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 املتحدة لألمم العامة اجلمعية
 والسبعون الثالثة الدورة
 *األولية القائمة من 18 البند

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تسخري
 التنمية غراضأل

 واالجتماعي االقتصادي اجمللس
 2018 عام دورة
 ٢٠18 متوز/يوليه ٢٥و ٢٤
 **املؤقت األعمال جدول من )ب(18 البند

 يالتكنولوجوا العلم تسخري والبيئية: االقتصادية املسائل
 التنمية ألغراض

 تهددداومتابع املعلومددات جملتمدد  العامليددة القمددة نتددائ  تنفيدد  يف احملددر  التقددد م  
 والدويل اإلقليمي الصعيدين على

 العام األمني تقرير  

 موجز  
 الرذ  ،٢٠٠٦/٤٦ واالجتمراع  االقتصراي  اجمللر  لقررا  استجابة   التقرير هذا أُعد   

 جيرراوالتكنولو  العلرر  بتسرر ر املعنيررة اللجنررة حيرري  أن املتحررد  لألمرر  العررا  األمررن إىل فيرره طلرر 
 ويسررل  .العامليررة( القمررة) املعلومررا  جملتمرر  العامليررة القمررة نتررائ  بتنفيررذ علمررا   التنميررة ألغرررا 
 يف صرررررلحةامل صررررا بة اجلهرررررا  هبررررا اضرررر لعت الررررري الرئيسررررية األنشرررر ة علررررر  الضررررو  التقريررررر

 تنميرةوال للتجا   ملتحد ا األم  مؤمتر أمانة أعّد  وقد العاملية. القمة نتائ  لتنفيذ ٢٠1٧ عا 
 ألمرر ا منظومررة ياخرر  نمرر كيررا    قرردمتها الرري املعلومررا  إىل ايا  اسررتن التقريررر هررذا (األونكترراي)
 املصلحة. وأصحاب الدولية املنظما  من وغرها حد املت

 

__________ 

* 73/50A/. 
** E/2018/100. 
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 مقدمة  
 ويتضرمن .٢٠٠٦/٤٦ واالجتمراع  االقتصراي  اجمللر  لقرا  استجابة   التقرير هذا أُعد   -1

 الدوليررررة املنظمررررا  مررررن غرهرررراو  املتحررررد  األمرررر  منظومررررة مررررن كيررررا     33 مررررن مقد مررررة معلومررررا 
 إسهاما  تقدمي إىل فيها يعا لألونكتاي، العا  األمن من  سالة عل   يا   ،(1)املصلحة وأصحاب

ز عقبرررا . مرررن يعرتضررره ومرررا التنفيرررذ وإجنرررازا  العامليرررة القمرررة نترررائ  تنفيرررذ اجتاهرررا  بشررر ن  ويررروج 
 القمررة نتررائ  تنفيررذ عررن ضررافيةإ معلومررا  وتررري .٢٠1٧ عررا  يف واألنشرر ة الت ررو ا  أهرر  التقريرر
 .E/CN.16/2018/CRP.2 الوثيقة يف العاملية

 الرئيسية االجتاهات -أوالا  
 املستدامة التنمية -ألف 

 تكنولوجيرا يف ملحوظة ت و ا  العاملية القمة انعقاي منذ انقضت الي السنوا  شهد  -٢
 رصفرر ونشرر   ماعيررة.واالجت ييةاالقتصررا التنميررة يف وأتثرهررا وخرردما،ا، واالتصرراال  املعلومررا 
 ٢٠3٠ لعررا  ملسررتدامةا التنميررة خ ررة وأقررر  العامليررة. القمررة نتررائ  تنفيررذ يف تررؤثر كثررر   وحتررد  

 لرردف  كبررر     إمكررا علرر  ين ررو ن والتوصرري  واالتصرراال  املعلومررا  تكنولوجيررا  انتشررا  أبن
 وذلررر  ولوجيرررا التكن تلررر  قرررد   يف جزئيرررا   اإلمكرررا   تلررر  وتكمرررن املسرررتدامة. التنميرررة عجلرررة

 راياألفر متكرن علر  أيضرا   قرد ،ما ويف بعينهرا، إمنائيرة لتحرد   االسرتجابة حتسرن علر  التوصري 
 االقتصررايا  كرر هي علرر  املسررتجد  الت ررو ا  خرر ل مررن فرر كثر وأكثررر أبولررو ، ، االهتمررا  مررن

 أمش . بوجه وكفا ،ا العامة واخلدما  الوطنية
 معقرررد . نترررائ  إىل ترررؤي  تسرررتجد زالرررت ومرررا اسرررتجد  الررري السرررريعة التغررررا  أن إال -3

 وأمنرررا  األعمرررال ومنررراذ  املؤسسرررية اهلياكررر  مرررن العديرررد مررر  ق يعرررة حُترررد  التكنولوجيرررا  فهرررذ 
 تغرهرررا. أو تزحيهرررا أو واالجتماعيرررة، االقتصرررايية للتنميرررة يعامرررة ظلرررت الررري االجتمررراع  السرررلو 
 أيضررا   واسررت دامها واالتصرراال  املعلومررا  تكنولوجيررا إىل الوصررول يف التفرراو  يررؤي  أن وميكررن

 سياسراتية بيئرا  ،يئرةُ  عليره تن رو  مرا يوليرة منظما  أكد  وقد أتثرها.  ج  يف تفاو  إىل
 يف واالتصرررررراال  املعلومررررررا  تكنولوجيررررررا  وإيمررررررا ُ  واالبتكررررررا ، ل سررررررتثما  مواتيررررررة وتنظيميررررررة

__________ 

عيررررة  سرررريا وائرررري  اهلررررايد؛ اللجنررررة االقتصررررايية  اب رررة االتصرررراال  التقدميررررة؛ الرررر  أو وا؛ اللجنررررة االقتصررررايية واالجتما (1)
واالجتماعيرررة لغرررر؛ اسررريا؛ اللجنررررة االقتصرررايية ألفريقيرررا؛ اللجنرررة االقتصررررايية ألو وا؛ اللجنرررة االقتصرررايية ألمريكرررا ال تينيررررة 

  هبرررر  ألغرررررا  والكررررا يمل؛ املنظمررررة الدوليررررة للقضررررا  علرررر  اسررررتغ ل األطفررررال يف البغررررا  ويف إنتررررا  املررررواي اإلا يررررة واالجتررررا
جنسرية؛ املفوضرية األو وبيرة؛ منظمرة األغذيررة والز اعرة لألمر  املتحرد  )الفراو(؛ غرفررة التجرا   الدوليرة؛ االحتراي الردو  لراب ررا  
ومؤسسا  املكتبا ؛ االحتراي الردو  ل تصراال ؛ مركرز التجرا   الدوليرة؛ هيئرة اإلنرتنرت لألقرا  واأل قرا  امل صصرة؛ أمانرة 

إلنرتنررت؛ يعيررة اإلنرتنررت؛ منظمررة التعرراون والتنميررة يف امليرردان االقتصرراي ؛ منظمررة األمرر  املتحررد  لل فولررة؛ منترردإ إيا   ا
األونكترراي؛ إيا   األمرر  املتحررد  للشررؤون االقتصررايية واالجتماعيررة؛ منظمررة األمرر  املتحررد  للرتبيررة والعلرر  والثقافررة )اليونسرركو(؛ 

  املتحررد  للتنميررة الصررناعية )اليونيرردو(؛ معهررد األمرر  املتحررد  للتررد ي  والبحرر ؛ بررر م  األمرر  املتحررد  للبيئررة؛ منظمررة األمرر
مكترر  األمرر  املتحررد  املعررت امل ررد ا  واجلرميررة؛ االحترراي الليررد  العررامل ؛ البنرر  الرردو ؛ بررر م  األغذيررة العررامل ؛ منظمررة 

لأل صررررراي اجلويرررررة؛ منظمرررررة التجرررررا   العامليرررررة. انظرررررر الصرررررحة العامليرررررة؛ املنظمرررررة العامليرررررة للملكيرررررة الفكريرررررة؛ املنظمرررررة العامليرررررة 
http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WSIS-UNSG-Report.aspx  (.٢٠18شبا /فلاير  ٢8)اطُّل  عليه يف 

http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WSIS-UNSG-Report.aspx
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 السياسرا  وضر  يف املصرلحة أصرحاب يي  وإشرا ُ  ة،والق اعي الوطنية اإلمنائية االسرتاتيجيا 
 التفاو . أوجه من واحلد اإلمنائية القيمة لز ي  أمهية من املناسبة، التنفيذ وخ  

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات استخدام ويف التوصيل يف متفاوت لكنه مطرد منو -ابء 
 يظر  لكنه العامل، أحنا  يي  يف ال واالتصا املعلوما  تكنولوجيا  إىل الوصول يتزايد -٤

 .(٢)الناميرة البلردان مقا نرة املتقدمرة البلدان يف أعل  والنفاذ التوصي  مستو   أن ذل  متفاوات ،
 يف و ا   أ رردا   الركرر  خيلرر  أبال ٢٠3٠ عررا  خ ررة التررزا  للوفررا  اجلهرروي مررن مزيررد بررذل وينبغرر 
 والنفاذ. التوصي 

 مررن انتشررا ا   أكثررر الن ررا  العررري  والتوصرري  ائمولررة اخللويررة اهلواترر  التوصرري  وأصررب  -٥
 ولرررةائم اخللويرررة تررر اهلوا فاشررررتاكا  الناميرررة. البلررردان يف سررريما وال الثابرررت، اهلرررات  التوصررري 
 خ رو  عردي د جييا  تر يرتاجر  بينمرا الصروتية، االشرتاكا  من املائة يف ٩٠ من أكثر ا ن تشك 
 يف ش صن لك   الن ا العري  اهلات  يف وا د اشرتا  من أكثر ا ن ويوجد الثابت. اهلات 
 شربكا  نم تستفيد أن ميكن الي الذكية اهلوات  انتشا  تزايد يس ر  اجتا  وهو العامل، أحنا  يي 
 مرررن أقررر  سرررتفيدي ل تصررراال ، الررردو  االحتررراي تقرررديرا  إىل واسرررتنايا   أكرررل. ن رررا  عرررر  تتررري 

 املعيشررية سررراأل نصرر  مررن قلرري    ألكثررر وميكررن اإلنرتنررت، شرربكة مررن ا ن العررامل سرركان نصرر 
 املنزل. يف اإلنرتنت إىل النفاذ

 غرررا   إ ررردإ لتحقيررر  كرررا   وغرررر ترررد جي  املؤشررررا  هرررذ  يف النمرررو معررردل أن غرررر -٦
 دانالبلر أقر  يف نرتنرتاإل شربكة إىل وامليسو  الشام  الوصول وه  أال املستدامة، التنمية أهدا 

 يف اشرررتاكا   ٩٧ يوجررو  إىل ل تصرراال  الرردو  االحترراي تقررديرا  وتشررر .٢٠٢٠ عررا  لررولحب منرروا  
 مقا نررة ،٢٠1٧ عررا  يف املتقدمررة البلرردان يف نسررمة 1٠٠ لكرر  الن ررا  العررري  ائمررول اهلررات 

 لن رررا ا سررررعة ومتوسررر  منررروا . البلررردان أقررر  يف اشررررتاكا   ٢٢و الناميرررة، البلررردان يف اشررررتاكا   ٤8 ب
 مررن كنسرربة  األجهررز و  اخلردما  علرر  احلصررول تكلفرة أمررا الناميررة، البلردان يف عمومررا   قرر أ عرري ال

 االستفاي  يون لوض ا هذا وحيول املتقدمة. البلدان مقا نة عاي  فيها أعل  فه  الدخ  متوس 
 التنمية. يف أتثرها إمكانية من وحيد اإللكرتونية، اخلدما  من
 األفر  يف يلرو  وال نفسره. البلد ياخ  واالست دا  فاذالن يف أيضا   شديد تفاو  وهنا  -٧

 نسربة وتتجراوز وا .منر البلردان أقر  يف  رد  أشد مشكلة وه  اجلنسن، بن الرقمية الفجو  تقلص
  أقرر  النسرربة هررذ  نلكرر العررامل، أحنررا  ييرر  يف املائررة يف ٧٠ اإلنرتنررت يسررت دمون الررذين الشررباب
 ذوو األشررر اصو  الريفيرررة املنررراط  يف يعيشرررون الرررذين األشررر اص أمرررا املسرررنن. صرررفو  يف كثررررا  

 يف سررلبيا   أتثرررا   أيضررا   تابررةوالك القرررا   اإلملررا  مسررتو   ترردي ويررؤثر  ظررا . أقرر  زالرروا فمررا اإلعاقررة
 التكنولوجيا. هذ  ا تضان معدال 

__________ 

 ITU, 2017 Measuring the Information Society 2017, Vol. 1البيا   الروا ي  يف هرذا الفررس مسرتمد  مرن  (٢)

(Geneva). 
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 التكنولوجيا يف السريعة التغريات استمرار -جيم 
 مرررن املتنوعرررة اجملموعرررة إىل فتنضرررا  ديرررد ،ج وخررردما  تكنولوجيرررا  اسرررتمرا  تظهرررر -8

 االقتصررررراي نرررر جوا ييرررر  يف ائتملررررة وااث هررررا واالتصرررراال  املعلومررررا  تكنولوجيررررا  ت بيقررررا 
 "رابعةال الصناعية لثو  ا" اس  عليها أُطل  االبتكا ا ، من جديد  موجة وتض  والتنمية. واجملتم 

  والبيرررررا  ملت رررررو  ،ا والروبررررروات  ا   عل والرررررت االصررررر ناع ، الرررررذكا    ،"الثررررراي ا لرررررة عصرررررر" أو
 واملعررررزز، فرتاضررر اال والواقرررر  إلكرتونيرررة،  سرررابية عمليررررا  علررر  بنرررا    القرررررا ا  واختررراذ الضررر مة
 ومثررة الكميررة. احلوسرربةو  األشرريا ، وإنرتنررت القيرراي ، ذاتيررة واملركبررا  املغلقررة، السررج   وتقنيررا 
 فيهرررررا  د ُتسرررررت ذكيرررررة مررررردن إقامرررررة لتيسرررررر الرقمنرررررة تتيحهرررررا الررررري اإلمكرررررا   خررررراص اهتمرررررا 

 االقتصرررراي  الرفررررا  للنهررررو  الن ررررا  واسرررر  اسررررت داما   واالتصرررراال  املعلومررررا  تكنولوجيررررا 
 ل.املثا سبي  عل  النفا   وإيا   املرو   ركة حتسن خ ل من واالجتماع ،

 معي نرة أشركال اعتماي بوتر  التكهن صعوبة مدإ العاملية القمة منذ التجا ب بينت وقد -٩
 أقصرر  إىل سل نتفررا  مناسرربة سياسررا  وضرر  مث ومررن واالتصرراال ، املعلومررا  تكنولوجيررا  مررن
 والشررمول ملسراوا ا اعتبررا ا  وسرتكون ائتملررة. خماطرهرا مررن والت فير  املمكنررة فوائردها مررن  رد
 واملستجد . احلالية التكنولوجيا  أتثر حتديد يف هامة

 الرقمي االقتصاد -دال 
 أعرررررد  الرررررذ  ،والتنميرررررة والتجرررررا   الرقمنرررررة :٢٠1٧ لعرررررا  املعلومرررررا  اقتصررررراي تقريرررررر يشرررررر -1٠

 سررل  مررن العررامل  اإلنتررا  ويشررك  اإللكرررتوي. االقتصرراي  النشررا  نسرربة يف سررري  منررو إىل األونكترراي،
  ،العررامل اإليررا  ائلرر  النررات  مررن املائررة يف ٦.٥  اليررا   واالتصرراال  املعلومررا  تكنولوجيررا وخرردما 

 برررررررن املائررررررة يف ٤٠ بنسرررررربة واالتصررررررراال  املعلومررررررا  تكنولوجيررررررا خررررررردما  صرررررراي ا  منررررررت بينمررررررا
 أحنررا  ييرر  يف اإللكرتونيررة التجررا   مبيعررا  أبن األونكترراي تقررديرا  وتفيررد .٢٠1٥و ٢٠1٠ عررام 
 .(3)التجا ية املؤسسا  بن معام   معظمها ،٢٠1٥ عا  يف يوال  تريليون ٢٥ إىل وصلت العامل
 مرررن نررروا    فيهرررا تعمررر  ومتغرررر ، معقرررد  منظومرررة املتسررر  الرقمررر  االقتصررراي هرررذا ويشرررك  -11

  وخرردما اللاايررا و  األساسررية اهلياكرر  ترروفر علرر  الرقمرر  للق رراس التابعررة التجا يررة املؤسسررا 
 التجا يررة ملؤسسررا ا مررن أوسر  وجملموعررة الرقميررة، الشررركا  مرن وغرهررا للمنصررا  البيرا   إيا  

 يرز م علر  للحصرول مكثفرا   است داما   واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا  تست د  الي املرقمنة
 العم  . إىل والوصول اإلنتاجية ز ي  خ ل من تنافسية

 يف سرريما ال التجا يررة، واملؤسسررا  احلكومررا  أمررا  حتررد   الرقمرر  االقتصرراي منررو وي ررر  -1٢
 عرن الناشرئة الفررص الغتنرا  يكفر  مبرا مسرتعد غرر منهرا فكثرر منروا   البلردان أقر  أمرا الناميرة. البلدان
 تصررمد أن أ اي  إذا اإللكرتونيرة للتجررا   االسرتعداي يف االسررتثما  مرن البلرردان هلرذ  بررد وال الرقمنرة.

 املعلومرررررا  تكنولوجيرررررا  ييناميرررررة وتسرررررتغ  العامليرررررة، األسررررروا  يف املنافسرررررة ز ي  حترررررد  وجررررره يف
 تسرررتجي  أن عليهرررا جيررر  األساسرررية، اهلياكررر  حتسرررن عرررن فضررر   و  االزيهرررا . لتعزيرررز واالتصررراال 

 أتهيرر  إعرراي  إىل البلرردان ييرر  حتتررا  وال متغررر. عررامل  اقتصرراي يف املهررا ا  مررن اال تياجررا  لتغررر

__________ 

(3) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf
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 حتسرررررينا   سرررررتت ل  عمررررر  لسرررررو  تت هررررر  أن أيضرررررا   عليهرررررا بررررر  فحسررررر ، العاملرررررة قو،رررررا مهرررررا ا 
 يف التغررررا  مرررن ملزيرررد ل سرررتجابة والبلررردان ائليرررة تمعرررا واجمل األفرررراي ملهرررا ا  مسرررتمرين وتكييفرررا  

 واألسوا . التكنولوجيا

 السيرباين األمن -هاء 
 الرقمرر  االقتصرراي املعنيررة الدوليررة السياسررا  يف األمهيررة متزايررد موضرروس السرريلاي األمررن -13

 مررررناأل علرررر  اخل ررررر  اهلجمررررا   ررررواي  تزايررررد  وقررررد املعلومررررا . اتمرررر  جوانرررر  مررررن وغررررر 
  ساسررة ضررع  واطنمرر وُ ردي  العامررة. واخلرردما  األفررراي يف األثرر الرر  بعضررها أثررر السريلاي،

 األساسررررية كرررر اهليا  متعهررررد  مررررن السررررري  الترررردخ  تت لرررر  احلاسرررروبية واملعرررردا  اللاايررررا  يف
 السيلاي. لألمن الوطنية االستجابة أفرقة من بدع  اخلدما ، ومقدم 

 إىل تشررر فالتقررديرا  األشرريا . إبنرتنررت املرتب ررة األمنيررة امل رراطر إزا  القلرر  عررن وأُعرررب -1٤
 يف العردي هرذا يتضراع  أن ويُتوقر  األشيا ، إبنرتنت  اليا   مرتب  جهاز بليون ٢٠  وا  وجوي
 وكثرر اجلديرد ، لألجهرز  عليهرا متفر  يوليرة أمنيرة معراير هنا  وليست .(٤)سنوا  مخ  غضون

 برر  فحسرر ، األجهررز  مررالك  تضررر  إمكانيررة مررن ذلرر  يزيررد وال ن.مررؤم   غررر منهررا ُيسررتعم  ممررا
 مرن ذلر  غرر أو املروزس اخلدمرة  جر  يف األجهرز  هذ  أُقحمت إذا عموما ، اجملتمعا  ُيضع 

 الن ا . الواسعة اإللكرتونية اهلجما 
 ،السرررريلاي األمررررن املسررررتعملن توعيررررة إىل الراميررررة اجلهرررروي علرررر  الرررردو  االهتمررررا  ويركرررز -1٥

 املتعررديين ملصرلحةا أصرحاب تعراون إىل واحلاجرة واخلرردما ، املنتجرا  يف األمنيرة احلالرة وحتسرن
 املستقبلية. التهديدا  واستبا  احلالية للتهديدا  السرعة وجه عل  التصد  هل  ليتسىن

 املعلومات جمتم  قياس -واو 
 يف السررريعة التغرررا  ب بسرر املعلومررا  اتمرر  بنررا  حنررو ائرررز التقررد  قيررا  الصررع  مررن -1٦

 يف  املتغررر  ثرا،رراوأت اخلرردما  ون ررا  األجهررز ، وقررد ا  التوصرري ، ونوعيررة التكنولوجيررا، إمكررا  
 تعكر  كر   منتظمرا   يثا  حترد واالسرت دا  الوصرول تدابر حُتد   أن وينبغ  واجملتمعا . االقتصايا 
 اإللكرتونية.  واملنصا الذكية  واهلوات العري  الن ا  شبكا  مث  التكنولوجية، الت و ا 

 تكنولوجيرررا  عرررن واملصرررنفة واملفصرررلة الشررراملة البيرررا   مرررن املزيرررد إىل احلاجرررة وستشرررتد -1٧
 يررا   ال املتا ررة وجيررا التكنول انتشررا  زاي كلمررا  ااث ، مررن عليهررا يرتترر  ومررا واالتصرراال  املعلومررا 
 املعلومررا  رُيسرر ّ  الررذ  ضرر مة،ال البيررا   حتليرر  ويهيرر  أ ررد .  قميررة تكنولوجيررا  وأُتيحررت
 كنولوجيرات أتثرر لفهر  ديرد ج سرب    احلوسربة، يف الكامنة التحليلية والقو  السحا؛ والت زين الرقمية

 يف تتمثررررر  معقرررررد  مسرررررائ  ويثرررررر البيرررررا   نوعيرررررة علررررر  يتوقررررر  لكنررررره واالتصررررراال ، املعلومرررررا 
رر مبرردإ دوي مرر الفضررل  لبيررا  ا قيمررة وتظرر  السرريلاي. واألمررن البيررا   ومحايررة اخلصوصررية  نمتكُّ
 السوا .  د ل ع مالية وموا ي بشرية قد ا  يت ل  أمر وهذا منها، االستفاي  من احلكوما 

__________ 

(٤) https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/. 

https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
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 اإلقليمي الصعيد على واملتابعة التنفي  -اثنياا  
 أفريقيا -ألف 

 مرن رهراغ يون ترزال ال الري أفريقيرا يف انتشرا ا   أق  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا  -18
 لتحردي  للتصرد  اإلقليميرة األنشر ة ألفريقيرا االقتصرايية اللجنرة وتنس  اإلنرتنت.  ب ا   املناط 
 كرررا  :  السياسررراتية أولو ،رررا تكرررون أن وقرررر   واسرررت دامها. التكنولوجيرررا  تلررر  إىل الوصرررول
 وموا مررة التكنولوجيررا، إىل اجلميرر  ووصررول والتسررعر، العررري ، الن ررا  واسرررتاتيجيا  سياسررا 
 بعنروان تقريررا   ونشرر  اإلقليمر . التكامر  لتحقير  العرري  الن را  وتسر ر واللوائ ، السياسا 

 والتنظيمررر  القرررانوي لإلطرررا  واستعراضرررا   ،(٥)أفريقيرررا يف العرررري  الن رررا  إىل الوصرررول حتسرررن حنرررو
 .(٦)خمتا   بلدان يف واالتصاال  املعلوما  لتكنولوجيا 

 األفريقيررة القمررة األفريقيررة الشرربكة متعهررد  واموعررة الشرربكة ملعلومررا  قرر األفري املركررز ونظرر  -1٩
 االقتصررررايية واللجنررررة األفريقرررر  االحترررراي مفوضررررية ونظمررررت .(٧)و زيران/يونيرررره أ  /مررررايو يف لإلنرتنررررت
 .(8)الثاي/نوفمل تشرين يف مصر يف ُعقد الذ  اإلنرتنت، إليا   األفريق  املنتدإ ألفريقيا

 اهلادئ حمليطوا آسيا -ابء 
 اإلقليميرررة االستعراضرررا  اهلرررايد وائررري   سررريا واالجتماعيرررة االقتصرررايية اللجنرررة تنسررر  -٢٠

 يف  كوما،را وتردع  ،حتليليرة ي اسرا  وجتر  املن قة، هذ  يف العاملية القمة نتائ  بتنفيذ املتعلقة
 ز ي  أجرر  نمر معاجلتهرا ينبغر  أولويرة ذا  حترد   سررتة اللجنرة  ردي  وقرد السياسرا .  سر 
 مررن اجلديررد ، الت ررو ا  ذلر  يف مبررا  ررد، أقصرر  إىل واالتصراال  املعلومررا  تكنولوجيررا  قيمرة
 يف البلردان برن املتزايرد  الرقميرة الفجرو  تضيي  التحد   هذ  وتشم  االص ناع . الذكا  قبي 

  ركررة إيا   كفررا    وحتسررن األساسررية، اهلياكرر  تشررغي  أجرر  مررن التمويرر  اليررا  وحتديررد املن قررة،
 اسررررت دا  وز ي  الن ررررا ، العررررري  التوصرررري  يف املسررررامهة للعوامرررر  األولويررررة وإع ررررا  اإلنرتنررررت،

 .(٩)اقتصاي    املرأ  متكن سب  وتيسر العامة، اإليا   يف واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا 
  طريرررر بشرررر ن اإلقليمرررر  للتعرررراون إطررررا  علرررر  اللجنررررة يف األعضررررا  الرررردول اتفقررررت وقررررد -٢1

 العررري  للتوصرري  إقليميررة مبرراي   وهررو اهلررايد، وائرري  اسرريا من قررة يف السرررعة الفررائ  املعلومررا 
 حبريرة بكراب    ب هرا خر ل مرن السا لية غر النامية البلدان توصي  حتسن إىل ،د  الن ا 
 ذا  التحرد   علر  التوجيهيرة للجنرة األول االجتمراس و كز اإلنرتنت. عل  للتبايل نقا  ونشر

 .(1٠)اإلقليم  يون للت  ي  األولوية
__________ 

(٥) https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/towards_improved_access_to_broadband_ 
inafrica.pdf. 

(٦) https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/review_of_the_legal_and_regulatory_fra 
mework.pdf. 

(٧) https://internetsummitafrica.org/. 
(8) http://afigf.org/. 
(٩) http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction. 
(1٠) http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-

superhighway/about. 

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/towards_improved_access_to_broadband_inafrica.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/towards_improved_access_to_broadband_inafrica.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/review_of_the_legal_and_regulatory_framework.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/review_of_the_legal_and_regulatory_framework.pdf
https://internetsummitafrica.org/
http://afigf.org/
http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction
http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-superhighway/about
http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-superhighway/about
http://www.unescap.org/our-work/ict-disaster-risk-reduction/asia-pacific-information-superhighway/about
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 آسيا غرب -جيم 
 حتقيررر  أجررر  مرررن املبذولرررة اجلهررروي اسررريا لغرررر؛ واالجتماعيرررة االقتصرررايية اللجنرررة تشرررج  -٢٢

 تكنولوجيرررررا إىل الوصرررررول يف اإلقليميرررررة الفررررروا   وتعررررراج العربيرررررة، املن قرررررة يف اإلقليمررررر  التكامررررر 
 :الرقميرة للبنيرة القراي  اجلير  بعنروان تقريررا   اللجنرة  وأصرد   واسرت دامها. واالتصاال  املعلوما 
 .(11)اإلقليمية األولو   مناقشة لتيسر العربية املن قة يف للتنمية املتا ة والفرص التحد  

 التنميرررة وخ رررة العامليرررة للقمرررة املسرررتوإ  فيررر  العرررر؛ املنتررردإ املنظمرررة أطلقرررت أ  /مرررايو، ويف -٢3
 األول اجتماعرره اعتمررد الشررراكا ، وإقامررة اخلررلا  لتبررايل إقليمرر  منررل وهررو ،٢٠3٠ لعررا  املسررتدامة

 األول/ييسررمل كررانون  يف وُعقررد .(1٢)العربيررة املن قررة يف الرقمرر  واالقتصرراي التحررول  ررول برررو  توافرر 
 .(13)٢٠3٠ عرررا  خ رررة أهررردا  حتقيرر  أجررر  مرررن والتكنولوجيرررا االبتكررا  بشررر ن خرررلا  فريررر  اجتمرراس
 املعلومررا  تكنولوجيررا  قررو  بتسرر ر املسررتدامة التنميررة أهرردا  غررا   حتقيرر  مقبلررة ي اسررة وسررتتناول

 االقتصاي . والنمو والصناعة العمالة موضوعها بد اسة مقرتنة وستصد  واالتصاال ،
 ال ريررر  خلا طرررة النهائيرررة الصررريغة فوضرررعت العربيرررة الررردول جامعرررة مررر  اللجنرررة وتعاونرررت -٢٤

 املنتردإ رت روي يف هبرا شردسُيسرت  وثيقة وه  واعتمد،ا، اإلنرتنت حلوكمة املنقحة اإلقليمية العربية
 نظرررا  يف الرررذك   الرقمررر التحرررول بعنررروان ي اسرررة   ونشرررر  املسرررتقب . يف اإلنرتنرررت حلوكمرررة العرررر؛
 لتحسرررن اشرررئةالن التكنولوجيرررا  اسرررت دا  بشررر ن اخلرررلا  مرررن لفريررر  اجتماعرررا   وعقرررد  ،احلكررر 

 واملسا لة. الشفافية

 أورواب -دال 
 املتحرد  األمر  مركرز خر ل مرن اإللكرتونيرة التجا   تنمية يف ألو وا االقتصايية اللجنة تسه  -٢٥

 رتونيررا ،إلك البيرا   ايلتبر عمليرا  ت روير خر ل ومررن اإللكرتونيرة، التجا يرة واألعمرال التجرا   لتيسرر
 يف جديرررد  وصررريا ت اللجنرررة وأعرررد  البيئيرررة. القضرررا  عرررن املعلومرررا  وتقاسررر  الذكيرررة، النقررر  ونظررر 
  النافررذ اعتمرراي أيررد و  التجررا  ، تيسررر بشرر ن العامليررة التجررا   منظمررة اتفررا  اعتمرراي بعررد ،٢٠1٧ عررا 

 سيوية.ا  األو وبية قةللمن  االقتصاي  االحتاي يف اإللكرتونية التجا ية األعمال وتنمية الو يد 
 والبيرررررا   لكررررررتوياإل التصررررويت تشرررررم  قضررررا  بشررررر ن توصرررريا  أو وا الررررر  واعتمررررد -٢٦

 البيررا   بشرر ن توجيهيررة مبررايد عررن فضرر    والدميقراطيررة، األميررة ومررو الثقافررة ارراال  يف الضرر مة
 واسررررتغ ل السرررريلاي األمررررن املرتب ررررة التهديرررردا  وتظرررر  الضرررر مة. البيررررا   بيئررررة يف الش صررررية
 والنهررو  الكراهيرة خ راب مرن للحرد شربابية محلررة ونُظمرت اجمللر . أولرو   مرن جنسريا   األطفرال
 حلقرررو  األو وبيرررة ائكمرررة عرررن الصررراي   األ كرررا  بعررر  وتتنررراول .(1٤)واملواطنرررة الشرررباب مبشرررا كة
 األسرية. واحليا  اخلاصة احليا  وا رتا  التعبر  رية اا  يف اإلنرتنت املرتب ة التحد   اإلنسان
__________ 

(11) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/next-generation-digital-

infrastructure-arab-region-technical-en.pdf. 
(1٢) https://www.unescwa.org/events/arab-forum-information-society-sustainable-development. 
(13) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/sdg-innovation-technology-

arab-region-agenda-en.pdf. 
(1٤) https://www.nohatespeechmovement.org/. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/next-generation-digital-infrastructure-arab-region-technical-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/next-generation-digital-infrastructure-arab-region-technical-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/next-generation-digital-infrastructure-arab-region-technical-en.pdf
https://www.unescwa.org/events/arab-forum-information-society-sustainable-development
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/sdg-innovation-technology-arab-region-agenda-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/sdg-innovation-technology-arab-region-agenda-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/sdg-innovation-technology-arab-region-agenda-en.pdf
https://www.nohatespeechmovement.org/
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 والكارييب الالتينية أمريكا -هاء 
 بر م  خ ل من العاملية القمة نتائ  والكا يمل ال تينية ألمريكا ةاالقتصايي اللجنة تنفذ -٢٧

 وأُعرررد .٢٠1٥ عرررا  يف احلاليرررة صررريغته أُقرررر  الرررذ  والكرررا يمل، ال تينيرررة ألمريكرررا الرقمررر  العمررر 
 املعلوما  اتم  بش ن الساي  الوزا   املؤمتر يف ملناقشته ٢٠٢٠ لعا  منق   قم  عم  بر م 

 األساسررية؛ اهلياكر  أولو تره وتشرم  .٢٠18 عرا  يف عقرد  املقرر  والكرا يمل، يرةال تين أمريكرا يف
 وتكنولوجيررررا  واحلوكمررررة واملهررررا ا ؛ واإليمررررا  والثقافررررة الرقميررررة؛ واحلكومررررة الرقمرررر ؛ واالقتصرررراي
 .(1٦)ال تينية أمريكا يف و يد   قمية سو  إقامة سبي  يف العم  ويستمر .(1٥)ال وا د

 املعلومرا  اتمر  )مرصرد املعلومرا  مبجتمر  املعنيرن اإلقليمين رصدينامل اللجنة وتدع  -٢8
 (18)العررررري ( للن ررررا  اإلقليمرررر  )املرصررررد العررررري  والن ررررا  (1٧)والكررررا يمل( ال تينيررررة أمريكررررا يف

 وأتثرهررا. واسررت دامها واالتصرراال  املعلومررا  تكنولوجيررا  إىل الوصررول مسرر لة فهرر  لتحسررن
 االقتصررراي يف واالنررردما  والتعلررري  التكنولوجيرررا  هرررذ  بشررر ن ليميرررةإق منترررد   املنظمرررة وعقرررد 
 يف عملهرا تكثر  وهر  املسرتدامة، التنميرة أهردا  مر  العامليرة القمرة نترائ  تنفيرذ وموا مة الرقم 
 الرقم . االقتصاي لقيا  الض مة البيا   اال

 الدويل الصعيد على واملتابعة التنفي  -اثلثاا  
 املعلومات مبجتم  املعين تحدةامل األمم فريق -ألف 

 املتحرد  األمر  فرير  ،٢٠٠٦ عرا  يف املتحرد ، األمر  منظومرة يف التنفيذين الرؤسا  ال  أنش  -٢٩
 العامليررة القمررة نتررائ  تنفيررذ عمليررة لتنسرري  الوكرراال  بررن مشرررتكة اليررة بوصررفه املعلومررا ، مبجتمرر  املعررت
 العاملية. القمة منتدإ انعقاي فرت  خ ل سنو    الفري  وجيتم  .(1٩)املتحد  األم  منظومة ن ا  عل 

 واالجتماعي االقتصادي واجمللس العامة اجلمعية -ابء 
 تقيري  بشر ن ٢٠1٧/٢1 القررا  متوز/يوليره، يف واالجتمراع ، االقتصراي  اجملل  اعتمد -3٠

 .(٢٠)ومتابعتها العاملية القمة نتائ  تنفيذ يف ائرز التقد 
 تسرر ر بشرر ن ٧٢/٢٠٠ القرررا  األول/ييسررمل، كررانون  يف العامررة، معيررةاجل واعتمررد  -31

 .(٢1)املستدامة التنمية ألغرا  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا 
__________ 

(1٥) https://www.cepal.org/en/pressreleases/paises-america-latina-caribe-iniciaron-proceso-discusion-

la-nueva-agenda-digital. 
(1٦) http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/980/DigitalMarketStrategy-7dic.pdf. 
(1٧) https://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. 
(18) https://www.cepal.org/es/observatorio-regional-de-banda-ancha. 
(1٩) http://www.ungis.org/Home.aspx. 
(٢٠) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/21. 
(٢1) https://undocs.org/en/A/RES/72/200. 

https://www.cepal.org/en/pressreleases/paises-america-latina-caribe-iniciaron-proceso-discusion-la-nueva-agenda-digital
https://www.cepal.org/en/pressreleases/paises-america-latina-caribe-iniciaron-proceso-discusion-la-nueva-agenda-digital
https://www.cepal.org/en/pressreleases/paises-america-latina-caribe-iniciaron-proceso-discusion-la-nueva-agenda-digital
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/980/DigitalMarketStrategy-7dic.pdf
https://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
https://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
https://www.cepal.org/es/observatorio-regional-de-banda-ancha
http://www.ungis.org/Home.aspx
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/21
https://undocs.org/en/A/RES/72/200
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 التنمية ألغراض والتكنولوجيا العلم بتسخري املعنية اللجنة -جيم 
 تدير مسررر مائرررد  اجتماعرررا  أ  /مرررايو، يف املعقررروي  للجنرررة، العشررررون الررردو   تضرررمنت -3٢
 يف ائررز والتقرد  الفررص وز ي  املسرتدامة التنميرة بتعزيرز الفقرر علر  القضرا  بش ن املستوإ  فيعة
 يتعلقررران األولويرررة ذا  مواضررريعها مرررن موضررروعن اللجنرررة و قشرررت العامليرررة. القمرررة نترررائ  تنفيرررذ

 ضررمان يف تكررا واالب والتكنولوجيررا العلرر  ويو  املسررتدامة، التنميررة أهرردا  تنفيررذ لرردع  االبتكررا 
 .(٢3)التعراون تعزيرز مسر لة يف للجنرة اتبر  عامر  فرير  نظر السنة، مدا  وعل  .(٢٢)الغذائ  األمن
 أي  . ٢-واو الفرس يف العام  الفري  عن تفاصي  وتر ي

 املتعددين املصلحة أصحاب بني التنفي  وتنسيق تيسري -دال 
 جنير  يف ُعقرد الرذ  العامليرة، للقمرة السنو  املنتدإ مشا   ٢ ٥٠٠ من أكثر  ضر -33
 التنميرررررة أهررررردا  أجررررر  مرررررن واملعرفرررررة املعلومرررررا  اتمعرررررا " موضررررروس وتنررررراول  زيران/يونيررررره، يف

 أكثررر مفتو ررة، تشرراو ية عمليررة خرر ل مررن أُعررد الررذ  املنترردإ، بررر م  وتضررمن .(٢٤)"املسررتدامة
 عمر  ا ا مسر لتنسري  اجتماعرا  عرن فضر    والتعراون، لإلعر   وجلسرة عمر   لقرة ٢٠٠ مرن

 نترائ  تنفيرذ مرن خمتلفرة جوانر  بشر ن موضروعا   1٤ املسرتوإ  فيعرة يو   وتناولرت العامليرة. القمة
 وُمنحررت .(٢٥)املتعرديين املصررلحة أصرحاب مشررا كة علر  خراص بوجرره الرتكيرز مرر  العامليرة، القمرة
 .(٢٦)عم  مسا  ك   يف واملباي ا  املشا ي  تنفيذ يف ل متياز تقديرا   للمشا ي  جوائز
 الررررردو  االحتررررراي يعقررررردها الررررري املسرررررتدامة، التنميرررررة املعنيرررررة العرررررري  الن رررررا  جلنرررررة وجتمررررر  -3٤

 الن رررا  بنشرررر تتعلررر  سياسرررا  لررردع  واخلررراص العرررا  الق ررراعن مرررن شرررركا  واليونسررركو، ل تصررراال 
 الرقميرة، األيا  سرج   علر  املصرلحة أصرحاب متعردي  عاملرة أفرقرة  كرز  السرنة، وخ ل العري .

 اللجنرة ووجهرت .(٢٧)الفضرا  وتكنولوجيرا  والتعلري ، اجلنسرن، برن الرقميرة والفجو  الرقمية، صحةوال
 فيهرا تردعو املسرتدامة التنميرة املعرت املسرتوإ الرفير  السياسر  املتحرد  األمر  منتردإ إىل مفتو ة  سالة
 .(٢8)املستدامة التنمية أهدا  حتقي  إىل سعيا   العري  الن ا  است دا  ز ي  إىل
 املنترررررردإ اجتمرررررراس يف الرقميررررررة التكنولوجيررررررا تعمرررررري  بشرررررر ن اسررررررتثنائية جلسررررررة ونُظمررررررت -3٥

 الن رررا  وجلنرررة ل تصررراال  الررردو  االحتررراي مررر  ٢٠1٧ عرررا  يف ُعقرررد الرررذ  العرررامل  االقتصررراي 
 ا ز  مكانرة الرابعرة الصرناعية والثو   االص ناع  الذكا  وا ت  املستدامة. التنمية املعنية العري 

 .(٢٩)واجملتم  الرقم  االقتصاي مستقب  بتشكي  املتعلقة مباي ته ويف املنتدإ أعمال جدول يف
__________ 

(٢٢) http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1272. 
(٢3) http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WGEC-2016-to-2018.aspx. 
(٢٤) https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/؛ وhttps://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/#outcomes. 
(٢٥) https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISForum2017_ 

HighLevelTrackOutcomesStatements.pdf. 
(٢٦) https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2017/. 
(٢٧) http://www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/spacetechnology.aspx. 
(٢8) http://broadbandcommission.org/events/Documents/BBCom-HLPFOpenLetter2017-E.pdf. 
(٢٩) https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017 ؛

 .https://www.weforum.org/system-initiatives/shaping-the-future-of-digital-economy-and-societyو

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1272
http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WGEC-2016-to-2018.aspx
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/%23outcomes
https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISForum2017_HighLevelTrackOutcomesStatements.pdf
https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISForum2017_HighLevelTrackOutcomesStatements.pdf
https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2017/
http://www.broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/spacetechnology.aspx
http://broadbandcommission.org/events/Documents/BBCom-HLPFOpenLetter2017-E.pdf
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017
https://www.weforum.org/system-initiatives/shaping-the-future-of-digital-economy-and-society
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 املتعددين املصلحة أصحاب بني والشراكات األعمال ومؤسسات املدين اجملتم  -هاء 
 مرن املصرلحة، أصرحاب متعردي  شرراكا  إطرا  يف أو منفرري    كثر ،  معنية جها  تُنفّ ذ -3٦
 تررردع  أنشررر ة   والتقنيرررة، األكايمييرررة والررردوائر املررردي اجملتمررر  ومنظمرررا  عمرررالاأل مؤسسرررا  بينهرررا

 تقرد  العامليرة، القمرة نترائ  جلرري منصرة ل تصراال  الردو  االحتراي ويتعهد العاملية. القمة أهدا 
 وت ويرهرررا، واالتصررراال  املعلومرررا  تكنولوجيرررا بشررر ن نشرررا  8 ٠٠٠ مرررن أكثرررر عرررن معلومرررا 
 جهرررررة 3٠٠ ٠٠٠ إىل عرررررديها يصررررر  املصرررررلحة، أصرررررحاب مرررررن وعرررررةمتن جهرررررا  هبرررررا تضررررر ل 
 جتررا ب العامليررة: القمررة نتررائ  جررري بعنرروان تقريرررا   ،٢٠1٧ عررا  يف االحترراي، وأصررد  .(3٠)مسررجلة
 املعلومررررررا  تكنولوجيررررررا بشرررررر ن ت بيقررررررا   تضرررررر  املنصررررررة وأضررررررحت ،(31)٢٠1٧ عررررررا  يف  جحررررررة

 القمرة عمر  مسرا ا  مرن صرفوفةم إىل يسرتند (ICT4SDG) مسرتدا  عرامل أجر  مرن واالتصاال 
 العم . مسا ا  ميسرو وضعها املستدامة التنمية وأهدا  العاملية
 السياسرررة بيررران الدوليرررة التجرررا   لغرفرررة التابعرررة الرقمررر  االقتصررراي املعنيرررة اللجنرررة ونشرررر  -3٧

 االقتصرررررررايية والتنميرررررررة العامررررررة والسياسرررررررة واالتصررررررراال  املعلومررررررا  تكنولوجيرررررررا املعنرررررررون العامررررررة
 أطلقتهررا مبرراي   وهرر  املعلومررا ، اتمرر  لرردع  التجا يررة األعمررال مبرراي   وتتعرراون .(3٢)سررتدامةامل

 القمرة منتدإ يف مث    املشا كة العاملية، القمة نتائ  لتنفيذ يعما   التجا ية املؤسسا  م  اللجنة،
 .(33)اإلنرتنت إيا   ومنتدإ العاملية
 اهلرررات  االتصررراال  شرررركا  ائمرررول ات اهلررر التصررراال  العرررامل  النظرررا   اب رررة ومتثررر  -38

 شرررربا / يف ائمررررول للهررررات  العررررامل  املررررؤمتر شرررر ص 1٠٠ ٠٠٠ مررررن أكثررررر و ضررررر ائمررررول.
 بيرا   ،ائمرول اهلرات  اقتصراي بعنوان الراب ة جتريه الذ  السنو  االستعرا  ويقد  .(3٤)فلاير
 تقرررررا ير بسررررربعة ٢٠1٧  عرررررا يف اسرررررُتكم  وقرررررد واسرررررت دامه، ائمرررررول اهلرررررات  التوصررررري  عرررررن

 العصرر يتعلر  فيمرا املتبعرة التنظيميرة الرنُه  علر  أ دمها  كز اخران منشو ان وصد  .(3٥)إقليمية
 اإللكرتونية. الصحة عل  وا خر الرقم ،

 إيا   ومنترررررردإ العامليرررررة القمررررررة منتررررردإ يف ا زا   يو ا   املرررررردي اجملتمررررر  منظمررررررا  وترررررؤي  -3٩
 املسائ  عل  تركز التقدمية االتصاال  فراب ة املعلوما . اتم   اجتماعا من وغرمها اإلنرتنت
 .(3٦)اإلنرتنررررت سرررريا  يف اجلنسررررانية اجلوانرررر  ذلرررر  يف مبررررا واحلوكمررررة، واحلقررررو  التنميررررة املتعلقررررة
 املعلومررا ، علرر  احلصررول مبسرر لة خصيصررا   يعررىن املكتبررا  ومؤسسررا  لراب ررا  الرردو  واالحترراي

 ائل . وائتوإ املعلوماتية األمية ومو املعلوما  عل   النا  صول تيسر ذل  يف مبا

__________ 

(3٠) http://www.itu.int/net4/wsis/stocktakingp/en؛ وhttp://www.itu.int/pub/S-POL-WSIS.REP-2017. 
(31) https://www.itu.int/pub/S-POL-WSIS.SUCC_STORIES-2017(.٢٠18شبا /فلاير  ٢3ليه يف ، )اطُّل  ع 
(3٢) https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/06/icc-ict-policy-and-sustainable-economic-

development-2017.pdf. 
(33) https://iccwbo.org/global-issues-trends/digital-growth/internet-governance/business-action-to-

support-the-information-society-basis/. 
(3٤) https://www.mobileworldcongress.com/. 
(3٥) https://www.gsma.com/mobileeconomy/. 
(3٦) https://www.apc.org/. 

http://www.itu.int/net4/wsis/stocktakingp/en
http://www.itu.int/pub/S-POL-WSIS.REP-2017
https://www.itu.int/pub/S-POL-WSIS.SUCC_STORIES-2017
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/06/icc-ict-policy-and-sustainable-economic-development-2017.pdf
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/06/icc-ict-policy-and-sustainable-economic-development-2017.pdf
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/06/icc-ict-policy-and-sustainable-economic-development-2017.pdf
https://iccwbo.org/global-issues-trends/digital-growth/internet-governance/business-action-to-support-the-information-society-basis/
https://iccwbo.org/global-issues-trends/digital-growth/internet-governance/business-action-to-support-the-information-society-basis/
https://iccwbo.org/global-issues-trends/digital-growth/internet-governance/business-action-to-support-the-information-society-basis/
https://www.mobileworldcongress.com/
https://www.gsma.com/mobileeconomy/
https://www.apc.org/
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 مرن وغرره  اإلنرتنرت املعنيرن واملهنين التقنين جلماعا  منتدإ اإلنرتنت يعية وتتي  -٤٠
 العرامل  املعلومرا  اتم  تقرير اجلمعية وأصد   وتعهدها. مفتو ة إنرتنت شبكة بت وير املعنين
 مستفيضررررة حبررررو  إىل فيرررره اسررررتند  ،الرقمرررر  مسررررتقبلنا إىل ا مسررررا   :٢٠1٧ اإلنرتنررررت، عررررن

 اإلنرتنت يو  بش ن توصيا  فيه وقدمت اإلنرتنت، شبكة يف سيؤثر الذ  التغير يواف  لتحديد
 اهلياكر  تنميرة التاليرة: املواضري  عرن تقرا ير أيضرا   اجلمعيرة ونشرر  .(3٧)املسرتقب  يف اجملتمر  ياخ 

 و جر  اجملتمعيرة، والشربكا  والتعلري ، واإلنرتنرت العامليرة، القمرة لدع  القد ا  وبنا  األساسية
 1 8٥٠ مرررن أكثرررر إىل التقرررت الترررد ي  وقررردمت .(38)تشرررغيلها وإيقرررا  اإلنرتنرررت شررربكة متررروإ
 النامية. البلدان يف خبرا  

 املتحدة األمم كياانت  نف هتا أنشطة على وأمثلة العمل مسارات تيسري -واو 
 ملالع مسارات تنفي  -1 

 وُعقرررد .٢٠٠٥ عرررا  يف نتائجهرررا لتنفيرررذ عمررر  مسرررا  11 علررر  العامليرررة القمرررة اتفقرررت -٤1
 .(3٩)٢٠1٧  زيران/يونيرره يف العامليرة القمرة منتردإ خر ل العمرر  مسرا ا  مليسرر  السرنو  االجتمراس
 يتعلر  فيمرا العامليرة القمرة عمر  مسرا ا  تنفيرذ عرن عامرة ئرة العامليرة القمرة منتدإ عل  وُنشر 

 .(٤٠)متغر عامل يف االزيها  وتعزيز الفقر عل  قضا ال

 بتكنولوجيرررا  النهرررو  يف املصرررلحة أصرررحاب وييررر  العرررا  الشررر ن إبيا   املعنيرررة السرررل ا  يو  )أ( 
 (1-)جي  التنمية أج  من واالتصاال  املعلوما 

 عمررررر  يف هامرررررا   يو ا   التنميرررررة يف واالتصررررراال  املعلومرررررا  تكنولوجيرررررا  إسرررررها  يرررررؤي  -٤٢
 ةاملاليرررر املؤسسرررا و  األطررررا  املتعررردي  واملنظمرررا  املتحررررد  لألمررر  التابعرررة املت صصرررة الوكررراال 
 مميرز  قرة تعرديينامل املصرلحة أصرحاب تعاون إىل واحلاجة املصلحة. أصحاب من وغرها الدولية

 العاملية. القمة نتائ  تنفيذ قا  من
 عمرر  تركيررز مررو  العامليررة القمررة ئ ونتررا املسررتدامة التنميررة أهرردا  بررن الع قررة وشرركلت -٤3

 املسررتدامة التنميررة خ ررة اعتمرراي منررذ املصررلحة أصررحاب مررن وغرهررا الدوليررة احلكوميررة الوكرراال 
 أبهررردا  العامليرررة القمرررة نترررائ  تررررب  مصرررفوفة العمررر  مسرررا ا  ميسررررو أعرررد   وقرررد .٢٠3٠ لعرررا 

 .(٤1)املستدامة التنمية

__________ 

(3٧) https://future.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-Internet-Society-Global-

Internet-Report-Paths-to-Our-Digital-Future.pdf. 
(38) https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/11/ISOC-PolicyBrief-Shutdowns-

20171109-EN.pdf. 
(3٩) https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/Agenda/Session/355#documents. 
(٤٠) https://www.itu.int/en/itu-

wsis/Documents/wf17/WSISActionLinesSupportingImplementationOfSDGs-

WSISForum2017.pdf. 
(٤1) https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISForum2017_WSIS-SDGsMatrix.pdf. 

https://future.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-Internet-Society-Global-Internet-Report-Paths-to-Our-Digital-Future.pdf
https://future.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-Internet-Society-Global-Internet-Report-Paths-to-Our-Digital-Future.pdf
https://future.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-Internet-Society-Global-Internet-Report-Paths-to-Our-Digital-Future.pdf
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/11/ISOC-PolicyBrief-Shutdowns-20171109-EN.pdf
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/11/ISOC-PolicyBrief-Shutdowns-20171109-EN.pdf
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/11/ISOC-PolicyBrief-Shutdowns-20171109-EN.pdf
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/Agenda/Session/355#documents
https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISActionLinesSupportingImplementationOfSDGs-WSISForum2017.pdf
https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISActionLinesSupportingImplementationOfSDGs-WSISForum2017.pdf
https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISActionLinesSupportingImplementationOfSDGs-WSISForum2017.pdf
https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISActionLinesSupportingImplementationOfSDGs-WSISForum2017.pdf
https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/wf17/WSISForum2017_WSIS-SDGsMatrix.pdf
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 علرر  ٢٠1٧ عرا  يف اخلراص الق راس مرن ركا والشرر احلكومرا  مر  الردو  البنر  وعمر  -٤٤
 لنترائ  يعمرا   اإلمنائ  والتموي  الرقم  ل بتكا  منل وه  الرقمية، التنمية أج  من الشراكة إقامة
 .(٤٢)الرقمية العوائد :٢٠1٦ العامل يف التنمية تقرير
 العررامل  راملررؤمت األ جنتررن، األول/أكترروبر تشرررين يف ل تصرراال ، الرردو  االحترراي وعقررد -٤٥

 تكنولوجيرررا تسرر ر" موضررروس  ررول ومتحرررو  سررنوا ، أ بررر  كرر   يرررنظ  الررذ  االتصررراال ، لتنميررة
 عمررر  برررر م  علررر  املرررؤمتر ووافررر  ."املسرررتدامة التنميرررة أهررردا  لتحقيررر  واالتصررراال  املعلومرررا 
 يف االحترررراي، وعقرررد .(٤3)٢٠٢٢ عرررا   رررى املمترررد  الفررررت  يف االتصررراال  ت ررروير بشررر ن االحتررراي
 .(٤٤)االتصاال  بش ن السنوين واملعر  املؤمتر كو  ،  جبمهو ية سبتمل/أيلول

 (٢-جي ) واالتصاال  للمعلوما  األساسية اهلياك  )ب( 
 اهلياكرر  متويرر  يف القيرراي  الرردو  اخلرراص للق رراس التابعررة األعمررال مؤسسررا  تضرر ل  -٤٦

 يف ةالسررريع لتغرررا ل سررتجابة  ا ونشرررها، وت ويرهررا واالتصرراال  املعلومررا  لتكنولوجيررا األساسررية
 ا امل الدع  أخرإ ةيولي مالية ومؤسسا  الدو  البن  ويقد  واألسوا . واخلدما  التكنولوجيا

 النامية. املناط  يف األساسية اهلياك  ملشا ي  أيضا  
 األساسررية، اهلياكرر  إقامررة يعرر  علرر  احلكومررا  مرر  ل تصرراال  الرردو  االحترراي ويعمرر  -٤٧
 وموا مررة صرراال ،واالت املعلومررا  لتكنولوجيررا  الوطنيررة االسرررتاتيجيا  وضرر  يعرر  ذلرر  يف مبررا

 ويرة.الرايي الررتييا  طير  تشم  ااال  يف يولية معاير واعتماي التنظيمية، واللوائ  السياسا 
 ن را  توسري  جر أ مرن ائمرول اهلرات  االتصراال  بفضر  التنميرة متكرن مبراي   العم  ويشم 
 الذكيرة، امةاملسرتد التنمية منوذ  ومباي   اإلمنائية، الق اعا  إىل ائمول اهلات  جياتكنولو  مناف 
  اطر.وامل الكوا   وإيا   الريفية املناط  يف االتصاال  ت وير بن ترب  الي
 تكنولوجيرا إىل الوصرول فررص فيهرا تقر  الري اجلغرافيرة للمنراط  االهتمرا  من مزيد وأو  -٤8

 الردول يف املستدا  التوصي  ضمان بعنوان تقريرا   اإلنرتنت يعية ونشر  صاال .واالت املعلوما 
 جلنررة وأنشرر   .(٤٥)الدوليررة والوكرراال  احلكومررا  إىل توصرريا  يتضررمن ،الناميررة الصررغر  اجلز يررة
 البلرررررردان ا تياجررررررا  معنيررررررا   عررررررام    فريقررررررا   أيضررررررا   املسررررررتدامة التنميررررررة املعنيررررررة العررررررري  الن ررررررا 
 يف توجيهيرررة مبررايد اقررررتا  ذلرر  ومرررن ائليررة، الشررربكا  اررديا   االهتمرررا  وأُبررد  .(٤٦)الضررعيفة
 .(٤٧)اجملتمعيررة الشرربكا  اخلرراص الرررتييا  طيرر  ُُنرر  بعنرروان اجلمعيررة أصررد ته سياسررا  مرروجز

 التوصري  لتحسرن مبتكرر  طرقرا   أيضرا   التكنولوجيرا ارال يف مت صصة عاملية شركا  وتستكش 
 جديد . تنظيمية حتد   بعضها يثر ،(٤8)النائية املناط  يف

__________ 

(٤٢) http://www.worldbank.org/en/programs/digital-development-partnership. 
(٤3) https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Pages/About.aspx. 
(٤٤) http://news.itu.int/5-things-to-watch-at-itu-telecom-world/. 
(٤٥) https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/sidsreport/. 
(٤٦) http://broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/vulnerablecountries.aspx. 
(٤٧) https://www.internetsociety.org/policybriefs/spectrum/. 
 ./https://x.company/loon، يف الراب  التا : Project Loonانظر، عل  سبي  املثال،  (٤8)

http://www.worldbank.org/en/programs/digital-development-partnership
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC17/Pages/About.aspx
http://news.itu.int/5-things-to-watch-at-itu-telecom-world/
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/sidsreport/
http://broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/vulnerablecountries.aspx
https://www.internetsociety.org/policybriefs/spectrum/
https://x.company/loon/
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 (3-)جي  واملعا   املعلوما  عل  احلصول ) ( 
 يف تسره  أن ميكرن الي املعرفة اتمعا  بنا  سبي  يف الدو  اجملتم  عم  اليونسكو تقوي -٤٩

 علرر  اجلميرر  حلصررول الرردو  اليررو  وا تفرراال   املسررتدامة. والتنميررة والسرر   اإلنسرران  قررو  إعمررال
 نظمهرا ائراياث  مرن سلسرلة االتصرال لتنميرة الردو  الرل م  استضرا  أيلول/سبتمل، يف لتعلي ،ا

 .(٤٩)املعلوما  عل  احلصول املستدامة التنمية تقوية بش ن واتمعيون وشباب عامليون قاي 
 الن را  جلنرة ونشرر  اجلنسرن. بن الرقمية الفجو  سد عل  شى يولية وكاال  وتعم  -٥٠
 يف اجلنسرن برن الفجو  سد أج  من إجرا ا  الختاذ توصيا  املستدامة التنمية املعنية ي العر 

 تعيرر  الرري احلررواجز فهرر  حتسررن بينهررا مررن واسررت دامهما، العررري  والن ررا  اإلنرتنررت إىل النفرراذ
  املتحرد األمر  مفرو  ونشرر .(٥٠)وامليزانيرا  االسررتاتيجيا  يف اجلنسراي املنظرو  وإيمرا  النفاذ،
 منظرو  مرن اجلنسرن برن الرقميرة الفجرو  بسرد الكفيلرة السرب  عرن تقريررا   اإلنسران حلقرو  السام 
 .(٥1)اإلنسان  قو 
 إىل الوصرررول سرررب  تيسرررر أمهيررة اإلعاقرررة بشررر ن اجلديررد  أو وا الررر  اسررررتاتيجية وتؤكررد -٥1

 ائدقة وامل اطر قةاإلعا ذو  لألطفال املتا ة للفرص ي اسة أيضا   اجملل  واسته  .(٥٢)اإلنرتنت
 إ شرايا  تتضرمن ،اإلنرتنرت است دا  معرفة كتي  من منقحة طبعة ونشر الرقمية، البيئة يف هب 

 .(٥3)الرقم  العصر يف املوا ي تصف  إىل يسعون الذين األعما ، يي  من للمستعملن
 علررر  ،٢٠1٧ لعرررا  العرررامل أطفرررال  الرررة عرررن لل فولرررة املتحرررد  األمررر  منظمرررة تقريرررر ويركرررز -٥٢

 الرقميرة الفجروا  لت ثر حتلي    ويتضمن  قم . عامل يف هب  ائدقة وامل اطر لألطفال املتا ة الفرص
 - "الضرررا  مرررن واحلرررد النررراف  تسررر ر" موضررروس ضرررمن إبجيررراز ترررري توصررريا  ويقرررد  األطفرررال، يف

 .(٥٤)الرقمية السياسا   س  عملية صمي  يف األطفال ووض  ائدي  الصعوا  ملواجهة
 املعلومرررررا  علررررر  احلصرررررول يف هامرررررا   يو ا   اإلنرتنرررررت إىل للنفررررراذ العامرررررة املرافررررر  وترررررؤي  -٥3

 عرن تقريرر أول واشرن ن وجامعرة املكتبرا  ومؤسسرا  لراب را  الردو  االحتراي وأعرد واخلدما .
 املاليرة اخلدما  عن تقريرا   ل تصاال  الدو  االحتاي ونشر .(٥٥)املعلوما  عل  واحلصول التنمية

 لترروفر غيررت ، وميلينرردا بيرر  مؤسسررة مرر  املررا  للشررمول العامليررة املبرراي   نرردو  وعقررد ،(٥٦)رقميررةال
 .(٥٧)املالية اخلدما  ومنظم  االتصاال  منظم  بن للحوا  منتدإ
__________ 

(٤٩) https://en.unesco.org/events/2017-ipdc-talks-powering-sustainable-development-access-

information. 
(٥٠) http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-

report2017.pdf. 
(٥1) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Documents/A_HRC_35_9_AEV.docx. 
(٥٢) https://www.coe.int/en/web/disability/strategy-2017-2023. 
(٥3) https://www.coe.int/t/dghl/StandardSetting/InternetLiteracy/hbk_en.asp. 
(٥٤) https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_AR.pdf. 
(٥٥) https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-full-report.pdf. 
(٥٦) https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/201703/ITU_FGDFS_Executive-

summary.pdf. 
(٥٧) https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/figisymposium/Pages/default.aspx. 

https://en.unesco.org/events/2017-ipdc-talks-powering-sustainable-development-access-information
https://en.unesco.org/events/2017-ipdc-talks-powering-sustainable-development-access-information
https://en.unesco.org/events/2017-ipdc-talks-powering-sustainable-development-access-information
http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf
http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf
http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session35/Documents/A_HRC_35_9_AEV.docx
https://www.coe.int/en/web/disability/strategy-2017-2023
https://www.coe.int/t/dghl/StandardSetting/InternetLiteracy/hbk_en.asp
https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_AR.pdf
https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-full-report.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/201703/ITU_FGDFS_Executive-summary.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/201703/ITU_FGDFS_Executive-summary.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dfs/Documents/201703/ITU_FGDFS_Executive-summary.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/figisymposium/Pages/default.aspx
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 (٤-)جي  القد ا  بنا  )ي( 
 مكاسررر  جرررت مرررن الناميرررة البلررردان لتمكرررن األمهيرررة  اقرررا عنصرررران القرررد ا  وبنرررا  التعلررري  -٥٤

 مررررن وغرهرررا املتحررررد  األمررر  وكرررراال  نظمرررت وقرررد التكنولرررروج . االبتكرررا  مررررن واقتصرررايية اجتماعيرررة
 تنفيررذ مررن خمتلفرة جوانرر  تتنراول الرري التد يبيرة والررلام  العمرر   لقرا  مررن العديرد املصررلحة أصرحاب

 املهنيررنو  السياسررا  واضرع  القررد ا  بنرا  إىل الراميررة األنشرر ة تلر  واسررتهدفت العامليرة. القمررة نترائ 
 الرتعل  يو ا  تُعرزز املثرال، سربي  فعل  .(٥8)ومستعمليها واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا  اال يف

 الرررردول مررررن للمسررررؤولن واجلرميررررة امل ررررد ا  املعررررت املتحررررد  األمرررر  مكترررر  ينظمهررررا الرررري اإللكرررررتوي
 اجلنسراي. املنظرو  مراعرا  وتعمري  اإلنسران  قرو  إعمال القانون، إبنفاذ املكلفون فيه  مبن األعضا ،
 برن املشررتكة العامليرة الشربكة إطرا  يف املعرفرة علر  القائمرة اإليا   تتعلر  تد يبيرة مواي اليونيدو وأعد 
 املوا ي. است دا  يف واملقتصد األنظ  اإلنتا  بش ن للبيئة املتحد  األم  وبر م  اليونيدو

 إشرررررا  حترررت ،تعمررر  الرررري االمتيررراز اكرررزمر  هيكلرررة ل تصرررراال  الررردو  االحتررراي وأعررراي -٥٥
 مررن االحترراي وانتهرر  .(٥٩)املعررا   وتبررايل والبحررو  املهررت للت رروير تنسرري  مراكررز مبثابررة أكايمييترره،

 املنرا  بتغرر تتعل  برام  وض  عل  يعك  هوو  ،ال ي  إيا   بش ن جديد تد يمل بر م  إعداي
 أنشررر ة اإلنرتنرررت املعنيرررة املنظمرررا  مرررن وغرهرررا اإلنرتنرررت يعيرررة واستضرررافت األشررريا . وإنرتنرررت
 لإلنرتنت. التقنية اجلوان  عل   كز  النامية، البلدان يف عم  و لقا  تد يبية
 للمجتم  متزايد قل  مصد  والتكنولوجيا العل  اال يف اجلنسن بن التفاو  ظ  ولقد -٥٦

 اجلنسررن بررن للمسرراوا   املتحررد األمرر  وهيئررة ل تصرراال  الرردو  االحترراي يعمرر  ولررذل  الرردو .
 EQUALS شرررراكة خررر ل مرررن املررردي اجملتمررر  ومنظمرررا  التجا يرررة املؤسسرررا  مررر  املررررأ  ومتكرررن

 و و  املهرررا ا  واكتسررراب اإلنرتنرررت إىل النفررراذ يف اجلنسرررن برررن املسررراوا  للنهرررو  )متسررراوون(
 .(٦٠)الرقم  العصر يف القياي 

 (٥-)جي  واالتصاال  املعلوما  ا تكنولوجي است دا  يف واألمن الثقة بنا  )ه( 
 أصرد  وقرد املعلومرا . اتم  ت وير جوان  من األمهية متزايد جانبا   السيلاي األمن يشك  -٥٧

 االلتزامررا  يقري  الرذ  السريلاي، لألمرن العرامل  املؤشررر مرن الثانيرة ال بعرة ل تصراال  الردو  االحتراي
 األعضرا . الردول هبرا تتعهرد الري والتعاون القد ا  ببنا  املتعلقة  وااللتزاما والتنظيمية والتقنية القانونية
 السريلاي األمرن التوعيرة يف كبرر   ثغرا  عن كش   لكنه الصدي، هذا يف التحسن بع  املؤشر وبن  

 .(٦1)املصلحة وأصحاب املناط  بن التعاون ز ي  إىل احلاجة عل  مشديا   حتقيقه، عل  والعم 
 إطررا ا   ل تصراال ، الرردو  االحتراي يقرروي  الرذ  السرريلاي، لألمرن العررامل  م الرل  ويروفر -٥8

 مررررن العديرررد يف أنشرررئت وقرررد .(٦٢)والتد يبيرررة والتنظيميرررة والتقنيرررة القانونيرررة اال تياجرررا  لتنسررري 
 أخررإ منظمرا  مر  التعاون االحتاي ويُع دّ  احلواسي . أمن حلواي  للتصد  وطنية أفرقة البلدان

__________ 

 .http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WSIS-UNSG-Report.aspx انظر (٥8)
(٥٩) https://academy.itu.int/index.php?lang=en. 
(٦٠) https://www.equals.org/about-us. 
(٦1) https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf. 
(٦٢) https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx. 

http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WSIS-UNSG-Report.aspx
https://academy.itu.int/index.php?lang=en
https://www.equals.org/about-us
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx


A/73/66-E/2018/10 

15 GE.18-03222 

 البنر  وتعراون .(٦3)وتقييمهرا وتنفيرذها السريلاي لألمرن وطنيرة اسررتاتيجيا  لرس  وا أي اموعة
 األمررررن اررررال يف القررررد ا  نضرررر  منرررراذ  لوضرررر  اخرررررين مصررررلحة أصررررحاب مرررر  واالحترررراي الرررردو 

 أقر  يف السريلاي األمرن لتعزيرز مشروعا   أيضا   االحتاي وينفذ .(٦٤)النامية البلدان أج  من السيلاي
 .(٦٥)وا  من البلدان
 املسرررؤولية بشررر ن أبررري  كتررراا    اإللكرتونيرررة الثقرررة أجررر  مرررن التحرررال  مبررراي   وأصرررد   -٥٩

 وصررريغة ومشررررتكة(، تعاونيرررة مسرررؤولية األشررريا : إنرتنرررت )أتمرررن املصرررلحة أصرررحاب برررن املشررررتكة
 االحتررراي ووضررر  .(٦٦)األشررريا  إنرتنرررت يف واخلصوصرررية األمرررن ضرررمان يف الثقرررة إطرررا  مرررن منقحرررة
 أفريقيررا، يف لإلنرتنررت األساسررية اهلياكرر  أمررن بشرر ن التوجيهيررة املبررايد اإلنرتنررت ويعيررة األفريقرر 

 .(٦٧)املتعديين املصلحة أصحاب بن التعاون أمهية عل  الضو  تسل  الي
 التحال  ون ظ   .(٦8)اخل  عل  األطفال محاية مباي   ل تصاال  الدو  االحتاي وينس  -٦٠

 علرر  االعترردا  قضررا  ملعاجلررة الرقمرر  العررامل يف ال فرر  بكرامررة املعررت ؤمتراملرر األطفررال حنمرر  العررامل 
 .(٦٩)األطفال

 (٦-)جي  املواتية البيئة )و( 
 وضررر  علررر  التجا يرررة واملؤسسرررا  األعضرررا  الررردول ل تصررراال  الررردو  االحتررراي يسررراعد -٦1

 أعرد  تقريرر أول يف االحتاي، وشدي االتصاال . اال يف املنافسة تشج  تنظيمية وأطر سياسا 
 اتبراس صروب ائررز التقرد  علر  ،واالتصراال  املعلومرا  لتكنولوجيرا العاملية التنظيمية ا فا  عن
 أيضرا   أشرا  لكنره الرقمر ، االقتصاي لتنفيذ املعنية البلدان ياخ  انفتا ا   أكثر تعاوي تنظيم  ُن 
 .(٧٠)اجهاواندم واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا  سو  تركيز تزايد إىل
 علرررر  متوز/يوليرررره، يف ُعقررررد  الرررري االتصرررراال ، ملنظمرررر  العامليررررة االحترررراي نرررردو  و كررررز  -٦٢

 تكنولوجيررررا ومؤشرررررا  التكلفررررة امليسررررو  النفرررراذ ذلرررر  يف مبررررا الرقمرررر ، التحررررول وفرررررص مت لبررررا 
 عامليرررا    ررروا ا   النررردو  وتضرررمنت التنظيميرررة. اللررروائ  وضررر  علررر  والتعررراون واالتصررراال  املعلومرررا 

 .(٧1)السيلاي األمن أمهية أكد الرقم ، املا  الشمول ش نب

__________ 

(٦3) https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/National-Strategies.aspx. 
(٦٤) https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/content/cybersecurity-capacity-maturity-model-

nations-cmm-0. 
(٦٥) https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/CYBLDC.aspx. 
(٦٦) https://otalliance.org/system/files/files/initiative/documents/iot_sharedrolesv1.pdf ؛

 .https://otalliance.org/system/files/files/initiative/documents/iot_trust_framework6-22.pdfو
(٦٧) https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-infrastructure-security-guidelines-for-

africa/. 
(٦8) https://www.itu.int/en/cop/Pages/default.aspx. 
(٦٩) http://www.weprotect.org/child-dignity-in-the-digital-world-congress-2017. 
(٧٠) https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.REG_OUT01-2017-SUM-PDF-E.pdf. 
(٧1) https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2017/default.aspx. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/National-Strategies.aspx
https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/content/cybersecurity-capacity-maturity-model-nations-cmm-0
https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/content/cybersecurity-capacity-maturity-model-nations-cmm-0
https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/content/cybersecurity-capacity-maturity-model-nations-cmm-0
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/CYBLDC.aspx
https://otalliance.org/system/files/files/initiative/documents/iot_sharedrolesv1.pdf
https://otalliance.org/system/files/files/initiative/documents/iot_trust_framework6-22.pdf
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-infrastructure-security-guidelines-for-africa/
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-infrastructure-security-guidelines-for-africa/
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-infrastructure-security-guidelines-for-africa/
https://www.itu.int/en/cop/Pages/default.aspx
http://www.weprotect.org/child-dignity-in-the-digital-world-congress-2017
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.REG_OUT01-2017-SUM-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/ar/ITU-D/Conferences/GSR/Pages/GSR2017/default.aspx
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 الن رررا   الرررة معنرررو    تقريررررا   املسرررتدامة التنميرررة املعنيرررة العرررري  الن رررا  جلنرررة وأصرررد   -٦3
 يف ائرررز للتقررد  تقييمررا   تضررم ن ،املسررتدامة التنميررة حيفررز العررري  الن ررا  :٢٠1٧ لعررا  العررري 
 األطرررررر تسرررررتعر  أبن احلكومرررررا  اللجنرررررة وأوصرررررت اقتصرررررايا . 1٦٠ يف التكلفرررررة ويسرررررر النفررررراذ

 األساسرية اهلياكر  ت روير يف االسرتثما  وتشرج  العرري ، للن را  وطنيرة خ  را   وتضر  التنظيمية
 .(٧٢)واالتصاال  املعلوما  وتكنولوجيا  وال سلكية السلكية االتصاال  اا  يف واملعاير

 القيررراي ، ذاتيرررة املركبرررا  ت ررروير ذلررر  يف مبررا النقررر ، يرررةاملعن اجلديرررد  التكنولوجيرررا  وتُرروىل   -٦٤
 ذكيررررة مرررردن أجرررر  مررررن متحرررردون مبرررراي   وأصررررد   متزايرررردا . اهتمامررررا   احلضرررررية، البيئررررا  واملعنيررررة

 منجرزا  بعنروان منشرو ا   الدوليرة، والوكراال  املتحرد  األمر  بن التعاون تيسر مباي   وه  مستدامة،
 ،املسرتدامة الذكيرة املردن يف واملشا كة االبتكا  تعزيز مستدامة: ذكية مدن أج  من متحدون مباي  
 يف نُظر  الذ  األشيا ، إلنرتنت الساب  األسبوس يف وُعرضت .(٧3)إفرايية  اال  ي اسا  يتضمن

 اعتمرراي األسرربوس واختررت  األشرريا ، إنرتنررت يف اجلديررد  الت ررو ا  مررن واسررعة اموعررة    زيران/يونيرره،
 الرررردو  االحترررراي ونظرررر  .(٧٤)املسررررتدامة التنميررررة أهرررردا  حتقيرررر  أجرررر  مررررن ا األشرررري إنرتنررررت إعرررر ن

 .(٧٥)شبكيا   املوصولة املستقب  سيا   بش ن ندو  ألو وا االقتصايية واللجنة ل تصاال 
 االحتراي ونظر  املسرتدامة. التنمية يف هائ    أتثرا   االص ناع  الذكا  يؤثر أن أيضا   ويُتوق  -٦٥

 االصرر ناع  للررذكا  العامليررة القمررة  زيران/يونيرره، يف إكرر ،  جررائز  ومؤسسررة ل تصرراال  الرردو 
 للتصرررررد  املمكنرررررة االصررررر ناع  الرررررذكا  ت بيقرررررا  يف للنظرررررر العرررررا ، الصررررراح حتقيررررر  أجررررر  مرررررن

 الررردو  البنررر  وأصرررد  .(٧٦)والبيئرررة والتعلررري  والصرررحة واجلررروس الفقرررر فيهرررا مبرررا العامليرررة، للتحرررد  
 ،التحويليررة الصررناعا  تقويهررا الرري التنميررة مسررتقب  :األفرر  يف تلررو  متاعرر  نررذ  بعنرروان منشررو ا  

 .(٧٧)النامية البلدان يف التحويلية الصناعة يف ا   التشغي  ااث  فيه استكش 

 (٧-)جي  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا ت بيقا  )ز( 

 اإللكرتونية احلكومة  
 اإللكرتونيررة احلكومررة مبرراي ا  تشررجي  واالجتماعيررة االقتصررايية الشررؤون إيا   واصررلت -٦٦
 اإللكرتونيررة احلكومررة بشرر ن استقصررائية ي اسررة أ ررد  بنتررائ  عمرر    املسررتدامة التنميررة ترردع  الرري

 علرر  املقدمررة احلكوميررة اخلرردما  ونوعيررة أمررن ز ي  علرر   ثررت الرري ،(٧8)املتحررد  األمرر  أجر،ررا
 احلكومرررررة برررررن االتصرررررال وتعزيرررررز ،اإللكرتونيرررررة احلكومرررررة أيا  قيرررررا  وحتسرررررن اإلنرتنرررررت، شررررربكة

 احلكومرررررة بشررررر ن االستقصرررررائية الد اسرررررة ا امررررررتا  اخلرررررلا  لفريررررر  اجتمررررراس ووضررررر  واملرررررواطنن.
 االسرررتدامة لتحقيررر  اإللكرتونيررة احلكومرررة تسرر ر علررر  سررررتكز الرري ،٢٠18 عرررا  يف اإللكرتونيررة

__________ 

(٧٢) http://news.itu.int/broadband-sustainable-development/. 
(٧3) https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/enhancing.pdf. 
(٧٤) http://iot-week.eu/internet-of-things-declaration-to-achieve-the-sustainable-development-goals/. 
(٧٥) https://www.itu.int/en/fnc/2017/Pages/default.aspx. 
(٧٦) https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/201706-default.aspx. 
(٧٧) http://www.worldbank.org/ar/topic/competitiveness/publication/trouble-in-the-making-the-future-

of-manufacturing-led-development. 
(٧8) http://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016. 

http://news.itu.int/broadband-sustainable-development/
https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/enhancing.pdf
http://iot-week.eu/internet-of-things-declaration-to-achieve-the-sustainable-development-goals/
https://www.itu.int/en/fnc/2017/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/201706-default.aspx
http://www.worldbank.org/ar/topic/competitiveness/publication/trouble-in-the-making-the-future-of-manufacturing-led-development
http://www.worldbank.org/ar/topic/competitiveness/publication/trouble-in-the-making-the-future-of-manufacturing-led-development
http://www.worldbank.org/ar/topic/competitiveness/publication/trouble-in-the-making-the-future-of-manufacturing-led-development
http://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016
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 ملسرراعد  مشررروعا   أيضررا   ةواالجتماعيرر االقتصررايية الشررؤون إيا   وتنفررذ .(٧٩)الصررموي علرر  والقررد  
 تقردمي أجر  مرن األيلرة علر  القائمرة اإللكرتونيرة احلكومرة سياسرا  تصرمي  علر  منروا   البلدان أق 

 واملسا لة. العامة اخلدما 
 مسرررائ   زيران/يونيررره، يف عقرررد الرررذ  العامرررة، لل دمرررة املتحرررد  األمررر  منتررردإ وتنررراول -٦٧

 مثررر  واالتصررراال ، املعلومرررا  تكنولوجيرررا  قرررد   بينهرررا ومرررن العامرررة، اخلدمرررة ارررال يف االبتكرررا 
 إعرراي  أجرر  مررن ق يعررة إ رردا  علرر  األشرريا ، وإنرتنررت الضرر مة والبيررا   االصرر ناع  الررذكا 
 .(8٠)العامة اخلدمة عم  مناذ  تشكي 

 إلكرتونية األعمال  
 واملسررررتهلكن التجا يررررة املؤسسررررا  بررررن اإللكرتونيررررة للتجررررا   األونكترررراي يليرررر  يصررررنّ   -٦8
 املعلومرا  اقتصراي تقريرر ويتنراول .(81)اإللكرتونيرة للتجرا   جاهزيتهرا  س  البلدان ٢٠1٧ لعا 
 البلررردان  ررر  وخصوصرررا   الررردلي ، بي نهرررا الررري التحرررد   والتنميرررة والتجرررا   الرقمنرررة :٢٠1٧ لعرررا 
 احلكروم  لا اخل فري  األونكتاي وأنش  .(8٢)التغر السري  الرقم  االقتصاي يف نسبيا   القلي  النامية
 واملما سررا  السياسررا  ملناقشررة منررل لترروفر الرقمرر  واالقتصرراي اإللكرتونيررة التجررا   املعررت الرردو 
 .(8٤)اإللكرتونية للتجا   منوا   البلدان أق  جاهزية تقييما  من سلسلة وأطل  ،(83)الصلة ذا 
 االقتصرررراي فررررا ا بشرررر ن االقتصرررراي  امليرررردان يف والتنميررررة التعرررراون منظمررررة تقريررررر ويعررررا -٦٩

 اسرررررررت دا  ز ي  علررررررر  والتشرررررررجي  املهرررررررا ا ، يف االسرررررررتثما  إىل احلكومرررررررا  ٢٠1٧ الرقمررررررر 
 وأطلررر  .(8٥)التكنولررروج  الت رررو  السياسرررا  تواكررر  أن علررر  واحلررررص املت رررو  ، التكنولوجيرررا 

  ضرر  الرذ  ،٢٠1٧ عرا  يف اإللكرتونيرة التجرا   أسربوس أثنرا  للجمير  التجا   منصة األونكتاي
 .(8٦)بلدا   ٩٩ من مشا   1 ٠٠٠ من رأكث
 للتجرا   اإللكرتونيرة واملنصة العامل  االقتصاي  واملنتدإ العاملية التجا   منظمة وأطلقت -٧٠

 الصرغر  التجا ية املؤسسا  حنو موجهة اإللكرتونية، التجا   متكن بعنوان مشرتكة مباي   العاملية
 احلجر  واملتوس ة الصغر  للمؤسسا  اإللكرتونية ا  التج الدولية التجا   مركز ويعزز .(8٧)احلج 
 استقصرائية ي اسرة نشرر وقرد لره. التابعرة احلجر  واملتوس ة الصغر  املؤسسا  أكايميية خ ل من

__________ 

(٧٩) https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys/UNEGOV2018-Call-

for-Contributions. 
(8٠) https://publicadministration.un.org/en/unps2017. 
(81) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d09_en.pdf. 
(8٢) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf. 
(83) http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1437. 
(8٤) http://unctad.org/en/Pages/Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.aspx. 
(8٥) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-digital-

economy-outlook-2017_9789264276284-en#.WkNcN1Vl-Uk#page6. 
(8٦) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2017d7_en.pdf؛ وhttps://etradeforall.org/. 
(8٧) https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/ecom_11dec17_e.htm. 

https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys/UNEGOV2018-Call-for-Contributions
https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys/UNEGOV2018-Call-for-Contributions
https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys/UNEGOV2018-Call-for-Contributions
https://publicadministration.un.org/en/unps2017
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d09_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf
http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1437
http://unctad.org/en/Pages/Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.aspx
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2017_9789264276284-en#page6
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2017_9789264276284-en#page6
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2017_9789264276284-en#page6
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2017d7_en.pdf
https://etradeforall.org/
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/ecom_11dec17_e.htm
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 جديررد  سررب  بعنرروان املنافسررة، علرر  احلجرر  واملتوسرر ة والصررغر  الصررغرإ املؤسسررا  قررد   عررن
 .(88)اإللكرتونية للتجا  

 منظمرررة بررره اضررر لعت الرررذ  التجرررا   أجررر  مرررن املعونرررة ملبررراي   العرررامل  ا االسرررتعر  وخررر ل -٧1
 ومنظمرررة االقتصررراي  امليررردان يف والتنميرررة التعررراون منظمرررة أصرررد   ،٢٠1٧ عرررا  يف العامليرررة التجرررا  
 مرن العديرد مرن إسرهاما  تضرم ن ،التجا   أج  من املعونة مباي   عن ئة بعنوان تقريرا   العاملية التجا  
 والتنميرررررة الشرررررمولية حتقيررررر  أجرررر  مرررررن التجرررررا   ارررررال يف التوصرررري  تسررررر ر بشررررر ن الدوليرررررة  الوكرررراال

 التجا يررة، السياسررا  اررال يف احلكومررا  بررن  قميررة فجررو  وجرروي عررن التقريررر وكشرر  .(8٩)املسررتدامة
 املتا ررررة املعونرررة إيررررا  مرررن واالتصرررراال  املعلومرررا  تكنولوجيررررا  صرررة يف واضرررر  تراجررر  عررررن فضررر   

 اإللكرتونية. للتجا   امل ئمة الرتتيبا  بش ن املناقشا  العاملية التجا   منظمة يف تتواص و  للتجا  .
 تقرروي  الررذ  اإللكرتونيررة، التجا يررة واألعمررال التجررا   لتيسررر املتحررد  األمرر  مركررز ويضرر  -٧٢

 رتونيرةاإللك التجا يرة لألعمرال ومعراير التجرا   تيسرر بشر ن توصريا  ألو وا، االقتصايية اللجنة
 مُرشرررد ويسررراعد .(٩٠)السررروا   رررد علررر  واحلكومرررا  التجا يرررة املؤسسرررا  عمررر  أسرررالي  تشرررم 
 اتفرررا  تنفيرررذ علررر  التجا يرررة واملؤسسرررا  احلكومرررا  اإلنرتنرررت علررر  املترررا  التجرررا   تيسرررر تنفيرررذ
 بشرر ن توصرريا  املرشررد، إطررا  يف  اليررا ، وتُرع رردُّ  .(٩1)التجررا   تيسررر بشرر ن العامليررة التجررا   منظمررة
 احلدوي. عل اإللكرتونية واملعام   املغلقة السج   تقنيا 

 الليديرة اخلردما  تناولرت اإلقليميرة الفعاليرا  مرن سلسرلة العامل  الليد  االحتاي ونظ  -٧3
 .٢٠18 عررا  يف ليديررةال واألنشرر ة الرقمرر  االقتصرراي عررن تقريرررا   وسُيصررد  اإللكرتونيررة، والتجررا  
 كبرررر   ز ي  أن علمرررا    قميرررة، بريديرررة خررردما  تررروفر  اليرررا   الوطنيرررة الليرررد مكاتررر  ييررر  وتكررراي
 اإللكرتونية. التجا   حنو املوجهة اخلدما  يف ُسجلت

 اإللكرتوي التعل   
 املعلومرررررا  لتكنولوجيرررررا العامليرررررة املنصرررررة إطررررر   يف إنتررررر  وشرررررركة اليونسررررركو اشررررررتكت -٧٤

 اإللكررررتوي الرررتعل  بشررر ن العامرررة ناقشرررا امل تيسرررر أجررر  مرررن التعليميرررة السياسرررة يف واالتصررراال 
 علر  اليونسركو وتعكر  .(٩٢)اجلنسرن برن املسراوا  وتعزيرز اإليما  وز ي  التعلي  نوعية لتحسن
 املعلمرن ملسراعد  واالتصراال  املعلوما  تكنولوجيا يف املعلمن كفا ا   تنمية عم  إطا  تنقي 
 مرر  التعليميررة، املما سررة يف اجلديررد  املرروا ي مررن وغرهررا االجتمرراع  التواصرر  وسررائ  إيمررا  علرر 
 .(٩3)خاصا   اهتماما   اإلعاقة ذو  األش اص إي  

__________ 

(88) http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/New%20Pathways%20to%20E-

commerce_Low%20res(2).pdf. 
(8٩) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/aid-for-trade-at-a-glance-

2017_aid_glance-2017-en#.WldAXq5l-Uk#page5. 
(٩٠) https://www.unece.org/cefact/. 
(٩1) http://tfig.unece.org/. 
(٩٢) https://ictedupolicy.org/. 
(٩3) http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/unesco-ict-

competency-framework-for-teachers/. 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/New%20Pathways%20to%20E-commerce_Low%20res(2).pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/New%20Pathways%20to%20E-commerce_Low%20res(2).pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/New%20Pathways%20to%20E-commerce_Low%20res(2).pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/aid-for-trade-at-a-glance-2017_aid_glance-2017-en#page5
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/aid-for-trade-at-a-glance-2017_aid_glance-2017-en#page5
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/aid-for-trade-at-a-glance-2017_aid_glance-2017-en#page5
https://www.unece.org/cefact/
http://tfig.unece.org/
https://ictedupolicy.org/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/
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 التعليميررررة املرررروا ي بشرررر ن الثرررراي العررررامل  املررررؤمتر أيلول/سرررربتمل، يف اليونسرررركو، ونظمررررت -٧٥
 إىل تررردعو توصررريا  وضرررم نهما الررروزا  ، وإع ُنرررا ليوبليرررا  عمررر  خ رررة املرررؤمتر واعتمرررد املفتو رررة.

 إلكررتوي مركرز أيضرا   وُصرم  .(٩٤)احليرا  مردإ اجليرد التعلري  لتيسرر الرتخريص مفتو رة مروا ي تعهد
 .(٩٥)املفتو ة التعليمية للموا ي خمصص

 تسرر ر عررن تقريرررا   العررري ، الن ررا  للجنررة الترراب  التعلرري ، املعررت العامرر  الفريرر  وأصرد  -٧٦
 املهرررا ا  حتديرررد يف األعضرررا  الررردول ملسررراعد  أُعرررد والعمررر ، احليرررا  أجررر  مرررن الرقميرررة املهرررا ا 
 مرررروجزا   اإلنرتنررررت يعيررررة وأصررررد   .(٩٦)التعلرررري  لت رررروير يعمررررا   االسرررررتاتيجيا  وتعمرررري  التعليميررررة
 مفصررر  اسرررتعرا  عرررن فضررر    ،(٩٧)"والتعلررري  اإلنرتنرررت إىل النفررراذ" بعنررروان السياسرررا  لصرررانع 

 .(٩8)ياأفريق يف اإلنرتنت سيا  يف التعليمية والفرص للتحد  

 اإللكرتونية الصحة  
 وتعمر  املتحرد ، األمر  منظومرة ياخر  اإللكرتونية الصحة العاملية الصحة منظمة تشج  -٧٧
 البيا   بش ن التعاونية الشراكة طري  عن الصحية املعلوما  نظ  تعزيز عل  أخرإ وكاال  م 

 ذلرر  يف مبررا رتونيررة،اإللك للصررحة متينررة أسرر  إ سررا  ضرررو   علرر  املنظمررة وتشرردي .(٩٩)الصررحية
 مرررن ائتملرررة الفوائررد جرررت أجرر  مرررن البشررررية، والقررد ا  والتشرررريعا  واملعرراير األساسرررية اهلياكرر 

 الصررررحة. املتصررررلة املسررررتدامة التنميررررة أهرررردا  حتقيرررر  يف واالتصرررراال  املعلومررررا  تكنولوجيررررا 
 املتعلقرررة  واالتصررراال املعلومرررا  تكنولوجيرررا اسررررتاتيجيا  بلررردا   1٢٠ مرررن أكثرررر لررردإ وأضرررحت
 يف ال سررلكية والتكنولوجيررا ائمررول اهلررات  تكنولوجيررا اعتمرراي ز ي  يف ذلرر  ويتجلرر  الصررحة،

 لل وا د. واالستجابة السريرية والرعاية الصحة تعزيز
 بفضر  جيرد  بصرحة  ت رمت   مبراي   تنفيرذ يف واملنظمرة ل تصراال  الردو  االحتراي ويتعاون -٧8

 شرربكا  عررل املعلومررا  بتقرردمي الصررحية اخلرردما  حتسررن إىل تسررع  الرري ،املتنقلررة االتصرراال 
 واإللكرتونيررن الكهرررائين املهندسررن معهررد مرر  واملنظمررة االحترراي وتعرراو ن .(1٠٠)ائمولررة اهلواترر 

 العامليرة القمرة منتردإ أثنرا  ،Hack for Health بعنروان املعلومرا  جملتمر  هاكراثون أول تنظي  عل 
  زيران/يونيه. يف

 املعنيرة الدوليرة املنظمرا  جملموعرة  ائرد  عامليرة وكالرة مبثابة العامل  األغذية بر م  ويعم  -٧٩
 ال بيعيرة الكروا   ملواجهة ٢٠1٧ عا  يف االتصاال  يس ر  ال وا د،  اال  يف االتصاال 
 .(1٠1)والكا يمل العربية والدول أفريقيا يف اإلنسانية واألزما 
__________ 

(٩٤) http://www.oercongress.org/. 
(٩٥) https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO. 
(٩٦) http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259013e.pdf. 
(٩٧) https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-access-and-education/. 
(٩8) https://www.internetsociety.org/wp-

content/uploads/2017/08/InternetEducationAfrica_report_FINAL.pdf. 
(٩٩) https://www.healthdatacollaborative.org/. 
(1٠٠) https://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/eHEALTH/Be_healthy/Pages/Be_Healthy.aspx. 
(1٠1) https://www.etcluster.org/about-etc/etc-leadership. 

http://www.oercongress.org/
https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002590/259013e.pdf
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-access-and-education/
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/InternetEducationAfrica_report_FINAL.pdf
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/InternetEducationAfrica_report_FINAL.pdf
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/InternetEducationAfrica_report_FINAL.pdf
https://www.healthdatacollaborative.org/
https://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/eHEALTH/Be_healthy/Pages/Be_Healthy.aspx
https://www.etcluster.org/about-etc/etc-leadership
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 اإللكرتوي التوظي   
 اجلديرد ، التكنولوجيرا  علر  يرتتر  أن ميكرن مرا بش ن ٢٠1٧ عا  يف النقاش ت واص  -8٠
 منظمررة وأنشر   و جمهرا. العمالرة طبيعرة يف أتثرر مررن والروبروات ، االصر ناع  الرذكا  فيهرا مبرا

 .(1٠٢)٢٠1٩ عا  يف تقريرا   ستقد  الي العم  ملستقب  العاملية اللجنة الدولية العم 
 يف التكنولرروج  التغررر أتثررر عررن ي اسررة واالجتماعيررة االقتصررايية الشررؤون إيا   ونشررر  -81

 سياسرا  الدوليرة والوكاال  احلكوما  وض  ضرو   عل  شدي  الدخ ، وتوزي  العم  أسوا 
 أتثرررررر األونكتررررراي عررررن الصررررراي  والتنميرررررة التجررررا   تقريرررررر تنررررراول مماثرررر ، سررررريا  ويف .(1٠3)مبتكررررر 

 .(1٠٤)العمالة يف الروبوات 
 الرقميرة املهرا ا  تسر ر محلرة الدوليرة العمر  ومنظمرة ل تصراال  الدو  االحتاي وأطل  -8٢
 ،٢٠3٠ عررا  حبلررول تررد ب، أن إىل ،ررد  الرري للشررباب، ال ئرر  العمرر  فرررص ترروفر أجرر  مررن

 الردو  البنر  واسرته  .(1٠٥)للعمر  للجاهزيرة  قميرة مهرا ا  اكتسراب علر  شاب م ين مخسة
 الشرباب توظير  تعزيرز إىل أيضرا   ،رد  الري أفريقيرا يف الرقميرة الوظرائ  مبراي    وكفلر ومؤسسة

 .(1٠٦)الرقم  اجملال يف

 البيئية اإللكرتونيا   
 اتفاقيرة خ ل من البيئية القضا  عن املعلوما  تبايل ألو وا االقتصايية اللجنة تشج  -83

 نظررا  يعرر  خرر ل مررنو  ،(1٠8)ونقلهررا امللررواث  إطرر   سررج   بشرر ن واللوتوكررول (1٠٧)ا هررو 
 .(1٠٩)للبيئة األو وبية للوكالة التاب  املشرت  البيئية املعلوما 

 الصرلبة للنفا   الدولية والراب ة املتحد  األم  وجامعة ل تصاال  الدو  االحتاي وأقا  -8٤
 امل لفررا   صررد عررن األول التقريررر وأفرراي .(11٠)اإللكرتونيررة النفررا   إل صررا ا  العامليررة الشرراكة

 حبلررررررول سررررررنو    طررررررن مليررررررون ٥٠ سرررررريتجاوز النفررررررا   هررررررذ  امرررررروس أبن العررررررامل يف إللكرتونيررررررةا
 .(111)األولية املواي فقدان وإىل شديد بيئ  ضر  إىل سيؤي  مما ،٢٠٢٠ عا 

__________ 

(1٠٢) http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569528/lang--en/index.htm. 
(1٠3) https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-

content/uploads/sites/45/publication/2017_Aug_Frontier-Issues-1.pdf. 
(1٠٤) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf. 
(1٠٥) https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=23539. 
(1٠٦) https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/initiatives/digital-jobs-africa/. 
(1٠٧) https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf. 
(1٠8) https://www.unece.org/fileadmin/DAM/PRTR_Protocol_e.pdf. 
(1٠٩) https://www.eea.europa.eu/about-us/what/shared-environmental-information-system-1/shared-

environmental-information-system. 
(11٠) https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-

Change/Pages/ewaste/globalewastestatisticspartnership.aspx. 
(111) https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-

waste%20Monitor%202017%20-%20Executive%20Summary.pdf. 

http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569528/lang--en/index.htm
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017_Aug_Frontier-Issues-1.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017_Aug_Frontier-Issues-1.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017_Aug_Frontier-Issues-1.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=23539
https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/initiatives/digital-jobs-africa/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/PRTR_Protocol_e.pdf
https://www.eea.europa.eu/about-us/what/shared-environmental-information-system-1/shared-environmental-information-system
https://www.eea.europa.eu/about-us/what/shared-environmental-information-system-1/shared-environmental-information-system
https://www.eea.europa.eu/about-us/what/shared-environmental-information-system-1/shared-environmental-information-system
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/ewaste/globalewastestatisticspartnership.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/ewaste/globalewastestatisticspartnership.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/ewaste/globalewastestatisticspartnership.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20-%20Executive%20Summary.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20-%20Executive%20Summary.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20-%20Executive%20Summary.pdf
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 بتقاسررر  يتعلررر  فيمرررا كبرررا    ت رررو ا   اجلويرررة لأل صررراي العامليررة املنظمرررة معلومرررا  نظرررا  وميثرر  -8٥
 قيمة لز ي  ت وير  ويتواص  الصلة، ذا  البيئية واملعلوما  البحرية   ةوامل املنا  عن املعلوما 

 االحتراي أنشر ها عم  فرقة وتعك   د. أقص  إىل اجلديد  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا 
 ائي رررا  لعلررو  الدوليرررة احلكوميررة واللجنررة اجلويرررة لأل صرراي العامليررة واملنظمرررة ل تصرراال  الرردو 
 والتسررو م  الرزالزل لإلنرذا  االتصراال  كراب    شرربكا  قرد ا  تعزيرز علر  سركولليون التابعرة
 .(11٢)ائي ا  منا  تغر عن البيا   وي 

 اإللكرتونية الز اعة  
 ياعرة شرؤون   وتردير املتحرد . األمر  منظومة ياخ  اإللكرتونية الز اعة تنفيذ الفاو تنس  -8٦

 والتنميررة الز اعررة بشرر ن اإلنرتنررت علرر  املعررا   تبررايل تيسرررب املعنيررة اإللكرتونيررة، الز اعررة مما سرر 
 .(113)الريفية
 الراميرة الوطنيرة واخل ر  التنظيميرة السياسرا  وضر  علر  الفراو  كز  ،٢٠1٧ عا  ويف -8٧
 مررر  للتعررراون اتفاقرررا   ووقعرررت الرقميرررة. واملررروا ي االتصررراال  مرررن الريفيرررة املنررراط  اسرررتفاي  ز ي  إىل

 فيهرا، واالبتكرا  اإللكرتونيرة الز اعرة املتعلقرة السياسرا  وضر  لتيسرر اال ل تصر الدو  االحتاي
 االحتررراي مرر  الفرراو وأصرررد   .(11٤)اإللكرتونيررة للز اعررة املشررررت  االسرررتاتيج  إطا مهررا إىل اسررتنايا  
 وتُعررد .(11٥)"التنفيررذ طررو  يف اإللكرتونيررة الز اعررة" بعنرروان إفراييررة  رراال  لد اسررا  جتميعررا   أيضررا  
 الرررذ  اجلررروس، مكافحرررة هاكررراثون واإللكرتونيرررن الكهررررائين املهندسرررن ومعهرررد واالحتررراي ةاملنظمررر
 .(11٦)٢٠18 عا  يف العاملية القمة منتدإ خ ل سيعقد
 يف واالتصرراال  املعلومررا  تكنولوجيررا تقريررر مررن متامررا   مدثررة طبعررة الرردو  البنرر  ونشررر -88
 .(11٧)املزا عن صغا  تياجا ا  عل  يركز الذ  إلكرتوي( )يلي  الز اعة اال

 اإللكرتونية العلو   
 واالبتكرررا  والتكنولوجيرررا العلررر  بتسررر ر املعرررت املصرررلحة أصرررحاب املتعررردي املنتررردإ يعرررا -8٩

 مشررررا كة تعزيررررز إىل احلكومرررا  أ  /مررررايو، يف ُعقرررد الررررذ  املسررررتدامة، التنميرررة أهرررردا  ألغررررا 
 متكاملرررة ُنُررر  وضررر  علررر  املتحرررد  األمررر   ررر و  وتقاقهرررا، وحتليلهرررا البيرررا   يررر  يف املرررواطنن

 والتكنولوجيررررا اجلغرافيررررة املعلومررررا  نظرررر  إىل تسررررتند املسررررتدامة التنميررررة أهرررردا  إزا  للمعلومررررا 
 .(118)املكانية اجلغرافية

__________ 

(11٢) https://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx. 
(113) http://www.e-agriculture.org/e-agriculture. 
(11٤) http://www.fao.org/news/story/en/item/1038205/icode/؛ وhttp://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf. 
(11٥) http://www.fao.org/3/a-i6972e.pdf. 
(11٦) http://www.e-agriculture.org/news/wsis-hack-against-hunger-submissions-are-open. 
(11٧) http://documents.worldbank.org/curated/en/522141499680975973/pdf/117319-PUB-Date-6-27-

2017-PUBLIC.pdf. 
(118) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/4&Lang=A  ٤1، الفقر. 

https://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx
http://www.e-agriculture.org/e-agriculture
http://www.fao.org/news/story/en/item/1038205/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6972e.pdf
http://www.e-agriculture.org/news/wsis-hack-against-hunger-submissions-are-open
http://documents.worldbank.org/curated/en/522141499680975973/pdf/117319-PUB-Date-6-27-2017-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/522141499680975973/pdf/117319-PUB-Date-6-27-2017-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/522141499680975973/pdf/117319-PUB-Date-6-27-2017-PUBLIC.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/4&Lang=A
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 مو هرررررا إيكولوجيرررررة نظررررر  لتعزيرررررز أيوا  اموعرررررة ل تصررررراال  الررررردو  االحتررررراي وأصرررررد  -٩٠
 مساعد  أج  من ،الرقمية االبتكا ا  يف الفجو  سد سم ت واالتصاال ، املعلوما  تكنولوجيا
 .(11٩)الرقمية ل بتكا ا  وطنية أطر وض  عل  البلدان
 يف املت صصررة واملنشررو ا  البحررو  إىل اجلميرر  وصررول إات ررة علرر  اليونسرركو وتشررج  -٩1

 واملنظمرررة العامليرررة الصرررحة ومنظمرررة للبيئرررة املتحرررد  األمررر  وبرررر م  الفررراو وتتعررراون الناميرررة. البلررردان
 ميررررن  الررررذ  (،Research4Life) احليررررا  أجررر  مررررن البحررررو  برررر م  يف الفكريررررة للملكيررررة العامليرررة
 والز اعرة والصحة العلم  البح  املعنية اجمل   عل  احلصول يف تفضيلية معاملة النامية البلدان
 الفكريرررة، ملكيرررةلل العامليرررة املنظمرررة برررر م  ويتررري  .(1٢٠)األقرررران السرررتعرا  ختضررر  الررري والبيئرررة،
 مؤسسررة ٩٠٠ مررن أكثررر وصررول إمكانيررة واالبتكررا ، الت رروير أجرر  مررن البحررو  إات ررة املسررم 
 .(1٢1)الة ٢8 ٠٠٠  وا  إىل مسجلة

 (8-)جي  ائل  وائتوإ اللغو ، والتنوس الثقافية، واهلوية الثقايف التنوس ) ( 
 ومحايررة واللغررو  الثقررايف التنرروس  املتعلرر عملهررا يف العامليررة القمررة نتررائ  اليونسرركو ترردم  -٩٢

 تشرركي  إعرراي  بعنرروان امليررا  ع تقريرررا   وأصررد   اإلبداعيررة. الصررناعا  ويعرر  وتعزيررز  الرقمرر  الرررتا 
 ائترررروإ اسرررت دا  تنررراول ،٢٠18 التنميرررة، أجررر  مرررن االبتكرررا  النهرررو  :الثقافيرررة السياسرررا 
 هررذ  بشرر ن توصرريا  وقررد  واإلبداعيررة، الثقافيررة الصررناعا  يف والتفرراعلين الرررقمين والتكنولوجيررا

 أشركال تنروس وتعزيرز محاية اتفاقية وتنفيذ لتفسر جديد  توجيهية مبايد واعُتمد  .(1٢٢)املس لة
 الرقم . العصر يف الثقايف التعبر
 املوجروي  املرواي  قمنرة ذلر  يف مبا وتعزيز ، الرتا  محاية عل  تركز اليونسكو انفكت وما -٩3

 وتقيرري   صررد علرر  والبحرر  للتررد ي  املتحررد  األمرر  معهررد مرر  وعملررت الرقمرر . الرررتا  و فرر 
 يف سريما وال السروات ، تكنولوجيرا اسرت دا  النزاعرا ، أثنرا  التا خييرة ا اث  تلحر  الي األضرا 

 .(1٢3)السو ية العربية اجلمهو ية

 (٩-)جي  اإلع   وسائ  ) ( 
 التواصررررر  وسرررررائ  انتشرررررا  عرررررن النررررراج  ميرررررةاإلع  البيئرررررة تغرررررر بشررررر ن النقررررراش ت واصررررر  -٩٤

 األخبرا  مصراي  روتكراث اإلعر  ، وسرائ  عمر  ومنراذ  اإلعر ن ارال يف والتغرا  االجتماع ،
 لرر ذ يف مبررا جلديررد ،ا اإلعرر   وسررائ  وأتثررر التقليديررة، الصررحفية املعرراير ن ررا  خررا   العاملررة
  يُررزع مررا إزا  قلرر ال وتزايررد القرررا . صررن  وعمليررا  االنت رراا  يف االجتمرراع ، التواصرر  وسررائ 

 اإلنرتنت. عل  اإلع م  والتضلي  املضللة املعلوما  نشر من

__________ 

(11٩) https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Documents/Publications/Policy_Toolkit-

Innovation_D012A0000D13301PDFE.pdf. 
(1٢٠) http://www.research4life.org/. 
(1٢1) http://www.wipo.int/ardi/en/. 
(1٢٢) http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002605/260592e.pdf. 
(1٢3) http://unosat.web.cern.ch/unosat/unitar/downloads/chs/FINAL_Syria_WHS.pdf. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Documents/Publications/Policy_Toolkit-Innovation_D012A0000D13301PDFE.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Documents/Publications/Policy_Toolkit-Innovation_D012A0000D13301PDFE.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Innovation/Documents/Publications/Policy_Toolkit-Innovation_D012A0000D13301PDFE.pdf
http://www.research4life.org/
http://www.wipo.int/ardi/en/
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002605/260592e.pdf
http://unosat.web.cern.ch/unosat/unitar/downloads/chs/FINAL_Syria_WHS.pdf
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  ريرررة صرررعيد علررر  العامليرررة االجتاهرررا  منشرررو  مرررن جديرررد  طبعرررة اليونسررركو وأصرررد   -٩٥
  ريررة علرر  املفروضررة والقيرروي التعدييررة بشرر ن خمرراو  فيهررا أاث   ،اإلعرر   وسررائ  وت رروير التعبرر
 اإلفر   ومسر لة الصرحفين سر مة بشر ن قررا ا   العامرة اجلمعيرة واعتمرد  .(1٢٤)اإلعر   ئ وسا
  ررول املصرلحة أصرحاب متعرردي  مشراو ا  اليونسركو وعقررد  (،A/RES/72/175) العقراب مرن
 .(1٢٥)املس لة هذ  بش ن املتحد  األم  عم  خ ة تعزيز
 رررداث   13٩أ  /مرررايو، ونُظررر   يف ٢٠1٧وا ُتفررر  اليرررو  العرررامل  حلريرررة الصرررحافة لعرررا   -٩٦

وطنيا  يف يي  أحنا  العرامل. وشرهد مرؤمتر يو  اعتمراي إعر ن جراكرات بشر ن يو  وسرائ  اإلعر   
 .(1٢٦)يف تعزيز اتمعا  سلمية وعايلة وشاملة للجمي 

 يف اإلعررر   وسرررائ  ت ررروير مشرررا ي  االتصرررال لتنميرررة الررردو  اليونسررركو برررر م  ويررردع  -٩٧
 املنرررا  تغرررر  صرررد علررر  اإلعررر   وسرررائ  بقرررد   املعنيرررة العمررر  بررررام  عرررن فضررر    البلررردان، فررررايإ

 .(1٢٧)اإلنرتنت لعاملية مؤشرا  وض  عل  والعم  عنه، واإلب غ

 (1٠-)جي  املعلوما  جملتم  األخ قية األبعاي ) ( 
 .(1٢8)الرقمرر  العصررر يف اخلصوصررية يف احلرر  بشرر ن قرررا ا   اإلنسرران  قررو  الرر  اعتمررد -٩8
 عرررن تقريررررا   والتعبرررر الررررأ   ريرررة يف احلررر  بتعزيرررز املعرررت اخلررراص املقرررر  أعرررد ذلررر ، إىل إلضرررافةوا

 .(1٢٩)الرقمية التكنولوجيا إىل النفاذ يف اإلنسان  قو  جوان 
 يتمحررو  املسررتقب ، يف اإلنرتنررت لت رروير كإطررا   اإلنرتنررت عامليررة مفهررو  اليونسرركو وأ سررت -٩٩
 أصررحاب ومشررا كة اجلميرر  وصررول وإمكانيررة واالنفتررا  احلقررو  يف املتمثلررة األساسررية املبررايد  ررول

 لوضر  تشراو ية عمليرة اليونسركو بردأ  التقدميرة، االتصاال   اب ة من وبدع  املتعديين. املصلحة
 املناسربة السياسراتية املبراي ا  وحتديد ائرز التقد  لرصد است دامها ميكن اإلنرتنت لعاملية مؤشرا 

 .(13٠)٢٠18 عا  يف ذل  من املنبثقة املؤشرا  ستُنشرو  البلدان. فرايإ يف
 التواصرررر  وسررررائ  علرررر  العنيرررر  والت ررررر  الشررررباب بعنرررروان تقريرررررا   اليونسرررركو ونشررررر  -1٠٠

 ارال يف اخلصوصرية بشر ن استقصرائية ي اسرة نتائ  عن فض    ،(131)البح  خري ة :االجتماع 
 .(13٢)الشباب منظو  من واملعلوماتية اإلع مية األمية مو

 اخلصوصررية فيهررا مبررا الرقميررة، احلقررو  مسررائ  ملناقشررة منررلا   اإلنرتنررت إيا   منترردإ ويترري  -1٠1
 الوطنيرة املنترد   نظمتهرا الرقميرة، احلقرو  بشر ن جلسرة وأكرد  التعبرر. و رية البيا   ومحاية

__________ 

(1٢٤) https://ar.unesco.org/world-media-trends-2017. 
(1٢٥) https://en.unesco.org/sites/default/files/report_-_multi-stakeholder_consultation.pdf. 
(1٢٦) https://en.unesco.org/sites/default/files/jakarta_declaration_4may2017_en.pdf. 
(1٢٧) http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002585/258528e.pdf. 
(1٢8) A/HRC/RES/34/7. 
(1٢٩) A/HRC/35/22. 
(13٠) https://ar.unesco.org/internetuniversality/indicators. 
(131) http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002603/260382e.pdf. 
(13٢) http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002589/258993e.pdf. 

https://ar.unesco.org/world-media-trends-2017
https://en.unesco.org/sites/default/files/report_-_multi-stakeholder_consultation.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/jakarta_declaration_4may2017_en.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002585/258528e.pdf
https://ar.unesco.org/internetuniversality/indicators
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002603/260382e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002589/258993e.pdf
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 شربكة لر ع احلقرو  تكرافؤ ،٢٠1٧ عرا  يف املنتردإ يو   انعقراي أثنا  اإلنرتنت إليا   واإلقليمية
 اإلنرتنت. عل  احلقو  ملما سة مسبقا   شرطا   اعتبا   النفاذ وأمهية وخا جها، اإلنرتنت
 :املسررتدامة التنميررة ألغرررا  اهلويررة حتديررد مبررايد بعنرروان منشررو ا   الرردو  البنرر  وأصررد  -1٠٢
 مررن هرراعلي يرتتر  ومررا إمنائيرة قيمررة مررن الرقميرة للهويررة مرا التقريررر واستكشرر  .الرقمر  العصررر حنرو
 .(133)اخلصوصية يف ااث 

 (11-)جي  واإلقليم  الدو  التعاون ) ( 
 قيمررة علرر  متوز/يوليرره، يف املعقرروي املسررتوإ، الرفيرر  السياسرر  املتحررد  األمرر  منترردإ شرردي -1٠3

 والتكنولوجيرا ل بتكرا  أن عنره الصراي  اإلع ن وأكد للتنمية. واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا 
 .(13٤)التنمية اال يف وإمكا     العامل، وحتوي  الق يعة إ دا  عل  قد   ةوالد اي اجلديد 
 يف ُعقرررررد الرررررذ  واالبتكرررررا ، والتكنولوجيرررررا العلررررر  بتسررررر ر املعرررررت الثررررراي املنتررررردإ ويعرررررا -1٠٤

 ويعررا التنميرة، يقرو  الرذ  "التوصري  نقرص" ملعاجلرة العرري  الن را  تروفر ز ي  إىل أ  /مرايو،
 .(13٥)منوا   البلدان أق  ا تياجا  وتناس  التكنولوجيا ُتسّ ر جديد  عم  أسالي  ت وير إىل

 ]إ رر ل  تسرر ر السررري : التقررد  معنررون تقريررر يف املتحررد  لألمرر  اتبعررة وكالررة ٢٩ قرراي  وأسرره  -1٠٥
 Fast-forward progress: Leveraging tech[neology] to achieve) العامليررة األهرردا  لتحقيرر  التكنولوجيررا

goals global the)، (13٦)شبكيا   موصول اتم  يتيحها الي اإلمكا   يتناول. 
 (،Digital4Development) التنميرة أجر  مرن الرقمنرة تسرم  مبراي   األو و؛ االحتاي وأطل  -1٠٦
 واسررررت دا  الرقمرررر  الق رررراس يف املشررررا ي  وتنظرررري  الرقمرررر  واإلملررررا  الن ررررا  العررررري  التوصرررري  لتعزيررررز

 يف السررابقة التجررا ب إىل اسرتنايا   املسررتدامة، التنميرة أجرر  مررن واالتصراال  ومررا املعل تكنولوجيرا 
 واالتصررراال  املعلومرررا  تكنولوجيرررا تسررر ر ويف األساسرررية، اهلياكررر  لبنرررا  والتقنيرررة املاليرررة املسررراعد 
 .(13٧)التنمية ألغرا 

 املواضي  تنفي  -2 

 التموي  اليا  )أ( 
 واالتصاال . املعلوما  تكنولوجيا ق اس لتموي  ئيس الر  املصد  هو اخلاص االستثما  -1٠٧
 يف الرقميررة التنميررة اررال يف اجلنسرريا  املتعرردي  الشررركا  السررتثما  تقييمررا   األونكترراي أجرررإ وقررد
 سياسرراتيا   إطررا ا   فيرره اقرررت  الررذ  ،الرقمرر  واالقتصرراي االسررتثما  :٢٠1٧ العررامل  االسررتثما  تقريررر

__________ 

(133) http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/112614-REVISED-

English-ID4D-IdentificationPrinciples.pdf. 
(13٤) E/HLS/2017/1. 
(13٥) https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=1986&menu=2993 ؛

 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/4&Lang=Aو
(13٦) https://www.itu.int/en/sustainable-world/Documents/Fast-

forward_progress_report_414709%20FINAL.pdf. 
(13٧) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/digital4development-new-approach-eus-

development-tool-kit. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/112614-REVISED-English-ID4D-IdentificationPrinciples.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/112614-REVISED-English-ID4D-IdentificationPrinciples.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/112614-REVISED-English-ID4D-IdentificationPrinciples.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=1986&menu=2993
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/4&Lang=A
https://www.itu.int/en/sustainable-world/Documents/Fast-forward_progress_report_414709%20FINAL.pdf
https://www.itu.int/en/sustainable-world/Documents/Fast-forward_progress_report_414709%20FINAL.pdf
https://www.itu.int/en/sustainable-world/Documents/Fast-forward_progress_report_414709%20FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/digital4development-new-approach-eus-development-tool-kit
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/digital4development-new-approach-eus-development-tool-kit
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/digital4development-new-approach-eus-development-tool-kit
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  إسرهاما   واخلراص العرا  الق راعن برن الشراكا  وتسه  .(138) الرقم العصر أج  من ل ستثما 
 النامية. البلدان يف واخلدما  األساسية اهلياك  يف االستثما  مباي ا  ز ي  يف كبرا  
 فقرد األساسرية. اهلياكر  متوي  يف أيضا   املاحنة واجلها  الدولية املالية املؤسسا  وتسه  -1٠8
 يوال  ب يرن ٥,٩ قرد   إيرا  مبلر  بتروفر االقتصاي  امليدان يف والتنمية التعاون منظمة أُبلغت
ررررر  بشرررررو  التمويرررر  مررررن ررررر  غررررر بشرررررو  التمويرررر  مررررن يوال  ب يررررن ٧.٩و ُميس   للتوصرررري  ُميس 

 التمويرر  مررن األكررل   اجلررز    وقررد   .٢٠1٥-٢٠٠٦ الفرررت  يف واالتصرراال  املعلومررا  بتكنولوجيررا
 وايرلندا العظم  للي انيا املتحد  واململكة الدو  البن  واموعة كو    ويهو ية األو و؛ االحتاي

 أمهيرة   املباشرر األجنمل واالستثما  الرقية اإلمنائية املساعد  بن اجلم  ويكتس  والياان. الشمالية
 يردع  املثرال، سبي  عل  الدو ، فالبن  وجغرافية. اقتصايية صعوا  تواجه الي للبلدان خاصة

 اجلز يررة الرردول لتوصرري  البحريررة الكرراب   ميررول الررذ  اهلررايد، ائرري  من قررة يف التوصرري  ر م برر
 .(13٩)اهلايد ائي  من قة يف النامية الصغر 

 اإلنرتنت إيا   )ب( 

 التعاون تعزيز  
 احلكومررا  لتمكررن التعرراون تعزيررز إىل املعلومررا  اتمرر  بشرر ن تررون  عمرر  بررر م  يعررا -1٠٩
 السياسررا  مبسررائ  يتعلرر  فيمررا املسرراوا ، قررد  علرر  مبسررؤوليا،ا، واالضرر  س وا هرراأي أتييررة مررن

 .(1٤٠)اإلنرتنت املتصلة الدولية العامة
 العلررررر  بتسررررر ر املعنيرررررة اللجنرررررة  ئررررري  إىل ،٢٠1٥ عرررررا  يف العامرررررة، اجلمعيرررررة وطلبرررررت -11٠

 عامرر  فريرر  شررا إن واالجتمرراع ، االقتصرراي  اجمللرر  خرر ل مررن التنميررة، ألغرررا  والتكنولوجيررا
 برر م  يف املتروخ  النحرو علر  املعرزز التعراون تنفيرذ يف قردما   املضر  كيفيرة  بش ن توصيا  لوض 
 مخسررة العامرر  الفريرر  وعقررد املعنيررن. املصررلحة أصررحاب ييرر  مررن كاملررة  مبشررا كة تررون ، عمرر 

  ئررري  وأشرررا  .٢٠18 الثاي/ينررراير كرررانون  إىل ٢٠1٦ أيلول/سررربتمل مرررن الفررررت  يف اجتماعرررا 
 أُنرا غرر املسرائ ، بعر  علر  يبردو، فيمرا أ يرا  ، تتوافر  ا  ا  أن إىل تقريرر ، يف العامر ، الفري 

 العمليررة طبيعررة حتديررد بينهررا مررن األخرررإ، املسررائ  مررن عرردي بشرر ن شررديدا   تباينررا   متباينررة تررزال ال
 اموعرة علر  االتفرا   العام للفري  يتسن ومل ون اقها. غرضها وحتديد التعاون، تعزيز إىل الرامية
 علررر  (1٤1)التقريرررر وسرررُيعر  السياسرررية. و ساسررريته املوضررروس هرررذا تعقرررد بسرررب  التوصررريا  مرررن

 والعشرين. احلايية يو ،ا يف فيه لتنظر اللجنة

 اإلنرتنت إيا   منتدإ  
 األول/ كرانون  يف ُعقرد الرذ  عشرر، الثراي السرنو  اإلنرتنرت إيا   منتدإ موضوس كان -111

 شر ص ٢ ٠٠٠ مرن أكثرر وشرا   ."الرقمر   مسرتقبل  شركّ  " هو بسويسرا، ني ج يف ييسمل
__________ 

(138) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf. 
(13٩) http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/17/information-communication-revolution-in-

the-pacific. 
(1٤٠) http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html. 
(1٤1) E/CN.16/2018/CRP.3. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/17/information-communication-revolution-in-the-pacific
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/17/information-communication-revolution-in-the-pacific
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/17/information-communication-revolution-in-the-pacific
http://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html
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 كمررررا  أخرررررإ، وجلسررررا  عمرررر   لقررررة ٢٠٠  رررروا  تضررررم ن الررررذ  املنترررردإ، يف بلرررردا   1٤٢ مررررن
 مركرررز 3٢ مرررن وا ررردا   مرررنه  العديرررد اسرررت د  اإلنرتنرررت، علررر  اخررررين شررر ص 1 ٥٠٠ شرررا  
 وشرا كت ممثلرة،  كومرة 1٠٠ وا  ر وكانرت .(1٤٢)ل جتمراس خصيصرا   أنشئت بعد عن اتصال
 (.digital Geneva track) الرقم  جني  مسا  يف يولية  كومية منظمة ٢٠ من أكثر
 وشررربكة العامليرررة، وا اث  ائليرررة التررردخ   برررن الع قرررة علررر  العامرررة اجللسرررا  و كرررز  -11٢

 السياسرررا ، يف الرقمنرررة وأتثرررر العامليرررة، الرقميرررة احلوكمرررة ومسرررتقب  املسرررتدامة، والتنميرررة اإلنرتنرررت
 السرريلاي. األمررن اررال يف العررامل  والتعرراون اجلنسرراي، املنظررو  وإي ا  والدميقراطيررة، العامررة والثقررة

 .(1٤3)املسررتدامة التنميررة أجرر  مرن البيررا   طررر  خرررائ  تسر ر بشرر ن اسررتثنائية جلسررة وُعقرد 
 املنتررردإ وأمانرررة املصرررلحة أصرررحاب املتعررردي االستشرررا   والفريررر  )سويسررررا( املضررري  البلرررد وقرررد 

 اإلنرتنررت علرر  وُنشررر  الرئيسررية، للجلسررا  مرروجز مبثابررة كانررت  ،"جنيرر   سررائ " مررن سلسررلة
 .(1٤٤)املناقشة لتيسر
 لتحسرن مباي ا  تنفيذ املصلحة أصحاب املتعدي االستشا   والفري  األمانة وواصلت -113
 ذلر  ومرن الردو ا ، برن مرا فررت  يف هبا املض ل  األنش ة يف مستمر تزايد وُسج  املنتدإ. أيا 

 منترد   عقردو  اخررين، شر ص بليرون لتوصري  املمكنرة العامرة السياسة خيا ا  تدا   مواصلة
 اإلنرتنررت، إىل ذوالنفررا اجلررن  ونرروس السرريلاي، األمررن بشرر ن ٢٠1٧ عررا  يف الفضررل  املما سررا 
 للرردو ا ، جديررد  أشرركال بحرر ب معنيررة عاملررة أفرقررة االستشررا   الفريرر  وأنشرر  ائلرر . وائترروإ
 السنوا . متعدي اسرتاتيج  عم  بر م  ووض  املنتدإ، حتسن وز ي 
 سرررريعة، ز ي  اإلنرتنرررت إبيا   املعنيرررة والشررربابية واإلقليميرررة الوطنيرررة املنترررد   عررردي وزاي -11٤
 نسرر ة يف وُعرضررت املنتررد  . هررذ  بررن الرررواب  كثافررة  وزاي  .٢٠1٧ عررا  يف ٩٧ إىل ليصرر 
 ي اسرا  املعلوما  جملتم  العامل  الرصد بش ن التقدمية االتصاال   اب ة تقرير من ٢٠1٧ عا 

 .(1٤٥)واإلقليمية الوطنية املنتدإ ملباي ا  إفرايية  اال 

 التنمية ألغرا  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا قيا  ) ( 
 تعرراوي مفرر  التنميررة غرررا أل واالتصرراال  املعلومررا  تكنولوجيررا بقيررا  املعنيررة الشررراكة -11٥
 بتسر ر املتعلقرة البيرا   وحتلي  جبم  ويُعىن أخرإ، ووكاال  املتحد  األم  من وكالة 1٤ يض 

 إىل الشرراكة، وقردمت العامليرة. القمرة وبنترائ  التنميرة ألغررا  واالتصراال  املعلومرا  تكنولوجيا
 لتررررر ثر مواضررررريعيا   استعراضرررررا   ليررررره،متوز/يو  يف املسرررررتوإ الرفيررررر  السياسررررر  املتحرررررد  األمررررر  منتررررردإ

 فرقرة أيضا   وأنش   .(1٤٦)املستدامة التنمية أهدا  يف الشام  واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا
 قائمرررررة سرررررُتع دّ  التنميرررررة، ألغررررررا  واالتصررررراال  املعلومرررررا  تكنولوجيرررررا  بتسررررر ر معنيرررررة عمررررر 

 حتقيرررر  حنررررو ائرررررز لتقررررد ا  صررررد لرررردع  واالتصرررراال  املعلومررررا  تكنولوجيررررا مبؤشرررررا  مواضرررريعية
 املستدامة. التنمية أهدا 
__________ 

(1٤٢) https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017-attendance-programme-statistics. 
(1٤3) https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017-geneva-messages. 
(1٤٤) https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017-geneva-messages. 
(1٤٥) https://www.giswatch.org/sites/default/files/giswatch17_web.pdf. 
(1٤٦) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14826ict.pdf. 

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017-attendance-programme-statistics
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017-geneva-messages
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2017-geneva-messages
https://www.giswatch.org/sites/default/files/giswatch17_web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14826ict.pdf
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 االتصرررراال / ملؤشرررررا  العامليررررة البيررررا   قاعررررد  ل تصرررراال  الرررردو  االحترررراي ويتعهررررد -11٦
 اقتصاي. ٢٠٠ من أكثر من مؤشرا   18٠ من أكثر تض  الي واالتصاال ، املعلوما  تكنولوجيا
 ICT Facts) واالتصاال  املعلوما  كنولوجيات عن وأ قا   قائ  املعنون االحتاي منشو  ويل ص

and Figures)  أمهيررررة إ هررررا واسررررت دامه  اإلنرتنررررت إىل الشررررباب نفرررراذ   ويررررو  البيررررا  ، أ ررررد 
 والشرررمولية النمرررو أهررردا  حتقيررر  حنرررو ائررررز التقرررد  (1٤8)السرررنو  تقريرررر  ويل رررص .(1٤٧)خاصرررة

 .٢٠٢٠ يف التوصي  عنونامل االحتاي بر م  يف اعُتمد  الي واالبتكا  واالستدامة
 اسررتنتاجا  ٢٠1٧ لعررا  املعلومررا  اتمرر  قيررا  تقريررر املعنررون االحترراي منشررو  ويعررر  -11٧
 واسرررت دامها واالتصررراال  املعلومرررا  تكنولوجيرررا إىل الوصرررول مؤشررررا  مرررن مؤشررررا   11 بشررر ن

 تكنولوجيرررا لتنميرررة القياسررر  الررررق  يف املد جرررة املؤشررررا  وهررر  هبرررا، املرتب رررة املهرررا ا  واكتسررراب
 للتقرد  يوليرة مقا    إجرا  إمكانية يتي  شام  مقيا  عن عبا   وهو واالتصاال ، املعلوما 

 إىل الوصررول عررن مفصررلة معلومررا  مررر  ألول التقريررر هررذا ويتضررمن املعلومررا . اتمرر  حنررو ائرررز
 يف حتسرنا   ا  تقريبر ييعهرا  قر  اقتصرايا ، 1٧٦ يف واست دامها واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا

 .(1٤٩)٢٠1٧و ٢٠1٦ عام  بن القياس  الرق  قي 
 الرردو  ل حترراي العامليررة النرردو  خرر ل ٢٠18 لعررا  املنقحررة القياسرر  الرررق  مؤشرررا  علرر  واتُّفرر  -118

 البيررا   يو   قشررت الرري واالتصرراال ، املعلومررا  االتصرراال /تكنولوجيا مبؤشرررا  املعنيررة ل تصرراال 
 لرصرد الضر مة البيرا   اسرت دا  عرن فضر    سرلي ، اسرتثما   منا  لتعزيز العامة السياسا  صياغة يف

 .(1٥٠)مستدامة ذكية مدن إقامة أج  من الذكية البيا   واست دا  املعلوما ، اتم 
 واالتصرررررراال  املعلومررررررا  بتكنولوجيررررررا املتعلقررررررة للبحررررررو  األفريقيررررررة الشرررررربكة وأجنررررررز  -11٩

(Research ICT Africa) لتفكرا ومؤسسة LIRNEasia وشبكة Dirsi   الوصرول عن مفصلة حبواث 
 مررررن بيا ،ررررا اسررررُتقيت الناميررررة، البلرررردان يف واسررررت دامها واالتصرررراال  املعلومررررا  تكنولوجيررررا إىل

 أيضرا   ائمرول اهلرات  التصراال  العرامل  النظا   اب ة ونشر  .(1٥1)املعيشية األسر استقصا ا 
 واست دامه. ائمول اهلات  خدما  عل  احلصول ن ا  عن بيا  
 تكنولوجيررا صرراي ا  لقيررا  منوذجيررة استقصررائية ي اسررة إجنرراز علرر  األونكترراي وأشررر  -1٢٠

 منظمرة استكشرفت بينمرا ،(1٥٢)التكنولوجيرا هرذ  عل  القائمة واخلدما  واالتصاال  املعلوما 
 اليونسركو وواصلت .(1٥3)الرقمية التجا   لقيا  ا امرتا  االقتصاي  امليدان يف والتنمية التعاون
 .(1٥٤)أع  ( )انظر اإلنرتنت عاملية   مؤشرا  وض  إىل الرام  عملها
__________ 

(1٤٧) https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf. 
(1٤8) https://www.itu.int/en/annual-report-2016/goals/Pages/default.aspx ؛

 .https://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspxو
(1٤٩) https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf. 
(1٥٠) https://www.itu.int/ar/ITU-D/Statistics/Pages/events/wtis2017/default.aspx. 
(1٥1) https://researchictafrica.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/AfterAccess_IGF2017-1-2.pdf. 
(1٥٢) http://unctad.org/meetings/es/Contribution/dtl_eWeek2017c04-oecd_en.pdf. 
(1٥3) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d03_en.pdf. 
(1٥٤) https://en.unesco.org/internetuniversality. 
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https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf
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https://researchictafrica.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/AfterAccess_IGF2017-1-2.pdf
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 واملقرتحات االستنتاجات -رابعاا  
 واسرررت دامها واالتصررراال  املعلومرررا  تكنولوجيرررا  إىل الوصرررول يف مسرررتمر تقرررد  أُ ررررز لقرررد -1٢1

 يتعلر  مرافي يوليرا   عليهرا تفر امل األهردا  لتحقير  فعله يتعن مما الكثر هنا  يزال ال ذل  وم  وت بيقها،
  د. أقص  إىل ستدامةامل التنمية يف واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا  قيمة وز ي  اجلمي  بتوصي 
  يسرت ي  فر  املعلومرا . اتمر  يف اإليمرا  ي ب علر  التقرد  يف شرديد تفراو  هنا  يزال وال -1٢٢
 املعلومررررا  يررررا تكنولوج مررررن االسررررتفاي  الرررردخ ، ن فضررررةامل البلرررردان يف سرررريما وال النررررا ، مررررن كثررررر

 تررزياي نأ ويُرررج   زمرة.ال  املهررا ا  إىل واالفتقررا  التكرالي  وا تفرراس التوصرري  ضرع  بسررب  واالتصراال 
 بأصرررحا برررن الررردو  ونالتعررا مرررن برررد وال التكنولرروج . االبتكرررا  وترررر  تزايرررد مرر  السرررلبية اجلوانررر  هررذ 

 أن ميكرن الرذ  سريلايال األمرن قبير  مرن لتحرد   والتصد  املشاك ، هذ  جهةملوا املتعديين املصلحة
 اإلمنائ . رهاأتث مث من ويقو  الشبكية، اخلدما  ويف اإلنرتنت شبكة يف العامة الثقة يقو 
  ت ررررو ا  واالتصرررراال  املعلومررررا  تكنولوجيررررا  شررررهد  العامليررررة، القمررررة انعقرررراي ومنررررذ -1٢3
 اتمررر  طبيعرررة تئرررتف ومرررا اسرررتمرا . يتغرررر واجملتمعرررا  االقتصرررايا  يف أتثرهرررا أن كمرررا  كثرررر ،

 أن ومرا  عم عليره املتف  ومن ت بيقا،ا. واعتماي جديد  تكنولوجيا  ظهو  مبوازا  تتغر املعلوما 
 ةاجلذ ير التغيررا  نمر أكرل قد ا   التكنولوجية االبتكا ا  من جديد  موجة حُتد  أن املرج  من
 ل زمررةا والقرد ا  ساسريةاأل اهلياكر  يف املسررتثمرون يرتمكن أن وحُيتمر  تمعاتنرا.وا اقتصراياتنا يف

 افسرريةالتن قررد ،   ي ز  مررن وأفرررايا ، وشررركا  بلرردا    اجلديررد ، التكنولوجيررا  هررذ  مررن ل سرتفاي 
 أقرر  نيكررو  أن فررُرج   ،االسررتثما  لررذل  ال زمررة املرروا ي إىل يفتقررر مررن أمررا العامليررة. األسرروا  يف

 التكنولوجيررررا  مررررن الكثررررر إات ررررة يف األمهيررررة الغررررة األساسررررية اهلياكرررر  نوعيررررة وسررررتكون  ظررررا .
 إبمكرران ذلر ، مر و  احلقيقرر . الوقرت يف توصري    تت لر  الرري التكنولوجيرا  سريما وال اجلديرد ،

 االقتصررراي   الرفرررا حتسرررن افرررا  أيضرررا   تعرررزز أن املصرررلحة صرررا بة األخررررإ واجلهرررا  احلكومررا 
 ناسبة.امل التنفيذ وخ   السياساتية النُه  اختيا  يف احلكمة بتوخ  واالجتماع 

 واقعرررا   أضرررح  بررر  للمسرررتقب ،  ؤيرررة املعلومرررا  اتمررر  يعرررد مل البلررردان، مرررن العديرررد ويف -1٢٤
 واطنن،واملر التجا يرة سرا واملؤس احلكوما  تفاع  كيفية  يف عميقا   أتثرا   الفع  أثر وقد معيشا .

 لكرن بعرد، عامليا   ن اقا     ااث تكت  ومل االقتصايية. اهلياك  ويف املعلوما ،  ةاملرتب احلقو  ويف
 الناشرئة. وجيرا التكنول بسرب  املسرتقب  يف  رد،ا وسرتزياي كافرة،  البلردان يشرم  أضرح  وقعها
 نيرة،اإللكرتو  األسروا   تنظري ذلر  يف مبرا ويوليرا ، وطنيرا   احلوكمرة أمرا  حترد   ا اث  هذ  وت ر 
 يسررتمروس امل تلفررة. يررةالوطن الرروال   بررن والع قررة ومسررؤوليا،ا، العامليررة الشررركا  يو  يرردوحتد
 املقبلة. السنوا  خ ل وسيزياي املسائ  هذ  بش ن الدو  احلوا 
 الرردو  للمجتمرر  ينبغرر  الرري املبررايد العامليررة القمررة عررن الصرراي   اخلتاميررة الواثئرر  و رردي  -1٢٥

 يسره  ،(1٥٥)"التنميرة حنرو ويتجره اإلنسران مو   شام  معلوما  اتم " ملمعا تشكي  يف يتبعها أن
 واالسرررتدامة االجتماعيرررة والعدالرررة االقتصررراي  االزيهررا  وهررر : املسرررتدامة للتنميرررة الرررث   الركررائز يف

 املاثر  التحرد  ويبقر  .٢٠1٥ عرا  يف جديرد مرن املبرايد هرذ  العامرة اجلمعيرة أكد  وقد البيئية.
 أجر  مرن املبرايد، تلر  يف قردما   املضر  ضرمان هرو املصلحة، أصحاب ويي  لدو ،ا اجملتم  أما 

 التكنولوجيا. اال يف التنبؤ عل  املستعصية السريعة التغرا  سيا  يف األهدا ، تل  حتقي 
    

__________ 

(1٥٥) WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E. 


