  الاائب ال اعة

اًيا واحمليس ا ا    واو مبا  ل إقييمية ليابس ال اي  الن ا، هتدف إىل ل ل توصيل البيداع 
  (23)ال ايفيية من خ ل  ب صا بكاب    اية وجملشا جملقان ليربا ل عيت ا جملنجملتالنامية    

__________ 

(19) http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/programme-for-infrastructure 

-development-in-africa-pida/; http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00101051: 

fdc3120bff2c2c3215a2179645733ecf.pdf  
(20) http://www.au.int/en/african-internet-exchange-system-axis-project-overview  
(21) http://afigf.org/TheAfIGFر وhttp://afrisig.org/afrisig-2016/about-afrisig-2016/  
(22) http://www.unescap.org/resources/state-ict-asia-and-pacific-2016-uncovering-widening-broadband-divide  
(23) E/ESCAP/CICTSTI(1)/2  

http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/
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وتشددد  اليطندددة إىل أع ايًدددرثما  ا ددداص   ا ياكدددل األًاًدددية ي وقددده ضددد   الرنظددديب   -23
وللل  تشط  الدوَل األعضاء عيت ل ل بيرتة الشااكا  بل الق اعل ال ا  وا اص  وت مديب 

 يومدا  وايتيفدداي    ا  ددس ا منائيدة ايًددناتيطية  ويقدد  ماكددز اًدديا مااعدال تكنولوجيددا  امل
واحمليس ا ا   ليرد يه عيدت ت د   تكنولوجيدا امل يومدا  وايتيفداي  أل دااة الرنميدة  الرداب  
ليطنددة  الدددعب إىل الدددول األعضدداء   ت زيددز القددد ا  البشدداية واملًؤ ددية  وي ًدديما مددن خدد ل 

 مت أكا نية أًاًيا  تكنولوجيا امل يوما  وايتيفداي  لقدا ل ا كومدا   باجملااه الائي   امل
  (24)اللا يُناهل أيضاا     اا من منا ب األمب املريدل

 غرب آسيا -جي  
ت مددددل اليطندددددة ايقريفددددا ية وايجرماعيدددددة ل ددددا  اًددددديا عيددددت الروعيدددددة والنصددددوة بوضددددد   -24

ال ياًدددا  بشدددملع ارمددد  امل يومدددا   اخدددل ادددل  املن قدددة  بايًدددرنا  إىل األ لدددة عيدددت الر دددو ا  
امل مح ا قييمية ارم  امل يوما    املن قة احملازل منل اجمل قا  القمة ال املية    منشو اا امل نوع 

دداعد    إعدددا  الرقايددا بوابددة ارمدد  امل يومددا  ا اصددة باملن قددة  (25)ال ابيددة   الددي جتمدد  (26)ًو
وليددل البياجملددا  عددن ايجتااددا  ا قييميددة مددن أجددل تددوف  امل يومددا  واملددوا   ليفددناع ال ياًددا  

 و  اب من ا صا  امل نية 
عددددن إيفددددااز تقدددددد  كبدددد    صدددديا ة ولدددددي  ايًددددناتيطيا  وا ياكدددددل  وتايددددد اليطنددددة -25

ي  عيت اليف يد الو ين  ولكنصا ت اب األًاًية والبيرتا  املواتية لركنولوجيا امل يوما  وايتيفا
عن قيقصا أيضاا إزاء عدد  الركامدل بدل الرنميدة امل دردامة وتكنولوجيدا  امل يومدا  وايتيفداي   

ل بركددا     عميددت اليطنددة عيددت وضدد  ُمددل إقييميددة2016وبددل الركنولوجيددا وا  ا ل  و  عددا  
 وجيا عيت امل روى الو ين والرنمية امل ردامة الشامية  مبا   ذل  جملقل الركنول

و  تشاين الثاي/جملوفم   جملشا  اليطندة تقايدااا عدن ًياًدا  ايبركدا  مدن أجدل الرنميدة  -26
  و  كددداجملوع األول/ ي دددم   أ يقدددت اليطندددة (27)امل دددردامة الشدددامية ليطميددد    املن قدددة ال ابيدددة

  مدددن أجدددل ت دددويا 2020 وجام دددة الددددول ال ابيدددة مبدددا  ل املنرددددى ال دددا   وكمدددة ا جملنجملدددت ل دددا 
  (28)املنردى خ ل فنل وييره ااد ل

 أوروبا -داج 
تددؤ ا اليطنددة ايقريفددا ية ألو وبددا  و اا  ئي ددياا   تنميددة الرطددا ل ا لكنوجمليددة مددن خدد ل  -27

ماكز األمب املريدل لري   الرطا ل واألعمال الرطا ية ا لكنوجملية  ومن خ ل ال مل عيت ت دويا 
تقاًدددب البياجملدددا  عدد  جملافدددلل وايفدددل  وجملظدددب النقدددل  وتاتيبددا اا  إلكنوجمليددد تبدددا ل البياجملددا عمييددا  

اللكية  وت ر د  اليطنة األ وا  ا لكنوجملية لاصد الر و ا  البيرتية من خد ل باوتوكو دا بشدملع 

__________ 

(24) http://www.unapcict.org/  
(25) http://www.unescwa.org/publications/profile-information-society-arab-region-2015  
(26) http://isper.escwa.un.org/  
(27) http://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/souheil-marine.pdf  
(28) http://www.unescwa.org/ArabDIG  



A/72/64-E/2017/12 

9 GE.17-03236 

  2016و  عددددا   ليم يومددددا  البيرتيددددة  ًددددط   إ دددد ، امليوثددددا  وجملقيصددددا  وجملظامصددددا املشددددنك
 نة اارماماا شديداا بالبيرتة امل رقبيية ليماكبا  اللاتية الرش يل اارمت اليط

و  اذا /ما س  اعرمد ايم أو وبا اًناتيطية جديدل بشملع إ ا ل ا جملنجملت ليادنل مدن  -28
  فضددد ا عدددن توصددديا  بشدددملع يفايدددة ا جملنجملدددت وبشدددملع إجملنجملدددت (29)2019إىل عدددا   2016عدددا  

 مددن الاضدداء ا لكددنوي ووضدد  اًددناتيطية ملكافيددة الر ددافاملددوا نل  وي  دد  اايددم األولويددة أل
واألصولية عيت ا جملنجملدت  فضد ا عدن بدلل جصدو  ليريفددا   داب الكااايدة واًدر  ل األ ادال 

   ا نم عيت ا جملنجملت 
و  يفزيااع/يوجمليدده  اجمل قددد ا ددوا  األو و  ال ددنوا املر يددب بددإ ا ل ا جملنجملددت بايشددناك مدد   -29

  وواصدديت املاوضددية (30)"ايفرضدداع )الثددو ل( ال اددال الاقميددة"و وبيددة  وتندداول موضددوع املاوضددية األ
  (31)ال مل عيت إجملشاء ماصد عامل  ل ياًا  ا جملنجملت

 أمرئكا الالتينية والكارئبي -هاء 
تنال اليطنة ايقريفا ية ألمايكا ال تينية والكا ية جملرائل القمة ال املية من خ ل باجملامل  -30

قمدد  ألمايكددا ال تينيددة والكددا ية  واددو خ ددة عمددل إقييميددة بشددملع تكنولوجيددا امل يومددا  ال مددل الا 
  ومن أولويا  ال جملامل الوصول إىل ا جملنجملدت 2015وايتيفاي  أقاهتا الدول األعضاء   عا  

 وبناء اياكيصا األًاًية  وايقريفا  الاقم   وا كومة ا لكنوجمليدة  والرنميدة امل دردامة وا  مداج 
 مويفدل   املن قة  وا  ا ل  وقد أجملش  فايب عامل لينظا   عميية إجملشاء ًو،  قمية

يرضددح مندده أع جمل ددبة  وأعددد  اليطنددة تقايددااا عددن يفالددة تقنيددة الن ددا، ال دداي    املن قددة  -31
  املائددددددة بددددددل  54.4  املائددددددة إىل  35.7ال ددددددكاع الددددددلين ي ددددددر دموع ا جملنجملددددددت زا   مددددددن 

  ويايد املاصد ا قييم  لرقنية الن ا، ال اي  أع القد ل عيت لمدل (32)2015و 2010 عام 
  إي أع املن قة ي تزال مر ياة عن 2010منل عا   تكالي  الن ا، ال اي  ل نت كث اا جداا 

 الاكه   جو ل ا دما  
وأصددددد   منظمددددة الر دددداوع والرنميددددة   امليددددداع ايقريفددددا ا وميفدددداف الرنميددددة ليبيددددداع  -32
  (33)كية اموعة أ وا  بشملع ًياًا  الن ا، ال اي  ليمن قةاألماي
واعرمدددد مدددؤمتا اليطندددة ايقريفدددا ية ألمايكدددا ال تينيدددة والكدددا ية امل دددين بدددال يو  وايبركدددا   -33

وتكنولوجيدددا  امل يومدددا  وايتيفددداي   الدددلا عقدددد   أييول/ًدددبرم   أاددددافاا تاكدددز عيدددت بنددداء 
                 يب بشدددددددددددددددملع قضدددددددددددددددايا تشدددددددددددددددمل تكنولوجيدددددددددددددددا  القدددددددددددددددد ا  وتبدددددددددددددددا ل امل يومدددددددددددددددا  والرن ددددددددددددددد

  (34)امل يوما  وايتيفاي 
__________ 

(29) http://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168061fda9  
(30) http://www.eurodig.org/fileadmin/user_upload/eurodig_Brussels/Messages_from_Brussels.pdf  
(31) http://giponet.org/en  
(32) http://www.cepal.org/es/publicaciones/estado-la-banda-ancha-america-latina-caribe-2016  
(33) http://www.oecd.org/internet/broadband-policies-for-latin-america-and-the-caribbean-9789264251823-

en.htm  
(34) http://innovalac.cepal.org/2/en  
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 التن ية والمتابعة على الصعيد الدولي -ثالثاا  
 يرئق األم  المت دة المعني بمجتم  المعلومات -ألف 

دداء الرنايددليل   منظومددة األمددب املريدددل فايددب األمددب 2006  عددا   -34   أجملشددمل ايددم الاً 
امل يومدا   بوصداه اليدة مشدنكة بدل الوكداي  لرن ديب عمييدة تنايدل جملردائل املريدل امل ين مبطرم  

  وأعدا   ا م يدة ال امدة تملكيدد  و  الاايددب (35)عيدت جمل دا، منظومدة األمدب املريددل القمدة ال امليدة
   وجيرم  الاايب ًنوياا خ ل اجمل قا  منردى القمة ال املية (36)2015  عا  

اعي واللجنااة المعنيااة بتسااخير العلاا  والتكنولوجيااا المجلااس االقتصااادي واالجتماا -باء 
 ألغراض التنمية

  ايًدددر ااة ال شددداا لرنايدددل جملردددائل القمدددة 2015اخررمدددت ا م يدددة ال امدددة    عدددا   -35
  وجملاقشددددت اليطنددددة امل نيددددة بر دددد   ال يددددب والركنولوجيددددا أل ددددااة الرنميددددة     و هتددددا (37)ال امليددددة

أيا /مددايو  موضددوعل يظيدداع باألولويددة  مهددا اًرشددااف افددا، الرنميددة الاقميددة الراًدد ة عشددال    
واملدع والبة الريرية اللكية  وأعد  الدو ل مشاوع اقناا بشملع تنايل جملرائل القمة ال امليدة لينظدا 
فيه اايم ايقريفا ا وايجرماع   وأيفا ت عيماا بداقناا الدائيم بشدملع تكدوين الاايدب ال امدل 

  و  متوز/يوليدددددددددده  اعرمددددددددددد اايددددددددددم ايقريفددددددددددا ا وايجرمدددددددددداع  (38)بر زيددددددددددز الر دددددددددداوع امل ددددددددددين
  (39)بشملع تقييب الرقد  احملاز   تنايل جملرائل القمة ال املية ومراب رصا 2016/22 القاا 

 الجمعية العامة -جي  
بشددددملع ت دددد    71/212اعرمددددد  ا م يددددة ال امددددة   كدددداجملوع األول/ ي ددددم  القدددداا   -36

ا  امل يومدا  وايتيفداي  أل دااة الرنميدة  الدلا أشدا   فيده إىل ريفدية اًر ااضددصا تكنولوجيد
لرنايددل جملرددائل القمددة ال امليددة  وأكددد  فيدده مددن جديددد ال  قددة ا امددة بددل خ ددة الرنميددة امل ددردامة 

  (40)وتكنولوجيا  امل يوما  وايتيفاي  2030 ل ا 

  ة المتعددئنتيسير وتنسيق التن ية من جانب أن اب المصل -داج 
م دا ا  "اجمل قد   أيا /مايو منردى القمة ال املية   جني  ب وي اا  وتناول موضدوع  -37

مشدا ك مدن  1 800  ويفضدا املنرددى "عمل القمة ال املية.  عب تنايل أاداف الرنمية امل ردامة
جي ددددة  مبددددا   ذلدددد  ايًددددر ااة ال ددددنوا  150بيددددداا  شددددا كوا   أكثددددا مددددن  140أكثددددا مددددن 

__________ 

(35) http://www.ungis.org/Home.aspx  
(36) A/RES/70/125  
(37) http://publicadministration.un.org/wsis10/  
(38) E/2016/31-E/CN.16/2016/4  
(39) E/RES/2016/22  
(40) A/RES/71/212  
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موضددددوعاا  ئي ددددياا اجملبثددددب مددددن  14 ددددا ا  عمددددل القمددددة ال امليددددة  وتندددداول م ددددا   فيدددد  امل ددددروى مل
  (41)اًر ااة ا م ية ال امة ال شاا لرنايل جملرائل القمة ال املية

وبا ضدددافة إىل ذلددد   جملشدددا  اليوجمل دددكو    أيا /مدددايو  بايشدددناك مددد  جام دددة األمدددب  -38
لييكومدددا  وا صدددا  األخددداى الدددي  ليكدددوع مدددو  اا   ارم دددا  امل افدددة ًياًدددا   ليدددلاملريددددل  

  (42)ت ددد ت إىل وضدددد  ًياًددددا  لري دددد  الرنميددددة ايقريفدددا ية وايجرماعيددددة القائمددددة عيددددت امل افددددة
مندد  القمددة ال امليددة  مبطموعددة مرنوعددة مددن األ وا  ا لكنوجمليددة  مبددا   ذلدد  وتدداتبس اددل  ال مييددة

  (43)عن وكاي  األمب املريدلجمليابة   ماعا  امل افة اللا تر صد  اليوجمل كو
وير صد ايلدا  الددورت ل تيفداي  عمييدة تقيديب يفيفديية القمدة ال امليدة وقاعددل البياجملدا   -39

جملشدددان   ادددارت تكنولوجيدددا امل يومدددا  وايتيفددداي   8 000ا اصدددة هبدددا  الدددي ت ددداة يفدددوارت 
 ل مريداز   تنايدلاا تقدديا   املية  ومُتنح ليمشا ي  ًنوياا جوائز   إ ا  منردى القمة ال(44)والرنمية
  (45)ومبا  ا  ت زز أاداف القمة مشا ي 
يرشددا ك    وتُ ددة اليطنددة امل نيددة برقنيددة الن ددا، ال دداي  أل ددااة الرنميددة امل ددردامة  الددي -40

بر زيز البيوا والدعول إىل وض  ًياًا  تر يب  عقداا ايلا  الدورت ل تيفاي  واليوجمل كو 
يفالددددة الن ددددا، عددددن  2016ال دددداي   وتاكددددز اارمددددا  اليطنددددة    تقايااددددا ل ددددا   بر ددددويا الن ددددا،

  وأصدد   اليطندة أيضداا (46)بوصاه عامل لايز ليرنميدة امل دردامة عيت الن ا، ال اي  ال اي  
عن إتايفدة إمكاجمليدة وصدول ا ميد  إىل ا جملنجملدت بركيادة مي دو ل  وعدن لايدز ال يده عيدت  تقا يا

  (47)الن ا، ال اي 

المجتمااا  المااادني وماسساااات األعمااااج والصااارايات باااين أنااا اب المصااال ة  -هاء 
 المتعددئن

ينا ل الكثَ  من األجملش ة الي تدعب أاداف القمة ال املية الق اُع ا اص واارمد  املددي  -41
 والدوائا األكا نية والرقنية والشااكا  بل أصياب امليفيية املر د ين 

ال الرطا يددة لدددعب ارمدد  امل يومددا   وادد  مبددا  ل أ يقرصددا  افددة األعمدد وتر دداوع مبددا  ل -42
الرطدا ل الدوليددة  مدد  املًؤ ددا  الرطا يددة مددن أجددل  عددب تنايددل جملرددائل القمددة ال امليددة  مبددا   ذلدد  

  (48)منردى القمة ال املية ومنردى إ ا ل ا جملنجملت

__________ 

(41) http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/  
(42) http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ifap/knowledge  

_socities_policy_handbook.pdf  
(43) http://www.wsis-community.org/  
(44) http://www.itu.int/pub/S-POL-WSIS.REP-2016  
(45) http://groups.itu.int/stocktaking/WSISPrizes/WSISPrizes2016.aspx#home  
(46) http://www.itu.int/pub/S-POL-BROADBAND.17-2016  
(47) http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/davos-discussion-paper-jan2016.pdf ر

  http://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGrouponDemand-2016.pdfو
(48) http://files-eu.clickdimensions.com/iccwboorg-a29q0/files/iccbasis_igfmessages_231116.pdf  
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 مددول  الدددي متثدددل  جملشدددا   اب ددة النظدددا  ال دددامل  يتيفدداي  ا دددات  احمل2016و  عددا   -43
ددددائل األعمددددال الرطا يددددة  دددددما  ايتيفدددداي  با ددددات  احملمددددول  حملددددة عامددددة ب نددددواع  اقريفددددا  ًو

  إىل جاجملددده عدددد  مدددن ايًر ااضدددا  ا قييميدددة والق ايدددة  (49)2016ايتيفدددال النقالدددة   عدددا  
دا  يًدددر  املناف دددا  امل دددرقبيية   ق ددداع ايتيفددداي   وعدددن الدددنُصل القائمدددة أ دددا وتقدددا يا عدددن

ائل ايتيفال النقالدة   إ ا ل الكدوا ا وأعيندت الااب دة عدن تملًديم صدندو، ا ل بركدا     (50)ًو
بدعب من إ ا ل الرنمية الدولية   املميكدة املريددل ل ي اجمليدا ال ظمدت وايالنددا الشدمالية  مدن أجدل 

ايتيفاي  ت زيز الشااكا  املبركال و عب مًؤ ا  األعمال الناشرتة  م  النكيز عيت خدما  
  (51)النقالة ليمًؤ ا  اليف  ل واملرًو ة ا طب

وتدددددؤ ا منظمدددددا  اارمددددد  املددددددي  و اا بدددددا زاا   منرددددددى القمدددددة ال امليدددددة ومنرددددددى إ ا ل  -44
ا جملنجملت و  مها من منرديا  ارمد  امل يومدا   وتاكدز  اب دة ايتيفداي  الرقدميدة عيدت امل دائل 

 مددن الرقايددا ال ددنوا امل نددوع 2016جملاقشددت  ب دة عددا   كمددة  فقددداملر يقدة بالرنميددة وا قددو، وا و 
  اليفا   عن الااب ة وماكدز  دوا الرنميدة الدوليدة  م دائل ا قدو، ارم  امل يوما  ال امل   صد

  (52)ايقريفا ية وايجرماعية والثقافية وا جملنجملت
با جملنجملدت و د اب مدن  وتريح   ية ا جملنجملت منردى  ماعا  الرقنيل واملصنيل امل نيل -45

امل نيددددل بر ددددويا وت صددددد قيددددا  شددددبكة إجملنجملددددت مارويفددددة  وفضدددد ا عددددن إعدددددا  املبددددا   الروجيصيددددة 
وواضدددد    ال ياًدددداتية وو قددددا  ا يفا ددددة ا ع ميددددة  هتدددددف ا م يددددة إىل بندددداء قددددد ا  املصنيددددل

ت ددددويا اددددال ا جملنجملددددت  مبددددا يكاددددل الثقددددة ويشددددط  عيددددت مشددددا كة امل ددددر ميل    ال ياًددددا   
ا جملنجملدددت  و  كددداجملوع األول/ ي دددم   جملشدددا  ا م يدددة اًدددرنراجا  أوليدددة خييفدددت إليصدددا   اًدددة 

  (53)واً ة الن ا، ل ينا يواا  م رقبل ا جملنجملت

 تيسير مسارات العمق وتن ية مجموعة مختارة من أنصطة هييات األم  المت دة -واو 
 تن ية مسارات العمق -1 

بااااةدارة الصاااا ن العااااام وجمياااا  أناااا اب المصاااال ة يااااي النهااااوض دور الساااالطات المعنيااااة  )أ( 
 (1-بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من أجق التنمية )جي 

يرطيت إًصا  تكنولوجيا  امل يوما  وايتيفاي    اال الرنمية   أعمال الوكاي   -46
املاليدددة الدوليدددة   املر يفيفدددة الراب دددة لتمدددب املريددددل  واملنظمدددا  املر دددد ل األ دددااف  واملًؤ دددا 

 تملكيدد  70/125 قاا ادا   ال امدة  ا م يدة وأعا   وا صا  األخاى من أصياب امليفيية 

__________ 

(49) http://www.gsma.com/mobileeconomy/  
(50) http://www.gsma.com/publicpolicy/resetting-competition-policy-frameworks-for-the-digital-ecosystem ر

  /http://www.gsmaintelligence.com/research/2016و
(51) http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/innovationfund  
(52) http://giswatch.org/2016-economic-social-and-cultural-rights-escrs-and-internet  
(53) http://www.internetsociety.org/sites/default/files/2016%20Scenario%20Project%20Board%20Update-

Compressed.pdf  
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 القمددة جملرددائل تنايددل   املر ددد ين امليفدديية أصددياب بددل والرواصددل الر دداوع ومبددا   بقدديب الرزامصددا
  ال املية
جملرددائل القمددة ال امليددة   شددكيت ال  قددة بددل أاددداف الرنميددة امل ددردامة و 2016و  عددا   -47

الاداع  رو  النكيز الائي   ل مل الوكداي  ا كوميدة الدوليدة وأصدياب امليفديية اةخداين )اجملظدا
عدددن اا البيدددداع ال دددب    اجرماعصدددا ال دددنوا بياجملددد بددداء(  و  أيا /مدددايو  أصدددد   اموعدددة - أويا 

وايًددرقاا    الاضدداء ا لكددنوي الاضدداء ا لكددنوي   كددز عيددت ت زيددز األمددن  مبددا   وإجددااءا 
  و  يفزيااع/يوجمليدده  عقددد  منظمددة الر دداوع والرنميددة   امليددداع (54)والنصددوة بايقريفددا  الاقمدد 

ايقريفدددددا  الاقمددددد . ايبركدددددا  والنمدددددو وايز ادددددا  "ايقريفدددددا ا اجرماعددددداا وزا يددددداا بشدددددملع موضدددددوع 
رت ل تيفدددداي  ميرقددددا  ال ددددامل    و  تشدددداين الثدددداي/جملوفم   جملظددددب ايلددددا  الدددددو (55)"ايجرمدددداع 

  (56)مشا ك 8 000ال نوا )تييكو  ال امل (   باجملكوك   ضو  أكثا من 

 (2-الهيايق األساسية للمعلومات واالتصاالت )جي  )ب( 
تضد ي  مًؤ دا  األعمددال الراب دة ليق دداع ا داص بالددو  القيددا ا   تيفدميب ا ياكددل  -48

ا ياكدل األًاًدية   ل الر   الركنولوج  إىل اًرماا  ل لاألًاًية وإقامرصا  وتؤ ا ًاعة وت  
 وزيا ل عاة الن ا، املراا ليم ر ميل وتوف  مزيد من ا دما  

كثددد ل لر زيدددز إقامدددة ا ياكدددل األًاًدددية   ويضددد ي  ايلدددا  الددددورت ل تيفددداي  بملجملشددد ة -49
ا  وايتيفدداي   ومواءمددة   ذلدد   عددب وضدد  ايًددناتيطيا  الو نيددة لركنولوجيددا  امل يومدد مبددا

ددددداء م ددددداي   وليدددددة   اددددداي  تشدددددمل  يددددد  الدددددن  ا   ال ياًدددددا  وعمييدددددا  الرنظددددديب  وإً 
  وت مدددل  ندددة الن دددا، ال ددداي  عيدددت ت زيدددز ايلرزامدددا  ال ياًددداتية بر دددويا الن دددا، (57)الاا يويدددة

 عيدت الر داوعجي ة خاصة عقدهتا اليطنة   أثناء املنرددى ايقريفدا ا ال دامل    ال اي   و كز 
  (58)"2020بييوع ش ن اخاين  يول عا   1.5وصل "بشملع 
ويقددددد  البندددد  الدددددورت ومًؤ ددددا  ماليددددة  وليددددة أخدددداى الدددددعب املددددارت ملشددددا ي  ا ياكددددل  -50

األًاًددية الواًددد ة الن دددا،   املندددا ب الناميدددة  وي ددد ت توافدددب اة اء املقدددنا مدددن ايلدددا  األو و  
أل دااة الرنميدة اا  يفيفد الرنمية امل ردامة  ويرضمن عنيفااا  قميداا  بشملع الرنمية إىل  عب أاداف

والرد يه عيت اًر دا  الركنولوجيا  الاقميدة وبنداء  ينكز اارمامه عيت الابس بالن ا، ال اي  
  (59)املصا ا  فيصا  وتنظيب املشا ي    الا ااال وخيب فاص ال مل فيه

__________ 

(54) http://www.mofa.go.jp/files/000160279.pdf  
(55) http://www.oecd.org/internet/ministerial/  
(56) http://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2016-PR51.aspx  
(57) http://www.itu.int/pub/S-POL-WSIS.OD_IMPL  
(58) http://www.itu.int/pub/S-POL-BROADBAND.16-2016  
(59) http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-proposal-new-consensus-development-

20161122_en.pdf  
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كدددداي  أخددداى ومددد  مر صددددا شدددبكا  ا ددددات  وي مدددل باجملدددامل األ ليدددة ال دددامل  مددد  و  -51
احملمددددول  وعددددن  ايددددب اموعددددة ايتيفدددداي    يفدددداي  ال ددددوا    لرددددوف  الددددابس ا لكددددنوي   

  (60) يما  ال جرتل و  يفاي  ال وا  

 (3-ال صوج على المعلومات والمعارف )جي  )ج( 
ل عيدددت امل يومدددا    اًر ااضددداا شدددام ا  الدددة ا يفدددو 2016أجدددا  اليوجمل دددكو    عدددا   -52

 وامل ا ف عيت اليف يد ال امل   وأكد ذل  من جديد اقرناعصا بضاو ل زيا ل ت زيز تبا ل امل دا ف
 لبناء ارم  م افة شامل ليطمي  

ديس عييصدا الضدوء  -53 ًُ ل عد  من املبا  ا  ل د الاطول الاقمية بل ا ن دل  الدي  وقد ا ُّ
نايدددل جملردددائل القمدددة ال امليدددة  فاددد  أييول/ًدددبرم   أ يدددب   اًدددر ااة ا م يدددة ال امدددة ال شددداا لر

ايلدددا  الددددورت ل تيفددداي  وايرتدددة األمدددب املريددددل ليم ددداوال بدددل ا ن دددل ومتكدددل املددداأل مبدددا  ل 
  وأ يقدددت (61)"مر ددداووع. الشدددااكة ال امليدددة مدددن أجدددل امل ددداوال بدددل ا ن دددل   ال يفدددا الاقمددد "

احملمددول مبددا  ل ايلرددزا  برددوف  الددابس ا لكددنوي لين دداء    اب ددة النظددا  ال ددامل  يتيفدداي  ا ددات 
شدداكة مر صدددل لشددبكا  ا ددات  احملمددول بال مددل عيددت تقيددين الاطددول  24الددي الرزمددت مبوجبصددا 

  و يده ايدم يفقدو، (62)زل احملمولدةبل ا ن ل   خدما  ا جملنجملت وا دما  املالية بداألجص
اددوة األمددب املريدددل ال ددام   قددو، ا جمل دداع أع يُ ددده تقايددااا ا جمل دداع الردداب  لتمددب املريدددل إىل م

  (63)عن ال بل الكايية ب د الاطول الاقمية بل ا ن ل من منظو  يفقو، ا جمل اع
وتددددددؤ ا املاافددددددب ال امددددددة  دددددددما  ا جملنجملددددددت  و اا اامدددددداا   ا يفددددددول عيددددددت امل يومددددددا   -54

 لدددي  عيددت اارمامصددا تاكددز املددوا نل  إجملنجملددت بشددملع توصددية أو وبددا ايددم وأصددد  وا دددما  
 ا ياكددددل وتددددوف  ا جملنجملددددت  إىل احملييددددل ال ددددكاع وصددددول إمكاجمليددددة ول ددددل الثقافيددددة  املًؤ ددددا 
  وت ددداوع ايلدددا  ال يددددا ال دددامل  وايلدددا  الددددورت لااب دددا  ومًؤ دددا  (64)وامل ددددا  األًاًدددية

جملنجملددت عددن  ايددب مكاتدده ال يددد املكربددا  مدد  جصددا  م نيددة أخدداى عيددت ت زيددز الوصددول إىل ا 
ال ياًددة   وأصددد   اليوجمل ددكو منشددو اا ب نددواع (65)واملكربددا  و  اددا مددن ماافددب ا دددما  ال امددة

النموذجيدددة لركنولوجيدددا  امل يومدددا  وايتيفددداي  الشدددامية ليطميددد    ت يددديب األشددد اص ذوا 
لتشدد اص ذوا ا عاقددة    ومبددا   توجيصيددة بشددملع الددر يب املارددوا والددر يب عددن ب ددد (66)ا عاقددة

 و  جملي ددداع/أبايل  أقدددا الاايدددب املر يفدددن امل دددين با ددددما  املاليدددة الاقميدددة الرددداب  ل لدددا  الددددورت

__________ 

(60) http://www.etcluster.org/about-etc/etc-2020  
(61) http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/press-release-itu-and-un-women-announce-global-par 

tnership-for-gender-equality-in-the-digital-age  
(62) http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/connected-women/the-commitment  
(63) A/HRC/RES/32/13  
(64) http://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c20f4  
(65) http://www.ifla.org/publications/node/10546?og=7409  
(66) http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-commu nic 

ation-materials/publications/full-list/model-policy-for-inclusive-icts-in-education-for-persons-with-dis 

abilities/  
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ًي ية من الرقدا يا عدن ا واجملده الرنظيميدة والرطا يدة وا واجملده املر يقدة بامل درصيكل  ل تيفاي 
  (67)املالية الاقمية  ا دما  

 (4-بناء القدرات )جي  )د( 
 مكاًده يكر   الر ييب وبناء القد ا  أمهية يفامة   متكدل البيدداع الناميدة مدن جدين -55

  وكداي  األمدب عقدد اليفدد   ادلا و  واقريفا ية من ايبركا    اال الركنولوجيا  اجرماعية
  ال ديدد مدن املدؤمتاا  ويفيقدا  ال مدل والددو ا  2016املريدل وجصا  م نيدة أخداى    عدا  
وكريبدددا  إ شدددا ية ومدددوا   أخددداى هتددددف إىل ت زيدددز قدددد ا   الرد يبيدددة  وأصدددد   مبدددا   توجيصيدددة

 واض   ال ياًا  واملصنيل امل نيل بركنولوجيا  امل يوما  وايتيفاي  وم ر مييصا 
 و  أييول/ًبرم   عقد ايلا  الدورت ل تيفاي  جملدول لبناء القد ا  يفول موضوع  -56
  تضددمنت جي ددا   كددز  عيددت إ ا ل ا جملنجملددت "ء القددد ا    ال يفددا الاقمدد ا رنددا  فدداص بنددا"

  وبا ضدافة (68)وأاداف الرنمية امل ردامة  واييفرياجا  من املصا ا  ا ديددل  و و  ا ام دا 
إىل ذلددد   ي مدددل ايلدددا  عيدددت إعدددا ل ايكيدددة مااكدددز ايمريددداز الراب دددة لددده الدددي تقدددد  الردددد يه إىل 

 يوما  وايتيفاي    الق داعل ال دا  وا داص  باعربا ادا شدبكة عامليدة مدياا تكنولوجيا  امل
وايفددل لربدا ل املنداال الرد يبيددة واملدوا   وا د ا     إ دا  أكا نيددة ايلدا   وب دد عمييدة اخريددا  

  (69)2018و 2015ماكزا ا ليدو ل املمردل بل عام   32تناف ية  اخر  
  لرمكل واض   ال ياًدا  وأخيفدائي  الركنولوجيدا مدن وتدعب   ية ا جملنجملت زماي -57

البيداع النامية من املشا كة   فاقة ال مل امل نية هبندًة ا جملنجملت و  اا من منرديا  ا جملنجملدت  
وباجملااددداا ملشدددا كة الشدددباب   منرددددى إ ا ل ا جملنجملدددت  وت رضدددي  ا م يدددة اموعدددة مرنوعدددة مدددن 

  البيداع النامية  ترناول ا واجمله الرقنية مدن ا جملنجملدت  مبدا   األجملش ة الرد يبية ويفيقا  ال مل 
 من باوتوكول ا جملنجملت والشبكا  اارم ية  6ذل  جملشا ا صدا  

 (5-بناء الثقة واألمن يي استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت )جي  )ها( 
ويدوفا يدة ارمد  امل يومدا   تنم يشكل أمدن الاضداء ا لكدنوي جاجملبداا مرزايدد األمهيدة مدن -58

ال جملامل ال امل  ألمن الاضاء ا لكنوي  الدلا يقدو   ايلدا  الددورت ل تيفداي   إ دا اا لرن ديب 
 ايلدددا  واصدددل وقدددد اييفرياجدددا  القاجملوجمليدددة والرقنيدددة والرنظيميدددة والرد يبيدددة    يددد  أ ددداء ال دددامل 

 الر دد  ي ايفصددا الددي الريددديا  ملواجصددة ا لكددنوي الاضدداء أمددن جواجملدده بشددملع توصدديا  إصدددا 
ليريفدا  دوا ا  وقد أجملشرتت ف ا، و نية  (70)عنه الناشرتة والرصديدا  الركنولوجيا    ال اي 

مددن ايلددا  ومنردددى أفاقددة الريفدددا  أمددن الاضدداء ا لكددنوي   ال ديددد مددن البيددداع  بدددعب تقددين
 لييوا ا واألمن   أيفياع كث ل 

__________ 

(67) http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Pages/default.aspx  
(68) http://www.itu.int/en/ITU-D/Capacity-Building/Documents/CBS%202016/Final%20Report%20 

CBS-2016_web.pdf  
(69) http://academy.itu.int/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=588&lang=en  
(70) http://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx  
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 2016و  تشددددداين الثددددداي/جملوفم   اًرضددددداف ايدددددم أو وبدددددا مدددددؤمتا األخ بدددددون ل دددددا   -59
(Octopus 2016 بشددددملع الر دددداوع عيددددت مكافيددددة ا دددداائب ا لكنوجمليددددة  مبناًددددبة الددددلكاى ال ددددنوية )

  (71)ا ام ة عشال يتااقية بو اب ت املر يقة با انة ا لكنوجملية
بيامددا بشدملع املبددا   وا جددااءا  املر يقددة بالاضدداء    البيددداع ال ددب   وت صدد  اموعددة -60

ا لكنوي  با اذ إجااءا  قوية ضدد ًدوء اًدر دا  الاضداء ا لكدنوي  مبدا   ذلد  ا  اداب  
  (72)وت زيز وض  إ ا  اًناتيط  يًرقاا  الاضاء ا لكنوي عيت اليف يد الدورت

واضدد   ال ياًددا  ومنظمددا  إجملادداذ القدداجملوع وأعددد البندد  الدددورت باجملاادداا جديددداا لدددعب  -61
 واارم  املدي   مكافية ا انة ا لكنوجملية 

إ ددا  ًياًدداا  قامددة شددبكة إجملنجملددت مارويفددة "وأصددد     يددة ا جملنجملددت و قددة ب نددواع  -62
تقايدا بيرتة ا  ا ل وثقة امل ر ميل والركنولوجيا والشبكا   و      تاكهز اارمامصا عيت"وموثوقة

اللا أعدتده ا م يدة  األمهيدة ايقريفدا ية لبنداء الثقدة واألمدن  2016بكة ا جملنجملت ال املية ل ا  ش
  (73)عيت ا جملنجملت

وي يزال تملث  ا جملنجملت عيت األ اال يث  شوا ل تُ اََل عن  ايب ال جملامل ال دامل  ألمدن  -63
 الدددورت ايلددا  أ يددب مددايو /أيددا  فادد  الاضدداء ا لكددنوي ومبددا  ا  مددن  يدد  ا صددا  امل نيددة 

شدددااكا   مايدددة األ ادددال  إقامدددة بشدددملع  يدددة األ ادددال مل ددداعدل الدوليدددة واملنظمدددة ل تيفددداي 
و املؤمتا الدورت ال اشا بشملع كاالة أمن األ اال (74)والشباب   و  أييول/ًبرم   اجمل قد   واً 

  (75)األ اال والشباب عيت ا جملنجملت

 (6-البيية المواتية )جي  )و( 
مدا ل مر ددد  األ دااف  نكددن  أقدا  البندد  الددورت شددااكة الرنميدة الاقميددة بوصداصا راددل -64

عمييددا  إعدددا  اًددناتيطيا   مددن خ لدده ألصددياب امليفدديية مددن الق دداعل ال ددا  وا دداص  عددب
الشااكة ذا  األولويدة البياجملدا   الرنمية الاقمية   البيداع النامية وتنايلاا  وتشمل ااي  عمل

ا   والبيرتددة املواتيدددة ل قريفددا  الاقمددد   ووصددول ا ميدد  إىل ا جملنجملدددت  وا كومددة الاقميدددة  واملؤشددا 
  (76)وت ميب ا دما  واملنابا الاقمية  وا انة ا لكنوجملية

و  أيا /مايو  عقد ايلا  الدورت ل تيفاي  الندول ال املية ال نوية ليصيرتا  الرنظيمية  -65
تنظدددديب تكنولوجيددددا امل يومددددا  وايتيفدددداي    ضددددوء ت دددد     ميفددددا  يفيدددد   كددددز  عيددددت ت ددددو 

امل ددرقبيية عيددت  تددملث  الر ددو ا  الركنولوجيددة ومنيفددا  ا ياكددل األًاًددية  وعيددت الركنولوجيددا 
ددا    اددال (77)ال جملددامل الرنظيمدد  ال ددامل    واعرمددد  الندددول املبددا   الروجيصيددة ألفضددل املماً 

__________ 

(71) http://www.coe.int/en/web/cybercrime/octopus-interface-2016  
(72) http://www.mofa.go.jp/files/000160279.pdf  
(73) http://www.internetsociety.org/doc/policy-framework-open-and-trusted-internet ر

  /http://www.internetsociety.org/globalinternetreport/2016و
(74) http://www.itu.int/en/cop/Pages/consultation-may2016.aspx  
(75) http://www.saferinternet.pl/en/conferences-and-trainings/10th-international-conference  
(76) http://www.worldbank.org/en/programs/digital-development-partnership  
(77) http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2016/default.aspx  
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ا  مدداج املددارت الاقمدد   عقدده يفددوا  عددامل  بشددملع ا  مدداج املددارت الاقمدد  جملُظددب بدددعب مددن مًؤ ددة 
  (78)بيل وميييندا  يرم

وواصدددل ايلدددا  عميددده عيدددت وضددد  امل ددداي  الدوليدددة   ادددال ايتيفددداي  وتكنولوجيدددا   -66
كدددل األًاًدددية   امل يومدددا  وايتيفددداي   و عدددب هتيرتدددة البيرتدددا  املواتيدددة ل ًدددرثما  وإقامدددة ا يا 

البيداع النامية  وير صد ايلا  عد اا من املدوا   مل داعدل واضد   ال ياًدا  وا يرتدا  الرنظيميدة  
 مبدددا   ذلددد  قاعددددل البياجملدددا  ال امليدددة ملؤشددداا  ايتيفددداي /تكنولوجيا امل يومدددا  وايتيفددداي  

 اعددددل البياجملدددا  ال امليدددةواليدددة ت قددده ا يرتدددا  الرنظيميدددة لركنولوجيدددا امل يومدددا  وايتيفددداي   وق
 ل ياًا  الر اياا   واملن  ال امل  ليربا ل بل ا يرتا  الرنظيمية 

 (7-تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )جي  )ن( 

 ا كومة ا لكنوجملية  
  جملشددا  إ ا ل الشددؤوع ايقريفددا ية وايجرماعيدة أيفدددا إصدددا  لد اًددة 2016  عدا   -67

ملريدددل ايًرقيفددائية بشددملع ا كومددة ا لكنوجمليددة الدي تُنَطددز كددل ًددنرل  والددي  كددز  عيددت األمدب ا
مؤشدا  ا كومة ا لكنوجملية أل ااة الرنمية امل ردامة  وتضمنت مقا جملا  بل البيداع باًدر دا 

  وأةصدددا  الد اًدددة ايًرقيفدددائية أع ا كومدددة ا لكنوجمليدددة توجدددد (79)ت دددويا ا كومدددة ا لكنوجمليدددة
لكنصدددا أشدددا   إىل اًدددرماا  اجملرشدددا  الاطدددول الاقميدددة وات ددداع  ق رصدددا  وي  ع    يددد  البيدددداع اة

وأقددل البيددداع منددواا  ويفددد   الد اًددة اجتاادداا مرزايددداا  ددو تكامددل اا األكثددا تقدددم ًدديما بددل البيددداع
 ا دددما  ال امددة عيددت ا جملنجملددت  وقدددمت مقنيفددا  لرشددطي  اًددر دا  الركنولوجيددا ا ديدددل  

تداابس األ دا  ا  ا ل ال امة ب اائدب نكدن أع تددعب لقيدب أادداف الرنميدة امل دردامة  مبدا   ذلد 
ال ياًدداتية والرن دديب املًؤ دد   والبياجملددا  ا كوميددة املارويفددة  واملشددا كة ا لكنوجمليددة  وا دددما  

 ال امة الشامية واملنيفاة 
جيدددا  ا ديدددل مدددن إمكاجملدددا  مدددا تن ددوا عييددده الركنولو  ويفظدد  باارمدددا  واًدد  الن دددا، -68

 لدعب ا صو  الي تبل ا ا كوما  و  اا من ا صا  امل نية   ًبيل لقيدب الرنميدة امل دردامة 
ت    إجملنجملدت األشدياء أل دااة وأصد  ايلا  الدورت ل تيفاي  وشاكة ًي كو تقايااا ب نواع 

ع عقدتددده  ندددة األمدددب املريددددل  ددد اء   و  جملي ددداع/أبايل  تاكدددز اارمدددا  اجرمدددا (80)الرنميدددة ال امليدددة
ا  ا ل ال امة عيت لويل املًؤ ا  ال امة من أجل وض  ًياًا  مركامية وشامية واًر ااة 

  (81)أاداف الرنمية امل ردامة
و  تشاين الثاي/جملوفم   اًركش  املؤمتا ال دامل  األول ألصدياب امليفديية املر دد ين  -69

ئية ال  قدددة بدددل ا جملنجملدددت واأل دددا القاجملوجمليدددة الو نيدددة  مبدددا   ذلددد  بشدددملع ا جملنجملدددت والوييدددة القضدددا
  (82)خيفوصية البياجملا  والقاجملوع ا نائ 

__________ 

(78) http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/Documents/GSR2016/Meeting_report_E.pdf  
(79) http://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016  
(80) http://www.itu.int/en/action/broadband/Documents/Harnessing-IoT-Global-Development.pdf  
(81) E/2016/44-E/C.16/2016/8  
(82) http://conference.internetjurisdiction.net/  
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 األعمال الرطا ية ا لكنوجملية  
اعرمددد  اليطنددة ا يفيفددائية   األمددب املريدددل    اذا /مددا س  ت ددا ي  جديدددل فضدد ا  -70

  (83) ل الدولية   ا دما  الاقميةعن منصطية ُوض ت لت قيا ل األوجملكرا  لقياس الرطا
و  جملي دداع/أبايل  عقددد األوجملكرددا  أًددبوعه الثدداي ليرطددا ل ا لكنوجمليددة  الددلا شددا ك فيدده  -71

ليرطددا ل ا لكنوجمليددة بددل املًؤ ددا   مؤشددا األوجملكرددا  خبدد   وجملشددا خ لدده جملرددائل 200أكثددا مددن 
ًدددداس جاازيرصددددا ليرطددددا ل   الددددلا ييفددددن  البيددددداع عيددددت أ2016الرطا يددددة وامل ددددرصيكل ل ددددا  

  وجملشددا األوجملكردددا  أيضدداا   اًددرل تناولردددا اةثددا  الرطا يددة ألجملظمدددة  ايددة البياجملدددا  (84)ا لكنوجمليددة
  و  (85)والرددددددفقا  الدوليدددددة ليبياجملدددددا   والبياجملدددددا  املر يقدددددة بالرطدددددا ل ا لكنوجمليدددددة عددددد  ا ددددددو 

الدو ل الااب ة عشال ملدؤمتا األمدب املريددل متوز/يوليه  أُ يب باجملامل الرطا ل ا لكنوجملية ليطمي     
مل دداعدل البيددداع  اجرم ددت املنظمددا  الدوليددة وكياجملددا  الق دداع ا دداص ليرطددا ل والرنميددة  يفيدد 

النامية   ل ل جاازيرصا ليرطا ل إلكنوجملية  وياكز ال جملدامل عيدت تقييمدا  الرطدا ل ا لكنوجمليدة  
وايتيفدددداي   واملدددددفوعا   ولوج ددددريا  الرطددددا ل  وا ياكددددل األًاًددددية لركنولوجيددددا امل يومددددا  

  (86)واأل ا القاجملوجملية والرنظيمية  وتنمية املصا ا   والرمويل أل ااة الرطا ل ا لكنوجملية
وجملظددب ايلددا  ال يدددا ال ددامل  ًي ددية مددن املددؤمتاا  ا قييميددة الااميددة إىل ت زيددز خدددما   -72

    ليل الرطا ل ا لكنوجملية لي دما  ال يدية 2015ب د أع جملشا    عا   الرطا ل ا لكنوجملية 
دد ة  -73 وواصددل ماكددز الرطددا ل الدوليددة ت زيددز الرطددا ل ا لكنوجمليددة ليمًؤ ددا  اليفدد  ل واملرًو

 املًؤ ا  اليف  ل واملرًو ة ا طب الراب ة له  جتا ل ا طب من خ ل أكا نية
الر دددددداوع والرنميددددددة   امليددددددداع  و  يفزيااع/يوجمليددددده  وقّ ددددددت الدددددددول األعضدددددداء   منظمدددددة -74

ايقريفددددا ا ا عدددد ع الددددوزا ا بشددددملع ايقريفددددا  الاقمدددد   الددددلا ينكددددز اارمامدددده عيددددت ا يددددا ا  
ال ياًداتية املرايفددة لزيددا ل الددابس ا لكددنوي عيددت اليفدد يد ال ددامل   وت زيددز ت ددويا إجملنجملددت األشددياء  

  (87)ن أجدددل امل دددرقبل الاقمددد ول دددل الثقدددة واألمدددن  وتدددوف  فددداص ال مدددل وت دددويا املصدددا ا  مددد
  (88)واعرمد  املنظمة أيضاا توصية منقية بشملع  اية امل رصي    اال الرطا ل ا لكنوجملية

 الر يب ا لكنوي  
عقدد ايلدا  الدددورت ل تيفداي  واليوجمل دكو    اذا /مددا س  منرددى ًياًداتياا مشددنكاا  -75

ددائل النقالددة  ضددب وز اء الر  يدديب وتكنولوجيددا امل يومددا  وايتيفدداي   وجمُلشددا  بشددملع الددر يب بالًو
ددائل النقالددة    مددلكال ًياًدداتية  ومددن املقددا  إجددااء اًر ااضددا  مشددنكة ل ياًددا  الددر يب بالًو

__________ 

(83) E/2016/24-E/CN.3/2016/34  
(84) http://unctad.org/meetings/en/Presentation/dtl_eweek2016_TFredriksson2_en.pdf ر

  http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1068و
(85) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf ر

  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d06_en.pdfو
(86) http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/eTrade-for-All.aspx  
(87) http://www.oecd.org/internet/oecd-digital-economy-ministerial-declaration.htm  
(88) http://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf  



A/72/64-E/2017/12 

19 GE.17-03236 

بيددداع  رددا ل لري دد  الركامددل بددل ًياًددا  الر يدديب وتكنولوجيددا امل يومددا  وايتيفدداي  لريقيددب 
 أاداف الرنمية امل ردامة 

ية ايلا  عيت إعدا  منشدو  بشدملع ت دويا املصدا ا  والدر يب مددى ا يدال وت ك  أكا ن -76
 والركنولوجيا النقالة 

دل عيدت اًدر دا   -77 وتشمل باامل عمل اليوجمل كو بشملع الر يب ا لكدنوي تدد يه املدً 
ليكاددداءا    ادددال تكنولوجيدددا  تكنولوجيدددا  امل يومدددا  وايتيفددداي  مدددن خددد ل إ دددا  املنظمدددة

ل    وايتيفاي امل يوما وت ميب اًر دا  املوا   الر ييميدة املارويفدة الدي تقيدن  ا اص باملدً 
 عالية ا و ل  ت ييمية موا  تكالي  يفيفول املدا س   البيداع النامية عيت

ائل ا لكنوجملية    ة )اليفية ا لكنوجملية(ياليفي لياعاية ت    الًو
الايدددا ل    صدددد وتي ددد  ت دددو ا  الاعايدددة اليفددديية تدددؤ ا منظمدددة اليفدددية ال امليدددة  و   -78

ددددائل ا لكنوجمليددددة   إ ددددا  منظومددددة األمددددب املريدددددل   لييفددددية ال ددددامل  ماصددددداا جملشددددا وقددددد بالًو
  اجملرشدددا  اليفددية ا لكنوجمليدددة عيددت اليفددد يد ال دددامل  ب نددواع شدددامية اًرقيفددائية   اًدددة ا لكنوجمليددة
كثد   مثد  ل عطداب   وتايد بإيفااز تقدد  موجزاا و نياا عن اليفية ا لكنوجملية  125ترضمن 

اًدناتيطيا  و نيدة لييفدية ا لكنوجمليدة  فضد ا اا بيد 120من البيداع  إذ أصبح لدى أكثا من 
ددائل النقالدددة    عددن تزايددد اًددر دا  مبددا  ا  تقدددمي ا دددما  اليفدديية عددن ب ددد واًددر دا  الًو

أع الرقد    اال اليفدية ا لكنوجمليدة   وم  ذل   تؤكد منظمة اليفية ال املية (89)اال اليفية
ليم منصطياا وي مضموجملاا  وقد شد   عيت ضداو ل زيدا ل ايارمدا  بوضد  ال ياًدا   ول دل 
ا  دددا  القددداجملوي والرنظيمددد  لييفدددية ا لكنوجمليدددة  وايًدددرثما  وبنددداء القدددد ا  لريبيدددة ايفرياجدددا  

س ا والدخل ذا  الدخل املن ا  رد ل  وي ًيما   البيداع وت مل املنظمة يفالياا عيدت  ملرًو
لي دددما   ت زيددز جملظددب امل يومددا  عددن  ايددب الشددااكة الر اوجمليددة بشددملع البياجملددا  اليفدديية وإ ا اددا

  (90)اليفيية املركامية الي تاكز عيت الناس

 ال مالة ا لكنوجملية  
مبددا   ذلدد  تزايددد النقدداش بشددملع تددملث  ارمدد  امل يومددا    ال مالددة   2016شددصد عددا   -79

ولويدل ب د  أجملدواع   وفيمدا بينصدا ايًر اجملة عيت أ اء الوةائ  مبيفا   خا جية    اخل البيداع
الرشددد يل اةرت  والردددملث  احملرمدددل عيدددت امدددوع ال مالدددة مدددن جدددااء ال مدددل إىل عمالدددة  ددد  جملظاميدددة 

ى ايقريفددا ا والددلكاء ايصدد ناع    األجددل ال ويددل  و  كدداجملوع الثاي/ينددايا  جملددوق    املنرددد
اارمددا  ا كومددا     وشددد  البندد  الدددورت عيددت ضدداو ل(91)ال ددامل  تقايددا عددن م ددرقبل الوةددائ 

  (92)ومًؤ ا  األعمال الرطا ية برطديد مصا ا  القوى ال امية لر ئب ال يفا الاقم 

__________ 

(89) http://who.int/goe/publications/global_diffusion/en/  
(90) http://www.healthdatacollaborative.org/و رhttp://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-

centred-care/framework/en/  
(91) http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/  
(92) http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016  
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منددددو الركامددددل  وزا   منظمددددة ال مددددل الدوليددددة اارمامصددددا هبددددل  ايجتااددددا   مبددددا   ذلدددد  -80
إ ا ل  وضاو ل إعدا ل تقيديب بل ً ًل ا مدا  ال املية و ا ا اًرق اب القوى ال امية والنابس 

                 ًدددددو، ال مدددددل و نيددددداا وإقييميددددداا وعامليددددداا  وتشدددددكل الركنولوجيدددددا عنيفدددددااا اامددددداا   مبا  هتدددددا املرتويدددددة
  (93)مل رقبل ال مل

ائل ا لكنوجملية    البيرتة )البيرتة ا لكنوجملية( ليفاحل ت    الًو
يت ا صو  الي يبل ا اارم  الدورت ملواجصة امل ا ا البيرتية ال املية بايارما  ادد اا يفظ -81

  اتاددا، بددا يم امل رمددد مبوجدده اتااقيددة األمددب املريدددل ا  ا يددة بشددملع ت دد  املنددا   الددلا  خددل 
    وتؤ ا تكنولوجيا  امل يوما  وايتيفاي   و اا يفاماا    د(94)2016يفيز النااذ   عا  

ايارمدددا  بقدددد ا   يفاليددداا  كمدددا يرزايدددد البياجملدددا  وتبا  دددا وليييصدددا  مايدددة  فدددا  ا جمل ددداع والبيرتدددة 
البياجملددا  الضدد مة  وقددد  كددز  وكدداي  منصددا املنظمددة ال امليددة لت صددا  ا ويددة عيددت اييفرياجددا  

اعددة وامليددا  مددن البياجملددا    اادداي  ذا  األولويددة ل  ددا  ال ددامل  لي دددما  املناخيددة )وادد  الز  
 واليفدددية ولييدددل  دددا ا الكدددوا ا(  وعيدددت وضددد  م ددداي  مدددن أجدددل تبدددا ل امل يومدددا  والر ددداوع

   وعميت منظمة األمب املريدل ليرنمية اليفناعية مد  ا ماعدة ايقريفدا ية لددول  داب(95)با الية
 ال اقة  وكااءل أفايقيا عيت ل ل موا   امل يوما  املر يقة بال اقة املرطد ل

كبد   فقدد أ يقدت اليطندة ايقريفدا ية  يفظيت املددع اللكيدة باارمدا   2016و  عا   -82
 United 4) "مريددوع مدن أجدل مددع ذكيدة م دردامة"ألو وبا وايلا  الدورت ل تيفاي  مبا  ل 

smart sustainable cities  لر زيدددز  و  تكنولوجيدددا  امل يومدددا  وايتيفددداي    الرنميدددة ا ضددداية  )
  و  (96)امل دددددردامة ت دددددويا مؤشددددداا  أ اء  ئي دددددية لقيددددداس تنايدددددل مبدددددا  ل املددددددع اللكيدددددة فضددددد ا عدددددن

أيا /مايو  اعُرمد   منردى جمل قره اليطنة وايلا  إع ُع  وما بشملع تيفدميب مددع أذكدت وأكثدا 
اًدددردامة  وأعقبددده    أييول/ًدددبرم   اعرمدددا  إعددد ع موجملريايدددديو خددد ل منرددددى جملظمرددده اليطندددة 

  و  متوز/يوليددده  ُعقدددد   ًدددن افو ل منرددددى (97)ألمايكدددا ال تينيدددة والكدددا ية وايلدددا ايقريفدددا ية 
عددامل  ليمدددع اللكيددة  وبا ضددافة إىل ذلدد   عقددد  اليطنددة ايقريفددا ية ألو وبددا وايلددا  والدددو ل 

فايدب الثالثة ملؤمتا األمب املريدل امل ين با ًكاع والرنمية ا ضاية امل ردامة    جنيد   اجرمداع 
  (98)خ اء بشملع  ف  عطية املدع اللكية امل ردامة عيت اليف يد ال امل 

و  كدداجملوع الثاي/يندددايا  ُعقدددد   الكويددت املنرددددى ال دددامل  الثدداي بشدددملع ايتيفددداي     -83
يفاي  ال وا    وأُ يقت   إ ا  الا ا دا مبا  تاع عامليراع مهدا شدبكة ايلدا  ليمر دوعل 

__________ 

(93) http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_448448/lang--en/index.htm  
(94) http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php  
(95) http://www.wmo.int/gfcs/  
(96) http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx  
(97) http://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/Documents/Forum-on-SSC-UNECE-ITU-

18-19-May-2016/Rome-Declaration-19May2016.pdfو رhttp://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-

and-Seminars/gsw/201609/Pages/default.aspx  
(98) http://www.worldsmartcity.org/ رhttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/Meetings/2016/ 

2107/Background_document.pdf  

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/Documents/Forum-on-SSC-UNECE-ITU-18-19-May-2016/Rome-Declaration-19May2016.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/Documents/Forum-on-SSC-UNECE-ITU-18-19-May-2016/Rome-Declaration-19May2016.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/Documents/Forum-on-SSC-UNECE-ITU-18-19-May-2016/Rome-Declaration-19May2016.pdf
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    يفدداي  ال ددوا    واليفددندو، ال ددامل  ل ًددرطابة ال دداي ة   يفدداي  مددن أجددل ايتيفدداي
  (99)ال وا  

ائل ا لكنوجملية   اال الز اعة )الز اعة ا لكنوجملية(    ت    الًو
تن ددب منظمددة األ ليددة والز اعددة تنايددل الز اعددة ا لكنوجمليددة  اخددل منظومددة األمددب املريدددل   -84

امل نيدددة بري ددد  تبدددا ل امل دددا ف عيدددت  ًددد  الز اعدددة ا لكنوجمليدددة وتدددديا املنظمدددة شدددؤوع  اعدددة مما  
  (100)ا جملنجملت بشملع الز اعة والرنمية الاياية

  عيدددت وضددد  اًدددناتيطيا  و نيدددة ليز اعدددة 2016و كدددز  املنظمدددة اارمامصدددا    عدددا   -85
ا لكنوجمليدددة  مبدددا   ذلددد  تقددددمي الددددعب لرنايدددل تيددد  ايًدددناتيطيا    عددددل قدددا ا   وأصدددد   

 وعقددد  منردددى الز اعددة ا لكنوجمليددة  لددي ا يًددناتيطيا املنظمددة مدد  ايلددا  الدددورت ل تيفدداي  
خدد اء بشددملع    وجملُظمددت مشدداو ل(101)اددال الز اعددة ا لكنوجمليددة   اب/أ  دد م جيدا  يفيددول   

دددس اًددديا اًدددناتيطيا  الز اعدددة ا لكنوجمليدددة مدددن أجدددل الز اعدددة األًددداية امل دددردامة    من قدددي ًو
 وأو وبا 
 ت ددددد   تكنولوجيدددددا امل يومدددددا  وايتيفددددداي "و  يفزيااع/يوجمليددددده  تنددددداول مدددددؤمتا بشدددددملع  -86

(  ُعقد   واشدن ن ال اصدمة  ًدبل إًدصا  ايبركدا ا    متكدل ICT for Ag) "أل ااة الز اعة
  وجملظمت ايرتة خدما  ا  اثدة الكاثوليكيدة مدؤمتااا بشدملع ت د   تكنولوجيدا (102)ص ا  املزا عل

  وتاكهدز اارمامده "مدن ايبركدا  إىل اةثدا "امل يوما  وايتيفاي  أل ااة الرنمية تناول موضدوع 
وجيدددا امل يومدددا  وايتيفددداي   وجملظمدددت وكالدددة الوييدددا  املريددددل ليرنميددددة عيدددت ت بيقدددا  تكنول

  (103)الدوليددة مدددؤمتا قمدددة بشدددملع اًدددر دا  البياجملدددا  الاقميددة مدددن أجدددل بنددداء القدددد ل عيدددت الريمدددل
جملقاش عيت ا جملنجملت بشملع  واض ي ت منظمة األ لية والز اعة أيضاا باألعمال الريض ية ملنردى

  (104)لبناء القد ل عيت الريمل امل يوما  وايتيفاي ت    تكنولوجيا  

ائل ا لكنوجملية      ال يو  )ال يو  ا لكنوجملية( اال ت    الًو
ير يددده قيددداس و صدددد الرقدددد  احملددداز   ًدددبيل لقيدددب أادددداف الرنميدددة امل دددردامة تبدددا ل  -87

 ًرماا  مبقا يا كب ل  مبا   ذل  تبا ل جملواتل البيوا ال يمية با امل يوما 
و  يفزيااع/يوجمليدددددده  جملظمددددددت إ ا ل الشددددددؤوع ايقريفددددددا ية وايجرماعيددددددة    مقددددددا األمددددددب  -88

املريددددل  املنرددددى ال دددنوا األول املر دددد  أصدددياب امليفددديية امل دددين بر ددد   ال يدددب والركنولوجيدددا 
يفكومة   80عن أكثا من  وايبركا  أل ااة أاداف الرنمية امل ردامة  اللا شا ك فيه ممثيوع

كل املنردددى أيفددد ال ناصددا الث ثددة ةليددة تي دد  الركنولوجيددا الددي أجملشددرتت أثندداء املنردددى الدددورت وشدد
__________ 

(99) http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/05.aspx  
(100) http://www.e-agriculture.org/e-agriculture  
(101) http://www.fao.org/asiapacific/resources/e-agriculture/en/ر وhttp://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Pres 

ence/AsiaPacific/Documents/Annex%201%20E-agriculture%20Solutions%20Forum.pdf  
(102) http://ictforag.org/  
(103) http://sites.google.com/site/dataforresiliencesummit/  
(104) http://www.e-agriculture.org/forums/forum-archive/forum-icts-resilience  
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  وتنددداول صددداايفة ال  قدددة بدددل أادددداف الرنميدددة امل دددردامة 2015الثالددد  لرمويدددل الرنميدددة   عدددا  
  (105)وال يب والركنولوجيا وايبركا 

مبا   ذلد  جملقدل   الوقت ا قيق  وت مل اليوجمل كو عيت ت زيز جملقل امل ا ف والر اوع   -89
ددا  ال يميددة  وتشددط  عيددت إتايفددة الوصددول ا ددا  البياجملددا  الضدد مة ومشددا كة املددوا نل   املماً 

إىل البيوا واملنشو ا  املر يفيفة   البيداع النامية  وتر داوع منظمدة األ ليدة والز اعدة وباجملدامل 
ة ال املية ليميكيدة الاكايدة   باجملدامل البيدوا األمب املريدل ليبيرتة ومنظمة اليفية ال املية واملنظم

(  الدلا ندنح البيدداع الناميدة م اميدة تاضدييية   ا يفدول عيدت Research4Lifeمن أجدل ا يدال )
اا   امل نية بالبي  ال يم  واليفية والز اعة والبيرتة  الي  ض  يًر ااة األقااع
(106)  

 (8-والتنوع اللغوي، والم توى الم لي )جي التنوع الثقايي والهوئة الثقايية،  )ح( 
تواصددل اليوجمل ددكو إ مدداج جملرددائل القمددة ال امليددة   عميصددا املر يددب بددالرنوع الثقددا  والي ددوا  -90

 أصددد   أكرددوبا /األول تشدداين و  و ايددة الددناا الاقمدد  وت زيددز  و عددب اليفددناعا  ا بداعيددة 
ريدددددل ليم ددددرو نا  البشدددداية  تقايددددااا عامليدددداا ب نددددواع ؤمتا األمددددب اململدددد الثالثددددة الدددددو ل   اليوجمل دددكو 

  (107)  يرضمن توصيا  بشملع املدينة الاقميةالثقافة. امل رقبل ا ضاا
و  اذا /ما س  أصد   اليوجمل كو  بايشناك م  ايلا  الدورت لااب ا  ومًؤ ا   -91

  و عدت اليوجمل دكو املردايف  إىل اًدر دا  (108)املكربا   مبا   توجيصية  مايدة الدناا الاقمد 
تكنولوجيدا  امل يومددا  وايتيفداي   مايددة الثقافددة والرندوع والددناا والرواصدل بشددملما  ووضدد ت 

مل دا ا النصده والددما  والضدا    امل اضدة باجملاااا ي ر د  الريفويا بال دواتل لاصدد املواقد  الناثيدة
  (109)لبي  وباجملااه الرش يي  لير بيقا  ال اتييةبايشناك م  م صد األمب املريدل ليرد يه وا

 ويظل توافا احملروى احملي  واحملروى املراا بي ا   رياة عيت ا جملنجملت  وتندوع احملردوى   -92
 املواق  الشبكية الائي ية  ميفد  قيب لي ديد من أصياب امليفيية 

 (9-اإلعالم )جي  طوساال )ط( 
دددددائس تزايدددددد النقددددداش بشدددددملع ت ددددد  البيرتدددددة -93 الرواصدددددل  ا ع ميدددددة النددددداجب عدددددن اجملرشدددددا  ًو

ددددائس ا عدددد    واجملرشددددا   ومندددداذج ال مددددل الرطددددا ا ايجرمدددداع   والر دددد ا    اددددال الدعايددددة لًو
ائس ا عد   ا ديددل   ميفا   األخبا  ال امية خا ج جمل ا، امل اي  اليفياية الرقييدية  وتملث  ًو

ائس  جملر ابا  وعمييا  صن  القاا  الرواصل ايجرماع   عيت اي مبا   ذل  ًو
و  أييول/ًددبرم   عقددد ايددم أو وبددا مددؤمتااا بشددملع يفايددة ا جملنجملددت  وجملشددا  اليوجمل ددكو  -94

  اًددددددة ًياًدددددداتية بشددددددملع ا دددددددو  ا ديدددددددل لي يفوصددددددية ويفايددددددة الر بدددددد  والشدددددداافية   ال يفددددددا 
__________ 

(105) A/RES/69/313 و ر123  الاقدالhttp://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type= 

13&nr=1924&menu=1634  
(106) http://www.research4life.org/  
(107) http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/culture-for-sustainable-

urban-development/  
(108) http://www.ifla.org/node/11017  
(109) http://whc.unesco.org/en/news/1308/  
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لردد يه اليفديايل    وواصل باجملدامل اليوجمل دكو الددورت لرنميدة ايتيفدال تدوف  الددعب (110)الاقم 
 اللين لظت ً مرصب باألولوية لدى املنظمة 

 (10-األبعاد األخالقية لمجتم  المعلومات )جي  )ي( 
اعرمددددد ايددددم يفقددددو، ا جمل دددداع    يفزيااع/يوجمليدددده  قدددداا اا بشددددملع ت زيددددز و ايددددة يفقددددو،  -95

عيت يفقدو، ا جمل داع   وأكد القاا  أمهية ت بيب مل  قائب (111)ا جمل اع عيت ا جملنجملت والرمر  هبا
لدددددى تددددوف  خدددددما  الوصددددول إىل ا جملنجملددددت  وشددددد  عيددددت أع ا قددددو، ذاهتددددا الددددي يرمردددد  هبددددا 
 األش اص خا ج ا جملنجملت جيه أع لظت با ماية أيضاا عيت ا جملنجملت  وي ًيما يفاية الر ب  

اا اا و  تشددداين الثددداي/جملوفم   اعرمدددد  اليطندددة األفايقيدددة  قدددو، ا جمل ددداع والشددد وب قددد -96
  (112)بشملع ا ب   يفاية ا ع   والر ب  عيت ا جملنجملت   أفايقيا

  يفقددو، ا جمل دداع والرشددا و  كدداجملوع األول/ ي ددم   جملشددا  اليوجمل ددكو تقايددااا ب نددواع  -97
  (113)يرناول م مللي ا يفوصية والر ب 

  لكثددد  مدددن ا كومدددا  ويشدددكل ايفرمدددال اًدددر  ل ا  ادددابيل ل جملنجملدددت ميفدددد  قيدددب -98
  (114)لياكا األصورت واعرنا، الشباب وعقد  اليوجمل كو مؤمتااا بشملع ا جملنجملت

ويددوىل اارمددا  مرزايددد لييقددو، ايقريفددا ية وايجرماعيددة والثقافيددة فيمددا ير يددب با جملنجملددت   -99
جي ددة  ئي دية بشددملع ادلا املوضددوع الدلا تناولدده أيضداا منشددو   اب ددة  وودل منردددى إ ا ل ا جملنجملدت

  (115) صد ارم  امل يوما  ال امل قدمية ال نوا امل نوع ايتيفاي  الر

 (11-التعاون الدولي واإلقليمي )جي  )ك( 
اًدددرطابت األمدددب املريددددل و  ادددا مدددن الوكددداي  ا كوميدددة الدوليدددة يًدددر ااة ا م يدددة  -100

بشدملع ال امة ال شاا لرنايل جملرائل القمة ال املية  من خ ل إعا ل تنظيب وتنشيس جواجمله عميصدا 
الرنمية وتكنولوجيا  امل يومدا  وايتيفداي   وإ مداج األعمدال املريفدية هبدل  الركنولوجيدا  مد  

وي ردز  ايدم ايلدا  الددورت ل تيفداي   عيدت  ال مل املر يب بريقيب أاداف الرنمية امل دردامة 
مل دددردامة اًدددر دا  إ دددا  القمدددة ال امليدددة أًاًددداا ل ميددده عيدددت لقيدددب خ دددة الرنميدددة ا ًدددبيل املثدددال 

مدد  عميدده عيددت  صددد    وإ  اج تاتيبددا  الاصددد والقيدداس املر يقددة بالرنميددة امل ددردامة2030 ل ددا 
 جملرائل القمة ال املية 

__________ 

(110) http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-

articles /all-news/news/privacy_free_expression_and_transparency_unesco_launches_t/  
(111) A/HRC/32/L.20  
(112) http://www.achpr.org/sessions/59th/resolutions/362/  
(113) http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/human_rights_and_encryption_ 

unesco_launches_the_eighth_titl/  
(114) http://en.unesco.org/ConfQcUNESCO/home  
(115) http://giswatch.org/2016-economic-social-and-cultural-rights-escrs-and-internet  
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  جملددداق  املنرددددى ايقريفدددا ا ال دددامل  عدددد اا مدددن امل دددائل 2017و  كددداجملوع الثاي/يندددايا  -101
  وتاكدز اارمدا  (116)اليفدناعية الااب دةا امة املر يقة مبطرم  امل يومدا   الدي ُوصدات بملمدا الثدو ل 

اليفدددا   عدددن املنرددددى عيدددت ايبركدددا     2016الرقايدددا ال دددامل  عدددن تكنولوجيدددا امل يومدددا  ل دددا  
  (117)ايقريفا  الاقم 

 تن ية المواضي  -2 

 آليات التموئق )أ( 
و  اعنفدددت ا م يدددة ال امدددة    اًر ااضدددصا ال شددداا لرنايدددل جملردددائل القمدددة ال امليدددة  بالدددد -102

الائي دد    ددة عمددل أ يددم أبابددا اليفددا  ل عددن املددؤمتا الدددورت الثالدد  لرمويددل الرنميددة فيمددا ير يددب 
بايًرثما    تكنولوجيا  امل يوما  وايتيفاي  والق اعا  األخاى  مبا   ذل  اليدة تي د  

  (118)2030اد اا   وقت ييفب   خ ة الرنمية امل ردامة ل ا   ُأكد الركنولوجيا  واو ما
ويشدددددكل ايًدددددرثما  ا ددددداص امليفدددددد  الائي ددددد  لرمويدددددل ق ددددداع تكنولوجيدددددا امل يومدددددا   -103

وقددددد شددددكيت الشددددااكا  بددددل الق دددداعل ال ددددا  وا دددداص إضددددافة كبدددد ل إىل جمل ددددا،  وايتيفدددداي  
وجملاهل  املًؤ دا  املاليدة  مبا  ا  ايًرثما    ا ياكل األًاًية وا دما    البيداع النامية 

 مشدددا ي  الددددورت البنددد   عدددب فقدددد ة أيضددداا اًدددرثما ا  اامدددة   ادددال ا ياكدددل األًاًدددية الدوليددد
 األًاًددددددية ليصياكدددددل ا قييمدددددد  ال جملدددددامل ذلدددددد    مبدددددا الناميددددددة  املندددددا ب   األًاًددددددية ا ياكدددددل

 و دد  ال ددايفيية ليبيددداع الن ددا، عدداي  ا لكددنوي الددابس لكاالددة أفايقيددا   دداب   ل تيفدداي 
 كنوي الدورت بالكابل ليدول ا ز ية   احمليس ا ا   ا ل والابس ال ايفيية 

 ادارة اإلنترنت )ب( 

 ت زيز الر اوع  
 عددا باجملددامل عمددل تددوجملم بشددملع ارمدد  امل يومددا  إىل ت زيددز الر دداوع لرمكددل ا كومددا   -104

امل دداوال    م دائل ال ياًددة ال امددة الدوليددة مدن أع تناددل أ وا اددا وتضدد ي  مب دؤولياهتا عيددت قددد  
املر يقددة با جملنجملددت  ولكددن لدديم   الشددؤوع اليوميددة الرقنيددة والرشدد ييية الددي ي تددؤثا عيددت م ددائل 

  (119)ال ياًة ال امة الدولية
  إىل  ئدديم اليطنددة امل نيددة بر دد   ال يددب 70/125و يبددت ا م يددة ال امددة    قاا اددا  -105

ااة الرنميددة  مددن خدد ل اايددم ايقريفددا ا وايجرمدداع   إجملشدداء فايددب عامددل والركنولوجيددا أل دد
لوض  توصيا  بشملع كيايدة املضد  قددماا   تنايدل الر داوع امل دزز عيدت النيدو املردوخت   باجملدامل 

   و هتددا  وييفظددت اليطنددة عمددل تددوجملم  مبشددا كة كاميددة مددن  يدد  أصددياب امليفدديية امل نيددل 
ئيم بشدددملع ايكدددل وتكدددوين الاايدددب ال امدددل  وبدددت الاايدددب ال امدددل    مقدددنا الدددا  الراًددد ة عشدددال 

 اجرماعدددددده األول   أييول/ًددددددبرم     أًدددددداليه عميدددددده و عددددددا أصددددددياب امليفدددددديية إىل تقدددددددمي
__________ 

(116) http://www.weforum.org/agenda/archive/fourth-industrial-revolution/  
(117) http://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016  
(118) A/RES/69/313ر وA/RES/70/125  
(119) http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html  

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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ددددديقد  الاايدددددب ال امدددددل تقايدددددااا إىل اليطندددددة    و هتدددددا ا ا يدددددة وال شددددداين    (120)إًدددددصاماهتب   ًو
  2018 عا 

 منردى إ ا ل ا جملنجملت  
     ُعقدددددددد  الددددددددو ل ال دددددددنوية ا ا يدددددددة عشدددددددال ملنرددددددددى إ ا ل ا جملنجملدددددددت   كددددددداجملوع األول/ -106

  "تي   النمو الشامل وامل ردا "     وا ايخا ا باملك ي   وتناولت موضوع 2016 ي م  
يفيقدة  200بيدداا   املنرددى الدلا ضدب أكثدا مدن  123شد ن مدن  2 000وشا ك أكثا مدن 

مدددا شدددا ك ايف مدددن أصدددياب امليفددديية عيدددت ا جملنجملدددت  و كدددز  عمدددل وجي دددة مواضدددي ية  بين
ا ي ددا  ال امدددة عيددت يفقدددو، ا جمل دداع والرنميدددة امل ددردامة والنمدددو الشددامل وايتااقدددا  الرطا يدددة 

  (121)وم رقبل إ ا ل ا جملنجملت
ًدددنوا   10  متديدددد وييدددة املنرددددى ملددددل 70/125وقدددا   ا م يدددة ال امدددة    قاا ادددا  -107
تقدمدده   اددارت  اائددب ال مددل ومشددا كة أصددياب  املنردددى ينب دد  أع يواصددل"بملجملدده  وأقددّا  أخداى 

  و  متوز/يوليدددددده  جملظمددددددت إ ا ل الشددددددؤوع ايقريفددددددا ية "امليفدددددديية امل نيددددددل مددددددن البيددددددداع الناميددددددة
خدد اء مددن اموعددا  أصددياب امليفدديية كافددة  وايجرماعيددة م ركادداا مدتدده ث ثددة أيددا   عمددل فيدده

ي  جمل ا، املشا كةعيت اًر ااة ا  ا     (122)واًركشاف ًبل لر زيز ف الية املنردى وتًو
وتشدا كت أماجملدة املنرددى وفايقده ايًرشدا ا املر دد  أصدياب امليفديية   وضد  وتنايدل  -108

إمكاجمليدا  عمدل  مارويفدة يًركشداف لري ل عمل املنردى  مبا   ذل  عقد  و ا  مبا  ا 
 خيدددا ا  ال ياًدددا  لبيددد  بدددل الددددو ا  وجي دددا  عمدددل فيمدددا يفكومددا  ومنظمدددا  ب ينصدددا 

دددددا    املمكندددددة لدددددابس بييدددددوع شددددد ن اخددددداين أو أكثدددددا ومتكيدددددنصب  ومنردددددديا  ألفضدددددل املماً 
 جديددددل  قامدددة ائر فدددا   يناميدددة ألصدددياب امليفددديية املر دددد ين  وت دددويا  اائدددب واًركشددداف

 لقا مل ا د   جديدل ليدو ا   وأُ  ج   عمل املنردى م ا  لري   مشا كة ا تنظيمية أشكال
 37والشددددبابية امل نيددددة بددددإ ا ل ا جملنجملددددت مددددن  وا تادددد  عددددد  املنرددددديا  الو نيددددة وا قييميددددة -109

شكهيت ال  املنرديا  شبكة ف الة لربا ل    وقد2016  عا   72إىل  2015منردى   عا  
 جملت امل يوما  وا  ا   فض ا عن ت زيز الاوابس م  املنردى ال امل    ا ل ا جملن 

 قياس تكنولوجيا امل يوما  وايتيفاي  أل ااة الرنمية  
متثددل الشددااكة امل نيددة بقيدداس تكنولوجيددا امل يومددا  وايتيفدداي  أل ددااة الرنميددة منردددى  -110

أخداى  تُ دة عمد  ولييدل البياجملدا   ووكداي  وكالة من وكاي  األمدب املريددل 14ت اوجملياا يضب 
املر يقددة بر دد   تكنولوجيددا امل يومددا  وايتيفدداي  أل ددااة الرنميددة وبنرددائل القمددة ال امليددة  و  
اذا /ما س  قدمت الشااكة تقايااا عن إيفيفداءا  تكنولوجيدا امل يومدا  وايتيفداي  إىل اليطندة 

شدملع ادل  الركنولوجيدا   القائمدة النصائيدة ا يفيفائية   األمب املريدل  وأُ  جت ًرة مؤشاا  ب
ملؤشاا   صدد وقيداس الرقدد  احملداز  دو لقيدب أادداف الرنميدة امل دردامة  الدي اعرمددهتا اليطندة  
وأوصت اليطنة ا يفيفدائية   األمدب املريددل ببدلل جصدو  لر زيدز قدد ل الدنظب ا يفيفدائية الو نيدة 

__________ 

(120) http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WGEC-2016-to-2018.aspx  
(121) http://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/12/411  
(122) http://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2016/812-igf-retreat-proceedings-22july/file  

http://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download/12/411
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تيفدداي   و يبددت إىل الشددااكة أع تقددد  إليصددا عيددت إعدددا  إيفيفدداءا  تكنولوجيددا امل يومددا  واي
تقايااا ت ر اة فيه يفالة ا يفيفاءا  الامية لركنولوجيا امل يوما  وايتيفداي   2018  عا  

  2030و اصا   إ ا   صد خ ة الرنمية امل ردامة ل ا  
وير صددددددددددددد ايلددددددددددددا  الدددددددددددددورت ل تيفدددددددددددداي  قاعدددددددددددددل البياجملددددددددددددا  ال امليددددددددددددة ملؤشدددددددددددداا   -111

مؤشددددا مددددن أكثددددا  100الددددي تضددددب أكثددددا مددددن   /تكنولوجيا امل يومددددا  وايتيفدددداي  ايتيفددداي
يفقدددددائب وأ قدددددا  "بيدددددد  وقدددددد ُ يفدددددت أيفددددددا البياجملدددددا    مدددددوجز  ال دددددنوا امل ندددددوع  200 مدددددن

  وتناولددددت جملدددددول ايلددددا  (123)  الددددلا صددددد    متوز/يوليدددده"تكنولوجيددددا امل يومددددا  وايتيفدددداي 
ايتيفدداي /تكنولوجيا امل يومددا  وايتيفدداي   الددي ُعقددد    ال ددنوية ال امليددة امل نيددة مبؤشدداا  

تشاين الثاي/جملوفم    بوت واجملا  اًر دا  البياجملا  الض مة لاصد ارم  امل يوما   ومؤشاا  
                تكنولوجيدددددا امل يومدددددا  وايتيفددددداي  لييدددددد مدددددن  دددددا ا الكدددددوا ا  والبياجملدددددا  اللكيدددددة ليمددددددع

  (124)اللكية امل ردامة
 11اللا ي د  ايلا  ًنوياا ايًرنراجا  بشملع  ا قياس ارم  امل يوما تقايوي اة  -112

هبدددا  واملصدددا ا  املاتب دددة عيدددت تكنولوجيدددا امل يومدددا  وايتيفددداي  ا يفدددول مؤشدددااا مدددن مؤشددداا 
   تنميددددة تكنولوجيددددا امل يومددددا  وايتيفدددداي    ليددددل واًددددر دامصا  وادددد  املؤشدددداا  املد جددددة  

يردديح إمكاجمليددة إجددااء مقا جملددا   وليددة ليرقددد  احملدداز  ددو ارمدد  امل يومددا   شددام ا  يشددكل تدددب اا  مددا
عيدت تكنولوجيدا  ا يفدول لاكدا  أًد ا  أل (  ويُقدّيب الرقايدا - الااع أويا  عيت ما الزمن )اجملظا

  وقياًددا  ا قبددال عيددت ا واتدد  احملمولددة 2015و 2008امل يومددا  وايتيفدداي  بددل عددام  
دا  إيفيفاءا  تكنولوجيا امل يومدا  وايتيفداي  مدن أجدل  صدد الرقدد  وعيت ا جملنجملت  واًر 

  (125)احملاز  و لقيب أاداف الرنمية امل ردامة

 والمقترحات االستنتاجات -رابعاا  
عيددت اعرمددا  ا م يددة ال امددة خ ددة الرنميددة امل ددردامة  ًددنة متددا أول 2016شددكهل عددا   -113
ددت اددلاع القدداا اع إ ددا اا واًر ااضددصا ال شدداا لرنايددل جملرددا 2030 ل ددا  ئل القمددة ال امليددة  وقددد أً 

 خ ل ال قد املقبل  جديداا لي  قة بل ارم  امل يوما  والرنمية امل ردامة
وتش  األ لدة الدوا  ل   ايًدر ااة ال شداا و  ادلا الرقايدا إىل أع أمهيدة تكنولوجيدا   -114

ت دو  ايقريفدا ا  واارم دا   ترزايدد بشدكل    بوصداصا عنيفدااا رو يداا  امل يوما  وايتيفاي  
  وتر ددددددو  2030 دددددد  م ددددددبو،  وأمددددددا ًددددددرؤ ا  و اا شددددددام ا   لقيددددددب أاددددددداف خ ددددددة عددددددا  

ددديؤثا الدددي تشدددمل  اًدددرماا  ايبركدددا ا   الركنولوجيدددا  وا ددددما  ا ديددددل بدددوت ل اًدددرثنائية  ًو
عمددال الرطا يددة وا دددما  ال امددة األ إجملنجملددت األشددياء ولييددل البياجملددا  الضدد مة  تددملث اا شددديداا  

و اائدب عدي  النداس   ال دنوا  القيييدة القا مدة  ويرديح ذلد  لييكومدا  ومًؤ دا  األعمددال 
يث  أيضاا لدديا  كد ى  فالرطدا ل ا لكنوجمليدة  مدث ا  ترديح ليبيدداع  لكنه واملوا نل فاصاا اائية 

 ل ياً  وايًرثما    تي   الرطا ل النامية إمكاجملا  كب ل ولكن بيو صا ير يه ايلرزا  ا
__________ 

(123) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx  
(124) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/events/wtis2016/WTIS16-Final-report.pdf  
  2016ايلا  الدورت ل تيفاي    (125)
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ومدددن أاددددب الريددددديا    ادددلا اليفددددد  اًددددرماا  الاطددددول الاقميدددة بددددل املنددددا ب والبيددددداع  -115
واألشدد اص    دده كثددال املددوا   أو قيرصددا  فركنولوجيددا  امل يومددا  وايتيفدداي  أًددصل منددايا 

 أع وخُيشددت ه   البيددداع الناميددة وأفضددل جملوعيددة وأكثددا اًددر داماا   البيددداع املرقدمددة ممددا ادد  عييدد
وخُيشت  أقل البيداع منواا عيت وجه ا يفوص  تر ي  عن الاكه   م ا    و ارم  امل يوما 

مدددن فوائدددد الركنولوجيدددا  وع يفدددب  باملثدددل أع يكدددوع يفدددب أقدددل األشددد اص  خددد ا وت ييمددداا ومدددوا  
عيددت  يدد  أصددياب امليفدديية األشدد اص األكثددا  خدد ا وت ييمدداا ومددوا     البيددد الوايفددد  وجيدده 

ال مددددل م دددداا مددددن أجددددل بيددددوحم ارمدددد  م يومددددا  شددددامل رددددو   الندددداس وياكددددز عيددددت الرنميددددة  وفقدددداا 
لرراا من ق فاصة ت و  ارم  امل يومدا  ادلا عيدت  ل لرزاما  املق وعة   باجملامل عمل توجملم 

خييد  الاكده "ادو أي   و 2030 و يكال الوفاء بالر صد الوا     خ دة الرنميدة امل دردامة ل دا  
  "أيفداا و اء 

ضدداو ل بندداء  وادو إجددااءا   أع ير ددل  يدد  أصدياب امليفدديية ير يده ثدداع   وانداك لددد   -116
فا اجدة ماًدة إىل  قاعدل أ لة أول بشدملع ت دويا ارمد  امل يومدا  وأثدا  عيدت الرنميدة امل دردامة 

ريديدد املبدا  ا  والد امل الناجيدة توافا بياجملا  أول تكوع موثوقة ومرايفة   املوقت املناًه ل
الي ُت  ا تكنولوجيا  امل يوما  وايتيفاي  أل ااة الرنمية  وال وامل ال دياقية الدي تدؤثا   
النطداا  واألولويدا  الدي ًدرمكن ا كومدا  و  ادا مدن أصدياب امليفديية مدن اًدر  ل قيمددة 

 تكنولوجيا  امل يوما  وايتيفاي  بملك  قد  من الا الية 
لير دددد  ا ددددا ا   تكنولوجيددددا  امل يومددددا  اا جددددد ثالدددد  بددددالوت ل ال دددداي ة لددددد   وير يددددب -117

تنته  وياجهح أع وايتيفاي  وتملث  ذل    الرنمية ايقريفا ية وايجرماعية عيت ص يد ال امل 
لددددوي     الرشدددد يل اةرت والدددلكاء ايصددد ناع  اثدددا  تدددؤ ا إىل   اددداي  مثدددل عيدددت الرقدددد 

رطا ل ال املية وأمنان ا جملراج ايقريفا ا وال مالة وامل اي  ايجرماعية وال مل الثقا   وي يُ اف ال
مددا ًددرؤول إليدده اددل  الر ددو ا  ال امليددة    ريدد  ال ددياقا  احملييددة  وتشددكل ًدداعة وتدد ل الر دد  

فدإذا أ يدد اا   م دعيدت اليفد يدين الدو ين والددورت أيضاا لدياا ااماا أما  مًؤ دا  ا  ا ل الااًد ة
ومدن   ل  املًؤ ا  أع ت صب   تشكيل ارم  امل يوما  الشامل اللا ير ل من الناس ردو اا 

عيت النيو اللا الُرز  به   القمة ال املية  ف  بد  ا من أع تًا  عمييا  ليفن   الرنمية وجصة
 دما  القاا  تكوع قا  ل عيت الرااعل الدينام  م  ت و  الركنولوجيا وا 

رؤ ا تكنولوجيدا  امل يومدا  وايتيفداي   و اا يفامداا ومريفداعداا   ا صدو  الااميدة  -118 ًو
  وجيدده أع يكددوع اددلا الدددو  2030ويفددىت عددا   إىل لقيددب أاددداف الرنميددة امل ددردامة مددن اةع

 اخل منظومة األمدب املريددل و  ا كومدا  ومًؤ دا   من الر  يس ايًناتيط  أصي ا  جزءاا 
ددان الرقنيددة  تقدددمي م ددامهاهتا كاميددة لضدددماع األعمددال  وجيدده كددلل  عيددت اارمدد  املددددي واألًو

  طمي    وع أع ير ي  أيفد عن الاكهاقر اف مثال ارم  امل يوما  الشامل لي

    


